
 Donderdag 1 oktober 2015
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bloemendaal - Met het opstappen van 
eerst vorige week donderdagavond 
de waarnemend burgemeester, Aaltje 
Emmens-Knol, en enkele dagen later 
wethouder Jur Botter (D66) is Bloe-
mendaal opnieuw flink onthand. Van 
de drie wethouders die bij de afgelo-
pen verkiezingen in 2014 aantraden, 
is er niet één meer over. En na burge-
meester Ruud Nederveen is binnen 
acht maanden ook Emmens-Knol van 
het toneel verdwenen.

door Marilou den Outer

De gemeente liet al vrij snel een 
persbericht uitgaan om de burgers 

gerust te stellen met als kop: 'Col-
lege Bloemendaal neemt verant-
woordelijkheid serieus'. 'De coalitie 
gaat door, zonder D66 en bestaat nu 
uit GroenLinks en VVD. Het is niet 
in het belang van de Bloemendaalse 
burgers als we zeggen: ook wij tre-
den af. Er moet bestuurd worden. 
Wij nemen onze verantwoorde-
lijkheid', aldus wethouder Richard 
Kruijswijk (GroenLinks).

Extra vergadering
De kersverse wethouder Nico Hei-
jink (VVD - hij nam de taken over 

van Tames Kokke, die in juli tus-
sentijds terugtrad) neemt tijdelijk 
de taken van burgemeester waar. 
En Richard Kruijswijk nam die over 
van Jur Botter, inclusief dus het 
zware dossier 'Elswoutshoek', dat 
op 5 oktober al op de agenda staat 
van een extra raadsvergadering over 
dit onderwerp. Op dat dossier sneu-
velden eerder dit jaar burgemeester 
Nederveen en toenmalig wethouder 
Marjolein de Rooij (GroenLinks).
VVD en GroenLinks willen verder 
op basis van het coalitieakkoord en 
zeggen goede hoop te hebben dat er 
op korte termijn weer een voltallig 
bestuur is.

Nieuwe burgemeester
Bij het ter perse gaan van dit Bloe-
mendaals Nieuwsblad zitten de frac-
tievoorzitters van de gemeenteraad 
bij de commissaris van de Koning, 
Johan Remkes. Daar wordt gespro-
ken over een nieuwe, waarnemend 
burgemeester. Of er ook al een naam 
zal vallen, kan de woordvoerder van 
de Provincie Noord-Holland 'niet uit-
sluiten en ook niet bevestigen'. x

En het lijkt er zo vredig...

Maar schijn bedriegt in Bloemendaal (Foto: Marilou den Outer).

aerdenhout - Op woensdag 7 okto-
ber vindt er een Marialiederen-
avond in de Antoniuskerk plaats. 
Deze avond kent veel samenzang. 
De Marialiederenavond komt tot 
stand met medewerking van het 
Antonius- en Pauluskoor onder 
leiding van Max Koning. Vanaf 
19.15 uur wordt men verwel-
komd door Jachthoorngroep 't 
Panneland uit Vogelenzang. De 
avond wordt besloten met koffie/
thee en een Mariakaakje. De toe-
gang is gratis. De Antoniuskerk is 
gevestigd aan de Sparrenlaan 9 in 
Aerdenhout. x

Marialiederen 
in Antoniuskerk

bloemendaal - Op zijn Facebookpa-
gina vraagt voormalig wethouder van 
Bloemendaal Jur Botter zich af of hij 
de politiek misschien helemaal de rug 
toe moet keren en beter journalist kan 
worden. 'Het in ieder geval een goede 
manier om alle stress van je af te 
schrijven', concludeert Botter.

door Christa Warmerdam

Botter hoopt dat zijn artikel dan 
niet de kop 'Botter volgende slacht-
offer van dossier Elswoutshoek', 
gaat worden, want dat is namelijk 
wat hem betreft niet aan de orde. 
Het is naar zijn zeggen juist zo dat 
het verloop van een dossier als Els-
woutshoek illustratief is voor het 
'gedoe' binnen Bloemendaal. Vol-
gens Botter wordt er door de ver-
schillende partijen onvoldoende 
verantwoordelijkheid genomen. 
Zo schrijft hij: 'Hetzelfde geldt ook 
voor de coalitiepartijen. Ook zij 
hebben wat mij betreft vaak boter 
op het hoofd.' Volgens Botter ont-
breekt het ook aan leiderschap in 
de coalitie. 'Bij essentiële dossiers 
krijgt het college momenteel meer 

steun van de oppositie dan de coa-
litie. Het is als collegelid moeilijk 
om jezelf veilig te voelen wanneer 
keer op keer de poten onder je stoel 
vandaan gezaagd worden, omdat er 
geen vertrouwen is in de individu-
ele collegeleden of het college als 
collectief. Met de huidige coalitie 
heb je geen oppositie nodig.' x

Jur Botter journalist?

Botter: "Het is een goede manier om 
alle stress van je af te schrijven." 
(Foto: Christa Warmerdam)

bloemendaal - Op zondag 4 oktober 
verzorgt Carmen de Haan de ver-
haallezing 'De waanzin van het 
ego' in de Sint Raphaëlkerk. In 
deze verhaallezing gaat het over 
de gekte van het ego; het stem-
metje in je, dat altijd dwarsligt 
en maakt dat je je slecht voelt als 
iets je minder goed afgaat. Hoe 
krijg je helder dat je een keuze 
hebt, terwijl je niet ziet dat die 
mogelijkheid er is? Aanvang is om 
14.00 uur. De entreeprijs bedraagt 
8 euro. De St. Raphaëlkerk is te 
vinden aan de Popellaan 1 in Bloe-
mendaal. x

Lezing over 
waanzin van ego

Carmen de Haan (Foto: pr).

aerdenhout - Auteur Paul Scheffer 
houdt op donderdag 15 oktober 
een inleiding met als titel 'De Exo-
dus en wij' bij De Nieuwe Kring. 
Scheffer schreef onder meer 
'Land van aankomst' (standaard-
werk over migratie) en 'Alles doet 
mee aan de werkelijkheid' (levens-
geschiedenis van zijn grootvader, 
de filosoof Herman Wolf). Hij is 
tevens columnist in dagbladen en 
in televisieprogramma's. De zaal 
gaat open om 17.00 uur. Aanvang 
van de lezing is om 17.30 uur. De 
kosten zijn 6,50 euro voor leden 
en 10 euro voor niet-leden. De 
Nieuwe Kring bevindt zich aan de 
Oscar Mendliklaan 3 in Aerden-
hout. x

Paul Scheffer bij 
Nieuwe Kring

bennebroek - Op zaterdag 10 okto-
ber wordt een discoavond georga-
niseerd in De Spelonk, Schoollaan 
98A in Bennebroek. Deze disco is 
bedoeld voor 7-10-jarigen en duurt 
van 19.00 tot 20.40 uur. Daarna is 
de dansvloer voor de 11-14-jari-
gen van 20.50 tot 22.30 uur. De 
entreeprijs bedraagt 5 euro (drin-
ken, chips en snacks inbegrepen). 
Jong Nederland zorgt voor een dj 
en dansmuziek. Ook is een rook-
machine aanwezig. x

Disco in Spelonk

ADVERTEREN?
Bel 071 - 3619323

Krant niet ontvangen
of klachten over
de bezorging?
Bel Bestelnet

tel.: 071 3643434
of bezoek

buijzepers.nl/verspreiding

Voor de kortste weg
op de arbeidsmarkt

Noordwijkerhout Culinair 2014:
winnaar categorie ‘Lekkerste Gerecht’

Weekmenu (vrij 2 oktober - do 8 oktober)
Herfstsalade met krokante spek, 
paddenstoeltjes en blue s�lton

Op de huid gebakken wij�ng filet met 
luch�ge botersaus

Kaneelparfait met gestoofde peertjes 
€ 29,50

Madiwodo-schotel (ma 5 okt. - do 8 okt.)
Andijvie-stamppot met balletje 

gehakt en jus € 10,50

Win 8-dgse golfreis naar Spanje!
18/10 - Golfwedstrijd voor leden

Tespellaan 53 T 0252-241333
www.tespelduyn.nl

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

2e prijs Vergader & evenementenloca�e van Nederland 2014
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bloemendaal - Daags na de indiening 
van haar ontslag als waarnemend 
burgemeester van Bloemendaal, 
heeft Aaltje Emmens-Knol er eigenlijk 
genoeg van om met media te praten. 
Het was niet de eerste keer dat Bloe-
mendaal de landelijke pers haalde 
de afgelopen dagen. 'De puinruimer 
van Bloemendaal stapt op' kopte 
NRC Handelsblad afgelopen vrijdag. 
En een dag later 'Bloemendaal stikt 
in haar eigen politiek spel', een 
citaat uit een uitgebreider interview 
met haar. Nu heeft de buikgriep toe-
geslagen. "Heeft niets te maken met 
deze kwestie", verzekert ze door de 
telefoon.

door Marilou den Outer

"Maar ik besef nu dat niets wordt 
opgelost door via de pers met 
elkaar te communiceren. Het ene 
woord lokt het andere uit en daar 
wordt het niet beter op en dat vind 
ik niet goed voor Bloemendaal. Ik 
hoop echt dat het in Bloemendaal 
nu kan worden opgelost met een 
nieuw college en een nieuwe bur-
gemeester, en dat ze met elkaar in 
gesprek gaan om dingen ten goede 
te keren", aldus Emmens.

Ze vervolgt: "Ik denk dat ik daar 
geen verdere bijdrage aan kan en 
moet leveren. Het is goed als ze zelf 
weer aan het werk gaan met de doe-
len, die de afgelopen maanden toch 
zijn gesteld. En dan hoop ik echt het 
allerbeste voor Bloemendaal."
Hoe is het om nu toch voortijdig, 
niet na twaalf, maar al na acht 
maanden, te stoppen? Emmens: "Ik 
had de opdracht om een rapport te 
maken en een 'aanzet te geven tot'. 
Ik had niet de opdracht problemen 

op te lossen en dat kun je toch ook 
niet echt in een jaar doen. Maar de 
omstandigheden waren nu zodanig 
dat het mij beter leek nu te stoppen 
en nieuwe openingen te creëren."
"Wat ik mijn opvolger zou willen 
meegeven? Ja, wie ben ik om dat 
te zeggen? Ik geef niets mee, het 
is meer een wens: verder gaan met 
het plan van aanpak zoals het er lag 
en waar de meerderheid mee aan de 
slag zei te willen. Ik hoop dat dat 
wordt opgepakt." x

Emmens: "Ik hoop echt het 
allerbeste voor Bloemendaal"

Opgestapte burgemeester: doorgaan met doelen

Donderdag 24 september: Aaltje Emmens zingt in klooster Alverna in Aerdenhout 
aan tafel met de 105-jarige zuster Lamberta uit volle borst mee met 'k heb u lief, 
mijn Nederland', een paar uur later maakt zij tijdens de raadsvergadering haar 
terugtreden als waarnemend burgemeester bekend (Foto: Cor van Iperen).

bloemendaal - "Nou krijg ik het te 
kwaad", zegt waarnemend burge-
meester Aaltje Emmens-Knol als ze 
aan het einde van de gemeenteraads-
vergadering bekendmaakt dat ze haar 
ontslag gaat indienen bij de commis-
saris van de Koning. "Ik voel me niet 
prettig bij hoe het er hier en ook van-
avond weer aan toegaat. Het kost me 
te veel negatieve energie. Ik kan hier 
niets voor u betekenen. Het ga u goed 
en ik hoop voor de Bloemendalers dat 
er een bestuur komt, dat op een andere 
manier met elkaar wil besturen."

door Christa Warmerdam

De avond was nog heel anders 
begonnen. De burgemeester nam 
afscheid van Meindert Fennema van 
GroenLinks met de woorden: "Da's 
ook wat. Ben ik net aan u gewend 
en dan gaat u er weer vandoor." Fen-
nema antwoordde met wat later 
bleek profetische woorden: "Als ik 
u wel begrepen heb, blijft u ook 
niet de hele rit uitzitten." Hij doelde 
hierbij op het feit dat Emmens-Knol 
op 29 januari 2015 slechts als waar-
nemend burgemeester, dus voor 
tijdelijk, was geïnstalleerd. Fenne-
ma wordt opgevolgd door Herbert 
Faber, die donderdag beëdigd werd. 
Martine Meuleman neemt het frac-
tievoorzitterschap over.

Elswoutshoek
In het vragenhalfuur kwam het 
gepubliceerde besluit inzake Els-
woutshoek aan de orde. Het college 
heeft besloten, in lijn met de uit-
komst van de gemeenteraadsverga-
dering van 10 juli, om geen bouw-
aanvraag voor een tweede woning 
in behandeling te nemen (zie elders 
in deze krant). Liberaal Bloemen-
daal vindt dat over dit besluit gede-
batteerd moet worden en stelt voor 
hier een extra raadsvergadering aan 
te wijden. Uiteindelijk wordt beslo-
ten dit op 5 oktober te doen.

Onder één hoedje
Hart voor Bloemendaal vraagt een 
toelichting op stukken, die in de 
media terecht zijn gekomen. Uit 
deze stukken blijkt dat Fennema en 
voormalig wethouder Kokke contact 
hebben gehad over een column, die 
Fennema heeft geschreven over de 
bestuurscultuur in Bloemendaal en 
de kwestie Elswoutshoek in het bij-
zonder. Volgens Marielys Roos (HvB) 
is hieruit af te leiden dat Kokke en 
Fennema onder één hoedje hebben 
gespeeld met als doel de eigenaren 
van Elswoutshoek in een negatief 
daglicht te stellen. "Ik vraag de bur-
gemeester of zij aangifte gaat doen 
van dit ambtsmisdrijf van de heer 
Kokke. Als u het niet doet, doe ik 
het." Burgemeester Emmens: "Ik 
heb deze vraag voorgelegd aan de 
rijksrecherche, dus u krijgt daarover 
bericht." André Burger (CDA) stelt 
voor om over de hele kwestie een 
raadsenquête te houden: "Wij wil-
len nu eindelijk alle zaken wel eens 
in de openbaarheid onderzocht heb-
ben. Een motie hierover kan mooi in 

de vergadering van 5 oktober behan-
deld worden."

Oldenhove
Veel publiek tijdens deze verga-
dering lijkt te zijn gekomen voor 
de discussie over de ontwikkeling 
van het voormalige bejaardenhuis 
Oldenhove (zie elders). Ondanks 
een debat van ruim een uur en twee 
schorsingen komt de gemeenteraad 
tot het besluit om de kwestie toch 
eerst weer in de Commissie Grond-
gebied te behandelen. Dit leidt bij 
het tegen dit besluit stemmende 
PvdA-raadslid Henk Schell tot de 
opmerking: "Ik geneer me dood."

Vluchtelingen
In de vergadering kwam ook de 
opvang van vluchtelingen aan de 
orde. Een meerderheid van de raad 
steunt het college in het streven om 
op korte termijn locaties te zoeken 
voor deze opvang en initiatieven als 
Gastvrij Bloemendaal te faciliteren 
(zie elders). (Voormalig) wethouder 
Jur Botter verwacht dat Bloemen-
daal zo'n 160 personen kan opvan-
gen. "Maar het is iets tussen het 
COA (Centraal Orgaan opvang Asiel-
zoekers -red.) en particulieren, dus 
ik kan er niets aan doen als het een 
ander getal wordt. U hoeft mij niet 
uit te leggen dat we geen tweehon-
derd alleenstaande mannen bij scho-
len willen hebben, maar dat beter 
gekozen kan worden voor de opvang 
van gezinnen. We gaan uit van twee 
locaties, met ieder zestig tot tachtig 
personen. De verwachting is dat 
dit twee tot drie jaar zal duren." Op 
www.bloemendaal.nl staat beschre-
ven wat de gemeente al doet en 
staan links naar websites waar hulp 
aangeboden kan worden.
Hoewel er veel besproken werd in 
de raad, had niemand het na deze 
vergadering meer over deze onder-
werpen. x

Gemeenteraadsvergadering 
krijgt bizarre ontknoping

haarlem - Bierbrouwerij Jopen uit 
Haarlem is onlangs in de prijzen 
gevallen tijdens de prestigieuze 
World Beer Awards, een van de 
meest gerenommeerde biercompe-
tities ter wereld. Jopen heeft maar 
liefst negen prijzen in de wacht 
gesleept. Tijdens de World Beer 
Awards 2015 werd Jopen Onge-
lovige Thomas (Jopen Doubting 
Thomas) verkozen tot 'Europe's 
Best Strong Dark Beer'. Boven-
dien kreeg Jopen Bokbier de titel 
'Netherlands Best Brown Ale' en 
werd Jopen Koyt bestempeld als 
'Netherlands Best Herb & Spice Fla-
voured Beer'. De World Beer Awards 
bevordert de promotie van de beste 
speciaalbieren in de wereld. De 
prestigieuze biercompetitie wordt 
ieder jaar georganiseerd. Onafhan-
kelijke jury's in Europa, Amerika en 
Azië selecteren uit internationale 
bierstijlen het allerbeste bier in 
diverse categorieën. Er wordt blind 
geproefd, zonder enige informatie 
over afkomst van het bier. x

Jopen in de prijzen

bloemendaal - Op zondag 4 oktober 
treedt harpiste Merel Naomi op in 
de Dorpskerk, aan het Kerkplein 1 
in Bloemendaal. Naomi zal met veel 
enthousiasme over de componisten 
vertellen waardoor men een kader 
krijgt om te luisteren. Verder laat 
zij horen dat de harp een veelzijdig 
instrument is. Op het programma 
staan werken van Pyotr Tchaikovs-
ky, delen uit een Engelse suite van 
meestercomponist Bach en een 

Italiaanse baroksonate van Sophia 
Dussek. Aanvang is om 15.00 uur. 
Kaarten à 12 euro zijn te koop bij 
Papyrium (Bloemendaalseweg 78, 
Bloemendaal) en Primera (Bloe-
mendaalseweg 234, Overveen) of 
vanaf een halfuur voor aanvang 
in de kerk. Voor meer info: www.
dorpskerkbloemendaal.nl. x

Harpconcert 
in Dorpskerk

Harpiste Merel Naomi (Foto: pr).

haarlem - Op woensdag 7 oktober, 
van 19.00 tot 20.00 uur, vindt voor 
de tweede keer Run & Fun plaats 
onder leiding van hardloop-
trainster Carla den Braber. In en 
rondom Schalkwijk kan men een 
uur hardlopen met andere lief-
hebbers, in ieders eigen tempo. 
Run & Fun is een maandelijks 
terugkerend uurtje hardlopen 
op de woensdagavond. Iedereen 
die zin heeft, mag vrijblijvend en 
kosteloos deelnemen. Den Braber 
is gediplomeerd hardlooptrain-
ster, sportmasseuse en personal 
trainer. Er wordt verzameld op 
de parkeerplaats van Restaurant 
de Molenplas, Waertmolenpad 1 
in Haarlem. Men dient zelf voor 
een verlichtingsarmband te zor-
gen. Aanmelden kan via carla-
denbraber@gmail.com en tel.nr. 
06-41757076. x

Run & Fun in en 
rond Schalkwijk
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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

Hovenier
B .van den Berg

Voor al 
uw tuinwerkzaamheden 

zoals: sierstraatwerk, 
straatwerk, 
schuttingen, 

leveren en afvoeren 
van aarde, 

grasaanleg  etc. etc.

Bel voor vrijblijvende 
offerte: 06-50465564

TROUWKOSTUUM
Keuze uit 6000 Europese topstoffen

VANAF € 569,-
Ramplaan 38, 2015 GX, Haarlem
06-27 26 22 43 / 023 52 53 548

www.suitissimo.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

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

POOLS
aannemmersbedrijf

Aftimmering en
schilderwerk.

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

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

www.sekula.nl

 
INBRAAKSCHADE ?

 
SALVAGE

KENNEMERLAND
 

NACHT & DAG
BEREIKBAAR

 
023-5.36.46.56

Wijziging leaseregeling
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bloemendaal - Gedragsverandering, 
dat is in feite wat politiek Bloemen-
daal nodig heeft. En dat is het moei-
lijkste wat er is. Aan het woord is 
Els Boers, interim-griffier, adviseur 
en auteur in haar bedrijf Krachtig 
Lokaal Bestuur. Ze adviseerde eer-
der gemeenten waar het politieke 
reilen en zeilen problematisch was. 
Inhoudelijk wil ze niet op de Bloe-
mendaalse praktijk ingaan, want 'die 
ken ik onvoldoende'. Maar ze herkent 
de problematiek. Bijvoorbeeld over 
de positie van de burgemeester, de 
waarnemende (Aaltje Emmens-Knol), 
die vorige week is afgetreden en in 
de raadsvergadering zei: 'Dit vergt 
teveel negatieve energie.' En 'Ik kan 
niets meer voor u betekenen.'

door Marilou den Outer

Els Boers: "De problemen in Bloe-
mendaal zijn niet uniek. Het komt 
vaker voor: een burgemeester in 
een spagaat. In die positie moet je 
je hart hebben liggen bij én het col-
lege én de raad. Maar in de praktijk 
heb je dagelijks te maken met het 
college, en de raad zie je veel min-
der vaak. Dan is het heel menselijk 
om je meer verbonden te voelen 
met het college dan met de raad."
Een van de problemen die spelen 
in Bloemendaal zijn de omgangs-
vormen in de raad. In het rapport 
over bestuurscultuur, dat Emmens 
dit jaar heeft laten opstellen wordt 
gesproken van een 'grote mate van 

verruwing' en 'gebrek aan weder-
zijds respect'. Boers: "Een dergelijk 
rapport is wel interessant om zaken 
te signaleren, maar het brengt 
geen oplossingen. Sterker nog, het 
kan averechts werken. Net als bij 
pubers: die ga je ook niet vertellen 
wat ze moeten doen. Dat werkt ave-
rechts. Beter is om de raadsleden 
zélf gedragsregels te laten opstellen. 
Dan ontdekken ze zelf wat er mis is 
en wordt het echt een keuze, die ze 
maken, en kunnen ze elkaar er ook 
op aanspreken. Dus: de hei op en 
afspraken maken met elkaar; hoe 
ga je met elkaar om, wat accepteer 
je wel en wat niet? Het zou sowieso 
een goed idee zijn als raadsleden 

elkaar regelmatig zien, in infor-
mele setting, om meer van elkaars 
achtergrond te weten. Dé oplossing 
bestaat niet, maar dit alles kan wel 
helpen", aldus Boers.
Wat zou Boers de opvolger van 
Emmens aanraden? "Het zou een 
zeer ervaren iemand moeten zijn, 
die goed afstand kan houden. De 
hele kunst is om je er als burge-
meester niet in mee te laten zui-
gen." x

'Met z'n allen de hei op'

Adviseur lokaal bestuur Els Boers over 
bestuurscrisis: laat de raadsleden zelf 
gedragsregels opstellen, dan ontdek-
ken ze wat er mis is (Foto: Marilou den 
Outer).

vogelenzang - Op maandag 28 sep-
tember was het zover: de start van de 
Boodschappenpakketactie van Coop. 
Klanten van de supermarkt kunnen tij-
dens deze actie acht weken lang spa-
ren voor een gratis boodschappen-
pakket ter waarde van 50 euro. Door 
mee te sparen, steunen zij bovendien 
het Rode Kruis. Per gespaard pak-
ket doneert Coop een bedrag aan dit 
goede doel.

Coop organiseert de Boodschappen-
pakketactie in samenwerking met 
het Rode Kruis. De actie werkt als 
volgt. Klanten van de supermarkt 
ontvangen bij besteding van 5 euro 
en bij aankoop van geselecteerde 
producten een spaarzegel. Een volle 
spaarkaart telt honderd zegels en 
kan in de Coop-winkel ingewisseld 
worden voor een boodschappen-
pakket ter waarde van 50 euro.

Coop is betrokken bij de omgeving 
van zijn winkels. Peet Hulsbosch, 
eigenaar van Coop Hulsbosch in 
Vogelenzang: "We willen graag bij-
dragen aan de leefbaarheid in onze 
buurt. Het bedrag, dat we ophalen 
voor het Rode Kruis gaat naar een 
speciaal fonds, dat we oprichten: 
het Coop Rode Kruis Fonds. Lokale 
afdelingen van het Rode Kruis kun-
nen een beroep doen op dit fonds 
wanneer zij activiteiten organise-
ren om de zelfredzaamheid van 
mensen in de buurt van Coop-win-
kels te vergroten. Het Coop Rode 
Kruis Fonds bereidt mensen voor 
op noodsituaties, van grootschalige 
elektriciteitsuitval tot een ongeluk 
tijdens het klussen thuis. Zo kunnen 
zij in zo'n geval zichzelf en anderen 
helpen, wordt de kans op slachtof-
fers kleiner én hebben noodsitua-
ties minder gevolgen. x

Coop steunt Rode Kruis

bloemendaal - De Gemeente Bloe-
mendaal wil graag haar maatschap-
pelijke en humanitaire verantwoor-
delijkheid nemen. Zij nodigt inwo-
ners, ondernemers en organisaties 
daarom uit om van gedachten te 
wisselen over de manier waarop 
Bloemendaal vluchtelingen kan 
helpen. Op woensdag 7 oktober 
wordt er een informatieavond 
gehouden op twee locaties.
Van 18.30 tot 20.00 uur in het 
gemeentehuis, Bloemendaalseweg 
158 in Overveen, en van 21.00 tot 
22.30 uur in Het Trefpunt, Ako-
nietenplein 1 in Bennebroek. De 
inloop start een halfuur van tevo-

ren. Op deze avond kan men ken-
nismaken met de organisaties, die 
zich dagelijks met de opvang van 
vluchtelingen in Nederland bezig-
houden, vragen stellen, initiatieven 
en zorgen delen. Het doel van de 
avond is om een plan te maken, 
dat past bij de Bloemendaalse 
samenleving.
De gemeente denkt in eerste 
instantie aan kleinschalige 
noodopvang later dit jaar, voor 
gevluchte gezinnen en voor langere 
tijd. Het gaat in Bloemendaal dus 
niet om crisisopvang of reguliere 
opvang met een opvangcapaciteit 
vanaf driehonderd personen. x

Informatiebijeenkomst over 
opvang van vluchtelingen

vogelenzang - Op dierendag, zondag 
4 oktober, kan men kennismaken 
met schaapherders Marijke en 
Daphne en hun kudde schapen in de 
Amsterdamse Waterleidingduinen. 
Het is dierendag en het is die dag 
mogelijk de schapen van dichtbij te 
bewonderen en ze zo lang te aaien 
als men wil. Deze activiteit duurt 

van 12.00 tot 16.00 uur. Men kan 
terecht bij de ingang Panneland, 
aan de Vogelenzangseduinweg in 
Vogelenzang. Voor meer informa-
tie: www.waternet.nl/AWD. x

Uitgeslapen naar de 
schapen op dierendag

Schaapherder Daphne (Foto: Jan Dirk 
Bol).

bloemendaal - Op vrijdag 2 oktober 
bestaat het Mama Café in het Cen-
trum voor Jeugd en Gezin één jaar. 
Dit viert men met een aantal gratis 
toegankelijke workshops voor moe-
ders uit Bloemendaal en omgeving. 
Er zijn een kleurenconsulent, een 
professional organizer en een holis-
tische massagetherapeut aanwezig. 
Zij geven gedurende de ochtend 
ieder twee miniworkshops. Daar-

naast is er ook een kleine informa-
tiemarkt. Op deze markt vindt men 
informatie over essentiële oliën, 
gezond eten en alles rondom de 
bevalling. Jana van 't Land is profes-
sioneel fotografe en maakt portret-
foto's. Voor kinderen van 0-4 jaar 
is er kinderopvang. Aanvang is om 
09.30 uur. Locatie is Dennenweg 
15A in Bloemendaal. x

Mama Café viert 
éénjarig bestaan haarlem - Op woensdag 7 oktober 

houdt koor To The Point een open 
repetitieavond. Iedereen die vrij-
blijvend eens kennis wil maken 
met zingen in een koor, is welkom 
vanaf 20.00 uur. To The Point is 
een eigentijds popkoor met 17 
leden, dat behalve popnummers 
swingende gospel zingt. Ze wor-
den begeleid op de piano door 
dirigent Andre Keessen en treden 
op in ziekenhuizen, verzorgings-
huizen, bij korenfestivals en op 
vele andere plaatsen. Elke woens-
dag, van 20.00 tot 22.00 uur, repe-
teren ze in Haarlem in de Doops-
gezinde kerk Mennokapel, aan 
de Indischestraat 190. Voor meer 
info: www.zanggroeptothepoint.
nl. x

Open repetitie 
koor To The Point

heemstede - Van maandag tot en 
met donderdag bereiden de Casca-
koks in Eethuis de Luifel, Heren-
weg 96 in Heemstede, een gezonde 
en betaalbare maaltijd. Twee keer 
per maand is er ook een thema-
maaltijd. Op maandag 5 oktober is 
dat een Nazomermaaltijd met op 
het menu: pasteitje met romige 
champignonragout, gegratineer-
de aubergine-tomatenschotel, 
aardappelwedges, kipfilet met 
jagerssaus en een frisse salade. 
Het dessert is: een warm appel-
puntje met kaneelijs en slagoom. 
Men kan aan tafel tussen 17.15 en 
18.00 uur. De tafel staat gedekt 
voor het aantal personen waar-
voor men reserveert. Aanschuiven 
aan de stamtafel, voor mensen die 
alleen komen maar graag samen 
willen eten, kan om 17.45 uur. De 
kosten zijn 9,95 euro. Reserveren 
hiervoor kan tot uiterlijk 10.00 
uur op de dag zelf via tel.nr. 023-
5483828 (kies 1) op werkdagen 
tussen 09.00 en 12.00 uur. x

Nazomermaaltijd
in De Luifel
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SCHILDE
Ook het voorn

na de zome
schilde

Neem dan nu a
vrijblijvende

bij Atelier Ba
071-36155

atelierbannin

KAMER
te huur in rustige

omgeving in Valkenburg.

€ 500,- per maand

inclusief.
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De Wending.
Een fijne vakantie voor uw

HOND.
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023-5847009 Zwaanshoek
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Paperclips
kleine kosten, groot bereik

www.buijzeperspaperclips.nl
Gezocht:
OFFICE-

MANAGER M/V
voor meditatiecentrum

Tsuki in Leiden.
Zelfstandig, enthousiast

en handen-uit-de-mouwen
mentaliteit. Werkzaamheden

ong. 20 uur per week.
Voor meer informatie:

kantoor@tsuki.org

Wil je kennis maken met
PRI

Past Reality Integration?
Neem contact op met
06-47487121 voor een

vrijblijvend gesprek.
Eric Otto

www.PRIonline.nl
Een echte buitenkans...!

 
 

IPAD CURSUS
voor beginners. Leer

omgaan met uw iPad in
6 lessen.Kleine groepen,

duidelijke uitleg incl.
uitgebreid naslagwerk.
Start 2 of 5 november.

Ook diverse tablet
workshops (telebankieren)

Info: www.ebpeecee.nl
of bel 06-42244328

GLASSCHADE ?
 

SALVAGE
KENNEMERLAND

 
NACHT & DAG
BEREIKBAAR

 
 

023 - 5.36.46.56

APK KEURING
plus reparatie en laswerk

van alle automerken
 

GARAGE HENDRIK FIGEE
Hendrik Figeeweg 19-B

(Waarderpolder) Haarlem
Meer informatie op:

www.garagehendrikfigee.nl
Tel.: 023-5346420

Vakbekwame
huishoudelijke

hulp
heeft nog tijd 

voor werk in de 
huishouding. 

Meer informatie
tel. 06-47099481
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bloemendaal - Het besluit donderdag 
24 september in de gemeenteraad 
van Bloemendaal om het herontwik-
kelingsplan voor het oude verzor-
gingshuis Oldenhove in Overveen 
terug te verwijzen naar de raadscom-
missie, heeft stevige gevolgen. Ten 
eerste voor de eigenaar van Oldenho-
ve, stichting Sint Jacob, die bij monde 
van Raad van bestuur Anitra Louwers 
laat weten 'zeer teleurgesteld te zijn' 
en zich beraadt of de volgende verga-
dering wordt afgewacht of dat men 
met een nieuw plan komt, bijvoor-
beeld 'hoogbouw voor een andere 
zorgdoelgroep'. Ten tweede bleken 
de tumultueus verlopen vergadering 
en de 'negatieve sfeer' tijdens dit 
agendapunt voor waarnemend bur-
gemeester Emmens aanleiding het 
bijltje er helemaal bij neer te gooien 
(zie artikelen elders in deze editie).

door Marilou den Outer

In de raadscommissie eerder in 
september was al eerder commo-
tie ontstaan over het plan Olden-
hove. Diverse omwonenden uitten 
als insprekers hun bedenkingen, 
gesteund ook door het hiervoor spe-
ciaal opgerichte actiecomité Ver-
ontruste Overveners. Het ging hen 
onder meer om het aanzicht en het 
mogelijk verdwijnen van groen.
In de raad afgelopen week spitste 
de discussie zich vooral toe op de 
vraag: is er überhaupt wel behoefte 
aan honderd plaatsen voor deze 
zorg zoals Sint Jacob beweert? Deze 
vraag, die aanvankelijk was gesteld 
door de VVD, die ook om een onaf-
hankelijk onderzoek vroeg naar nut 
en noodzaak, werd nu ook omarmd 
door Liberaal Bloemendaal en Groen-
Links. Die laatste partij vroeg zich 
bovendien af of het niet te massaal 
zou worden voor de cliënten zelf. 
"Waar blijft de menselijke maat?", 
vroeg raadslid Paola Koningsveld 
zich af. LB-fractievoorzitter Heukels 
sprak zijn voorkeur uit voor vijftig 
tot zestig plaatsen. "Dat is voor Sint 

Jacob niet haalbaar", aldus wethou-
der Heijink. "Honderd is voor hen 
echt de ondergrens." Ook wethou-
der Kruijswijk deed een duit in 
het zakje: "De zorgdiscussie is een 
rijksdiscussie, daar gaan wij in Bloe-
mendaal niet over. We moeten nu 
eindelijk eens durven doorpakken 
hier in Bloemendaal."
VVD, GroenLinks en aanvankelijk 
ook D66 zeiden vervolgens het 
ordevoorstel te willen steunen van 
Liberaal Bloemendaal, om het punt 
'Oldenhove' weer terug te verwijzen 
naar de raadscommissie, 'gezien de 
vele vragen, die er nog zijn'.

'Gedraai'
PvdA, Hart voor Bloemendaal en 
CDA reageerden fel op dit opont-
houd. "Een ongekend zwaktebod", 
aldus André Burger (CDA). "Het 
gedraai van GroenLinks kent geen 
einde", aldus Marielys Roos (Hart 
voor Bloemendaal). "We zitten nog 
niet eens in de plánfase. We moeten 
nu door. We mogen niet weglopen 
voor onze verantwoordelijkheid", 
aldus Henk Schell (PvdA).
Toen het ordevoorstel om het 
onderwerp terug te verwijzen naar 
de commissie in hoofdelijke stem-
ming kwam, bleek D66 'onder 

invloed van het betoog van de PvdA' 
van mening veranderd en stemde 
tegen. Voor de uitslag maakte het 
geen verschil: elf voor en acht tegen. 
Aan het eind van dit punt maakte 
burgemeester Aaltje Emmens-Knol 
haar terugtreden bekend.

Teleurstelling
Louwers van Sint Jacob: "We zijn 
teleurgesteld over de gang van 
zaken. Het ging bij de raad niet om 
de goede zorg, een goede plek reali-
seren voor dementerende ouderen, 
maar meer over groen en bouwvo-
lume. Helaas niet om de cliënten 
zelf, blijkbaar zijn kwetsbare oude-
ren niet belangrijk voor Bloemen-
daal. We zijn al ruim acht jaar bezig 
en nog steeds kunnen we niet gaan 
bouwen. Ook hebben we het idee 
dat er bij de raad niet het streven is 
om er samen voor te gaan." x

Ontwikkeling Oldenhove 
opnieuw in impasse

"Niet weglopen voor onze verantwoordelijkheid"

Het herontwikkelingsplan voor ver-
zorgingshuis Oldenhove in Overveen 
blijft de gemoederen bezighouden 
(Foto: Marilou den Outer).

heemstede - Javier Guzman maakte vier 
Sinterklaasconferences (2002, 2003, 
2004 en 2009). Na zes jaar is het tijd 
voor de vijfde. Op zaterdag 3 oktober 
'doet' hij zijn conference in Theater de 
Luifel. Scherp van tong, hard, zacht, 
lief, maar soms ook laf.

Het langzamerhand naar een einde 
strompelende jaar 2015 bracht ons 
een wereld vol tegenstrijdigheden, 
misverstanden en onbegrip. Een 
jaar waarin geloof gevolgd wordt 
door ongeloof. En ongeloof wordt 
vervolgd door geloof. Het is niet de 
bedoeling dat we lief zijn door laf 
te zijn of wel? Guzman neemt op 
verfijnde wijze het jaar door. Grof? 
Welnee, hard lachen jazeker! Dat 
mag!
Javier Guzman (1977) is cabaretier, 
stand-up comedian en (stem)acteur. 
Hij is geboren op Gran Canaria. 
Op jonge leeftijd emigreerde hij 
samen met zijn moeder en broer 
Emilio naar Nederland. In Amster-
dam studeerde hij aan de Academie 
voor Kleinkunst, waar hij in 2003 

afstudeerde en vervolgens zijn car-
rière startte op de planken, televi-
sie en het witte doek. Guzman is de 
zoon van een Spaanse vader en een 
Nederlandse moeder. Hij heeft een 
jongere broer, Emilio, die ook caba-
retier/stand-upcomedian is.
Werk en privéleven van Guzman 
zijn een tijd lang bepaald door 
zijn alcohol- en later ook cocaïne-
verslaving. Hij heeft enkele malen 
tijd doorgebracht in klinieken in 
Engeland en Spanje. Verscheidene 
keren vertelde Guzman op televisie 
openhartig over zijn problemen. 
Zijn derde avondvullende voorstel-
ling 'Delirium' ging voornamelijk 
over zijn alcoholverslaving en hoe 
de westerse wereld omgaat met ver-
slavingen.
Zaterdag 3 oktober - Theater de 
Luifel - aanvang: 20.15 uur - entree: 
18,50 euro. Kaarten via www.podia-
heemstede.nl of aan de kassa van 
Theater de Luifel, Herenweg 96 in 
Heemstede, op werkdagen tussen 
09.00 en 12.00 uur of voorafgaand 
aan de voorstelling. x

5 december op 3 oktober

Javier Guzman (Foto: pr).

Voor de koorliefhebber

haarlem - Kamerkoor Doulce Memoire brengt op 11 oktober om 15.00 uur in de 
Nieuwe Kerk aan het Nieuwe Kerksplein het programma 'In des Himmelsferne' 
rond de dubbelkorige mis van Martin. Dit persoonlijk document van de Zwitserse 
componist Frank Martin, die lange tijd in Nederland heeft gewoond, staat hoog 
op de verlanglijst van elke koorliefhebber. Daarnaast zingt men verschillende 
andere dubbelkorige werken, waaronder de prachtige psalm 'Lord, let me know 
mine end' van Hubert Parry. Ofschoon minder bekend in Nederland, behoort 
Parry tot de meest geliefde componisten van Engeland. Verder zingt men het 
romantische Onze Vader (Otche Nash) van Rachmaninov en dubbelkorige Duitse 
werken van Mendelssohn, Schumann en Brahms. Voor dit concert is Doulce 
Memoire tijdelijk versterkt met elf projectzangers. Kaarten à € 12,-- (€ 8,-- voor 
kinderen en CJP- of Stadspashouders) zijn in de voorverkoop verkrijgbaar via 
de website, via de leden of aan de kassa (halfuur voor aanvang geopend en dan 
€ 14,--). Voor meer info: www.doulcememoire.nl (Foto: pr). x

haarlem - 27 derdeklassers van het 
Stedelijk Gymnasium Haarlem ver-
trekken morgen, vrijdag 2 oktober, 
naar Arnhem. Ze zullen daar het 
gehele weekend bij gastgezinnen 
verblijven. Maar wat gaan zij daar 
doen? Op 2, 3 en 4 oktober vinden 
op het Lorentz Lyceum de Lorentz 
Lyceum Model United Nations Arn-
hem (LmunA) plaats. Leerlingen 
van 12 tot 18 jaar zullen, zoals in 
de echte Verenigde Naties, discus-
siëren over problemen, die spelen 
en voor deze problemen zullen de 
gedelegeerden een resolutie pro-
beren te schrijven. De derdeklas-
sers van het Stedelijk zullen onder 
andere de Verenigde Staten in de 
Security Council vertegenwoordi-
gen. Zoals alle andere MUN-confe-
renties in Nederland, heeft LmunA 
ieder jaar een thema. Dit jaar is het 
'The future of food, the hunger for 
more'. x

Stedelijk Gym 
speelt VN'tje

De derdeklassers vertrekken richting 
Arnhem voor de Model United Nations 
(Foto: pr).

haarlem - Tot 29 oktober exposeren 
Aureen Harthoorn en Marianne van 
Oeveren de originele tekeningen en 
aquarellen van het boek 'Boom de 
kampioen' in de vitrine van Coffee-
Star in de Bibliotheek Haarlem Cen-
trum (Gasthuisstraat 32). De expo-
sitie is gratis te bezichtigen tijdens 
openingsuren. In het nieuwe kin-
derboek 'Boom de kampioen' van 
kinderboekenschrijfster Marianne 

van Oeveren en illustratrice Aureen 
Harthoorn toont de boom haar veel-
zijdigheid en schittert deze als een 
echte ster. In de vitrine liggen de 
schetsen en aquarellen, die Hart-
hoorn maakte. Het boek ligt ook ter 
inzage bij Coffee-Star. Zo kunnen 
kinderen de antwoorden opzoeken 
op enkele vragen, die in de vitrine 
liggen. Voor meer info: www.biblio-
theekzuidkennemerland.nl. x

Boom de kampioen 
in bieb Centrum

Rond het kinderboek is een expositie ingericht (Foto: pr).
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aerdenhout - Rustig en tevreden laat 
zuster Lamberta, mevrouw Baltus, 
het geroezemoes en de feestelijk-
heden over zich heen komen. Maar 
helemaal begrijpen doet ze het niet, 
dat al deze mensen voor haar zijn 
gekomen om met haar te vieren dat 
ze 105 jaren oud is geworden. Eigen-
lijk is het al de tweede viering, want 
op 2 augustus, haar geboortedag, 
werd de verjaardag al in eigen kring 
gevierd. Met de zusters van klooster 
Alverna in Aerdenhout in het mooie 
moderne onderkomen van de zus-
ters van Franciscanessen.

door Marilou den Outer

Deze donderdag 24 september 
was het gezelschap nog uitgebrei-
der. Vanwege Burendag waren de 
omwonenden ook uitgenodigd 
en: de burgemeester kwam langs. 
Deze hield een korte toespraak en 
zong vervolgens volop mee met 

de liedjes, die gezamenlijk wer-
den gezongen zoals het toepas-
selijke 'Waar de blanke top der 
duinen' - liedjes uiteraard uit de 
oude doos.
In 'Alverna' wonen nu nog 66 zus-
ters, met een gemiddelde leeftijd 
van 88 jaar. In hun actieve kloos-
terleven stonden ze midden in 
de maatschappij. Na anderhalf 
jaar vorming werden ze actief bij-
voorbeeld in de ziekenverpleging, 
bejaardenzorg, de missie in Indo-
nesië en na de jaren zestig ook in 
de gezinszorg en het pastoraat. 
Zuster Lamberta was onder meer 
directrice in een psychiatrisch 
ziekenhuis in Wassenaar en stop-
te pas in 1986, als 76-jarige, met 
werk.
Het 'moederhuis' van de Neder-

landse provincie van de congrega-
tie zusters  Franciscanessen werd 
in 1922 in Aerdenhout gesticht. 
Dat huis is nu monument en staat 
leeg. Eromheen staan nu apparte-
menten, voor de zusters maar ook 
voor particuliere huurders. De 
weilanden, het bos en de begraaf-
plaats zijn sinds 2008 in handen 
van het Landschap Noord-Hol-
land en worden over enkele jaren 
opengesteld voor publiek. x

Nieuws donderdag 1 oktober 2015 9

Oudste inwoner van 
Bloemendaal 105 jaar

De 105-jarige zuster Lamberta (tweede van links) te midden van de vele bezoe-
kers in het Atrium van klooster Alverna. Links naast haar, haar oudste nicht 
(Foto: Marilou den Outer).

Zaterdag 3 oktober

14.00-18.00 uur | Workshop 'kracht 

via bekkenbodem'

Tijdens deze yogaworkshop leer je 
bewuster om te gaan met het bek-
kenbodemgebied. Belangrijk, want 
daar heeft elke vrouw plezier van. 
Een juist gebruik van de spieren in 
dit gebied beschermt de onderrug 
en geeft verdieping aan je yogabe-
oefening. Je komt meer in je kracht 
te staan.
Yogastudio Kleverpark, Haarlem.
19.30-23.50 uur | Buddha Danceparty 

met workshop Biodanza

Lekker dansen op een global mix, 
afgewisseld met de nodige funk, 
soul, rock en hedendaagse dance.
Buddha Events, Zandvoort.

Zondag 4 oktober

14.00-16.00 uur | Verhaallezing: 'De 

waanzin van het ego'

Loskomen van het ego lijkt een 
onmogelijke zaak, omdat we gelo-
ven dat zonder het ego alles chaos 
zou zijn. Driemaal raden waar deze 
gedachte vandaan komt? Juist, het 
ego! Je moet wel gek zijn om hierin 
te geloven. Klopt. Hoe krijg je helder 
dat je een keuze hebt, terwijl je niet 
ziet dat die mogelijkheid er is?
Carmen de Haan, Bloemendaal.

Maandag 5 oktober

19.30-21.00 uur | Samen @ een door-

deweekse avond

Een keer per maand met gelijkge-
stemde mensen bijeenkomen om op 
een zingevende manier van elkaar 
te leren. Er is een periode van stilte 
en meditatie, muziek, een inspi-
rerende leerstof, een verheffende 
boodschap of eigen inbreng. Altijd 
gevolgd door een kopje koffie en 
een praatje.
Praktijk voor Communicatie, Sant-
poort-Noord.

Dinsdag 6 oktober

19.30-21.15 uur | Meditatieavond met 

inleiding over boeddhistische psy-

chologie

Onze emoties kleuren óf creëren de 
wereld waarin wij leven. Wij zijn zo 
gefascineerd en bevangen door dit 
'spel', dat wij vaak werkelijke vrij-
heid of bevrijding over het hoofd 
zien. Waar zitten de kieren in het 
systeem waar het licht van nieuwe 
mogelijkheden doorheen schijnt?
Shambhala Haarlem, Haarlem.

20.00-21.30 uur | Oefenavond mind-

fulness

Tijdens de oefenavonden ligt de 
nadruk op: contact maken met 
jezelf en hoe het met je gaat, stilte 
bewaren met elkaar, gedachten, 
gevoelens en lichamelijke sensaties 
observeren en kunnen laten zijn en 
bij de directe ervaring blijven. De 
avonden beginnen met een korte 
meditatie om van de 'doe'- naar de 
'zijn'-modus te gaan.
Marlies Helman, Haarlem.

Woensdag 7 oktober

19.15-21.30 uur | Lichtavond

Het doel van deze avond is het 
ontdekken van je eigen licht, dus je 
essentie. We gaan een gezamenlijk 
gesprek aan, waarin je alles aan de 
orde mag brengen wat bij jou op dat 
moment leeft.
Carla van Hooff, Haarlem.
19.30-22.00 uur | Workshop Gedoe-

Management

Het is gebleken dat als mensen 
weten hoe gedoe werkt in het brein 
en hoe je dát kunt managen, het 
gedoe aanzienlijk vermindert. Dan is 
er meer ruimte voor iets anders dan 
gedoe, zoals het verwezenlijken van 
je ambities. GedoeManagement is 
een heel krachtig idee, dat simpel is 
en werkt.
Conceptstore NYHAVN, Haarlem.

Kijk voor alle informatie over deze en 

veel meer activiteiten op www.bewust-

haarlem.nl. x

Buddha Danceparty (Foto: pr).

Shambala-meditatieavond (Foto: pr).

heemstede - Op uitnodiging van Brok-
king & Bokslag Uitvaartbegeleiding 
zal Aart Mak woensdag 7 oktober een 
lezing houden over het onderwerp 
'levenseinde'. Mak bespreekt bij 
Casca, aan de Herenweg 96 in Heem-
stede, waarom het voor veel mensen 
zo lastig is om over de eigen dood te 
spreken. Is dat nog steeds een taboe? 
En als dat zo is, wat houdt mensen 
tegen?
 
Wat gebeurt er als men de dood wel 
bespreekbaar maakt en alle gedach-
ten daarover ter sprake brengt?
Over wat hierbij helpt, wat er te 
leren valt van anderen en hoe de 
dood, goed beschouwd, vraagt om 
levensbeschouwing, gaat het deze 
avond. Daarbij zullen ook dementie 
en vragen, die spelen bij euthanasie 
aan de orde komen.
De lezing is bedoeld voor iedereen, 
die zich verbonden voelt met het 
onderwerp.
Aart Mak is ruim dertig jaar predi-
kant en oprichter van Momentaal, 
een organisatie van sprekers en 
ritueelbegeleiders.

Aanvang is om 20.00 uur, inloop is 
vanaf 19.30 uur. De toegang is gra-
tis. Aanmelden kan bij Brokking 
& Bokslag Uitvaartbegeleiding, tel. 
023-5310238 of via e-mail info@
brokkingenbokslag.nl. x

Lezing over levenseinde

haarlem - Op woensdag 7 okto-
ber wordt het Parkinson Café 
Haarlem & Omstreken gehouden 
in wijkcentrum De Ringvaart. 
Dit Parkinson Café duurt van 
14.00 tot 16.00 uur. Het thema is 
'Dance for Health en Parkinson'. 
Dido Mirck geeft een proefles en 
inventariseert of er belangstelling 
is voor een lesgroep in Haarlem. 
Bezoekers kunnen meedoen, maar 
kijken mag ook. Tevens kan men 
ervaringen delen met lotgenoten. 
Voor meer info, tel. 023-5278170 
of 023-5270927. De Ringvaart is 
te vinden aan de Floris van Adri-
chemlaan 98 in Haarlem. x

Parkinson Café 
in De Ringvaart

OVERVEEN - Het (voormalige) college 

van Burgemeester en Wethouders 

van de Gemeente Bloemendaal heeft 

vorige week woensdag besloten de 

bouwaanvraag van de heer J.W. Slewe 

niet verder in behandeling te nemen. 

Het gaat hier om een verzoek tot 

bouw van een nieuwe woning op het 

landgoed Elswoutshoek in Overveen.

Dit collegebesluit is het rechtstreek-
se gevolg van het besluit, dat de 
gemeenteraad in de extra raadsver-
gadering van 10 juli heeft genomen. 
Tijdens deze vergadering heeft een 
meerderheid van de gemeenteraad 
de zogeheten Verklaring van geen 
bedenkingen (VVGB) uit 2013 voor 
het aangevraagde bouwplan inge-
trokken. Het college constateert nu 
dat het feitelijk onmogelijk is gewor-
den om vanuit de gemeente de aan-
vraag verder te behandelen.
De raad vindt de bouwmassa te 
groot. Daarnaast vinden sommige 
raadspartijen dat er helemaal niet 
gebouwd mag worden op het land-
goed. De meerderheid van de raad 
gaf in de extra raadsvergadering aan 
dat men zich nooit had gerealiseerd 
dat de in 2013 afgegeven VVGB een 
huis met een dergelijke omvang 
mogelijk zou kunnen maken. De ver-
wachting was een aanvraag voor de 

bouw van een woning van in totaal 
180 vierkante meter vloeroppervlak-
te, zoals destijds in een convenant 
overeengekomen.
(Inmiddels oud-)wethouder Botter: 
"De raad heeft een duidelijke keuze 
gemaakt. Met het intrekken van de 
'Verklaring van geen bedenkingen' 
deze zomer, heeft de raad aangege-
ven dat zij de nieuwbouw van een 
huis met twee bouwlagen van 180 
vierkante meter niet ziet zitten. De 
ingediende bouwaanvraag had het 
mogelijk moeten maken om binnen 
de juridische kaders van de VVGB 
uit 2013 een uitweg te vinden in het 
dossier, dat al vele jaren loopt. Maar 
het college kan nu niet anders dan 
de raad in haar genomen besluit te 
volgen."
Daarmee concludeerde het college 
dat zij bij deze aanvraag niets meer 
kan betekenen voor de heer J.W. 
Slewe.
Een ontwerp van het collegebe-
sluit moet nu zes weken ter inzage 
worden gelegd. In die periode kan 
iedereen een zienswijze indienen. 
Na de termijn van ter visie legging 
moet het college definitief over 
de aanvraag beslissen. Tegen het 
besluit kan beroep worden aange-
tekend bij de Rechtbank Noord-Hol-
land. x

Gemeente neemt bouwaanvraag 
woning niet verder in behandeling

heemstede - Kinderen kunnen op 
woensdag 7 oktober een konijntje 
maken van een washand. Zo creë-
ren zij een leuke handpop. Knut-
seljuf Renate verzint de knutseli-
deeën voor jongens en meisjes. De 
Knutselclub vindt elke woensdag 
van 13.30 tot 15.00 uur plaats in 
activiteitencentrum De Molen-
werf (Molenwerfslaan 11, Heem-
stede). De kosten per keer zijn 5 
euro, een kaart voor vijf keer kost 
22,50 euro. Men wordt verzocht 
kinderen per keer aan te melden 
via tel.nr. 023-5483828 (kies 1). 
Dit kan van maandag tot en met 
donderdag tussen 09.00 en 16.00 
uur en op vrijdag tussen 09.00 en 
12.00 uur. Voor meer informatie: 
www.casca.nl. x

Knutselclub 
in Molenwerf

De jeugd kan op 7 oktober van een 
washand een konijntje maken (Foto: 
pr).
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bloemendaal - Afgelopen zaterdag 
hadden we groot feest bij de Hof. 
Het was negentig jaar geleden dat 
dr. Jac.P. Thijsse zijn Hof, geze-
gend door een stromende regen, 
opende. We zijn er nog steeds, in 
volle glorie en helemaal bij de tijd. 
Voor u om de natuur van dichtbij 
te bezien, maar ook als 'groene 
school' voor jong en oud.
Daarom mocht Thijsse's Hof die 
dag van de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed het schild ont-
vangen, dat aangeeft dat wij de 
officiële status van Rijksmonu-
ment hebben gekregen. Een kroon 
op negentig jaar unieke heemtuin 
zijn. Apetrots en blij natuurlijk zijn 
de mensen van nu en erkend zijn 
de vele honderden vrijwilligers, 
die in de afgelopen negentig jaar 
de Hof in stand hielden.
We gaan natuurlijk door. Aanstaan-
de zondag de vierde houden we 
om 14.00 uur gratis rondleidingen 
onder leiding van IVN-gidsen. Meld 
u bij het informatiepaneel achter 
de ingang aan de Mollaan 4 in Bloe-
mendaal. Dat is de laatste keer voor 
dit jaar. Volgend jaar maart begin-
nen we weer.
We zitten nu midden in de activi-
teiten van het herfstpad voor de 
zesde groepen van de basisscho-
len van onze streek. Tijdens het 
lopen van het herfstpad door de 
Hof moeten de kinderen allerlei 
opdrachten vervullen. Zo leren ze 
veel over de natuur. Deze keer is 
de meest spectaculaire opdracht 
het onderzoeken van de compost-
hoop. De afgelopen maanden heeft 
onze hovenier daar alle groenafval 
en afgemaaid gras heen gebracht 
en een grote stapel gecreëerd. Daar 
wordt alles gecomposteerd tot 
bladaarde. Daarbij ontstaat warm-
te, verandert het uiterlijk van de 
hoop en er komen allerlei diertjes 
op af. Een wonder om te bestude-
ren. Ook onze gewone bezoekers 
zijn zeer welkom om hier te gaan 
kijken en voelen.
Overigens zoeken we nog steeds 
vrijwilligers om de schoolkinde-
ren tijdens hun tocht door de Hof 
te begeleiden. Als je van de natuur 
en van kinderen houdt, ben je daar 

beslist geschikt voor. En voor de rest 
krijgt u alle hulp. Kijk voor meer 
informatie op onze website www.
thijsseshof.nl, daar kunt u zich ook 
aanmelden als vrijwilliger.
Oktober is de maand van de vogel-
trek, de paddenstoelen, de bottels 
en bessen. Dat de vogeltrek in gang 
is, kunt u in park, tuin en Thijs-
se's Hof goed waarnemen. Je ziet 
regelmatig grote troepen vinken 
en kepen, ook een vinkensoort. 
Lijsters zoeken allerlei besdragen-
de struiken op (zie foto met jonge 
merel). De eerste koperwieken, een  
vogel die veel op onze zanglijster 
lijkt, maar een mooie, roesbruine 
vlek aan de vleugels heeft, komen 
in troepen op de bessen van de mei-
doorn en de duindoorn af. Tegen 
het eind van de maand misschien 
al gevolgd door de kramsvogel, zijn 
neef uit Lapland.
Spreeuwen verzamelen zich tegen 
de avond weer, laten met duizen-
den tegelijk acrobatische vliegkun-
sten zien, en zomaar opeens heb je 
putters of roodborstjes in je tuin.
Paddenstoelen houden van vocht. 
Dat is er deze herfst genoeg. Dus in 
onze bossen zijn er nu veel. Bruine 
met gaatjes aan de onderkant van 
de hoed of heldergrijze met witte 
plaatjes (lamellen) onder hun hoed. 
Er zijn er die lijken op bollen. Soms 
grote, witte, soms kleine, soms op 
een steeltje. Als ze rijp zijn en je 
stoot ertegen, dan komt er een 
mooie wolk bruin poeder uit. Dat 
zijn de sporen waar later nieuwe 
paddenstoelen van komen.
Het mooist zijn nu de kardinaals-
mutsen. Vol met rode bonnetten en 
met hun bladeren van groen, geel, 
bijna oranje en rood van kleur. Een 
nachtvorstje en alle blaadjes vallen 
tegelijk af, maar de kleurrijke tros-
sen bessen blijven nog lang om van 
te genieten.
Dus trek eropuit. Onze bossen, dui-
nen en Thijsse's Hof wachten u,

Willem Holthuizen (tekst) en Ekke Wol-

ters (foto),

rondleiders in Thijsse's Hof. x

Thijsse's Hof in oktober

Een jonge merel smult van wat bes-
jes.

Man overvallen aan 
Ernst Casimirlaan

overveen - Een man is maandagnacht overvallen in Over-
veen. De man kwam thuis in de Ernst Casimirlaan toen hij 
werd overvallen. De dader(s) gingen er na de overval met 
een onbekende buit vandoor. De politie heeft de straat afge-
zet en agenten in kogelwerende vesten hebben onder meer 
in een Chinees restaurant verklaringen opgenomen. In de 

Ernst Casimirlaan hebben agenten op straat en in de bosjes 
naar mogelijk bewijsmateriaal gezocht. Enkele voorwerpen 
zijn in papieren zakken meegenomen. Bij de zoekactie is 
ook een politiehond ingezet. Vooralsnog zijn de dader(s) 
niet opgepakt. De politie heeft de zaak in onderzoek (Foto: 
Michel van Bergen). x

spaarndam - Onder grote belangstel-
ling is begonnen met de volgende 
fase van SpaarneBuiten. Het start-
sein werd gegeven met het slaan van 
een paal door locoburgemeester Ray-
mond van Haeften van de Gemeente 
Haarlemmerliede en Spaarnwoude. 
Deze feestelijke handeling is bijge-
woond door de kopers en overige 
betrokkenen. SpaarneBuiten is een 
ontwikkeling van SpaarneBuiten VOF, 
een samenwerkingsverband van Vol-
kerWessels Vastgoed en KondorWes-
sels Vastgoed, en wordt gerealiseerd 
door Kondor Wessels Amsterdam.

De 36 woningen van deze tweede 
fase bestaan uit vijf passiefwonin-
gen en 31 eengezinswoningen. 
Alle woningen hebben een histo-
rische en parmantige uitstraling, 
maar een geheel eigen sfeer. De 
woningen zijn gesitueerd rondom 
een vriendelijk en groen hofje met 
diverse parkeer- en speelplekken. 
De huizen worden stuk voor stuk 
gekenmerkt door een hoogwaar-
dige, afwisselende architectuur. 
Verspringende gevels, afwisselende 

raampartijen en een variëteit in 
dakranden en gevelstenen. Net als 
in de vorige fase zijn de woningen 
ontworpen door 4D Architecten uit 
Enter.
Na het succes en de realisatie van de 
eerste 77 woningen (fase 1) is ook de 
verkoop van fase 2 succesvol verlo-
pen; alle woningen zijn inmiddels 
verkocht.
Voor meer informatie kan men kij-
ken op www.spaarnebuiten.nl. x

Start van bouw tweede 
fase SpaarneBuiten

De tweede fase in Spaarndam behelst 
36 woningen (Artist impression: pr).

ADVERTEREN?
Bel 071 - 3619323

haarlem - Op woensdag 7 oktober, 
van 19.00 tot 20.00 uur, vindt voor 
de tweede keer Run & Fun plaats 
onder leiding van hardloop-
trainster Carla den Braber. In en 
rondom Schalkwijk kan men een 
uur hardlopen met andere lief-
hebbers, in ieders eigen tempo. 
Run & Fun is een maandelijks 
terugkerend uurtje hardlopen 
op de woensdagavond. Iedereen 
die zin heeft, mag vrijblijvend en 
kosteloos deelnemen. Den Braber 
is gediplomeerd hardlooptrain-
ster, sportmasseuse en personal 
trainer. Er wordt verzameld op 
de parkeerplaats van Restaurant 
de Molenplas, Waertmolenpad 1 
in Haarlem. Men dient zelf voor 
een verlichtingsarmband te zor-
gen. Aanmelden kan via carla-
denbraber@gmail.com en tel.nr. 
06-41757076. x

Run & Fun in en 
rond Schalkwijk

haarlem - Op woensdag 7 oktober 
houdt koor To The Point een open 
repetitieavond. Iedereen die vrij-
blijvend eens kennis wil maken 
met zingen in een koor, is welkom 
vanaf 20.00 uur. To The Point is 
een eigentijds popkoor met 17 
leden, dat behalve popnummers 
swingende gospel zingt. Ze wor-
den begeleid op de piano door 
dirigent Andre Keessen en treden 
op in ziekenhuizen, verzorgings-
huizen, bij korenfestivals en op 
vele andere plaatsen. Elke woens-
dag, van 20.00 tot 22.00 uur, repe-
teren ze in Haarlem in de Doops-
gezinde kerk Mennokapel, aan 
de Indischestraat 190. Voor meer 
info: www.zanggroeptothepoint.
nl. x

Open repetitie 
koor To The Point

haarlem - Op woensdag 7 oktober wordt het Parkinson Café Haarlem & 
Omstreken gehouden in wijkcentrum De Ringvaart. Dit Parkinson Café 
duurt van 14.00 tot 16.00 uur. Het thema is 'Dance for Health en Parkin-
son'. Dido Mirck geeft een proefles en inventariseert of er belangstel-
ling is voor een lesgroep in Haarlem. Bezoekers kunnen meedoen, maar 
kijken mag ook. Tevens kan men ervaringen delen met lotgenoten. Voor 
meer info, tel. 023-5278170 of 023-5270927. De Ringvaart is te vinden 
aan de Floris van Adrichemlaan 98 in Haarlem. x

Parkinson Café in De Ringvaart
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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

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 
gemotiveerde personen voor de volgende functies:

CHAUFFEUR REINIGINGSVOERTUIGEN:
O.A. KOLKENZUIGER / VACUUMWAGEN

CHAUFFEUR 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.

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

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

GRATIS
inloopspreekuur voor
advies over bijles en
huiswerkbegeleiding
voortgezet onderwijs
in de Bibliotheek van

Haarlem-centrum
iedere zaterdag van

10.00-12.00 uur kijk op
www.wietskebreman.nl

Speciaal voor u organiseren wij op 5 en 12 november 2015 de cursus 

‘Omgaan met Alzheimer’. Tijdens deze cursus leert u veranderend gedrag 

begrijpen en geven wij praktische tips over hoe met dit gedrag om te 

gaan. Uiteraard is er ook ruimte voor uw ervaringen. Deze cursus is geheel 

kosteloos.

U kunt zich aanmelden via 023 82 00 392 of via info@homeinstead.nl

Heeft uw dierbare Alzheimer? 
En bent u mantelzorger?

Wij zien u graag in Heemstede, Cruquiusweg 1

van 18.30 tot 21.00 uur op bovengenoemde data.

www.homeinstead.nl/zuid-kennemerland
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Komen en gaan van mensen 
bij winkel voor vluchtelingen

haarlem - Het is een komen en gaan van mensen, die spul-
len willen brengen voor de vluchtelingen, die op dit moment 
in 'Hotel de Koepel' verblijven. Veel inwoners van Haarlem 
hebben gehoor gegeven aan de vraag van de gemeente om 
geen spullen meer bij de Koepel af te geven, maar de spullen 
in te leveren bij de Welkom Winkel van het Rode Kruis aan 
het Donkere Spaarne 32. Een vrouw stapt van haar fiets met 

twee volle vuilniszakken, ze wil niet op de foto en niet met 
naam in de krant. "Ik doe dit om die arme mensen te helpen, 
ik heb een paar warme truien en dikke sokken gebracht. 
Straks gaat het koud worden, dus dat kunnen ze vast wel 
gebruiken." De Welkom Winkel is geopend van woensdag 
tot en met zaterdag van 13.00 tot 16.00 uur en donderdag 
van 18.00 tot 20.00 uur (Foto: Christa Warmerdam). x

heemstede - Stichting Epilepsie Instel-
lingen Nederland (SEIN) doet dit jaar 
mee aan het Weekend van de Weten-
schap. Dit evenement vindt plaats op 
zondag 4 oktober van 11.30 tot 16.00 
uur in de Koningin Emma Kliniek, Ach-
terweg 5 in Heemstede. 

Tijdens de middag kan op verschil-
lende manieren ervaren worden 
hoe het brein werkt, hoe artsen 
dat kunnen zien en beïnvloeden en 
welke verschillende wetenschap-
pelijk onderzoeksprojecten op het 
gebied van epilepsie bij SEIN plaats-
vinden. Met een speurtocht, testjes 
en spelletjes kan van alles ontdekt 
worden over epilepsie en het brein. 
Beantwoord je de vragen van de 
speurtocht juist, dan komt er een 
slagzin uit en krijg je een Epilepsie 
Expert-oorkonde. Naast de speur-

tocht zijn er ook psychologische 
testjes te doen. Zo kan je het eer-
ste hulp bij aanvallen memoryspel 
spelen, van kralen een neuron rij-
gen, een bezoek brengen aan de 
Electronic Monitoring Unit en de 
wetenschapskamer. Je kan je laten 
verbazen over hoe je hersenen je 
voor de gek kunnen houden met 
optische illusies. Dit evenement is 
geschikt voor kinderen, jongeren 
en volwassenen. Toegang is gratis 
en aanmelden is niet nodig.

Meer over Weekend
Op meer dan 191 locaties door heel 
Nederland beleef je live wetenschap 
en technologie op 3 en 4 oktober 
2014. Alleen tijdens het Weekend 

van de Wetenschap openen bedrij-
ven, instituten, universiteiten, 
(onderzoeks)instellingen en musea 
exclusief hun normaal gesloten 
deuren. Nieuwsgierige mensen van 
jong tot oud krijgen op deze manier 
de unieke kans binnen te kijken in 
de wereld van wetenschap en tech-
nologie. 
Het landelijke Weekend van de 
Wetenschap, georganiseerd door 
NEMO, wordt mede mogelijk 
gemaakt door het ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. 
Het Weekend van de Wetenschap 
wordt gerealiseerd dankzij de vele 
organisaties die tijdens het week-
end voor het publiek hun deuren 
openen. x

Speuren in je brein

SEIN doet dit jaar mee aan het Weekend van de Wetenschap. Er zijn diverse 
activiteiten in Heemstede (Foto: pr).

heemstede/vogelenzang - Op zondag 
11 oktober, van 11.00 tot 12.30 uur, 
kan men mee met een wandeltocht 
over Westduin en Vinkenduin. Beide 
gebieden maken deel uit van Bui-
tenplaats Leyduin op de grens van 
Heemstede en Vogelenzang.

Het bos is onderweg naar het 
najaar. Men ziet het aan de varens, 
die afsterven en men hoort mis-
schien zelfs andere vogels.
Tijdens de wandeltocht wordt 
verteld over de boeiende tijd van 
paardenraces en het vangen van 
vinken.
Vertrekpunt is Leidsevaartweg 
tussen 49 en 51 in Heemstede. 
Na honderd meter rechts vindt 
men de parkeerplaats. Daar wordt 
verzameld. De kosten zijn volwas-

senen 7 euro, voor Beschermers 
4 euro, voor kinderen tot 12 jaar 
3 euro, van Beschermers 2 euro. 
Aanmelden kan via www.gaatu-
mee.nl. x

Wandeltocht door 
Woestduin en Vinkenduin

bloemendaal - Alle peuters verzame-
len; de Peuterbieb komt in oktober 
weer in de Bibliotheek Bloemen-
daal. Er wordt voorgelezen, muziek 
gemaakt en gedanst. Vrijdag 16, 
23 en 30 oktober, van 10.00 tot 
11.00 uur, zijn de peuters en hun 
(groot)ouders of oppas welkom in 
de Bibliotheek Bloemendaal, aan 
de Korte Kleverlaan 9. De toegang 
is gratis.
Tijdens de Peuterbieb wordt spelen-
derwijs aandacht besteed aan het 

taalgevoel en de woordenschat van 
kinderen door samen te lezen en 
ontdekken met leeftijdsgenootjes. 
De verhalen prikkelen de fantasie 
en deze wordt ook gebruikt als er 
muziek gemaakt en gedanst wordt. 
Voor ouders en oppassen is de Peu-
terbieb ook gezellig en leerzaam; zij 
krijgen leestips en delen ervaringen 
met elkaar.

Kijk voor meer informatie op www.
bibliotheekzuidkennemerland.nl. x

Peuterbieb in Bloemendaal

bloemendaal - Kennemerland heeft 
heel wat jazzmuzikanten van wereld-
klasse voortgebracht. Van Toon van 
Vliet tot Fred Leeflang. Laatstge-
noemde treedt zondag 11 oktober 
op in Grand Café Vreeburg.

Hij is tussen 15.00 en 18.00 uur 
gastsolist bij het trio van pianist 
Hans Keune met bassist John Erich 
en drummer/zanger Joop Kooger.
Leeflang hoort in het rijtje Euro-

pese topsaxofonisten thuis. Zijn 
solistische carrière bracht hem 
onder meer naar Frankrijk, Duits-
land, België, Luxemburg, Zwitser-
land, India, Verenigde Staten en 
Cuba.
Als docent was Fred Leeflang ook 
verbonden aan het Haags Konink-
lijk Conservatorium.
De toegang is gratis. Vreeburg is 
te vinden aan het Kerkplein 16 in 
Bloemendaal. x

Saxofonist Fred Leeflang met 
Hans Keune Trio bij Vreeburg

bloemendaal - Van woensdag 7 okto-
ber tot en met zondag 18 oktober is 
het weer Kinderboekenweek en dit 
jaar draait het om natuur, weten-
schap en techniek. Een echte Doe-
week, voor kinderen, maar ook voor 
ouders. Bezoek samen met je ouder 
het Mad Science Kenniscafé en kom 
kijken bij de 3D-workshops. De flyer 
met het Kinderboekenweekpro-

gramma ligt klaar in de Bibliotheek 
Bloemendaal (Korte Kleverlaan 9). 
De bibliotheek zet natuurlijk ook 
boeken over natuur, wetenschap en 
techniek in de spotlights. Alle acti-
viteiten zijn gratis, maar je dient wel 
een kaartje te reserveren via www.
bibliotheekzuidkennemerland.nl. 
Op die site kan men ook terecht voor 
meer informatie. x

Doeweek in bieb

haarlem - Op zondag 4 oktober 
wordt het Praat- en luistercafé 
van de Katholieke Bond van Oude-
ren afdeling Haarlem en omstre-
ken gehouden. Dit vindt plaats in 
De Lange Heer, Lange Herenstraat 
6 in Haarlem, van 15.00 tot 18.00 
uur. Verschillende onderwerpen 
worden, in een ontspannen sfeer, 
met elkaar besproken. x

Praten en luisteren 
in De Lange Heer

SPAAR NU VOOR HET GRATIS 
BOODSCHAPPENPAKKET

1.493.19
2.39
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BOUWLOCATIE LEIDSEVAART 

REMISEHAARLEM.NL

In Haarlem wordt op het terrein van de voormalige tram- en busremise
aan de Leidsevaart de woonwijk Remise Haarlem gerealiseerd. Dus nieuwbouw
op een historische locatie. Remise Haarlem is een binnenstedelijke ontwikkeling
en omvat 146 koopwoningen met de uitstraling van de jaren dertig, 58 koop-
appartementen en diverse winkels waaronder een Vomar Voordeelmarkt.

 VERKOOPMANIFESTATIE
ZATERDAG 3 OKTOBER - 11:00 - 15:00

WONINGEN
Er is keuze uit vier type woningen met 
verschillende opties. De eengezinswo-
ningen met tuin variëren van 110 m² 
tot 160 m² in woonoppervlak. Met de 
bouw zal begin volgend jaar begonnen 
worden.

GOED VOORBEREID LANGSKOMEN?
Ga dan naar www.remisehaarlem.nl, 
bekijk de beschikbare woningen, de 
verschillende opties die u kunt kiezen 
en meldt u aan. Wij hopen u dan op 
3 oktober a.s. te ontmoeten.

VERKOOP
Wilt u een goed beeld krijgen van alle 
mogelijkheden? Kom dan zaterdag 3 
oktober a.s. naar de verkoopmanifestatie 
op het terrein van Remise Haarlem. Wees 
er snel bij want 70% van de woningen is
al gereserveerd.

MAKELAARS
���������	
���������
023 - 53 66 366 

HOEKSTRA & VAN ECK
023 - 51 72 610 
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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

INKOOP
POSTZEGELS

MUNTEN
GOUD
ZILVER

Ook oude en kapotte 
sieraden

Winkel:
Camplaan 8

HEEMSTEDE
023 5477444

hg@stampdealer.nl

“HOLLANDS
GLORIE”

Postzegel- en 
Muntenhandel

7 avonden les
VAARBEWIJS
start woensdag 28-10

Kennemersportcentrum
Haarlem (naast IJsbaan)
ervaren docent leidt op
voor het Vamex cert.

www.vaarbewijs-haarlem.nl

GEZOCHT !!!
Caravans bouwjaar:

vanaf 1980 t/m 2000.
 

Ook campers bouwjaar:
vanaf 1990 t/m 1995

Mag ook zonder APK.
Contant geld !!

 
Tel: 0624443057

PROEFLES AUTORIJDEN
30 PRAKTIJKLESSEN + EX

THEORIE CURSUS + EX
VOOR 999 EURO

GESPREID BETALEN
MOGELIJK

AUTORIJSCHOOL GP 43
INFO:0650586947

haarlem - Met 'De Groene Mug' wil 
de gemeente iedereen prikkelen 
energie te besparen en daarmee 
een steentje bij te dragen aan de 
doelstelling van de klimaatneutra-
le stad. De gemeente is juridisch 
eigenaar van De Groene Mug en 
beheert deze ook. Met als doel een 
open, duurzaam platform te bieden 
aan heel Haarlem. Dit jaar bestaat 
De Groene Mug tien jaar en dat 
werd vrijdag 25 september gevierd 
met Circus Circulair in de Philhar-
monie in Haarlem. Het festival voor 
mensen, die actief bezig zijn met 
het hergebruiken van producten 
in de stad, gaf een mooi beeld dat 
Haarlem goed op weg is om een 
echte groene stad te worden.

door Christa Warmerdam

Een mooi voorbeeld van zo'n 
groen initiatief is 'Nederlands 
Hout'. Volgens het Haarlemse 
bedrijf is kaphout geen afval, 
maar grondstof. Een grondstof 
voor meubels en andere pro-
ducten. In Haarlem verzagen 
zij onder de naam 'Haarlems 
Hout' Haarlemse stadsbomen, 
die bijvoorbeeld omgewaaid zijn 
door de storm of gekapt zijn om 

een wegverbreding mogelijk te 
maken. In de werkplaats in de 
Haarlemmer Kweektuin wor-
den vervolgens van het hout 
tafels, bankjes, broodplanken en 
cadeauartikelen gemaakt.
Maar ook het Haarlemse Stay-
okay mag zich met recht een 
groene onderneming noemen. 
Het hostel won dit jaar de Groe-
ne Mug-(wissel)bokaal 2015 voor 
haar bijdrage aan een duurzaam 
Haarlem.
Tussen alle stands van groene 
ondernemingen in de hal van de 
Philharmonie staat de Haarlem-
se tekenaar Edwin Stoop. Stoop 
van Sketching Maniacs heeft een 
boek bij zich waar iedereen mag 
schrijven wat Haarlem Circu-
lair voor hem of haar betekent. 
'Duurzaam, bewust minder ver-
pakkingen gebruiken, minder 
afval en meer schoonheid en 
genieten', schrijft iemand in het 
boek. Stoop maakt er een mooie 
tekening van.
Ivonne Voogd van Natuur- en 
Milieu Educatie Haarlem vraagt 
aandacht voor het project 'Haar-

lem schoon'. "Hoewel het al heel 
erg goed loopt hoor; steeds meer 
scholen melden zich aan voor 
dit project", zegt ze lachend. "We 
gaan met het project Haarlem 
schoon alle scholen af om kinde-
ren al jong bewust te maken van 
het feit, dat ze zelf heel veel kun-
nen doen om Haarlem schoon 
en netjes te houden. Dinsdag 13 
oktober zijn we een hele dag bij 
de St. Bavoschool waar we ver-
schillende workshops geven. Een 
onderdeel is bijvoorbeeld knutse-
len met zwerfafval. Laatst waren 
we op een school en dan zie je dat 
kinderen heel snel dingen oppik-
ken. Een jongetje vertelde dat zijn 
vader altijd papiertjes zomaar op 
de grond gooit. Hij vertelde dat 
hij vanaf nu zou zeggen dat zijn 
vader dat niet meer mag doen, 
omdat we met z'n allen Haarlem 
schoon moeten houden." x

'De Groene Mug' vliegt al 
tien jaar rond in Haarlem

Festival Circus Circulair markeert mijlpaal

De Haarlemse tekenaar Edwin Stoop tijdens het festival Circus Circulair (Foto: 
Christa Warmerdam).

ADVERTEREN?
Bel 071 - 3619323
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 Donderdag 8 oktober 2015

Twintigduizend
bijen verkassen
naar Overveen

Restant college
vertoont zich
in Bennebroek

Paddenstoelen
publiekstrekker op
Landgoed Elswout

Aerdenhout • Bennebroek • Bloemendaal  • Over veen • Vogelenzang

Bloemendaals NieuwsbladBloemendaals Nieuwsblad

Noordwijkerhout Culinair 2014:
winnaar categorie ‘Lekkerste Gerecht’

Weekmenu (vrij 9 oktober - do 15 oktober)
Terrine van gerookte zalm en 

garnalen met dille hangop
Varkensoester met 
klassieke pepersaus

Crème brûlée van kersen 
met vanille ijs € 29,50

Madiwodo-schotel (ma 12 okt. - do 15 okt.)
Cordon bleu met aardappelwedges 

en ratatouille € 10,50

Gulle Tjon’s SpareRibs op 
22 oktober - Reserveer snel!

Tespellaan 53 T 0252-241333
www.tespelduyn.nl

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

2e prijs Vergader & evenementenloca�e van Nederland 2014

Voor de kortste weg
op de arbeidsmarkt

Krant niet ontvangen
of klachten over
de bezorging?
Bel Bestelnet

tel.: 071 3643434
of bezoek

buijzepers.nl/verspreiding

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

bloemendaal - De nieuwe waarne-
mend burgemeester als opvolger 
voor de opgestapte Aaltje Emmens-
Knol was er vrij snel. Maar over 
een nieuwe coalitie wordt achter de 
schermen nog druk gepraat. Sinds 
fractie en wethouder van D66 zich 
terugtrokken uit de coalitie bestaat 
die uit alleen nog GroenLinks en 
VVD. Hieronder enkele reacties van 
de fractievoorzitters op de komst van 
waarnemend burgemeester Bernt 
Schneiders - tevens burgemeester 
van Haarlem - en op de vraag hoe 
een nieuwe coalitie er idealiter moet 
uitzien. Over één ding zijn zij (met 
uitzondering van Hart voor Bloemen-
daal) het met elkaar eens: 'Blij met 
Schneiders!'

door Marilou den Outer

VVD

We realiseren ons dat verbeterin-
gen in Bloemendaal niet kunnen 
worden afgedwongen door welke 
burgemeester dan ook. De verbete-
ring zal bij onszelf moeten begin-
nen, maar een ervaren en krachtige 
bestuurder als Bernt Schneiders zal 
daarbij zeker kunnen helpen. Voor 
elke coalitie in Bloemendaal is ook 
een goede verhouding met de ove-
rige partijen van groot belang. De 
vorming van de coalitie kan daar-
om niet los worden gezien van de 
algehele verhouding in de raad. 
Wij zijn nu alle partijen aan het 
afgaan om te vragen naar hun ana-
lyse van wat er is gebeurd en welke 

coalitie volgens hen het meest voor 
de hand ligt.

D66

De heer Schneiders is een ervaren 
burgemeester die in staat moet 
zijn de raad te corrigeren en bij 
de les te houden. D66 spreekt de 
voorkeur uit voor een bredere coa-
litie, te denken valt aan deelname 
van CDA en PvdA, Voor de nieuwe 
coalitie is het belangrijk dat zij gro-
tere verantwoording nemen in de 
coalitiedeelname.

GroenLinks

De cultuurverandering zal echt 
vanuit de raad zelf moeten komen, 
maar we hebben er vertrouwen in 
dat de burgemeester ons daarbij 
prima kan ondersteunen. Belang-
rijk nu is een stabiele coalitie die 
rust gaat brengen. De samenwer-
king met de VVD is goed en er zijn 
gesprekken gaande met andere 
fracties. We willen hierbij niks 
overhaasten, zorgvuldigheid staat 
voorop.

Liberaal Bloemendaal

Geen reactie ontvangen.

CDA

Al eerder heb ik gezegd dat Bloemen-
daal een bestuurlijke krachtpatser 
nodig heeft. En Bernt Schneiders 
voldoet aan dit profiel. Ik verwacht 

dat het hem zal lukken om, samen 
met raad, college en ambtenaren, 
het bestuur in Bloemendaal te ver-
beteren. Als kleine fractie past ons 
een bescheiden rol. Een nieuwe 
coalitie zal duidelijk moeten laten 
zien dat het anders moet in Bloe-
mendaal. Maar dat kan een nieuwe 
coalitie niet alleen. Raad, college 
en ambtenaren zullen samen het 
bestuur moeten verbeteren. Ik heb 
dit aan het begin van de raadsverga-
dering van afgelopen maandag ook 
nog gezegd: ik denk dat we daar-
mee de inwoners van de gemeente 
Bloemendaal, namens wie wij hier 
zitten, op een correcte manier ver-
tegenwoordigen.

Hart voor Bloemendaal

Ik ben nogal verbaasd over de 
benoeming van deze burgemees-
ter. Bloemendaal als klusje erbij? 
Je kunt hier wel tien verschillende 
burgemeesters neerzetten, maar 
het verandert niets. De politieke 
cultuur hier is er eentje van: wij 
ritselen onze zaakjes onderling 
wel even. Als je van die ritselcul-
tuur geen deel uitmaakt, dan kun 
je het wel vergeten. Dat is veel te 
lang gedoogd, ook door andere 
collegepartijen. Op de coalitie tus-
sen VVD/GL/D66 rust geen goed 
karma maar desondanks lijkt het 
erop dat achter de schermen een 
lijmpoging wordt gedaan. Ik ben 

'Blij met Schneiders', 
nu nog een coalitie

Rondje fractievoorzitters in Bloemendaal

Het zal nog wel even duren voor de rust is teruggekeerd in de politieke arena 
van Bloemendaal (Foto: Marilou den Outer).

voor nieuwe verkiezingen, maar 
dat kan wettelijk niet. Dan maar 
opnieuw beginnen met een com-
pleet nieuw college en daarin bij 
voorkeur het CDA opnemen. Jam-
mer dat ze maar twee zetels heb-
ben. Een nieuw coalitieakkoord. 
Nieuwe ronde, nieuwe kansen.

PvdA

We zijn in gesprek met de diverse 
partijen, maar, als kleine fractie 
heb je niet zo zoveel in te brengen, 
ons past bescheidenheid. Los hier-
van: het is hartstikke onduidelijk 
waar het heen gaat met een coa-
litie. Onze voorkeur gaat uit naar 
een coalitie over links, of noem het 
'sociaal': D66, GroenLinks, CDA en 
PvdA. Maar of dat realistisch is, 
gezien de massale oppositie dan 
van VVD en Liberaal Bloemendaal? 
En voldoende draagvlak is wel 
essentieel.  Welke coalitie er ook 
komt, gedogen doen we niet. Het 
is steun of geen steun. x

haarlem - Op zaterdag 10 okto-
ber organiseert het Lichthuis, in 
samenwerking met begraafplaat-
sen Haarlem, een iconententoon-
stelling. Locatie is de Vergierde-
weg 456 in Haarlem, tegenover 
crematorium en begraafplaats 
Akendam. Van 11.00 tot 17.00 uur 
kan men langskomen om werk 
van de IJmuidense icoonschilde-
res Wil Marechal te bekijken. Om 
14.00 uur start een dialezing van 
Paul Brenninkmeijer, autoriteit 
op het gebied van iconen en de 
Byzantijnse viering. Brenninkme-
ijer was voorganger in het Bisdom 
Utrecht en gaat nu vooral voor in 
Byzantijnse vieringen. Hij zal ver-
tellen over eeuwenoude iconen. 
De toegang is gratis, een vrijwil-
lige bijdrage is welkom. x

Tentoonstelling van 
iconen in Lichthuis

haarlem - Wetenschap te gek? Zeker 
weten! Kinderen vanaf negen jaar 
zijn met hun ouders welkom bij 
de Mad Science Show, waarin 
wetenschappers experimenteren 
met vuur en ijs. Het Kenniscafé 
vindt plaats op dinsdag 13 okto-
ber, van 19.00 tot 20.45 uur, in 
de Bibliotheek Haarlem Centrum 
(Gasthuisstraat 32). De toegang is 
gratis. Men kan kaartjes reserve-
ren via www.bibliotheekzuidken-
nemerland.nl. x

Mad Science Show
in bibliotheek

haarlem - Op donderdag 15 okto-
ber begint een nieuw seizoen 
Ampzing-stempelavonden bij 
Stempels, aan het Klokhuisplein 
9 in Haarlem. Speciale gasten 
zijn deze avond: cabaretiers/punt-
dichters/schrijvers Jan J. Pieterse 
en Frank van Pamelen. Zij spelen 
een gedeelte uit hun komende 
theatervoorstelling 'Mannen van 
taal'. De muzikale omlijsting 
komt van het Ampzing Genoot-
schap. Aanvang is om 20.00 uur. 
De toegangsprijs bedraagt 12,50 
euro (inclusief drankje, hapje 
en stempelkaart). Reserveren is 
gewenst en is mogelijk via tel.nr. 
023-5123910 of info@stempelsin-
haarlem.nl. x

Avondje Ampzing 
bij Stempels

haarlem - Op woensdag 14 okto-
ber vindt er een puzzelruilbeurs 
bij Sint Jacob in de Hout, Zuider-
houtlaan 1 in Haarlem, plaats. 
Deze ruilbeurs in het Grand Café 
van woon-zorgcentrum duurt van 
13.30 tot 15.00 uur. De entreeprijs 
bedraagt 1 euro. x

Puzzelruilbeurs bij 
Jacob in de Hout
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TANDPROTHETISCHE PRAKTIJK

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

gediplomeerd tandprotheticus

Lid Org. Ned.
Tandprothetici

GRATIS INLOOPSPREEKUUR
Tanger Advocaten is één van de grootste advocatenkantoren in de regio Kennemer-

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

culieren wordt wekelijks een inloopspreekuur gehouden voor gratis oriënterend 

juridisch advies. Zie onderstaand schema voor deze maand:

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

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

u contact opnemen met de coördinerende advocaten:

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

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

Zie ook onze website www.tanger.nl

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

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

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

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

POOLS
aannemmersbedrijf

Aftimmering en
schilderwerk.

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

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

www.sekula.nl

GRATIS
inloopspreekuur voor
advies over bijles en
huiswerkbegeleiding
voortgezet onderwijs
in de Bibliotheek van

Haarlem-centrum
iedere zaterdag van

10.00-12.00 uur kijk op
www.wietskebreman.nl

7 avonden les
VAARBEWIJS
start woensdag 28-10

Kennemersportcentrum
Haarlem (naast IJsbaan)
ervaren docent leidt op
voor het Vamex cert.

www.vaarbewijs-haarlem.nl

GLASSCHADE ?
 

SALVAGE
KENNEMERLAND

 
NACHT & DAG
BEREIKBAAR

 
 

023 - 5.36.46.56

 
INBRAAKSCHADE ?

 
SALVAGE

KENNEMERLAND
 

NACHT & DAG
BEREIKBAAR

 
023-5.36.46.56

TENNISLES
 

in Fablo Tennishal v.a
oktober. Privé- en

groepstraining voor
Jeugd / volwassenen

Beginners /gevorderden
 

info;06-54754933
kappetennistraining

@planet.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.

PARANORMAAL
Woensdag 14 oktober is er

een Paranormale avond
Floresstraat 14 Haarlem
medium Gebrand zal uw

vragen beantwoorden
Aanvang 20.00 uur kosten

7.50 tel 023 5260583
www.mediumgerbrand.nl
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bennebroek - Het bestuur van de Pro-
testantse Gemeente Het Trefpunt in 
Bennebroek had de maandelijkse 
lezing willen laten verzorgen door 
waarnemend burgemeester Aaltje 
Emmens-Knol. Ze zou spreken over 
het Huis van de Democratie in Bloe-
mendaal. Maar de actualiteit had 
de agenda ingehaald: de burge-
meester had inmiddels haar ontslag 
ingediend. De gemeente koos voor 
open vizier en zo stonden afgelopen 
vrijdag de enige twee overgebleven 
wethouders uit het college ach-
ter het spreekgestoelte. Voor het 
eerst voor publiek, na het debacle 
met een voortijdig terugtredende 
burgemeester Emmens, vervolgens 
ook wethouder Botter, die het voor 
gezien hield. Bovendien trok D66 
zich terug uit de coalitie met VVD 
en GroenLinks.

door Marilou den Outer

Kersverse wethouder Nico Heijink 
beet het spits af in Bennebroek. 
Hij stak hand in eigen boezem - 
"Wij willen als college meer open 
optreden richting de raad." - en 
begon toen moedig aan een toe-

lichting op het verleden. Heijink 
weidde uit over waarom wethou-
ders Tames Kokke en Marjolein 
de Rooij waren afgetreden en eer-
der dit jaar: burgemeester Ruud 
Nederveen: "Een hobbelig traject, 
waarin de burgemeester niet opti-
maal heeft gefunctioneerd."
Maar de zaal wilde meer horen. 
"Wat is er in vredesnaam aan de 
hand in Bloemendaal"?, vroeg 
Berry van den Bos, vroeger overi-
gens fractievoorzitter van de PvdA 
in Bennebroek. Hij moest de vraag 
enkele keren herhalen. Hij kreeg, 
vond hij, geen helder antwoord. 
Of het moest uiteindelijk zijn dat 
de wethouder zei dat "beide kan-
ten, zowel raad als college, fouten 
hebben gemaakt".
En om het op te lossen, stelde de 
wethouder voor 'de hei op te gaan' 
(zoals lokaal bestuur-adviseur 
Els Boers afgelopen week in het 
Bloemendaals Nieuwsblad sug-
gereerde). "Dat advies geldt voor 
de raadsleden, maar zeker ook 

voor ons, als college", aldus Hei-
jink. "Dat ze nog niet op de hei 
geweest zijn, vind ik onbegrijpe-
lijk", aldus een aanwezige. "Want 
als ik die raadsvergaderingen onli-
ne bekijk, is het een beschamende 
vertoning."
Al met al bleek het een goede zet 
van de wethouders om in con-
tact te treden met 'het publiek'. 
Dat maakte er dankbaar gebruik 
van en liet ook merken niet echt 
gediend te zijn van inbreng van-
uit de politiek (fractievoorzit-
ter Marielys Roos van Hart voor 
Bloemendaal vroeg en kreeg het 
woord) of journalisten - "We wil-
len hier niet naar een interview 
met de wethouders zitten luiste-
ren." x

"Wat is er in vredesnaam aan 
de hand in Bloemendaal?"

Wethouder Nico Heijink aan het woord in Het Trefpunt. De overgebleven wethou-
ders - naast Heijink was ook Richard Kruijswijk in Bennebroek aanwezig - lieten 
daar hun gezicht zien (Foto: Marilou den Outer).

BLOEMENDAAL - De commissaris van 

de Koning van de provincie Noord-

Holland, Johan Remkes, heeft Bernt 

Schneiders benoemd tot waarne-

mend burgemeester van de Gemeente 

Bloemendaal. De commissaris van de 

Koning heeft Schneiders de opdracht 

gegeven om voort te bouwen op de 

analyse van de bestuurscultuur bij de 

gemeente, die in opdracht van de ver-

trekkend waarnemend burgemeester, 

Aaltje Emmens-Knol, is uitgevoerd. 

Dit heeft Remkes onlangs meegedeeld 

aan de fractievoorzitters van de 

gemeenteraad van Bloemendaal.

 
Remkes heeft zijn dank uitgespro-
ken voor het werk van Emmens-Knol, 
die haar ontslag als waarnemend 
burgemeester heeft ingediend. 
"Mevrouw Emmens-Knol heeft met 
grote inzet de opdracht, die ik bij 
haar benoeming als waarnemend 
burgemeester heb gegeven, succes-
vol uitgevoerd. Zij heeft in een open-
baar ambtsbericht een haarscherpe 
analyse gegeven van de knelpunten 
van de huidige bestuurscultuur in 
de Gemeente Bloemendaal. Ik heb 
met teleurstelling kennis genomen 
van het feit dat de gemeenteraad 
nog niet in staat is gebleken om met 
de resultaten van de analyse aan 
de slag te gaan en een traject in te 
zetten om de bestuurscultuur en de 
onderlinge bestuurlijke verhoudin-
gen te verbeteren. Ik heb de fractie-
voorzitters meegedeeld dat als de 
verbeterslag onder leiding van deze 
waarnemend burgemeester niet 
tot stand komt, ik het college van 
Gedeputeerde Staten in overweging 
zal geven om de arhi-procedure 
(gemeentelijke herindeling -red.) te 

starten."

Minimaal een jaar

De commissaris van de Koning 
constateert dat het in de huidige 
situatie nog niet verantwoord is om 
een procedure te starten voor de 
aanstelling van een door de Kroon 
benoemde burgemeester. Remkes 
heeft met de minister van Binnen-
landse Zaken en Koninkrijksrelaties 
afgesproken dat de vacature van 
burgemeester gedurende minimaal 
een jaar niet wordt opengesteld.
Schneiders is sinds 2006 burge-
meester van de gemeente Haarlem 
en sinds 2010 onder meer voorzitter 
van het Nederlands Genootschap 
van Burgemeesters. Bernt Schnei-
ders: "Als regioburgemeester heb ik 
de ontstane situatie in Bloemendaal 
nauwgezet gevolgd. Ik ben me er 
dan ook zeer van bewust dat dit een 
zware en uitdagende klus is. Gezien 
het grote, ook regionale belang, wil 
ik graag als waarnemend burge-
meester van Bloemendaal bijdra-
gen aan de ontwikkeling van deze 
bijzondere gemeente. Ik ben er van 
overtuigd dat ik mijn functie als bur-
gemeester van Haarlem volwaardig 
kan blijven vervullen."
Van 2001 tot 2006 was Schneiders 
burgemeester van Heemskerk en 
van 1995 tot 2001 burgemeester van 
Landsmeer. Daarnaast is hij onder 
meer voorzitter van de Veiligheidsre-
gio Kennemerland en voorzitter van 
de Vereniging van Noord-Hollandse 
Gemeenten.
Schneiders is 56 jaar en lid van de 
PvdA.
De nieuwe waarnemend burgemees-
ter is sinds dinsdag in in functie. x

Burgemeester Haarlem 
doet Bloemendaal erbij

Opknapbeurt voor 
wegen in Aerdenhout

aerdenhout - Het wegdek van de fraaie Bilderdijklaan en Burgemeester Den 
Texlaan in Aerdenhout is afgelopen week van een nieuwe laag asfalt voorzien. 
Een glad, zwart weggedeelte voor auto's en een rood wegdek voor fietsers, met 
frisse, witte markering (Tekst en foto: Marilou den Outer). x

bloemendaal - Op zondag 11 okto-
ber geeft dominee Aart Mak een 
lezing in De Kapel, Potgieterweg 4 
in Bloemendaal. Het thema is 'Die 
onmogelijke Bergrede'. De lezing 
begint om 10.30 uur. Na afloop 
kan men vragen stellen. Voor 
meer info kan men terecht op 
www.dekapel-bloemendaal.nl. x

Lezing Aart Mak 
in De Kapel

bloemendaal - In De Vertelschuur, 
aan de Krullenlaan 3 in Bloemen-
daal, passeren op zondag 11 okto-
ber 'Keltische verhalen en wijze 
woorden van een kleine druïde' 
de revue. Marjan Boontjes en Inge 
Siezenga (Ierse harp) verzorgen 
deze voorstelling. Aanvang is om 
15.00 uur. De kosten zijn 10 euro. 
Reserveren kan via www.devertel-
schuur.nl. x

Keltische verhalen
in Vertelschuur
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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

APK KEURING
plus reparatie en laswerk

van alle automerken
 

GARAGE HENDRIK FIGEE
Hendrik Figeeweg 19-B

(Waarderpolder) Haarlem
Meer informatie op:

www.garagehendrikfigee.nl
Tel.: 023-5346420

IPAD CURSUS
voor beginners. Leer

omgaan met uw iPad in
6 lessen.Kleine groepen,

duidelijke uitleg incl.
uitgebreid naslagwerk.
Start 2 of 5 november.

Ook diverse tablet
workshops (telebankieren)

Info: www.ebpeecee.nl
of bel 06-42244328

Nieuw in Voorhout:
MEDIUM

en Energy Healer.
Privé consulten.Vragen

over gezondheid,werk en
relaties? NL en ENG talig.

FB: Mary Willemsen
Medium

06-28129411
 
 

Heerlijk zingen, dansen,
spelen en muziek maken?

BABY, DREUMES, PEUTER
MUZIEK!

Start herfstcursussen op
MAANDAG 26 OKTOBER

Indeling naar leeftijd
vanaf 4 mnd. - 4 jaar.

Marga Nijenhuis 5251502
www.muziekopschoot.info

muziekopschoot@live.nl
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Maatwerk

Tafels

Stoelen

Banken

Kasten

Decoratie

Restauratie

Verlichting

Hillegommerdijk 325      2144 KR      Beinsdorp      0252-525290

www.centmeubelen.nl

bloemendaal - Vanwege de aanstaan-
de sloop van het voormalige gemeen-
tehuis in Bennebroek moest ook voor 
de twintigduizend daar inwonende 
bijtjes een nieuw onderkomen wor-
den gezocht.  De meest voor de hand 
liggende locatie: het onlangs geheel 
vernieuwde gemeentehuis in Over-
veen. En zo geschiedde. Afgelopen 
vrijdag plaatste de bekende Heem-
steedse imker Pim Lemmers met 
enkele medewerkers de bijenkast op 
het dak aan de Bloemendaalseweg, in 
bijzijn van wethouder Richard Kruijs-
wijk.

door Marilou den Outer

De houten kist werd zoveel moge-
lijk uit de wind gezet en vervolgens 
blies Lemmers een paar wolkjes 
rook in de kast, om de bijen rustig 
te houden. Alles verloopt volgens 
plan. De eerste bijen zwermen rus-
tig uit de kast. "Wees niet bang, ze 
steken niet", aldus Lemmers. "Ze 
hebben de buikjes vol en dan kun-
nen ze niet prikken."
Aardig weetje: een verhuizing van 
een kast moet altijd naar een locatie 
verder dan twee kilometer van de 
oorspronkelijke plek, anders raken 
de bijen in de war. Dat komt goed 
uit. Zoals Bennebroekers weten, ligt 
het gemeentehuis op maar liefst 
dertien kilometer afstand. Welis-
waar over de weg, maar toch ruim 
voldoende.
De laatste jaren komen overal in 

Nederland steeds meer bijenkasten. 
Dit na berichten over grote bijen-
sterfte. Door bijenkasten te plaat-
sen, hoopt men gezonde bijenpopu-
laties te kunnen onderhouden. En 
bijen zijn weer zeer belangrijk voor 
de gewassen. Lemmers: "Tachtig 
procent van alle gewassen is afhan-
kelijk van bestuiving door bijen."

Koning
Praat tien minuten met Lemmers 
en je bent helemaal bij over de bij. 
Hij kan het goed vertellen en heeft 
groot gevoel voor pr. Zo kwam het 
ook dat het populaire radiopro-
gramma Vroege Vogels met hem 
samenwerkte en van het een kwam 
het ander; van een bijenkast plaat-
sen op het dak van het Heemsteed-
se gemeentehuis bleek het maar 
een kleine stap naar een bijenkast 
op het Catshuis en een bijenkast op 
het landgoed De Horsten in de tuin 
van koning en koningin. Hij is er 
zo druk mee dat je zou denken dat 
het zijn werk is. Maar niets is min-
der waar. "Ik ben heel tevreden over 
deze snelle bewustwording over het 
belang van de bij. Maar helaas heeft 
de Tweede Kamer, ondanks de bij-
enkast op het Binnenhof, nog niet 
besloten tot een verbod op bestrij-

dingsmiddelen, helaas", aldus Lem-
mers.
Dit weerhoudt hem niet om onver-
droten voort te gaan met de strijd 
voor de bij. Ook in de winter. "Nu 
breekt de lezingentijd aan, en voor 
je het weet is het al weer voorjaar. 
Trouwens, mensen kunnen ook zelf 
iets doen. Met al dat stormhout van 
afgelopen zomer: boor er wat gaten 
in en zet het in de tuin. Prachtig bij-
enhotel!", zegt hij, terwijl hij weer 
van het dak af klautert.
Wethouder Kruijswijk is inmiddels 
al weer van het dak door het raam 
naar binnen gekropen, terug zijn 
eigen 'wespennest' in: op naar de 
volgende bespreking in verband 
met de uiterst woelige politieke tij-
den in het dorp. x

Bij-zondere verhuizing

Imker Pim Lemmers (links) plaatst de bijenkast in bijzijn van wethouder Kruijs-
wijk (Foto: Marilou den Outer).

bloemendaal - Het is maandag 5 okto-
ber allereerst een voortzetting van de 
raadsvergadering van donderdag 24 
september. De vergadering aan het 
eind waarvan waarnemend burge-
meester Aaltje Emmens-Knol (PvdA) 
haar vertrek aankondigde. De veran-
deringen binnen de Bloemendaalse 
politiek volgen elkaar in rap tempo op, 
want inmiddels is ook wethouder Jur 
Botter vertrokken en is de Haarlemse 
burgemeester Bernt Schneiders aan-
gesteld als waarnemend burgemees-
ter van Bloemendaal. Inmiddels zijn 
binnen één jaar twee burgemeesters 
en drie wethouders opgestapt.

door Christa Warmerdam

Nestor van de raad en plaatsvervan-
gend voorzitter van de vergadering 
André Burger opent de raadsverga-
dering dan ook met de woorden: "Ik 
hoop dat we vanavond goed kunnen 
samen werken, stappen vooruit 
kunnen maken en respectvol met 
elkaar om kunnen gaan. We krijgen 
vanuit de burgers veel negatieve 
reacties en we moeten ons dan ook 
niet verlagen tot persoonlijke aan-
vallen."

Mobiliteitsfonds
Na deze woorden gaat de raad over 
tot de behandeling van de jaarre-
kening van het Mobiliteitsfonds 
Zuid -Kennemerland. Het fonds is 
onderdeel van de Bereikbaarheids-
visie Zuid-Kennemerland, die door 
de deelnemende gemeenten (Haar-
lem, Heemstede, Bloemendaal en 
Zandvoort) is vastgesteld. In deze 
visie staan de verkeersknelpunten 
in de regio benoemd. Met het regio-
nale fonds kan de aanpak van knel-
punten worden medegefinancierd. 
De Bloemendaalse gemeenteraad 
gaat vrijwel unaniem akkoord met 
de jaarrekening, maar spreekt wel, 
op initiatief van de PvdA, uit dat 
het ongewenst is dat de gemeenten 
Haarlem en Zandvoort niet aan hun 
financiële verplichtingen hebben 
voldaan. Een motie van Hart voor 
Bloemendaal om een rotonde aan te 
leggen op het kruispunt N208/Zwar-
teweg met het oog op een mogelijke 
toekomstige Duinpolderweg, haalt 
het niet. Wethouder Kruijswijk: 
"Het geld gaat eerst naar de verbete-
ring van de fietsroutes. Ik hoop niet 
en denk ook niet dat er binnenkort 

een Duinpolderweg komt."

Sociale woningbouw
De sociale woningbouw is onder-
werp van gesprek tussen de 
gemeente en de woningcorporaties. 
In de raad komt aan de orde welke 
uitgangspunten daarbij leidend zijn 
voor de gemeente. Metselaar (D66): 
"Bloemendaal is één van de weini-
ge gemeenten in het land, die een 
lokale subsidie heeft voor sociale 
woningbouw. Laten we daar zuinig 
op zijn." Meuleman (GroenLinks) 
verzoekt het college in de onder-
handelingen ook aandacht te heb-
ben voor de verduurzaming van de 
sociale huurwoningen, dat wil zeg-
gen dat ze energiezuiniger worden 
gemaakt. 
Kruijswijk wijst nog op de moge-
lijke komst van vluchtelingen met 
een verblijfsvergunning: "Het kan 
zijn dat we ruimte aan de onder-
kant van de sociale huurwoningen 
moeten inruimen voor deze status-
houders." De raad gaat unaniem 
akkoord met alle voorstellen rond-
om de sociale woningbouw. Voor-
zitter Burger houdt de raadsleden 
scherp door soms de tegenstanders 
van een motie te vragen de hand op 
te steken en soms de voorstanders.

Elswoutshoek
Daarna start een nieuwe raadsverga-
dering, voornamelijk gewijd aan de 
kwestie Elswoutshoek, de vraag of 
op het landgoed een nieuwe woning 
gebouwd mag worden. Aan de orde 
komt vooral de onderbouwing van 
het voorgenomen besluit van het 
college om de aanvraag voor deze 
nieuwbouw niet in behandeling te 
nemen. Heukels (LB) en Bolkestein 
(VVD) trekken de kwestie breder: 
"Wij willen graag dat er haast wordt 
gemaakt met de nota Landgoederen, 
zodat er een kader ontstaat waar-
aan voorstellen getoetst kunnen 
worden. Dan hoeven we niet over 
individuele gevallen afzonderlijk te 
praten." Kruijswijk: "Ik zeg u toe dat 
rond de jaarwisseling er een nota 
Landgoederen ligt, die besproken is 
met diverse partijen, waaronder ook 
de landgoedeigenaren." De enige 
andere wethouder achter de colle-
getafel, Heijink legt uit waarom het 
college gemeend heeft de aanvraag 
voor een nieuwe woning niet in 
behandeling te nemen: "Wij vonden 
het bestuurlijk niet hygiënisch om 
de eigenaren te vragen hun incom-
plete aanvraag aan te vullen en deze 
dan alsnog af te laten wijzen, omdat 
al duidelijk is dat dat het standpunt 
van de gemeenteraad is. De aanvraag 
is incompleet, omdat er geen ruim-
telijke onderbouwing in is opgeno-
men." Kruijswijk vult hem aan: "Wij 
hebben intern rekening gehouden 
met het risico dat hier nog over 
geprocedeerd gaat worden, maar 
dat kunnen we natuurlijk niet in de 
openbaarheid doen. Dat schaadt de 
belangen van de gemeente." 
De gemeenteraad neemt het voor 
kennisgeving aan en André Burger 
sluit de vergadering met de woor-
den: "We doen onszelf en onze 
bevolking er een groot plezier mee 
door op deze manier te debatteren. 
Het is vanavond in een goede sfeer 
gegaan. Dank daarvoor." x

Ze kúnnen het best

haarlem - Jan Rot treedt zaterdag 
24 oktober op in de Kapel RHH, 
aan de Hagestraat 10 in Haarlem. 
In een serie nieuwe liedjes keert 
Rot terug naar zijn jeugd en de 
beslissende wendingen in het 
leven: de eerste, zelf gespaarde 
voetbal, de eerste keer verliefd 
en natuurlijk de eerste keer op 
het podium. Aanvang is om 20.30 
uur, inloop is vanaf 20.00 uur. 
Kaarten kosten 15 euro, tot en 
met 25 jaar betaalt men 10 euro 
(wel dient men een identiteits-
bewijs te kunnen tonen). Reser-
veren kan via info@debrugma-
kers.nl. Voor meer info: www.
debrugmakers.nl. x

Jan Rot in 
Kapel RHH

haarlem - Op zondag 11 oktober 
is er een snuffelmarkt met drie-
honderd kramen in Haarlem. 
De markt vindt plaats in het 
Kennemer Sportcenter, aan de 
IJsbaanlaan. De snuffelmarkt 
begint om 09.00 uur en eindigt 
om 16.30 uur. x

Snuffelmarkt 
in Sportcenter

haarlem - Op vrijdag 9 oktober is er 
een nieuwe wandeling door twee 
wijken, die ontstonden toen Haar-
lem zich aan het eind van de 19e 
eeuw naar het noorden uitbreid-
de. Fraaie architectuur ten noor-
den van de bolwerken, maar ook 
historische gebouwen zoals het 
Dolhuys en Huis ter Cleef komen 
tijdens de wandeling aan bod. Ook 
Johannes de Deo en de nieuwe wijk 
Neo Deo, de Ripperdakazerne en 
begraafplaats Kleverlaan worden 
niet vergeten. Vertrek is om 13.30 
uur vanaf de Kennemerbrug. De 
kosten zijn 4 euro. Men kan zich 
aanmelden door het invullen van 
het aanmeldingsformulier. Aan-
melden kan ook door het sturen 
van een mail naar gildewandelin-
gen@gmail.com of door te bellen 
op werkdagen tussen 09.00 en 
10.00 uur of 18.00 en 19.30 uur, 
tel. 06-16410803. x

Wandeling door 
Haarlemse wijken
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bloemendaal - Het illegale hek bij Villa 
Meerzicht in Park Brederode in Bloe-
mendaal staat er nog. De gemeente 
had de eigenaar eind juli opgedra-
gen het hek en twee lantaarnpalen 
te verwijderen nadat het college had 
besloten het stukje grond achter het 
hek niet aan hem te verkopen. De ter-
mijn van zes weken is inmiddels ruim 
overschreden. Een feit waarop omwo-
nende Rob Smit de gemeente op 21 
september heeft gewezen. Waarom 
de gemeente treuzelt met de hand-
having is onduidelijk. Vragen hierover 
aan de gemeente gesteld blijven voor-
alsnog onbeantwoord.

door Marilou den Outer

Behalve het hek speelt op het terrein 
nog de kwestie met de garage. Net 
als het hek, is deze kwestie eerder 
dit jaar bij de gemeente aangekaart 

door omwonenden. De garage is 
neergezet naast de woning, die pro-
vinciaal monument is. Hiervoor was 
op dat moment geen toestemming 
gevraagd. Verzoek om legalisatie, in 
2013, werd door de welstandscom-
missie afgewezen. De carport, die 
aan drie zijden dicht was, lag op een 
'te prominente plek' en bovendien 
'binnen de invloedssfeer van het 
provinciale monument'. Inmiddels 
heeft de eigenaar wel groen licht 
gekregen van de welstandscom-
missie voor de aanpassing van de 
het bouwwerk; het wordt nu een 
volledig open overkapping.
Tot zover de uitvoering. Over de 
locatie echter blijft discussie. Op 
de bouwtekening van de aanvraag 
staat de carport ingetekend op elf 

meter van de gevel van het huis. En 
dat betekent: niet op eigen grond, 
maar op dat stuk grond dat de eige-
naar van plan was van de gemeente 
te kopen, maar daar geen toestem-
ming voor kreeg.
Een omwonende die al maanden 
met deze kwestie bezig is, maar niet 
met naam wil worden genoemd hier-
over: "De gemeente was hierover in 
Het Weekblad van 3 september heel 
stellig toen ze zei: 'De garage staat 
níet op gemeentegrond.' Maar deze 
bouwtekeningen geven aan dat 
de carport wél op gemeentegrond 
staat. Uit de kadastrale inmeting 
in oktober 2012 van het perceel 
van Meerzicht blijkt dat de offici-
ele westgrens van Meerzicht op 10 
meter van de westgevel ligt." x

Vragen over handhaving 
bij Villa Meerzicht

Vragen over het hek en de carport blijven vooralsnog onbeantwoord (Archief-
foto: Marilou den Outer).

Weer vlag in top op 
Haringbuysterrein

aerdenhout - En weer wappert er een vlag op een van de hui-
zen op het Haringbuysterrein, een teken dat het hoogste punt 
bereikt is. Op 17 maart 2014 sloeg toenmalig burgemeester 
Ruud Nederveen van Bloemendaal de eerste paal van het 
project Haringbuys. Op het  terrein aan de rand van Aerden-

hout en Heemstede wordt een villawijk gerealiseerd. Er zijn 
25 kavels verkocht, variërend van circa 500 tot 1200 vierkante 
meter. De eigenaren van de bouwkavels mochten zelf hun 
'droomhuis' ontwerpen. Sommige huizen zijn al af en worden 
al bewoond (Tekst en foto: Christa Warmerdam). x

HAARLEM - Het college van Bur-

gemeester en Wethouders van de 

Gemeente Haarlem heeft besloten 

om met ingang van 2016 aan Toneel-

schuur Producties (het produc-

tiehuis van De Toneelschuur) een 

aanvullende subsidie van 90.000 euro 

te verlenen. De totale subsidie voor 

de periode 2016-2020 komt dan op 

150.000 euro per jaar.

Doordat het Rijk alleen nog maar 
producties financieel ondersteunt 
en datzelfde meestal ook geldt voor 
andere fondsen en particuliere 
bijdragen, heeft Toneelschuur Pro-
ducties ondanks de vele successen 
een tekort. Voor elke productie zijn 
er namelijk ook Toneelschuur-mede-
werkers nodig, die de productie 
mogelijk maken en die worden dus 
niet gefinancierd. Het boekjaar 
2014 is nog net met een bescheiden 
positief resultaat afgesloten, maar 
vanaf 2015 moet Toneelschuur Pro-
ducties de reserves aanspreken om 
het tekort aan te vullen. Reserves 
die nodig zijn om haar taak - het 
brengen van innovatieve, risicovolle 
producties - op een verantwoorde 
wijze uit te kunnen voeren.
Haarlem is trots op De Toneelschuur 
en haar productiehuis. De gemeente 
heeft het belang van Toneelschuur 
Producties altijd onderkend, in eer-
ste instantie door het bouwen en 
ondersteunen van De Toneelschuur 
als speelplek. Maar sinds het 
wegvallen van de structurele rijks-
bijdrage, met ingang van 2013, ook 
financieel. Het productiehuis is van 
groot belang voor de functie/bespe-

ling van De Toneelschuur en de kwa-
liteit van de producties is meerdere 
malen nationaal erkend en onder-
scheiden. Met een substantiële aan-
vullende subsidie van de Gemeente 
Haarlem maakt Toneelschuur Pro-
ducties kans op aanwijzing als een 
van de ankerpunten voor de podi-
umkunsten in de landelijke culturele 
basisinfrastructuur.

Rijksbijdrage 2017-2020

Begin juni heeft minister Jet Bus-
semaker aangekondigd 1,6 miljoen 
euro vrij te maken voor het duur-
zaam beleggen van talentontwikke-
ling in de podiumkunsten. Tijdens 
de bespreking van de Uitgangs-
puntenbrief begin juli in de Tweede 
Kamer, werd een motie van D66 
aangenomen waarmee, analoog aan 
de beeldende kunst, ook voor de 
podiumkunsten de functie talentont-
wikkeling structureel wordt geborgd 
in de Basisinfrastructuur (BIS). In 
reactie op deze motie heeft minister 
Bussemaker bij brief van 24 augus-
tus aangegeven in de BIS plaats te 
maken voor een functie voor produc-
tiehuizen. Toneelschuur Producties 
zal vóór 1 februari 2016 een subsi-
dieaanvraag bij het Rijk indienen 
voor de cultuurperiode 2017-2020. 
Voorwaarde voor een bijdrage van 
het Rijk is een substantiële bijdrage 
van de lokale overheid. Een aanvul-
lende bijdrage aan Toneelschuur 
Producties van 90.000 euro per jaar 
voor de periode 2016-2020 sluit aan 
bij de systematiek van het Rijk, met 
2016 als overbruggingsjaar. x

Doorstart Toneelschuur Producties

haarlem - MEE Noordwest-Holland 
start in Haarlem op dinsdag 27 oktober 
met de cursus Autisme voor partners. 
Deze cursus is bedoeld voor vrouwen 
van partners met een (vermoeden 
van) autismespectrumstoornis.

Vrouwen die met iemand samen-
leven, die een autismespectrum-
stoornis heeft, ervaren soms moei-
lijkheden. Vaak kunnen zij met 
niemand praten over de specifieke 
problemen in hun relatie en voelen 
zij zich in veel opzichten niet begre-
pen door hun omgeving. Tijdens 
deze cursus krijgen de deelnemers 
inzicht in de gevolgen van autisme 

op hun partnerrelatie en leren zij 
omgaan met hun eigen gevoelens 
in deze relatie.
Deze cursus wordt gehouden (om 
de week) op dinsdagavond van 
19.30 tot 21.30 uur bij MEE Noord-
west-Holland, Richard Holkade 2 in 
Haarlem. Er zijn tien bijeenkom-
sten.
Men kan zich voor deze cursus 
aanmelden bij MEE Noordwest-
Holland, tel. 088-6522522 of via 
e-mail: vraag@mailmee.nl. Aan-
melden kan ook via de webpagina 
www.meenwh.nl/cursuagenda. De 
kosten bedragen 10 euro voor een 
gehele cursus. x

Cursus voor vrouwen van partners 
met (een vermoeden van) autisme

HAARLEM - Op zaterdag 10 oktober kun-

nen zo'n honderd vrijwilligers mee-

doen met de Projectendag van Serve 

the City Haarlem. Er zijn verschillende 

projecten. Serve the City zoekt prakti-

sche, sociale of handige vrijwilligers, 

die verfklussen in een eengezinswoning 

kunnen doen, kunnen meehelpen een 

weggeef-groentetuin winterklaar te 

maken, laminaat willen leggen of pan-

nenkoeken willen bakken voor dak- en 

thuislozen.

Peter van den Berg, lid van het kern-
team van Serve the City Haarlem: 
"Wat voor mij een kleine praktische 
klus is, kan voor een ander een enor-
me klus zijn, die hij zelf niet kan 
doen. Serve the City kan dan van 
betekenis zijn. Soms heeft iemand 
ook een luisterend oor nodig, om 
zich gesteund en gehoord te voelen. 
Op deze manieren kun je zo veel 
betekenen voor iemand. Daarom 
zoeken wij vrijwilligers in Haarlem 
en directe omgeving."

Op een locatie in de Waarderpolder 
gaat men pannenkoeken bakken. 
Het team vrijwilligers serveert daar-
na deze lunch bij de dagopvang voor 
dak- en thuislozen van HVO Querido 
en mengt zich onder de gasten voor 
een praatje. Voor een project in de 
Velserbroek is men op zoek naar 
najaarsschilders. Maar ook zoekt 
de organisatie vrijwilligers, die met 
ouderen gezellige activiteiten gaan 
ondernemen. Inschrijven voor een 
project kan op: http://www.stchaar-
lem.nl/projecten/datum/2015/10.
Serve the City Haarlem is een 
christelijke vrijwilligersbeweging, 
die zich op een concrete manier 
sterk maakt voor mensen, die hulp 
kunnen gebruiken in Haarlem en 
directe omgeving. Iedereen die 
meewerkt, doet dit op vrijwillige 
basis. Zowel in Nederland als ook 
internationaal zijn er groepen vrij-
willigers, die vanuit hetzelfde prin-
cipe werken. x

Vele handen maken licht 
werk bij 'Serve the City'
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Duurzaam, gezond en prettig (samen)leven

Om meer mensen met meditatie 
in contact te brengen, hield Daan 
de prijs voor de cursussen zo laag 
mogelijk. “In het begin gaven Joke 
Huiberts en ik les aan een kleine 
groep cursisten zonder daar geld 
aan te verdienen. Dat doen we nog 
steeds op deze manier.”
Tien jaar geleden zijn zij gestart 
met Zenpunt op de Nieuwe Gracht. 

Toen met een klein aantal personen, 
maar inmiddels mediteren hier vier 
groepen. In totaal zo’n zeventig per-
sonen per week.

Zen staat voor een 1500 jaar oude 
boeddhistische stroming. Daan: 
“Het biedt een goed in het leven 
van alledag toepasbare oefening, 
die helpt te zijn wie je bent. Het 
gevoel opgejaagd en/of belemmerd 
te worden, in zekere zin geleefd 
te worden, is iets wat veel mensen 
kennen. Tijdens de introductieles-
sen hoor ik heel vaak dat mensen 
vooral rustiger in hun hoofd willen 

worden. Door zenbeoefening bevor-
der je innerlijke rust en waardering 
voor diegene of datgene waarop je 
aandacht zich richt. Hierdoor blijf je 
onder veranderende omstandighe-
den beter in balans en leef je vol-
lediger.”

Woensdagochtend 28 oktober tot 
16 december van 09.30 tot 11.00 uur 
vindt de introductiecursus zenme-
ditatie plaats. De cursus bestaat uit 
acht lessen. 

Daan: “Je leert hier in een groep 
mediteren, zodat het thuis medi-
teren wat makkelijker gaat. Het is 
net zoiets als fietsen; je kunt prima 
alleen fietsen, maar in een peloton 
krijg je veel meer vaart.”

Zenpunt is te vinden aan de Nieuwe 
Gracht 86 zwart in Haarlem. Voor 
aanmelding en meer informatie kijk 
op www.zenpunt.nl.

HAARLEM - Het idee voor een meditatiecentrum ontstond bij Daan de 
Bruijn zo’n twaalf jaar geleden. “Ik merkte dat zenmeditatie mij goed 
deed en dat ik beter in mijn vel kwam te zitten. Ik dacht: als iedereen 
zou gaan mediteren, dan is dat plezierig voor jezelf, maar ook voor je 
omgeving. Want door regelmatig te mediteren, voel je je gelukkiger en 
rustiger.”

door Christa Warmerdam

Zenpunt Meditatie Centrum Haarlem

Zenpunt Meditatie Centrum Haarlem
Nieuwe Gracht 86 zwart, Haarlem

www.zenpunt.nl

Het streven van het centrum is een 
laagdrempelig en professioneel 
aanbod te verzorgen, gericht op het 
versterken van de persoonlijke en 
professionele ontwikkeling.

HOF 20 ligt midden in het centrum 
van Haarlem, tegenover de Waalse 
kerk en vlakbij de Grote Markt en de 
Toneelschuur. Ruim vier maanden 
werd er verbouwd aan het pand 
en het resultaat is werkelijk schit-
terend. Met behoud van karakter 
is het monumentale pand met vijf 
prachtige, stille werkruimtes en een 
ommuurde binnentuin, omgetoverd 
tot een professioneel trainings-en 
coachingscentrum waarbij alle ruim-
tes voor verschillende doeleinden 

gebruikt kunnen worden. Het pand  
ademt een authentieke sfeer uit 
waar rust en eenheid samenkomen.

Initiatiefnemers van dit bijzondere 
centrum zijn Bart Bloemers, Jaap 
Storteboom, Anja Kwaks, Diana 
Aben en Alexandra Pils. “HOF 20 
werkt ook samen en biedt ruimtes 
aan professionals, die een binding 
hebben met het thema vitaliteit, 
stresshantering en persoonlijke en 
professionele ontwikkeling ”, legt 
Bart Bloemers uit. “Wij bieden de 
mogelijkheid, in blokken van ander-
half uur, een ruimte te gebruiken 
voor het geven van consults en 
trainingen.” 

Zondag 11 oktober organiseert HOF 
20 van 15.00 tot 18.00 uur een proe-
verij waar het publiek de kans krijgt 
om kennis te maken en te proeven 
van het gevarieerde aanbod van 
onder meer yoga, mindfulness, 
meditatie en shiatsu. Maar deze 
middag is natuurlijk ook een uitge-
lezen kans om dit fraai verbouwde  
pand uit 1719 op deze bijzondere 
plek in Haarlem van binnen te kun-
nen bewonderen. De leden van HOF 
20 zorgen voor een gastvrij ont-
vangst en staan klaar om eventuele 
vragen te beantwoorden. 

HOF 20 is te vinden aan het 
Begijnhof 20 in Haarlem. Tel. 023-
2052061. Kijk voor meer informatie 
op www.HOF20.nl.

HAARLEM - HOF 20 is een trainings- en coachingscentrum voor profes-
sionals, ondernemers en particulieren. Het biedt programma’s, die 
gericht zijn op vitaliteit, stressmanagement, werk-privébalans, leider-
schap en werkplezier.

door Christa Warmerdam

Zondag 11 oktober: proeverij van trainingen en workshops bij HOF 20

HOF 20 
Begijnhof 20 in Haarlem
023-2052061 www.HOF20.nl 

“Dit proces past bij de nieuwe tijd 
waarin we leven”, legt Xander uit. 
“Mensen willen hun eigen leven 
en het doel daarvan begrijpen. De 
mensheid als collectief heeft ook 
een doel, welke het leven zelf is. We 
leven in een fascinerende tijd en we 
worden ons steeds meer bewust 
van de betekenis van het leven. Het 
is tijd dat we de regie weer over ons 
leven nemen.”
In november start de opleiding 
Trancemeditatie & Spirit Speaking. 
In drie blokken van drie dagen (1, 

8 en 15 november) komen ver-
schillende vormen van meditatie, 
innerlijke trancereizen, sjamanisme, 
astronomie en spiritualiteit bij 
elkaar. Tijdens de opleiding worden 
verdiepende begeleidende (trance)
meditaties ervaren. Xander legt uit: 
“Hierdoor kun je nieuwe dingen 
ontdekken in je bewustzijn. Nieuwe 
deuren gaan open in je belevings-
wereld waardoor je intenser en 
bewuster in je leven komt te staan.”
Tijdens deze opleiding wordt uitge-
legd waar het lichaam uit bestaat en 

over welke tools we beschikken, die 
we veelal vergeten zijn te gebruiken. 
Het is ook mogelijk om bij Xander 
verdiepende, innerlijke reizen naar 
je ziel te ondergaan. “Wanneer 
iemand behoefte heeft aan inzich-
ten of behoefte heeft aan antwoor-
den op bepaalde vragen, dan kun 
je contact maken met je ziel. De 
inzichten en antwoorden die je ont-
vangt vanuit de ziel, komen vanuit 
een liefdesbron. Er wordt richting 
gegeven om je verder te helpen op 
je levenspad. Een reis naar de ziel 
heeft ook een sterk helend karakter. 
Hierdoor komt er ruimte om jouw 
eigen doel zonder angst te verwe-
zenlijken.”

VIJFHUIZEN - De naam Lo Rig betekent letterlijk Geest & Perceptie. Lo 
Rig is een Tibetaanse variant op een boeddhistische leer en staat voor 
persoonlijke en geestelijke groei, waarbij het bestuderen van onze 
geest centraal staat. Xander van der Zijden is initiatiefnemer van Lo Rig 
en heeft Lo Rig opgezet met het doel anderen te ondersteunen in hun 
proces en (spirituele) reis naar zelfontdekking.

door Christa Warmerdam

‘Het leven als doel’

Lo Rig 
Villa533, Kromme Spieringweg 533, Vijfhuizen
E: info@lorig.nl. Kijk voor meer informatie op www.lorig.nl.
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haarlem - Yogadocente Diana Aben 
vertelt enthousiast over wat Bewust 
Haarlem voor haar als ondernemer 
betekent. "Drie jaar geleden werd ik 
gevraagd lid te worden, en ik voelde 
mij direct aangesproken."

Diana: "Ik gaf met veel liefde vier 
yogalessen in de week, maar het 
voelde eigenlijk als iets, wat ik 
'erbij' deed. Door lid te zijn van 
Bewust Haarlem, werd voor mij 
mijn 'ondernemer-zijn' versterkt. 
Door deel te nemen aan de Onder-
nemerscafés met interessante the-
ma's, de markten en proeverijen, 
andere ondernemers te ontmoeten 
en elkaar te inspireren."
Participeren in de Geluksroute en 
het Yoga Festival, waar Haarlem 

Bewust partner in is, gaf haar ook 
veel voldoening. Tevens vonden de 
nodige nieuwe klanten haar via de 

Bewust Haarlem-agenda en -web-
site.
De volgende stap in haar carrière is 
ook via Bewust Haarlem gemaakt. 
"Begin dit jaar op de Bewust Haar-
lem Proeverij, werd ik benaderd 
door de initiatiefnemer van HOF20, 
het nieuwe centrum voor vitaliteit 
en ontwikkeling. Mijn manier van 
werken en achtergrond waren pre-
cies wat die zocht. Hierdoor werk 
ik nu in een prachtig pand en voel 
mij gevoed door de verschillende 
professionals. En kan ik, naast het 
geven van ontspannende yogales-
sen voor iedereen, een droom ver-
wezenlijken: yogaprincipes toepas-
baar maken in het dagelijks leven, 
vooral op de werkvloer. Dankjewel 
Bewust Haarlem!" x

Yogadocente Diana Aben: "Ik 
voelde mij direct aangesproken"

Diana Aben (Foto: pr).

Zaterdag 10 oktober

09.00-18.00 uur | Ontdek de healer 

in jezelf

Ben jij iemand, die zich verder 
wil oriënteren, bijscholen of zelfs 
omscholen tot zelfstandig Healing 
Touch-therapeut? Dan is dit mogelijk 
wat je zoekt.
Wietzke van Oene, Haarlem.
14.00-16.30 uur | Workshop Magi-

sche korrelwierook maken

Combineer geuren en energetische 
healing om een heerlijk ruikende, 
persoonlijke korrelwierook te 
maken. Het vijzelen van de hars, het 
uitzoeken en samenvoegen van de 
kruiden en het toevoegen van een 
passende olie vormen een magische 
ervaring met als resultaat een krach-
tige en heerlijke wierook.
Felice de Baare, Haarlem.

Zondag 11 oktober

10.00-13.00 uur | Ontdek de zeven 

chakra's

Je ontmoet de kenmerken van het 
chakra met yoga, meditatie, pranay-
ama's (ademoefeningen), mantra's 
en kennis. Met yoga word je je 
bewust van de zwakte of juist de 
kracht van een bepaald chakra. Aan-
gevuld met pranayama's en eventu-
eel mantra's kun je anderzijds een 
chakra stimuleren, versterken en 
zelfs openen.
Yoga Bloemendaal, Bloemendaal.
13.30-16.00 uur | Workshop Je 

lichaam als ingang tot zelfkennis

In deze bijeenkomst gaan we aan 
de hand van geleide meditaties, de 
bewuste ademhaling en praktische 
oefeningen het lichaam verken-
nen en onderzoeken om tot (meer) 

zelfkennis te komen. Je leert je om 
(meer) vanuit lichaamsbewustzijn 
te leven.
Ingrid Verhoef, Heemstede.

Maandag 12 oktober

12.00-15.00 uur | Dromen delen over 

werk

Deze workshop geef ik samen met 
Lusanne Hogeweg, loopbaanprofes-
sional en coach. Wat gaan we doen? 
We zitten ontspannen, hapje eten 
erbij, in een losse sfeer praten over 
passies en dromen over werk. Je 
ontdekt wat echt belangrijk voor je 
is, waar je vastloopt en hoe je verder 
kunt komen. Je gaat met nieuwe 
inspiratie naar huis.
Wolfram Meyer, Haarlem.

Woensdag 14 oktober

09.30-10.45 uur | Nieuwe Maan Medi-

tatie

Je mag je tijdens deze meditatie 
verbinden met deze energie van de 
Nieuwe (donkere) Maan en je laten 
meevoeren op de klanken van de 
Sjamanendrum. Ik begeleid je naar 
binnen, naar de stilte; naar jouw 
unieke beleving. Ervaar een moment 
van rust en bezinning. Je loskop-
pelen van de dagelijkse hectiek en 
bewuste overgave aan vernieuwen-
de energie.
Chantal van Scherpenzeel, Haarlem.
10.00-11.45 uur | Biodanza met Brigit 

op woensdagochtend

Bij Biodanza bewegen en dansen we 
op heerlijke muziek, zonder praten 
en zonder pasjes. Je komt in ver-
binding met jezelf, de ander en de 
groep. Het is een ontwikkelingstocht 
waarbij je stapje voor stapje meer 
leert genieten van het leven, vitaler 
wordt en kan gaan leven wie jij wer-
kelijk bent.
Brigit de Bont, Haarlem.
20.00-22.00 uur | Lezing Laura Maas-

kant: 'Leef! Alsof het je eerste dag is.'

Laura Maaskant vertelt hoe haar 
leven is veranderd na de diagnose 
kanker. Ze gaat voor kwaliteit van 
leven; niet met een bucketlist, maar 
met haar vrienden en haar familie 
en in haar werk.
Ananda, Haarlem.
Kijk voor alle informatie over deze en 

veel meer activiteiten op www.bewust-

haarlem.nl. x

Felice de Baare (Foto: pr).

Ingrid Verhoef (Foto: pr).

Laura Maaskant (Foto: pr).

haarlem - Jacqueline van der Horst is een enthousiast gebruiker van de web-
site van netwerk Bewust Haarlem. Ze vertelt met plezier over haar ervaringen. 
"Zelf ben ik al jaren bezig met bewust in het leven staan en bewust met je 
omgeving omgaan. Daardoor kwam ik dan ook terecht bij de website van net-
werk Bewust Haarlem. Bewust Haarlem is een platform waar iedereen terecht 
kan, die zich inzet voor duurzaam, gezond en plezierig leven!"
Als gebruiker van deze site blijf ik, via de agenda, heel makkelijk op de 
hoogte van alle activiteiten, die in en om Haarlem wordt georganiseerd. Wan-
neer je je abonneert op de nieuwsbrief - deze wordt twee keer per maand 
verstuurd - ontvang je de agenda ook nog eens per mail", weet Jacqueline. "Je 
kunt heel makkelijk doelgericht zoeken via de rubrieken op de site, dus heer-
lijk overzichtelijk en mijn ervaring met de mensen, die aangesloten zijn via 
deze site, is heel positief. Ze zijn betrokken bij jou, enthousiast en helpen je 
graag verder." Jacqueline van der Horst: "Juist door dit soort platforms kunnen 
we met elkaar ons steentje bijdragen aan een mooie en liefdevolle wereld!" x

"Steentje bijdragen aan 
een liefdevolle wereld!"

haarlem - In drie jaar tijd is Bewust 
Haarlem gegroeid tot een plat-
form waar bijna alles wat er lokaal 
gebeurt, op het gebied van duur-
zaamheid, gezondheid, persoon-
lijke ontwikkeling en welzijn, is 
samengebracht.
Op de website van Bewust Haar-
lem presenteren 320 bewuste 
professionals en organisaties uit 
de regio nu hun werk. En in de 
agenda kun je precies zien wat er 
te doen is. "Platform Bewust Haar-
lem maakt daarmee zichtbaar 
hoeveel mooie, leuke en inspi-
rerende initiatieven er al zijn in 
de regio Haarlem", zegt Tino van 
Heusden, de oprichter en coördi-
nator van het platform.

"Haarlem is een stad waar zo veel 
gebeurt. Het is al de leukste win-
kelstad van Nederland en een 
van de prettigste steden om te 
wonen, maar ik denk dat Haar-
lem misschien ook wel de stad is, 
waar relatief de meeste bewuste 
mensen wonen. En dat aantal zal 
alleen maar groeien. Steeds meer 
mensen gaan ontdekken dat 
geluk niet zit in meer materiële 
zaken. Ze maken bewuste keuzes 
om hun leven te veranderen en 
gaan bijvoorbeeld op yoga of vol-
gen een cursus mindfulness. En 
als vanzelfsprekend gaan ze dan 
ook kiezen voor een gezonder en 
duurzamer leven. En dat is een 
hoopvolle en verheugende ont- wikkeling!", besluit Van Heusden 

enthousiast. x

Bewust Haarlem bestaat drie jaar

Oprichter en coördinator Tino van 
Heusden (Foto: pr).

haarlem - Ben je op zoek naar een 
yogaschool, een meditatiecursus 
of een coach? Of zoek je misschien 
een gezellig ecologisch restaurant, 
een duurzame klusser of een mas-
seur? Op de website van Bewust 
Haarlem presenteren 320 bewuste 
ondernemers hun bedrijf. Neem 
eens een kijkje! (www.bewusthaar-
lem.nl). x

Bewust Haarlem

haarlem - Op woensdag 14 okto-
ber vindt er een puzzelruilbeurs 
bij Sint Jacob in de Hout, Zuider-
houtlaan 1 in Haarlem, plaats. 
Deze ruilbeurs in het Grand Café 
van woon-zorgcentrum duurt van 
13.30 tot 15.00 uur. De entreeprijs 
bedraagt 1 euro. x

Puzzelruilbeurs bij 
Jacob in de Hout

haarlem - Jan Rot treedt zaterdag 24 
oktober op in de Kapel RHH, aan 
de Hagestraat 10 in Haarlem. In 
een serie nieuwe liedjes keert Rot 
terug naar zijn jeugd en de beslis-
sende wendingen in het leven: de 
eerste, zelf gespaarde voetbal, de 
eerste keer verliefd en natuurlijk 
de eerste keer op het podium. 
Aanvang is om 20.30 uur, inloop 
is vanaf 20.00 uur. Kaarten kosten 
15 euro, tot en met 25 jaar betaalt 
men 10 euro (wel dient men een 
identiteitsbewijs te kunnen 
tonen). Reserveren kan via info@
debrugmakers.nl. Voor meer info: 
www.debrugmakers.nl. x

Jan Rot in 
Kapel RHH

Vier de Kerst in een kerstkaartdecor!
Kom genieten van de winterse 
schoonheid van Oostenrijk! Maak 
de mooiste winterwandelingen 
rond de Milstättersee. Of bind je de 
lange latten onder en zoef je van de 
pistes in skigebied Goldegg? In dit 
skigebied liggen zo’n 30 kilometer 
aan pistes voor je klaar. Nog meer 
uitdaging nodig? Met de Top-Ski-
See-Pass Gold liggen honderden 
kilometers piste aan je voeten! 

Hotel Laurenzhof ligt rustig, op ca. 
1 km van het centrum van Lendorf. 
Skigebied Goldegg Spittal ligt op
ca. 9 km. De skibus stopt op ca. 20 
meter van het hotel. Het hotel heeft 
een groot wellnesscentrum (ca. 250 
m2), met o.a. binnenzwembad, Finse 
sauna, biosauna en infraroodcabine.

Kerst in Karinthië

Informatie & reserveren
www.pharosreizen.nl/buijzepers
of via 023 - 55 42 870 (lokaal tarief) 
met zoekcode 32147.

euro p.p.
279

Inbegrepen
• 7x overnachting met ontbijtbuffet
• 6x kleine middagsnack
�� ������	�
��

��
���
������������
• 6x viergangendiner (keuze 
 hoofdgerecht)
• 1x kerstdiner op 24 december
• alcoholvrije drankjes (12-21u) 
 sapjes, limonade, ijsthee, soda)
• gebruik wellnesscentrum (vanaf 
 12 jaar met een volwassene)
• miracle-activiteitenprogramma
• extra per volbetalende:
 - 1x zonnebank
 - 1x ajurveda-massage waardebon 
  t.w.v. € 20,-
 - 1x Thalasso waardebon t.w.v. € 5,-

Prijzen tweepersoonskamer
������������ ���

Prijzen in € p.p. Niet 
inbegrepen: reserve-
ringskosten (€20,-) en 
bijdrage Calamiteiten-
fonds (€2,50).

zoekcode 32147
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Hovenier
B .van den Berg

Voor al 
uw tuinwerkzaamheden 

zoals: sierstraatwerk, 
straatwerk, 
schuttingen, 

leveren en afvoeren 
van aarde, 

grasaanleg  etc. etc.

Bel voor vrijblijvende 
offerte: 06-50465564

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
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SCHOONMAAK

Jonge vrouw met veel

ervaring.

Voor zowel prive

ls zakelijk.

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

De Wending.
Een fijne vakantie voor uw

HOND.
pups en kleine honden zijn

onze specialiteit.
grotere honden ook

welkom t/m maat Labrador.

023-5847009 Zwaanshoek

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

luxe gemeubileerde
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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

e,halamer 2 slaapkamersuken badkam

SC
Jo

erva g

Voor zowel prive

l akelijk

M
arin

Ned
and
oll.:

HOO
Tel.:

ch. Uiterategen betaling. Bsnel op 06 14

TE HUUR
Noordwijkerhout

luxe gemeubileerde

bungalow (6) personen 3

slaa

Bad
wa
euk

CHILDE
n

e
e
a
e
a
5

inc
757003uken badkamer t

S

ls zakelijk.

KAMERAPPARW ding

a

N
a
o

H
Te

h

R
r
n
s
a
n
g
p
W

O
a
m
g

e
e
a
Bsnel op 06 1461

TE HUUR

b
s

B
w
e

Paperclips
kleine kosten, groot bereik

www.buijzeperspaperclips.nl

Uw auto, fiets of 
inboedel verkopen?

Plaats een

PAPERCLIP
via de website

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

Zoekt u iets???
Plaats een

PAPERCLIP
via de website

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

energierekening >140/mnd?
bespaar €150-€350/jr.

PERSOONLIJKE HULP BIJ
OVERSTAPPEN
bel ma/di/do/vrij tussen
9 en 11 : 06-417 88 509

voor offerte, of mail
info@bespaarvoormij.nl

onafhankelijk,KvK 64109755
*** ook voor MKB ***

 

Nieuwstraat 38, 2312 KC Leiden, tel: 071-5145832

1995 - Onder de Boompjes 20 jaar! - 2015
Gevraagd voor onze jubileumveiling:

bijzondere verzamelingen en objecten, alsmede
kunst, antiek, wijn, goud, zilver en kleingoed. 

Op afspraak geopend: ma-vrij van 10-17 uur. 
Taxatie aan huis? Bel of mail voor informatie en afspraak
www.onderdeboompjes.nl  / info@onderdeboompjes.nl

ADVERTEREN?
Bel 071 - 3619323
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Paddenstoelendag 
Elswout drukbezocht

overveen - "Zo, jij durft!", zegt een vrouw bewonderend 
tegen een klein meisje. Het meisje pakt met haar blote 
handen een padje op, dat midden op de drukke oprijlaan 
loopt en zet hem aan de waterkant. Het is een heerlijke 
zonnige herfstdag en dat blijkt als een magneet te werken 
op jong en oud. Afgelopen zondag 4 oktober was het niet 
alleen Dieren-, maar ook paddenstoelendag. Op landgoed 
Elswout in Overveen werden onder begeleiding van natuur-
gidsen, paddenstoelenexcursies georganiseerd en in het 
Koetshuis konden kinderen heerlijk knutselen. Buiten was 

er een kraam met eetbare paddenstoelen, die ter plekke 
geproefd konden worden. Het drukbezochte evenement 
(er moesten verkeersregelaars aan te pas komen en zelfs 
fietsers hadden moeite om een parkeerplekje te vinden) 
werd georganiseerd door het IVN. Deze vereniging voor 
natuur- en milieueducatie is een organisatie, die bijdraagt 
aan een duurzame samenleving door mensen te betrekken 
bij natuur, milieu en landschap, en organiseert regelmatig 
leuke activiteiten. Kijk voor meer informatie op: www.ivn.
nl (Tekst en foto: Christa Warmerdam). x

bloemendaal - Met het oog op het toe-
nemend aantal vluchtelingen naar 
ook ons land, wil ook de gemeente 
Bloemendaal zich voorbereiden. De 
gemeente zit in het overleg met Haar-
lem, Haarlemmermeer, Heemstede, 
Haarlemmerliede en Spaarnwoude 
dat als een regio in gesprek is met het 
Centraal Orgaan opvang Asielzoekers 
(COA). Daar is ondermeer afgesproken 
dat deze regio op zes locaties 800-
1000 vluchtelingen zal opvangen. De 
gemeenteraden moeten zich er nog 
over uitspreken.

door Marilou den Outer

Over de locaties zijn nog geen 
mededelingen gedaan. In Heem-
stede is eind september een infor-
matieavond over het vluchtelin-
genvraagstuk gehouden voor de 
inwoners, en deze week woensdag 
is dat ook in Bloemendaal en Ben-
nebroek gebeurd. De website van 
de gemeente Heemstede en nu ook 
Bloemendaal bevat een informa-
tiepagina over dit onderwerp. In 
Bloemendaal betreft het de pagina 
Veelgestelde Vragen over vluchte-
lingen.
De gemeente verwoordt haar stand-
punt als volgt: 'Een gemeente als 
Bloemendaal is het eigenlijk wel 
aan haar stand verplicht om een 
bijdrage te leveren aan de vluch-
telingenproblematiek waarmee 
we momenteel worden geconfron-
teerd. Vanuit medemenselijkheid 
én solidariteit.'
Bovenaan staat de bij veel mensen 
levende vraag: krijgt Bloemendaal 
en opvanglocatie voor vluchtelin-
gen? En het antwoord luidt: 'Er is 
op dit moment geen sprake van  een 
AZC, noodopvang of crisisopvang 
in Bloemendaal. Het COA heeft 

aangegeven voorlopig alleen inte-
resse te hebben in opvanglocaties 
van driehonderd personen of meer. 
Bloemendaal beschikt niet over dit 
soort locaties.'
Als er iets gaat gebeuren dan is het 
noodopvang voor zogeheten 'sta-
tushouders'. Dit zijn asielzoekers 
met een verblijfsvergunning. Iede-
re gemeente is wettelijk verplicht 
statushouders te huisvesten. De 
gemeente Bloemendaal huisvest 
in 2015 minimaal dertig status-
houders. Het cijfer voor 2016 is 
nog niet bekend, maar wordt naar 
verwachting minimaal verdubbeld. 
In een gemeente als Bloemendaal 
- evenals Heemstede - zijn sociale 
huurwoningen echter schaars. In 
Bloemendaal worden jaarlijks zo'n 
vijftig woningen via woningnet 
aangeboden.
Om te voorkomen dat in 2016 naar 
verwachting alle vrijgekomen soci-
ale huurwoningen aan statushou-
ders moeten worden aangeboden, 
onderzoekt de gemeente of leeg-
staande gebouwen geschikt kun-
nen worden gemaakt voor al dan 
niet tijdelijke huisvesting van sta-
tushouders.
Welke dat worden, is nog afwach-
ten.
Hoe gastvrij Bloemendalers zijn, 
werd in 2009 op speelse wijze getest 
door het BNN-programma 'Nu we er 
Toch Zijn'. Het dorp kwam er rede-
lijk goed van af, met een onder-
scheiding in 'zilver'. Conclusie van 
presentator Filemon: "De echte 
warmte vonden we toch in hui-
zen van mensen, die iets minder 
bedeeld zijn."
Meer informatie over vluchtelin-
gen in Bloemendaal: bloemendaal.
nl/actueel/vluchtelingen.html. x

Bloemendaal bereidt zich 
voor: vluchtelingen

De leegstaande gebouwen op het terrein van GGZ InGeest in Vogelenzang zou-
den in principe als noodopvanglocatie voor vluchtelingen kunnen dienen. De 
gemeente noemt echter nog geen namen van locaties.Daar gaat nog een heel 
traject aan vooraf (Foto: Marilou den Outer).

haarlem - Vanaf 14 oktober tot en 
met 27 april 2016 worden kinde-
ren van 4 tot en met 6 jaar elke 
woensdagmiddag, van 15.00 tot 
15.30 uur, voorgelezen in de Bibli-
otheek Haarlem Noord, Oost en 
Schalkwijk. Een team van enthou-

siaste voorleesvrijwilligers zorgt 
voor een feestje in de bieb waar de 
mooiste prentenboeken, gedich-
ten en verhalen worden voorgele-
zen. De toegang is gratis. Kijk voor 
meer informatie op www.biblio-
theekzuidkennemerland.nl. x

Voorleesuurtje op woensdagmiddag

1000-ponders opgeblazen 
op strand Bloemendaal

bloemendaal - Op het strand van Bloemendaal zijn vorige 
week donderdagochtend twee 1000-ponders uit de Tweede 
Wereldoorlog opgeblazen. Even na half twaalf was een hard 
knal te horen en ging het zand metershoog de lucht in. Het 
gaat om de twee bommen, die eerder in Haarlemmermeer 

zijn gevonden bij de omlegging van de A9 rond Badhoeve-
dorp. Voor de ontmanteling van die bommen is de A4 in de 
nacht van maandag op dinsdag urenlang afgesloten (Foto: 
Michel van Bergen). x
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haarlem - In de Stadsschouwburg, 
in de boekhandels, de bibliotheek. 
Tijdens de Kinderboekenweek van 7 
tot 18 oktober wordt er veel voorge-
lezen in Haarlem. Maar niet voor alle 
kinderen is het vanzelfsprekend om 
naar verhalen te luisteren of zelf te 
lezen. De Haarlemse Voorleesexpress 
voorziet in de behoefte om kinderen 
met een taalachterstand of laaggelet-
terdheid, kennis te laten maken met 
boeken en verhalen. In 2013 begon 
de organisatie met vijftien gezinnen, 
nu zijn dat er al vijftig per seizoen. De 
Haarlemse familie Devletlioglu vertelt 
openhartig over hun ervaring met de 
Voorleesexpress. "We kunnen het 
iedereen aanraden. Hasans taalont-
wikkeling ging met sprongen vooruit. 
Hij ontdekte hoe hij kon rijmen."

door Elizabeth Stilma

Met heldere ogen kijkt de 5-jarige 
Hasan de tafel rond waar het gezin 
en de bezoekers zijn aangescho-
ven. Hij is verrukt dat Hanna van 
Lent de voorlezer vandaag zomaar 
onverwacht langskomt. Het is al 
weer een jaar geleden dat zij elke 
woensdagmiddag Hasan voorlas en 
taalspelletjes met hem deed. Nu is 
ie vooral aan het rekenen en vertelt 
aan iedereen die het wil weten, hoe-
veel 100 plus 100 is. Of dat 3 plus 3, 
6 is. Ondertussen leggen zijn ouders 
Eder en Hanim uit waarom zij beslo-
ten mee te doen aan de Voorleesex-
press. "De school bracht ons in con-
tact met de Voorleesexpress. Wij 
kenden het niet, maar het leek ons 
goed voor Hasan om het Nederlands 
te stimuleren. Thuis lazen we vooral 
voor uit Turkse boeken en onze 15-
jarige dochter Beyza, die in 4 gym-
nasium zit, las af en toe voor uit een 
Nederlands boek."

Kwartet
Tot zijn derde spraken de ouders 
vooral Turks met hem zodat hij de 
moedertaal goed zou beheersen, 
waardoor hij ook beter het Neder-
lands zou kunnen leren. Omdat de 
Voorleesexpress goed aansloot bij 
de taalontwikkeling, stonden zijn 
ouders open voor het plan. Twintig 
weken lang kwam Hanna elke week 
bij hen thuis. "Allemaal hadden we 
gelijk een goede band met Hanna. 

Ze las niet alleen maar voor, maar 
deed daarnaast spelletjes met hem, 
zoals kwartetten. Dat hebben wij nu 
ook gekocht."

Leergierig
Hasan zelf, keek elke week ver-
langend uit naar het moment dat 
Hanna kwam. En ook tijdens het 
interview is duidelijk dat hij maar 
wat blij is dat ze weer naast hem 
zit. Hanna is leerkracht op een 
basisschool. Ze had al eens gehoord 
van de Voorleesexpress en bedacht 
dat ze zich zeker als voorlezer zou 
inschrijven na haar pensioen. Toen 
ze tijdens een cursus in contact 
kwam met een medewerker van de 
organisatie en haar man een jaar in 
het buitenland verbleef, gaf zij zich 
op. Hasan was haar eerste voorlees-
kind. Een enorm 'eager' (Engels voor 
gretig) en 'kien' kind, noemt Hanna 
hem. "Normaal gesproken bekijk 
je eerst welke interesses een kind 
heeft. Heeft het  meer met informa-
tie-, lees-, of prentenboeken. Hasan 
vond alles geweldig. En niet onbe-
langrijk: hij had al een behoorlijke 
basis. Gezien zijn leeftijd lazen we 
voornamelijk prentenboeken en 
bespraken we wat er op de illustra-
ties te zien was. Met hem maakte ik 
grapjes en begonnen we te rijmen."

Enorme stappen
Zowel Hasans ouders, school en 
Hanna zagen dat hij enorme stap-
pen maakte in zijn taalontwikke-
ling. Hanna: "Zijn woordenschat 

groeide heel snel. Ik realiseer me 
ook wel dat ik maar een druppel 
op de gloeiende plaat ben als je een 
keer in de week een uurtje leest. 
Maar het mooie is dat de ouders en 
de zus van Hasan nu meer met hem 
lezen en dat het op de Nederlandse 
taal is gericht."

Ambassadeurs
Hanna benadrukt dat ze zich altijd 
heel erg welkom heeft gevoeld bij 
het gezin Devletlioglu. "Ik vind 
het heel bijzonder hoe de ouders 
en zus van Hasan zich hebben 
opgesteld. Heel open en leergierig 
zijn zij hier ingestapt. Zij vertellen 
andere ouders over hun ervaringen, 
dat werkt als een olievlek. Zij zijn 
geweldige ambassadeurs voor de 
Voorleesexpress." Hanim bevestigt 
dat ze heel blij is met hoe de Voor-
leesexpress werkt en dat veel meer 
ouders op de hoogte moeten zijn van 
het programma, dat onder andere 
wordt gesponsord door Stichting 
Kinderpostzegels Nederland en het 
Oranje Fonds. "Wij vinden het heel 
belangrijk dat Hasan goed Neder-
lands leert lezen en spreken. En we 
hebben gezien hoe snel hij zich ont-
wikkelde toen Hanna voorlas en wat 
wij als ouders daar ook aan kunnen 
bijdragen. Dat gunnen we nog veel 
meer kinderen."
Voorlezers van de Voorleesexpress 
lezen zaterdag 10 oktober voor in 
kinderboekenwinkel Kiekeboek 
(zie verder op deze pagina voor het 
activiteitenprogramma). x

"Hasan ontdekte rijmen"
Voorleesexpress leest voor bij vijftig gezinnen

De familie Devletlioglu met Hasan en voorlezer Hanna van Lent in het midden. 
"Wij gunnen ook andere kinderen een voorlezer als Hanna." (Foto: Elizabeth 
Stilma)

haarlem - Net voor de Kinderboeken-
week verscheen haar achttiende boek 
'Omdat jij anders bent'. De 27-jarige 
kinderboekenschrijver Maren Stof-
fels heeft in tien jaar tijd niet stilge-
zeten. Steeds opnieuw vindt ze twee 
hoofdpersonen, die zich in eenzelfde 
bijzondere of moeilijke situatie bevin-
den. "Ik wil geen buitenbeentjes van 
ze maken, daarom voer ik altijd twee 
personages op. Toch zijn ze net even 
anders dan de rest. Een beetje zoals 
ik."

door Elizabeth Stilma

Anderhalf jaar woont ze pas in 
Haarlem. Het was wel wennen, 
van haar geboortestad Amsterdam 
naar de Spaarnestad, maar nu vindt 
Stoffels dat ze hier beter schrijft dan 
in de hoofdstad. "Het is stiller in 
Haarlem. Als ik tegenwoordig naar 
Amsterdam ga, voelt het als New 
York, zo druk. In Amsterdam heb 
je altijd ruis op de achtergrond van 
trams en bussen. Nu kan ik me beter 
concentreren." Inspiratie heeft ze 
te over en zich inleven in haar per-
sonages is geen probleem. "Ik kan 
me nog steeds verplaatsen in een 
puber. Voor mijn eigen plezier ga 
ik naar een concert van Justin Bie-
ber en een Tinadag vind ik geweldig 
zonder infantiel te worden."

Sproeten
"Ik ben altijd op zoek naar de maffe 
kant van mensen. Dan kijk ik of ik 
iets herken of juist helemaal niet, 
en of ik er iets mee kan. In al mijn 
boeken zit een kind met sproeten. 
Dat komt van mijn Pippi Langkous-
obsessie. Daarnaast zijn mijn hoofd-
personen net even anders dan de 
rest. Ze passen niet in de groep. Ik 
houd ook niet van groepen. Hoewel 
ik daar vroeger heel goed in mee 
kon. Toch steunde ik de underdog. 
Degene die niet als eerste werd uit-
gekozen bij gym."

Geheim
Haar nieuwste boek 'Omdat jij 
anders bent' is ontstaan door haar 
zwager, die oude, leegstaande, 
vervallen gebouwen fotografeert. 
"Heel spannend!", volgens Stoffels. 
"Ik heb foto's gezien van een huis 
waar alle meubels en kopjes onder 
het stof en spinnenwebben zaten. 
Alsof de bewoners plotseling waren 
vertrokken. Heel eng!" In het boek 
wordt de oude school, die lijkt op 

een kasteel met prachtige deuren 
en hoge ramen, gesloopt. Maar er 
huist nog een geheim in, dat door 
de hoofdpersonen ontrafeld moet 
worden.

Entertainment
Toen ze 9 jaar was, begon ze met 
verhalen schrijven. Om haar drukke 
hoofd leeg te maken en ook denkt 
ze nu, voor de entertainmentwaar-
de. "Sommige mensen houden een 
dagboek, maar dat werkte niet voor 
mij. Ook dat werden verhalen. En 
ik vond het leuk als anderen zoals 
ooms, tantes, leerkrachten mijn 
verhalen lazen." Op haar 17e ver-
scheen haar eerste boek bij uitge-
verij Leopold. Heel even besloot ze 
na haar eindexamen de Pabo te vol-
gen, maar na een dag hield ze het al 
voor gezien. "Ik kon schrijven niet 
combineren met studeren."

Theaterstuk
Hoewel ze fulltime schrijft, verzint 
ze continu nieuwe acties rond haar 
boeken. Haar nieuwste boek ligt nog 
niet eens in de schappen of het vol-
gende zit al weer in de pen. Ditmaal 
wil de schrijver er zowel een boek 
als een theaterstuk van maken. Het 
boek moet er in het najaar van 2016 
liggen. In samenwerking met the-
aterproductiebedrijf Van Engelen-
burg hoopt ze de productie begin 
2017 op de planken te zetten. "Het 
is goed om naast het schrijven con-
tact te houden met mijn lezers. 
Lezingen op scholen, Facebook, 
Instagram, Twitter, vloggen of een 
theaterproductie; het helpt me om 
te ventileren. Dan weet ik waar ik 
het voor doe." x

Maren Stoffels zoekt 
altijd naar maffe kant

"Personages geen buitenbeentjes"

De 27-jarige kinderboekenschrijver 
met haar achttiende boek 'Omdat jij 
anders bent'. "Voor mijn eigen plezier 
ga ik naar een Justin Bieber-concert 
zonder infantiel te worden." (Foto: 
Stefan Neeven).

haarlem - Vorig jaar bracht illustra-
tor Hanneke Siemensma samen 
met auteur Claudia Lagermann haar 
eerste prentenboek uit. En met suc-
ces. Het sfeervolle boek 'Snip' werd 
onlangs vertaald naar het Duits en de 
tweede druk ligt al in de winkel. Sie-
mensma: "Een prentenboek maken, 
is het scheppen van werelden. Elk 
beeld moet de lezer als het ware mee-
voeren, terwijl tegelijkertijd alles 
moet kloppen met het verhaal."

door Elizabeth Stilma

In Haarlem wonen veel illustrato-
ren. Naast de gevestigde orde zoals 
Charlotte Dematons, Fiel van der 
Veen en Thé Tjong-Khing, timmert 
nu ook Hanneke Siemensma aan 
de weg met haar illustraties. In 
Snip verbeeldt de Haarlemse de 
gevoelens van een vogeltje, dat niet 
durft te vliegen. Met zachte lijnen 
en warme kleuren creëert ze de 

wereld van Snip. "Snip is een klein 
bang vogeltje, dat allerlei avontu-
ren beleeft en zo leert dat hij meer 
in zijn mars heeft dan hij denkt. 

Het is mooi om Snip tot leven te 
wekken. Door de illustraties kun 
je een verhaal extra laagjes geven 
en details toevoegen, die niet in 

"Een prentenboek maken, is 
het scheppen van werelden"

Illustrator Hanneke Siemensma:

De Haarlemse in haar atelier: "Meer prentenboeken en kijkboeken voor oudere 
kinderen zou ik toejuichen." (Foto: Elizabeth Stilma)

de tekst staan." Siemensma zoekt 
graag rust in haar platen, maar er 
gebeurt genoeg om het verhaal 
spannend te houden. "Als illustra-
tor ben je steeds op zoek naar de 
juiste scène. Elke plaat moet zowel 
spanning als emotie in zich heb-
ben."

Letterkunde
Als kind was Siemensma dol op 
prentenboeken. Tegen de zin van 
haar ouders, die op een gegeven 
moment vonden dat ze meer 'echte 
boeken' moest lezen. Uiteindelijk 
is ze zelfs Nederlandse Letterkun-
de gaan studeren. Maar haar liefde 
voor beeld bleef trekken. Ze ging 
alsnog naar de kunstacademie en 
combineert tegenwoordig haar 
werk als illustrator met redacti-
onele opdrachten. "Mooi geïllu-
streerde boeken hebben nog steeds 
een sterke aantrekkingskracht op 
mij. Door de beelden ben ik de 
boeken ingetrokken. Daarom vind 
ik het jammer dat prentenboeken 

op de achtergrond raken als kinde-
ren leren lezen en schrijven. Soms 
wordt het te snel kinderachtig 
gevonden. Meer prentenboeken en 
kijkboeken voor oudere kinderen 
zou ik toejuichen. Het liefst in aller-
lei stijlen, zo leren ze kijken. Niet 
alles hoeft snel, fel en roze te zijn 
en over superhelden te gaan." x

haarlem - Wetenschap te gek? Zeker 
weten! Kinderen vanaf negen jaar 
zijn met hun ouders welkom bij 
de Mad Science Show, waarin 
wetenschappers experimenteren 
met vuur en ijs. Het Kenniscafé 
vindt plaats op dinsdag 13 okto-
ber, van 19.00 tot 20.45 uur, in 
de Bibliotheek Haarlem Centrum 
(Gasthuisstraat 32). De toegang is 
gratis. Men kan kaartjes reserve-
ren via www.bibliotheekzuidken-
nemerland.nl. x

Mad Science Show
in bibliotheek



haarlem - Wegdromen bij een span-
nend verhaal. Even verdwijnen in een 
andere wereld. Afgelopen dinsdag 
ging de Kinderboekenweek 2015 van 
start. Ook in Haarlem staan in deze 
week tot en met 18 oktober lezen 
en voorlezen centraal. Schrijvers, 
acteurs en illustratoren laten tijdens 
verschillende activiteiten zien hoe 
fijn het is voor kinderen om zich te 
verliezen in een mooi boek. Met of 
zonder beeld, fictie of nonfictie. Vol-
gens eigenaar Jessica Jongkind van 
de Haarlemse Kinderboekenwinkel 
Kiekeboek maakt dat niet uit, zolang 
het maar aansluit bij de interesse 
van het kind. Rond het thema van de 
week, 'Raar Maar Waar', opende de 
winkel een heus lab op Gierstraat nr 
10: Het Kiekeboek Lab.

door Elizabeth Stilma

'Van experimenten kun je nog 
zoveel leren', zingt het Kinderen-
voorKinderenkoor in de officiële 
track van de Kinderboekenweek. 
Dat was ook de gedachte van Jong-
kind en haar medewerkers. Voor 
hen is de Kinderboekenweek het 
hoogtepunt van het jaar. "Niet 
alleen voor de verkoop, maar ook 
door alle activiteiten eromheen. 
Dan is het altijd propvol in de win-
kel. Maar dit jaar mochten we het 
leegstaande pand op nummer 10 
(de winkel is gevestigd op num-
mer 6) gebruiken. Toen hebben we 
gelijk maar groot uitgepakt." In Het 
Kiekeboek Lab zijn de hele week 

activiteiten georganiseerd waarbij 
natuur, techniek en wetenschap de 
boventoon voeren. "Met zo'n thema  
komen ook informatieve boeken op 
de voorgrond. En dat is wel interes-
sant. Rond het negende, tiende jaar 
zie je vaak een scheiding ontstaan, 
tussen kinderen die graag fantasie 
lezen of degene die zich willen her-
kennen in een verhaal. Daarnaast 
is er nog een grote groep die veel 
meer gericht is op informatieve 
boeken, handleidingen, moppen-
boekjes. Zolang kinderen iets wil-
len weten, zullen ze er moeite voor 
doen om erachter te komen en dus 
te lezen."
In het Lab kunnen kinderen work-
shops doen, spelletjes spelen en 
een toneelvoorstelling maken. Ver-
der stelt illustrator Henriette Boe-
rendans haar illustraties tentoon, 
komen schrijvers boeken presente-
ren en wordt er elke ochtend bij vol-
doen belangstelling voorgelezen.

Ook andere Haarlemse boekhan-
dels zoals H.de Vries Boeken en 
Kennemerboekhandel organiseren 
deze week activiteiten. Bij De Vries 
verzorgt Annet Huizing vrijdag 9 
oktober een schrijfworkshop voor 
kinderen tussen de 9 en 14 jaar. 
Carry Slee komt zaterdag 10 okto-
ber langs voor een signeersessie 
van haar nieuwste boek 'Kapot' en 
schrijver Frank van Ark helpt je de 
Einstein in je naar boven te brengen 
op zaterdag 17 oktober. De Kenne-
merboekhandel ontvangt Harmen 
van Straaten op woensdagmiddag 
14 oktober. Iedereen die tijdens de 
Kinderboekenweek een boek koopt 
ter waarde van tien euro of meer 
ontvangt het kinderboekenweek 
geschenk 'Per Ongelukt!' van de 
Haarlemse schrijver Simon van der 
Geest.

Zie elders voor het programma van de 

Kinderboekenweek in Haarlem. x
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Donderdag 8 oktober

Thema Workshop
Locatie: Het Kiekeboek Lab, Gier-
straat 10
Tijd: 16.00 - 17.00 uur
Leeftijd: 6 -12 jaar
Maximaal 12 kinderen
Kosten: € 3,50 voor materiaal en 
inclusief limonade

Vrijdag 9 oktober

Schrijver Rob Ruggenberg 'Ijsbarbaar'
Locatie: Het Kiekeboek Lab, Gier-
straat 10
Tijd: 15.00 uur

Thema Workshop
Locatie: Het Kiekeboek Lab, Gier-
straat 10
Tijd: 16.00 - 17.00 uur
Leeftijd: 6 -12 jaar
Maximaal 12 kinderen
Kosten: € 3,50 voor materiaal en 
inclusief limonade

Schrijfworkshop Annet Huizing
Locatie: H.de Vries Boeken, Gedemp-
te Oude Gracht 27
Tijd: 16.00 - 17.00 uur 
Leeftijd: 9 - 14 jaar
Toegang: gratis

Zaterdag 10 oktober

Voorlezen door acteur Haarlems Voor-
leesfeest
Locatie: Het Kiekeboek Lab, Gier-
straat 10
Tijd: 11.00 uur

Ellen Stoop Boekpresentatie 'Ik ken 
jou ergens van'
Locatie: Het Kiekeboek Lab, Gier-
straat 10
Tijd: 15.00 uur

Carry Slee signeert 'Kapot'
Locatie: H.de Vries Boeken, Gedemp-
te Oude Gracht 27
Tijd: 15.00 - 16.00 uur 
Toegang: gratis

Dinsdag 14 oktober

Mad Science! Kenniscafé
Locatie: Stadsbibliotheek
Tijd: 19:00 - 20:45 uur
Leeftijd: vanaf 9 jaar
Toegang: gratis

Woensdag 14 oktober

Agent en Boef

Locatie: Stadsbibliotheek
Tijd: 15.00 uur
Leeftijd: vanaf 3 jaar
Kosten: gratis

Harmen van Straaten leest voor
Locatie: Kennemerboekhandel, Kle-
verparkweg 3
Tijd: 15.00
Toegang: gratis
Aanmelden: info@kennemerboek-
handel.nl

Donderdag 15 oktober

Auteur Bas van Lier
Locatie: Het Kiekeboek Lab, Gier-
straat 10
Tijd: 15.00 uur

Thema Workshop
Locatie: Het Kiekeboek Lab, Gier-
straat 10
Tijd: 16.00 - 17.00 uur
Leeftijd: 6 -12 jaar
Maximaal 12 kinderen
Kosten: € 3,50 voor materiaal en 
inclusief limonade

Vrijdag 16 oktober

Thema Workshop
Locatie: Het Kiekeboek Lab, Gier-
straat 10
Tijd: 16.00 - 17.00 uur
Leeftijd: 6 -12 jaar
Maximaal 12 kinderen
Kosten: € 3,50 voor materiaal en 
inclusief limonade

Zaterdag 17 oktober

Workshop Toneeljuf
Locatie: Het Kiekeboek Lab, Gier-
straat 10
Tijd: 11.00
Leeftijd: 4 - 10 jaar
Maximaal 12 kinderen
Kosten: € 3.50

Knutselen met de wetenschap voor 
whizzkids!
Locatie: H. de Vries Boeken, Gedemp-
te Oude Gracht 27
Tijd: 15.00 - 16.00 uur 
Toegang: Gratis

Zondag 18 oktober

Derde Haarlems Voorleesfeest
Locatie: Stadsschouwburg
tijd: 10.30 - 14.00 uur
leeftijd: 5 - 10 jaar
Kosten: € 7,50 incl. rondleiding. x

Programma van Kinderboekenweek

Experimenteren 
in Lab Kiekeboek

Kinderboekenweek bol van activiteiten

Het thema van de Kinderboekenweek is 'Raar Maar Waar' (Foto: Elizabeth 
Stilma).

Geld nodig?

Naam:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Adres:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Postcode:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Woonplaats: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Geb. datum:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (min. leeftijd 13 jaar) 

Tel.nr.:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

E-mailadres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Stuur deze bon op (geen postzegel nodig) naar: 
Buijze Bestelnet, Antwoordnummer 10007, 2200 VB Noordwijk.
Je kunt je ook opgeven via de website 
www.buijzepers.nl/bezorger-worden of bel 071 - 364 34 34

Meld je dan nu aan als 
bezorger van deze krant!

Heb je wat vrije tijd over?Wil je wat bijverdienen?Ben je een doorzetter?

'Elk nadeel heb z'n voordeel'

vogelenzang - Deze oude eik is in de zomerstorm van 25 juli achterovergeslagen 
in het weiland van het Vogelenzangse bos. Zonde, natuurlijk, van deze prachtige 
boom in zo'n schilderachtige omgeving. Maar wie weet wat er gebeurt als de 
mens ook dit stukje natuur de vrije loop laat. Voor een ijsvogel bijvoorbeeld is 
zo'n kluit boomwortels aan de oever van een waterstroom op een plek waar 
alleen wat schapen rondscharrelen, een ideale plek om te nestelen (Tekst en 
foto: Marilou den Outer). x

haarlem - De Donorweek is dit jaar 
van maandag 12 tot en met zon-
dag 18 oktober. In het Spaarne 
Gasthuis in Haarlem Zuid staat 
bij het servicebureau voor patiën-
ten tijdens de Donorweek een 
informatiestand. Op donderdag 
15 oktober zal daar vanaf 11.00 
uur een vrijwilliger van de Neder-
landse Transplantatie Stichting 
aanwezig zijn voor extra informa-
tie. Deze vrijwilliger heeft in het 
verleden zelf een transplantatie 
ondergaan. Voor meer info: www.
spaarnegasthuis.nl. x

Donorweek ook in 
Spaarne Gasthuis
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Van Dam en duurzaam ondernemen. 
Ons bedrijf is hierdoor veranderd en daar zijn we 
trots op.

Inmiddels hebben wij 18 zonnepanelen op ons dak 
en gebruiken alleen maar LED verlichting.
We rijden in een hybride bedrijfswagen en scheiden 
netjes ons afval.  Onze verpakking bestaat steeds 
meer uit duurzame materialen.

Verbeter de wereld en begin ook bij jezelf.
Alle beetjes helpen.

Zandvoortselaan 16-18
2106 CN  Heemstede
023-5287691

Bij ons staat natuurvoeding centraal.
Maar ook homeopathie, voedingssupplementen 

en ook bijvoorbeeld speelgoed van duurzaam 
materiaal zijn onderdeel van ons brede assortiment.

Advies over voeding, dieet of gezondheid?
Wij nemen de tijd voor U!

Loop eens binnen en laat uzelf verrassen.

TER KENNISMAKING KUNT U DEZE ADVERTENTIE 
BIJ AFREKENEN INLEVEREN EN KRIJGT U 10% 

KORTING OP ALLE AANKOPEN.
---geldig tot 18 oktober--

voor duurzaamheid en klimaat
Philippine van der Kleij, adviseur duurzame 
economische en ruimtelijke ontwikkeling 
in uw gemeente of regio. Voor meetbaar 
resultaat.

drs. P.A.M. van der Kleij 
Lanckhorstlaan 3
2101 BA Heemstede
https://nl.linkedin.com/in/philippinevanderkleij
www.metbeleid.nl
* pvdkleij@metbeleid.nl
( 06-42872048

PROFILE MERKS;
voor meer dan alleen banden

Voor onderhoud, APK, reparatie, banden en 
velgen voor alle personen- en bedrijfsauto’s.

Nijverheidsweg 24, 2102 LL Heemstede, 023 – 528 24 54

Op de dag van de duurzaamheid 
voor iedere klant een 

gratis duurzame shopper.

Sportparklaan 25A Heemstede

Bosboom Toussaintlaan 78B
2103 SN Heemstede
023-5746059 / 06-10949821
www.maisonmaison.nl

Erkend
TONZON installateur

Nijverheidsweg 10, Heemstede
Waar de auto nog persoonlijke 

aandacht krijgt!



 Donderdag 15 oktober 2015

'Paddenstoelen' in
duingebied maken
plaats voor grijze 
paaltjes

Herontwikkeling 
Oldenhove kan
'gewoon' starten

Ruigrok Stichting mist 
nog wat diversiteit in 
projectaanbod

Aerdenhout • Bennebroek • Bloemendaal  • Over veen • Vogelenzang
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Krant niet ontvangen
of klachten over
de bezorging?
Bel Bestelnet

tel.: 071 3643434
of bezoek

buijzepers.nl/verspreiding

Zie elders in
deze krant

actie

www.

..nl

Noordwijkerhout Culinair 2014:
winnaar categorie ‘Lekkerste Gerecht’

Weekmenu (vrij 16 oktober - do 22 oktober)
Witlofsalade met frisse frambozen 
vinaigre�e en bonbons van eend

Gestoofde kabeljauw op Portugese 
wijze met piri piri, oregano en tomaat

Crêpe Suze�e met vanille ijs, 
sinaasappel en Grand Marnier € 29,50

Madiwodo-schotel (ma 19 okt. - do 22 okt.)
Nasi Goreng geserveerd met kipsaté, 
spiegeleitje en atjar tjampoer € 10,50

Golfen in de winter? Bekijk onze 
aantrekkelijke wintertraining!

Tespellaan 53 T 0252-241333
www.tespelduyn.nl

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

2e prijs Vergader & evenementenloca�e van Nederland 2014

bennebroek - Veel inwoners waren 
afgekomen op de informatieavond 
over opvang van vluchtelingen 
afgelopen week woensdagavond, 
na elkaar georganiseerd door de 
gemeente. In Bennebroek (zo'n 130) 
meer dan in Overveen (circa vijftig) 
en dat had wellicht te maken met het 
gerucht, dat rondging dat mogelijk 
op het terrein van GGZ inGeest vluch-
telingen worden gehuisvest. Maar 
juist over namen van opvanglocaties 
was nog geen nieuws. Daarover heb-
ben de regiogemeentes druk overleg 
met het Centraal Orgaan opvang 
Asielzoekers (COA).

door Marilou den Outer

Wethouder Kruijswijk bena-
drukte namens de gemeente dat 
Bloemendaal niet in gesprek is 
over grootschalige noodopvang 
zoals bijvoorbeeld in het Drentse 
Oranje. "Het COA zoekt daarvoor 
uitsluitend locaties voor minimaal 
zeshonderd mensen en die hebben 
wij hier niet." Het gaat in Bloe-
mendaal dus om huisvesting van 
asielzoekers die voorlopig mogen 
blijven, zogeheten statushouders. 
Daarvan verblijven er momen-
teel dertienduizend nog steeds in 
asielzoekerscentra. Gemeenten in 
Nederland zijn wettelijk verplicht 
hen te huisvesten en in Bloemen-
daal gaat het voor de resterende 
maanden van dit jaar nog om tien 
personen.
Intussen zijn de regiogemeenten 
bezig een longlist en shortlist 
op te stellen van gebouwen, die 

leeg staan of binnenkort beschik-
baar komen en geschikt zijn voor 
opvang. Die lijst moet worden 
afgestemd met het COA en uitein-
delijk moeten de gemeenteraden 
beslissen.
Op de bijeenkomst in Overveen, in 
het gemeentehuis, lieten aanvan-
kelijk bewoners van Denneheuvel 
van zich horen. Antikrakers die 
juist te horen hadden gekregen 
dat zij in november moeten ver-
trekken en menen dat dit 'voor-
opgezet spel' is van de gemeente 
om ruimte te kunnen maken voor 
vluchtelingen. Later op de avond 
werd ook meer gepraat over 'hoe 
Bloemendaal kan helpen'.
Ook in Bennebroek, in het kerkge-
bouw van Protestantse Gemeente 
Het Trefpunt, hadden aan het begin 
van de bijeenkomst mensen met 
grote zorgen de overhand. "Wat is 
er gaande tussen het COA en de 
gemeente?", "Als GGZ inGeest in 
gesprek gaat met het COA heeft de 
gemeente niks meer te zeggen.", 
"We hebben hier al zo weinig soci-
ale huurwoningen, hoe moet dat 
nu als de vluchtelingen voorrang 
krijgen?" (dit is door de actualiteit 
al ingehaald; de regering wil dat 
er een einde komt aan de voor-
rangspositie van vluchtelingen bij 
de aanwijzing van sociale huisves-
ting -red.).
De avond in Bennebroek golfde 
heen en weer; de ene keer applaus 
voor mensen met zorgen, de ande-

re keer gingen de handen op elkaar 
voor mensen, die willen helpen of 
dat al doen. In Bloemendaal zijn 
nu actief: Vluchtelingenwerk Bloe-
mendaal/Overveen en het Comité 
Gastvrij Bloemendaal, dat eerder 
actief was in 1995/1996 tijdens 
de opvang van asielzoekers in de 
voormalige Brederodekliniek, nu 
Park Brederode. Die doen werk 
als begeleiden van vluchtelingen, 
helpen met praktische zaken zoals 
een huisarts zoeken, formulieren 
helpen invullen. Een inwoon-
ster van Heemstede vertelde nog 
enthousiast over haar werk als 
coördinator van taalcoaches voor 
vluchtelingen. "Heel dankbaar 
werk!" x

Geen grootschalige 
opvang in Bloemendaal

Wel locaties nodig voor doorstroming statushouders

De belangstelling voor de informatieavond in Het Trefpunt was groot (Foto: Mari-
lou den Outer).

bloemendaal - Op zondag 18 oktober 
zal Kees Oostenrijk in De Kapel, 
Potgieterweg 4 in Bloemendaal, 
het epische gedicht 'Het uur U' 
van Martinus Nijhoff bespreken. 
Nijhoff schreef het ruim zeven-
tig jaar geleden. De tekst van Het 
Uur U ligt in de Kapel op een stoel 
klaar. Aanvang is om 10.30 uur. Na 
afloop kan men vragen stellen. 
Voor meer info: www.dekapel-
bloemendaal.nl. x

'Het uur U' staat 
centraal in Kapel

bloemendaal - Vandaag, donderdag 
15 oktober, zal om 16.00 uur zal 
het feestelijke startschot gegeven 
worden voor de bouw van Villa 
Duinstaete aan de Zocherlaan in 
Bloemendaal. Villa Duinstaete is 
de zevende zorgvilla waar Zorg-
groep De Laren hoogwaardig 
wooncomfort in combinatie met 
professionele 24 uurszorg en ser-
vice aanbiedt. Bewoners behou-
den de regie over hun leven en 
wonen zelfstandig ongeacht de 
ontwikkelingen van hun zorgbe-
hoefte. Echtparen kunnen blijven 
samenwonen, ook als een van de 
partners verzorging nodig heeft. 
Naar verwachting zullen de eer-
ste bewoners eind 2016 begin 2017 
hun woning kunnen betrekken. x

Start van bouw
zorgvilla

Zorgvilla Duinstaete in Bloemendaal 
(Artist impression: pr).

haarlem - Op dinsdag 20 oktober 
is het volgende Repair Café van 
Meetingz!. In De Zonnehoek van 
Zorgcentrum Schalkweide (Floris 
van Adrichemlaan 15, Haarlem) 
is gereedschap aanwezig en zit-
ten de reparateurs klaar om alle 
mogelijke kleine reparaties aan 
apparaten uit te voeren. Men kan 
hierbij denken aan strijkijzers, 
waterkokers, broodroosters, dvd-
spelers, platenspelers, lampen en 
stofzuigers. Er worden geen fiet-
sen meer gerepareerd. Wel is  een 
ervaren vrijwilligster aanwezig 
voor kleine herstelklussen aan 
kleding. Een actieve houding van 
de bezoekers is gewenst; samen 
met de reparateurs onderzoekt 
men of de klus gerepareerd kan 
worden. Bezoekers leren in het 
Repair Café dat spullen, die op het 
punt staan weggegooid te worden, 
toch gerepareerd kunnen worden. 
Het Repair Café duurt van 19.30 
tot 21.30 uur. x

Repair Café 
in Schalkweide

bloemendaal - De Partij voor de 
Dieren organiseert op zondag 18 
oktober een excursie in de Amster-
damse Waterleidingduinen (AWD), 
waar nu tijdens de bronst het 'bur-
len' van de damherten kan worden 
gehoord. De Gemeente Amsterdam 
dreigt de jacht te openen op de her-
ten en dus zou het de laatste keer 
kunnen zijn dat goed van de bronst 
te genieten is. In de herfst begint 
de paartijd voor de herten. De man-
netjes lokken met hun karakteris-
tieke roep de vrouwtjes. Dit 'bur-

len' is een bijzonder oergeluid. In 
de AWD is dit schouwspel nog goed 
te bewonderen, omdat de dieren 
hier niet onnatuurlijk schuw zijn 
gemaakt door de jacht. De Partij 
voor de Dieren nodigt mensen uit 
om op 18 oktober om 10.00 van het 
burlen mee te komen genieten. Er 
is een deskundige gids bij de wan-
deling aanwezig, die ook een groot 
kenner is van het gebied. De wande-
ling duurt ongeveer drie uur. Voor 
meer info en/of aanmelding: pvdd@
noord-holland.nl. x

Partij voor de Dieren houdt 
'bronstsafari' in duingebied

ADVERTEREN?
Bel 071 - 3619323
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overveen - Zorgaanbieder St. Jacob 
kan toch weer door met de plannen 
voor herontwikkeling van Oldenhove 
in Overveen. Het plan werd dins-
dagavond opnieuw besproken in de 
raadscommissie Grondgebied, nadat 
het daar door de raad van 24 septem-
ber opnieuw naar was terugverwezen. 
Dat was de onfortuinlijke vergadering 
waarop ook voormalig waarnemend 
burgemeester Aaltje Emmens-Knol 
haar taken neerlegde. Maar dinsdag-
avond bleken alle neuzen, op die van 
Liberaal Bloemendaal na, de positieve 
kant op te staan en zal ook de raad later 
deze maand groen licht gaan geven 
voor de ontwikkeling van een laag 
gebouw voor zorg voor dementerenden 
met een zware zorgindicatie.

door Marilou den Outer

De commissievergadering begon 
met opnieuw vier insprekers van 
het Actiecomité Verontruste Over-
veners, die opnieuw hun zorgen 
uitten over de volgens hen gebrek-
kige inspraakmogelijkheden, het 
aanzicht van het geplande gebouw, 
aantasting van het groen en zorgen 
over erfdienstbaarheid.
Vervolgens kreeg wethouder 
Richard Kruijswijk de gelegenheid 
de brief van B en W toe te lichten 
waar de commissie leden inclusief de 
tegenstanders en sceptici van vorige 
maand zich nu wél in konden vin-
den: de huidige hoogbouw vervan-

gen door een lager gebouw, maar 
wel met een groter oppervlakte en 
een minimaal aantal bewoners van 
honderd.

Niet te massief
Wel zullen enkele commissieleden 
onder aanvoering van de VVD een 
amendement dan wel motie voorbe-
reiden voor de komende raadsverga-
dering om de brief van B en W nog 
wat aan te scherpen. Met name om 
te zorgen dat de gevel aan de zijde 
van de Dompvloedslaan niet te mas-
sief wordt, dat ook aan de westzijde 
bepaalde eisen aan het uiterlijk wor-
den gesteld en dat er een bomenplan 
komt zodat zoveel mogelijk bomen 
worden behouden dan wel herplant. 
Ook het voorstel van André Burger 
(CDA) om de 'klankbordgroep', de 
gesprekspartners uit de buurt, een 
onafhankelijke voorzitter mee te 
geven, kreeg steun. Burger wees 
erop dat dit bij de bebouwing van het 
Marinehospitaal tot geslaagde com-
municatie met omwonenden heeft 
geleid.  En dat is belangrijk, want "de 
echte inspraak moet nog komen", 
aldus Conny van Stralen (D66).
Liberaal Bloemendaal was en is 
tegen de herontwikkeling zoals die 
nu voor ligt. De fractie ziet liever een 
soort kopie van de hoogbouw Meer-
hoeve, die St. Jacob ontwikkelde in 
het Haarlemse Schalkwijk. "Dan is 
er veel minder risico op weerstand", 

aldus Leo Barendregt van LB.

Hogere huur
Tot slot meldde wethouder Nico Hei-
jink dat hij in gesprek is met St. Jacob 
en de huisartsenpraktijk HOED, die 
in het huidge Oldenhove is gevestigd 
en ook in de nieuwbouw wil blijven. 
Waar de HOED nu tegenaan hikt, is 
de hogere huur die dan moet wor-
den betaald. Voor de gemeente is het 
van belang dat de HOED behouden 
blijft, "want vooralsnog is er elders 
in Overveen geen geschikte ruimte 
beschikbaar", aldus Heijink, die op 
vragen van Marielys Roos (Hart voor 
Bloemendaal) antwoordde, dat de 
nieuwbouw van Oldenhove door-
gaat, ook als zou blijken dat de HOED 
er niet in wordt gevestigd. x

St. Jacob kan toch door met 
plannen voor herontwikkeling

Oldenhove in Overveen (Foto: Marilou den Outer).

bloemendaal - De komende maan-
den zijn er weer verschillende 
kookactiviteiten voor jongeren van 
12 tot en met 15 jaar bij Welzijn 
Bloemendaal. Zo is er elke vrijdag 
'Kooksquad' met als enige kosten 
dat deel van de boodschappen, dat 
je zelf haalt.
Tussen Halloween en Sint Maarten 
is er de Scary Sushi Night waarbij 
je sushi gaat maken in de vorm van 
pompoenen, doodshoofden en 
spoken.
Wil je liever tapas maken, dan kan 
dat in februari tijdens de Tapas 
Night in jongerenruimte The Spot.
Voor jongeren van 15 tot en met 

18 jaar is er in januari de cursus 
'Koken op Kamers', zodat je ook 
eens iets anders eet dan een 
kant-en-klaarmaaltijd tijdens je 
studententijd. De cursus 'Lekker 
Gezond' in november is er voor 
kinderen van 10 tot en met 14 jaar, 
die samen met een van hun ouders 
willen leren gezonde keuzes te 
maken. Voedings- en bewegings-
deskundige Birgitte van Don geeft 
tips over lekker eten en bewegen, 
en daarna ga je zelf aan de slag met 
het maken van hapjes, smoothies 
en meer. Meer info is te vinden op 
www.welzijnbloemendaal.nl/jonge-
renwerk. x

Kookactiviteiten voor 
meiden en jongens

bloemendaal - Hek en lantaarnpalen 
bij Villa Meerzicht in Park Brederode 
moeten nu echt weg. "We hebben 
opnieuw een handhavingstraject 
ingezet en dat gaan we nu ook echt 
doen", aldus wethouder Nico Heijink 
gisteren in de commissie Grondge-
bied. Hij antwoordde op vragen van 
Marielys Roos (Hart voor Bloemen-
daal), die wilde weten hoe de stand 
van zaken was, naar aanleiding van 
het artikel in het Bloemendaals 
Nieuwsblad van vorige week.

door Marilou den Outer

In juli al had de gemeente de 
eigenaar gesommeerd hek en lan-
taarnpalen weg te halen, omdat 
die op gemeentegrond staan. Maar 
na het verstrijken van de termijn 
van zes weken was dat nog niet 
gebeurd. De wethouder lichtte 
toe: "De bewoner had contact met 
ons gezocht, omdat hij bewijzen 
zei te hebben, dat hij recht op aan-
koop van het stuk gemeentegrond 
heeft. Wij hebben de stukken 
bekeken en vinden dat dat niet 
zo is. Afgelopen week hebben wij 
opnieuw een handhavingstraject 
in werking gezet."

Bispinckpark
Handhaven of niet speelt ook bij 
het Bispinckpark in Bloemendaal. 

Hier verplaatste de eigenaar van 
een villa aan de Verbindingsweg 
de toegang van zijn huis naar de 
achterzijde, die uitkomt op een 
openbare parkeerplaats aan het 
Bispinckpark en daar in principe 
geen vrije uitrijmogelijkheid 
heeft. Daarbij werd een deel van 
de gemeentelijke beukenhaag 
verwijderd. Wethouder Kruijswijk 
antwoordde gisteren, opnieuw 
op een vraag van Marielys Roos, 
dat de eigenaar een vergunning 
heeft aangevraagd. "Daarop wordt 
komende week beslist", aldus 
Kruijswijk. "Het wordt een span-
nende zaak." x

Handhaving komt 
(eindelijk) op gang

De eigenaar van een villa aan de Ver-
bindingsweg verplaatste de toegang 
van zijn huis naar de achterzijde, die 
uitkomt op een openbare parkeer-
plaats aan het Bispinckpark (Archief-
foto: Marilou den Outer).

haarlem - Een taal leer je door te luis-
teren, te spreken, te lezen, maar 
ook door te zingen. En dat laatste 
gaat men doen. De Nederlandse 
woordenschat wordt groter door 
liedjes te zingen. Dirigent Desirée 
Verlaan leert de aanwezigen Neder-
landse liedjes in de Bibliotheek 
Haarlem Centrum (Gasthuisstraat 
32). Uit welk land men ook komt, 
men is welkom op donderdag 29 
oktober van 20.00 tot 22.00 uur. De 
toegang is gratis. x

Al zingend 
Nederlands leren

haarlem - Op zaterdag 17 oktober 
wordt er een postzegeldag gehou-
den bij Dock, aan de Laan van 
Berlijn 1 in Haarlem. Er zijn bij-
zondere kavels. De postzegeldag 
duurt van 10.30 tot 16.00 uur. x

Postzegeldag 
bij Dock

SPAAR NU VOOR HET GRATIS 
BOODSCHAPPENPAKKET

1 GRATIS
PAKKETZEGEL
GRATISA

PAKKETZEGEL

1+1
GRATIS*
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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

BINNENTENNIS
ABONNEMENT V.A. €.59,-

TETTERODEHAL TE
OVERVEEN

HERFST-, KERST-,
VOORJAARSVAK. ALLE

BANEN/TIJDEN & ZAT. V.A.
14 u. HEEL SEIZOEN!!!
TETTERODETENNIS.NL

TEL. 023-5251505
 

Heerlijk zingen, dansen,
spelen en muziek maken?

BABY, DREUMES, PEUTER
MUZIEK!

Start herfstcursussen op
MAANDAG 26 OKTOBER

Indeling naar leeftijd
vanaf 4 mnd. - 4 jaar.

Marga Nijenhuis 5251502
www.muziekopschoot.info

muziekopschoot@live.nl

Wij verkopen alle merken
SCOOTERS

nieuw en occassion.
schadereparatie-onderhoud

Wij halen u scooter
kostenloos op tot 30km

vanuit Lisse. www.
vanderham-trading.com

Van der HamTrading,
Grevelingstraat 71 Lisse.

 

Olala chocola10% KORTING
op alles uit de winkel
met uitzondering van

alle workshops
tegen inlevering van deze bon

van verkoop van chocolade en workshops 
bleek zo goed aan te slaan, dat er al snel 
meerdere ves� gingen van dit franchisemo-
del volgden. “Ik heb zelf ook een workshop 
gedaan bij Olala en dat vond ik zo leuk, dat 
ik er meer mee wilde doen. Ik was voor 
mijn vorige baan al verhuisd naar Haar-
lem, heb een cursus gevolgd en ik besloot 
hier te blijven. Ik ben vervolgens op zoek  
gegaan naar een pand om een Olala-winkel 
te openen”, legt de eigenares uit.

In de winkel worden ook verschillende 
workshops gegeven voor zowel volwasse-
nen als kinderen. “De volwassenen krijgen 
uitleg over chocola en mogen echt zelf met 
de machine chocola maken, bij de kinderen 
is het knutselen met chocola en natuurlijk 
heel veel proeven en snoepen.”

Kijk voor meer informa� e op:
www.olalachocola.nl/ves� gingen/haarlem.De chocolaterie hee�  een breed assor� -

ment aan bonbons, chocoladerepen, cho-
coladecadeaus, rela� egeschenken en slag-
roomtruff els. Door een open werkruimte is 
te zien hoe de producten tot stand komen. 
In de winkel worden de chocolade repen 
en table� en zelf gemaakt, de bonbons 
komen uit de ves� ging in Dordrecht. “Dit is 
de vijfde ves� ging van Olala”, legt Gouma 
uit. De eerste ves� ging werd zes jaar gele-
den geopend in Dordrecht en de formule 

Olala: voor de echte chocolafan
Haarlem - In een mooi, karakteris� ek, 17e-eeuws pand aan de Gedempte Oude Gracht 
93 in Haarlem huist sinds maart van dit jaar Olala Chocola Haarlem. Olala is typisch zo’n 
chocolawinkel waar je als lie� ebber van chocolade niet zomaar aan voorbij kunt lopen. 
Veel mensen hebben dit winkeltje dan ook inmiddels al ontdekt. “Ik krijg heel veel leuke 
reac� es van klanten”, zegt eigenares Marleen Gouma. “Dit pand past ook precies bij wat 
we willen uitstralen, een ambachtelijke winkel in een historisch pand.”
door Christa Warmerdam

Eigenares Marleen Gouma: “Dit pand past 
ook precies bij wat we willen uitstralen, een 
ambachtelijke winkel in een historisch pand.” 
(Foto: Christa Warmerdam)

✃

Scheiding en arbeidsovereenkomst



regio - Nu staan ze nog even naast 
elkaar in de Amsterdamse Water-
leidingduinen: de oude vertrouwde 
ANWB-paddenstoel en de splinter-
nieuwe, grijze routepaaltjes. Maar 
zodra de nieuwe papieren wandel-
kaart van het duingebied klaar is, wor-
den de ruim veertig witte wegwijzers 
verwijderd en moeten de wandelaars 
het doen met de grijze paaltjes.

door Marilou den Outer

Deze nieuwe aanpak heeft een aan-
tal redenen, vertelt Linda Mooij van 
Waternet. "De paaltjes passen beter 
bij onze nieuwe huisstijl, die al 
enige tijd zichtbaar is bij de ingang 
Pannenland in Vogelenzang. We 
werken meer met houten mate-
rialen en ook de bankjes krijgen 
een natuurlijker uitstraling. En 
dat in combinatie met strak grijs, 
bijvoorbeeld van de nieuwe rou-
tepaaltjes. Verder merkten we dat 
veel mensen de witte paddenstoe-
len associëren met fietsen. Dat is 
in de AWD niet toegestaan en dat 
is dus verwarrend voor fietsers, die 
bij een ingang staan en in de verte 
een paddenstoel zien. En tot slot 
vonden wij de hoeveelheid padden-
stoelen te groot."
"We willen allerminst dat mensen 
ongewild verdwalen in de duinen", 
vervolgt Mooij. "Maar wat dit duin-
gebied zo uniek maakt, is dat je je 
er nog in de natuur kan wanen. Wie 
wíl verdwalen, kan dat, want in de 
AWD mag je overal lopen, ook bui-
ten de paden. Ons doel is om aan de 
randen van het gebied relatief veel 
faciliteiten te bieden zoals bankjes 
en prullenbakken, maar naarmate 
je dieper het gebied in gaat, wordt 
dat minder, zodat er meer ruimte is 
voor natuurbeleving."
Op de nieuwe grijze paaltjes 
staan dan ook opschriften als 'ga 
gerust eens van je pad', 'kijk eens 
omhoog!'. Alles om mensen aan te 
sporen meer uit een wandeling te 

halen in het gebied, dat ruwweg 
tien bij vijftien kilometer groot is. 
Niet veel wandelaars weten dat zij 
van de paden af mogen wijken en 
zijn het ook niet gewend, want in 
de meeste gebieden in Nederland 
mag het niet. "En sommige men-
sen weten het wel, maar doen het 
bewust niet", aldus Mooij.
In november is naar verwachting de 

nieuwe wandelkaart klaar en wor-
den de paddenstoelen verwijderd. 
Dan blijven er vijftien grijze paaltjes 
over, op de belangrijkste kruispun-
ten in het gebied. Goed nieuws voor 
de wandelaars, die van vertrouwde 
rondjes houden: de bekende geel-, 
groen- en blauwgekleurde paal-
tjes voor rondwandelingen blijven 
bestaan. x
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Oude vertrouwde paddenstoel 
straks verdwenen uit duingebied

Want: fietsen niet toegestaan in AWD

Straks blijven alleen de grijze paaltjes over (Foto: Marilou den Outer).

bloemendaal - Afgelopen weekeind 
is de oude coalitie voor het eerst 
bijeen geweest sinds het aftreden 
van waarnemend burgemeester Aal-
tje Emmens-Knol en kort daarop ook 
wethouder Jur Botter (D66). Concrete 
resultaten heeft het gesprek nog niet 
opgeleverd. De reacties variëren van 
'we moeten zorgvuldig zijn' (Groen-
Links) en 'niet overhaasten' (VVD) 
tot 'we zijn constructief bezig' (D66). 
Komende vrijdag ontmoeten de frac-
tievoorzitters de nieuwe waarnemend 
burgemeester, Bernt Schneiders.

door Marilou den Outer

Martijn Bolkestein, fractievoorzit-
ter van de VVD: "De gemeente wordt 
momenteel goed bestuurd en stabi-
liteit is wat voor ons nu vooral telt." 
Bolkestein noemt herstel van de 
oude coalitie van VVD, D66 en GL 
een 'reële optie'. Conny van Stralen 

(D66) zegt een voorkeur te hebben 
voor een 'bredere coalitie dan de 
vorige'. "Een coalitie met voldoende 
steun vanuit de raad voor de ver-
anderingen in de bestuurscultuur, 
die burgemeester Aaltje Emmens 
heeft ingezet." Oude coalitiepartner 
GroenLinks wil zo min mogelijk 
kwijt. "We voeren verschillende 
gesprekken, met alle partijen. Zorg-
vuldigheid staat voorop. Verder kan 
ik helaas geen commentaar leve-
ren", aldus fractievoorzitter Martine 
Meuleman.
"Het lijkt erop dat de onderhandelin-
gen nog in de zogeheten 'kille fase' 
zitten, ze hebben in elk geval nog 
geen enkele voortgang opgeleverd", 
aldus Henk Schell van de PvdA. x

Coalitiebesprekingen zijn 
vooralsnog zonder resultaat

Vrijdag ontmoeten de fractievoor-
zitters waarnemend burgemeester 
Schneiders (Archieffoto: Marilou den 
Outer).

bloemendaal - "Een overhellende heg 
kan wel degelijk iemands dagelijks 
leven verpesten", aldus Bas Heijne 
tijdens een drukbezochte bijeen-
komst van Areopagus Bloemendaal in 
de Bloemendaalse Dorpskerk afgelo-
pen zondag.

In het gesprek dat de Bloemendaalse 
predikant Ad van Nieuwpoort had 
met 's lands invloedrijkste colum-
nist, cultuurcriticus en essayist Bas 
Heijne ging het onder meer over 
de schaduwzijden van schaalver-
groting. "Gezag en nabijheid horen 
bij elkaar. Dus niet op een afstand 
menen de dingen te kunnen rege-
len maar, net als bijvoorbeeld 
de bekende rijdende rechter, ter 
plekke in de tuin gaan staan waar-
over het conflict gaat, goed luiste-
ren en dan vervolgens een oordeel 
uitspreken." Een zinnige suggestie 
voor ons dorpsbestuur, aldus Van 
Nieuwpoort.
Het geanimeerde gesprek ging ver-
volgens niet alleen over Bloemen-
daal, maar ook over de betekenis 
van de literatuur voor de actuali-
teit. Heijne schreef in zijn boeken 

al vaker over de actualiteit van de 
romans van Louis Couperus: "De 
roman De stille kracht is de beste 
roman, die ooit in het Nederlands is 
geschreven," aldus Heijne, "en nog 
altijd zeer actueel." In die roman 
gaat het over de Nederlandse resi-
dent Van Oudijck in het koloniale 
Indië, die meent met een helder 
plan en goede orde Java te kun-
nen beheersen. Hij is weliswaar 
rechtvaardig en goed bedoelend, 
maar blind voor de krachten, die er 
onderhuids spelen en die zich uit-
eindelijk tegen hem keren. Heijne: 
"Ook in de politiek denken we nog 
steeds alles onder controle te kun-
nen houden met procedures, op 
afstand van de samenleving. Maar 
de vraag is of dat nog wel kan. Lite-
ratuur kan ons helpen steeds weer 
te ontdekken dat de 'waarheid' 
altijd in het midden ligt. We heb-
ben de literatuur en de kunst nodig 
om onze werkelijkheid te kunnen 
ontmaskeren." x

Rijdende rechter iets 
voor Bloemendaal?

Ad van Nieuwpoort (links) in gesprek 
met Bas Heijne (Foto: Henk ter Stee-
ge).

bloemendaal - Vertrekkende wethou-
ders en een Haarlemse burgemees-
ter. Wat gebeurt er toch allemaal in 
Bloemendaal? Wil jij meedenken 
over ontwikkelingen bij Gemeente 
Bloemendaal? Of gevraagd en onge-
vraagd advies geven over andere 
zaken, die jij belangrijk vindt? Sluit 
je dan aan bij JPB (Jongeren & Poli-
tiek Bloemendaal) en denk mee over 
deze en nog meer vragen.

Op dinsdag 20 oktober wordt er een 
vergadering in Bennebroek gehou-
den. Jongeren van 12 tot en met 18 
jaar en woonachtig in de gemeente 
Bloemendaal zijn om 15.00 uur 
welkom in jongerenruimte The Spot. 
Meerijden vanaf Bloemendaal is 
mogelijk.
Voor meer info: nicole@welzijn-
bloemendaal.nl of app naar 06-
57937570. x

Jongeren en politiek 
gaan uitstekend samen

Krant niet ontvangen
of klachten over
de bezorging?
Bel Bestelnet

tel.: 071 3643434
of bezoek

buijzepers.nl/verspreiding
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20-40-60%
2182 EM Hillegom

Opheffings

uitverkoop

2182 EM HillegomHenri Dunantplein 29-31

Opening
Donderdag 12:00 uur
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Zaterdag 17 oktober

09.30-12.30 uur | Droomontbijt

Een zaterdagochtend is zo voorbij 
met onbenulligheden en verplich-
tingen. Waarom die paar uurtjes 
niet een keer gebruiken om met 
gerichte aandacht naar het myste-
rie van je eigen dromen te kijken? 
Tijdens een heerlijk ontbijt word je 
gevoed met inspirerende feedback 
over jouw beelden uit de nacht.
Marja Moors, Heemstede.
10.00-16.30 uur | Workshop Liefde 

& Relaties

In deze cursus kun je ontdekken 
waar jij steeds tegenaan loopt in 
je relatie/of in de relaties, die je 
hebt gehad. Welke verwachtingen 
heb je van de liefde? Hoe zou een 
liefdesrelatie er volgens jou uit 
moeten zien? Oude pijn kan opge-
ruimd worden op en je hart kan 
zich weer openen.
Irene Verweij, Haarlem.
11.00-17.00 uur | Twee dagen met 

Power en Stilte

Laat je op deze dagen onderdom-
pelen in de heerlijke Deeksha-
energie. Deeksha komt uit India. 
Er zullen meerdere Deekshagevers 
aanwezig zijn. Op dag één gaan 
we onder andere een relatieproces 
doen. Jouw relatie met jezelf wordt 
gespiegeld in jouw relaties in de 
buitenwereld. Op dag twee staat 
onder meer de Oneness-meditatie 
met Pieter Oosterveld en Doesch-
ka Doesburg op het programma.
Lucia Epskamp, Haarlem.

Zondag 18 oktober

10.00-16.00 uur | Workshop Intuï-

tief schrijven

In deze workshop leer je meer con-
tact te maken met je intuïtie. We 
leren hoe je door middel van het 
schrijven, antwoorden kunt krijgen 
op vragen over bijvoorbeeld de zin 
van je leven, je dromen of doelen. 
Je leert al schrijvend te luisteren 
naar wat voor jou belangrijk is.

Donata van Rassel, Haarlem.
13.00-21.00 uur | De Liefdesdans

In De Liefdesdans komen dansen 
en de liefde letterlijk samen. Je 
leert de Argentijnse tango dansen 
en terwijl je danst leer je naar je 
lichaam luisteren. Je dansende 
lichaam vertelt je hoe jij omgaat 
met aanraking en verbinding. Je 
krijgt dus al dansend inzicht in 
relatiepatronen.
Eline Blom, Haarlem.

Dinsdag 20 oktober

20.00-22.00 uur | Ervaren van het 

Nu - Een cursus geïnspireerd op 

Eckhart Tolle

Wat betekent het om te 'leven in 
het nu', om volledig met je aan-
dacht aanwezig te zijn bij wat je 
doet, denkt, voelt? Als je gaat 
voelen, brengt dat je in ieder 
geval direct in de ervaring van het 
'nu', want voelen kun je alleen 
nú. Tijdens drie avonden gaan we 
hiermee oefenen, zodat je kunt 
ervaren hoe het is om helemaal 
met aandacht aanwezig te zijn.
Chris Elzinga, Haarlem.

Kijk voor alle informatie over deze 

en veel meer activiteiten op www.

bewusthaarlem.nl. x

Lucia Epskamp (Foto: pr).

Liefdesdans met Eline Blom en Frank 
van der Velden (Foto: pr).

Chris Elzinga (Foto: pr).

vogelenzang - Om projecten of bijzon-
dere activiteiten te kunnen bekos-
tigen, zoeken vrijwilligersorganisa-
ties en verenigingen meestal naar 
sponsoren uit het bedrijfsleven. In de 
kunst- en sociaal-maatschappelijke 
sector weet men daarnaast vaak ook 
de weg te vinden naar fondsen, die 
eenmalige subsidies verlenen, maar 
voor de meeste sportverenigingen 
bijvoorbeeld is dit nog onbekend ter-
rein. Dat merkt ook de J.C. Ruigrok 
Stichting, die een fonds beheert en 
jaarlijks 500.000 euro aan subsidie 
mag toewijzen aan doelen met een 
maatschappelijk belang. Zowel op 
godsdienstig, liefdadig, sociaal, cul-
tureel als op wetenschappelijk ter-
rein. Er komen heel wat aanvragen 
binnen, maar het ontbreekt nog een 
beetje aan diversiteit.

door Jacqueline Wallaart

De laatste kinderloze eigenaar van 
de Vogelenzangse fabriek voor hek- 
en rasterwerken, Johannes Cornelis 
Ruigrok, besloot om een aanzien-
lijk deel van zijn vermogen na zijn 
overlijden na te laten aan een door 
hem in 1977 opgerichte en tot zijn 

overlijden in 1983 bestuurde stich-
ting: de J.C. Ruigrok Stichting. Na 
zijn overlijden werd het bestuur 
conform de door hem gegeven 
aanwijzingen gevormd door drie 
personen met wie hij zowel zake-
lijk als persoonlijk nauwe banden 
onderhield. "Deze bestuursleden 
werden destijds voor het leven 
benoemd, maar inmiddels zijn de 
statuten van de stichting aange-
past aan de nieuwe tijd en worden 
de zes bestuursleden volgens een 
rooster van aftreden benoemd voor 
maximaal drie keer drie jaar", aldus 
Mirjam Nouwen, die sinds 1 janu-
ari voorzitter is van de J.C. Ruigrok 
Stichting. "We houden uiteraard 
vast aan de uitgangspunten zoals 
Ruigrok ze heeft vastgesteld, name-
lijk het bevorderen van regionale 
bloei en groei op een groot aantal 
maatschappelijke terreinen, maar 
we zijn een eigentijdse stichting 
met een duidelijk beleid en willen 
daarmee ook naar buiten treden."

Gemis
Bestuurslid Hélène Steenhoff, in 
het dagelijks leven werkzaam als 
programmamanager bij Slachtof-
ferhulp Nederland, vervolgt: "Wij 
zijn een relatief kleine stichting 
voor een strak omschreven gebied: 
alleen de regio's Zuid-Kennemer-
land, de Haarlemmermeer en de 
noordelijke Bollenstreek (Hille-
gom, Lisse en Noordwijkerhout) 
komen in aanmerking voor een 
subsidie. De stichting ontvangt 
tussen de honderdvijftig en twee-
honderd aanvragen per jaar. Dat 
mogen er best meer zijn en we wil-
len vooral ook een betere spreiding 
over de verschillende maatschap-
pelijke terreinen. Musea, zang-
koren en zorggerelateerde orga-
nisaties weten ons wel te vinden. 
We missen vooral aanvragen voor 
projecten op het gebied van sport 
en natuur, en we zouden ook meer 
sociaal-maatschappelijke projecten 
kunnen steunen. Er zijn voldoende 
leuke initiatieven, die voor subsidie 
in aanmerking komen, maar ken-
nelijk zijn we nog niet voldoende 
zichtbaar." Als voorbeeld van 'spor-
tieve' projecten, die de J.C. Ruigrok 
Stichting wel wisten te vinden, 
noemt Steenhoff de financiële 
bijdragen aan het G-toernooi van 
Koninklijke HFC en wedstrijdkle-
ding voor de twirlvereniging KNA, 
die vorig jaar onverwacht mocht 
deelnemen aan het WK.

Vraaggericht
"De stichting werkt vraaggericht", 
vervolgt Steenhoff. "Dat wil zeggen 
dat we niet zelf op zoek gaan. Maar 
we willen wel makkelijk vindbaar 
zijn. Omdat we geen geld uitgeven 
aan pr en marketing, proberen we 
zoveel mogelijk naar buiten te tre-
den door aanwezig te zijn bij de acti-
viteiten waaraan we een bijdrage 
geven en door te praten met sleu-
telpersonen. Steenhoff: "Ik vind het 
ook mooi om de effecten te zien; ik 
kan echt geraakt worden door te 
zien wat er mogelijk is gemaakt 
met een bijdrage van de stichting." 
Nouwen: "Je merkt wel dat als we 
een subsidie hebben verleend voor 
een specifiek project, het jaar erop 
meerdere vergelijkbare partijen 
ons weten te vinden. Zo kregen we 
een paar jaar geleden opeens veel 

Fonds voor het maatschappelijke 
initiatief 'onvoldoende zichtbaar'

J.C. Ruigrok Stichting in Vogelenzang:

Hélène Steenhoff (l.) en Mirjam Nouwen in het instructielokaal van Thijsse's Hof, 
de heemtuin voor natuur- en milieueducatie in Bloemendaal. Het lokaal werd 
mede dankzij subsidie van de J.C. Ruigrok Stichting geschikt gemaakt voor het 
ontvangen van scholen en andere groepen (Foto: Jacqueline Wallaart).

aanvragen voor speeltoestellen op 
het schoolplein. Het 'hoort-zegt-het-
voort' werkt goed."

Maatschappelijk effect
Het stichtingsbestuur komt vijf 
keer per jaar bijeen om de binnen-
gekomen aanvragen te bespreken. 
Nouwen: "Iedere aanvraag heeft 
eigen kenmerken, die beoordeeld 
worden. We kijken onder andere of 
er een goede begroting is, hoeveel 
vrijwilligers er betrokken zijn, of er 
een redelijk bereik is en hoe groot 
het maatschappelijke effect is." Aan-
gezien de Ruigrok Stichting niet wil 
dat organisaties afhankelijk worden 
van een financiële bijdrage uit het 
fonds, is een van de voorwaarden 

dat er ook andere financiers zijn. 
"Wat ik mooi vind, is dat we met 
de Ruigrok Stichting daadwerkelijk 
kunnen bijdragen aan zaken waar-
van je hoopt dat ze kunnen blijven 
bestaan of die je een duwtje in de 
rug wenst. Ons werkgebied is heel 
dichtbij en daardoor concreet. De 
regio in al haar facetten is daar-
door voor mij nog meer gaan leven. 
Daarnaast vind ik het leuk om bij te 
dragen aan de ontwikkeling van het 
fonds. We houden de wensen van de 
oude Ruigrok in ere, maar blijven 
niet in de vorige eeuw hangen."
Voor meer informatie over de J.C. 
Ruigrok Stichting en het indienen 
van aanvragen: www.jcruigrok-
stichting.nl. x

ADVERTEREN?
Bel 071 - 3619323
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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

Hovenier
B .van den Berg

Voor al 
uw tuinwerkzaamheden 

zoals: sierstraatwerk, 
straatwerk, 
schuttingen, 

leveren en afvoeren 
van aarde, 

grasaanleg  etc. etc.

Bel voor vrijblijvende 
offerte: 06-50465564

INKOOP
POSTZEGELS

MUNTEN
GOUD
ZILVER

Ook oude en kapotte 
sieraden

Winkel:
Camplaan 8

HEEMSTEDE
023 5477444

hg@stampdealer.nl

“HOLLANDS
GLORIE”

Postzegel- en 
Muntenhandel

 
INBRAAKSCHADE ?

 
SALVAGE

KENNEMERLAND
 

NACHT & DAG
BEREIKBAAR

 
023-5.36.46.56

 
GAVE JOB!!

 
Kun jij naast auto's

spuiten ook voorbewerken?
 

FLEXIBEL/CREATIEF?
 

TCN BV is per direct op
zoek naar jou!!

bel nu 06 84062463

Nu in de maand oktober
met

je bol van voordeelpas
15% KORTING

op een windscherm.
Voor elke scooter!

Van der Ham Trading.
Grevelingstraat 71, Lisse
www.vanderham-trading.

com
 

MASSAGE
bij lichamelijke

klachten zoals rug, nek en
schouderklachten. Maar ook
o.a. ontspanningsmassage
en sportmassage, Kijk op

www.htmassage.nl of bel 06
22442711 Massage aan

huis
is mogelijk

GRATIS
inloopspreekuur voor
advies over bijles en
huiswerkbegeleiding
voortgezet onderwijs
in de Bibliotheek van

Haarlem-centrum
iedere zaterdag van

10.00-12.00 uur kijk op
www.wietskebreman.nl

19e LUSTRUM

AELBERTSBERG & ELSWOUT

Oud-leerlingenvereniging 

van het Kennemer Lyceum,

Thijsse Lyceum en MMS ‘t Kopje

ZATERDAG 17 OKTOBER

info:  www.aelbertsberg.nl

***Oxygeneo: winnaar COSMOPOLITAN AWARD 
voor beste huidverbeteringsapparaat 2014***
Bent u op zoek naar een compleet andere vi-
sie op huidverzorging, dan kunt u terecht bij 
schoonheidssalon Duizendschoon in Hoofd-
dorp. Schoonheidssalon Duizendschoon werkt 
uitsluitend met de professionele natuurcosme-
tica van Dr. Baumann en de allernieuwste huid-
verbeteringsapparatuur Oxygeneo.  
De Oxygeneo behandeling wordt gegeven met 
het Geneo systeem, het eerste skincare platform 
bestuurd door een tablet. Hèt alternatief voor 
microdermabrasie en zuurstofbehandeling in 
één! 

Oxygeneo is een innovatieve huidvernieuwen-
de behandeling die gelijktijdig 3 essentiële ac-
ties van een gelaatsbehandeling uitvoert. De 
ontspannende zuurstofbehandeling is geheel 
pijnloos en met direct resultaat. 
De Oxygeneo methode is een sterke verbetering 

van de huidige microdermabrasie behandeling 
die de nadelen van deze behandeling voorkomt. 
De voordelen van Oxygeneo ten opzichte van 
microdermabrasie zijn:

* Resultaat in 15 minuten
* Geen hersteltijd
* Geen beschadiging van de huid

Oxygeneo zorgt voor:

Voor wie?
De Oxygeneo behandeling is geschikt voor 
iedere leeftijd en ieder huidtype, mensen die 
meer willen met hun huid, willen stralen tijdens 
een feestje, vervelende huidproblemen willen 
aanpakken, grove poriën willen verminderen of 
de huidtextuur willen verbeteren. 

-
zame lange termijn resultaten wordt een kuur 

met een kuur wordt gestart, vindt een intake 
gesprek plaats en wordt uw huidconditie beke-

meer informatie wilt, kunt u contact opnemen 
met Schoonheidssalon Duizendschoon, Atle-

via de website: www.salonduizendschoon.com. 
of via info@salonduizendschoon.com.

Rimpelbehandeling in Hillegom

BOTOX
Behandeling door ervaren arts / huisarts

Info: www.doktertubbergen.nl

Huisartspraktijk Tubbergen
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haarlem - Heel even was het dood-
stil in de Doopsgezinde Kerk aan de 
Frankestraat. Toen afgelopen zondag 
de stem van de imam in het Arabisch 
door de kleine protestante schuilkerk 
galmde, konden luisteraars een speld 
horen vallen. Uit de Koran, de Bijbel 
en de Torah werd het scheppings-
verhaal verteld tijdens de Multireli-
gieuze viering op de Internationale 
Coming-outdag. "En God zag dat het 
goed was."

door Elizabeth Stilma

'He, ho of bi, we zijn allemaal 
gelijk.' De voorgangers lezen de har-
tenkreten voor, die bezoekers voor 
de coming-outviering op de tafel 
voorin de kerk hadden gelegd. Bij 
de Doopsgezinde Kerk stond afgelo-
pen zondag de deur wijd open, maar 
anno 2015 is het nog steeds niet 
voor elke religieuze gemeenschap 
gewoon om homo, lesbo, biseksueel 
of transgender met open armen te 
ontvangen. Zo werd de locatie twee 
weken geleden gewijzigd, omdat 
het bisdom toch bezwaar maakte 
tegen de viering in de Groenmarkt-
kerk. Het lijkt een paradox dat de 
coming-outviering uiteindelijk 
in de schuilkerk van de Doops-
gezinde gemeente plaatsvond. In 
1683 mochten de protestanten een 
kerk bouwen zolang deze maar 
niet zichtbaar was vanaf de straat. 
Misschien zijn de overeenkomsten 
dan toch groter dan gedacht; voor-
afgaand aan de bijeenkomst werd 
uitdrukkelijk gevraagd geen foto's 
te maken.

Signaal
Voorin de kerk hangen de zeven 
kleurrijke banieren van Zeger 
Woudenberg, geschilderd voor een 
eerdere viering in 2012, die toen 
in de Grote of St. Bavokerk werd 
gehouden, waarop de symbolen 
van de vijf wereldreligies zijn te 
ontdekken. Religies die zondag niet 
tegenover elkaar, maar naast elkaar 
stonden en hetzelfde scheppings-
verhaal vertelden uit verschillende 
heilige boeken in het Nederlands, 
Hebreeuws en Arabisch. Dat de 
Haarlemse Selimiye Moskee (en cul-
tureel centrum) haar medewerking 
verleende aan deze viering moet 
voor vele aanwezigen een bijzon-
der warm gebaar zijn geweest. Ook 
een van de initiatiefnemers van 
de multireligieuze viering, Rineke 
Mesman, stemde dat tevreden en 
ze bleek hoopvol over de toekomst. 
"Ik vind het belangrijk dat religies 
een signaal afgeven, dat je welkom 
bent. Mensen met elkaar verbinden 
ongeacht etnische achtergrond, 
religie of geaardheid, dat wil ik tot 
stand brengen. Dat is de rode draad 
in mijn leven."

Basisbelofte
Pastoor Robert Frede van de Oud-
Katholieke parochie deelde in de 
overdenking zijn coming-out. Dat 
een coming-out niet een moment is, 
maar twee momenten. Een coming-
out voor jezelf en dan nog het 

moment dat je het aan anderen ver-
telt. De kerk van zijn jeugd noemde 
hij niet bepaald homovriendelijk. 
Maar de kerk. dat waren de mensen 
erin, niet God. Immers, Hij had hem 
zelf gemaakt. "Een straffende God 
is nooit bij mij aangekomen. Gods 
basisbelofte, die kwam aan: het is 
goed zo."
Volgens Mesman, die zelf niet reli-
gieus is, komen er in alle religies 
orthodoxe elementen voor, die een 
belemmering vormen. Daarom is 
deze viering vooral bedoeld om 
homo's, lesbiennes, biseksuelen en 
transgenders een hart onder de riem 
te steken. "Voor heel veel homosek-
suelen is het elke dag coming-out-
dag; moet je het vertellen of niet? 
Hoe gaan mensen reageren of rea-
geren zij helemaal niet? Mensen die 
een leven lang worstelen en pas na 
hun 60ste of nog ouder durven te 
zeggen dat ze homo zijn, dat komt 
nog steeds voor. En ook voor de 
vluchtelingen die hier zaten, is het 
bijzonder te ervaren dat zulke bij-
eenkomsten mogelijk zijn."

Ware kleuren
Boeddhistisch leraar Fenja Heupers 
nam de bezoekers mee naar een 
meditatief moment. Ze noemde 
het een oefening waarin mensen 
de moed kunnen ontwikkelen om 
volledig te zijn wie ze willen zijn en 
ook een oefening in liefde en com-
passie voor jezelf en de ander. Deze 
compassie kwam ook tot uiting in 
de muzikale omlijsting, die door 
het koor en de pianist werd ver-
zorgd. Al met al een viering waarin 
bezoekers zichzelf konden zijn en 
zoals het koor zong, hun ware kleu-
ren mocht laten zien. x

Schuilkerk verwelkomt 
homo's op Coming-outdag

"En God zag dat het goed was"

Genomen voorafgaand aan de viering: "Deze multireligieuze bijeenkomst is 
vooral bedoeld om homo's, lesbiennes, biseksuelen en transgenders een hart 
onder de riem te steken." (Foto: Elizabeth Stilma)

bloemendaal - Een auto die rijdt op kof-
fieprut, een huis dat verwarmd wordt 
door aardappelschillen en planten 
die groeien van kliekjes. Wilde idee-
en van de verstrooide professor Bara-
bas? Nee. Dit zijn voorbeelden hoe 
GFT-afval wordt omgezet in grondstof 
en energie. Zo kan een verschrom-
peld theezakje het begin zijn van 
iets moois. Mits het in groene bak 
belandt en niet tussen het restafval. 
De gemeente Bloemendaal is het ini-
tiatief 'Begin van iets moois' gestart, 
samen met Meerlanden. Doel is om 
inwoners te laten zien wat er met hun 
GFT gebeurt en hen aan te sporen GFT 
beter te scheiden.

Wethouder Richard Kruijswijk 
"Bloemendaal doet het over het 
algemeen goed met het scheiden 
van afval. Toch bestaat bijna 40 
procent van het restafval uit GFT. 
Dit is zonde want GFT kan, wanneer 
het gescheiden wordt ingezameld, 
direct worden omgezet in produc-
ten als groengas, CO2, warmte, 
compost en water. Een uitkomst 
in een tijd waarin grondstoffen 
schaars worden. Daarnaast is er ook 
een financieel voordeel: hoe beter 
we ons afval scheiden, hoe minder 
restafval, 'grijs' afval. Voor restafval 
zijn de verwerkingskosten hoog en 
deze kosten worden via de afvalstof-
fenheffing doorberekend aan de 
inwoners van de gemeente."

Huize Kruijswijk
"We doen zelf thuis steeds meer aan 
afvalscheiding", aldus de wethou-
der. "Vorig jaar was het scheiden van 

groente en fruit nog wel een issue. 
Maar sinds we een design-keukenaf-
valbak met een apart GF-deel inclu-
sief 'luchtjesfilter' hebben, wordt 
ook het keukenafval goed geschei-
den. Zonder dat dit extra ruimte in 
beslag neemt en, niet onbelangrijk, 
zonder vliegjes en luchtjes. Als ik 
haast heb, dan verdwijnt er beslist 
wel wat ongescheiden bij het restaf-
val, maar ik heb er wel een gewoon-
te van gemaakt om te scheiden. In 
tegenstelling tot mijn huisgenoten 
wil ik zelfs nog wel eens een thee-
zakje scheiden in papier, plastic en 
'rest'. Onze bak bepaalt dus mede 
ons gedrag. Daarom kan ik dit ieder-
een aanraden."

Beginstation
"We zijn met zijn allen verantwoor-
delijk voor onze leefomgeving en 
die van toekomstige generaties. Met 
overheidsregels en controles alleen 
redden we het niet. Daarom roep ik 
alle inwoners op afval te scheiden. 
Zodat elk huis in Bloemendaal een 
beginstation wordt van duurzame 
grondstoffen en energie. Het begin 
van iets moois!", aldus de wethou-
der.

Initiatief
Beginvanietsmoois.nl is een initia-
tief van Meerlanden en de omrin-
gende gemeenten. Iedere gemeente 
brengt door nieuwsberichten en 
artikelen het belang van GFT schei-
den onder de aandacht. Het doel is 
om iedereen aan te sporen zijn GFT 
beter te scheiden. x

Begin van iets moois 
in Bloemendaal

De wethouder geeft het goede voorbeeld (Foto: pr).

vogelenzang - Op vrijdag 16 oktober 
organiseert het ABC Architectuurcen-
trum Haarlem een fietsexcursie door 
de Waterleidingduinen met tevens een 
bezoek aan het waterproductiebedrijf. 
Een uniek bezoek, omdat dit bedrijf 
normaal gesproken niet toegankelijk 
is voor bezoekers. Waternet verzorgt 
de levering van drinkwater aan ruim 
een miljoen mensen in Amsterdam 
en omstreken. In de Amsterdamse 
Waterleidingduinen wordt voorgezui-
verd Rijnwater ingebracht, dat samen 
met regenwater wordt gefilterd door 
het duinzand.

Procesvoering technoloog André 
Burger van Waternet vertelt tijdens 
de excursie over de waterzuivering 
en opvang van water. De karakteris-
tieke reservoirs, zichtbaar vanaf de 
Leidsevaart, zullen worden bezocht. 
Het pompstation Oranjekom ligt 
aan het gelijknamige duinmeer in 
de Amsterdamse Waterleidingdui-
nen. Sinds 1853 betrekt Amsterdam 

vanuit dit natuurgebied drinkwater; 
het is daarmee het oudste drinkwa-
tergebied van Nederland. Vanuit 
het verzamelbekken de Oranjekom 
werd water gepompt naar de filter-
gebouwen op het dichtbij gelegen 
landgoed Leyduin.
De fietsexcursie vindt plaats in het 
kader van de ABC-tentoonstelling 
'Naar zee - het DNA van vier bad-
plaatsen'.
Startlocatie is de ingang bij De Oase, 
Eerste Leijweg 9 in Vogelenzang. 
De kosten bedragen 7,50 euro (ABC 
Vrienden betalen 5 euro op ver-
toon van vriendenpas), deze dient 
men ter plaatse gepast te voldoen. 
Inschrijving is noodzakelijk bij 
ABC tel. 023-5340584. Het aantal 
deelnemers is maximaal twintig. 
Fietsen worden eventueel gratis 
beschikbaar gesteld (graag aange-
ven wanneer men daarvan gebruik 
wil maken of dat men liever met de 
eigen fiets komt). x

ABC houdt fietsexcursie 
door Waterleidingduinen

HAARLEM - Komende weekenden werkt 

ProRail aan de vernieuwing van de 

spoorbrug over het Spaarne. In ver-

band met deze werkzaamheden rijden 

er zaterdag 17, zondag 18 en maandag 

19 oktober bussen in plaats van 

treinen tussen Haarlem en Amster-

dam Sloterdijk. Verder rijden er op 

deze dagen minder treinen tussen 

Amsterdam Sloterdijk en Amsterdam 

Centraal.

De werkzaamheden betreffen het 
vervangen van een van de brug-
pijlers alsmede grootschalige 
revisiewerkzaamheden. De eerste 

voorbereidende werkzaamheden 
zijn ondertussen uitgevoerd.
ProRail gebruikt vooral weekenden 
en vakantieperioden om aan het 
spoor te werken, omdat er dan min-
der mensen met de trein gaan en de 
overlast dus minder is.
Voor algemene informatie over de 
verschillende soorten werkzaamhe-
den die ProRail uitvoert, kan men 
terecht op www.prorail.nl/vernieu-
wing of gratis bellen met de afdeling 
Publiekscontacten: 0800-7767245 
(24 uur per dag en zeven dagen per 
week bereikbaar). x

Werk aan spoorbrug: geen treinen 
tussen Haarlem en Sloterdijk

ADVERTEREN?
Bel 071 - 3619323
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Nieuwstraat 38, 2312 KC Leiden, tel: 071-5145832

1995 - Onder de Boompjes 20 jaar! - 2015
Gevraagd voor onze jubileumveiling:

bijzondere verzamelingen en objecten, alsmede
kunst, antiek, wijn, goud, zilver en kleingoed. 

Op afspraak geopend: ma-vrij van 10-17 uur. 
Taxatie aan huis? Bel of mail voor informatie en afspraak
www.onderdeboompjes.nl  / info@onderdeboompjes.nl

’’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

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

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

POOLS
aannemmersbedrijf

Aftimmering en
schilderwerk.

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

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

www.sekula.nl

BINNENTENNIS
ABONNEMENT V.A. €.59,-

TETTERODEHAL TE
OVERVEEN

HERFST-, KERST-,
VOORJAARSVAK. ALLE

BANEN/TIJDEN & ZAT. V.A.
14 u. HEEL SEIZOEN!!!
TETTERODETENNIS.NL

TEL. 023-5251505
 

Meubelen van
STEIGERHOUT
Geheel op maat gemaakt

Voor binnen en buiten
Kijk op:

www.steigermeubels.com
Marsmanplein 23, Haarlem

023- 711 0392
geopend:

do - za 10:00 - 17:00

MEUBELMAKERIJ
van der Schaft

KWALITEITSMEUBELEN
OP MAAT

Kijk op
vanderschaftmeubelen.nl

Marsmanplein 23, Haarlem
023 - 711 0392

geopend:
do,vrij,za 10:00 -17.00

energierekening >140/mnd?
bespaar snel 150-350/jr.

PERSOONLIJKE HULP BIJ
OVERSTAPPEN
BESPAAR

www.bespaarvoormij.nl
bel ma/di/do/vrij tussen
9 en 11 : 06-417 88 509

onafhankelijk,KvK 64109755
***ook voor ondernemers***

Wij zijn op zoek naar u
Helpt u graag ouderen? Bent u ruim 

��������		
���������������������	����������

aan als CAREGiver. 

t 023 82 00 392 
i www.homeinstead.nl/zuid-kennemerland
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haarlem - De Haarlemse singer-song-
writer Joost Dobbe is op zondag 18 
oktober 'Het Neusje van de Psalm.' 
Dobbe geeft een intiem miniconcert 
in de ondergrondse Katrijnkapel in 
de achtertuin van Stem in de Stad aan 
de Nieuwe Groenmarkt. 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. De serie concerten is 
een samenwerking tussen Stichting 
Gitaarlem en Stem in de Stad.

Joost Dobbe is een singer-song-
writer met een opvallend eigen 
stemgeluid. Kenmerkend aan zijn 
muziek is de mengeling van folk-
, country-, blues- en rockmuziek. 
Dobbe heeft het talent vanuit 
deze mix van stijlen verrassende 
en afwisselende songs te smeden. 
De Engelstalige songs behandelen 
vooral de verschillende kanten van 
liefde en vriendschap. Naast eigen 
werk speelt Dobbe bekend werk 
van onder anderen Van Morrison, 
Neil Young en Ryan Adams. In de 
kapel speelt hij akoestisch, om de 
serene, intieme sfeer in de kleine 

kapel goed tot zijn recht te laten 
komen.
Het Neusje van de Psalm is elke 
zondag in oktober in de kapel, die 
een aantal jaren geleden is gere-
noveerd oen deze middeleeuwse 
gewelfkelder is teruggevonden. De 
gewelven zijn een overblijfsel van 
het Sint Katrijnklooster, dat van 
1395 tot 1581 op deze plek stond. 
Tegenwoordig doet de Katrijnka-
pel dienst als ruimte voor stilte en 
gebed voor Stem in de Stad, het 
oecumenisch diaconaal centrum 
van Haarlem. Stichting Gitaarlem 
biedt samen met Stem in de Stad 
artiesten een podium in deze kleine 
kapel, waar maar plek is voor veer-
tig personen.
Het Neusje van de Psalm, zondag 18 
oktober om 14.30 uur in de Katrijn-
kapel bij Stem in de Stad, Nieuwe 
Groenmarkt 22 in Haarlem. x

Haarlemse singer-songwriter 
is 'Het Neusje van de Psalm'

Joost Dobbe geeft op zondag 18 oktober een intiem concert in een ondergrondse 
kapel (Foto: pr).

bloemendaal - Recycleren biedt een 
creatieve oplossing voor het steeds 
meer verplastificeren van de wereld. 
Maak samen met Oukje en Carlinde 
en je eigen of geleende naaimachine 
een 'juttur', een tas van restmaterialen 
en help mee de wereld net iets mooier 
te maken. De workshop in de Biblio-
theek Bloemendaal (Korte Kleverlaan 
9), vindt plaats op dinsdag 27 okto-
ber, van 10.30 tot 12.00 uur. Meedoen 
is gratis. Deze workshop is georgani-
seerd in samenwerking met Duurzaam 
Overveen.

Door een eigen katoenen, herbruik-
bare tas mee te nemen tijdens het 
boodschappen doen/winkelen, werk 
je actief mee aan het terugdringen 
van de plastic soep en aan een beter 
milieu. En hoe leuk is het dan, dat 

die tas ook nog eens zelfgemaakt 
is? Dat kan in de workshop tassen 
maken. Naast een uniek patroon 
zullen alle benodigdheden (stof, 
garen, spelden) gratis aanwezig en 
te gebruiken zijn. Op je (zelf mee-
genomen) naaimachine, naai je dan 
je eigen 'juttur'. En blijft het er niet 
bij één? Dan wordt deze geschonken 
aan de winkeliers in Overveen, die 
ze op hun beurt weer door kunnen 
geven aan de mensen, die vergeten 
zijn zelf een tas mee te nemen. Zo 
kunnen er weer heel wat plastic 
tasjes bespaard worden. Voor meer 
informatie, kijk op: www.biblio-
theekzuidkennemerland.nl en op 
doemijmaaruiensoep.blogspot. x

Maak je eigen 'juttur'

De workshop vindt plaats op 27 okto-
ber in de bibliotheek (Foto: pr).

haarlem - Op zondag 18 oktober vindt 
het jaarlijkse Herfstevenement plaats 
in en voor de kassen van de Haarlem-
se Stadskweektuin. Het is in de vorm 
van een markt en er zijn enkele kin-
deractiviteiten. Dit evenement duurt 
van 11.00 tot 16.00 uur. De toegang 
is gratis.

De herfst en de winter zijn de rode 
draad. De sier- en de moestuinlief-
hebbers vinden er planten, fruit-
bomen, bollen, knollen en gereed-
schap. Een mandenvlechter geeft 
demonstraties en verkoopt zijn 
producten, en er wordt ter plekke 
meel gemalen van biologisch graan. 
Smulpapen kunnen er terecht voor 
eetbare paddenstoelen, kazen, jams, 
sappen, geleien, fruit, pompoenen 
en honing. Het zijn allemaal bio-

logische- of streekproducten, die 
thuis de basis kunnen vormen van 
gerechten.
Maar men kan ook ter plekke smul-
len. Er is een biologische cateraar, 
er zijn verse punten taart te koop 
en pompoensoep.
Verder vragen natuur- en milieu(be
schermings)verenigingen aandacht 
voor de dieren in de directe leefom-
geving. Zij doen dat middels infor-
matie, maar men kan op het eve-
nement ook terecht voor diverse 
broedkasten en schuilplaatsen voor 
vogels, egels, vleermuizen en vele 
andere nuttige tuindieren. Voor de 
kinderen zijn er enkele activitei-
ten, die betrekking hebben op de 
buitenruimte.
De Stadskweektuin is gelegen aan 
de Kleverlaan 9 in Haarlem. x

Herfstevenement 
in Stadskweektuin

Er is voor ieder wat wils op 18 oktober (Foto: pr).

overveen - Op donderdag 22 oktober 
vindt er een sportinstuif plaats in de 
Tetterodehal in Overveen. Tijdens 
deze sportinstuif zijn er verschil-
lende sporten, die de kinderen kun-
nen uitproberen. De sportinstuif is 
een initiatief vanuit SportSupport 
en wordt mede mogelijk gemaakt 
door Gemeente Bloemendaal en de 
inzet van buurtsportcoaches. Deze 
dag is er plaats voor 250 enthousias-
te kinderen. Het doel van de sport-

Instuif is om kinderen in de leef-
tijdscategorie 6 tot 12 jaar kennis 
te laten maken met zoveel mogelijk 
verschillende sporten zoals: bad-
minton, cricket, dammen, dansen, 
yoga, hockey, voetbal, rugby, tennis 
en karate. Voor meer info en/of aan-
melding: www.jeugdsportpas.nl. x

Sportinstuif in herfstvakantie

Kinderen kunnen op 22 oktober uit 
verschillende sporten kiezen (Foto: 
pr).

heemstede - De eigenaar van Kunst-
handel E.J. van Wisselingh & Co 
uit Haarlem, Willem de Winter, 
beëdigd taxateur in kunst en 
antiquiteiten, geeft op dinsdag 
27 oktober een lezing over zijn 
ervaringen en belevenissen. Deze 
lezing vindt plaats in De Luifel, 
aan de Herenweg 96 in Heemste-
de. In het tv-programma 'Tussen 
Kunst en Kitsch' taxeert hij als 
deskundige schilderijen uit de 19e 
en 20e eeuw. Ook particulieren, 
overheden, musea en bedrijven 
maken van zijn diensten gebruik. 
Na de pauze zullen meegebrachte 
schilderijen door Willem de Win-
ter besproken worden. Wil men 
een schilderij laten taxeren? Dan 
wordt men verzocht te bellen: 
023-5483828 (keuze 1). Er kunnen 
ongeveer tien schilderijen bespro-
ken worden. Aanvang is om 14.00 
uur en de entreeprijs bedraagt 4 
euro. Opgeven kan telefonisch 
van maandag tot en met donder-
dag tussen 09.00 en 16.00 uur en 
op vrijdag tussen 09.00 en 12.00 
uur via bovenstaand telefoon-
nummer. x

Kunst of kitsch?

heemstede - Bijna iedere week draait 
er bij Casca een film in de Thea-
terzaal. Op woensdag 28 oktober 
is dat een zwart-humoristisch 
drama, dat zich afspeelt op de 
witte, besneeuwde hellingen van 
de Franse Alpen over een dramati-
sche gebeurtenis in een gezin. De 
film is te zien in De Luifel, Heren-
weg 96 in Heemstede, om 20.00 
uur. De toegangsprijs bedraagt 7 
euro. Om te reserveren, kan men 
bellen van maandag tot en met 
donderdag tussen 09.00 en 16.00 
uur en op vrijdag tussen 09.00 en 
12.00 uur: 023-5483828 (kies 1). x

Filmavond 
in De Luifel
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SCHILDE
Ook het voorn

na de zome
schilde

Neem dan nu a
vrijblijvende

bij Atelier Ba
071-36155

atelierbannin

KAMER
te huur in rustige

omgeving in Valkenburg.

€ 500,- per maand

inclusief.
757003

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

Voor

SCHOONMAAK

Jonge vrouw met veel

ervaring.

Voor zowel prive

ls zakelijk.

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

De Wending.
Een fijne vakantie voor uw

HOND.
pups en kleine honden zijn

onze specialiteit.
grotere honden ook

welkom t/m maat Labrador.

023-5847009 Zwaanshoek

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

Te h
3-KAMER
centrum Noor

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

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

TE HUUR
Noordwijkerhout

luxe gemeubileerde

bungalow (6) personen 3

slaapkamers, woonkamer
met TV,

Badkamer met ligbad en

wasmachine , complete

euken . Info 0252-375179
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Paperclips
kleine kosten, groot bereik

www.buijzeperspaperclips.nl

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

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

APK KEURING
plus reparatie en laswerk

van alle automerken
 

GARAGE HENDRIK FIGEE
Hendrik Figeeweg 19-B

(Waarderpolder) Haarlem
Meer informatie op:

www.garagehendrikfigee.nl
Tel.: 023-5346420

7 avonden les
VAARBEWIJS
start woensdag 28-10

Kennemersportcentrum
Haarlem (naast IJsbaan)
ervaren docent leidt op
voor het Vamex cert.

www.vaarbewijs-haarlem.nl

GLASSCHADE ?
 

SALVAGE
KENNEMERLAND

 
NACHT & DAG
BEREIKBAAR

 
 

023 - 5.36.46.56

VAARBEWIJS ?
Bij Jan Haasnoot

te Warmond,
Nu ook Vaarbewijs II

Start VbII 29 oktober 2015
Start VbI 9 november 2015

Aanmelden bij Jan
Haasnoot

Vaarcursus Warmond.
071-3012014 of
06-11350834.

www vaarcursus nl

TENNISLES
 

in Fablo Tennishal v.a
oktober. Privé- en

groepstraining voor
Jeugd / volwassenen

Beginners /gevorderden
 

info;06-54754933
kappetennistraining

@planet.nl

 
GAVE JOB!!

 
Ben jij een leuke Collega?

Ben je handig met een
lasapparaat, zou je

plaatschade creatief
kunnen herstellen?

 
TCN BV zoekt per direct

bel nu 06 84062463

 
GAVE JOB!!

 
VOOR ECHTE MANNEN die
van vrachtwagens houden

Werk je zelfstandig?
Ben jij vrachtwagen

monteur of medewerker in
Mechanisatie onderhoud?

TCN zoekt per direct
Bel nu 06 84062463

BINNENTENNIS
ABONNEMENT V.A. €.59,-

TETTERODEHAL TE
OVERVEEN

HERFST-, KERST-,
VOORJAARSVAK. ALLE

BANEN/TIJDEN & ZAT. V.A.
14 u. HEEL SEIZOEN!!!
TETTERODETENNIS.NL

TEL. 023-5251505
 

ENTOURAGE:
GARAGE SALE

Van winkelinboedel
Tevens ophalen van uw

vintage kleding!
ZAT 17-10 12-17UUR

Hofje van stoel 10,
Bloemendaal

IPAD CURSUS
voor beginners. Leer

omgaan met uw iPad in
6 lessen.Kleine groepen,

duidelijke uitleg incl.
uitgebreid naslagwerk.
Start 2 of 5 november.

Ook diverse tablet
workshops (telebankieren)

Info: www.ebpeecee.nl
of bel 06-42244328

HOMEMASSAGE
Niet de deur uit, maar

thuis, vertrouwd en
bespaard tijd. Voor

ontspanning maar ook bij
klachten. Massage aan

huis. www.htmassage.nl of
06 22442711

KAPPER FRANK
bent u slecht ter been of

heeft u weinig tijd. ik
kom bij u langs.

bel 06 29 435 124
 

KvK nr 55360963

Opgelet: Zeeweg is dicht

bloemendaal - De Zeeweg in Bloemendaal is gedeeltelijk 
dicht en dat is goed te merken. Gemotoriseerd verkeer 
wordt omgeleid via de Zandvoortselaan. Van maandag-
ochtend 12 tot en met maandagochtend 19 oktober zijn 
de rotonde Brouwerskolkweg en de aansluitende weg-
vakken op de Zeeweg afgesloten en geldt een omlei-
dingsroute voor gemotoriseerd verkeer via de Zand-
voortselaan (N201). Weggebruikers moeten rekening 
houden met extra reistijd. Na 19 oktober is het leed nog 

niet helemaal voorbij, want dan wordt er tussen 20.00 en 
05.00 uur gewerkt aan het asfalt aan de kop van de Zee-
weg, vlak bij de boulevard in Bloemendaal aan Zee. Het 
verkeer kan per rijrichting om en om langs het werk rij-
den. Deze werkzaamheden zijn onderdeel van het groot 
onderhoud, dat aan de Zeeweg (N200) in de Gemeente 
Bloemendaal wordt gepleegd. De volledige planning 
is te vinden op: www.noord-holland.nl/zeeweg (Foto: 
Christa Warmerdam). x

heemstede - Ruim vijftig Heemstede-
naren verzamelden zich afgelopen 
zaterdag bij het hek bij de spoor-
wegovergang Alverna voor een 
korte manifestatie. Dit was een ini-
tiatief van drie buurtbewoners, die 
graag willen zien dat de overgang 
weer wordt opengesteld voor wan-
delaars en fietsers. Op 22 oktober 
buigt de Raad van State zich over 
deze kwestie.

door Marilou den Outer

Met spandoeken en persoonlijke 
wensen geschreven op witte lint-
jes proberen de bewoners aan-
dacht te krijgen voor hun wensen. 
Mieke Smink, een van de initia-
tiefneemsters: "Het is nu een jaar 
geleden dat ProRail hier opeens 
het hek neerzette. Veel mensen 
zijn verdrietig dat dit is gebeurd, 
en het is ook zo zinloos. We 
hopen echt dat de Raad van State 
deze maand een goede beslissing 

neemt." Een andere omwonende: 
"Ik ben vrijwilligster bij klooster 
Alverna, hier aan het eind van de 
laan. Ik moet nu echt een flink 
stuk omrijden om daar te kunnen 
komen." Anderen wijzen erop dat 
de route ook veel gebruikt werd 
door de hockeyjeugd van Rood-
Wit. "Veel veiliger op de fiets dan 
via de Zandvoortselaan."

Tegengeluid
Maar voor spoorbeheerder ProRail 
was de situatie juist te onveilig. 
Er zijn ongelukken gebeurd met 
dodelijke afloop. Omwonende 
Wopke Kuiper is het helemaal 
eens met ProRail, maar stond 
daarin zaterdag erg alleen. 'Hope-
lijk zal niet het recht, maar het 
gezond verstand zegevieren', staat 

er te lezen op het foldertje, dat hij 
zelf heeft laten drukken en uit-
deelt aan wie het lezen wil. "Maar 
het kan overigens best zo zijn dat 
ik de zwijgende meerderheid ver-
tegenwoordig", zegt hij. "Ik woon 
zelf in de geleerdenwijk en ik 
moet zeggen: het is nog nooit zo'n 
rustige zomer geweest als dit jaar. 
We hebben geen toeterende trei-
nen meer gehoord. Dus dat bete-
kent ook: veel meer gemoedsrust 
voor de machinisten, die voor-
heen vaak te maken hadden met 
wandelaars en fietsers, die nog 
net voor de aanstormende trein 
probeerden over te steken."
Maar de meerheid van de aan-
wezigen ziet de overweg liever 
vandaag dan morgen weer open-
gaan. De lintjes met opschriften 
aan het hek spreken voor zich: 
'Ik mis mijn loopje met de hond', 
'Maak me open', 'Heemstede komt 
in actie' en 'Het lijkt hier wel Ber-
lijn'.
Jaap Moerman van de Fietsers-
bond: "De opkomst is groot en dat 
betekent dat het onderwerp leeft 
in Heemstede. Het duurt nu alle-
maal zo lang, het is belangrijk om 
af en toe ons geluid te laten horen. 
En dit is een prima actie."
Op donderdag 22 oktober om 
10.00 uur komt de zaak in hoger 
beroep in de Raad van State. In 
december volgt dan de finale 
uitspraak. Wat Fietsersbond en 
Wandelnet betreft, gaan zoveel 
mogelijk mensen mee naar de 
zitting van de Raad van State aan 
de Kneuterdijk in Den Haag. "We 
nemen de trein van 8.48 uur vanaf 
station Heemstede-Aerdenhout 
naar Den Haag Centraal", aldus 
Moerman. x

'Het lijkt hier wel Berlijn'
Ruim vijftig Heemstedenaren bij manifestatie over Alverna

De manifestatie bij de gesloten 
spoorwegovergang was een ini-
tiatief van enkele buurtbewoners 
(Foto: Marilou den Outer).

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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Oudere vrouw gewond bij 
ongeval op Duinlustweg

overveen - Een oudere vrouw is zaterdagmiddag gewond geraakt bij een zware 
aanrijding in Overveen. Rond kwart over één ging het mis toen de auto vanuit 
de Duinlustweg de Bentveldsweg opreed en tegen een andere auto aanbotste. 
De schade aan beide voertuigen was groot. De oudere bestuurster is door een 
ambulancebroeder nagekeken waarna een ambulance werd opgeroepen om 
haar naar het ziekenhuis te brengen. De weg was door het ongeval tijdelijk 
gestremd voor het verkeer (Foto: Michel van Bergen). x

Jubileumparen in het zonnetje; 
eerste optreden Bernt Schneiders

bloemendaal - Afgelopen dinsdag werden de gouden 
bruidsparen van Bloemendaal in het zonnetje gezet. Voor 
de elfde keer, maar voor het eerst in de burgerzaal van 
het nieuwe gemeentehuis. Vorig jaar werd een uitstap-
je gemaakt naar Leyduin, vanwege de verbouwing van 
het gemeentehuis. Het was tevens het eerste publieke 

optreden van de nieuwe waarnemend burgemeester van 
Bloemendaal, Bernt Schneiders. Hij hield een speech 
waarin hij terugging naar het jaar 1965, het jaar waarin 
de echtparen trouwden. Er hadden zich 46 echtparen 
aangemeld, uiteindelijk zijn er 28 gekomen (Foto: Harry 
Donker). x

heemstede - Naast het rijk der fabelen 
en sprookjes bestaat er het rijk der 
schimmels, het terrein van de pad-
denstoel. Kan men zich ook zo ver-
wonderen over de paddenstoelen, 
die in deze tijd van het jaar de bossen 
sieren? Kom dan op zondag 1 novem-
ber naar wandelbos Groenendaal in 
Heemstede.

Gidsen van IVN Zuid-Kennemerland 
gaan met de deelnemers op zoek 
naar bijzondere exemplaren en 
vertellen alles over het wonderlijke 
rijk der schimmels. Bij een schim-
mel ziet men meestal de steel en 
hoed, de paddenstoel. De rest van 
de schimmel is verborgen onder 
het oppervlak. De paddenstoel is 
de vrucht van de schimmel met in 
de hoed de sporen, die met hulp 
van de wind worden verspreid naar 
een plek waar de omstandigheden 
geschikt zijn om te ontkiemen. Er 
ontstaat een stelsel van wittige dra-
den, de zogenaamde zwamvlok die 
uitgroeit tot een paddenstoel.

Houtzwam
In Groenendaal is het goed toeven 
voor paddenstoelen. Tussen het 

dode hout, takkenrillen en op de 
overal verspreid liggende stammen 
zijn interessante soorten te vinden. 
Zo is houtzwam rijk vertegenwoor-
digd met soorten als goudvliesbun-
delzwam, berkenzwam en herten-
zwam. Slechts een kleine greep uit 
de 250 soorten, die voorkomen in 
Groenendaal.
De excursie vangt aan om 11.00 uur 
bij het informatiepaneel op de grote 
parkeerplaats van Groenendaal. 
Deze duurt anderhalf uur. Er zijn 
geen kosten aan deelname verbon-
den en aanmelden is niet nodig.
Meer informatie over IVN en haar 
activiteiten vindt men op www.ivn.
nl/zuidkennemerland. x

Ontdek de paddenstoel

Een trilzwam (Foto: Margo Ooster-
veen).

Voor de kortste weg
op de arbeidsmarkt

heemstede - Van maandag tot en 
met donderdag bereiden de Casca-
koks in Eethuis de Luifel, aan de 
Herenweg 96 in Heemstede, een 
maaltijd. Twee keer per maand 
is er ook een themamaaltijd. Op 
woensdag 21 oktober betreft dit 
het Stamppotten Menu met: vooraf 
een feuilleté met roompaté, daar-
na het stampottenbuffet met rode 
kool, andijvie, hutspot met rook-
worst, balletje gehakt en spekjes 
en een frisse gemengde salade. En 
als nagerecht: duo van bavarois 
met vruchtjes en slagroom. Men 
kan aan tafel tussen 17.15 en 18.00 
uur. De tafel staat gedekt voor het 
aantal personen waarvoor men 
reserveert. Aanschuiven aan de 
stamtafel - voor mensen die alleen 
komen, maar graag samen willen 
eten - kan om 17.45 uur. De kosten 
zijn 9,95 euro. Reserveren kan tot 
uiterlijk 10.00 uur op de dag zelf 
via tel.nr. 023-5483828 (kies 1) op 
werkdagen tussen 09.00 en 12.00 
uur. x

Themamaaltijd
in De Luifel

heemstede - Voor senioren wordt 
donderdag 22 oktober een komi-
sche dramafilm gedraaid bij De 
Luifel, aan de Herenweg 96 in 
Heemstede. Deze film gaat over 
een tiener, die ondanks de van 
haar afhankelijke familieleden 
haar droom koestert. Na de film 
wordt in de foyer van De Luifel 
een lunch geserveerd. Het hele 
programma duurt van 10.30 tot 
13.30 uur. De kosten inclusief 
lunch zijn 12,50 euro. In verband 
met de lunch dient men voor 
dinsdag 20 oktober te reserveren. 
Dit kan telefonisch: 023-5483828 
(kies 1) van maandag tot en met 
donderdag tussen 09.00 en 16.00 
uur en op vrijdag tussen 09.00 tot 
12.00 uur. x

Film en lunch 
voor senioren

heemstede - Bij 't Molentje is de ver-
koop gestart van de toegangskaar-
ten voor het Herfstbal bij de kinder-
boerderij in Heemstede. Dit bal vindt 
plaats op 7 november.

Het Herfstbal is een jaarlijks terug-
kerend evenement op de kinder-
boerderij aan de Burgemeester 
Van Rappardlaan 1 in Heemstede. 
Het thema van dit jaar is 'De brui-
loft'. De bezoekers lopen door het 
bosdeel achter de kinderboerderij, 
dat sprookjesachtig is verlicht met 
duizenden lichtjes en komen daar 
fantasiefiguren tegen die verhalen 
vertellen.  Aan het eind van de route 
komt men uit op het middenplein 

van de kinderboerderij. Daar kan 
men bij diverse kramen iets te 
drinken of te eten kopen. Ook is er 
muziek van een gelegenheidskoor, 
bestaande uit medewerkers van de 
Gemeente Heemstede.
Kaarten kosten 4 euro per stuk en 
geven toegang aan één volwassene 
en twee kinderen tot 12 jaar. Men 
kan kiezen tussen verschillende 
aanvangstijden: 17.30 uur, 18.00 
uur, 18.30 uur en 19.00 uur. Er is 
dagelijks verkoop op de kinderboer-
derij en in het Raadhuis in Heem-
stede tijdens de normale openings-
tijden. Kaarten worden uitsluitend 
in de voorverkoop verkocht en niet 
op de avond zelf. x

Start verkoop toegangskaarten 
voor Herfstbal kinderboerderij

haarlem - De 19e eeuw gold lange 
tijd als saai, maar is in werkelijkheid 
het begin van een tijdperk van onop-
houdelijke innovatie en versnelling. 
Eén metaal lag aan de basis van deze 
ontwikkelingen: ijzer. In deze lezing 
op dinsdag 27 oktober, van 20.00 tot 
22.00 uur, laat Hans Goedkoop aan de 
hand van een aantal voorbeelden zien 
wat ijzer allemaal mogelijk maakte. De 
avond vindt plaats in de Bibliotheek 
Haarlem Centrum (Gasthuisstraat 32).

Historicus en schrijver Hans Goed-
koop presenteerde onlangs een suc-
cesvolle televisieserie over de 19e 
eeuw als IJzeren Eeuw en schreef er 
met Kees Zandvliet een boek over. 
Niet alleen de aanleg van vaar- en 

spoorwegen, de bouw van machines 
en dus de industrialisatie, maar ook 
de uitbouw van de liberale vrijhan-
del én van de staatsbemoeienis om 
die weer in te perken, werd door 
ijzer mogelijk. Met de komst van de 
monarchie en van een grondwet, die 
nog steeds de basis vormt van de hui-
dige, is deze IJzeren Eeuw het begin 
van ons moderne Nederland.
De toegangsprijs bedraagt 7,50 euro, 
niet-leden betalen 10 euro. Voor 
kaartverkoop en/of meer informa-
tie: www.bibliotheekzuidkenne-
merland.nl. x

Hans Goedkoop verzorgt lezing 
in Bibliotheek Haarlem Centrum

Goedkoop gaat het hebben over de 
IJzeren Eeuw (Foto: Merlijn Doomer-
nik).
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HAARLEM - Troupin is een bekende 
naam binnen de uitvaartbranche in 
Haarlem en omgeving. Het bedrijf 
bestaat al sinds 1898 en is daarmee het 
oudste ambachtelijke familiebedrijf van 
Haarlem en omstreken op het gebied 
van grafmonumenten en natuursteen. 
In de eigen steenhouwerij worden alle 
grafmonumenten vervaardigd. Sinds 
2014 verzorgt Troupin ook uitvaarten. 

door Christa Warmerdam

“Wij regelen alles rondom een uitvaart”, 
legt Guy Troupin uit. “Vanaf het moment 
van melding van overlijden tot aan de 
laatste rustplaats of asbestemming. Wij 
zijn een onafhankelijke partij en hebben 
geen voorkeur om met bepaalde locaties of 
mensen samen te werken. Bij ons gaat het 
erom dat mensen afscheid van hun dierbare 
kunnen nemen op een persoonlijke en eigen 
manier, dat is het belangrijkste.”
Troupin heeft ook een uitvaartwinkel. 
Troupin: “We willen met onze winkel de 
soms toch wat lastige drempel van de 
uitvaartbranche verlagen. Dat doen we door 
in onze winkel in een huiselijke sfeer advies 
en informatie te geven over een uitvaart. 
We weten dat het een moeilijke tijd is voor 

nabestaanden en nemen dan ook de rust en 
de tijd om alles goed te door te spreken. We 
checken gratis de verzekeringen en geven 
informatie over de vele mogelijkheden, die 
er zijn rondom een uitvaart. We maken ook 
altijd een heldere begroting.”
In de Lange Herenstraat in Haarlem bevindt 
zich de showroom waar talloze materialen 
en gedenkstenen staan opgesteld. Troupin: 
“We knappen ook bestaande monumenten 
op en kunnen extra inscripties maken of een 
monument opnieuw beletteren. We doen 
dat in onze eigen steenhouwerij.”
Voor meer informatie over de steenhouwerij, 
de producten en service kunt u geheel 
vrijblijvend contact opnemen met een van 
de medewerkers van Troupin of langskomen 
in de showroom.

Troupin
Vergierdeweg 288
Haarlem

Gedenkmonumenten (atelier)
Lange Herenstraat 30-28
Haarlem.

Tel. 023-5326013 (24/7 bereikbaar), 
www.troupin.nl

Troupin: alles rondom de uitvaart

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.

UITVAARTVERZORGING

BETAALBAAR MAATWERK!

Rijnlaan 7, 
2105 XH 
Heemstede
M 06 395 072 45 

www.uitvaartverzorgingerika.nl

ErikaErika
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Bos en Duinschool 
heeft na lange tijd 
weer iets om te vieren

Gemeente gaat 
(eindelijk) handhaven 
inzake hek en garage

'Voortuinen in 
Bennebroek
zijn sta-in-de-weg'

Aerdenhout • Bennebroek • Bloemendaal  • Over veen • Vogelenzang

Bloemendaals NieuwsbladBloemendaals Nieuwsblad

Krant niet ontvangen
of klachten over
de bezorging?
Bel Bestelnet

tel.: 071 3643434
of bezoek

buijzepers.nl/de-verspreiding

Noordwijkerhout Culinair 2014:
winnaar categorie ‘Lekkerste Gerecht’

Weekmenu (vrij 23 oktober - do 29 oktober)
Huisgemaakte grove Bretonse paté 

met vossenbessencompote
Sal�mbocca van maiskipfilet 

geserveerd met saliesaus
Omeletje sibérienne, huisgemaakt 

met frambozensaus € 29,50

Madiwodo-schotel (ma 26 okt. - do 29 okt.)
Zuurkool-stamppot met uitgebakken 

spekjes, rookworst en jus € 10,50

Kerstarrangementen op onze site! 
26/12 open voor lunch en diner

Tespellaan 53 T 0252-241333
www.tespelduyn.nl

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

2e prijs Vergader & evenementenloca�e van Nederland 2014

actie

www.

..nl

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

bloemendaal - Veel vooruitgang in 
de besprekingen voor een nieuwe 
coalitie zien de fracties van de PvdA 
en CDA niet en zij stellen nu voor om 
een informateur te benoemen, die 
het proces kan versnellen. Maan-
dagavond wordt dit voorstel in het 
overleg met alle fractievoorzitters 
besproken. Of er een meerderheid 
te vinden is voor dit idee, is op dit 
moment nog niet duidelijk, aldus 
André Burger (CDA).

door Marilou den Outer

Volgens hem kan een onafhankelij-
ke informateur gevonden worden 
bijvoorbeeld onder oud-raadsle-
den of -wethouders, en "misschien 
moeten het er wel twee worden. 
De politieke kleur maakt niet zo 
veel uit". Burger: "De onderhande-
lingen liggen nu vrijwel stil, mede 
door de vakantie waarschijnlijk. 
Maar het moet allemaal niet te 
lang duren. De twee wethouders 
(VVD en GroenLinks -red.) doen 
hun werk prima, daar niet van, 
maar ze doen het werk van drie. 

Er moet echt snel een volwassen 
college komen", aldus Burger.
Henk Schell (PvdA) beaamt dit: "Er 
liggen te veel overspannen dos-
siers, zoals Reinwaterpark, GGZin-
Geest en Oldenhove, dat gaat niet 
lukken met een smalle minder-

heid. Wat mij betreft gaat er een 
informatieronde plaatsvinden. 
Eén of twee mensen, die eerst eens 
indringend en afzonderlijk met de 
drie fracties VVD, GroenLinks en 
D66 praten. Welke bijdrage willen 
zij leveren aan stabiele bestuur-
lijke verhoudingen, zijn zij bereid 
over hun schaduw heen te sprin-
gen, dat soort zaken. Om vervol-
gens een voorstel te doen voor een 
hernieuwde coalitie", laat Schell 
weten.
Eind september stapte eerst waar-
nemend burgemeester Aaltje 
Emmens-Knol op na de zoveelste 
tumultueuze raadsvergadering, 
kort daarop gevolgd door D66-wet-
houder Jur Botter. Ook de fractie 
van D66 gaf aan niet verder te wil-
len met de coalitie. x

Idee van PvdA en CDA: 
stel informateur(s) aan

Het gemeentehuis van Bloemendaal biedt een troosteloze aanblik. Twee partijen 
willen de impasse in de coalitievorming doorbreken (Foto: Marilou den Outer).

bloemendaal - De Gemeente Bloe-
mendaal heeft vorig jaar een con-
venant gesloten met Buurtbemid-
deling. Bewoners kunnen kosteloos 
gebruik maken van deze dienst.
Jaarlijks neemt Buurtbemiddeling 
Bloemendaal 25 kwesties in behan-
deling met een slagingspercentage 
van 70 procent. Kwesties, zoals over 
een overhellende heg, worden met 
veel succes door Buurtbemidde-
ling opgelost. De bemiddelaars zijn 
bewoners uit Bloemendaal, die dit 

vrijwillig doen.
Onlangs is de suggestie gedaan om 
de Rijdende Rechter naar Bloemen-
daal te brengen. Buurtbemiddeling 
ondersteunt bewoners om zelf een 
oplossing te vinden voor hun con-
flict. Deze oplossing is doorgaans 
duurzamer dan een oplossing door 
derden opgelegd. Buurtbemiddeling 
leert bewoners hoe zij met elkaar 
kunnen communiceren zodat zij 
ook in de toekomst hun conflicten 
samen kunnen oplossen. x

Bewoners kunnen kosteloos 
gebruikmaken van bemiddeling

bloemendaal - Op zondag 25 okto-
ber is er de theatrale muziekvoor-
stelling 'Mijn hart woont elders' 
in de Vertelschuur. Deze voorstel-
ling gaat over vluchten en thuis-
komen. Mijn hart woont elders 
wordt opgevoerd door Pauline 
Seebregts en Gottfrid van Eck (kla-
rinet). Aanvang is om 15.00 uur. 
De toegangsprijs bedraagt 10 euro. 
Reserveren kan via www.dever-
telschuur.nl. De Vertelschuur is 
gevestigd aan de Krullenlaan 3 in 
Bloemendaal. x

'Mijn hart 
woont elders'

bloemendaal - Op zondag 25 okto-
ber, om 15.00 uur, laat Adam Spoor 
van zich horen met zijn band in 
Grand Café Vreeburg. Als speciale 
gast is uitgenodigd de Nederland-
se toppianist Jos van Beest. Ook 
zangeres Jans Harkmans is van de 
partij. Zij zingt in de coverband 
Soul Kitchen en is part van het 
duo BeeJansee, maar haar hart 
gaat uit naar het American Song-
book. Harkmans vindt het fijn 
om lekker te swingen. Vreeburg 
is gevestigd aan het Kerkplein 16 
in Bloemendaal. x

Adam Spoor en 
band in Vreeburg

bloemendaal - Muzenforum geeft 
het tweede concert van dit seizoen 
in de Burgerzaal van het nieuwe 
gemeentehuis van Bloemendaal. 
Na de verbouwing is de zaal wat 
kleiner geworden, waardoor alle 
zeilen worden bijgezet om alle 
bezoekers een plaats te geven. Op 
zondag 25 oktober laten pianist 
Menjie Han en het Amatis Piano 
Trio werken horen van Beethoven, 
Albeniz en Shostakovitsj. Aanvang 
is om 11.00 uur. Zaal en kassa zijn 
open vanaf 10.30 uur. Kaarten à 
20 euro (jongeren tot en met 25 
jaar en mensen met CJP betalen 10 
euro) zijn verkrijgbaar bij Primera 
Postkantoor, Bloemendaalseweg 
234 in Overveen, tel. 023-5272742 
en op de dag van de concerten aan 
de kassa in de zaal. x

Mengjie Han en Amatis 
in gemeentehuis

heemstede - Op zondag 1 novem-
ber, van 15.00 tot 16.00 uur, ver-
telt Gert de Kruif in Huis Leyduin 
over de familie Dorhout Mees. De 
buitenplaats was eeuwenlang een 
locatie waar vermogende fami-
lies leefden. De familie Dorhout 
Mees liet er in 1920 het huidige 
Huis Leyduin bouwen en woonde 
er van 1921 tot 1939. Oud-docent 
Gert de Kruif diepte verhalen en 
anekdotes uit die tijd op. Hij ver-
telt ze aan de hand van oude foto's 
van de buitenplaats. Bijvoorbeeld 
dat de tweeling Piet en Bob Dor-
hout Mees de schrik van de bui-
tenplaats waren. Gert de Kruif is 
kleinzoon van de tuinbaas van 
Leyduin. De kosten bedragen 7 
euro en voor Beschermers 4 euro. 
Reserveren is noodzakelijk en 
kan via www.gaatumee.nl. Huis 
Leyduin bevindt zich op Buiten-
plaats Leyduin, Leidsevaartweg 
tussen 49 en 51 in Heemstede. Na 
honderd meter rechts vindt men 
de parkeerplaats. De route naar 
het huis is aangegeven. x

Anekdotes over 
familie in Leyduin

bloemendaal - Ook dit jaar vindt 
in de gemeente Bloemendaal de 
inzameling van Sam's Kledingac-
tie voor Mensen in Nood plaats. 
Men kan gebruikte kleding, 
schoeisel en huishoudtextiel in 
gesloten plastic zakken inleve-
ren bij: het kerkelijk centrum 
(naast de Dorpskerk ), Kerkplein 
20 in Bloemendaal, op zaterdag 
7 november van 10.00 tot 13.00 
uur; de rooms-katholieke kerk, 
Kerkweg 2 in Vogelenzang, op 7 
november van 10.00 tot 12.30 uur; 
de Antoniuskerk, Sparrenlaan 9 
in Aerdenhout, op vrijdag 6 en 
zaterdag 7 november van 10.00 
tot 12.00 uur. De opbrengst van 
de ingezamelde kleding gaat dit 
jaar naar een ontwikkelingspro-
ject van Cordaid Mensen in Nood 
in Bangladesh. x

Kledinginzameling 
Mensen in Nood
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bloemendaal - Na maandenlange 
onduidelijkheid rond een stuk 
omheind gemeentegrond bij Villa 
Meerzicht in Park Brederode, grijpt de 
Gemeente Bloemendaal nu stevig in. 
De eigenaar van de villa moet behalve 
het hek en de lantaarnpalen ook de 
illegaal gebouwde garage wegha-
len. Deze staat geheel op gemeen-
tegrond, zo bevestigt nu wethouder 
Nico Heijink. Eerder zei de gemeente 
dat de garage op grond van de villa-
eigenaar staat, maar uit informatie 
van het kadaster, dat omwonenden 
hadden gestuurd aan de gemeente, 
blijkt dat niet het geval.

door Marilou den Outer

De eigenaar had eerder bezwaar 
gemaakt tegen de handhaving en 
zei stukken te hebben, die bewijzen 
dat hem was toegezegd dat hij het 
stuk grond bij de villa zou kunnen 
verwerven. Heijink: "We hebben 
de stukken bestudeerd en er ook 
extern juridisch over gevraagd, en 
we hebben tijdelijk de handhaving 
opgeschort. Na de bestudering bleek 
voor ons dat zowel het hek als de 
garage geheel op gemeentegrond 
staat en hebben wij de eigenaar in 
een gesprek meegedeeld, dat we 
het handhavingstraject voor hek 

en lantaarnpalen doorzetten en nu 
opnieuw een traject in gang zetten 
ook voor afbraak van de garage."
De wethouder voegt eraan toe dat 
de eigenaar heeft aangegeven dat 
hij naar de rechter stapt. Hij beroept 
zich erop dat de gemeente in het 
verleden de indruk heeft gewekt 
dat het stuk grond te koop zou zijn. 
Heijink: "Het is uiteraard zijn goed 
recht om dat te doen, maar we heb-
ben de eigenaar erop gewezen dat 
iemand zijn beslissing nooit kan 
funderen op een toezegging van 
een ambtenaar, een wethouder of 
burgemeester. Daar is altijd een 
besluit van B en W voor nodig en 
dat is hier niet het geval geweest. 
Over dit soort kwesties is heel veel 
jurisprudentie."
De eigenaar van Villa Meerzicht is 
om een reactie gevraagd, maar hij 
antwoordt niet. x

Gemeente handhaaft 
nu voor hek én garage

Wethouder Nico Heijink resoluut inzake 'landjepik'

De hoofdingang van Villa Meerzicht. De eigenaar ervan stapt naar de rechter 
(Foto: Marilou den Outer).

bennebroek - Het zou zomaar kun-
nen zijn, dat men nog nooit van een 
'holistische massage' heeft gehoord. 
Daar brengt Ellen Goossens, holis-
tisch masseur en toekomstig mas-
sagetherapeut, graag verandering 
in. "Ons lichaam is heel eerlijk en 
geeft altijd aan hoe het zich voelt. 
Ons verstand spreekt dit gevoel 
echter vaak tegen. We hebben 
immers een druk bestaan en wil-
len graag onszelf doen geloven dat 
alles goed gaat. Door de signalen 
van je lichaam te negeren, loop je 
echter het risico op lichamelijke 
klachten. Een holistische massage 
draagt dan bij aan de verbinding 

tussen lichaam en geest", vertelt 
Goossens. Haar praktijk, 'Hands by 
Ellen', in Bennebroek is sinds kort 
open, maar mag zich al verheugen 
op een eerste stroom van tevreden 
klanten. Haar behandelingen wor-
den ervaren als rustgevend, intens 
warm en betrokken. Naast haar 
praktijk in Bennebroek, geeft Ellen 
Goossens ook massages op locatie.
Hands by Ellen is te vinden aan de 
Amaryllislaan 2 in Bennebroek, tel. 
06-51023711 / ellen@handsbyellen.
nl. Voor meer info kan men kijken 
op www.handsbyellen.nl. x

Holistische massagepraktijk in 
Bennebroek kent vliegende start

Ellen Goossens (Foto: pr).
haarlem/regio - De Provincie Noord-
Holland heeft besloten dat de op 20 
januari 2015 gegunde ov-conces-
sie Haarlem-IJmond voor de periode 
2016-2025, in stand wordt gelaten 
door het geven van een aanvullende 
motivatie aan de bezwaarmakers. De 
bezwaren, die ontvankelijk zijn ver-
klaard, waren ingediend door EBS en 
Syntus, aan wie niet gegund was.

De Hoor- en adviescommissie 
(HAC) van de Provincie Noord-Hol-
land heeft in een drietal zittingen 
de bezwaren van EBS en Syntus 
behandeld, Connexxion als belang-
hebbende gehoord en de provincie 
gelegenheid gegeven om te reage-

ren op de bezwaren. Op respectie-
velijk 10 juni en 1 september zijn 
de adviezen van de HAC inzake de 
bezwaren ontvangen. Hierna zijn de 
adviezen bestudeerd. De rode draad 
in de HAC-adviezen is dat de moti-
vering van de gegeven beoordeling 
nader moet worden toegelicht en 
dat de provincie deze motivering 
in bezwaar nu ook heeft gegeven. 
Hiermee blijft het besluit tot gun-
nen aan Connexxion inhoudelijk in 
stand. EBS en Syntus kunnen bin-
nen zes weken na de verzending, 
uitreiking of publicatie van dit 
besluit schriftelijk beroep instellen 
bij het College van Beroep voor het 
bedrijfsleven in Den Haag. x

Gunning ov-concessie aan 
Connexxion blijft in stand

bloemendaal - Vanaf zondag 25 okto-
ber zendt Radio Bloemendaal, te 
beluisteren op 1.116 AM en via 
www.radiobloemendaal.nl, maan-
delijks een programma uit met de 
titel 'Groeten uit Kennemerland'. 
Komende zondag zal worden inge-
gaan op de voorgeschiedenis van 
de Dorpskerk in Bloemendaal. De 
aanvangstijd van dit programma 
is om 14.00 uur. x

Groeten uit 
Kennemerland

bloemendaal - Het Nationaal MS 
Fonds zoekt collectanten in Ben-
nebroek voor de jaarlijkse collec-
teweek van 23-28 november. MS 
is een grillige ziekte, maar vooral 
ook een beetje rare ziekte, want 
waarom raakt de ene persoon met 
MS in korte tijd snel geïnvalideerd 
en kan een ander met MS nog 
jarenlang goed functioneren? De 
enige gemeenschappelijke factor 
hierbij is angst. Mensen die aan 
MS lijden zijn altijd bang. Bang 
voor wat de ziekte kan aanrich-
ten. Daarom heeft het Nationaal 
MS Fonds een tweetal kernwoor-
den bij alle activiteiten en onder-
zoeken: genezing en verbetering. 
Aanmelden als collectant kan via 
010-5919839 of 023-5387430. x

MS Fonds zoekt 
collectantenSPAAR NU VOOR HET GRATIS 

BOODSCHAPPENPAKKET
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vogelenzang - Natuurliefhebbers die 
het leuk vinden om de handen uit de 
mouwen te steken, kunnen hun hart 
ophalen. Het IVN organiseert zaterdag 
24 oktober samen met Waternet een 
leuke werkdag 'Amerikaanse vogel-
kers zagen' in de Amsterdamse Water-
leidingduinen. Een flinke klus waarbij 
extra handen erg welkom zijn. Deze 
vogelkers hoort hier van oorsprong 
niet thuis en vormt door zijn snelle 
groei een bedreiging voor de overige 
(duin)flora.

Deelnemers gaan in de duinen 
Amerikaanse vogelkers zagen. Deze 
struik woekert in grote delen van het 

gebied. We krijgen door het zagen 
bloemrijk duingrasland weer terug 
met duinviooltjes, kleine pimpernel 
en duinhagedissen.
Verzamelen is om 09.30 uur in bezoe-
kerscentrum De Oranjekom (Eerste 
Leyweg 4, Vogelenzang) waar de 
koffie en thee klaarstaan. Ervaring 
is niet vereist. De werkdag duurt 
tot 15.30 uur. Men dient zelf werk-
kleding, laarzen en koffie/thee mee 
te nemen. De organisatie zorgt voor 
gereedschap, begeleiding, werk-
handschoenen, soep en een lekkere 
vlaai. Aanmelden kan via ivnzk.
natuurwerk@gmail.com of kijk op 
www.ivn.nl/zuidkennemerland. x

Werkdag zagen in  Waterleidingduinen
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Openingstijden:
Maandag 13:00 - 17:30 uur • Dinsdag t/m Vrijdag 09:30 - 17:30 uur
Zaterdag 09:30 - 17:00 uur • Zondag 12:00 - 17:00 uur VRIJ PARKEREN!

P

*Vraag naar de voorwaarden in de winkel

Een VIP-treatment voor 8 dames: je wordt thuis opgehaald door
een limousine van Autoservice Ter Aar en afgezet bij de Ladies
�������	
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���
�
���������������	�
���	����������������������	����	

de avond al naar binnen. Dus een klein kijkje achter de schermen. Hier wordt je

ontvangen met een borrel en een hapje. Daarna ben je vrij
om rond te lopen op onze Ladiesnight. In de avond wordt

je weer keurig thuis afgezet met een goodiebag mee!

Er worden 3 VIP-Treatments verloot
op onze eigen facebook-pagina:
Facebook/Pronto Wonen Cruquius

Elke
zondag

open
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Zaterdag 24 oktober

10.30-12.00 uur | Mantra zingen voor 

kinderen

Kinderen kunnen echt genieten van 
het mantra zingen. Deze ochtend is 
speciaal georganiseerd voor kinde-
ren vanaf 3 jaar tot en met 14 jaar. 
Natuurlijk komen de ouders mee 
en die kunnen ook meezingen en 
genieten.
Foundation for Higher Learning, 
Haarlem.

Zondag 25 oktober

11.00-12.00 uur | Actieve stilte op 

dag van de stilte

Een uur lang een actieve stilte erva-
ren. Samen luisteren we of er iets 
gezegd wil worden. Deze stilte is 
geïnspireerd door de quakers. Wan-
neer je vanuit stilte spreekt, praat je 
anders. Als er gesproken wordt, luis-
teren we ernaar en we reageren niet. 
We blijven bij onszelf. Een actieve 
stilte schept ruimte, helderheid en 
openheid. Je hoeft helemaal niets, 
je bent stil en luistert.
Janny ter Meer, Overveen.

Maandag 26 oktober

20.00-21.30 uur | Start: training 

diepe ontspanning met iRest

Gebaseerd op oude meditatie-
kennis, is iRest Yoga Nidra een 
wetenschappelijk onderbouwde, 
transformerende oefening, die leidt 
tot psychologische, fysieke en spiri-
tuele heling en welzijn. In deze trai-
ning onderzoek je in acht lessen alle 
lagen van de iRest Yoga Nidra.
Diana Aben, Haarlem.

Dinsdag 27 oktober

19.30-21.30 uur | Filosofie voor 

beginners

Korte inleiding in de westerse filo-
sofie door eerstegraads bevoegde 
leraar met langdurige ervaring 
op scholen voor havo en vwo. De 

cursus is bedoeld voor wie niet of 
nauwelijks iets van filosofie weet en 
snel een overzicht wil krijgen. Een 
vooropleiding is er niet voor nodig.
Frits Koopman, Haarlem.

Woensdag 28 oktober

09.15-11.45 uur | Mindful Ouder-

schap: zesweekse training voor 

ouders en opvoeders

Tijdens de training leren ouders hun 
eigen opvoedingspatronen, hun 
gedachten en hun oordelen over 
zichzelf of over anderen te herken-
nen. Daardoor kunnen ze sneller op 
de rem trappen als emoties hoog 
oplopen en de interactie met hun 
kinderen verbeteren.
Hof20, Haarlem.
09.30-11.00 uur | Start introductie-

cursus zenmeditatie

In deze cursus beoefenen we zit-
meditatie (zazen) en loopmeditatie 
(kinhin), om te beginnen met korte 
periodes. Aan het vinden van een 
passende zithouding wordt ruim 
aandacht geschonken. Daarnaast 
komen de volgende thema's aan 
bod: de leer van Boeddha in een 
notendop; de oorsprong en de 
geschiedenis van zen in vogelvlucht; 
theeceremonie en rituelen.
Zenpunt, Haarlem.

Donderdag 29 oktober

19.30-21.30 uur | Lezing 'Apneu en een 

alternatieve behandeling

In deze lezing geef ik uitleg over het 
ontstaan van apneu en wat kan je er 
zelf aan doen. Buteyko gaat ervan 
uit dat apneu een gevolg is van een 
ontregeld ademhalingscentrum. Hoe 
dit ademcentrum werkt en hoe dit 
invloed heeft op de slaap, leg ik uit 
in een anderhalf uur durende lezing.
Robin Captijn, Santpoort-Noord.
20.00-21.30 uur | 'Stressvrij leven', 

interactieve lezing

Ontdek hoe je makkelijk en snel 
stress omzet in ontspanning en de 
oorzaak van stress bij de wortel aan-
pakt. Ik ben ruim zeven jaar werk-
zaam als kinesioloog en therapeut. 
Ik werk met een methode, die snel 
en gemakkelijk stress omzet in ont-
spanning en de oorzaken van stress 
effectief aanpakt.
Jacqueline de Vries-van Es, Haarlem.

Kijk voor alle informatie over deze en 

veel meer activiteiten op www.bewust-

haarlem.nl. x

Mantra zingen voor kinderen (Foto: 
pr).

Training diepe ontspanning met iRest 
(Foto: pr).

Zenmeditatie (Foto: pr).

bloemendaal - Hoe een diepste punt 
toch een hoogtepunt kan zijn, liet de 
Bos en Duinschool in Bloemendaal 
vorige week vrijdag zien. Daar werd 
feestelijk stilgestaan bij het feit dat 
de nieuwbouw, op de plek waar de 
oude school in de zomer van 2014 in 
vlammen opging, flink vordert.

door Marilou den Outer

Dat betekent: de ondergrondse 
gymzaal is klaar voor opbouw. Om 
ruimte te sparen, wordt de gym-
zaal onder de school gebouwd. 
Diep onder de grond dus, en wel 
zover dat de bodem van de gymzaal 
meer dan dan twee en een halve 
meter onder water ligt, zodat er 
een grote opwaartse druk tegen de 
vloer drukt. Daaronder ligt nu dan 
ook een één meter dik pakket van 
'onderwaterbeton'.
Bovenop de gymzaal komt dan de 
basisschool. Uiterlijk zal die nog 
enigszins lijken op de oude. Ook 
vanwege de U-vorm, die terug-
komt. Binnenin is alles vanzelf-
sprekend geheel modern en met 
nog altijd veel licht door de ramen 
zoals ook in het oude gebouw het 
geval was.
"De oude school was heel knus, 
maar zaken als wc's waren toch 
wel erg ouderwets", aldus MR-lid en 
lid van de werkgroep nieuwbouw 
Margret Swart. "Ik heb er alle ver-
trouwen in dat we straks het ver-
trouwde dorpsschoolgevoel terug-
krijgen. Een school, die geborgen-
heid biedt en mij altijd het 'goed 
dat je er bent-gevoel' gaf."

Gymlessen
Kinderopvang Les Petits komt ook 
terug in de nieuwbouw. "We kun-
nen straks veel ruimer gebruikma-
ken van alle ruimten en facilitei-
ten", aldus directeur Roger Muuse. 
"Uiteraard is ook de gymzaal heel 
fijn, want sport is voor ons een 
belangrijke activiteit."
Maar voor wie de gymzaal uiterst 
belangrijk is, is de Hartenlustmavo 
aan de Vijverweg. Die heeft het 
decennia zonder goede oplossing 
voor de gymlessen moeten doen. 
"We gymmen op diverse locaties, 
vreselijk versnipperd. Ons hele les-
rooster werd altijd gebouwd rond 
de gymlessen. Straks kunnen we 
gegarandeerd drie dagen per week 
terecht in deze zaal. Dat is mooi, 
maar dat betekent dat we nog altijd 
voor twee dagen een oplossing moe-
ten zoeken en dat betreuren wij", 
laat directeur Serge Steenman-Log-
tenberg op het schoolplein van het 
noodgebouw aan de Donkerelaan 

weten. Daar staan intussen de leer-
lingen van de Bos en Duinschool 
klaar voor wat feestelijke ochtend-
gymnastiek. Na toespraakjes, van 
onder anderen de stralende school-
directeur Astrid Kaandorp, over de 

nieuwbouw die als alles goed gaat 
in de zomer van 2016 wordt afge-
rond, gaan de voetjes van de vloer 
onder leiding van leerlingen van de 
Hartenlustmavo. x

Diepste punt voorlopig hoogtepunt 
nieuwbouw Bos en Duinschool

De voetjes gingen van de vloer tijdens de ochtendgymnastiek (Foto: Marilou 
den Outer).

bloemendaal - Op donderdag 29 
oktober is er een lezing over twee 
bijzondere vrouwen op Locatie 
Noord van Welzijn Bloemendaal. 
In 1911 viel de Chinese dynastie. 
Na het ontstaan van de Repu-
bliek waren twee getalenteerde 
zusters, Ch'ing-ling en May-ling 
Soong, bijzonder invloedrijk. 
May-ling, de jongste, trouwde 
met Mao's aartsvijand Generalis-
simo Chiang Kai-shek. Jiang Qings 
moeder was prostituee en werd 
actrice. In 1930 zocht zij Mao op 
en werd 'First lady' in China na 
de overwinning van de commu-
nisten in 1949. Malcolm McEwan 
zal het leven van drie bijzondere 

vrouwen presenteren met behulp 
van historisch beeldmateriaal en 
eigentijdse filmrapportages. Aan-
vang is om 10.00 uur. De kosten 
zijn 3,50 euro (inclusief twee con-
sumpties). Aanmelden kan via tel.
nr. 023-5250366. Locatie Noord 
bevindt zich aan de Bloemendaal-
seweg 125 in Bloemendaal. x

Lezing over bijzondere vrouwen

Voor de kortste weg
op de arbeidsmarkt

BLOEMENDAAL - Russell Garcia is niet 

langer trainer-coach van Heren 1 van 

HC Bloemendaal. Directe aanleiding 

zijn de tegenvallende resultaten van 

het team dit seizoen en de achtste 

positie op de ranglijst.

Bestuurslid Pepijn Post: "Het is een 
heftig besluit, maar we zagen dat de 
chemie tussen het team en de trai-
ner-coach niet goed meer werkte. Het 
spel is niet slecht, maar de resulta-
ten blijven uit. Een club als Bloemen-
daal is ambitieus. Met zeven inter-
nationals, drie oud-internationals en 
diverse jonge talenten willen we in 
de bovenste regionen meedoen."
Laurence Docherty, dit seizoen als 
assistent-trainer teruggekeerd naar 
't Kopje, zal de taken als hoofdcoach 

overnemen. Daarnaast is oud-Bloe-
mendaler Thomas Tichelman als trai-
ner toegevoegd aan de technische 
staf. De huidige assistent-trainer-
coach Remco van Wijk blijft actief in 
zijn huidige rol.
Floris Jan Bovelander, Commissaris 
Tophockey Heren: "Dit is een grote 
teleurstelling voor ons allemaal en in 
het bijzonder voor Russell, die met 
zijn drive en professionaliteit in ruim 
drie jaar veel goeds bij de club heeft 
gebracht. Wij zijn hem daar dankbaar 
voor, maar helaas hebben we nu de 
keuze moeten maken om de training 
en coaching per heden anders in te 
richten. Met Laurence en Thomas 
verwachten wij met hun specifieke 
kwaliteiten in deze fase meer uit het 
team te kunnen halen." x

Russell Garcia moet 
weg bij Bloemendaal
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De tuinman heeft nog tijd om uw 

tuin weer winterklaar te maken.

Snoeien, bestrating, bomen opkronen of 

verwijderen, gehele tuinaanleg 

en graszoden.

Wij komen vrijblijvend langs 

voor een off erte.

www.vermeulengroenvoorzieningen.nl

Info 06-30035542

TWEEDE KANS  is op zoek naar bruikbare 

goederen.

Een deel van de opbrengst gaat naar goede 

doelen zoals de dierenbescherming en Kika. 

De goederen halen wij bij u op. 

Tevens doen wij ook huisontruimingen ! 

Wij zijn de goedkoopste van heel

Noord -Holland  Bel 0251-809999

Of kijk op www.kringloopwinkeltweedekans.nl

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

Wij zijn met SPOED op zoek naar een gemotiveerde collega voor de functie van:

ALL-ROUND (CHEF) MONTEUR BEDRIJFSWAGENS 
VOOR IN ONZE WERKPLAATS
Functie-eisen:
* Gespecialiseerd in onderhoud van vrachtwagens;
* Rijbewijs B; 
* Zelfstandig kunnen werken;
* Enige ervaring in pneumatiek / hydrauliek.

Wij bieden u een afwisselende baan in een prettige werkomgeving.

Bovenstaande functie is voor 40 uur per week.

Bij interesse dient u uw sollicitatiebrief voorzien van CV en pasfoto 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.

’’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

Vijftig jarige 
alleenstaande man 

zoekt 
WOONRUIMTE

in de gemeente 
Bloemendaal.

Bereid tot het 
verrichten van 

hand en 
spandiensten.

Info:
Tel: 023 525 80 90

VAARBEWIJS ?
Bij Jan Haasnoot

te Warmond!
Nu ook Vaarbewijs II

Start VbII 29 oktober 2015
Start VbI 9 november 2015
Aanmelden: Jan Haasnoot

Vaarcursus Warmond
071-3012014 of
06-11350834.

www.vaarcursus.nl

altijd al willen varen?
 

7 mondelinge lessen
VAARBEWIJS
kom woensdag 28-10

Sporthal (naast IJsbaan)
HAARLEM

geen PowerPoint
 

www.vaarbewijs-haarlem.nl
06 33498338

GEZOCHT !!!
Caravans bouwjaar:

vanaf 1985
 

Ook campers bouwjaar:
vanaf 1990 t/m 1995

Mag ook zonder APK.
Contant geld !!

 
Tel: 0624443057

SUPER ENTHOUSIASTE
BIG BAND

BENNEBROEK, ZOEKT:
LEAD TROMPETIST(EN)

EN TROMBONIST(E)
Waar? Zandlaan t.o. nr. 36

clubgebouw KNA
www.knabennebroek.nl
Info: Diana:06-46235776
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BLAAS NIEUW LEVEN IN UW INTERIEUR
sliuetuafneneknabnavgnireffotsreH

Vernieuwing van binnenwerken

Fauteuils op lengtemaat maken

Fineren en politoeren

Antiek-restauraties

neleotsnatoRneneteiR,nezeiB

nenjidrognegnikkedebreolV

Leerrestauraties

Interieuradviseur/stylist

tietilawkneeitnarag,ecivreselamitpO

Ambachtelijke
Meubelstoffeerderij

“LODEWIJK”
Hoofdvestiging, Reinkenstraat 111, Den Haag

Den Haag 070 - 392 23 44

Wassenaar 070 - 511 88 25
Regio Leiden bel GRATIS 0800-563 39 45

www.stofferinglodewijk.nl

75
JAAR

Bel voor een vrijblijvende afspraak:

Regio Haarlem

telefoon 023 - 2305811
Vertegenwoordiger komt naar u toe met mobiele winkel

Nieuwstraat 38, 2312 KC Leiden, tel: 071-5145832

1995 - Onder de Boompjes 20 jaar! - 2015
Gevraagd voor onze jubileumveiling:

bijzondere verzamelingen en objecten, alsmede
kunst, antiek, wijn, goud, zilver en kleingoed. 

Op afspraak geopend: ma-vrij van 10-17 uur. 
Taxatie aan huis? Bel of mail voor informatie en afspraak
www.onderdeboompjes.nl  / info@onderdeboompjes.nl

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

POOLS
aannemmersbedrijf

Aftimmering en
schilderwerk.

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

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

www.sekula.nl

Heerlijk zingen, dansen,
spelen en muziek maken?

BABY, DREUMES, PEUTER
MUZIEK!

Start herfstcursussen op
MAANDAG 26 OKTOBER

Indeling naar leeftijd
vanaf 4 mnd. - 4 jaar.

Marga Nijenhuis 5251502
www.muziekopschoot.info

muziekopschoot@live.nl

Wij verkopen alle merken
SCOOTERS

nieuw en occassion.
schadereparatie-onderhoud

Wij halen u scooter
kostenloos op tot 30km

vanuit Lisse. www.
vanderham-trading.com

Van der HamTrading,
Grevelingstraat 71 Lisse.

 

MEUBELMAKERIJ
van der Schaft

KWALITEITSMEUBELEN
OP MAAT

Kijk op
vanderschaftmeubelen.nl

Marsmanplein 23, Haarlem
023 - 711 0392

geopend:
do,vrij,za 10:00 -17.00

Woonruimte gezocht, min. 2
kamers, door academica, 59

jaar, goede komaf,
empatisch en serieus.

Graag bereid in overleg
inwonend ondersteunend
MANTELZORG
en gezelschap te bieden
als evt.tegenprestatie.
Referenties aanwezig.

Tel 06-37422547.

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

INBRAAKSCHADE ?
 

SALVAGE
KENNEMERLAND

 
NACHT & DAG
BEREIKBAAR

 
023-5.36.46.56
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Waar kun je beter skiën dan in ski-
paradijs Tirol? Zo ervaar je meteen
hoe gezellig skiën kan zijn! Skige-
bied Achensee ligt net over de 
Duits-Oostenrijkse grens, dus geen 
lange autoreis! Het skigebied is 
lekker overzichtelijk, en dus zeer 
geschikt voor gezinnen en begin-
nende skiërs. Bovendien zijn er 
Nederlandstalige skileraren. De 
winterpret wordt nog vergroot 
door de prachtige omgeving van
de Achensee! 

Chaletdorp Cordial in Achenkirch 
ligt op ca. 800 m van de Achensee 
en op ca. 1 km van de skilift. Het 
heeft o.a. een sfeervol restaurant, 
een speelkamer en uitgebreide 
wellness. Je verblijft in een ap-
partement met kitchenette.

Skiparadijsje aan 
de Achensee

Informatie & reserveren
www.pharosreizen.nl/gelezen-in/
buijzepers of via 023 - 55 42 870
(lokaal tarief) met zoekcode 61834.

euro p.p.
349

Inbegrepen
• 7x overnachting met ontbijtbuffet
• welkomstdrankje
• dagelijks namiddagsnack (15-16u)
• dagelijks viergangenkeuzemenu 
 met saladebuffet
• 24 december kerstgaladiner
• 31 december nieuwjaarsgaladiner
• 1x per week Nordic Walking-tocht
• gebruik binnenzwembad, whirlpool, 
 infraroodcabine (9-21u)
• gebruik Finse sauna (14.30-21u)

Prijzen Juniorsuite
11/12-18/12 349
19/12-25/12 699
26/12-01/01 859
02/01-08/01 529
09/01-29/01 439
30/01-05/02 559
06/02-12/02 699
13/02-19/02 569
20/02-04/03 769

Prijzen in € p.p. *bij 2 volbetalenden op de 
kamer. Niet inbegrepen: reserveringskosten 
(€20,-), toeristenbelas-
ting (ca. € 1,50 p.p.p.d. 
vanaf 15 jaar) en 
bijdrage Calamiteiten-
fonds (€2,50).

zoekcode 61834

2 kinderen

t/m 10 jaar

GRATIS*

bennebroek - Op drie plaatsen aan 
de Witte de Withlaan in Bennebroek 
lopen voortuinen door tot aan de 
rijweg, waardoor het trottoir wordt 
onderbroken. Dat is precies op het 
punt tegenover de uitgang van de 
Franciscusschool. Leerlingen en 
andere voetgangers, die daar willen 
oversteken en in zuidelijke richting 
willen gaan, moeten dan op de rij-
weg lopen. Onveilig, zo merkte ook 
inwoner Jenkins, die met zijn auto 
een tijdje geleden bijna een aanrij-
ding had met een scholier, die daar 
op straat liep vanwege het ontbreken 
van trottoir. Hij kaartte het aan bij de 
gemeente, maar zonder resultaat. 
Nu heeft raadslid Henk Schell, ook 
Bennebroeker, er raadsvragen over 
gesteld.

door Marilou den Outer

Jenkins: "Het is een onveilige situ-
atie vanwege het trottoir, dat niet 
doorloopt. Voor mensen met rol-
stoelen uit Meerleven bijvoorbeeld, 
maar vooral voor de leerlingen van 
de school. Ze kunnen ook op het 
pad door het plantsoen lopen zoals 
sommigen beweren, maar ja, het 
blijven kinderen. Die steken toch 

gewoon de straat over, onveilig of 
niet."
De situatie is al heel lang zoals die 
nu is. Misschien wel dertig jaar. Van-
waar nu Jenkins actie? "Je leest nu 
telkens verhalen over landjepik in 
Bloemendaal, dus ik vraag me nu 
af: waar blijven we, als iederéén dat 
gaat doen? Van de gemeente heb ik 
nog niet veel antwoorden gekre-
gen, behalve de reactie dat de situ-
atie 'altijd al zo is geweest'."
Buurtbewoner en fractievoorzitter 
van de PvdA, Henk Schell, besloot 

deze week raadsvragen te stellen. 
Hij wil bijvoorbeeld weten of de 
drie stukken grond in eigendom van 
de gemeente zijn of dat ze ooit ter 
beschikking zijn gekomen van de 
betreffende huiseigenaren en hoe 
dat bestuurlijk/juridisch in elkaar 
steekt. Schell stelt verder dat het 
groen op die drie plekken in strijd 
is met het bestemmingsplan. Maar 
bovenal wijst hij op de onveilige 
situatie voor voetgangers, in het 
bijzonder de schooljeugd. "Onge-
wenst", zo stelt hij. x

'Onveilige situatie voor 
de Franciscusschool'

Vragen over verlengde voortuinen Bennebroek

Het groen zou op drie plekken in strijd zijn met het bestemmingsplan (Foto: 
Marilou den Outer).

bloemendaal - De Raad voor de Jour-
nalistiek vindt niet dat columnist en 
oud-fractievoorzitter van GroenLinks, 
Meindert Fennema, journalistiek 
onzorgvuldig heeft gehandeld in zijn 
column in ThePostOnline 'Guerrilla: 
Oud versus nieuw geld in Bloemen-
daal'. Zijn eerdere column in de Volks-
krant over hetzelfde onderwerp, name-
lijk het conflict tussen de Gemeente 
Bloemendaal en de gebroeders Slewe 
over Elswoutshoek, is niet in behan-
deling genomen door de Raad. 'Te laat 
ingediend', luidt het oordeel.

door Marilou den Outer

De Raad verder: 'In de column in 
ThePostOnline meldt Fennema dat 
hij namens GroenLinks de onder-
handelingen voerde bij het vormen 
van de coalitie. Het is dan ook aan-
nemelijk dat de gemiddelde lezer 
weet dat Fennema in de publica-
tie (tevens) zijn persoonlijke poli-
tieke standpunten naar voren kan 
brengen en dus dat wat Fennema 
schrijft, op waarde weet te schatten. 
De column bevat geen journalistiek 
ontoelaatbare kwalificatie of verge-
lijking.'
Rob Slewe, die de zaak had voorge-
legd aan de Raad, reageert teleurge-
steld: "Mij ging het uiteraard juist 
om de column in de Volkskrant 
waarin Fennema het woord 'maffia' 
met ons in verband brengt. Ik dien 
een verzoek in om dit toch behan-
deld te krijgen, maar in ieder geval 
ga ik deze week ook aangifte doen 
tegen Fennema en wellicht ook 
tegen Kokke (oud-wethouder Tames 
Kokke -red.), omdat die heeft mee-
gedaan. Vechten tegen de bierkaai, 

dat weet ik, maar nu duidelijk is dat 
het een opzetje was tussen Kokke 
en Fennema, wil ik graag dat er 
onafhankelijk naar gekeken wordt. 
Eigenlijk zou het college van B en 
W dat zelf moeten doen, maar doet 
dat tot dusver niet", aldus Slewe 
gevraagd om een reactie.
Slewe doelt op informatie, die is vrij-
gegeven door de gemeente nadat 
hij in juli dit jaar een verzoek in 
het kader van de Wet openbaarheid 
van bestuur (Wob) had ingediend. 
De Slewes zijn ervan overtuigd 
dat VVD en GroenLinks onder één 
hoedje spelen om hen te belemme-
ren uit te breiden op hun Landgoed 
Elswoutshoek. De 'zwartmaakco-
lumn van Fennema' maakt daar 
volgens hen onderdeel van uit. In 
een van de e-mails, die Slewe door 
het Wob-verzoek nu in bezit heeft, 
vraagt Fennema aan toenmalig wet-
houder Kokke of hij zijn column wil 
lezen en of hij het goed vindt dat hij 
schrijft, dat de Slewes 'in Heemstede 
de buurman bedreigd hebben'. VVD 
en GroenLinks spreken tegen dat er 
sprake is van opzet. x

Raad voor de Journalistiek: 
Fennema niet onzorgvuldig

De gebroeders Slewe van Landgoed 
Elswoutshoek kregen nul op het 
rekest bij de Raad (Archieffoto: Mari-
lou den Outer).

bennebroek - Op zaterdag 31 okto-
ber wordt in het kader van Hal-
loween een moordspel georgani-
seerd in en om De Spelonk, School-
laan 98A in Bennebroek. Voor 7 tot 
en met 9 jaar van 18.30 tot 20.00 
uur. Voor 10 tot en met 13 jaar 
van 20.15 tot 21.45 uur. Durf jij 
de uitdaging aan de moordenaar 
te vinden? Is de moord gepleegd 

door de heks, het spook of een van 
de andere angstaanjagende figu-
ren? Gezamenlijk wordt gezocht 
naar de moordenaar. Natuurlijk 
ontbreken de licht- en geluidsef-
fecten niet. Verkleed komen mag. 
Aanmelden kan tot uiterlijk don-
derdag 29 oktober via info@jnbb.
nl (onder vermelding van naam, 
leeftijd en telefoonnummer). x

Moordspel in De Spelonk
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bennebroek - In het oude Dienstencen-
trum op het terrein van GGZinGeest 
in Bennebroek wordt 31 oktober en 1 
november, tijdens de Kunstlijn Haar-
lem, 'The Living Museum' geopend. 
Tijdens het openingsweekend van het 
museum is er een overzichtstentoon-
stelling te zien van Mieke Mostermans. 
De kunstenares laat werk zien uit de 
periode 1980-2015. Terwijl ze langs 
haar schilderijen en keramieken loopt, 
zegt ze: "Voor mijzelf is het ook goed 
om te zien welke ontwikkelingen ik in 
de loop der jaren heb meegemaakt."

door Christa Warmerdam

Kunstenares Mieke Mostermans 
werkt als vrijwilliger bij The Living 
Museum in Bennebroek. Initiatief-
nemer van dit bijzondere museum 
is Rokus Loopik. Loopik werkt al 
veertig jaar als sociaal-psychiatrisch 
verpleegkundige en organiseert stu-
diereizen voor teams uit de gezond-
heidzorg. "Het is heel lang mijn 
droom geweest om een Living Muse-
um naar Nederland te halen. Tijdens 
de studiereizen ben ik in Amerika 
geweest waar The Living Museum al 
sinds 1983 bestaat."

Vrijplaats
Loopik vervolgt: "Het is opgericht 
door Janos Martin. Martin heeft een 
vrijplaats gecreëerd waar mensen, 
die op en buiten het terrein van de 
psychiatrische kliniek Creedmoor 
wonen, elke dag kunst kunnen 
maken. Het is een plek zonder voor-
oordelen en zonder stigma. Door 
mijn werk weet ik dat er mensen zijn 
met een psychiatrische achtergrond 
met heel veel talent, maar die niet 
de kans krijgen om dit te laten zien. 
In dit museum krijgen deze mensen 
die kans wel. We zijn geen dagacti-
viteitencentrum; mensen gaan hier 
zelfstandig aan de slag en maken 
de meeste bijzondere kunstwerken. 
Toen Mieke met het idee kwam om 
hier tijdens het openingsweekend 

en de Kunstlijn te exposeren, werd 
ik meteen enthousiast. Het is een 
mooie gelegenheid om mensen ken-
nis te laten maken met The Living 
Museum Nederland."

Kunstacademie
Mieke Mostermans heeft een psy-
chiatrische achtergrond, maar ze 
heeft dit gedeelte van haar leven 
inmiddels afgesloten. "Ik exposeer 
als kunstenares en deed al eerder 
mee met de Kunstlijn. Kunst heeft 
mij altijd enorm geholpen. Ik heb de 
Kunstacademie gedaan en toen het 
niet goed ging met mij, heb ik daar 
houvast aan gehad. Ik wist dat ik 
daar tenminste wel goed in was."

Voordrachten
Naast de expositie van Mieke Mos-
termans worden er tijdens het ope-
ningsweekend van het museum 

voordrachten gehouden, gesprek-
ken gevoerd, is er muziek en zijn er 
films te zien over The Living Muse-
um New York. Loopik: "Ik heb dit 
museum opgericht en er is nu een 
stichting. Ik ben ontzettend blij dat 
GGZinGeest deze ruimte heeft aan-
geboden, maar ik ben nog wel op 
zoek naar sponsors. Ik hoop dat er 
veel mensen zullen komen en dat er 
misschien ook wel nieuwe vrijwilli-
gers zich zullen aanmelden, want die 
kunnen we ook goed gebruiken!"
The Living Museum is te vinden op 
het terrein van GGZinGeest, Rijks-
straatweg 113 in Bennebroek (volg 
de borden 'Living Museum'). Er is 
voldoende parkeergelegenheid voor 
de deur. Openingstijden op beide 
dagen: 11.00 tot 17.00 uur. Kijk voor 
meer informatie en het hele pro-
gramma op www.thelivingmuseum.
nl. x

'The Living Museum' opent 
deuren bij GGZinGeest

Kunstzinnige uitingen zonder stigma

Mieke Mostermans en Rookus Loopik in het Living Museum Nederland in Ben-
nebroek, dat in het weekend van 31 oktober en 1 november geopend wordt (Foto: 
Christa Warmerdam).

overveen - Op zondag 25 oktober is 
er Dag van de Stilte op de locatie 
Oranje Nassaulaan 104 in Over-
veen. 's Ochtends is men stil van 
11.00 tot 12.00 uur en 's avonds 
van 20.00 tot 21.00 uur. Het is een 
zogenoemde 'actieve stilte', dat 
wil zeggen dat men luisteren of 
er iets gezegd wil worden, maar 
men reageert niet. Inloop is vanaf 
10.45 uur en vanaf 19.45 uur. Er 

zijn stoelen, er is een bank en men 
kan een eigen kussentje of medita-
tiebankje meenemen. Aanmelden 
kan via janny@spirituelering.eu. 
Na afloop is er thee en worden des-
gewenst ervaringen uitgewisseld. 
De schoenen gaan uit, dus warme 
sokken of sloffen zijn handig om 
mee te nemen. Een vrijwillige bij-
drage voor de organisatie wordt op 
prijs gesteld. x

Ervaar de volheid van stilte

LOCATIE NOORD
Bloemendaalseweg 125
2061 CH Bloemendaal
023-525 03 66
Ma t/m Vr 9.00 - 15.00 uur

www.welzijnbloemendaal.nl

LOCATIE ZUID
Bennebroekerlaan 5
2121 GP Bennebroek
023-584 53 00
Ma t/m Vr 9.00 - 12.00 uur

info@welzijnbloemendaal.nl

Pop-up Naaiatelier
Woensdag 28 oktober, 19.30 uur
Locatie Noord
Nana: schaal (4 lessen) 
Vrijdag 6 november, 9.30 uur.
Locatie Zuid

Dansende Dame (3 lessen)
Woensdag 2 december, 9.30 uur
Locatie Noord

WORKSHOPS/CURSUSSEN

Lunch en film Bloemendaal
Donderdag 5 november, 12.00 uur
Locatie Noord
Excursie: ecologie in de duinen
Donderdag 5 november, 10.00 uur
Kennemerduinen, ingang Bleek en Berg, 
Bloemendaal
Film in Vogelenzang
Maandag 9 november, 14.00 uur
Ontmoetingsruimte, Kerkweg 1
Thursday Tunes, Spaanse zang en 
gitaarmuziek 
Donderdag 12 november, 10.00 uur
Locatie Noord

Natuuruitje, Kerstshow Global Garden
Woensdag 25 november, 12.00 uur
Zwaanshoek
Nostalgiefilm Bennebroek
Donderdag 26 november, 10.00 uur
St. Jozefparochie,  Kerklaan 9
Concert Podium de Kapel
Donderdag 26 november, 20.00 uur
Potgieterweg 4, Bloemendaal

GENIETEN BUITENSHUIS

Aanmelden voor onze activiteiten telefonisch of via onze website

ACTIVITEITEN VOOR JONGEREN:
KIJK OP WWW.WELZIJNBLOEMENDAAL.NL/JONGERENWERK

Aan de slag met e-books
Donderdag 12 november, 10.00 uur
Locatie Zuid

Wat is kunst? Door Floor de Bruyn 
Kops
Donderdag 26 november, 10.00 uur
Locatie Noord

THEMABIJEENKOMSTEN

Kijk voor alle activiteiten op onze website of in onze programmagids

BEWEGEN, GOED VOOR U! 

GLASSCHADE ?
 

SALVAGE
KENNEMERLAND

 
NACHT & DAG
BEREIKBAAR

 
 

023 - 5.36.46.56
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Dorette Schoofs is eigenares van Dorette salon de 
beauté, de Schoonheidssalon en Pedicure Praktijk 
in hartje Bloemendaal. Dorette heeft een unieke 
veilige laser in huis, waarmee schimmelnagels 
effectief kunnen worden bestreden, zonder het 
gebruik van medicijnen en zij vertelt enthousiast 
over de PinPointe Footlaser.
Dorette: “Iedereen wil gezonde en mooie teenna-
gels maar schimmelnagels gaan niet vanzelf over. 
Ik werk al 25 jaar als pedicure en ben o.a. gespeci-
aliseerd in schimmel(kalk)nagels en weet dat het 
een veel voorkomend probleem is. Als ik hoor wat 
mijn klanten allemaal hebben geprobeerd om van 
hun schimmelnagels af te komen, helaas zonder 
resultaat, denk ik: waren ze maar eerder bij ons in 
de praktijk gekomen. Ik bewerk de nagels eerst 
voor, dit geeft een nog beter resultaat en de nagels 
zien er meteen mooier uit. Daarna behandel ik met 
de PinPointe Footlaser de schimmel diep onder het 
nagelbed en de matrix (oorsprong van de nagel). Ik 
hoef nu maar 1 of 2 keer de nagels  te behandelen 
om deze infectie – want dat is het – te genezen, 

Schaam je je voor je schimmelnagels? Begin direct met laseren en ga voor gezonde nagels deze zomer!
met een nacontrole na 3-4 maanden, daardoor is de 
prijs van deze unieke behandeling zeer betaalbaar. 
Zit de schimmel er al jaren en helemaal onder de 
nagelriem en in het nagelbed, dan zijn er meer 
behandelingen nodig.”
Deze nieuwe doeltreffende laserbehandeling met 
de PinPointe Footlaser is pijnloos door de gepa-
tenteerde “pulsmodulatie”, geeft geen vervelende 
bijwerkingen en is zelfs geschikt voor diabetici. 
Eerst wordt vastgesteld of het daadwerkelijk om 
een schimmelnagel gaat. Bij twijfel wordt een biopt 
van de nagel opgestuurd naar een laboratorium 
in Leiden, want niet alle verkleurde en/of verdikte 
nagels zijn schimmelnagels. Daarna kan er met de 
behandeling worden begonnen. 

Dorette: “Soms worden medicijnen voorgeschreven 
voor een schimmelnagel maar deze zijn heel slecht 
voor de lever en je darmen en huisartsen schrijven 
dat dan ook niet graag voor. Doordat klanten vaak 
al jaren bezig zijn geweest met allerlei verschil-
lende middeltjes hebben ze de moed verloren. Mijn 

passie is klanten van deze infectie te verlossen 
zonder het gebruik van medicijnen en hen te 
begeleiden naar gezonde nagels.  Het beste is 
om bij constatering snel met de laserbehande-
ling te beginnen. Op die manier voorkom je 
dat de andere nagels ook besmet worden. Nog 
beter is om één keer per jaar bij ons je voeten te 
laten checken. We geven ook goede adviezen 
mee om herbesmetting te voorkomen. ”
Bij Dorette werken alleen maar ervaren Provoet 
pedicures. 
Dorette salon de beauté is te vinden in de 
dorpskern van Bloemendaal aan de Bloemen-
daalseweg 23, Tel: 023-525 26 02 Kijk voor meer 
informatie  op www.dorette.info
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GRATIS INLOOPSPREEKUUR
Tanger Advocaten is één van de grootste advocatenkantoren in de regio Kennemer-

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

culieren wordt wekelijks een inloopspreekuur gehouden voor gratis oriënterend 

juridisch advies. Zie onderstaand schema voor deze maand:

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

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

u contact opnemen met de coördinerende advocaten:

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

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

Zie ook onze website www.tanger.nl
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BOMEN
zagen/snoeien

06 - 222 572 91

Meubelen van
STEIGERHOUT
Geheel op maat gemaakt

Voor binnen en buiten
Kijk op:

www.steigermeubels.com
Marsmanplein 23, Haarlem

023- 711 0392
geopend:

do - za 10:00 - 17:00
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Asian Delights: al veertig 
jaar een begrip

Asian Delights
Chinees specialiteiten restaurant 

Roemer Visscherplein 25 Heemstede

www.asiandelights-heemstede.nl

Onze specialiteiten:
Oosters - Chinees - Indonesisch

Vegetarisch

023-5242379
HEEMSTEDE - In 1995 nam Eddie Lau 
het Chinees specialiteitenrestaurant 
Asian Delights aan het Roemer 
Visscherplein 25 in Heemstede over 
van zijn tante en oom. “Het restaurant 
bestaat al sinds 1975”, legt Lau uit. “We 
hebben klanten, die hier al veertig 
jaar komen. Toen als kind, nu met hun 
eigen kinderen.”

door Christa Warmerdam

Het interieur van het restaurant is wel 

veranderd, maar wat gebleven is, zijn de 

menu’s van eigen receptuur.

Eddie Lau (zie foto) vertrok in 1972 vanuit 

Hongkong. In Haarlem opende hij zijn 

eerste restaurant. Het restaurant Madelin 

in Schalkwijk wordt nu nog steeds gerund 

door zijn broer Rickey Lau.

In het restaurant in Heemstede werkt hij 

samen  met zijn vrouw Anja. Regelmatig 

staat hij nog in de keuken. “Ik ben van 

huis uit kok en je moet als eigenaar van 

een restaurant weten wat en hoe er 

gekookt wordt. Zo zorg je dat de kwaliteit 

gewaarborgd blijft.”

Specialiteiten van het restaurant zijn 

de originele Chinese en Kantonese 

gerechten uit Hong Kong als Pekingeend 

en Ti Pan Yuk (varkensvlees met rijst).

Het restaurant tegenover station 

Heemstede-Aerdenhout heeft 

voldoende parkeergelegenheid (na 

18.00 uur gratis parkeren) en bezorgt van 

17.00 tot 20.55 uur in de regio. Daarnaast 

verzorgt Asian Delights ook de catering 

voor feestjes en kantoren vanaf vijftien 

personen. De gerechten worden met 

warmhoudrechauds geleverd en daarna 

weer opgehaald.

De gerechten van Asian Delights zijn na 

twintig jaar nog steeds populair. Eddie 

Lau heeft dan ook nog nooit spijt gehad 

dat hij naar Nederland is gekomen. “Ik 

ben blij dat ik hier ben, de mensen zijn 

hier vriendelijk. Het is hier goed leven in 

vrijheid.”

Asian Delights
Roemer Visscherplein 25

Heemstede

Tel. 023-5242379

www.asiandelights-heemstede.nl

Zandvoortselaan 161,  2106 AM Heemstede

T: 023-5242158 

E: info@slagerijbood.nl

W: www.slagerijbood.nl

Zandvoortselaan 163 2106 AM Heemstede
023-5442992 www. huizevanwely.nl

Het is er weer gevulde amandelstaven, 
amandel gevuld speculaas en onze 

beroemde speculaasjes!

De herfst is aangetreden dus tijd om 
het binnen gezellig te maken. In dit 

jaargetijde mooie bottels, bessen en 
prachtige warme tinten bloemen.
Kom langs wij adviseren u graag!

023-5442330 Zandvoortselaan 155 Heemstede

2TASTY 
Heemstede

Ons soepseizoen 
is begonnen.
Veel verse 

vegetarische 
soepen

www.2tastyheemstede.nl

Tel.: 023 - 544 12 12

“Oktober boerenkaas maand”
8 verschillende soorten kaas en wijn 

combinaties gemaakt door Harold Hamersma.
 Bij aankoop van 500 gr boerenkaas de wijn voor 

de helft van de prijs.
 Kom ook proeven op zondag van 8.30-18.00 uur

Zandvoortselaan 175 Heemstede.
023 - 524 43 83

www.kaashuistromp.nl

HEEMSTEDE

Albert Heijn
Zandvoortselaan 169
Heemstede
023-5240527

31 oktober Halloween.
Nu volop pompoenen en 

traktaties verkrijgbaar bij 
AH Zandvoorstelaan!

Najaarsproeverij 8 november 
restaurant in ‘t Brouwerskolkje
www.wijnhuisheemstede.nl

ZANDVOORTSELAAN 173 • HEEMSTEDE
023-5241203

DROGISTERIJ BART PARFUMERIE
“SPECIAALZAAK IN GEZONDHEID EN VERZORGING” 

Nieuwe wintercollectie 
panty’s en maillots

Thuis op de Zandvoortselaan! U bent hartelijk welkom 

op onze nieuwe thuisbasis van maandag t/m vrijdag 

van 9.00 tot 18.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 

16.00 uur. En natuurlijk op afspraak via 023-800 0200. 

We komen ons met plezier bij u thuis voorstellen!

ZANDVOORTSELAAN 159 C - MOOIJEKINDVLEUT.NL

 023-8000200 - 06-22809893 - HEEMSTEDE
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Dagje noeste 
arbeid in de natuur 
van Thijsse's Hof

Elektrische klappoort 
voor ruiter en paard
in duingebied

Metamorfose voor 
Adelbertkapel 
in Bloemendaal

Aerdenhout • Bennebroek • Bloemendaal  • Over veen • Vogelenzang

Bloemendaals NieuwsbladBloemendaals Nieuwsblad

Krant niet ontvangen
of klachten over
de bezorging?
Bel Bestelnet

tel.: 071 3643434
of bezoek

buijzepers.nl/de-verspreiding

Voor de kortste weg
op de arbeidsmarkt

 Keuzemenu € 39,50

(prijs voor 2 personen van 1 t/m 30 november)

Carpaccio Tespelduyn met truffelmayo, 
Parmezaanse kaas, kappertjes en pompoenpitjes

Of
Noordzeeschelp met kree�en-béarnaisesaus

***
Duo van Dry-aged Ierse runderbeef en 

rundersukade geserveerd in zijn eigen jus met 
aardse groenten uit Buurman’s eigen kas

Of
Op de huid gebakken kabeljauwfilet met 

seizoensgroenten uit Buurman’s eigen kas, 
kruiden-riso�o en een vadouvan Beurre Blanc

Bij de hoofdgerechten serveren wij frites en
verse sla uit Buurman’s eigen kas

***
Trio van chocolade met slagroom

Of
Kaasplateau, vijgen-compôte en truffelhoning

Najaarswedstrijd 7 nov., hidden holes!

Tespellaan 53 T 0252-241333
www.tespelduyn.nl

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

NIEUWE FOLDER
ONLINE OP

WWW.TOPSHELF.NL

NIEUWE
ONLINE
FOLDER

bloemendaal - ANWB-paddenstoelen 
weghalen uit de Amsterdamse Water-
leidingduinen en vervangen door 
grijze paaltjes, zoals onlangs in het 
Bloemendaals Nieuwsblad stond? 
"Een onverstandig idee", schrijven 
lezers Vera en Charles Gielen aan de 
redactie.

door Marilou den Outer

De witte paddenstoelen zijn vol-
gens hen veel beter zichtbaar, zeker 
in grijs weer en bovendien staan ze 
ingetekend op alle wandelkaarten. 
Ze verzoeken natuurbeheerder 
Waternet dan ook 'het plan te laten 
varen of de paaltjes een andere 
kleur te geven, die vanuit de verte 
goed waar te nemen is. Veiligheid 
en duidelijkheid zijn in dit geval 
veel belangrijker dan uw huisstijl 
in de natuur'.
Waternet is bezig de ruim padden-
stoelen te vervangen door vijftien 
grijze paaltjes, in de nieuwe huis-
stijl van de organisatie. Later dit jaar 
komt een nieuwe papieren wandel-
kaart uit waarop de nieuwe paaltjes 
zijn ingetekend.
Als belangrijke reden voor het weg-
halen van de paddenstoelen noemt 
Waternet, dat bezoekers ze associë-

ren met fietsroutes. En fietsen zijn 
niet toegestaan in de duinen, dus 
dat kan verwarrend zijn.
Waternet zegt in een reactie de 
bezorgdheid van de Gielens "heel 

goed te begrijpen". "We houden 
de reacties van onze bezoekers de 
komende tijd goed in de gaten. 
Mochten er veranderingen nodig 
zijn, dan doen we dat." x

Lezers bezorgd over verdwijnen 
ANWB-paddenstoelen in duinen

'Veiligheid en duidelijkheid zijn belangrijker dan de huisstijl.' (Foto: Marilou 
den Outer)

heemstede - Waarom zitten er kruis-
punten in het bos en wat is de functie 
van een spiegelvijver? Op zondag 8 
november, van 10.00 tot 11.00 uur, kan 
men mee voor een wandeltocht met 
uitleg over Buitenplaats Leyduin.

Men wandelt over de buitenplaats, 
die nu in fraaie herfsttinten is uit-
gedost. Men hoort welke vogels en 
zoogdieren er leven en waarom er 
bijzondere gebouwen als Huis Ley-
duin, de zwarte schuur en het koets-
huis op deze buitenplaats staan.
Aanmelden kan op www.gaatumee.

nl.
Vertrekpunt is Leyduin, Leidsevaart-
weg tussen 49 en 51 in Heemstede. 
Na honderd meter rechts vindt men 
de parkeerplaats. Er wordt verza-
meld op het parkeerterrein.
De kosten bedragen voor volwas-
senen 7 euro, voor Beschermers 4 
euro. Voor kinderen tot 12 jaar 3 
euro, voor kinderen van Bescher-
mers 2 euro. x

Wandeltocht over 
Buitenplaats Leyduin

Het herfstbos op Buitenplaats Ley-
duin (Foto: H. Buter).

bloemendaal - Op zondag 1 novem-
ber zal drs. Dorien Quik een 
lezing geven in De Kapel, aan de 
Potgieterweg 4 in Bloemendaal. 
Het thema is 'De stralende geest 
schenkt een harmonieus leven'. 
De lezing begint om 10.30 uur. 
Voor meer informatie kan men 
kijken op www.dekapel-bloemen-
daal.nl. x

Dorien Quik geeft 
lezing in Kapel

bloemendaal - Op donderdag 5 
november, van 14.30 tot 16.30 
uur, geeft Koninklijke Visio in 
de bibliotheekvestiging aan de 
Korte Kleverlaan 9 in Bloemen-
daal gratis informatie en advies 
bij slechtziendheid of blindheid. 
Tijdens dit inloopspreekuur kan 
men ook allerlei hulpmiddelen op 
het gebied van vergroting en ver-
lichting (bij lezen erg belangrijk), 
mobiliteit, communicatie en ver-
zorging uitproberen. Meer info is 
te verkrijgen via www.visio.org. x

Info en advies bij 
slechtziendheid

aerdenhout - De Antoniusschool 
richt een deel van het school-
plein in voor freerunning. In de 
top drie van het wenslijstje van 
de kinderen stond, dat zij graag 
willen klimmen en klauteren. 
Freerunning is te vergelijken 
met het bekende apenkooien, 
waarbij allerlei attributen over 
een gymzaal verspreid worden 
en kinderen zich naar hartenlust 
kunnen uitleven. Bij freerunning 
zijn speciale klim- en springtoe-
stellen neergezet op een mat van 
kunstgras. De bedoeling is sprin-
gend, rennend en slingerend van 
A naar B te komen. Het freerun-
ninggedeelte kan gebruikt wor-
den tijdens de pauzes, maar ook 
tijdens gymlessen. Het bijzondere 
van freerunning is dat ieder kind 
op zijn eigen manier en niveau 
over de toestellen beweegt. Zon-
der zichzelf te vergelijken met 
anderen. Tijdens de pauzes en 
in de lessen bewegingsonderwijs 
worden de toestellen gebruikt 
door de leerlingen. Na schooltijd 
wordt het plein gebruikt door 
BSO OpStoom en na 18.30 uur en 
in het weekend door de buurtkin-
deren. x

Freerunning op 
schoolplein

overveen - Op zaterdag 31 okto-
ber vindt het Repair Café plaats 
bij buurtvereniging Overveen, 
gebouw Tinholt, Vrijburglaan 
17 in Overveen. Dit Repair Café 
duurt van 13.00 tot 16.00 uur. 
Reparateurs maken kapotte spul-
len zoals stofzuigers, een lampen-
kappen, fietsen, strijkijzers en 
versterkers. De afgelopen keer 
werd meer dan driekwart van de 
apparaten gerepareerd. x

Repair Café 
in Overveen

haarlem - Het kiezen van een 
school voor voortgezet onderwijs 
voor je kind is nooit eenvoudig, 
maar wanneer je kind dyslexie 
heeft, is het nog lastiger. Dinsdag 
3 november geeft Beatrijs Brand, 
dyslexiespecialist en GZ-psycho-
loog, handreikingen hoe te komen 
tot een keuze. Deze informatie-
avond is voor ouders van kinde-
ren n groep 7 en 8 met dyslexie. De 
avond is te bezoeken van 20.00 tot 
22.00 uur in de Bibliotheek Haar-
lem Centrum (Gasthuisstraat 32). 
De toegangsprijs bedraagt 7 euro 
en 8,50 euro voor niet-leden. Men 
kan kaartjes reserveren via www.
bibliotheekzuidkennemerland.
nl. x

Informatieavond 
over dyslexie

haarlem - Op zondag 1 november 
wordt de populaire vlooienmarkt 
in de Spaarnehal gehouden. Tus-
sen 09.30 en 16.00 uur kunnen 
koopjesjagers, verzamelaars en 
overige belangstellenden uren-
lang snuffelen én kopen bij de 
honderd kramen, gevuld met een 
verscheidenheid aan gebruikte 
goederen. De sporthal is te vinden 
aan het Fie Carelsenplein in Haar-
lem (Schalkwijk). Voor meer info: 
www.mikki.nl. x

Rommelmarkt 
in Spaarnehal
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BOODSCHAPPENPAKKET

0.590.93

PER 
100 GRAM

regio - Als eerste in Nederland heeft 
Provinciaal Waterleidingbedrijf 
Noord-Holland (PWN) een innovatieve 
klappoort voor ruiters in gebruik geno-
men. In tegenstelling tot bestaande 
klappoorten werkt deze elektrisch. 
De energie komt van een windmolen-
tje en een zonnepaneel. Hij is bedacht 
en ontworpen door Acon, in samen-
werking met twee bedrijfjes. De poort 
is onderdeel van het ruiterpad langs 
het fietspad Duinpieperpad.

Natuurbeheerders zetten grazers in 
om natuurgebieden open te hou-
den. Door die terreinen lopen ook 
vaak ruiterpaden. Klappoorten (in 
de afrastering) bij ruiterpaden zijn 

er om ervoor te zorgen dat grazend 
vee binnen de hekken blijft. Nor-
maliter wordt een klappoort door 
een ruiter met de hand bediend, zit-
tend op het paard. Na passage sluit 
de ruiter de klappoort weer achter 
zich. Een hele manoeuvre.

Met deze nieuwe vinding gaat de 
poort elektrisch open via een druk-
knop en gaat na passage van ruiter 
en paard weer dicht. Op de poort 
zit een beveiliging opdat niemand 
bekneld kan raken. De schuifpoort 
staat op een stelconplaat. x

Meer gebruiksgemak voor ruiters 
door innovatieve ruiterklappoort

De poort werkt elektronisch (Foto: Ruud Maaskant).

bloemendaal - De komende tijd zijn 
er weer verschillende activiteiten 
onder de paraplu van Welzijn Bloe-
mendaal.
Zo biedt Welzijn Bloemendaal, in 
samenwerking met het Nationaal 
Park, een excursie met gids aan. 
Donderdag 5 november, van 10.00 
tot 11.30 uur, is er de excursie 'Eco-
logie, het samenleven van planten 
en dieren in het duin'. De kosten 
bedragen 6 euro. Reserveren kan 

bij Welzijn Bloemendaal, tel. 023-
5845300/5250366 of via de website: 
www.np-zuidkennemerland.nl.
En op donderdag 12 november vindt 
Thursday Tunes plaats. Men kan 
meezingen en swingen op Spaanse 
klanken (zang en gitaar). De kosten 
zijn 7,50 euro. Thursday Tunes is 
op de Locatie Noord, Bloemendaal-
seweg 125 in Bloemendaal. Aanmel-
den kan via tel.nr. 023-5250366 of 
info@welzijnbloemendaal.nl. x

Excursie en muziek via 
Welzijn Bloemendaal

'Indian summer' in Overveen

overveen - Een explosie aan kleuren leidde afgelopen zondag tot een explo-
sie aan bezoekers aan Landgoed Elswout in Overveen. De parkeerplaats was 
helemaal vol en fietsen stonden tot aan de overkant van de straat. Iedereen 
wilde even genieten van deze nazomerdag. De herfst wordt door veel mensen 
als de mooiste tijd van het jaar gezien als het gaat om kleuren. Bijna elke dag 
veranderen de blaadjes aan de bomen van kleur. En als het zonnetje dan schijnt 
en er vrijwel geen wind is, voelt het als zomer. Deze nazomer wordt in Amerika 
ook wel 'Indian summer' genoemd. In het Nederlands spreken we ook wel van 
'oudewijvenzomer' naar het voorbeeld van het Duitse 'Altweibersommer' en dat 
klinkt toch iets minder fraai (Tekst en foto: Christa Warmerdam). x

haarlem - Op zondag 8 november is 
er brocante in Het Badhuis. Mocht 
men zelf spullen willen verkopen, 
dan kan men mailen naar bblhaar-
lem@gmail.com of bellen, tel. 06-
23456619. De markt duurt van 
10.00 tot 17.00 uur. Het Badhuis 
bevindt zich aan het Leidseplein 
49 in Haarlem. x

Brocantemarkt 
in Het Badhuis

haarlem - Op vrijdag 6 november 
zullen de eerste zes geselecteerde 
acts van de Rob Acda Award het in 
de Kleine Zaal van Patronaat tegen 
elkaar opnemen. Ze strijden voor 
een plek in de finale op 18 maart, 
en natuurlijk voor het prijzen-
pakket bestaande uit onder meer 
het openingsoptreden van Bevrij-
dingspop 2016. Voor de publieks-
prijs kan nu al online gestemd 
worden. De zaal gaat om 19.30 uur 
open en de eerste band trapt om 
20.00 uur af. De entreeprijs voor 
de voorrondes bedraagt 6 euro in 
de voorverkoop en 7 euro aan de 
deur. De voorverkoop is gestart 
via www.patronaat.nl. Meer info 
is te vinden op www.robacdaa-
ward.nl. x

Eerste voorronde 
Rob Acda Award

Is het zondag of maandag?

haarlem - Het was een beetje een vreemd gezicht. Afgelopen zondag leek het 
wel maandag. De Grote Markt stond namelijk helemaal vol met marktkraampjes 
met stoffen. "Nee hoor, u vergist zich niet", zegt een van de verkopers. "Het is 
vandaag Stoffenbeurs en dat is eenmalig, morgen staat de gewone vertrouwde 
markt er weer." Op de Stoffenbeurs presenteerden tientallen verkopers de aller-
nieuwste stoffen voor dameskleding, kinderkleding en interieurs, uiteraard met 
alle bijbehorende fournituren en accessoires (Tekst en foto: Christa Warmer-
dam). x

haarlem - De Amnesty-groep Haar-
lem en omstreken zoekt per direct 
versterking voor haarnschrijfgroep. 
De organisatie is op zoek naar per-
sonen, die met andere enthousiaste 
Amnesty-leden regelmatig brieven 
willen schrijven aan regeringslei-
ders en andere overheidsvertegen-
woordigers. De schrijfgroep komt 
eens in de twee maanden bij elkaar 
om ervaringen te delen en acties 
voor te bereiden.
Amnesty is ook op zoek naar per-
sonen, die namens de organisatie 
zelfstandig basisscholen in Haar-
lem en omgeving willen benaderen. 

Op school bieden scholenwerkers 
op maat gemaakte lespakketten 
aan en leggen zij aan leerkrachten 
van groep 8 uit wat het werk van 
Amnesty International inhoudt en 
hoe de lespakketten werken. Voor 
deze activiteit is het belangrijk 
dat men overdag voor de functie 
beschikbaar is. Men kan zelf in 
overleg met de school het bezoek 
plannen. De Amnesty-groep zorgt 
ervoor dat men wordt ingewerkt 
voor deze taak.
Voor meer informatie, tel. 023-
5332083 of mail naar: tiny.ribbens@
xs4all.nl. x

Amnesty zoekt vrijwilligers
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NU GEREDUCEERD

TARIEF VOOR 75+

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

De Rijwieltrust
U weet wel waarom

Zijlstraat 64
2011 TP Haarlem

Tel: 023 - 5310327

De Specialist in onderdelen

TANDPROTHETISCHE PRAKTIJK

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

gediplomeerd tandprotheticus

Lid Org. Ned.
Tandprothetici

INKOOP
POSTZEGELS

MUNTEN
GOUD
ZILVER

Ook oude en kapotte 
sieraden

Winkel:
Camplaan 8

HEEMSTEDE
023 5477444

hg@stampdealer.nl

“HOLLANDS
GLORIE”

Postzegel- en 
Muntenhandel

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

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

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

POOLS
aannemmersbedrijf

Aftimmering en
schilderwerk.

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

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

www.sekula.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

GLASSCHADE ?
 

SALVAGE
KENNEMERLAND

 
NACHT & DAG
BEREIKBAAR

 
 

023 - 5.36.46.56

 
INBRAAKSCHADE ?

 
SALVAGE

KENNEMERLAND
 

NACHT & DAG
BEREIKBAAR

 
023-5.36.46.56

Wij verkopen alle merken
SCOOTERS

nieuw en occassion.
schadereparatie-onderhoud

Wij halen u scooter
kostenloos op tot 30km

vanuit Lisse. www.
vanderham-trading.com

Van der HamTrading,
Grevelingstraat 71 Lisse.

 

Nu in de maand oktober
met

je bol van voordeelpas
15% KORTING

op een windscherm.
Voor elke scooter!

Van der Ham Trading.
Grevelingstraat 71, Lisse
www.vanderham-trading.

com
 

KAPPER FRANK
bent u slecht ter been of

heeft u weinig tijd. ik
kom bij u langs.

bel 06 29 435 124
 

KvK nr 55360963

GRATIS
inloopspreekuur voor
advies over bijles en
huiswerkbegeleiding
voortgezet onderwijs
in de Bibliotheek van

Haarlem-centrum
iedere zaterdag van

10.00-12.00 uur kijk op
www.wietskebreman.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

ENGELSE LES
Voor beginners en (iets)

gevorderden. Conversatie,
woordenschat, grammatica

etc. Prive: 14 euro per
les van anderhalf uur.

Vanaf 2 personen: 10 euro
p.p. Hans de Waart,

Zonnebloemstr. 12, H'lem.
Tel.: 5320375

LADIES DAY
 

Kom gezellig langs op
8 november a.s vanaf

10.30 tot 16.30.
Speeltuin Hof van Eden

Muiderslotweg 230 Haarlem
Voor de eerste 25 ladies

een mooie Goodiebag gratis
 

2 of 5 november start de
IPAD CURSUS
voor 55+. Leer omgaan

met uw iPad. Kleine
groepen, duidelijke

uitleg. Incl.uitgebreid
naslagwerk.

Meld u snel aan. Vol=Vol.
Bel: 06-42244328 of kijk

op www.ebpeecee.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.

CONCERT
vrijdag 13 november

 
ROSSINI STABAT MATER

 
GOUNOD MESSE

SOLENNELLE
 

Nieuwe Kerk, Kanaalstraat
www.COV-IJMUIDEN.nl

 

Hulp bij schulden

Krant niet ontvangen
of klachten over

de bezorging?
Bel Bestelnet

tel.: 071 3643434
of bezoek

buijzepers.nl/de-verspreiding

Zoekt u iets???
Plaats een

PAPERCLIP
via de website

www.buijzeperspaperclips.nl
voor € 15,00 excl. BTW
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bloemendaal - De handen kunnen uit 
de mouwen in Thijsse's Hof tijdens 
de landelijke Natuurwerkdag. Op 
zaterdag 7 november begint het pro-
gramma om 09.30 uur en eindigt om 
15.00 uur. Men kan helpen met kleine 
bomen omzagen, het materiaal klein 
maken en afvoeren naar een contai-
ner. Trek stevige schoenen aan en 
kleding, die vies mag worden. Kof-
fie, thee en lunch worden verzorgd. 
Aan het eind van de middag ontvangt 
men een rondleiding. Iedereen vanaf 
15 jaar kan meedoen en deelname is 
gratis. Er is ruimte voor twaalf deelne-
mers. Afvalzorg verzorgt het afvoeren 
en de recycling van het groen. Thijs-
se's Hof ligt aan de Mollaan 4 in Bloe-
mendaal.

Thijsse's Hof is een park aangelegd 
in de Engelse landschapsstijl. Dit 
jaar werd het park een Rijksmonu-
ment. Bij het onderhoud van het 
park streven we naar het behoud 
van de stijlkenmerken van de 
Engelse landschapsstijl. Tijdens de 
natuurwerkdag zal men hier ook 
aandacht aan besteden.
Hovenier Roland Brakel vertelt: 
"Dit jaar zouden we uw hulp willen 
vragen bij het omvormen van een 
begroeiing met struiken. Het gaat 
om dichte bosschages met vogel-
kers, meidoorn en kardinaalsmuts. 
Na verloop van tijd wordt dit soort 
bosjes steeds donkerder en groeien 
de stammen uit tot dunne sprieten, 
die gaan doorbuigen. Periodiek 
onderhoud, door middel van kap-

pen van de struiken, is een moge-
lijkheid, maar geeft steeds weer 
dezelfde situatie. We willen nu 
enkele struiken behouden en de 
rest omhakken en afvoeren. Op de 
werkplek gaat een heuveltje over 
in een kuil. 
Deze overgang wordt doorsneden 

door een pad. Door het dichtgroei-
en met struiken is dit ontwerpele-
ment niet meer zichtbaar. Op de 
werkdag gaan we dit weer herstel-
len." Voor meer info en/of inschrij-
ven: http://bit.ly/natuurth15 of 
bel met Sander Hartveld, tel. 06-
41388454. x

Natuurwerkdag in Thijsse's Hof

Op 7 november kan men aan de slag in Bloemendaal (Foto: pr).

Zaterdag 31 oktober

10.00-16.00 uur | Weekendcursus 

voetreflexologie

De voeten zijn een spiegel van het 
lichaam. Ziekten en zwakheden van 
het lichaam en de geest maken zich 
kenbaar doordat de corresponde-
rende punten op de voet gevoelig 
worden.
Silvia Roelfes, Haarlem.
10.00-13.00 uur | Herfstwandeling in 

aandacht

Wandelen in aandacht, mindful 
wandelen; iedereen kan het leren en 
je kunt het overal doen. Tijdens deze 
wandelingen leer je om in aandacht 
te wandelen door middel van oefe-
ningen en instructies.
Yann Riksen, Overveen.

Zondag 1 november

10.00-17.00 uur | Trancemeditatie & 

spirit speaking I (opleiding van drie 

dagen)

Tijdens de opleiding gaan we 
diverse verdiepende begeleidende 
(trance)meditaties ervaren. Hierdoor 
ga je nieuwe dingen ontdekken in 
je bewustzijn. Nieuwe deuren gaan 
open in je belevingswereld waar-
door je intenser, bewuster en geluk-
kiger in je leven komt te staan.
Xander van der Zijden, Vijfhuizen.
10.00-17.00 uur | De Kracht van de 

Adem

Ontdek in een dag hoe je adem, je 
meer ruimte en ontspanning geeft 
en je vitaliteit kan vergroten. Beter 
ademen zorgt voor meer energie, 
een betere stofwisseling en grotere 
vitaliteit.
Marian van Breukelen, Bloemen-
daal.

Maandag 2 november

19.30-22.00 uur | Start training Let's 

Be Mindful!

De kracht van mindfulness en NLP. 
Ontdek in deze achtweekse training 
een rijkdom aan kennis en prakti-
sche handvatten om 'the trics of the 
mind' te herkennen, ontmaskeren 
en transformeren. En hervind je 
eigen wijsheid en levensvreugde.
Rick Shamier, Haarlem.

Dinsdag 3 november

19.15-21.45 uur | Familieopstellingen 

en dierbare overledenen

Is het verdriet over een dierbare 
overledene nog sterk aanwezig in je 
dagelijkse leven? Zijn er nog zaken, 
die je niet uitgewerkt hebt met een 
overledene? In een familieopstelling 
kun je tegen een plaatsvervanger 
(representant) voor de overledene 
alles zeggen en vragen wat je wilt.
Mia Macke, Haarlem.

Woensdag 4 november

09.30-11.30 uur | Workshop teken-

analyse

Deze workshop biedt je op een 
vernieuwende manier zicht in je 
persoonlijke ontwikkeling en groei, 
namelijk vanuit je eigen tekeningen. 
Tekeningen zijn de beeldtaal van 
ons onbewuste.
Annette Schutte, Heemstede.

Donderdag 5 november

19.30-22.00 uur | Workshop: verbin-

den met de krachtbron in jezelf

Deze workshop staat in het teken 
van verbinden met jouw eigen, 
unieke krachtbron in jezelf. Je wordt 
uitgenodigd om liefdevol vanuit 
het overgewaardeerde hoofd naar 
je buikgebied te bewegen, waar je 
vanuit ontspanning (in je buik) in 
contact komt met jouw innerlijke 
krachtbron.
Ingrid Verhoef, Heemstede.

Kijk voor alle informatie over deze en 

veel meer activiteiten op www.bewust-

haarlem.nl. x

Herfstwandeling in aandacht (Foto: 
Getty Images - Kevin Wells).

Xander van der Zijden met tranceme-
ditatie (Foto: pr).

Rick Shamier met Let's Be Mindful! 
(Foto: pr).

bennebroek - Op vrijdag 6 en zater-
dag 7 november vindt in Benne-
broek de najaarskledinginzame-
lingsactie van Sam's Kledingactie 
voor Mensen in Nood plaats. Men 
kan dan gebruikte kleding, schoei-
sel en huishoudtextiel in gesloten 
plastic zakken afgeven op het vol-
gende adres: op vrijdag 6 novem-

ber, van 18.30 tot 20.00 uur, en 
zaterdag 7 november van 09.00 
tot 12.00 uur in Kerkcentrum 't 
Jagershuis, Binnenweg 69 in Ben-
nebroek. De opbrengst van de 
ingezamelde kleding gaat dit jaar 
naar een ontwikkelingsproject van 
Cordaid Mensen in Nood in Bang-
ladesh. x

Kledinginzameling in Bennebroek

bennebroek - Op dinsdag 17 novem-
ber is in het Trefpunt in Bennebroek 
een algemene ledenvergadering van 
de Dorpsraad Bennebroek. Speciale 
gast is wethouder Nico Heijink van het 
college van B en W van Bloemendaal, 
opvolger van voormalig wethouder 
Tames Kokke. Iedereen is welkom 
bij deze vergadering, dus ook niet-
leden.

Onderwerpen die aan de orde 
komen, zijn onder meer de ont-
wikkelingen rondom de Duinpol-
derweg en de eventuele komst van 
Albert Heijn op het terrein van de 
Geestgronden. De Dorpsraad Ben-
nebroek is tegen de komst van deze 
vestiging van Albert Heijn. Zij vreest 
onder andere het voortbestaan van 

de winkels op de Zwarteweg in 
Bennebroek en de aantasting van 
het historische en landschappelijk 
karakter van de Geestgronden. 
'Bovendien zal door de komst van 
de supermarkt het bestaande filiaal 
van Albert Heijn (plus de Dio, Gall 
& Gall en PostNL) op de Schoollaan 
verdwijnen waardoor een groot 
gedeelte van de Bennebroekers 
geen winkels meer onder handbe-
reik heeft', aldus de Dorpsraad.
De volledige agenda van de leden-
vergadering staat op www.dorps-
raadbennebroek.nl.
De vergadering start om 20.00 uur 
(inloop vanaf 19.30 uur). Het Tref-
punt bevindt zich aan het Akonie-
tenplein 1 in Bennebroek. x

Openbare ledenvergadering 
Dorpsraad Bennebroek

aerdenhout - Op woensdag 11 novem-
ber geeft Hillebrand de Lange een 
lezing over de geschiedenis van 
Heemstede in De Nieuwe Kring. 
Heemstede kende al zijn buiten-
plaatsen voor de rijke Amsterdam-
se kooplieden in de 17de en 18de 
eeuw, maar pas met de industriali-
satie en de trek van de rijke burge-
rij en de kolonialen uit de stad naar 
de forensenplaatsen kwam Heem-
stede tot bloei. De Lange studeerde 
filosofie en geschiedenis en was 39 
jaar leraar op het Hageveld, onder 
meer in de vakken geschiedenis, 
latijn en klassieke culturele vor-
ming. Aanvang is om 17.30 uur, de 
inloop is vanaf 17.00 uur. De kosten 
voor de lezing bedragen 6,50 euro 
voor leden en 10 euro voor niet-
leden. De Nieuwe Kring is geves-
tigd aan de Oscar Mendliklaan 3 in 
Aerdenhout. x

Lezing over historie 
van Heemstede
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haarlem - Begin oktober was het 
zover: de nieuwe fietsenstalling aan 
de noordkant van station Haarlem 
werd geopend. Deze stalling biedt 
ruime aan 1700 fietsparkeerplekken, 
waardoor er in totaal ongeveer 7800 
stallingplaatsen op en rond het sta-
tion aanwezig zijn. De stapelrekken, 
die nu nog op het Kennemerplein 
staan, worden opgeknapt waardoor 
de bovenste etage nog niet volledig 
is ingericht. Pas per november kan de 
gehele stalling kan worden gebruikt. 
We naderen nu het einde van oktober, 
maar hoe tevreden is Haarlem eigen-
lijk over de fietsenstalling?

door Nena Vlas

"Het is, naar mijn mening, een 
behoorlijke prettige fietsenstalling. 
Ik kan 's ochtends mijn fiets stallen, 
direct doorlopen en inchecken", 
aldus Marieke, die elke dag met de 
trein naar Delft vertrekt. Is dit een 
verbetering ten opzichte van de vori-
ge stalling? "Zeker! De vorige fiet-
senstalling voor het station was niet 
overdekt of beveiligd. En de stalling 
aan de achterkant werd gewoon te 
klein." Om deze reden startte Prorail 
het project 'Ruimte voor de fiets'. 
Prorail laat tevens weten tevreden 
te zijn met het feit dat de fietsgevel 
zo goed als klaar is.
Sommige Haarlemmers zien ech-
ter nog wel nadelen wat de nieuwe 
fietsgevel betreft. "Het enige nadeel 
is dat ik niet even snel mijn fiets kan 
neerzetten. Vaak moet er namelijk 
naar minstens de eerste verdieping 
worden gelopen, omdat het bene-
den al vol is", vertelt Thomas. "Maar 
ik vind het daarentegen wel gezel-
lig dat er iemand beneden staat en 
je een 'Goedemorgen!' wenst." Deze 
'goedemorgen-mensen' zijn de ste-
wards, die er staan om mensen 
naar de vrije plekken te verwijzen; 
dat scheelt weer naar vrije plekken 

zoeken op de vroege ochtend. Wel 
wordt de aanloop naar de fietsen-
stalling vaak als 'onhandig' gezien. 
Als je vanaf Haarlem Noord komt, 
zorgen de eenrichtingsfietspaden 
er namelijk voor dat je enigszins 
omfietst om bij de fietsenstalling te 
komen. Toch zal dit probleem in de 
toekomst verdwijnen.
"Als de volledige fietsenstalling 
klaar is, volgt het herinrichten van 
het Kennemerplein. Wanneer dit 
plein volledig wordt vrijgegeven, 
kan men bij het oversteken direct 

het plein oplopen naar de fietsen-
stalling toe", aldus een woordvoer-
ster van de gemeente. Verder laat 
deze weten dat er extra ruimte 
voor 'buitengewone' fietsen is, in 
tegenstelling tot de ondergrondse 
fietsenstalling. Op die manier kun-
nen bijvoorbeeld ook fietsen die een 
kratje hebben, in de rekken worden 
geplaatst.
Daarnaast wordt het handhaving-

regime van de gemeente strenger. 
Het plaatsten van fietsen naast de 
rekken of 'het snel neergooien van 
de fiets' moet op die manier tot 
de verleden tijd behoren. "Fietsers 
moeten hun gedrag aanpassen, de 
'luiheid' opzijzetten en netjes de 
fiets parkeren", klinkt het advies 
van de gemeente. Hoe veel moeite is 
het immers om eventjes een stukje 
verder te lopen? x
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De oorzaak van overgewicht is niet 
alleen een kwestie van calorieën

Haarlemmers zijn positief 
over nieuwe fietsenstalling

De stalling aan de noordkant van station Haarlem valt over het algemeen in de 
smaak (Foto: Nena Vlas).

haarlem - Op zondag 1 november 
klinkt 'Ein Deutsches Requiem' 
van Johannes Brahms in de Ont-
moetingskerk, Frankrijklaan 4 in 
Haarlem. Vocaal ensemble Sola Re 
Sonare uit Heemstede zal onder 
leiding van Joop van Goozen de 
Engelse versie ten gehore brengen; 
in deze partituur heeft Brahms 
de orkestbegeleiding vervangen 
door pianobegeleiding. Gerrie 
Meijers en Wouter van Belle slaan 
de toetsen aan, terwijl Wendeline 
van Houten en David Visser voor 
de solo's zorg dragen. Aanvang is 
om 15.00 uur. Kaarten kosten aan 
de zaal 15 euro. x

Requiem Brahms in 
Ontmoetingskerk

haarlem - Xandra Mizée verzorgt 
op vrijdag 30 oktober een vertel-
concert met als titel 'Haunting 
King Henry' in het gebouw van 
Zang en Vriendschap. Tijdens 
dit vertelconcert gaat men naar 
het hof van de Tudors en luistert 
men naar muziek van King Henry 
VIII en diens tijdgenoten, maar 
ook naar eigentijdse nummers. 
Gastvrouw Xandra Mizée vertelt 
de geschiedenis en zal onthullen 
waar de spookbruiden van Henry 
nog rondwaren. Aanvang is om 
19.30 uur en de toegang is gratis 
(wel is er een collecte). Zang en 
Vriendschap is te vinden aan de 
Jansstraat 74 in Haarlem. x

Vertelconcert 
over Henry VIII

ADVERTEREN?
Bel 071 - 3619323
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50% KORTING OP ALLES!*
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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

’’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

Uw auto, fiets of 
inboedel verkopen?

Plaats een

PAPERCLIP
via de website

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

Nieuwstraat 38, 2312 KC Leiden, tel: 071-5145832

1995 - Onder de Boompjes 20 jaar! - 2015
Gevraagd voor onze jubileumveiling:

bijzondere verzamelingen en objecten, alsmede
kunst, antiek, wijn, goud, zilver en kleingoed. 

Op afspraak geopend: ma-vrij van 10-17 uur. 
Taxatie aan huis? Bel of mail voor informatie en afspraak
www.onderdeboompjes.nl  / info@onderdeboompjes.nl

De tuinman heeft nog tijd om uw 

tuin weer winterklaar te maken.

Snoeien, bestrating, bomen opkronen of 

verwijderen, gehele tuinaanleg 

en graszoden.

Wij komen vrijblijvend langs 

voor een off erte.

www.vermeulengroenvoorzieningen.nl

Info 06-30035542

Attentie

Henk Ames 
portretschilder

Roept hen, die ooit door 

hem zijn geschilderd en 

een bod willen doen op 

een door hen gewenst 

werkstuk zonder lijst.
Tel. 023-5263761



bloemendaal - De Adelbertkapel was 
altijd al een pareltje aan de Denneweg 
in Bloemendaal, maar na de restau-
ratie van afgelopen maanden schit-
tert het monumentje in volle glorie. 
Huurders die er 25 jaar gebruik van 
maakten, hadden allerlei elemen-
ten verwijderd en aangepast, en dat 
alles is nu ongedaan gemaakt. Onder 
meer een schitterende tegelvloer is 
tevoorschijn gekomen. Onlangs werd 
de kapel weer officieel in gebruik 
genomen met een bijeenkomst voor 
donateurs.

door Marilou den Outer

De kapel ligt in een rustig stukje bos 
en hoort bij de Rooms-katholieke 
begraafplaats Adelbert. Begraaf-
plaats en kapel stammen uit de 
vroege jaren twintig van de vorige 
eeuw.  Landschapsarchitect L.A. 
Springer maakte het ontwerp voor 
het kerkhof en voor de kapel werd 
de Franse architect en Benedictijner 
monnik Dom Bellot gevraagd. Die 
had eerder de priorij van de Sint Pau-
lusabdij in Oosterhout gebouwd en 
Quarr Abbey op het eiland Whight. 
Met een gedurfde aanpak: alles in 
baksteen en met het gebruik van 
opvallende kleuren, zoals ook te 
zien in de St. Jozefkerk in Noord-
hoek, bij Moerdijk, uit 1921. Kort 
daarop kon hij in Bloemendaal aan 
de slag.
De Adelbertkapel is eveneens geheel 
in expressionistische baksteenstijl 
opgetrokken, in centraalbouw; 
om het midden is een achthoek 
gebouwd en er staan acht zuilen. 
In de Benedictijnse traditie staat 
het cijfer acht voor 'de achtste dag', 
de dag van de verrijzenis van Chris-
tus, aldus architectuurhistorica en 
adviseur voor de restauratie van 
de kapel, Mathilde van der Kley, in 
haar inleiding voor de donateurs.

Tegelvloer
Ze wees op de diverse kleurelemen-
ten in de kapel: de kleurige glas-in-
loodramen, die werden ontworpen 
en gemaakt in het atelier van Joep 
Nicholas in Roermond en de opval-
lende tegelvloer in mozaïekvorm. 
Daaroverheen heeft jarenlang een 
extra vloer met vloerkleed gelegen. 

Onderdeel van het herstelwerk was 
dat de restaurateur de tegels één 
voor één onder handen heeft geno-
men en heeft gepolijst, en waar 
nodig gerepareerd. Ook de origi-
nele, grote, bronzen kroonluchter 
was inmiddels teruggevonden in 
een schuur en werd ook hersteld.
Met het ontsteken van de lichten 
in de kroonluchter werd de kapel 
officieel weer in gebruik genomen. 
Deze doet nu dienst als 'huiskamer-
kapel' voor de begraafplaats, beide 
vallend onder de stichting kerke-
lijke instelling Rooms-katholieke 
begraafplaats Adelbert. Ook fami-
liebijeenkomsten in het kader van 
herdenkingen kunnen er worden 
gehouden.

Stilte
Echter, de kapel is niet alleen toe-
gankelijk voor plechtigheden rond 

een begrafenis of herdenking. In de 
weekeinden is de kapel tussen 11.00 
en 16.00 uur geopend voor publiek 
op zoek naar bezinning en stilte.
De kosten van de restauratie (de 
stichting doet geen mededeling 
over de hoogte van het bedrag) is 
bijeengebracht uit diverse bronnen 
waaronder met name donateurs en 
de Provincie Noord-Holland. Daar-
naast was er een bijdrage van de 
Gemeente Bloemendaal. Het res-
tauratiewerk is begeleid door Van 
Hoogevest Architecten uit Amers-
foort, met als projectleider Huib 
Koudstaal, die ook betrokken is 
bij de restauratie van de Sint Bavo-
kathedraal aan de Leidsevaart in 
Haarlem. Eerder was er in 2010 al 
een restauratie van de toegangs-
poort tot de begraafplaats en kapel 
afgerond. x
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Adelbertkapel schittert 
weer in volle glorie

Na maandenlange restauratie:

De kerk werd officieel in gebruik genomen met een bijeenkomst voor donateurs 
(Foto: Marilou den Outer).

bennebroek - Donderdagavond 22 
oktober ontvingen de meisjes van 
de C4 van MHC Bennebroek het U14 
meisjes-hockeyteam van Ashford 
School uit Engeland voor een vriend-
schappelijke wedstrijd. Anderhalf 
uur later dan gepland, vanwege 
oponthoud in de Kanaaltunnel, kon-
den beiden ploegen starten met de 
wedstrijd waar ze zich al weken op 
hadden verheugd.

door Jacqueline Wallaart

Na een lange warming-up van de 
Bennebroekse meiden en een hele 
korte van het team uit Ashford, 
scoorde de thuisploeg in de eerste 
helft drie keer. In de tweede helft 
kwamen ook de Engelse meisjes 
op dreef en wisten ze, aangemoe-
digd door de jongens uit hun klas 
die langs de lijn stonden, een punt 
te scoren.
Begeleider Erian Foxe van Ashford 
School was tevreden: "Ondanks de 
lange busreis van negen uur heeft 
ons team in tijden niet zo goed 
gespeeld. We hebben ze vooral 
ook gewezen op het goede voet-
werk van de Nederlandse meisjes; 
al met al een heel leuke en leer-
zame wedstrijd."
Ook het Bennebroekse team was 
enthousiast. Aanvoerder Suzanne 
(13): "Het gebeurt natuurlijk niet 
zo vaak dat je tegen een buiten-
lands team hockeyt; dat is bijzon-
der. Ze hebben andere technieken 
dan de teams waar we normaal 
tegen spelen en we hebben ook 

ons Engels kunnen oefenen."
Dat laatste gebeurde vooral na de 
wedstrijd in het clubhuis waar 
de door de ouders gebakken pan-
nenkoeken klaarstonden en de 
teams, supporters en begeleiders 
hun ervaringen uitwisselden. Er 
werden nog wat Instagramadres-
sen uitgewisseld en om 22.00 uur 
vertrokken de leerlingen van Ash-
ford School weer met de bus. Er 
wachtten hen nog twee sportieve 
dagen met een rugbywedstrijd 
voor de jongens op vrijdag in Sas-
senheim en een hockeytoernooi 
voor zowel het meisjes- als jon-
gensteam in Noordwijk op zater-
dag, om op zondag weer terug te 
keren naar Engeland. Een mooie 
internationale ervaring, die door 
beide teams niet snel vergeten zal 
worden. x

"Dit gaan we lang 
nog niet vergeten!"

Meisjes C4 van Mixed Hockeyclub Ben-
nebroek speelden tegen het Engelse 
U14-team van Ashford School (Foto: 
Adriana Ykema).

“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

‘Wij gaan in Twister wonen’

‘Jasper en ik wilden een woning kopen. Het moest wel nieuwbouw zijn, want dat 

vinden we makkelijker dan een oud huis. We wilden ook in Haarlem blijven, want het is 

zo’n supergezellige stad. Al onze vrienden wonen hier. We vonden Twister. 

Ik vind het een heel unieke architectuur, echt opvallend. Wat me aantrekt, is het 

enorme balkon met uitzicht op Haarlem. Heerlijk! Ik zie me al zitten. En het park aan je 

voeten. Er is een parkeerplaats bij iedere woning en beneden zijn bergplaatsen. Ideaal. 

Het is ook fijn dat alle winkels zo dichtbij zijn - ik ben heel benieuwd naar de plannen 

om dat winkelhart nog leuker te maken. We kunnen niet wachten.’

Nee, dit is geen echt interview. Dit zijn jouw woorden straks als je een thuis hebt 

gekocht in Twister. Wedden? Binnenkort starten we met de verkoop. Hou de website 

in de gaten.

Twister! De volgende stap in je wooncarrière. Natuurlijk Haarlem.  

advertorial

BIJZONDERE CURSUS in De Nieuwe Kring 

Oscar Mendliklaan 3, Aerdenhout 

Op 15, 21 en 29 november 2015, tijd 11.00 – 14.00 inclusief lunch

Relatie tussen de Islamitische Wereld en het Midden-Oosten.

In drie lunchbijeenkomsten zullen Jona Lendering, Richard Kroes en Thijs 

Gerbrandy belichten hoe moslims in de loop der tijden naar het westen 

hebben gekeken; over hoe de Kruistochten als definiërend moment kunnen 

worden gezien in de geschiedenis van de onderlinge betrekkingen en over 

hoe men via de wederzijdse kunst elkaar heeft beïnvloedt. 

INFORMATIE, KOSTEN en INSCHRIJVING: 
nadere informatie kunt u verkrijgen via telefoonnummer 06-16396446 of 
via email: kring.penningmeester@ziggo.nl;
zie ook onze website www.denieuwekring.nu

Kosten van de cursus voor leden € 60,-; voor niet-leden € 100,-.  U kunt 

zich aanmelden door overschrijving van het verschuldigde bedrag op 

bankrekeningnummer NL62ABNA0433535318 van De Nieuwe Kring, o.v.v. 

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

Wij zijn met SPOED op zoek naar een gemotiveerde collega voor de functie van:

ALL-ROUND MONTEUR BEDRIJFSWAGENS VOOR IN 
ONZE WERKPLAATS
Functie-eisen:
* Gespecialiseerd in onderhoud van vrachtwagens;
* Rijbewijs B; 
* Zelfstandig kunnen werken;
* Enige ervaring in pneumatiek / hydrauliek.

Wij bieden u een afwisselende baan in een prettige werkomgeving.

Bovenstaande  functie  is voor  40 uur per week.

Bij interesse dient u uw sollicitatiebrief voorzien van CV en pasfoto 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.
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bloemendaal - Wat is democratie nou 
eigenlijk, hoeveel leden telt de Twee-
de Kamer en past Mark Rutte in het 
rijtje van Tweede Kamerleden? Het is 
een greep uit de vragen, die leerlingen 
van groep 6, 7 en 8 van de Bloemen-
daalse Schoolvereniging (BSV) moes-
ten beantwoorden. Boven op zolder 
van de school, in het lokaal van groep 
8 van juf Roos Rikumahu, gaven de 
Bloemendaalse gemeenteraadsleden 
André Burger en Rolf Harder uitleg 
over hoe de democratie en een leer-
lingenraad werkt.

door Christa Warmerdam

De begeleiding van de leerlingen-
raden is een project, dat jaarlijks 
plaatsvindt naast het tweejaarlijkse 
project 'Raadslid in de klas'. Op alle 
Bloemendaalse scholen (inmiddels 
doen er al zeven scholen mee) zijn 
gemeenteraadsleden betrokken, 
die het proces intensief begeleiden. 
Het hele proces verloopt volgens de 
'regels' van echte verkiezingen. Het 
project wordt een speelse manier 
gebracht.

Quiz
De quiz met vragen over politiek 
wordt door de leerlingen van de 
BSV fanatiek meegespeeld. "Hoe-
veel leden telt de Tweede Kamer?", 
vraagt André Burger. Er kan gekozen 
worden uit verschillende antwoor-
den en de meeste leerlingen kiezen 
voor het juiste (150 leden) antwoord. 
Na de quiz worden er foto's getoond 
met bekende politici. Jesse Klaver, 
Alexander Pechtold, Mark Rutte en 
Geert Wilders worden moeiteloos 
herkend. Maar Marianne Thieme en 

Sybrand Buma mogen nog wel iets 
meer doen willen ze deze toekom-
stige stemmers binnenhalen, geen 
enkele leerling heeft enig idee wie 
ze zijn. Maar de leerlingen blijken 
wel veel over de politiek te weten, 
want op de vraag 'Wie van deze poli-
tici zit er niet in de Tweede Kamer?' 
weet een flink aantal dat dit Mark 
Rutte is, 'omdat hij minister presi-
dent is en in de regering zit'.

Trots
Juf Roos is trots op haar leerlingen: 
"Ze zijn slim hoor", zegt ze zacht-
jes terwijl leerlingen inmiddels de 
lokale politiek bespreken. "Ieder-
een heeft recht op een mening en 
het recht om die uit te spreken", legt 
Rolf Harder uit. "Als je in de leerlin-
genraad zit, kun je je mening geven 
over onderwerpen, die met deze 
school te maken hebben. Maar ver-
geet niet, je zit niet namens jezelf, 
maar namens de hele klas in de leer-
lingenraad."

Bekendmaking
Het aantal kandidaten, dat zich ver-
kiesbaar wil stellen, is hoog, maar de 
leerlingen weten nu hoe het werkt. 

Ze kunnen aan de slag, het campag-
ne voeren kan beginnen. Donderdag 
12 november zullen alle kandidaten 
zich presenteren en wordt bekend-
gemaakt wie er in de leerlingenraad 
mogen zitten. De leerlingenraad 
zal dezelfde dag door wethouder 
Richard Kruijswijk geïnstalleerd 
worden. x

 Donderdag 5 november 2015

Handhavingsperikelen
in Bloemendaal
verre van voorbij

D66 sluit zich na 
roerige tijd weer 
aan bij coalitie

Brandweer oefent
met grote ramp
in duingebied

Aerdenhout • Bennebroek • Bloemendaal  • Over veen • Vogelenzang

Bloemendaals NieuwsbladBloemendaals Nieuwsblad

"Je zit er niet namens jezelf, 
maar namens de hele klas"

Ook BSV gaat van start met leerlingenraad

André Burger en Rolf Harder geven uitleg over democratie, politiek en hoe je 
een leerlingenraad op kunt zetten aan de leerlingen van de BSV (Foto: Christa 
Warmerdam).

bloemendaal - Op zondag 8 novem-
ber, in de Dorpskerk (Kerkplein 
1, Bloemendaal), speelt de Neder-
landse klavierlegende Bob van 
Asperen zijn persoonlijke selec-
tie uit het zeer verhalende oeu-
vre van Johann Jacob Froberger. 
Froberger behoort tot een van de 
meest fascinerende en kleurrijke 
klaviercomponisten van de zeven-
tiende eeuw. Als virtuoos was hij 
uitzonderlijk bereisd en had een 
belangrijke invloed op componis-
ten als Dietrich Buxtehude, Georf 
Muffat en Johann Sebastian Bach. 
De muziek van Froberger is melan-
cholisch en persoonlijk. Kaarten 
à 23 euro (met CJP 10 euro) zijn 
verkrijgbaar via oudemuziek.nl. 
Deze zijn ook verkrijgbaar in de 
kerk vanaf een halfuur voor aan-
vang. Aanvang van het concert is 
om 15.00 uur. x

Klavierlegende 
in Dorpskerk

bloemendaal - Op zondag 8 novem-
ber zal dr. Hein van Dongen een 
lezing geven in De Kapel, Potgie-
terweg 4 in Bloemendaal, over 'De 
kracht van het zachte'. Berichten 
over overrompelende grootschali-
ge gebeurtenissen vormen helaas 
het dagelijks nieuws. Om orde op 
zaken te stellen, vragen steeds 
meer mensen om 'krachtig lei-
derschap'. Oude wijsheidstradi-
ties hebben door de eeuwen heen 
steeds weer gewezen op de kracht 
van het zachte: niet roepen en 
schreeuwen, maar luisteren; niet 
heersen, maar dienen; zaken niet 
forceren, maar ze laten gebeuren. 
De lezing begint om 10.30 uur. x

Lezing over 
kracht van zachte

bloemendaal - Zondag 8 november 
vindt een jazzmiddag plaats bij 
Grand Café Restaurant Vreeburg, 
aan het Kerkplein 16 in Bloemen-
daal. Deze middag is trompettist 
Ronald Laan solist bij het jazztrio 
van pianist Hans Keune met bas-
sist John Erich en drummer/voca-
list Joop Kooger. De jazzmiddag 
duurt van 15.00 tot 18.00 uur. x

Trompettist Laan 
gastsolist bij Keune

vogelenzang - Op zondag 15 novem-
ber, om 12.00 uur, verzamelen de 
kinderen en hun (groot)ouders 
van Vogelenzang en omstreken 
zich aan de Leidsevaart (ter hoogte 
van nummer 270). De Sint maakt 
daar namelijk zijn entree. Als 
Sinterklaas dan eenmaal is aan-
gekomen, volgt er een gezellig en 
interactief programma bij COOP 
Hulsbosch op het winkelplein en 
in het dorpshuis van Vogelenzang. 
Voor meer info: facebook.com/sin-
terklaasvogelenzang. x

Intocht Sinterklaas 
in Vogelenzang

Krant niet ontvangen
of klachten over
de bezorging?
Bel Bestelnet

tel.: 071 3643434
of bezoek

buijzepers.nl/de-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

 Keuzemenu € 39,50

(prijs voor 2 personen van 1 t/m 30 november)

Carpaccio Tespelduyn met truffelmayo, 
Parmezaanse kaas, kappertjes en pompoenpitjes

Of
Noordzeeschelp met kree�en-béarnaisesaus

***
Duo van Dry-aged Ierse runderbeef en 

rundersukade geserveerd in zijn eigen jus met 
aardse groenten uit Buurman’s eigen kas

Of
Op de huid gebakken kabeljauwfilet met 

seizoensgroenten uit Buurman’s eigen kas, 
kruiden-riso�o en een vadouvan Beurre Blanc

Bij de hoofdgerechten serveren wij frites en
verse sla uit Buurman’s eigen kas

***
Trio van chocolade met slagroom

Of
Kaasplateau, vijgen-compôte en truffelhoning

Kerstarrangementen? www.tespelduyn.nl!

Tespellaan 53 T 0252-241333
www.tespelduyn.nl

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

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

Afrekenen contant, MasterCard,  
Travelcard  en MultiTankcard
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bloemendaal - D66 is weer terug in 
de coalitie. Uit een persbericht van 
de drie coalitiepartijen VVD, Groen-
Links en D66 wordt duidelijk dat ze 
verdergaan met het oorspronkelijke 
coalitieakkoord. Nu aangevuld met 
'duidelijke afspraken over de mores 
in de coalitie en een gezamenlijke 
visie op besturen in Bloemendaal'. 
Dat laatste met hulp van 'mensen 
van buiten de raad en buiten Bloe-
mendaal'. De coalitie bezet 12 van 
de 19 zetels.

door Marilou den Outer

Fractievoorzitter van coalitiepartij 
VVD, Martijn Bolkestein: "Inhou-
delijk zijn we het nog steeds goed 
met elkaar eens en ook persoonlijk 
kunnen we het prima met elkaar 
vinden. Dat moet voldoende basis 
bieden. Maar we hebben elkaar het 
afgelopen jaar niet altijd goed op 
de hoogte gehouden. Dat leidde 
dan tot verrassingen in de raads-
vergadering. We gaan nu goede 
afspraken maken om dat beter te 
doen."

Vertrouwen
D66-fractievoorzitter Jerker West-
phal: "De D66-fractie is uit de coa-
litie gestapt om een nieuwe start 
mogelijk te maken. Uit de gesprek-
ken in de afgelopen weken is het 
voor ons duidelijk dat wij alle drie 
de noodzaak van procesafspraken 
onderschrijven voor een nieuwe 
start. Wij zijn vol vertrouwen dat 
het ons lukt het aanwezige vertrou-
wen in elkaar om te zetten naar 
afspraken waardoor het bestuur 
van Bloemendaal constructief ver-
betert. De procesafspraken zullen 
een aanvulling zijn op de verbeter-
slag, die de raad onder leiding van 
de burgemeester heeft ingezet."

Continuïteit
Fractievoorzitter van GroenLinks, 
Martine Meuleman: "Voor de con-
tinuïteit van het bestuur in onze 
gemeente zijn wij blij met het her-
stel van de 'oude' coalitie van VVD, 
D66 en GroenLinks. In de gesprek-
ken, die we de afgelopen weken 
met elkaar hebben gevoerd, heb-
ben we geconcludeerd dat we op 
inhoud op dezelfde lijn zitten en 
dat we de onderlinge samenwer-
kingen verder gaan verbeteren. We 
hebben er alle vertrouwen in dat 
D66 binnenkort met een geschikte 
wethouderskandidaat komt, die 
ook het huidige college weer com-
pleet zal maken."

Geen schone lei
De grootste oppositiepartij, Libe-
raal Bloemendaal, toont zich 'ver-
baasd' dat de oude coalitie is terug-
gekeerd. Fractievoorzitter Leonard 
Heukels: "Deze gang van zaken 
doet totaal geen recht aan hetgeen 
alle partijen hebben uitgesproken 
bij het aantreden van waarnemend 
burgemeester Schneiders om met 
een schone lei te beginnen. Een 
gemiste kans, dat de oude coalitie-
partijen niet de moed hebben om 
echt een verandering ten goede in 
het bestuur van de Gemeente Bloe-
mendaal teweeg te brengen. Deze 
nieuwe situatie is dus slecht voor 
de gemeente en dus ook voor haar 
bewoners."

Zorgen
Het CDA noemt het herstel van de 
oude coalitie 'opmerkelijk' en zet 
diverse vraagtekens: "Zorgt deze 
stap voor de broodnodige rust, 
stabiliteit en het gewenste herstel 
van vertrouwen? Is dit herstel voor 
de hand liggend en gewenst?" Het 
CDA stelt dat zij 'op constructieve 
wijze oppositie zal blijven voeren', 
zij het kritisch: "Het feit dat VVD, 
D66 en GL menen dat er bovenop 
het bestaande coalitieakkoord, 
procesafspraken moeten worden 
gemaakt ter bevordering van een 
goede onderlinge samenwerking, 
getuigt nou niet meteen van veel 
vertrouwen in elkaar en dat baart 
ons toch wel enige zorgen", aldus 

André Burger.
Ook de fractievoorzitter van Hart 
voor Bloemendaal, Marielys Roos, 
is kritisch. "Ik lees niets over een 
visie, wat is het plan van de coali-
tie? Er wordt alleen verwezen naar 
het oude coalitieakkoord, dus nee, 
verfrissend is het niet." Ze noemt 
het 'raar' dat de VVD externe des-
kundigen wil inroepen voor de 
bestuurlijke vernieuwing. "Zijn de 
Bloemendaalse ambtenaren niet 
goed genoeg? Het is te duur en niet 
motiverend voor het eigen perso-
neel", zo stelt zij.

Linksere trekken
De PvdA tot slot reageert bij monde 
van fractievoorzitter Henk Schell: 
"Het is raar dat D66 op een zo 'bom-
bastische' wijze breekt, inclusief 
de wethouder, en nu toch verder 
gaat met hetzelfde programma. 
Volgens mij ongekend. Op deze 
wijze stel je de bestuurlijke stabili-
teit van een gemeente toch niet in 
de waagschaal?" De PvdA had lie-
ver gezien dat het coalitieakkoord 
'linksere trekken' had gekregen, 
bijvoorbeeld op gebied van soci-
ale woningbouw. "Omdat de coa-
litie nu expliciet aangeeft dat het 
bestaande akkoord de basis vormt, 
is het echter niet realistisch om te 
verwachten dat dit gaat gebeuren. 
De conclusie is dat wij dus 'lekker' 
in de oppositie blijven, formeel is 
dat al zo, maar ook in de praktijk 
blijft dat zo." x
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www.centmeubelen.nl
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Oude coalitie terug in de bankjes

Terug van weggeweest: de coalitie in Bloemendaal, met VVD, GroenLinks en D66 
(Archieffoto: Marilou den Outer).

bloemendaal - Waternet is op zoek 
naar fans van de Amsterdamse Water-
leidingduinen, die het leuk vinden om 
de medewerkers in het bezoekerscen-
trum te helpen op zondag, het druk-
ste moment van de week.

Het werk bestaat uit het beantwoor-
den van vragen van bezoekers over 
het gebied en het verrichten van 
baliewerkzaamheden. Een leuke 

en afwisselende klus. Van de vrijwil-
ligers wordt plezier in het omgaan 
met mensen gevraagd en voldoende 
kennis van de Amsterdamse Water-
leidingduinen.
Lees meer over deze vacature op 
www.waternet.nl/AWD, mail naar 
vrijwilligers@waternet.nl of bel 
met het bezoekerscentrum De 
Oranjekom (Eerste Leyweg 4, Voge-
lenzang), tel. 020-6087595. x

Vrijwilligers gezocht voor 
centrum Waterleidingduinen

Het bezoekerscentrum (Foto: Alwin Slomp).

BLOEMENDAAL - "Ik wil u complimen-

teren met uw inhoudelijke discussie 

en uw betoonde discipline." Met deze 

woorden sloot waarnemend burge-

meester Bernt Schneiders de gemeen-

teraadsvergadering van woensdag 28 

oktober af. Eerder op de avond had 

hij zichzelf geïntroduceerd tijdens de 

opening: "Ik ben gevraagd u een handje 

te helpen de rust en stabiliteit in het 

gemeentebestuur terug te brengen. 

Dat doe ik met heel veel plezier. Ik vind 

het ook eervol. Ik vind Bloemendaal 

een fantastisch mooie gemeente. De 

gemeente staat bovenaan in het lijstje 

van de gemeenten met de beste woon-

kwaliteiten, maar ook in een lijstje met 

gemeenten waar het in bestuurlijke zin 

niet helemaal vlot loopt. En ik denk dat 

het onze gemeenschappelijke opdracht 

is om van dat verkeerde lijstje af te 

komen."

door Christa Warmerdam

Schneiders sprak ook nog een dank-
woord uit richting zijn niet-aanwezige 
voorgangster, Aaltje Emmens-Knol. "Ik 
vermoed dat ze naar de televisie kijkt. 
Dit kanaal schijnt heel goed bekeken 
te worden." Hij groet naar de camera: 
"Dus mevrouw Emmens, namens ons 
allen, zeer bedankt!" Daarna ging hij 
over tot de orde van de dag.
De vraag was of een burgerinitiatief 
behandeld kan worden in de gemeen-
teraad. Het initiatief, van mevrouw 
Martens en meneer Heystek, gaat over 
vraag of er wellicht een rotonde kan 
komen op de kruising van de Brede-
rodelaan/Duinlustparkweg/Wietse 
Noormanlaan/Zocherlaan. In zijn 
eerste speech voor de raad vertelde 
Rolf Harder (VVD) dat dit volgens hem 
het tweede burgerinitiatief ooit in de 
Gemeente Bloemendaal is sinds de 
invoering van deze mogelijkheid in 

2004. Het initiatief wordt gesteund 
door 206 geldende steunbetuigingen, 
hetgeen ruim boven de vereiste 125 is. 
Wethouder Kruijswijk zegde toe dat de 
kwestie in december in de daarvoor 
bestemde commissie aan de orde kan 
komen.

Vluchtelingen

Burgemeester Schneiders deelde mee 
hoe de gemeente om denkt te gaan 
met de vluchtelingenkwestie. "We 
hebben in de regio Kennemerland 
afgesproken regionaal de regie in 
handen te houden. Als er een Bloe-
mendaalse locatie op de lijst met 
opvang locaties staat, zullen we dit in 
de commissie Bestuur en Middelen 
bespreken hoe we dit gaan commu-
niceren." Marielys Roos (Hart voor 
Bloemendaal) sprak haar bezorgdheid 
uit over het feit, dat in het verleden 
de inwoners in andere gemeenten te 
laat of niet zijn ingelicht. Schneiders: 
"Laten we proberen de zorgvuldigheid 
bovenaan te laten staan, al is soms 
snelheid geboden. Door de regie in 
handen te houden, hopen we dit te 
kunnen doen."

Huisartsenpost

In de discussie over eventuele nieuw-
bouw van verpleeghuis Oldenhove, 
nam wethouder Nico Heijink de zor-
gen weg over het voortbestaan van 
de huisartsenpost (HOED): "Het is 
de wens van zowel de huisartsen als 
van Sint Jacob om tot een vestiging in 
Oldenhove te komen. Ook proberen 
we voor een tijdelijke huisvesting tij-
dens de bouw te zorgen."
Na een kleine twee uur vergaderen 
besloot Schneiders de vergadering.
De hele vergadering is terug te zien 
via www.gemeenteraad.bloemendaal.
nl. x

Schneiders vindt bijbaan 'eervol'
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GRATIS INLOOPSPREEKUUR
Tanger Advocaten is één van de grootste advocatenkantoren in de regio Kennemer-

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

culieren wordt wekelijks een inloopspreekuur gehouden voor gratis oriënterend 

juridisch advies. Zie onderstaand schema voor deze maand:

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

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

u contact opnemen met de coördinerende advocaten:

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

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

Zie ook onze website www.tanger.nl

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

Wij zijn met SPOED op zoek naar een gemotiveerde collega voor de functie van:

ALL-ROUND MONTEUR BEDRIJFSWAGENS VOOR IN 
ONZE WERKPLAATS
Functie-eisen:
* Gespecialiseerd in onderhoud van vrachtwagens;
* Rijbewijs B; 
* Zelfstandig kunnen werken;
* Enige ervaring in pneumatiek / hydrauliek.

Wij bieden u een afwisselende baan in een prettige werkomgeving.

Bovenstaande  functie  is voor  40 uur per week.

Bij interesse dient u uw sollicitatiebrief voorzien van CV en pasfoto 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.

GLASSCHADE ?
 

SALVAGE
KENNEMERLAND

 
NACHT & DAG
BEREIKBAAR

 
 

023 - 5.36.46.56

GRATIS
inloopspreekuur voor
advies over bijles en
huiswerkbegeleiding
voortgezet onderwijs
in de Bibliotheek van

Haarlem-centrum
iedere zaterdag van

10.00-12.00 uur kijk op
www.wietskebreman.nl

CONCERT
vrijdag 13 november

 
ROSSINI STABAT MATER

 
GOUNOD MESSE

SOLENNELLE
 

Nieuwe Kerk, Kanaalstraat
www.COV-IJMUIDEN.nl

 

kringloopwinkel
TWEEDE KANS
zoekt spullen ,we halen

alles gratis bij u op
de opbrengst gaat naar

goed doel
wij doen ook

inboedelontruiming
0251-80999

 

Bel ons voor het mooiste
SCHILDERWERK

met speciale tarieven.
Ook verrichten we stuc

en timmerwerk. Volledige
renovatie van uw interieur

Maatwerk kasten/meubels,
ART badkamer of keuken
ideeën zie www.Bokaza.nl

06-17389531 KvK
53027094

SLAAPBANK
€ 125,-

 
( in zeer goede staat )

Breed. 1.80
Hoog. 0.80

Zitdiepte. 0.60
Armleuning hoogte 0.70

Mobiel 06 51563282

OPL.PEDICURE
Pediroda dé favoriete

opleider van Ned. start
febr. met de opl.(medisch)
pedicure o.a. te Hillegom.

Open avond op 12-11
info www.pediroda.nl

telf: 0548-545077
 
 
 

PARANORMAAL
Woensdag 11 november is

er
een PARANORMALE avond

Floresstraat 14 Haarlem
medium Gerbrand zal uw

vragen beantwoorden.
aanvang 20.00 uur kosten

7.50 tel 023 5260583
www.mediumgerbrand.nl

Stress, onzeker, verdriet,
FAALANGST

of andere problemen?
Therapie voor oplossingen

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

een kosteloos
en vrijblijvend

oriëntatiegesprek.
 

Ik (man, 55+)
ben op zoek naar iemand

die ook graag beter
wil leren

TENNISSEN
en met mij 1x p.w.

wil trainen in Overveen.
~~~

pvdg@telfort.nl
023-5266365

RIJ-ANGST?
Bang of onzeker in de

auto? Lang niet gereden?
Angst voor:

tunnels, bruggen,
snelweg, vrachtauto's?

Gespecialiseerde
rijangst-begeleiding.

Bel voor een afspraak!
06-29026339

www.buromoussault.nl

Als u op zoek naar een
goed

SCHOONMAKER
met referenties ??

Bel mij
0621298458

BIJLES
Gepensioneerde

docent
geeft bijles in wiskunde

en rekenen.
Heemstede.
023 5470275
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RUTTE LEVENSMIDDELEN EN DELICATESSEN
Deze week

BELEGEN GOUDSE KAAS

500 gram   € 4,95
Bloemendaalseweg 20           Bloemendaal Tel. 023-5255812

SPAAR NU VOOR HET GRATIS 
BOODSCHAPPENPAKKET

1.292.58

1+1
GRATIS

haarlem - Op zaterdag 14 november 
verzorgt het Nederlandse Hineni 
Symfonie Orkest vanaf 19.30 uur een 
concert in de Koningkerk, aan de 
Kloppersingel 55 in Haarlem. Onder 
leiding van chef-dirigent Lubertus 
Leutscher brengt het orkest voor de 
pauze populair-klassieke muziek, 
waaronder het 'Chanson de Matin' 
van Elgar, een werk van Offenbach 
en enkele delen uit 'Feuerwerk' van 
Händel. Na de onderbreking heeft 
het orkest gevarieerd Israëlisch 
repertoire, zoals 'Fanfare voor Israël' 
(bestaande uit veel bekende melo-
dieën) en een klezmermedley op de 
lessenaars staan.

Het Hineni Symfonie Orkest geeft 
sinds 2006 concerten in binnen- 
en buitenland en heeft onder 
andere in het Concertgebouw in 
Amsterdam, De Doelen in Rot-
terdam en het Jerusalem Theatre 
in Jeruzalem opgetreden. 'Hineni' 
is Hebreeuws voor 'hier ben ik'. 
Onder dit motto spelen de circa 

55 leden van het Hineni Symfonie 
Orkest, dat voornamelijk uit pro-
fessionele musici bestaat, pro deo 
ten bate van het Hineni-centrum in 
Jeruzalem. Deze hulpverleningsor-
ganisatie biedt onder meer steun 
aan weeskinderen, kansarme jon-
geren, Holocaust-overlevenden en 
slachtoffers van terreur.
Lubertus Leutscher begon zijn 
muzikale carrière in 1978 als 
trompettist bij het Frysk Orkest. 
Vervolgens heeft hij in die hoeda-
nigheid deel uitgemaakt van het 
Koninklijk Concertgebouw Orkest 
en het Noord Nederlands Orkest. 
Van laatstgenoemd ensemble is hij 
al jaren chef-dirigent.
Kaarten kosten 19,50 euro. Kinde-
ren tot en met 12 jaar hebben gratis 
toegang. Kaarten zijn te bestellen 
via www.hinenisymfonieorkest.
nl. x

Klassiek en klezmer in 
Haarlemse Koningkerk

Het Hineni Symfonie Orkest laat zich 
gelden op 14 november (Foto: pr).

bloemendaal - De gemeente heeft deze 
week toestemming gegeven aan de 
bewoner van de Verbindingsweg voor 
de uitrit, die hij had gecreëerd achter 
het huis, aan de openbare parkeer-
plaats van het Bispinckpark. De bewo-
ner had de uitrit aangelegd zonder 
vergunningaanvraag vooraf. Buurtbe-
woners kaartten de situatie aan en er 
volgden raadsvragen. De vraagtekens 
richtten zich ook op het feit, dat bij 
de aanleg een stuk gemeentelijke heg 
was gesloopt en dat de uitrit op een 
parkeerhaven uitkomt.

door Marilou den Outer

De gemeente stelt nu: "Aan de ver-
gunning zijn enkele voorwaarden 
verbonden. De uitrit mag maximaal 
ten koste gaan van één parkeervak 
aan het Bispinckpark en aan de 
voorzijde aan de verbindingsweg, 
waar de oorspronkelijke inrit lag, 

moet een parkeervak beschikbaar 
komen. Per saldo gaan er op deze 
manier geen parkeerplaatsen ver-
loren."
Bouw- en woningtoezicht had aldus 
besloten na inwinnen van advies bij 
de afdeling Groen, die geen bezwa-
ren had tegen het gedeeltelijk 
weghalen van de haag, en afdeling 
Verkeer.
Blijft nog over de vraag van de hand-
having. In dit geval is de vergunning 
pas aangevraagd toen er vragen 
rezen over deze aanleg van de inrit 
ten koste van een gemeentelijk 
stuk haag, en uitmondend op een 
parkeerplaats. De woordvoerder 
van Bouw- en woningtoezicht: "Ik 
wil niet zeggen dat het dagelijkse 
kost is, maar het komt geregeld 

voor dat mensen een schuurtje bou-
wen en er pas later achter komen 
dat er een vergunning nodig is. Dan 
is het toch zottigheid om dit eerst af 
te breken om hem dan vervolgens 
weer opnieuw te gaan bouwen? We 
gaan in zo'n geval eerst onderzoe-
ken; kan het worden gelegaliseerd 
of niet? Als er absoluut geen zicht 
is op legalisatie, gaan we natuurlijk 
geen valse verwachtingen wekken 
en zullen we handhaven."
Echter, volgens het bestuursrecht 
had de vergunningaanvraag er al 
moeten liggen op het moment dat 
wordt bekeken of er uitzicht op 
legalisatie is. Het beleid in Bloe-
mendaal blijft in die zin bestuurs-
rechtelijk twijfelachtig. Een burger 
wordt hier niet gestimuleerd eerst 
een vergunning aan te vragen.
Henk Schell (PvdA), die eerder vra-
gen stelde over deze situatie aan 
het Bispinckpark: "Het is niet uit te 
leggen aan de burger. De gemeen-
te moet visie en voortvarendheid 
tonen en duidelijk maken: wanneer 
handhaaf je strikt, wanneer hand-
haaf je niet, wat is het beleid? Ik 
wil daarover graag in gesprek met 
de wethouder om dit nu eens hele-
maal duidelijk te krijgen."
Marielys Roos (Hart voor Bloemen-
daal), die zich al eerder kritisch 
uitliet over de handelwijze van de 
gemeente op dit onderwerp, stelde 
direct nieuwe raadsvragen naar 
aanleiding van de verlening van de 
vergunning. Zo stelt zij dat niet één, 
maar twee parkeerplekken aan de 
zijde van het Bispinckpark verdwij-
nen. "Feit is dat er is gehandeld in 
strijd met het bestemmingsplan 
en in dat geval móet de gemeente 
handhaven. Burgers moeten daar-
van kunnen uitgaan. Anders denkt 
Jan Rap en z'n maat: laten we maar 
iets gaan bouwen, dan zien we 
later wel hoe we dat fixen met de 
gemeente. Als iedereen dat doet, 
dan wordt het een vrijstaat." x

Kritiek op vergunningverlening: 
"Zo wordt het een vrijstaat"

De oorspronkelijke uitrit van het pand aan de Verbindingsweg. In ruil voor een 
parkeerplaats hier, mag aan de achterkant aan het Bispinckpark een parkeer-
plek verdwijnen (Foto: Marilou den Outer).

haarlem - Op zondag 8 november, 
vanaf 13.00 uur, is de traditionele 
brocante fair met high tea in de 
Kookgarage, aan de Kamperstraat 
26A in Haarlem. De gerenommeerde 
handelaren, die zomers ook te vin-
den zijn op de Dreef Antiekmarkt, 
hebben weer de mooiste spullen 
uit vervlogen tijden uitgestald. 
Tegen aantrekkelijke prijzen kan 
men snuffelen tussen het antiek, 
brocante en artikelen uit grootmoe-
ders tijd. De toegang is gratis.
Tegelijkertijd kan men in de sfeer-
volle Kookgarage een high tea bestel-
len, voor een schappelijk prijsje. De 

high tea wordt ambachtelijk bereid 
met biologische grondstoffen door 
gastheren Bert en John. Ondertus-
sen gaat men bij een van de tafels 
langs met glaswerk, servies, blik, 
hout, keukengerei, antieke kerst-
versieringen. Er zijn ook tafels 
waar het retro uit de jaren '40, '50, 
'60 flink vertegenwoordigd is. Ook 
wordt er als vanouds een huisge-
maakte glühwein geserveerd. x

Brocantemarkt in Kookgarage

De sfeervolle Kookgarage zet aan-
staande zondag de deuren open voor 
de brocantemarkt (Foto: pr).

Voor de kortste weg
op de arbeidsmarkt
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Permanent mooi
met de feestdagen?

Maak vóór 15 nov een
afspraak voor

permanente wenkbrauw
of eyeliner en ontvang

10% KORTING!
PMbeaUty

bel 06-18452443
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Vlak over de Duitse grens begint 
het Teutoburger Woud. Hier vind je 
een paar van Duitslands mooiste 
wandelpaden, zoals de Eggeweg. 
Neem je een kijkje bij de beroemde 
Externsteine? Of bezoek je de 
gezellige kerstmarkt in Paderborn? 
De imposante kathedraal is prachtig 
verlicht. Tientallen kraampjes 
verrassen je met handwerk en 
streekspecialiteiten. En wie een 
autotochtje maakt, ontdekt vele 
romantische kasteeltjes en vak-
werkdorpjes. 

Je logeert in Hotel der Jägerhof 
in Willebadessen, omringd door 
bossen. Het hotel heeft o.a. een 
wellnesscentrum, kegelbanen en 
minigolf. Ook is er een Jägerstube, 
café, restaurant en een ‘Biergarten’. 

Kerstsfeer in het
Teutoburger Woud

Informatie & reserveren
www.pharosreizen.nl/gelezen-in/
buijze-pers of via 023 - 55 42 870
(lokaal tarief) met zoekcode 32466.

euro p.p.
99

Inbegrepen
• 3x overnachting met ontbijtbuffet
• 1x viergangendiner of buffet
• 1x welkomstdrankje
• wandelinformatie met wandelroutes 
 (ter plaatse te ontvangen)
• entree tot het glasmuseum (ter 
 plaatse te ontvangen)
�� ��������	
������������

Prijzen 4 dagen
03/11-19/12 99

Kinderkorting (bij 2 vol-
betalenden op de kamer)
0 t/m 6 jaar: gratis
7 t/m 12 jaar: 50% korting

Prijzen in € p.p. o.b.v. kamer
zonder balkon. Niet 
inbegrepen: reserve-
ringskosten (€20,-) en 
bijdrage Calamiteiten-
fonds (€2,50).

zoekcode 32466

*

'Calamiteit' in duingebied

bloemendaal - Afgelopen zaterdag heeft Brandweer Kenne-
merland de bestrijding van een natuurbrand geoefend in de 
Kennemerduinen. De oefening startte om 10.00 uur tot aan 
het eind van de ochtend. Het scenario van de oefening begon 
als volgt: tijdens een ronde door de terreinbeheerder spra-
ken bezoekers de boswachter aan. Nabij de Waterleiding-
weg in de Kennemerduinen was een natuurbrand ontstaan. 
Al snel werd duidelijk dat er sprake was van een westelijke 
windrichting met een windkracht 4. Daarbij moest rekening 

worden gehouden met de aanwezigheid van villawoningen 
met rietkappen in de directe omgeving. Als extra uitdaging 
gaf het scenario aan dat er een voorstelling plaatsvond in 
het openluchttheater met een groot aantal bezoekers. In 
de evaluatie na afloop van de waardevolle oefening zijn de 
leermomenten en ervaringen gedeeld. Ter vervanging van 
papieren landkaarten wordt gewerkt aan digitalisering. 
Vernieuwing is een continu proces, dat de brandweer van 
Kennemerland samen met partners oppakt (Foto: pr). x

Zaterdag 7 november

10.00-15.00 uur | Minibiomarkt in 

Kweektuin

Van harte welkom om eens te 
komen kijken, te praten, informatie 
te krijgen en te kopen. Met: pom-
poenen en biologische groenten van 
De Nieuwe Akker, lekkere appelras-
sen van landgoederen in Kenne-
merland en 100 procent natuurlijk 
appelsap van De Fruittuinen.
Haarlemmer Kweektuin, Haarlem.

14.00-16.30 uur | Yoga: 'november 

intensives'

Warm en licht de herfst in? Heerlijke 
Hatha Yoga/Critical Alignment Yoga 
Intensives met thema's als balans, 
achteroverbuigen en omkeringen en 
ontspanning. Op zaterdagmiddag 
7, 14 en 21 november van 14.00 tot 
16.30 uur.
Opia Yoga, Haarlem.
19.30-23.45 uur | Buddha Danceparty

De dj's verzorgen een wereldse mix 
met de nodige funk, soul, rock en 
hedendaagse dance.
Buddadance, Zandvoort.

Zondag 8 november

10.30-12.00 uur | Ouder-kindyoga en 

-massage

Samen gaan we bewegen, spelen, 
zingen, dansen en ontspannen. Een 
heerlijk moment om samen met 
papa of mama te zijn met yoga en 
massage. Door je kind te masseren, 
vervul je een van de eerste levens-
behoeftes, namelijk liefdevolle 
aanraking.
Annet van de Rhee, Haarlem.

14.30-17.00 uur | Bezield leven - Muzi-

kale bewustzijnsbijeenkomst en boek-

presentatie

Schrijver/persoonlijk begeleider 
Jules van der Veldt, die al vele jaren 
teksten ontvangt uit 'het grote, 
wetende veld' en onlangs zijn boek 
'Waarachtig leven' publiceerde, 
heeft de handen ineengeslagen met 
zijn zus en zangeres/dichteres Carla 
van der Veldt. Spreken, muziek, 
zang, stilte en gedichten zijn de 

ingrediënten.
Iber Lengua, Haarlem.

Maandag 9 november

17.00-17.40 uur | Gratis consult bij 

Ananda

Hoe bescherm ik mij tegen elektro-
magnetische straling en negatieve 
energie van anderen? Wat kan ik 
gebruiken voor mijn gezondheid? 
Hoe blijf ik bij mezelf? In november 
en december is er op de maandag-
middag, van 17.00 tot 17.40 uur, een 
holistisch gezondheidstherapeut 
aanwezig bij Ananda. In een kort 
consult van vijf minuten ontvangt 
men direct een vrijblijvend advies 
over welk artikel men het beste 
kan gebruiken. Nieuwetijdswinkel 
Ananda, Haarlem.

Dinsdag 10 november

19.30-21.30 uur | Start basiscursus 

Mindfulness en afvallen

Ook jij kunt een gezonde relatie met 
eten en je gewicht krijgen. Hoe zou 
het zijn om: nooit meer een gevecht 
met eten te hebben, te genieten van 
alles wat je eet, zonder je schuldig 
te voelen, te stoppen met eten als je 
verzadigd bent en juist te eten als je 
trek hebt? Nadat je het traject hebt 
gevolgd, zal er veel veranderd zijn.
Karen van Brink, Haarlem.

Woensdag 11 november

20.00-22.00 uur | Paranormale 

avond

Deze avond begint met een geleide 
meditatie. Dit doen we om even alle 
dagelijkse beslommeringen te ver-
geten en om onze energie op elkaar 
af te stemmen. Hierna zal ik een 
aantal dingen mogen waarnemen en 
die met u delen. Na een korte pauze 
is er gelegenheid om persoonlijke 
vragen te stellen. Deze vragen kun-
nen gaan over dierbaren, uzelf of 
over overledenen.
Gerbrand Elkerbout, Haarlem.

Kijk voor alle informatie over deze en 

veel meer activiteiten op www.bewust-

haarlem.nl. x

Minibiomarkt in Kweektuin (Foto: 
pr).

Buddha Danceparty (Foto: pr).

Carla van der Veldt (Foto: pr).

Karen van den Brink (Foto: pr).

bennebroek - In het Trefpuntcafé 
van vrijdag 6 november kan men 
met elkaar in gesprek over de Wet 
maatschappelijke ondersteuning 
(Wmo). Het doel van de nieuwe 
Wmo is dat mensen langer zelf-
standig thuis blijven wonen en 
meedoen in de samenleving. Als 
dat niet op eigen kracht lukt, 

kan de Wmo ondersteuning bie-
den. Het gaat dan bijvoorbeeld 
om begeleiding, dagbesteding of 
huishoudelijke ondersteuning 
en voorzieningen voor wonen en 
buitenshuis verplaatsen. Welke 
ondersteuning nodig is, bekijken 
gemeente en cliënt samen. Maartje 
Loerakker en Marijke Bergh van 

Trefpuntcafé over Wmo de Gemeente Bloemendaal vertel-
len in Het Trefpunt, Akonieten-
plein 1 in Bennebroek, over de 
Wmo in Bloemendaal. Aanvang is 
om 20.30 uur, er is inloop vanaf 
20.00 uur. x

bloemendaal - Op zondag 15 novem-
ber zal drs. Arie Bos een lezing 
geven in de Kapel, Potgieterweg 
4 in Bloemendaal, met als thema 
'Mijn brein denkt niet, ik wel'. In 
deze lezing wordt geprobeerd aan-
nemelijk te maken dat de herse-
nen niet bewustzijn maken, maar 
dat het andersom is: bewustzijn 
vormt voortdurend de hersenen. 
Die vervolgens weer een instru-
ment zijn voor het bewustzijn. Zo 
zijn de hersenen ook een instru-
ment voor het denken, maar geen 
producent. De lezing begint om 
10.30 uur. Voor meer info: www.
dekapel-bloemendaal.nl. x

'Mijn brein denkt 
niet, ik wel'

haarlem - Op woensdag 11 novem-
ber geeft Fik Meijer een lezing 
over zijn nieuwe boek 'Jezus & de 
vijfde evangelist' in de Kennemer 
Boekhandel. Historicus Fik Meijer 
is de populairste schrijver over de 
oudheid in het Nederlandse taal-
gebied. In zijn nieuwe boek vertelt 
hij over het leven van Jezus aan 
de hand van de enige historische 
bron, die wij hierover hebben: de 
Joodse geschiedschrijver Flavius 

Josephus, ook wel 'de vijfde evan-
gelist' genoemd. Op basis van diens 
geschriften geeft Fik Meijer een 
boeiend beeld van de historische 
Jezus en zijn leefwereld. Aanvang 
is om 20.00 uur. De toegangsprijs 
bedraagt 7,50 euro. Reserveren 
kan via info@kennemerboekhan-
del.nl of tel.nr. 023-5251944. De 
Kennemer Boekhandel is te vin-
den aan de Kleverparkweg 3 in 
Haarlem. x

Lezing Fik Meijer in boekhandel

haarlem - Wat doe je met een staaf-
mixer, die het niet meer doet? Met 
een fiets waarvan het wiel aan-
loopt? Of met een dvd-speler, die 
niet meer opengaat? Weggooien? 
Mooi niet. Woensdag 11 november 
organiseert Transition Town Haar-
lem, in samenwerking met Dock, 
een Repair Café in Haarlem Oost. 
In De Zuidparker, Bijvoetstraat 5, 
staan elke tweede woensdag van 
de maand tussen 19.00 en 21.00 
uur diverse vrijwillige reparatie-
deskundigen klaar. Elektriciens, 
naaisters en fietsenmakers helpen 
bij alle mogelijke reparaties. Ook 
gereedschap en materialen zijn 
aanwezig. Mensen die het Repair 
Café bezoeken, nemen van thuis 
kapotte spullen mee. Broodroos-
ters, lampjes, föhns, kleding, fiet-
sen, speelgoed; alles wat het niet 
meer doet, is welkom. De vaklui 
in het Repair Café weten bijna 
altijd raad. Thee en koffie staan 
klaar. x

Repair Café in 
De Zuidparker

ADVERTEREN?
Bel 071 - 3619323
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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

Uw auto, fiets of 
inboedel verkopen?

Plaats een

PAPERCLIP
via de website

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

Nieuwstraat 38, 2312 KC Leiden, tel: 071-5145832

1995 - Onder de Boompjes 20 jaar! - 2015
Gevraagd voor onze jubileumveiling:

bijzondere verzamelingen en objecten, alsmede
kunst, antiek, wijn, goud, zilver en kleingoed. 

Op afspraak geopend: ma-vrij van 10-17 uur. 
Taxatie aan huis? Bel of mail voor informatie en afspraak
www.onderdeboompjes.nl  / info@onderdeboompjes.nl

Zeer gedreven en gemotiveerde man, 

16 jaar ervaring als 

huishoudelijke hulp
b.v. ramen lappen, strijken, stofzuigen, 

bedden opmaken, ook tuinwerk, snoeien 

van hagen, tuinaanleg en gras maaien. 
Bij oudere mensen en bij particulieren thuis. 
Zeer goede referenties schriftelijk en telefo-

nisch. Ik zou het leuk vinden om mijn werk 

uit te breiden in Haarlem en omgeving, ben 

in het bezit van een vog formulier; € 10,- per 

uur. Telefoonnummer 06 444 82975 

email vink_j@hotmail.com.

Nicky’s Place Haarlem
41ste Spirituele Beurs! 

14 en 15 november, open 11.00 - 17.00 uur, 
toegang 6 euro

Kennismakingsconsulten max. 15 euro voor 20 min.
o.a. Mediums, tarot, magnetiseren, babyfluisteraar, 

nieuwe Healingtechnieken, aura fotografie 
en nog veel meer.

Trefpunt ´t Trionk, van Oosten de Bruynstr. 60, 
2014 VS Haarlem

www.nickysplace.nl of bel Nicole 06-41041509

Henk Ames
portretschilder

LAATSTE KANS!
Doe een bod op uw portret

Bel 023-5263761

POOLS
aannemmersbedrijf

Aftimmering en
schilderwerk.

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

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

www.sekula.nl

 
INBRAAKSCHADE ?

 
SALVAGE

KENNEMERLAND
 

NACHT & DAG
BEREIKBAAR

 
023-5.36.46.56

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

LADIES DAY
 

Kom gezellig langs op
8 november a.s vanaf

10.30 tot 16.30.
Speeltuin Hof van Eden

Muiderslotweg 230 Haarlem
Voor de eerste 25 ladies

een mooie Goodiebag gratis
 

vogelenzang - De bijeenkomst afgelopen 
juni 'Hoe houden we Vogelenzang vitaal?' 
krijgt een vervolg op maandag 30 novem-
ber. De opmerkingen en suggesties, die 
destijds naar voren zijn gebracht, worden 
momenteel verwerkt.

door Marilou den Outer

Een van de uitkomsten was dat de daar 
aanwezige inwoners van Vogelenzang 
niet veel heil zagen in woningbouw in 
Vogelenzang noordoost en dat zij veel 
waarde hechten aan het groene karak-
ter van het dorp.
Aan de andere kant werd geconstateerd 
dat instroom van starters en jonge 
gezinnen zal moeten worden bevor-
derd om ook op termijn de vitaliteit 
van die dorpskern te waarborgen. Het 
voorzieningenniveau lijkt langzaam 

maar zeker in te zakken, zo is bijvoor-
beeld de pinautomaat verdwenen en is 
de busverbinding onvoldoende.
De initiatiefnemers van 'Hoe houden 
we Vogelenzang vitaal?', André Burger 
(CDA) en Henk Schell (PvdA), zijn nu 
doende een voorstel voor te bereiden, 
dat 30 november zal worden bespro-
ken.
De vervolgavond over de vitaliteit in 
Vogelenzang staat open voor iedere 
belangstellende en vindt plaats in het 
Dorpshuis Vogelenzang (Henk Len-
senlaan 2A). Aanvang is om 20.00 uur. 
Inwoners krijgen hierover deze maand 
een uitnodiging in de bus. x

Bijeenkomst over toekomst 
Vogelenzang krijgt vervolg

Bewoners houden van het groene karak-
ter van Vogelenzang, maar zoeken ook 
meer vitaliteit in het dorp (Foto: Marilou 
den Outer).

Beschermvrouw op bezoek

haarlem - Simavi werkt negentig jaar aan de gezondheid van mensen en viert dit 
jubileum met een indrukwekkende fototentoonstelling: 'Voorkómen is beter, 90 jaar 
Simavi'. Fotojournalist van het Jaar (1997 en 2004) Raymond Rutting heeft de noodzaak 
en impact van het werk van Simavi tijdens een rondreis door afgelegen gebieden in 
Ghana, vastgelegd. Woensdag 28 oktober bezocht beschermvrouwe Prinses Beatrix 
als eerste de tentoonstelling. De foto's worden geëxposeerd in de Fotogalerie De Gang 
in Haarlem. Meer over het bezoek van Beatrix verderop in deze krant (Foto: Michel van 
Bergen). x

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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Wat ruist er 
door het 
struikgewas?

'Coalitie met de 
burger is het 
allerbelangrijkst'

Volop klaprozen
in winkelstraat 
van Bloemendaal

Aerdenhout • Bennebroek • Bloemendaal  • Over veen • Vogelenzang

Bloemendaals NieuwsbladBloemendaals Nieuwsblad

Krant niet ontvangen
of klachten over
de bezorging?
Bel Bestelnet

tel.: 071 3643434
of bezoek

buijzepers.nl/de-verspreiding

Zie elders in
deze krant

 Keuzemenu € 39,50

(prijs voor 2 personen van 1 t/m 30 november)

Carpaccio Tespelduyn met truffelmayo, 
Parmezaanse kaas, kappertjes en pompoenpitjes

Of
Noordzeeschelp met kree�en-béarnaisesaus

***
Duo van Dry-aged Ierse runderbeef en 

rundersukade geserveerd in zijn eigen jus met 
aardse groenten uit Buurman’s eigen kas

Of
Op de huid gebakken kabeljauwfilet met 

seizoensgroenten uit Buurman’s eigen kas, 
kruiden-riso�o en een vadouvan Beurre Blanc

Bij de hoofdgerechten serveren wij frites en
verse sla uit Buurman’s eigen kas

***
Trio van chocolade met slagroom

Of
Kaasplateau, vijgen-compôte en truffelhoning

Sinterklaaswedstrijd 28-11. Schrijf nu in!

Tespellaan 53 T 0252-241333
www.tespelduyn.nl

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

Voor de kortste weg
op de arbeidsmarkt

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

Iedere dag geopend
Maandag t/m zaterdag Happy hour

van 8.00-10.00 uur

Zondag van 10.00-12.00 uur
Programma goud van € 14,- voor € 10, -

bloemendaal - Ze waren de winke-
liers in het dorp Bloemendaal al 
langer een doorn in het oog, maar 
toen tijdens de behandeling van 
de gemeentebegroting vorige week 
werd geopperd de parkeertarieven 
te verhogen wisten ze het zeker: wég 
met de parkeermeters óf voer ze in 
álle kernen in. Of het alternatief: 
richt, zoals in Bennebroek en Over-
veen, de blauwe zone in, met par-
keerschijven. De actieposters met 
deze boodschap hangt sinds deze 
week achter menig Bloemendaalse 
winkelruit. 

door Marilou den Outer

Robert Verrijk, vicevoorzitter van 
de winkeliersvereniging: "De par-
keermeters zijn zo'n 25 jaar gele-
den op ons verzoek neergezet om 
te voorkomen dat bewoners par-
keerplekken van klanten bezet-
ten. Eenvoudige parkeermeters, 
heel laagdrempelig en de insteek 
van de gemeente was ook niet om 
daar heel veel aan te gaan verdie-
nen. Maar een paar maanden gele-
den zijn de meters zonder ons erin 
te kennen vervangen door nieuwe, 
en is het nu niet meer mogelijk 
met muntgeld te betalen. Alleen 
met pinpas en app, en dat is voor 
oudere klanten vaak een ramp. De 
winkeliers krijgen hierover klacht 
op klacht van klanten."
De gemeente Bloemendaal is 
bezig met een renovatieplan voor 
de winkelstraat, zoals een nieuwe 
bestrating en hier en daar een 
andere inrichting waardoor ook 
nieuwe parkeerplaatsen beschik-

baar komen. Verrijk: "We hebben 
hierover met de winkeliers in het 
najaar weer vergaderd en toen 
gezegd: renovatie prima, maar de 
meters moeten eruit. Of gelijke 
monniken, gelijke kappen en 
krijgt Bloemendaal net als Over-
veen aan de Bloemendaalseweg 
en Bennebroek aan de Zwarteweg 
invoering van de blauwe zone of in 
alle drie de kernen parkeermeters. 
We zijn één gemeente, dus willen 
we één lijn trekken."

Actie
Het renovatieplan is nu in behan-
deling bij de gemeente. 'Om de 
aandacht vast te houden' zijn de 
winkeliers nu een korte actie 
gestart en hangen posters achter 
de ruit in de vorm van de bekende 
parkeerschijf. 
De gemeente laat desgevraagd 
weten dat het college van B en 
W binnenkort weer praat over de 
reorganisatie winkelstraten. "Er 
liggen verschillende visies maar 
er is nog geen opdracht gegund. 
De gemeente vindt dat betaald 
parkeren in de winkelstraat moet 
blijven, het bevordert de doorstro-
ming en het levert inkomsten op, 
daar is ook in de begroting vanuit 
gegaan en die is inmiddels vastge-
steld", aldus een woordvoerster. 
Vorig jaar leverde betaald parkeren 
in Bloemendaal 100.000 euro op. 
De gemeente erkent dat het niet 
meer cash kunnen betalen 'lastig 

is voor de mensen die gewend zijn 
muntgeld te gebruiken'. 'Maar uit-
eindelijk is dit veiliger en kosten-
besparend'. x

"Weg met de parkeermeters
óf voer ze overal tegelijk in"

Winkeliers Bloemendaal voeren actie:

Kapper Pascal Hensen is een van de vele winkeliers die deelneemt aan de pos-
teractie om een 'blauwe zone' in te voeren: "Veel van onze klanten kunnen niet 
overweg met de nieuwe parkeermeters" (Foto: Marilou den Outer).

bloemendaal - Ds. Amanda Lang 
leidt zondag 22 november om 
10.30 uur een religieuze bijeen-
komst in De Kapel, Potgieterweg 4, 
met als thema 'Voeding'. De vraag 
die ze bezig zal houden cirkelt om 
eetgewoonten. Wat is gezond of 
ongezond eten? Waardoor en door 
wie wordt dit bepaald? Waardoor 
werd het meisje in het evangelie-
verhaal ziek? Waardoor genas zij? 
Wat is het kernpunt van Jezus' 
optreden? x

Bijeenkomst
over voeding

bennebroek - In 't Trefpunt wordt 
zondag 15 november om 10.00 uur 
een Joost-viering georganiseerd 
over de zoektocht naar geluk. Deze 
dag denken ze na over geluk. Er 
wordt veel geschreven en onder-
zoek gedaan naar geluk. Herken-
nen we onszelf in dat zoeken naar 
geluk? Hoe vergaat het ons op die 
zoektocht? Of zijn we op zoek 
naar iets anders? De bijeenkomst 
wordt geleid door ds. Gerline de 
Jong. Voor kinderen tot 15 jaar is 
er een apart programma. x

Zoektocht
naar geluk

overveen - Sinterklaas komt zater-
dag 14 november om 14.45 uur 
per trein aan bij NS Station Over-
veen. Voorafgaande aan de intocht 
speelt en zingt het Pietenorkest 
vanaf 14.00 uur met de kinderen 
op de Bloemendaalseweg. Deze 
weg is uit veiligheid voor de kinde-
ren afgesloten voor al het verkeer. 
Na de ontvangst op het station 
lopen de Sint en het Pietenorkest 
van het station naar de grote tent 
op het plein nabij de politiepost. 
De Goedheiligman ontvangt, na 
afloop van de toespraak van de 
loco-burgemeester, de kinderen. 
De presentatie van de intocht is 
in handen van Vivian Boelen. x

Intocht van 
Sinterklaas

haarlem - Benieuwd hoe een fan-
tasiewereld eruitziet in 3D? Kom 
dan naar de demonstratie en 
bekijk het zelf door de Oculus 
Rift bril met Rowan de Graaf. De 
demonstraties zijn op zaterdag 
21 november van 12.00 tot 14.00 
uur in de Bibliotheek Haarlem 
Schalkwijk ( Fie Carelsenplein 2), 
op zondag 22 november van 14.00 
tot 16.00 uur in de Bibliotheek 
Haarlem Centrum (Gasthuisstraat 
32) en op woensdag 25 novem-
ber van 15.00 tot 17.00 uur in de 
Bibliotheek Haarlem Noord (Pla-
netenlaan 170). De demonstraties 
nemen tussen de 3 en 5 minuten 
per stuk in beslag en zijn geschikt 
voor kinderen vanaf 7 jaar. Meer 
informatie via www.bibliotheek-
zuidkennemerland.nl. x

Demonstratie
Virtual Reality

haarlem - Woensdag 18 november 
wordt het Debatcafé om 20.00 
uur georganiseerd in de Pletterij, 
Lange Herenvest 122. Hoe staat 
het er voor, twee maanden na de 
komst van de eerste vluchtelingen 
in de Koepel. Er zijn interviews met 
betrokken organisaties. Het debat 
staat onder leiding van Erwino 
Ouwerkerk en Annemieke Windt. 
Een paar weken geleden was er 
aandacht voor de vluchtelingen 
in de Pletterij. Vanavond gaat het 
verder. Hoe is de situatie nu? Wat 
valt op termijn te verwachten? 
Kom samen met je vragen. Stel ze 
aan vluchtelingen, politici en ver-
tegenwoordigers van betrokken 
organisaties. Toegang € 3,-. Reser-
veren is gewenst via reserveren@
pletterij.nl of tel. 023-5423540. Zie 
www.pletterij.nl. x

Debatcafé over
vluchtelingen
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bloemendaal - "Ik wil u eerst namens 
het college bedanken voor uw bij-
drage in de eerste termijn, waarbij 
opvalt dat de rode draad is dat u 
allen zegt dat het 'buiten' over het 
algemeen goed gaat, maar 'binnen' 
is voor verbetering vatbaar en daar 
moeten we met z'n allen aan wer-
ken." Met deze woorden heropent 
waarnemend burgemeester Bernt 
Schneiders de vergadering over de 
begroting van de Gemeente Bloe-
mendaal na de schorsing.

door Christa Warmerdam

In een speciale raadsvergadering 
staat de begroting voor 2016 cen-
traal. De vergadering begint met de 
Algemene Politieke Beschouwin-
gen. Elke fractie krijgt de moge-
lijkheid zich uit te spreken over 
de afgelopen periode en vooruit te 
blikken op de komende. Sommige 
fracties hebben daar meer dan 10 
minuten voor nodig, andere zijn 
binnen vijf of zes minuten klaar. 
"Laten wij als gemeenteraad ons 
zorgen maken over inbraken, 
veiligheid en zorg", zegt Martijn 
Bolkestein (VVD). "Dat is wat de 
bewoners werkelijk interesseert."

Jerker Westphal (D66) wijst op de 
vluchtelingenkwestie: "Bloemen-
daal moet haar steentje bijdra-
gen." Leonard Heukels (Liberaal 
Bloemendaal) kondigt een motie 
aan: "Omdat naar ons idee de 
coalitie met de burger het aller-
belangrijkst is, zullen wij een 
motie indienen over de plicht 
van de gemeenteraad naar de 
burgers toe." Martine Meuleman 
(GroenLinks) vraagt aandacht 
voor de duurzaamheid: "We zijn 
in onze mooie gemeente al goed 
bezig met verduurzaming, maar 
daar moeten we mee doorgaan 
zoals energiezuinige openbare 
verlichting en de verduurzaming 
van zowel sociale als particuliere 
woningen."

Betrokkenheid
André Burger (CDA) wil graag dat 
de burger meer betrokken wordt: 
"Het is nu te vaak voorgekomen 
dat omwonenden te laat zijn inge-
licht." Henk Schell (PVDA) spreekt 
zijn teleurstelling uit dat de oude 
coalitie in ere is hersteld: "Wij 
handhaven onze tegenstem tegen 
het coalitieakkoord en tegen de 
ambtenaren zou ik willen zeggen 
'bestel maar een grote lading bor-

relnootjes, grote kans namelijk 
dat het cabaret op enig moment 
wordt voortgezet'." Als laatste is 
Marielys Roos (Hart voor Bloemen-
daal) aan de beurt. Haar doelstel-
ling als raadslid verwoordt zij in 
een uitspraak van De Tocqueville: 
"Er is geen gezag op aarde, hoe res-
pectabel ook, dat ik zonder con-
trole en zonder tegengewichten 
zijn gang zou laten gaan."
Na de schorsing, waarbij de aan-
wezigen zich te goed kunnen doen 
aan een stampottenbuffet, worden 
de 255 pagina's tellende begroting 
en de 49 pagina's Nieuwe voorstel-
len 2016 in vogelvlucht bespro-
ken. Diverse amendementen wor-
den ingediend en verworpen. De 
begroting wordt uiteindelijk aan-
genomen met de stemmen van 
VVD, D66, GroenLinks en CDA 
voor. Liberaal Bloemendaal, PVDA 
en Hart voor Bloemendaal stem-
men tegen. De motie van Libe-
raal Bloemendaal over de betere 
samenwerking wordt unaniem 
aangenomen. De hele begroting 
is binnenkort terug te vinden op 
www.bloemendaal.nl/bestuur-en-
politiek/begrotingen-en-jaarver-
slagen. x

'Buiten' gaat het goed, 'binnen'
is voor verbetering vatbaar

Begroting 2016 staat centraal in raadsvergadering

De begroting wordt uiteindelijk aangenomen met de stemmen van VVD, D66, 
GroenLinks en CDA voor. Liberaal Bloemendaal, PVDA en Hart voor Bloemendaal 
stemmen tegen (Archieffoto: pr).

bloemendaal - Op het strand ligt 
vaak aangespoeld en achtergela-
ten afval. Op verzoek van stichting 
Juttersgeluk plaatste de gemeente 
drie jutbakken op het strand onder 
de noemer 'Doe mee, verlos de zee'. 
Hier kunnen strandbezoekers afval 
van het strand in deponeren. Jutters-
geluk gaat dit afval recyclen in haar 
dagbestedingsatelier. 

'Doe mee, verlos de zee' is een bur-
gerinitiatief dat is overgewaaid 
vanuit Zeeland. Een paar jaar gele-
den verzamelde Matthijs Lievaart 
op de stranden van Goeree-Over-
flakkee een berg afval. Hij plaatste 
er een bordje van juthout bij met 
de tekst 'Doe mee, verlos de zee!'. 
Toen hij twee weken later terug 
kwam, was de berg tot zijn verba-
zing enorm gegroeid. Wandelaars 
hadden in grote getale gehoor 
gegeven aan zijn oproep. Inmid-
dels wordt zijn initiatief in steeds 
meer kustplaatsen overgenomen.
"De gemeente Bloemendaal 
ondersteunt dit initiatief van 
harte", aldus wethouder Richard 
Kruijswijk: "De gedachte achter 
'Doe mee, verlos de zee' is dat wan-
neer mensen het goede voorbeeld 
geven, anderen vanzelf volgen. 
Dat het werkt, blijkt wel uit het 
succes bij Goeree-Overvlakkee. 

Met deze jutbakken hopen we 
het Bloemendaalse strand weer 
een stukje schoner te krijgen." De 
bakken worden geplaatst bij de 
strandafgang bij de Kop van de 
Zeeweg, bij Parnassia en bij Duin 
& Kruidberg.
"Juttersgeluk is het gevoel als 
je iets op het strand vindt waar 
je niet naar op zoek bent, maar 
toch erg blij van wordt." Suzanne 
Klaassen is regelmatig te vinden 
op het Bloemendaalse strand en 
initiatiefnemer van Stichting Jut-
tersgeluk waar dagbesteding en 
duurzaamheid hand in hand gaan. 
Zij diende bij de gemeente het ver-
zoek in om jutbakken te plaatsen. 
"Samen met de reddingsbrigade 
zullen de deelnemers en vrijwil-
ligers van Juttersgeluk de jutbak-
ken legen. Van gevonden en ach-
tergelaten materiaal maken we 
weer nieuwe producten in ons ate-
lier in Overveen. Met dit nieuwe 
project werken mensen aan een 
duurzame toekomst voor zichzelf 
en voor anderen." x

Doe mee, verlos de zee

De drie jutbakken met tussen de linker- 
en middelste bak wethouder Richard 
Kruijswijk. In de middelste bak v.l.n.r. 
Mattijs Lievaart en Suzanne Klaassen 
geflankeerd door alle vrijwilligers van 
Juttersgeluk (Foto: pr).

haarlem - Heb je ook zo'n zin in een 
tijdloze klassieker, met een weerga-
loos verhaal en oogstrelende beel-
den? Kom dan dinsdagavond naar 
de Pletterij Cinema Club. Aanvang 
is om 20.00 uur. De toegangsprijs 
bedraagt 3 euro, tot 25 jaar 1,50 
euro (inclusief lidmaatschap Cine-
ma Club). Reserveren is gewenst en 
is mogelijk via reserveren@pletterij.

nl of via tel.nr. 023-5423540. Dins-
dag 17 november is er 'Winchester 
73'. Regie: Anthony Mann, 1950. En 
op dinsdag 24 november wordt 'The 
Tales of Hoffmann' vertoond. Regie: 
Michael Powell / Emeric Pressbur-
ger, 1952. Pletterij Debat en Cultuur 
is te vinden aan de Lange Herenvest 
122 in Haarlem. Voor meer informa-
tie: www.pletterij.nl. x

Filmklassiekers in Pletterij

haarlem - Op zaterdag 14 november 
wordt in de Ontmoetingskerk, aan 
de Frankrijklaan 4 in Haarlem, de 
jaarlijkse bazaar gehouden. Van 
10.00 tot 15.00 uur kan men snuf-
felen bij speelgoed, handwerken, 
boeken, postzegels, curiosa. Het 
rad van avontuur ontbreekt niet, 
dus dat betekent veel prijzen. En 
ook aan de inwendige mens wordt 
gedacht. De toegang is gratis. x

Bazaar in 
Ontmoetingskerk

Op 14 november vindt de bazaar 
plaats (Foto: pr).



  4

WIJ BESTAAN 5 JAAR!!

Wintersportbeurs Heemstede
20, 21 en 22 november a.s.

* Volop aanbiedingen en acties

* Groot assortiment ex rental ski’s

* Gratis waxen slijpen actie

* Skischoenen actie met hoge kortingen

* Voor elk budget een oplossing!

* TURNER Dutch Designed Ski’s demo

Vrijdagavond tot 21.00 uur, zaterdag en zondag van 

10.00 – 17.00 uur. DOE NU UW VOORDEEL!!

Nijverheidsweg 17, 2102 LJ Heemstede

WWW.TUDAYSPORTS.NL

Wintersport specialist

’’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

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

Ontslag en ziekte

SCHILDE
Ook het voorn

na de zome
schilde

Neem dan nu a
vrijblijvende

bij Atelier Ba
071-36155

atelierbannin

KAMER
te huur in rustige

omgeving in Valkenburg.

€ 500,- per maand

inclusief.
757003

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

Voor

SCHOONMAAK

Jonge vrouw met veel

ervaring.

Voor zowel prive

ls zakelijk.

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

De Wending.
Een fijne vakantie voor uw

HOND.
pups en kleine honden zijn

onze specialiteit.
grotere honden ook

welkom t/m maat Labrador.

023-5847009 Zwaanshoek

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

Te h
3-KAMER
centrum Noor

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

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

TE HUUR
Noordwijkerhout

luxe gemeubileerde

bungalow (6) personen 3

slaapkamers, woonkamer
met TV,

Badkamer met ligbad en

wasmachine , complete

euken . Info 0252-375179
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Paperclips
kleine kosten, groot bereik

www.buijzeperspaperclips.nl

INKOOP
POSTZEGELS

MUNTEN
GOUD
ZILVER

Ook oude en kapotte 
sieraden

Winkel:
Camplaan 8

HEEMSTEDE
023 5477444

hg@stampdealer.nl

“HOLLANDS
GLORIE”

Postzegel- en 
Muntenhandel

 
INBRAAKSCHADE ?

 
SALVAGE

KENNEMERLAND
 

NACHT & DAG
BEREIKBAAR

 
023-5.36.46.56

GRATIS
inloopspreekuur voor
advies over bijles en
huiswerkbegeleiding
voortgezet onderwijs
in de Bibliotheek van

Haarlem-centrum
iedere zaterdag van

10.00-12.00 uur kijk op
www.wietskebreman.nl

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

kringloopwinkel
TWEEDE KANS
zoekt spullen ,we halen

alles gratis bij u op
de opbrengst gaat naar

goed doel
wij doen ook

inboedelontruiming
0251-80999

 

SINTERKLAAS
en 2 Pieten

4-5-6
december

per bezoek van 20 minuten
50 euro, tel 06-51623136

Zoekt u iets???
Plaats een

PAPERCLIP
via de website

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

Zoekt u iets???
Plaats een

PAPERCLIP
via de website

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



bloemendaal - Op diverse plaatsen in 
de regio is afgelopen zaterdag hard 
in de natuur gewerkt. Zo ook in Thijs-
se's Hof in Bloemendaal, waar diverse 
mensen zich hadden gemeld om de 
handen uit de mouwen te steken op 
deze jaarlijkse Natuurwerkdag. In een 
paar uur was de voorgenomen klus 
geklaard: een flink stuk werd vrijge-
maakt van opgeschoten struikgewas, 
zodat het Engels landschapstuin-
effect weer goed zichtbaar is voor de 
bezoekers. 

door Marilou den Outer

Roland Brakel, de beheerder en 
hovenier van Thijsse's Hof, laat het 
zien: in de Engelse landschapstuin 
gaat het om romantische beleving. 
Veel krommingen in de paden en 
telkens nieuwe gezichten, bijvoor-
beeld op een heuvel of juist een kuil 
of op een watertje. Op het punt waar 
deze ochtend hard is gewerkt, was 
dat verrassende effect verdwenen. 
In de loop van de tijd was daar aller-
lei groen spontaan opgeschoten, 
van kardinaalsmuts en meidoorn 
tot beukje, berberis en vogelkers. 
Zo'n tien paar handen hebben daar 
zaterdag flink aan getrokken en 
gezaagd.
Thijsse's Hof kan het hele jaar 
door rekenen op hulp van tal van 
stagiairs en een groep van zo'n 
vaste vrijwilligers. Maar voor deze 
Natuurwerkdag verschenen zeven 
nieuwe gezichten. "Heel fijn voor 

ons", vertelt Roland van Brakel, 
terwijl de groep na gedane arbeid 
binnen aan de lunchtafel zit. Thijs-
se's Hof aan de Mollaan is de oudste 
heemtuin van Nederland en bestaat 
dit jaar 90 jaar. In 1925 kreeg de 
Bloemendaalse natuurbeschermer 
en onderwijzer dr. Jac.P. Thijsse het 
stukje grond cadeau voor zijn zes-
tigste verjaardag. Als cadeau voor 
de heemtuin bij het jubileum in 
september dit jaar kreeg de tuin 
status van een Rijksmonument. 

Educatie
Educatie is het hoofddoel van de 
tuin. Vandaar de vele naambordjes 
bij de planten en momenteel ook 
bij de paddenstoelen die hier en 
daar te zien zijn. De planten staan 
op voorschrift van de oprichter alle-
maal dicht langs de paden, in het 
zicht. Brakel: "Klassen van 25 scho-
len uit de hele regio komen hier op 
bezoek, vaak vier keer per jaar. Van 
basisschool tot beroepsonderwijs. 
Conservering van plantensoorten 
is geen doel, maar als planten het 
goed doen is het natuurlijk mooi 
meegenomen. Dit jaar bijvoorbeeld 
was een goed jaar voor het honds-
kruid, een beschermde orchidee-
ensoort waarvan 100 exemplaren 
te bewonderen waren.
Intussen loopt de lunch voor de 

vrijwilligers van de Natuurwerk-
dag binnen in het onderkomen 
van Thijsse's Hof ten einde. Sander 
Hartveld loopt zijn checklist van de 
dag na. Deze aankomend hovenier 
uit Bloemendaal coördineert net als 
in 2014 de werkdag, verzorgt de pr 
en regelt het gereedschap. En hij 
zorgt dat het snoeiafval van de dag, 
een indrukwekkende berg bij de zij-
ingang van de tuin, netjes klaarligt 
voor de sponsor, Afvalzorg. x

Nieuws donderdag 12 november 2015 5

RUTTE LEVENSMIDDELEN EN DELICATESSEN

Chocoladeletters nu al verkrijgbaar
maar dan wel de echte van Droste

Bloemendaalseweg 20       Bloemendaal      Tel. 023-5255812

Zaterdag 14 november

14.30-16.30 | Soul Dance Workshop 

Houd jij van creatief dansen en 
verlang je naar een dieper contact 
met jezelf? Je danst op allerlei 
muziekstijlen, soms zonder muziek 
of met klanken. Je leert door diverse 
dansopdrachten nieuwe bewegin-
gen integreren en je bewustzijn 
verruimen. Plezier aan beweging 
en genieten van je spontaniteit van 
expressie staan voorop.
Katharina Brinckmeier, Haarlem

 

19.30-22.00 | Intimate Moves: medita-

tie in dans en beweging 

Kom naar een avond Intimate Moves 
en laat je liefdevol meenemen in 
meditatie, beweging en dans. Ont-
dek de stroom in jezelf. Laat je door 
de inspirerende muziek en speelse 
begeleiding verleiden tot je eigen 
dans. Een ontmoeting met jezelf 
tussen anderen. Iedere avond heeft 
een eigen kleur, met de oefeningen 
en een altijd verrassende mix van 
verschillende muziekstijlen.
Ischa Mulder, Haarlem

Zondag 15 november

14.00-16.30 | Workshop Familieop-

stellingen 

Familieopstellingen is een manier 
om naar patronen in je familie/ 
systeem te kijken. Soms loop je 
vast in het leven of heb je een zetje 
nodig richting een oplossing of 
inzicht. Dan kan het zinvol zijn om 
achterom te kijken en te ontdekken 
welke patronen al jarenlang -soms 
generatieslang- in je familie spelen. 
Een opstelling kan een verandering 
geven, het kan net genoeg zijn om 
een volgende stap te zetten.
Daisy van den Broek, Haarlem

14.30-16.30 | Sjamanistische klank-

healing 

Een sjamanistische klankheling 
is een klankconcert waarbij de 
deelnemers liggend genieten van 
de geluiden van de sjamanistische 
instrumenten. Zoals de trommel, de 
didgeridoo, ratels, klankschalen en 
de stem. Met deze klanken wordt 
er een heerlijk en helend bad van 
geluid gecreëerd
Spiritueel Centrum de Regenboog-
slang, Haarlem

15.00-17.00 | Holy Secrets in Music 

and Dance 

Er was een tijd waarin muziek en 
dans de hoogste expressievormen 
van spiritualiteit waren in onze zoek-
tocht naar verbinding met het god-
delijke. Vijf musici en één danseres 
hebben zich laten inspireren door 
eeuwenoude tradities en hebben 
hier een moderne invulling aange-
geven.
Helende Geluiden, Haarlem

Maandag 16 november 

19.00-21.30 | Kom kennismaken met 

healingmethoden van AuraTouch

Tijdens de wintermarkt van de 
Rudolf Steiner School in Haarlem 
geef ik korte healing sessies met de 
methode van AuraTouch®. Op deze 
wijze kun je kennismaken met de 
methode en ervaren wat het met je 
doet.
Machteld de Goede, Haarlem

Dinsdag 17 november

20.00-22.00 | Cursus Open Zelfon-

derzoek - Hulpmiddel op je innerlijke 

weg

Zou je meer bewust met je gedach-
ten, emoties en gevoelens om wil-
len gaan? Meer in contact met wie 
je ten diepste bent? Dan is deze 
cursus Open Zelfonderzoek iets 
voor jou. Daarin leer je hoe je kunt 
onderscheiden wat er allemaal door 
je heen gaat. Daartoe reik ik je de 
methode van 'inquiry' aan; dat is 
een vriendelijke manier om in je 
eigen ervaring door te dringen.
Chris Elzinga, Haarlem

Woensdag 18 november

20.00-22.00 | Mantra zingen 

Zingen maakt je blij. Als je zingt 
geeft je expressie aan je gevoelens 
en dat kan spanning en stress ver-
lichten. Samen zingen verbindt en 
creëert schoonheid en harmonie. 
Het zingen van Mantra's brengt een 
extra verdieping.
Herman van Tuijl, Haarlem

Donderdag 19 november

20.00-21.30 | Workshop Ontspannen 

WIl jij een avondje heerlijk relaxed 
je bed in? Even niks moeten en 
alles ontspannen? Een avond waar 
gedachten komen en gaan maar je 
lijf steeds meer ontspannen raakt? 
Gun jezelf dan deze avond vol ont-
spanningsoefeningen en meldt je 
aan!
Karina de Jong, Haarlem

Kijk voor alle informatie over deze en 

veel meer activiteiten op www.bewust-

haarlem.nl. x

Soul Dance met Katharina Brinck-
meier. x

Open Zelfonderzoek met Chris Elzin-
ga. x

Mantra zingen met Herman van Tuijl. 
x

De oudste heemtuin van
het land krijgt opfrisbeurt

Roland Brakel, de beheerder en hovenier van Thijsse's Hof, laat het stuk opge-
schoten groen zien waar de vele vrijwilligers mee aan de slag konden (Foto: 
Marilou den Outer).

haarlem - Het Repair Café vindt 
dinsdag 17 november van 19.30 
tot 21.30 uur plaats. In de Zon-
nehoek van Zorgcentrum Schalk-
weide, Floris van Adrichemlaan 
15, is gereedschap aanwezig en 
zitten de reparateurs klaar om 
alle mogelijke kleine reparaties 
uit te voeren. Denk hierbij aan 
strijkijzers, waterkokers, brood-
roosters, dvd-spelers, platenspe-
lers, lampen en stofzuigers. Ze 
repareren geen fietsen meer. Wel 
is een ervaren vrijwilligster aan-
wezig voor het herstellen van 
kleding. Zie http://repaircafemee-
tingz.wordpress.com. x

Repair Café
van Meetingz

haarlem - Wil men zelf ontdekken 
welke leuke apps er zijn voor kin-
deren van 0-6 jaar? Meer horen 
over de criteria voor educatieve 
apps? Dan kan men naar de work-
shop, onder leiding van Nathalie 
Korsman van Bureau Jeugd & 
Media, komen. Ook zijn er eigen 
mediacoaches van de bibliotheek 
aanwezig. De workshop vindt 
plaats op dinsdag 17 november, 
van 20.00 tot 22.00 uur, in de Bibli-
otheek Haarlem Centrum (Gast-
huisstraat 32). De toegangsprijs 
bedraagt voor leden 5 euro, niet-
leden betalen 7,50 euro. Kaartjes 
kunnen gereserveerd worden via 
www.bibliotheekzuidkennemer-
land.nl. x

App-party in bieb

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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Elise Alders en Martine Klumper van 
hart & ziel organiseren en ondersteunen 
bij uitvaarten. In hun werk hebben zij 
dagelijks te maken met verdriet. “Veel 
mensen zijn op zoek naar troost en 
anderen willen juist troost geven. Wij 
proberen mensen daarbij te helpen en 
tips te geven”, zegt Martine. 

door Christa Warmerdam

“Iedereen verwerkt verdriet en verlies op zijn 

of haar eigen manier”, legt Elise uit. “Voor 

de omgeving is het soms heel moeilijk om 

met iemand die in rouw is, om te gaan. Wij 

adviseren altijd om kleine dingen te doen, 

vraag hoe het met iemand gaat of stuur 

een handgeschreven kaartje. Het feit dat je 

aan diegene denkt is vaak al heel prettig.” 

Martine en Elise zeggen geen deskundigen 

op het gebied van rouwverwerking te zijn 

en verwijzen door als het nodig is. Martine: 

“Rouwbegeleiding is een vak apart. Wij 

werken naar het afscheid toe en doen dat 

op een manier zoals de overledene geleefd 

heeft en naar de wens van de nabestaanden. 

Maar na de uitvaart wordt het vaak stil en 

volgt er een zware periode. Wij bellen 6 

weken na de uitvaart om te vragen hoe het 

gaat en of we nog iets kunnen doen. Het is 

heel verschillend hoe mensen reageren. Het 

varieert van ‘ik kom er niet door heen’ tot ‘de 

administratie moet nodig gedaan worden’.” 

Elise vult haar aan: “De omgeving kan veel 

doen. Ook al lijkt het soms dat het goed gaat 

met iemand, vraag of je kan helpen of biedt 

concreet hulp aan. Nu de feestdagen weer 

voor de deur staan hebben veel mensen 

extra behoefte aan troost. Brand samen een 

kaars of maak het lievelingsgerecht van de 

overledene. Daarmee laat je zien dat je nog 

steeds aan hem of haar denkt.” 

Neem voor meer informatie contact op met 

hart & ziel, bel 023-8200920,

mail info@hartenzieluitvaarten.nl. 

of kijk op: www.hartenzieluitvaarten.nl.

Troost

Uitvaartverzorging
Uitendaal

Volledige en persoonlijke 
verzorging van begrafenissen en 
crematies

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

rond overlijden en uitvaart.

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

Tel. (023) 532 44 86

M.N. Uitendaal, Oranjestraat 25, Haarlem
Laat úw zorg, ónze zorg zijn.
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Leeuwenhorst Winterfair 
inspiratiebron voor de feestdagen

Noordwijkerhout - Met de feestdagen 
in aantocht is tijdens de Leeuwenhorst 
Winterfair in Noordwijkerhout op 
zaterdag 21 en zondag 22 november 
alles te vinden om in feeststemming te 
komen. 

De standhouders, velen van ver weg, ver-
heugen zich op een weekend Noordwij-
kerhout. Organisator Anneke Boekee gaat 
altijd op zoek naar nieuwe standhouders 
met een origineel aanbod. “Maar ik ben 
ook blij met de vaste deelnemers die elk 
jaar hun best doen om met nieuwe pro-
ducten te komen. De bezoekers moeten 
elk jaar weer verrast worden. Het is dit 
jaar weer een mix van oude getrouwen en 
nieuwe stands”, aldus Anneke Boekee. 

De internationaal bekende Floral Designer 
Geertje Stienstra geeft beide dagen om 
11 uur, 13 uur en 15 uur inspirerende 
bloemschikdemonstraties.  Met origineel, 
innovatief en bijzonder bloemwerk weet 
zij iedereen te verrassen. Op zaterdag 
zorgt een jazztrio voor de muzikale 
omlijsting en op zondag speelt de Ame-
rikaanse saxofonist/singer-songwriter 
Ted Pickman zijn stijlvolle Souled-Out 
Sessions. Voor de jeugd is er zondagmid-
dag een Sinterklaasvoorstelling en beide 
dagen zijn er knutselworkshops.

Leeuwenhorst Winterfair in NH Leeuwen-
horst, Langelaan 3, Noordwijkerhout: 
zaterdag 21 en zondag 22 november, 
10 tot 17.00 uur. Entree € 8,00 jeugd t/m 
12 jaar. Let op: zie onze advertentie vol-
gende week voor een kortingsbon.  

Op de website is de volledige deelne-
merslijst te vinden en kunnen bezoekers 
vooraf entreekaarten met korting bestel-
len: http://www.b-event.nl/winterfair

Symbool voor vrijheid

bloemendaal - Een Jeep trok afgelopen zaterdag 7 novem-
ber veel bekijks in de Bloemendaalse winkelstraat. Het 
voertuig, dat voor Albert Heijn op de Bloemendaalseweg 
stond, hoorde bij de 'Poppy'-campagne ter herdenking 
van de gesneuvelden uit alle oorlogen. "De Poppy (klap-
roos) was de eerste bloem die groeide op de slagvelden 
na de Eerste Wereldoorlog", legt Rob Verrijk, voorzitter en 
oprichter van Stichting Oorlogshistorie Bloemendaal, uit. 
"Sinds 1921 is de Poppy het symbool voor de soldaten die 
tijdens de wereldoorlogen zijn gevallen voor onze vrijheid." 
De klaproos of Poppy is een Angelsaksisch symbool voor de 
slachtoffers van alle oorlogen. Sinds 2008 vindt in de regio 
de klaproos- of poppycampagne plaats. Het symbool uit de 

Eerste Wereldoorlog en de daarbij behorende herdenkingen 
staan nu voor alle soldaten die in oorlogs- of vredesmissies 
hun leven hebben gegeven voor de vrijheid van anderen. 
Wereldwijd is 11 november de dag van herdenking. Sinds 
2009 wordt ook in de gemeente Bloemendaal de klaproos-
actie gehouden. Verrijk: "Het geld dat we ophalen tijdens 
deze campagne is voor Canadese en Geallieerde militaire 
begraafplaatsen. We zijn niet aan het collecteren maar wie 
een donatie wil geven doet dat spontaan." Veel mensen die 
langslopen staan even stil en krijgen een poppy opgespeld. 
"Bloemendaal is bevrijd door de Canadezen en dat weten 
gelukkig nog steeds heel veel mensen" (Foto: Christa War-
merdam). x

overveen - Het was even wennen na de 
verhuizing naar het nieuwe gemeen-
tehuis, Bloemendaalseweg 158, maar 
trouwe en nieuwe bezoekers weten 
inmiddels de weg naar de Muzen-
forum-concerten te vinden. Zondag 
22 november om 11.00 uur brengen 
Sax & Stix met zangeres Karin Stro-
bos een origineel programma dat op 
zijn minst vernieuwend mag worden 
genoemd.

Sax & Stix bestaat uit saxofoniste 
Eva van Grinsven en slagwerker-
marimbaspeler Ramon Lomans. 
Sinds de oprichting in 2002 heeft 
het duo naam gemaakt als vernieu-
wende vertolkers van muziek in 
en naar onze tijd. Ze spelen meest 
onbekende stukken - origineel, 
opgedragen of in bewerkte vorm - 
en bekende muziek die niet zo vaak 
in de concertzaal wordt gehoord. 
Vaak zoeken ze samenwerking met 
zangers of instrumentalisten die 
dezelfde uitgangspunten hebben 
en dit keer is dat zangeres Karin 
Strobos. Deze veelzijdige mezzoso-

praan is bekend van haar rollen in 
de Nederlandse Opera, als concert-
zangeres en door optredens met 
liederen, en in kamermuziek.
Het programma is zeer gevarieerd, 
met stukken uit de twintigste 
eeuw en zelfs deze eeuw. Zo klin-
ken er composities van George 
Gerswin en Leonard Bernstein en 
is er een belangrijk deel Spaanse 
muziek met liederen van Villa 
Lobos, Montsalvatge, Granados en 
de Falla, vaak gebaseerd op volks-
muziek. Ook worden er nieuwe of 
eigentijdse werken gebracht van 
de Amerikaanse componisten Ned 
Mc Gowan en Chick Corea, en van 
landgenoten Wim Henderickx en 
Willem van Nieuwkerk. 
Kaarten kosten € 20,-. Voorverkoop 
bij Primera Postkantoor, Bloemen-
daalseweg 234, en op de dag zelf aan 
de kassa in de zaal. x

Origineel programma van
Sax & Stix en Karin Strobos

Eva van Grinsven en Ramon Lomans 
van Sax & Stix (Foto: pr).

overveen - Het IVN Zuid-Kennemer-
land organiseert vrijdag 13 november 
in samenwerking met Staatsbosbe-
heer een leuke werkdag in natuur-
gebied Middenduin te Overveen. Een 
dag lekker buiten werken in de natuur 
met een groep enthousiaste mensen 
om samen te werken aan onderhoud/
behoud van natuur en landschap.

Een mooie herfstige werkdag is in 
aantocht. Natuurliefhebbers die het 
leuk vinden om hun handen uit de 
mouwen te steken kunnen hun 
hart ophalen. het IVN heeft hier al 
vele werkdagen gehad en veel werk 
verricht om Middenduin weer (een 
beetje) mooier te maken. Men gaat 
deze werkdag een duinpan vrij-
maken van abelen en meidoorn 
en tevens uitlopers van esdoorns 
zagen. En in een andere duinpan 
gaat men Amerikaanse vogelkers 
weghalen omdat daar zeldzame 
plantjes staan. Kortom, een werkdag 

met vele mogelijkheden om er een 
prachtige dag van te maken. Zorg 
zelf voor werkkleding (en laarzen), 
koffie/thee en lunch. Het IVN zorgt 
voor gereedschap, begeleiding, 
werkhandschoenen en een lekkere 
vlaai voor bij de koffie. Ervaring is 
niet vereist. Iedereen is van harte 
welkom. Aanmelden is aanbevolen! 
Dit in verband met de hoeveelheid 
gereedschap en de vlaai. Verzame-
len voor deze werkdag op vrijdag 13 
november is om 9.00 uur bij ingang 
Middenduin aan de Duinlustweg, 
naast de Zanderijvaart in Overveen 
(deze ingang is vlak bij de hoek met 
de Brouwerskolkweg). De werkdag 
duurt tot ongeveer 14.00 uur. Info 
en aanmelden graag via ivnzk.
natuurwerk@gmail.com. x

Handen uit de mouwen in
natuurgebied Middenduin

Middenduin is een afwisselend gebied 
met bos, open duin, steile boshellin-
gen en cultuurlandschap (Foto: pr).

ADVERTEREN?
Bel 071 - 3619323

haarlem - Zondag 29 november om 
15.00 uur geeft het Kennemer Jeugd 
Orkest een jubileumconcert in de 
Philharmonie, Lange Begijnestraat 
11, ter ere van 20 jaar KJO. Om dat te 
vieren, spelen ze nieuwe stukken en 
favoriete stukken uit het verleden.

Het concert start met de beroemde 
Egmont Ouverture van Ludwig van 
Beethoven. Mirna Ackers speelt 
vervolgens Het Symfonisch Gedicht 
voor fluit en orkest van de Franse 
componist Peter Benoit. Na de 
pauze brengt het orkest de span-
nende Spartacus Suite van Aram 
Chatsjatoerjan ten gehore.
Fluitiste Mirna Ackers was finaliste 
op het Prinses Christina Concours 
in januari 2014. Als extra prijs kreeg 
zij een solistisch optreden met het 
Kennemer Jeugd Orkest. Ze groeide 
op in Hillegom en begon als negen-
jarige met blokfluitlessen. Twee 
jaar later stapte zij over op dwars-
fluit. Op vijftienjarige leeftijd werd 
ze toegelaten tot de Sweelinck 
Academie voor jong talent aan het 
Conservatorium van Amsterdam. 
Na haar gymnasium werd ze dit 
jaar aangenomen in het eerste jaar 
Bachelor aan het Conservatorium 
van Amsterdam bij Marieke Schnee-
mann. Naast haar Conservatorium-
opleiding studeert ze ook Muziek-
wetenschap aan de Universiteit van 
Amsterdam, om een bredere kennis 
van muziek te krijgen. 
Met dit concert viert het KJO haar 
20e verjaardag. Het KJO is in 1995 
ontstaan door het samengaan van 
de jeugdorkesten van de Haarlemse 

en de Bloemendaalse muziekscho-
len. In het orkest spelen momen-
teel ruim 60 jonge mensen van 13 
tot 21 jaar. Zij krijgen les bij een van 
de muziekscholen in de regio of van 
privé docenten. Het KJO vervult een 
brugfunctie tussen de orkesten en 
ensembles van de muziekscholen 
en de amateur- en studenten orkes-
ten. 
Kaarten kosten € 17,50 en zijn te 
bestellen via de website www.the-
ater-haarlem.nl of aan de kassa van 
de Philharmonie. x

Kennemer Jeugd Orkest speelt
met prijswinnares en oud-leden

Jubileumconcert in Philharmonie

haarlem - Op zondag 22 november 
is er een snuffelmarkt in het Ken-
nemer Sportcenter. Er zijn drie-
honderd kramen. De markt begint 
om 09.00 uur en duurt tot 16.30 
uur. Het Kennemer Sportcenter is 
te vinden aan de IJsbaanlaan 4F in 
Haarlem. x

Snuffelmarkt 
in Sportcenter

haarlem - Op zaterdag 14 november 
vindt er een rommelmarkt plaats 
in de Janskliniek. Ook zal het rad 
van avontuur draaien. De markt 
duurt van 10.30 tot 14.00 uur. De 
Janskliniek is te vinden aan de 
Ridderstraat 32 in Haarlem. x

Rommelmarkt 
in Janskliniek
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Nieuw:
Photonlaser met collageenbooster
Natuurlijke en biologische huid-
verbetering met direct zichtbaar 
resultaat.

Dore� e breidt haar behandelingen uit met 
deze unieke behandeling. Bij het ouder wor-
den krijgt de huid minder energie. De huid-
condi� e neemt af en rimpels, fi jne lijntjes, 
huidverslapping worden zichtbaar. Voor een 
duurzame, jonge en stralende huid is deze 

behandeling ideaal en zeer geschikt voor 
huidverbetering en huidverjonging.

Ikari producten
Eén van de merken die Dore� e gebruikt, is 
het succesvolle Zwitserse merk Ikari voor 
huidverbetering. Dit merk hee�  interna� ona-
le bekendheid door zijn strenge controles. De 
behandelingen en producten zijn gebaseerd 
op huid iden� eke werkstoff en en stamcellen. 
Vooraf aan de behandeling wordt de huid 
gemeten met de Ikari huidscan. Op basis van 
deze professionele  huidanalyse wordt er een 
verzorgingsplan op maat gemaakt, om de 
huid ook thuis op� maal te verzorgen en te 
verjongen.

Wij bespreken uw wensen en stellen een 
behandelplan op. Uiteraard krijgt u een 
duidelijk overzicht van de investering.

De salon is gespecialiseerd in beautybehan-
delingen waaronder an� -aging, huidverbete-
ring, ontharen en speciale hand – en voetbe-
handelingen. Dore� e Schoofs en haar team 
zijn con� nu bezig om kennis en succesvolle 
behandelingen bij elkaar te brengen. De sa-
lon werkt met een totaal beautyconcept met 
resultaatgerichte behandelingen. De klant 
kan rekenen op persoonlijke individuele 
aandacht, een pre�  ge sfeer en deskundig 
advies. 

Mooi en jong op een natuurlijke 
biologische manier
Dore� e salon de Beaute is al jarenlang een begrip in Bloemendaal. 
In 1983 opende de salon haar deuren. De salon groeide uit tot een 
zeer veelzijdig en complete salon waar de klanten van top tot teen 
verzorgd worden. Er is een grote keuze aan behandelingen voor 
mannen en vrouwen.

Dore� e salon de beauté
Bloemendaalseweg 23

2061CA Bloemendaal

023-525 26 02

www.dore� e.info

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

Wij zijn er 
voor uw vader of moeder
Wassen, aankleden, douchen. Als dat uw vader 

of moeder niet meer lukt, helpt één van onze 

CAREGivers graag. 

Zij neemt er alle tijd voor.
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“Die angst, om boodschap-
pen te doen of auto te rijden. 
Het beheerst mijn leven.”

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

overveen - Op zaterdag 14 november 
kunnen geïnteresseerden het nieuw-
bouwproject op het Marinehospi-
taalterrein in Overveen bezoeken. 
Gebieds- en vastgoedontwikkelaar 
AM houdt die dag in het kader van 
de Landelijke Nieuwbouwdag van 
11.00 tot 14.00 uur open huis bij dit 
project. Geïnteresseerden kunnen 
zich melden in restaurant Loetje in 
Overveen.

Het terrein van het voormalige 
Marinehospitaal wordt komende 
jaren door AM getransformeerd 
naar een woonlocatie met een geva-
rieerd woningaanbod van onge-
veer zestig tot negentig woningen. 
Deze worden in fases ontwikkeld 
en gebouwd. De woningen ken-
merken zich door de Overveense 
architectuurstijl met veel aan-
dacht voor fraai gedetailleerde 
gevels met afwisselende raampar-

tijen en hoogwaardige materialen. 
De reeds aanwezige monumentale 
bomen en slingerende waterpartij-
en geven de woonbuurt een park-
achtig karakter.
Het plan omvat zestien twee-onder-
éénkapwoningen en drie vrijstaan-
de woningen. Hiervan zijn op dit 
moment nog vier twee-onder-één-
kapwoningen en twee vrijstaande 
woningen te koop.
Vertegenwoordigers van AM en 
betrokken makelaars zijn zater-
dag 14 november aanwezig om 
informatie te verstrekken over het 
plan en vragen te beantwoorden. 
Daarnaast is uitgebreide verkoop-
documentatie beschikbaar. Op 
www.marinehospitaalterrein.nl is 
meer informatie te vinden over het 
project. Kijk op www.am.nl/nieuw-
bouwwoning voor een compleet 
overzicht van de deelnemende 
projecten. x

Open huis Marinehospitaalterrein
Op Landelijke Nieuwbouwdag

Feestelijke winkelstraat

overveen - De winkelstraat is klaar voor de donkere november- en december-
maand. Boven de Bloemendaalseweg hangt de feestelijke verlichting. Het dorp 
is daarmee helemaal voorbereid en klaar voor de aankomst van Sinterklaas. De 
Goedheiligman arriveert zaterdag 14 november om 14.45 uur met de trein. Het 
programma start 14.00 uur op de Bloemendaalseweg. Ook in de andere dorps-
kernen wordt Sinterklaas onthaald: In Bennebroek op zaterdag 14 november om 
13.15 uur bij de Ringvaart ter hoogte van de Jacob van Heemskerklaan, om 14.45 
uur komt hij bij de Hartekamp aan. Zondag 15 november wordt Sint tussen 14.00 
en 14.45 uur in Vogelenzang ontvangen. En op zaterdag 21 november komt de 
Goedheiligman in Bloemendaal aan bij Hotel Bleecker. Om 14.30 uur houdt hij 
een korte audiëntie bij Garage de Vlas (Foto: Christa Warmerdam). x

haarlem - Echte winters, bestaan ze 
nog? In de 19e-eeuwse Nederlandse 
schilderkunst wel. Vanaf heden tot 
en met 6 maart 2016 zijn in het Tey-
lers Museum in Haarlem ijskoude 
winterlandschappen vol schaats- en 
sleeplezier te zien van specialisten 
als Schelfhout en Apol, naast werk 
van beroemde schilders als Springer, 
Koekkoek, Jongkind, Mauve, Breitner 
en Van Gogh. 'Echte winters' laat het 
19e-eeuwse winterlandschap voor 
het eerst in zijn volle breedte zien, 
van knusse koek-en-zopies op een 
stadsgracht tot heftige taferelen met 
rampzalig kruiend ijs.

door Fred Dukker

In de 19e eeuw is er een groot nostal-
gisch verlangen naar de roemruchte 
kunst van de 17e eeuw. Het genre 
van het ijsgezicht komt daarmee 
helemaal terug na ruim een eeuw 
minder populair te zijn geweest. 

Sommige kunstenaars, zoals Schelf-
hout en Apol, maken er hun speci-
aliteit van. De winterlandschappen 
blijven de gehele 19e eeuw bij kun-
stenaars en publiek in trek. De stijl 
en onderwerpkeuze veranderen 
wel; aan het begin worden vooral 
uiterst precies geschilderde ijsscè-
nes vervaardigd, met prachtig, don-
ker ijs vol krassen van het schaatsen. 
In de loop van de eeuw maken deze 
plaats voor 'natuurlijke', op meer 
impressionistische wijze geschil-
derde sneeuwlandschappen. Kun-
stenaars als Mauve, Breitner, Israëls 
en Tholen laten het Nederland van 
1850-1900 in al zijn winterse pracht 
zien. Zij schilderen berijpte bosland-
schappen, akkers na een sneeuwbui 
en winterse stadstaferelen. Witsen 
en Mankes zetten de eerste stappen 
naar een meer abstract winterland-
schap.

Klimaat
In de tentoonstelling wordt ook aan-
dacht besteed aan het klimaat van 

toen en nu. In de 19e eeuw, met de 
laatste uitloper van de Kleine IJstijd, 
konden de winters nog heftig tekeer-
gaan met de Noord- en Zuiderzee 
onbegaanbaar door de ijsschotsen. 
Overstromingen, ingevroren sche-
pen en werkeloosheid als gevolg 
van langdurige vorst zorgden voor 
veel leed. Tegelijkertijd betekent de 
19e eeuw het begin van de zo beken-
de Nederlandse schaatscultuur met 
georganiseerde wedstrijden, toer-
tochten en schoonrijdconcoursen.
Is deze cultuur nu voorbij door de 
steeds maar lauwere winters? Hoe 
verhouden de winters van toen zich 
tot die van nu? Was het vroeger echt 
veel kouder, kwamen strenge win-
ters vaker voor? Zullen we nog echte 
winters hebben? Dit zijn de vragen, 
die het Teylers Museum de bezoe-
kers tijdens de tentoonstelling voor-
legt. De tentoonstelling Echte win-
ters duurt tot en met 6 maart 2016. 
Zie verder www.teylersmuseum.nl. 
Locatie: Spaarne 16 in Haarlem. x

Echte winters, bestaan ze nog?

Cornelis Springer, Het stadhuis van Haarlem in de sneeuw (1865) (Foto: pr).

haarlem - In Museum Haarlem, Groot 
Heiligland 47, is vanaf zaterdag 14 
november de tentoonstelling 'Zo 
ging Haarlem gekleed' te zien. Deze 
expositie is tot en met 24 april te 
bezichtigen.

Kleding, accessoires en foto's ver-
tellen de geschiedenis van hoe 
Haarlemmers gekleed gingen van 
begin 1900 tot nu. Te zien is welke 
invloed politieke en maatschap-
pelijke veranderingen hebben 
op het modebeeld. Zo worden in 
moeilijke tijden de jurken langer 
en de pakken donkerder. En zijn 
de eerste en tweede emancipatie-
golf terug te vinden in de charles-
tonjurk en minirok. 
De kleding die in het museum te 
zien is, is grotendeels door Haar-
lemmers gedragen. Topstukken 
zijn onder andere een charles-
tonjurk uit de dertiger jaren, een 
babypakje gemaakt van meelzak-
ken uit WOII, een originele bevrij-
dingsrok uit 1946 en het eerste 
Bloemenmeisjeskostuum uit 1955. 
Ook hebben typische Haarlemse 
bedrijven als kostuummaker Van 
der Steur, kousenfabriek Hin, 
overhemdenfabriek Kerko, Maga-
zijn de Zon en de Heemsteedse 
handschoenenfabriek Laimböck 
een plek op de tentoonstelling.

Speciaal voor de bezoekers organi-
seert het museum een aantal acti-
viteiten, zoals stadswandelingen, 
kijk-je-wijzers voor de kleintjes, 
lezingen, herinneringsmiddagen 
en modeshows. Voor de scholen 
zijn speciale lespakketten samen-
gesteld. Raadpleeg voor het vol-
ledige programma en activiteiten 
www.museumhaarlem.nl. x

Zo ging Haarlem gekleed

Kleding, accessoires en foto's vertel-
len de geschiedenis van hoe Haarlem-
mers gekleed gingen van begin 1900 
tot nu (Foto: pr).

haarlem - Op zaterdag 14 november 
brengt het Haarlems Gemengd 
Koor (HGK) een programma rond 
Händel in de Groenmarktkerk. Er 
worden twee 'Anthems' geschre-
ven voor het Engelse koningshuis 
ten gehore gebracht, een drietal 
liederen uit het oratorium 'The-
odora' en een lied uit de opera 
'Rinaldo'. Naast het HGK zingen 
twee solisten: Barbara Schilstra, 
sopraan en Esther Linssen, mez-
zosopraan. De begeleiding wordt 
verzorgd door het Florilegium 
Musicum, een orkest, dat speelt 
op oude instrumenten of repli-
ca's daarvan. Dirigent is Hebe 
de Champeaux. Aanvang is om 
20.15 uur. Kaarten à 22 euro zijn 
ter plaatse verkrijgbaar of via 
de website www.hgk-koor.nl. De 
Groenmarktkerk bevindt zich 
aan de Nieuwe Groenmarkt 14 in 
Haarlem. x

Händel in 
Groenmarktkerk
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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

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

Nieuwstraat 38, 2312 KC Leiden, tel: 071-5145832

1995 - Onder de Boompjes 20 jaar! - 2015
Gevraagd voor onze jubileumveiling:

bijzondere verzamelingen en objecten, alsmede
kunst, antiek, wijn, goud, zilver en kleingoed. 

Op afspraak geopend: ma-vrij van 10-17 uur. 
Taxatie aan huis? Bel of mail voor informatie en afspraak
www.onderdeboompjes.nl  / info@onderdeboompjes.nl

De tuinman heeft nog tijd om uw 

tuin weer winterklaar te maken.

Snoeien, bestrating, bomen opkronen of 
verwijderen, gehele tuinaanleg 

en graszoden.

Wij komen vrijblijvend langs 

voor een off erte.

www.vermeulengroenvoorzieningen.nl

Info 06-30035542

POOLS
aannemmersbedrijf

Aftimmering en
schilderwerk.

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

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

www.sekula.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

GLASSCHADE ?
 

SALVAGE
KENNEMERLAND

 
NACHT & DAG
BEREIKBAAR

 
 

023 - 5.36.46.56

Permanent mooi
met de feestdagen?

Maak vóór 15 nov een
afspraak voor

permanente wenkbrauw
of eyeliner en ontvang

10% KORTING!
PMbeaUty

bel 06-18452443
 

ACCORDEONIST
Voor uw Kerstbijeenkomst,
nieuwjaarsreceptie, diner,

ouderendag, Franse avond,
vaartocht, housewarming,

verjaardag, enz.
Coen Bouwmeester,

Sassenheim
Tel. 06-51512280

www.coenbouwmeester.nl

RUSTELOOS,
geprikkeld, altijd moe

of ander stressklachten?
Coaching voor rust van

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

een kosteloos
en vrijblijvend

oriëntatiegesprek.
 

COMPUTER-
probleem? Bestanden kwijt?
Bolwerk.net biedt hulp aan

huis, ook 's avonds en
in het weekend!
Meer weten? Zie

www.bolwerk.net of bel
023-3020064 /
06-18126826

(bij voorkeur bellen ma-do
9-12u / 17-19u).

Wij verkopen alle merken
SCOOTERS

nieuw en occassion.
schadereparatie-onderhoud

Wij halen u scooter
kostenloos op tot 30km

vanuit Lisse. www.
vanderham-trading.com

Van der HamTrading,
Grevelingstraat 71 Lisse.

 

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



 11 



  12



bloemendaal - Anne Fleur de Groot, 
Bas Terheijden, Sietske Fischer, Lau-
rens Sikkes, Florine Hof en Rover de 
Vries vormen, samen met de directeur 
van de school, Jacqueline Schulte, dit 
jaar de leerlingenraad van de Bloe-
mendaalse Schoolvereniging (BSV). 
"Het was een spannende en intensie-
ve campagne", zegt gemeenteraads-
lid van Bloemendaal, André Burger. 
"Niet alleen de kinderen, maar ook 
de ouders hebben heel erg hun best 
gedaan om zoveel mogelijk stemmen 
binnen te halen."

door Christa Warmerdam

De verkiezing van de leerlingen-
raad leeft duidelijk bij de Bloemen-
daalse basisschool. De hele school 
hangt vol met posters. Maar liefst 
47 kinderen hebben zich kandidaat 
gesteld, terwijl er maar zes leden 
gekozen kunnen worden. "En dat is 
veel, heel veel", laat André Burger 
weten. Volgens Jacqueline Schulte 
zijn het dan ook twee heel span-
nende weken geweest en heeft 
elke kandidaat zijn of haar uiterste 
gedaan om zoveel mogelijk stem-
men binnen te halen.
Burger heeft samen met gemeen-
teraadslid Rolf Harder voorafgaand 
aan de verkiezingen lesgegeven over 
democratie en het opzetten van een 
leerlingenraad. De begeleiding van 
de leerlingenraden is een project, 
dat jaarlijks plaatsvindt naast het 
tweejaarlijkse project Raadslid in 
de klas. Het hele proces gebeurt 
volgens de regels van echte verkie-
zingen. Harder is enthousiast over 
het project: "Het is leuk om te zien 
dat ze bezig zijn met democratie en 
dat ze zien dat je als leerlingenraad 
het verschil kan maken."

Niet voor jezelf
Voordat de leerlingenraad, die 
bestaat uit zes leerlingen van groep 
6, 7 en 8, geïnstalleerd wordt, 
stroomt de aula van de school vol 
met leerlingen. Groep 5 komt als 
eerste binnen. Die kinderen mogen 
nog niet meedoen, maar krijgen wel 
alvast te zien wat ze volgend jaar 
te wachten staat. Burger en Harder 
leggen nog eens uit: "De leerlingen-
raad mag meepraten over beslis-
singen, die over school gaan, maar 
vergeet niet: je doet het voor de hele 
klas en niet voor jezelf."
André Burger heeft zijn handen vol 
aan het project. "Het is ontzettend 
leuk om te doen, maar het kost een 
hoop tijd. Er zijn nu zeven scholen 
in Bloemendaal, die meedoen en 
daar komen er dit jaar nog twee bij. 
Ik heb een aantal gemeenteraads-
leden, waaronder Rolf, ingewerkt 
zodat zij mee kunnen werken aan 
het opzetten van de leerlingenra-
den."

Eed
Wethouder en plaatsvervanger voor 
de waarnemend burgemeester, 
Richard Kruijswijk, is speciaal naar 
de BSV gekomen (mét ambtsketen) 
om de raad te installeren en de 
leerlingen de eed af te laten leggen. 

Dat gaat heel officieel (net als bij het 
installeren van een gemeenteraad). 
De leerlingen herhalen de woorden 
'Als lid van de leerlingenraad beloof 
ik mijn best te doen voor de leerlin-
gen van de BSV ' en zijn vanaf dat 
moment officieel leerlingenraads-
lid. Kruijswijk: "Jullie kunnen vanaf 
nu zeggen wat er leeft in de klas en 
je best gaan doen om daar ook echt 
iets mee te gaan doen." x
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Carpaccio Tespelduyn met truffelmayo, 
Parmezaanse kaas, kappertjes en pompoenpitjes

Of
Noordzeeschelp met kree�en-béarnaisesaus

***
Duo van Dry-aged Ierse runderbeef en 

rundersukade geserveerd in zijn eigen jus met 
aardse groenten uit Buurman’s eigen kas

Of
Op de huid gebakken kabeljauwfilet met 
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***
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Tespellaan 53 T 0252-241333
www.tespelduyn.nl
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"Je kunt het verschil maken"
Installatie leerlingenraad BSV door wethouder Kruijswijk

Anne Fleur, Bas, Sietske, Laurens, Florine en Rover vormen de raad (Foto: Christa 
Warmerdam).

haarlem - Wat verwacht men van 
de Bibliotheek Zuid-Kennemer-
land en hoe ziet de bibliotheek er 
in 2025 uit? Men kan de bieb hel-
pen door vier vragen in te vullen. 
De inzending wordt gebruikt bij 
het vormen van een nieuwe visie, 
een toekomstplan voor de biblio-
theek. Met het invullen, maakt 
men kans op een e-reader of een 
Comfort-abonnement. Men dient 
vóór 30 november het vragenfor-
mulier in te vullen op www.bibli-
otheekzuidkennemerland.nl. Op 
zaterdag 21 november kan men 
in de Bibliotheek Haarlem Cen-
trum ook om tafel om over dit 
onderwerp te praten. Deze bijeen-
komst duurt van 10.30 tot 12.00 
uur. Aanmelden hiervoor kan via 
info@bibliotheekzuidkennemer-
land.nl. x

Bibliotheek 
wil feedback

regio - Afgelopen zaterdag is op de 
vestigingen van Puur Makelaars in 
Heemstede, Haarlem, en Bloemen-
daal speelgoed ingezameld voor de 
Speelgoedbank. Dankzij de gulle 
inbreng van dorps- en stadsgeno-
ten is de actie een groot succes 
geworden. Ook op de vestigingen 
in Amsterdam en Bussum is speel-
goed ingezameld. De enorme hoe-
veelheid 'zo goed als nieuw', maar 
ook gloednieuw speelgoed wordt 
deze week aan de Speelgoedbank 
overgedragen en zal tijdens alle 
Sinterklaasactiviteiten een dank-
bare nieuwe bestemming krijgen. 
Puur Makelaars is erg blij met de 
opbrengst en bedankt iedereen, 
die heeft bijgedragen aan het 
eindresultaat voor hun betrok-
kenheid. Frederik van Till van 
Puur Makelaars: "Geweldig om te 
zien dat er zo massaal gereageerd 
is op onze oproep, deze opbrengst 
overtreft onze verwachtingen. 
Hierdoor kan de Speelgoedbank 
tijdens de feestdagen iets extra's 
doen en een groot aantal kinderen 
een onvergetelijk Sinterklaasfeest 
bieden." x

Grote opkomst bij 
inzameling Puur

Puur Makelaars zamelde in Heem-
stede, Haarlem, en Bloemendaal 
speelgoed in voor de Speelgoedbank 
(Foto: pr).

ADVERTEREN?
Bel 071 - 3619323
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bloemendaal - Crisisopvang van 
vluchtelingen komt er niet in Bloe-
mendaal, maar (tijdelijke) huisves-
ting van zogeheten statushouders 
wel. De gemeente heeft het oog laten 
vallen op Dennenheuvel in Bloemen-
daal en GGZInGeest in Bennebroek. 
Daar kunnen respectievelijk maxi-
maal 170 en 100 mensen worden 
ondergebracht. Dit is het voorlopige 
resultaat van het overleg over vluch-
telingenopvang, dat tien gemeenten 
in de regio Kennemerland hebben 
gehad, onder leiding van burge-
meester Bernt Schneiders.

door Marilou den Outer

De Gemeente Bloemendaal laat in 
een persbericht weten: 'Het college 
gaat nog in gesprek met de eigena-
ren van Dennenheuvel en GGZin-
Geest en het Centraal Orgaan 
opvang asielzoekers (COA), en 
vraagt steun aan de raad om deze 
locaties beschikbaar te kunnen stel-
len. Het college onderzoekt samen 
met deze partijen of de gebouwen 
beschikbaar gemaakt kunnen wor-

den voor statushouders, jongeren 
en andere woningzoekenden.'
Statushouders zijn asielzoekers, 
die een verblijfsvergunning heb-
ben gekregen en op grond daar-
van kunnen 'doorverhuizen' naar 
eigen woonruimte. Elk halfjaar 
krijgen gemeenten te horen hoe-
veel statushouders zij dienen te 
huisvesten. Voor Bloemendaal 
geldt dat zij in 2015 nog tien men-
sen onder moet brengen en voor 
de eerste helft van 2016 zijn dat er 
vooralsnog 27 mensen.
De gemeente: 'Omwonenden en 
andere betrokkenen worden zo 
spoedig mogelijk geïnformeerd 
zodra er concrete informatie is over 
welke locatie wanneer beschikbaar 
is en om hoeveel statushouders het 
gaat.'
De veiligheidsregio Kennemerland 

bestaat uit de gemeenten Haarlem, 
Heemstede, Bloemendaal, Haar-
lemmerliede, Haarlemmermeer, 
Velsen, Zandvoort, Beverwijk, 
Heemskerk en Uitgeest.
In Bloemendaal komt geen cri-
sisopvang van vluchtelingen. In 
Haarlem, in De Koepel, is sprake 
van noodopvang. Sinds 17 septem-
ber wonen daar vluchtelingen voor 
een periode van zes maanden tot 
maximaal een jaar. In Heemskerk 
verbleven van 11 tot 17 november 
135 vluchtelingen, bij wijze van 
crisisopvang, in een sporthal. x

Dennenheuvel en GGZInGeest: 
mogelijk opvang statushouders

GGZInGeest in Bennebroek (Foto: Marilou den Outer).

bloemendaal - De komende week 
worden er onder de paraplu van 
Welzijn Bloemendaal weer diverse 
activiteiten georganiseerd.
Zo is er op woensdag 25 november 
een natuuruitje. Met de bus van 
Welzijn Bloemendaal rijdt men met 
een kleine groep deelnemers naar 
de kerstshow van Global Garden 
in Zwaanshoek. De kosten voor dit 
uitje zijn inclusief lunch 22,50 euro. 
Men wordt opgehaald rond 11.00 
uur en om 16.00 uur gaat men terug 
naar huis. Aanmelden kan via tel.
nr. 023-5845300.
Donderdag 26 november wordt er 
een nostalgische film vertoond in 
Bennebroek. Films die bijna niet 
meer vertoond worden, komen 
tot leven bij Welzijn Bloemendaal. 
Locatie is de Sint Jozefsparochie, 
Kerklaan 9 in Bennebroek (grote 
zaal pastorie). Aanvang is om 10.00 
uur. De kosten zijn 3,50 euro. Aan-

melden via 023-5845300.
Ook op donderdag 26 november is 
er een lezing over kunst. Door de 
eeuwen heen is daarover gepraat 
en geschreven. Ook filosofen zoals 
Plato, Schopenhauer en Nietzsche 
hebben zich beziggehouden met 
'wat is kunst?' Floor de Bruyn Kops 
is beeldend kunstenaar. Zij vertelt 
aan de hand van beelden over haar 
werk, het ontstaan, de passie en de 
ontdekkingsreis. Locatie: Bloemen-
daalseweg 125 in Bloemendaal. Voor 
meer informatie en/of aanmelding, 
tel. 023-5250366.
Donderdag 26 november vindt er 
tevens een concert plaats van talent-
volle musici in De Kapel. Welzijn 
Bloemendaal heeft de mogelijkheid 
op deze avond vervoer te regelen. De 
kosten bedragen 10 euro. De Kapel 
is te vinden aan de Potgieterweg 4 
in Bloemendaal. Voor meer info en/
of aanmelding: 023-5250366. x

Activiteiten Welzijn Bloemendaal

vogelenzang - In het voorjaar van 2012 
verdween de bronzen Haan uit Voge-
lenzang spoorloos. Het heeft even 
geduurd, maar sinds vorige week 
staat er weer een nieuwe op de oude 
plek, op de hoek van de Graaf Willem-
laan en Gravin Adahof. "Met een lis-
tige beveiliging, dus ik vermoed dat 
die niet weer zal verdwijnen", aldus 
wethouder Richard Kruijswijk afgelo-
pen week in de raadscommissie. Hij 
gaat de nieuwe bronzen Haan bij de 
onthulling komende zaterdag plech-
tig toespreken, beloofde hij.

Dat 'de haan' in Vogelenzang leeft, 
is wel duidelijk. Sinds de verdwij-
ning hebben bewoners en ook 
diverse CDA-raadsleden met grote 
regelmaat vragen gesteld over een 
mogelijke terugkeer. De haan was 
een geschenk en wel van het bouw-
bedrijf, dat nieuwbouw woningen 
in Vogelenzang-oost had opgele-
verd. Het beeld was gemaakt door 
beeldhouwer Frank Letterie (1931) 
uit Vorden. Het beeld werd aange-
kocht uit een expositie van Frank 
Letterie in Achter de Zuilen, de ten-
toonstellingszaal van het Bloemen-
daalse gemeentehuis. "Een heel 
leuke onthulling, destijds in 1991. 
Feestelijk versierd was het en er was 
een ijscoman voor de kinderen", 
herinnert Ina Mostert-Stam zich, 
die er toen woonde.
Na een paar jaar verdween de haan 
op een dag spoorloos en werd nooit 
teruggevonden. Er kwam een ver-
vangend beeld, maar ook dat ver-
dween, in het voorjaar van 2012. 
Zo van de sokkel gezaagd. Er ont-
stond flinke commotie in het dorp. 
"Ik kan me dat heel goed voorstel-
len, het is niet zomaar een beeldje. 
Het was immers een geschenk en 
het heeft daarom grote emotione-
le waarde voor de mensen, die er 
wonen", aldus André Burger, CDA-
fractievoorzitter en als Vogelenzan-

ger een van de mensen, die zich 
sterk hebben gemaakt voor terug-
keer van de haan.
Dat het zo lang duurde voor de haan 
weer kon terugkeren op de sokkel, 
had een financiële oorzaak, zo laat 
de gemeente weten: "Hoewel het 
beeld wel verzekerd was, was de 
uitkering van de verzekering onder 
aftrek van een bedrag wegens eigen 
risico dermate laag, dat niet direct 
opdracht gegeven kon worden het 
beeld te reproduceren. Dat is wel 
gelukt eind 2014. Er bleef geld 
over van een investering voor het 
beveiligen van alle bronzen kunst-
werken in de gemeente. Het beeld 
is aan de hand van een mal gere-
produceerd en opnieuw geplaatst 
op een sokkel, inclusief eenzelfde 
vorm van beveiliging als voor de 
overige bronzen beelden." De totale 
kosten inclusief sokkel en plaatsing 
bedragen 10.775 euro.
Zaterdag 21 november wordt de 
bronzen haan onthuld, in bijzijn 
van omwonenden, de dorpsraad, 
beeldhouwer Frank Letterie en wet-
houder Kruijswijk, om 14.00 uur. x

De Haan is terug

De bronzen Haan in Vogelenzang ver-
dween drie jaar geleden, maar er is nu 
een nieuw exemplaar (Foto: Marilou 
den Outer).

haarlem - 'Christmas Classics Meets 
Pop' op zaterdag 19 december in 
de Adelbertuskerk. Opera Familia 
laat die dag van zich horen. Aan-
vang is om 20.30 uur. Kaarten à 
21,50 euro (tot en met 12 jaar is er 
50 procent korting) zijn verkrijg-
baar via www.operafamilia.com 
of tel.nr. 023-2025020. De Adelber-
tuskerk is gevestigd aan de Rijks-
straatweg 26 in Haarlem. x

Opera Familia in 
Adelbertuskerk

bloemendaal - Op zondag 22 novem-
ber speelt saxofonist Adam Spoor 
met zijn nieuwe band Spoor-Loos 
in grand café Vreeburg. De band 
speelt muziek uit het repertoire 
van Frank Sinatra, Louis Prima, 
Fats Domino, Stevie Wonder en 
Ramsey Lewis. Als speciale gast 
treedt Zangeres Kathe van der 
Hurk op. Van der Hurk maakt 
Nederlandse teksten op nummers 
uit het American Songbook. De 
teksten die zij maakt, zijn origi-
neel, muzikaal en doorspekt met 
humor. Aanvang is om 15.00 uur 
en de toegang is gratis. Vreeburg 
is te vinden aan het Kerkplein 16 
in Bloemendaal. x

Spoor-Loos speelt 
in Vreeburg

Zangeres Kathe van der Hurk is speci-
ale gast (Foto: pr).

ADVERTEREN?
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bennebroek - Vrijdag 20 november is 
de allerlaatste dag waarop Benne-
broekers boeken kunnen lenen in de 
bibliotheekvestiging aan de Benne-
broekerlaan. Dan gaat de bibliotheek 
dicht vanwege de verhuizing naar het 
nieuwe gemeentelijke servicepunt in 
de oude St. Franciscusschool aan de 
Kerklaan. De oude ruimte staat er al 
wat verlaten bij, tal van planken zijn 
leeg. Veel boeken die niet mee kun-
nen verhuizen, zijn verkocht. Perso-
neel is druk bezig met inpakken. "Dit 
is niet meer gezellig nee, we zullen 
blij zijn als we over kunnen", aldus 
Lara Bleijerveld, manager front office 
van de bibliotheek.

door Marilou den Outer

De verhuizing brengt de nodige 
veranderingen met zich mee. De 
nieuwe ruimte in het servicepunt is 
een stuk kleiner. De nadruk komt 
te liggen op de jeugd tot en met 12 
jaar en de ouderen. Beide zijn groe-
pen, die aangewezen zijn op een 
voorziening dicht bij huis. Voor 
volwassenen blijft een kernaanbod 
van zo'n duizend romans over, plus 
groteletterboeken. De collectie die 
meegaat, bestaat uit alle genres, 
maar voornamelijk literatuur, 
spannende boeken en romantische 
boeken. Hierbij is geselecteerd op 
goedlopende titels van de afgelopen 
twee tot drie jaar, er is gekeken naar 

de uitleencijfers. Te denken is aan 
boeken als Het oude huis van Sarah 
McCoy, Mont Blanc van Suzanne 
Vermeer en De Wertheims van Sil-
via Tennenbaum.
De tijdschriften verhuizen voor het 
grootste deel ook mee. Die komen 
op de tafel in de wachtruimte van 
het gemeenteloket in het service-
punt. De informatieve boeken ver-
dwijnen geheel.

Samen delen
Samenwerken, samen delen is het 
devies in de nieuwe ruimte. De 
ruimte wordt tevens gedeeld met 
Welzijn Bloemendaal. De Benne-
broekse bibliotheek wordt straks 
gehuisvest in twee klaslokalen in 
de oude, opgeknapte, school. Het is 
een gemeentelijk monument, maar 
binnen zijn de nodige aanpassingen 
gedaan en op de tekeningen ziet 
alles er licht en modern uit. Wat dat 
betreft wel een vooruitgang met het 
bestaande gebouw, dat weliswaar 
ruim is, maar inmiddels gedateerd 
oogt. Voordeel van de nieuwe ves-
tiging is dat die een dagdeel extra 
per week opengaat en wel op de 
donderdagmiddag. Lara Bleijerveld: 
"We zijn blij dat we in elk geval nog 
twee vestigingen in Bloemendaal 
hebben. Heel fijn, want de kernen 

liggen erg ver uit elkaar. Verder 
hoop ik dat scholen nog meer dan 
nu gebruik gaan maken van de 
nieuwe bibliotheek."
De Bennebroekse bibliotheek is van-
wege de verhuizing van 23 tot en 
met 28 november gesloten. Vrijdag 
20 november is de oude bieb voor 
het laatst open, ook voor verkoop 
van boeken. Op 30 november zijn 
leden en ander belangstellenden 
weer welkom in het nieuwe onder-
komen aan de Kerklaan. De officiële 
opening is op 11 december. x

Bibliotheek Bennebroek 
klaar voor de verhuizing

Gemeentelijk servicepunt wacht

Lara Bleijerveld: "We zullen blij zijn als we over kunnen." (Foto: Marilou den 
Outer)

bloemendaal - Afgelopen zaterdag is 
in het voormalige theehuis bij woon-
zorgcentrum De Rijp, aan de Bloemen-
daalseweg in Bloemendaal, Atelier 
Oud als Nieuw geopend. De winkel 
verkoopt woondecoraties en cadeau-
artikelen. Het is een project, dat wordt 
ondersteund door woon-zorgcentrum 
De Blinkert in Haarlem en voortkomt 
uit Stichting SHDH. De artikelen die 
verkocht worden, zijn gemaakt door 
cliënten van De Blinkert en gemaakt 
van oude spullen.

door Christa Warmerdam

Het winkeltje is prachtig om te zien. 
Het is in stijl ingericht en de produc-
ten zien er professioneel uit. Geen 
gebreide pannenlappen of beschil-
derde luciferdoosjes, maar stijl-

volle artikelen (fotolijstjes, kaarsen 
et cetera), die zich goed lenen om 
met Sinterklaas of Kerstmis cadeau 
te doen. Tamar van Maris van De 
Blinkert legt uit: "We willen in 
onze winkel echt volwaardige pro-
ducten aanbieden. Alles is gemaakt 
door onze cliënten, dementerende 
ouderen. Elke cliënt die bij onze 
dagbesteding komt, werkt mee, 
van inpakken tot iets beschilderen. 
We hebben bijna alle spullen gra-
tis gekregen, bijvoorbeeld glazen 
potten van de visboer, en maken 
daar vervolgens een decoratief 

Atelier Oud als Nieuw in 
voormalig Theehuis De Rijp

"Je voelt je hier een soort prinses"

Afgelopen zaterdag opende Atelier 
Oud als Nieuw haar deuren in het 
voormalige theehuis. In het midden 
Tamar van Maris (Foto: Christa War-
merdam).

object van. Soms kopen we ook 
iets in zoals bij voorbeeld een foto-
lijstje, maar daar doen we dan een 
eigengemaakte kaart in met 'Merry 
Christmas'."
Van Maris is heel blij met de unie-
ke locatie waar de cadeauartikelen 
verkocht worden. "Het is hier echt 
geweldig mooi. Als je hier staat, 
voel je je bijna een soort prinses. We 
waren een beetje uit ons atelier van 
De Blinkert gegroeid en toen we de 
kans kregen om hier te verkopen, 
hebben we dat met beide handen 
aangepakt. Hier kunnen we onze 
producten mooi tentoonstellen. 
Maar waar ik ook hele blij mee ben, 
zijn de vrijwilligers, die in deze win-
kel willen staan. Zonder hen zou 
zoiets nooit kunnen bestaan."
Tamar van Maris is sinds 2012 in 
dienst bij Stichting SHDH, locatie 
De Blinkert. In 2014 ontstond bij 
haar het idee om een creatieve dag-
besteding op te zetten voor cliën-
ten vanuit het kleinschalig wonen 
in het woon-zorgcentrum. "Bij het 
creëren van onze collectie maken 
wij gebruik van recyclebare materi-
alen, zo dragen wij bij aan een beter 
milieu en ontstaat er een duurzaam 
product. Hierdoor blijven de kosten 
laag en omdat wij onze collectie ver-
kopen, kunnen we deels zelfvoor-
zienend zijn." Atelier Oud als Nieuw 
is te vinden aan de Bloemendaalse-
weg 134 in Bloemendaal. Kijk voor 
meer informatie op www.atelier-
oudalsnieuw.nl. x

haarlem - Op woensdag 2 december 
is het lustrumfeest van het Par-
kinson Café Haarlem & Omstre-
ken met de theatervoorstelling 

'Trillende tranen' 
in De Ringvaart

'Trillende tranen'. Hans Holtslag, 
acteur en parkinsonpatiënt, geeft 
deze voorstelling. Een vertelling 
over anders leven - over jezelf 
opnieuw uitvinden - in een continu 
uitdagende omgeving. Aanvang 
is om 14.00 uur. De voorstelling 
wordt gegeven in wijkcentrum De 
Ringvaart, Floris van Adrichem-
laan 98 in Haarlem. x

LOCATIE NOORD
Bloemendaalseweg 125
2061 CH Bloemendaal
023-525 03 66
Ma t/m Vr 9.00 - 15.00 uur

www.welzijnbloemendaal.nl

LOCATIE ZUID
Bennebroekerlaan 5
2121 GP Bennebroek
023-584 53 00
Ma t/m Vr 9.00 - 12.00 uur

info@welzijnbloemendaal.nl

Hoe gebruik je een Samsung tablet? 
(4 lessen)
Vanaf vrijdag 4 december, 10.00 uur 
Op onze nieuwe locatie Zuid Kerklaan 6, 
Bennebroek

Foodcafé: Bourgondisch Vegetarische 
kookworkshop
Donderdag 10 december, 9.30 uur
Locatie Noord

WORKSHOPS/CURSUSSEN

Natuuruitje, Kerstshow Global Garden
Woensdag 25 november, 12.00 uur 
Zwaanshoek
Concert Podium de Kapel
Donderdag 26 november, 20.00 uur 
Potgieterweg 4, Bloemendaal
Nostalgiefilm Bennebroek
Donderdag 26 november, 10.00 uur 
St. Jozefparochie, Kerklaan 9 
Bennebroek
Lunch en film Bloemendaal
Donderdag 3 december, 12.00 uur 
Locatie Noord
Film in Vogelenzang
Maandag 14 december, 14.00 uur 
Ontmoetingsruimte, Kerkweg 1
Kinderfilm, ook voor (groot)ouders

Dinsdag 22 december, 10.00 uur 
Locatie Zuid
Kerstdiner Casa Carmeli
Dinsdag 8 december, 12.30 uur 
Bekslaan 9, Vogelenzang
Kerstdiner Nova
Donderdag 10 december, 18.00 uur 
Nova Grand Café, Zijlweg 203, Haarlem
Kerstdiner Bennebroek
Maandag 21 december, 12.30 uur 
Binnenweg 6, Bennebroek
Kerstdiner Bloemendaal
Dinsdag 22 december, 12.30 uur 
Bloemendaalseweg 125, Bloemendaal
Kerstdiner  Aerdenhout
Woensdag 23 december, 12.30 uur 
Leeuwerikenlaan 7, Aerdenhout

GENIETEN BUITENSHUIS

Aanmelden voor onze activiteiten telefonisch of via onze website

ACTIVITEITEN VOOR JONGEREN:
KIJK OP WWW.WELZIJNBLOEMENDAAL.NL/JONGERENWERK

Wat is kunst? Door Floor de Bruyn Kops. Donderdag 26 november, 10.00 uur 
Locatie Noord

THEMABIJEENKOMSTEN

Kijk voor alle activiteiten op onze website of in onze programmagids

BEWEGEN, GOED VOOR U! 

LOCATIE ZUID NU NOG IN HET OUDE GEMEENTEHUIS BENNEBROEK VANAF 

30 NOVEMBER IN DE OUDE FRANCISCUSSCHOOL, KERKLAAN 6, BENNEBROEK

RUTTE LEVENSMIDDELEN EN DELICATESSEN

KOOP-ZONDAGEN
Zijn wij geopend van 11:00 tot 17:00 uur

Bloemendaalseweg 20       Bloemendaal      Tel. 023-5255812

zondag 22 november
zondag 29 november
zondag 06 december

zondag 13 december
zondag 20 december
zondag 27 december
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bloemendaal - Gemeente Bloemen-
daal heeft in de eerste ronde van de 
Klimaatverbond Energy Battle de 
grootste besparing (24 procent) gere-
aliseerd. De gemeenten Heemskerk 
en Haarlem volgen op respectievelijk 
de tweede en derde plaats met bespa-
ring van 23 en 22 procent. Gemiddeld 
is door alle teams samen 16 procent 
elektra en 15 procent gas bespaard. 
Op jaarbasis is dat een besparing van 
270 euro.

Deelneemster Maaike van het win-
nende team: "Ik ben me nu veel 
meer bewust van mijn energiever-

bruik. Voor mij was het een eyeope-
ner te zien hoeveel we verbruiken 
met apparaten, die in het stopcon-
tact zitten en niet worden gebruikt. 
Met het aanpakken van dit sluip-
verbruik kan ik bijna tweehonderd 
euro per jaar besparen. Toch leuk 
meegenomen. Verder gebruik ik de 
wasdroger minder, doordat ik ver-
schillende wasbeurten combineer."
In totaal doen 19 gemeenten mee 
aan de wedstrijd, en aan deze ronde 
hebben 175 huishoudens deelgeno-
men. Opvallend is dat er dit keer 

veel verschillende doelgroepen 
zijn; naast bewoners doen ook scho-
len, raadsleden, senioren en leden 
van een energiecoöperatie mee. Op 
de Beatrixschool in Haarlem was er 
zelfs zo veel belangstelling dat het 
team bestond uit maar liefst 18 leer-
lingen met hun ouders.
De deelnemers van de tweede 
ronde zijn dit weekend gestart, ook 
zij gaan vier weken lang thuis elek-
tra en gas besparen. Kijk voor meer 
informatie op de website: www.kli-
maatverbondenergybattle.nl. x

Team Bloemendaal wint eerste 
ronde energiebesparingswedstrijd

Wethouder Richard Kruijswijk is blij met de gerealiseerde besparing (Foto: pr).

bloemendaal - Op zondag 22 novem-
ber gaat journalist/theoloog Job de 
Haan in de Bloemendaalse Dorpskerk 
in gesprek met de even bekende als 
omstreden psychiater Bram Bakker. 
Aanvang is om 16.00 uur.

Bakker heeft nooit geschroomd om 
zijn denkbeelden publiekelijk te 
uiten, ook niet wanneer het ging 
om mensen, die hij als patiënt had 
gehad, zoals de schrijver/dichter 
Rogi Wieg, die afgelopen juli een 
einde aan zijn leven maakte. Bram 
Bakker kwam al vroeg in aanva-
ring met zijn opleiders en colle-
ga's, omdat hij zich niet hield aan 
de mores van zijn vakgenoten. Dat 
ging zo ver dat hij in 2005 door het 
Medisch tuchtcollege een waar-
schuwing kreeg waarna hij besefte 
dat zijn wetenschappelijke rol 
bleek uitgespeeld en hij voor zich-
zelf begon.
Bakker heeft tal van publicaties 
op zijn naam staan en inmiddels 
heeft hij ook zijn theaterdebuut 
gemaakt. Samen met de cabaretière 
Marjolijn van Kooten brengt hij een 
duovoorstelling op de planken over 
het taboe op angsten.

Aan de vleugel zit Amos Osterhaus. 
De Dorpskerk is gevestigd aan het 
Kerkplein 1 in Bloemendaal. x

In gesprek met Bram Bakker

Psychiater Bram Bakker komt op 22 
november naar de Dorpskerk (Foto: 
pr).

haarlem - De Toneelschuur en 
Kleine Revolutie Producties orga-
niseren op vrijdag 4 december 
'Klassieke Beesten', een combi-
natie van muziek en literatuur. 
Drie Nederlandse auteurs, Tjitske 
Jansen, Gustaaf Peek en A.L. Snij-
ders, dragen voor uit eigen werk. 
De jonge Haarlemse concertpianist 
Thomas Beijer reageert hierop met 
‘beestachtige’ stukken waarbij de 
vleugel niet gespaard wordt. Prij-
zen: normale prijs 17,50 euro, voor 
Vrienden 15,50 euro, met CJP/Stu-
dentenpas 13,50 euro. Reserveren 
kan via tel.nr. 023-5173910 of www.
toneelschuurhaarlem.nl. De Toneel-
schuur is gevestigd aan de Lange 
Begijnestraat 9 in Haarlem. x

Klassieke Beesten 
in Toneelschuur
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KILO

LAATSTE WEEK SPAREN!

GRATIS INLOOPSPREEKUUR
Tanger Advocaten is één van de grootste advocatenkantoren in de regio Kennemer-

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

culieren wordt wekelijks een inloopspreekuur gehouden voor gratis oriënterend 

juridisch advies. Zie onderstaand schema voor deze maand:

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

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

u contact opnemen met de coördinerende advocaten:

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

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

Zie ook onze website www.tanger.nl

GLASSCHADE ?
 

SALVAGE
KENNEMERLAND

 
NACHT & DAG
BEREIKBAAR

 
 

023 - 5.36.46.56

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

kringloopwinkel
TWEEDE KANS
zoekt spullen ,we halen

alles gratis bij u op
de opbrengst gaat naar

goed doel
wij doen ook

inboedelontruiming
0251-80999

 

KAPPER FRANK
Bent u slecht ter been of

heeft u weinig tijd, ik
kom bij u langs.

bel 06 29 435 124
 

KvK nr 55360963

Permanent mooi
met de feestdagen?
Maak vóór 1 dec een

afspraak voor
permanente wenkbrauwen

of eyeliner en ontvang
10% KORTING!
kijk op www.pmbeauty.nl

bel 06-18452443
 

LESAUCIERE
Binnenschilders

Voor particulieren overdag
en in de avonduren of het
weekend sauzen wij voor

Kantoren, Scholen, of
anderen instellingen.

Bel 06-37382722
Kijk even op

lesauciere.wix.com/verf



haarlem/regio - Jongeren enthousi-
ast maken over politiek. Eind oktober 
richtte de 21-jarige Lennart Jacobs 
samen met nog vijf anderen de Jonge 
Socialisten regio Haarlem op met 
onder meer dit doel. Op zijn knusse 
studentenkamer vertelt de kersverse 
voorzitter over zijn drijfveren om de 
enige politieke jongerenorganisatie 
in Haarlem vorm te geven. "Jongeren 
spreken elkaar aan."

door Elizabeth Stilma

Pink Floyd hangt in postervorm 
boven de kleine tweezitter, een 
afbeelding van een werk van zijn 
favoriete schilder Jeroen Bosch aan 
de andere muur. Op het zijtafeltje 
liggen een boek over Gorbatsjov 
("Omdat ik zijn visie lees, betekent 
dat nog niet dat ik het met hem eens 
ben.") en het magazine van jonge-
ren binnen de Partij van de Arbeid, 
Java. Jacobs is student geschiedenis 
aan de Universiteit van Amsterdam 
en de voorzitter van de Jonge Socia-
listen in Haarlem en omstreken. Tij-

dens het gesprek wordt al snel dui-
delijk dat hij betrokken is bij wat 
er in de maatschappij gebeurt en 
hoe dat gebeurt. Hij vertelt hoe hij 
als 18-jarige lid werd van de PvdA 
in Den Helder waar zijn moeder 
raadslid was, naar zijn studenten-
kamer in Haarlem verhuisde, stage 
liep bij de Provincie Noord-Holland 
en het toen tijd vond om het idee, 
dat al maanden in zijn hoofd zat, 
te realiseren: "Ik wil bijdragen aan 
een sociaal-democratische samen-
leving."
Jacobs stuurde een mailtje uit om 
de interesse voor een jongerenafde-
ling te peilen. Hij kreeg gelijk vier 
reacties. Genoeg om het bestuur 
mee te vormen. "Jongeren trekken 
en spreken elkaar aan. Het effect is 
groter dan een oudere, die een jon-
gere iets vertelt. Door activiteiten 
en bijeenkomsten voor jongeren te 

organiseren, wordt de drempel om 
met politiek bezig te zijn, lager." 
En dat is de bedoeling van de jon-
gerenorganisatie: jongeren enthou-
siast maken over politiek. Maar 
ook activiteiten en bijeenkomsten 
organiseren en de regionale poli-
tiek volgen, er kritisch naar kijken 
en, als nodig is, dat kritische geluid 
laten horen. "De jongeren binnen 
de PvdA worden zelfs opgeroepen 
om kritisch te zijn. Dus daar zullen 
we ons aan houden."

Ideeën
Wat er allemaal precies op de agen-
da komt voor de prille afdeling van 
de Jonge Socialisten, die bedoeld is 
voor jongeren van 14 tot 28 jaar, 
wordt nog onderzocht. "We zijn op 
dit moment vooral bezig met inter-
ne zaken op orde stellen, inventa-
riseren en leden benaderen." Een 
aantal ideeën ligt al wel op tafel, 
zoals voor onderwijs, jeugdloon 
en provinciale politiek. "Jongeren 
kijken toch op een andere manier 
naar onderwijs. Zij zitten er mid-
denin en ervaren hoe het onder-
wijs is vormgegeven. Wij kunnen 
daar goed over meepraten. Ik vind 
het bijvoorbeeld jammer dat in 
het Nederlandse systeem iedereen 
van elkaar wordt gescheiden door 
niveaus. Ik zou willen onderzoeken 
hoe dat anders kan." Wat de provin-
ciale politiek betreft, daarin mist de 
voorzitter de aanwezigheid van jon-
geren. "Toen ik begin dit jaar stage 
liep bij de provincie als campagne-
medewerker, viel het mij op hoe wei-
nig jongeren deel uitmaken van de 
provinciale politiek en hoe weinig ze 
daarover weten. Daar ligt zeker een 
taak voor de Jonge Socialisten."

Ambitie
De huidige afdeling is niet de eerste, 
die zich sterk maakt voor de jonge-
renpolitiek. In het verleden waren 
er ook Jonge Socialisten in Haarlem. 
"In de jaren tachtig en rond het jaar 
2000 zijn ze actief geweest. Jeroen 
Fritz, de huidige fractievoorzitter 
van PvdA Haarlem, maakte deel 
uit van de Jonge Socialisten. Wij 
hopen natuurlijk op een bloeiende 
organisatie. Op de eerste Algemene 
Leden Vergadering waren 25 jonge-
ren, dus dat is veelbelovend. Het is 
altijd afwachten hoe het gaat lopen, 
maar de ambitie en motivatie zijn er 
zeker!" x

Nieuws donderdag 19 november 2015 9

Dit arrangement brengt je meteen 
in kerstsfeer. Je logeert in een 
eeuwenoud klooster tussen drie 
Unesco-erfgoedsteden: Bayreuth, 
Bamberg en Regensburg. Die laatste 
twee hebben zeer gezellige kerst-
markten. Ook de kerstmarkt van 
Neurenberg is een topper. Bezoek je 
ook het mooie Altmühltal? 

Je logeert in klooster St. Josef in 
het oude stadje Neumarkt, tus-
sen Neurenberg en Regensburg. 
In de prachtige kloostertuin kom 
je helemaal tot rust. Het klooster 
wordt bewoond door 150 zusters. 
Het restaurant serveert smakelijke 
streekgerechten. Het klooster heeft 
zijn eigen bronwater. Je verblijft in 
een lichte kamer, met bureau, tv en 
eigen badkamer met douche en wc.

De mooiste kerstmark-
ten van Beieren

Informatie & reserveren
www.pharosreizen.nl/gelezen-in/
buijze-pers of via 023 - 55 42 870
(lokaal tarief) met zoekcode 32760.

euro p.p.
85

Inbegrepen
• 3 of 4x overnachting met ontbijt 
• 1x kloostermaaltijd
�� ��������	
��������������
• 1x potje huisgemaakte jam
 of honing

Prijzen 4 dagen 5 dagen
15/11-23/12 84,50  105

Prijzen in € p.p. o.b.v. kamer
zonder balkon. Niet 
inbegrepen: reserve-
ringskosten (€20,-) en 
bijdrage Calamiteiten-
fonds (€2,50).

zoekcode 32760

"We moeten kritisch zijn"
Jonge Socialisten weer actief in regio

"Jongeren spreken elkaar aan", aldus de voorzitter van de Jonge Socialisten 
regio Haarlem, Lennart Jacobs. Hij poseert voor het schilderij van het Provin-
ciehuis Noord-Holland, dat hij als afscheidscadeau kreeg na zijn stage (Foto: 
Elizabeth Stilma).

REGIO - Het jaarverslag van Leerplein 

(het regionaal bureau leerplicht en 

voortijdig schoolverlaten) laat over 

het schooljaar 2014-2015 een forse 

daling zien van het aantal meldingen 

schoolverzuim in de regio. Was het 

totale verzuimcijfer in 2013-2014 nog 

3.379, in het afgelopen jaar is het aan-

tal meldingen gedaald naar 1.938.

Vooral het verzuim in het primair 
onderwijs en op het mbo bij de 
groep 18-23-jarigen is afgenomen. 
Bij die laatste groep is het verzuim 
bijna gehalveerd. Ook het luxe ver-
zuim is flink gedaald.
Bij de jongeren van 18 tot 23 jaar is 
de enorme daling van het verzuim 
te verklaren door extra maatregelen, 
die het mbo (Nova College) zelf 
heeft genomen en ook de preven-
tieve aanpak van het mbo en het 
Leerplein samen heeft hieraan bijge-
dragen. Deze aanpak bestaat onder 
meer uit spreekuren op de school 
door het Leerplein en de inzet van 
coaches, die jongeren, bij risico op 
uitval, zo vroeg mogelijk aanspreken 
op hun verzuimgedrag. Het mbo 
betrekt ouders intensiever bij het 
verzuim van hun kinderen, bijvoor-

beeld door het verzenden van een 
verzuim-sms.

Aanpak ziekteverzuim

Jongeren blijken wel vaker afwezig 
door ziekte (geoorloofd schoolver-
zuim). De aanpak van deze vorm van 
verzuim wordt de komende periode 
geïntensiveerd. Hiervoor maakt het 
Leerplein afspraken met het onder-
wijsveld, de GGD en andere part-
ners, zoals CJG-coaches.

Verzuim voortgezet onderwijs

In het voortgezet onderwijs vond 
een lichte stijging van het verzuim 
plaats; in het schooljaar 2013-2014 
zijn 313 meldingen gedaan tegen-
over 360 in 2014-2015. Het voort-
gezet onderwijs heeft inmiddels, in 
samenwerking met het Leerplein en 
mentoren en zorgcoördinatoren, een 
intensievere verzuimaanpak doorge-
voerd. Het Leerplein nodigt jongeren 
op school uit voor een gesprek over 
de oorzaken van het verzuimgedrag. 
De komende tijd wordt deze aanpak 
nog verder verbeterd door invoering 
van een regionaal verzuimprotocol 
en intensieve monitoring van het 
verzuim. x

Opnieuw daling 
van schoolverzuim

vogelenzang - Voor iedereen die 
onlangs geen tijd had om naar 
de landelijke natuurwerkdag te 
komen of nog een keer lekker 
buiten aan de slag wil, organiseert 
Waternet een extra natuurwerk-
dag op zaterdag 21 november. De 
afgelopen jaren is de meeste Ameri-
kaanse Vogelkers, een woekerende 
struik, al uit het duin verwijderd. 
Voor de laatste loodjes is hulp van 
buiten welkom. Voor koffie, thee en 
soep wordt gezorgd, men dient zelf 

een lunchpakket mee te nemen. De 
natuurwerkdag duurt van 10.00 tot 
15.00 uur. De start is bij bezoekers-
centrum De Oranjekom, ingang 
Oase, Eerste Leijweg 2 in Vogelen-
zang. Iedereen vanaf 8 jaar (onder 
begeleiding van een volwassene) 
kan deelnemen. Deelname kost 
niets. Voor meer info: www.water-
net.nl/awd. x

Extra natuurwerkdag 
in Waterleidingduinen

Op 21 november kan men meehelpen 
(Foto: Huub Slingerland).
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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

TANDPROTHETISCHE PRAKTIJK

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

gediplomeerd tandprotheticus

Lid Org. Ned.
Tandprothetici

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

De tuinman heeft nog tijd om uw 
tuin weer winterklaar te maken.

Snoeien, bestrating, bomen opkronen of 
verwijderen, gehele tuinaanleg 

en graszoden.

Wij komen vrijblijvend langs 
voor een off erte.

www.vermeulengroenvoorzieningen.nl
Info 06-30035542

Sint koopt graag LOKAAL
www.boekhandelblokker.nl

(boven de € 15,= geen verzendkosten)

RIJ-ANGST?
Bang of onzeker in de

auto? Lang niet gereden?
Angst voor:

tunnels, bruggen,
snelweg, vrachtauto's?

Gespecialiseerde
rijangst-begeleiding.

Bel voor een afspraak!
06-29026339

www.buromoussault.nl

21 november 2015
 

TREINENBEURS
 

" de voorhof "
Bondstraat 1
2162HA Lisse

 
toegang en parkeren gratis

 

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

REVELL
Plastic bouwkits

Verf en lijm
Eurosound

Kruisweg 50
Haarlem

023 5322421

Electronica componenten
Audio en video kabels
EUROSOUND

Kruisweg 50
Haarlem

023 5322421
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BOMEN
zagen/snoeien

06 - 222 572 91

NU GEREDUCEERD

TARIEF VOOR 75+

Nieuwstraat 38, 2312 KC Leiden, tel: 071-5145832

1995 - Onder de Boompjes 20 jaar! - 2015
Gevraagd voor onze jubileumveiling:

bijzondere verzamelingen en objecten, alsmede
kunst, antiek, wijn, goud, zilver en kleingoed. 

Op afspraak geopend: ma-vrij van 10-17 uur. 
Taxatie aan huis? Bel of mail voor informatie en afspraak
www.onderdeboompjes.nl  / info@onderdeboompjes.nl

POOLS
aannemmersbedrijf

Aftimmering en
schilderwerk.

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

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

www.sekula.nl

 
INBRAAKSCHADE ?

 
SALVAGE

KENNEMERLAND
 

NACHT & DAG
BEREIKBAAR

 
023-5.36.46.56

GRATIS
inloopspreekuur voor
advies over bijles en
huiswerkbegeleiding
voortgezet onderwijs
in de Bibliotheek van

Haarlem-centrum
iedere zaterdag van

10.00-12.00 uur kijk op
www.wietskebreman.nl

SINTERKLAAS
en 2 Pieten

4-5-6
december

per bezoek van 20 minuten
50 euro, tel 06-51623136
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Zaterdag 21 november

12.30-16.00 uur | Inspiratiemiddag: 

workshop en rondleiding 'De maak-

bare mens' in Dolhuys

In deze workshop neem je een 
'selfie' uit je levensverhaal, een 
moment uit je leven waar je even de 
schijnwerper op zet. Een inspireren-
de middag, voor iedereen met een 
onderzoekende geest, die gelooft 
in zijn of haar eigen maakbaarheid. 
Aan de hand van filmbeelden en 
korte schrijfopdrachten blik je terug 
op een concrete gebeurtenis.
Instituut Braque, Haarlem.

Zondag 22 november

09.00-17.00 uur | Workshop Prena-

tale opstellingen

Emotionele trauma's opgedaan 
in de periode van conceptie tot 
geboorte blijven in het leven van-
uit het onbewuste doorwerken als 
blokkade of sabotage van de leven-
senergie; de energie, die er voor 
ieder is. Angst van de moeder kan 
bijvoorbeeld resulteren in fobieën 
van het kind op latere leeftijd. Met 
een Prenatale opstelling worden 
deze verstoringen opgelost. Door de 
natuurlijke hulpbronnen, die voor 
de geboorte werkzaam zijn, te opti-
maliseren.
Joke Lamers, Haarlem.
13.00-21.00 uur | Workshop De lief-

desdans - voor mijn relatie

De liefdesdans is een middag- en 
avondvullend programma waarin 
dansen en de liefde letterlijk samen-
komen. Je leert de Argentijnse tango 
dansen en terwijl je danst, leer je 
naar je lichaam luisteren. Je dansen-
de lichaam vertelt je hoe jij omgaat 
met aanraking en verbinding. Je 
krijgt dus al dansend inzicht in rela-
tiepatronen.
Eline Blom, Haarlem.

Maandag 23 november

20.00-21.45 uur | Workshop Henri 

Matisse kijken en schrijven

In deze workshop zal een schets van 
zijn leven en ontwikkeling als kun-
stenaar worden gegeven. Vervolgens 
kiest ieder een eigen 'Matisse'. Er 
zal een grote diversiteit aan repro-
ducties van zijn werk voorhanden 
zijn. Nadat de Matisse intensief is 
bekeken, gaan we aan de slag met 
creatieve, stap voor stap opgebouw-
de en daardoor zeer toegankelijke 
schrijfopdrachten.
Centrum voor Antroposofie, Haar-
lem.

Dinsdag 24 november

09.30-11.30 uur | Mindfulness Ate-

lier, een creatieve mindfulnesstrai-

ning

Mindfulness is een methode waarin 
je leert om met aandacht te leven 
met alles wat er in je leven gebeurt. 
Maar woorden zijn niet altijd genoeg 
en het kan bevrijdend en inspire-
rend zijn om dan beelden te gebrui-
ken. Die beelden ontstaan door 
schilderen, tekenen, werken met 
woord en beeld, collages en fotogra-
fie. Als het weer het toelaat, zullen 
we ook naar buiten gaan.
Brenda Amsing, Spaarndam West.

Woensdag 25 november

14.00-16.00 uur | Haarlem aan de 

wormenbak

Thuis composteren kan al op een 
klein balkon of zelfs in een meter-
kast. Daarmee lever je direct een 
bijdrage aan een beter milieu. 
Bovendien is het leuk om te doen 
en krijg je er eersteklas compost en 
plantenvoeding voor terug. Of start 
een wijkcompostbak met je buren. 
Aansluitend aan de lezing kun je 
meedoen aan een workshop wor-
menbak maken.
Het Veerkwartier (Veerplas), Haar-
lem.
20.00-21.15 uur | Voorstelling 'GOD', 

met nagesprek stadsdominee Tom de 

Haan

De theatervoorstelling 'GOD' onder-
zoekt het fenomeen geloven in de 
levens van gelovigen en niet-gelovi-
gen. GOD gaat over geloven en het 
menselijk verlangen naar het begrij-
pen van het onbegrijpelijke, het 
benoemen van het onbenoembare, 
het vatten van het onbevattelijke.
Toneelschuur, Haarlem.

Donderdag 26 november

09.30-12.30 uur | Cursus Reiki 1

Reiki betekent ruim vertaald 'levens-
energie'. Werken met Reiki is werken 
met een helende energie, die overal 
om ons heen aanwezig is. Reiki kan 
door de mens worden gekanaliseerd 
en worden doorgegeven. Deze ener-
gie biedt de mogelijkheid om het 
lichaam weer in balans te brengen 
op fysiek, emotioneel, mentaal en 
spiritueel niveau. Cursus Reiki 1 
richt zich op het openen van het 
Reiki-kanaal, zelfbehandeling en het 
behandelen van anderen.
Machteld de Goede, Haarlem.
Kijk voor alle informatie over deze en 

veel meer activiteiten op www.bewust-

haarlem.nl. x

Workshop De Liefdesdans - voor mijn 
relatie (Foto: pr).

Workshop Henri Matisse kijken en 
schrijven (Foto: pr).

Mindfulness Atelier met Brenda 
Amsing (Foto: pr).

Voorstelling 'GOD' in de Toneel-
schuur (Foto: pr).

bloemendaal - Jouw FM houdt ermee 
op. Daarmee komt op zaterdag 12 
december een eind aan ruim twintig 
jaar radio in Bloemendaal en omstre-
ken.

Al ruim twintig jaar is Jouw FM de 
omroep voor de Gemeente Bloe-
mendaal. In de jaren negentig 
begonnen als Antenne Bloemen-
daal en later bekend geworden 
onder de naam AB-Radio. In 2011 
gooide de omroep het roer om en 
ging verder als Jouw FM. Bij de lan-
cering in juni 2011 heeft Jouw FM 
de lat zeer hoog gelegd en zichzelf 
flinke doelen gesteld.
"Al onze doelen, die we voor 
ogen hadden, zijn stuk voor stuk 
gehaald. Het heeft zelfs onze stout-
ste verwachtingen overtroffen", 
aldus de woordvoerder van Jouw 
FM.
Deze vervolgt: "Het afgelopen jaar 
hebben we met het hele team van 
Jouw FM op een eerlijke en realis-
tische manier naar de toekomst 
gekeken. Met een steeds groter 
wordende druk op al onze vrij-
willigers, zijn we tot de conclusie 
gekomen dat de top is bereikt. We 
hebben al onze doelen gehaald. 
Voor minder doen we het niet. 

Samen met onze dertig vrijwilli-
gers hebben we daarom de knoop 
doorgehakt en besloten om vol lef 

en trots op ons hoogtepunt te stop-
pen. Niet omdat we moeten, maar 
omdat we het zelf willen." x

Jouw FM stopt
"Omdat we het zelf willen"

Er komt een eind aan ruim twintig jaar radio maken in Bloemendaal (Foto: Jouw 
FM).

vogelenzang - Kees Planqué geeft op 
donderdag 26 november, van 20.00 
tot 22.00 uur, een lezing over de 
nieuwe soorten flora, die zich heb-
ben ontwikkeld in het gebied tussen 
Leyduin en het spoor in Vogelenzang. 
De lezing vindt plaats in Basisschool 
de Paradijsvogel, Henk Lensenlaan 
1 in Vogelenzang. De toegangsprijs 
bedraagt 5 euro, niet-leden van de 
Bibliotheek Zuid-Kennemerland 
betalen 7,50 euro. Men kan kaartjes 
reserveren via www.bibliotheekzuid-
kennemerland.nl.

Honderd jaar geleden lagen op 
meerdere plekken aan de binnen-
kant van de duinen bloemrijke 
schraalgraslanden. Door bevloeiing 

van de duinen, wateronttrekking 
en kunstmestgebruik verdwenen 
de bloemen en bleef een productie-
grasland over.
In 2012 werd een aantal weilanden 
voor Huis Leyduin ontdaan van de 
toplaag. Hierbij werd de onderlig-
gende strandwal, die daar al 5000 
jaar lag, weer zichtbaar. Tegelijker-
tijd werden de sloten in het terrein 
zo afgedamd dat alleen grondwater, 
kwel uit de duinen, het terrein bin-
nen kon komen.
Op die manier is een aanzet gemaakt 
om een nieuwe begroeiing te ont-
wikkelen, die divers en soortenrijk 
is. Sinds 2012 houdt Kees Planqué 
bij welke soorten zich vestigen en 
wordt jaarlijks gemonitord hoe de 

Bioloog Planqué geeft lezing 
over plagproject Leijduin

Auto gaat in vlammen op

aerdenhout - Een auto is zaterdagmiddag aan de Amalia van Solmslaan in 
vlammen opgegaan. Rond kwart over drie werd de brand in Aerdenhout opge-
merkt, waarna de brandweer en politie gealarmeerd werden. Bij aankomst van 
de brandweer stond het voertuig al in lichterlaaie. Brandweerlieden zijn direct 
begonnen met het blussen van de brand. De vlammen waren op dat moment 
al metershoog en kwamen boven de heg uit. Vermoedelijk is kortsluiting de 
oorzaak van de brand geweest. De bewoners waren vlak voor de brand met de 
auto teruggekomen van de supermarkt (Foto: Rowin van Diest). x

begroeiing zich ontwikkelt.
De ontwikkeling van de begroei-
ing wordt ieder jaar op dertig vaste 
proefvelden gedetailleerd beschre-
ven en sinds kort worden ook 
typische gebieden waar specifieke 
trends zichtbaar worden in kaart 
gebracht. Die resultaten kunnen 
vergeleken worden met wat er in 
Nederland aan reeds bestaande 
vegetatietypen is beschreven. Het 
brengt in beeld of er hier sprake 
is van hervestiging van bekende 
natuur of ontwikkeling van nieu-
we natuur. Tijdens deze lezing gaat 
Kees Planqué in op de verschillen, 
die bestaan met natuurlijke vegeta-
tieontwikkeling.
Meer informatie is te verkrijgen via 
www.bibliotheekzuidkennemer-
land.nl. x

haarlem - Op zaterdag 21 novem-
ber treedt in de serie Nieuwe Kerk 
Concerten te Haarlem het ensem-
ble Il Terzetto op. Il Terzetto is een 
kamermuziektrio met een bijzon-
der samenstelling: fluit, viool en 
altviool. De drie musici maakten 
ooit deel uit van het vermaarde 
Gemini-ensemble. Eugénie van 
der Grinten, fluit - Maarten Veeze, 
viool - Gijs van der Grinten altvi-
ool voeren muziek uit van onder 
anderen Szervánszky en Badings. 
Het concert begint om 15.30 
uur. De toegang is gratis (Wel is 
er een deurcollecte.). De Nieuwe 
Kerk bevindt zich aan het Nieuwe 
Kerksplein 36 in Haarlem. x

Il Terzetto treedt 
op in Nieuwe Kerk

Il Terzetto (Foto: Elisabeth Melchior).
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“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

bloemendaal/haarlem - Medailles voor 
Nederland op de Olympische Spelen, 
het liefst goud. Daarvoor is goede 
ondersteuning nodig voor die spor-
ters, die straks mogelijk een gouden 
medaille om de nek mogen hangen. 
Maurits Hendriks weet er als chef de 
mission van het NOC*NSF en voorma-
lig olympisch kampioen alles van. Hij 
vertelde er dinsdag 10 november over 
tijdens de Pim Mulier-lezing, tevens 
afsluiting van het gelijknamige jaar.

Een deel van sportminnend Haar-
lem heeft zich in Café Vreeburg 
in Bloemendaal verzameld voor 
de jaarlijkse happening. Een win-
terse maaltijd - ditmaal een stam-
potbuffet - een bockbiertje en luide 
en drukke gesprekken over sport, 
zaken en 'het Haarlemse' passeren 
de revue. Na dit genot begeven de 
pakweg vijftig man zich naar de 
Dorpskerk aan de overkant, waar ze 
in de oude houten banken mogen 
luisteren naar de lezing, maar eerst 
is er een interview met het 17-jarige 
schermtalent Job de Ruiter.
Deze laatste kan rekenen op flink 
applaus na het uitspreken van zijn 
succes en droom. "Ik was onlangs 
derde op een EK. Uiteindelijk wil 
ik de Olympische Spelen in 2020 
halen." En dan, nuchter: "Maar ik 
bekijk hoe het gaat per jaar, per 
dag."

Details
Het sluit mooi aan bij het verhaal 
van Hendriks, die helder begint. 
"Met tranen in de ogen vertellen 
dat je zo hard traint voor je enige 
droom, daar doen we niks meer 
mee." Een sporter moet gedetail-
leerd kunnen uitleggen of en hoe 
er een mogelijkheid is om bij de 
wereldtop te komen. Na een zeer 
kritische blik en overweging of de 
sport potentie heeft in Nederland, 
komt dan wellicht de nodige onder-
steuning. Ja, dan krijgen sommige 
sporten geen support. Maar alle 
sporten geld toestoppen in de hoop 
dat er dan genoeg medaillewinnaars 
boven komen drijven, dat is te vaag 
en niet haalbaar, aldus Hendriks.

Focus
Hij vertelt hoe hij wil dat de ver-
schillende sporters als één team 
elkaar in Rio ondersteunen voor 

Olympische eer en glorie. Diegene 
die op de laatste dag zijn wedstrijd 
speelt, verdient net zo veel support 
als diegene die dat op de eerste dag 
doet. Dan breekt voormalig Haar-
lemse olympiër en roeister Kirsten 
van der Kolk in. "Waarom moeten 
Nederlandse sporters, die klaar zijn 
en zonder medaille dan eerder naar 
huis? Juist het plezier en samen 
wedstrijden bezoeken, horen ook 
ontzettend bij de Spelen." Maurits 
Hendriks is het met haar eens. 
"Maar we willen wel dat de focus 
blijft. De ervaring leert dat de aan-
dacht van sporters die klaar zijn, 
uitgaat naar andere dingen. Kaart-
jes regelen voor wedstrijden, de 
stad verkennen, feestjes. Dat kun-
nen wij er niet bij hebben. Daarom 
gaat tussendoor alvast een deel van 
de sporters, dat geen medaille heeft 
gewonnen, terug naar Nederland."

Andere blik
Kersvers Société-voorzitter Herman 
Opmeer spreekt van een goede 
avond en mooie afsluiting van het 
Pim Mulier-jaar. "Vooral scherm-
talent Job aan het begin van de 
avond brengt alles samen. Je hoopt 
natuurlijk dat zo'n jongen over vijf-
tien jaar aan ons rijtje helden kan 
worden toegevoegd. Het verhaal 
van Hendriks is plausibel en leuk 
om eens te horen. Het maakt toch 
dat je straks in de zomer met een 
iets andere blik naar 'onze' sporters 
kijkt." x

Chef met een missie

Maurits Hendriks was te gast in Bloe-
mendaal (Foto: pr).

vogelenzang - Een stormachtige 
wind en dreigende wolkenluchten. 
Het zag er zaterdag niet goed uit 
voor de Sint en zijn pieten, die op 
de Leidsevaart in Vogelenzang voet 
aan wal wilden zetten. Dat gedeel-
te van het Sinterklaasprogramma 
moest dan ook worden geschrapt. 
Het betekende echter niet het einde 
van de pret, want een halfuur later 
verscheen de Sint en zijn gevolg als-
nog, in het Dorpshuis.
Wie eenmaal binnen was, en dat 

waren er velen, had een leuke mid-
dag. De zaal zat vol oma's, opa's, 
vaders en moeders en veel, veel 
enthousiaste kinderen van wie 
velen heel fraai verkleed als piet. 
Liedjes zingen, snoep eten; Sinter-
klaastijd in Vogelenzang is begon-
nen. x

Warm welkom voor Sint

Het was erg druk in het Dorpshuis 
in Vogelenzang (Foto: Marilou den 
Outer).

Als een kip zonder kop

overveen - Op zondag 15 november liep gedurende meer dan een uur een zwa-
nengezin op de drukke Julianalaan in Overveen. Dierenambulance en politie 
deden volgens omwonenden niets. Door een spontane buurtactie zijn de zwanen 
uiteindelijk naar de vijver van de Cearalaan geleid, waar ze weer een stuk veiliger 
waren (Foto: Barbara Luijken). x

HAARLEM - Het Spaarne Gasthuis in 

Haarlem mag zich een jaar lang het 

'beste ziekenhuis van Nederland' noe-

men. Het ziekenhuis staat op de eerste 

plaats in de AD Ziekenhuis Top 100, die 

op zaterdag 14 november verscheen.

Bestuursvoorzitter Peter van Bar-
neveld: "Een resultaat van formaat, 
waar wij met zijn allen bijzonder trots 
op zijn. Het is een enorme beloning 
voor onze inzet voor onze patiënten 
en een waardering voor de kwaliteit 
van het ziekenhuis."
Het Algemeen Dagblad kijkt voor de 
ziekenhuis Top 100 vooral naar de 
gegevens, die het ziekenhuis zelf 
beschikbaar stelt aan de Inspectie 
voor Gezondheidszorg. Omdat het 

over gegevens van 2014 gaat, zijn 
Spaarne Gasthuis Haarlem en Hoofd-
dorp nog afzonderlijk beoordeeld. 
Hoofddorp is geëindigd op de 36ste 
plaats. Spaarne Gasthuis Haarlem 
scoort over de hele linie bijzonder 
goed en levert vooral vooraanstaande 
zorg voor kwetsbare oudere patiën-
ten. Peter van Barneveld: "We stellen 
altijd het belang van onze patiënten 
voorop bij alles wat we doen. Het 
belangrijkste blijft dat onze patiënten 
deze positie ook zo ervaren. De lat 
ligt hoog. De basis van dit succes is 
samenwerking op alle niveaus bin-
nen het ziekenhuis; het maakt geen 
verschil of je nu in de schoonmaak 
werkzaam bent of als medisch speci-
alist werkt." x

Spaarne Gasthuis 'beste 
ziekenhuis van Nederland'

overveen - Op dinsdag 24 november 
organiseert Zonta Kennemerland een 
thema-avond over het werk van Free a 
Girl. Deze thema-avond vindt plaats bij 
Kraantje Lek, Duinlustweg 22 in Over-
veen. Aanvang is om 20.00 uur en de 
toegang is gratis.

Joamy Tounkara houdt namens Free 
a Girl een presentatie. Er wordt ook 

een korte film vertoond. Aanmelden 
kan via e-mail: info@zontakennemer-
landzuid.nl. Zonta is een internatio-
nale serviceorganisatie van vrouwen 
met een zelfstandige of leidingge-
vende positie in beroep, bedrijf of 
organisatie. De leden zetten zich in 
voor de verbetering van de positie 
van vrouwen. Per stad of regio zijn 
de leden in clubs verenigd. x

Zonta Kennemerland in 
actie voor Free a Girl

spaarndam - Theatergroep 
Avond(T)uur speelt zondag 22 
november 'Nu even wel' van Maria 
Goos in de Oude Kerk. Vier vrou-
wen ontmoeten elkaar in een res-
taurant. Aanvang is om 16.30 uur. 
De toegangsprijs bedraagt 17,50 
euro. Reserveren is noodzakelijk 
en is mogelijk via www.vrien-
denoudekerk.nl. De Oude Kerk 
bevindt zich aan het Kerkplein 
2 in Spaarndam. Voor meer info: 
www.vriendenoudekerk.nl. x

'Nu even wel' 
in Oude Kerk

Theatergroep Avond(T)uur (Foto: pr).

haarlem - Benieuwd hoe een fan-
tasiewereld eruitziet in 3D? Kom 
dan naar de demonstratie en 
bekijk het zelf door de Oculus 
Rift-bril met Rowan de Graaf. De 
demonstraties zijn op zaterdag 
21 november van 12.00 tot 14.00 
uur in de Bibliotheek Haarlem 
Schalkwijk (Fie Carelsenplein 2), 
op zondag 22 november van 14.00 
tot 16.00 uur in de Bibliotheek 
Haarlem Centrum (Gasthuisstraat 
32) en op woensdag 25 november 
van 15.00 tot 17.00 uur in de Bibli-
otheek Haarlem Noord (Planeten-
laan 170). De demonstraties nemen 
tussen de drie en vijf minuten per 
stuk in beslag en zijn geschikt 
voor kinderen vanaf 7 jaar. Meer 
informatie via www.bibliotheek-
zuidkennemerland.nl. x

Demonstratie 
'virtual reality'

haarlem - Op woensdag 25 novem-
ber organiseert het Gilde Haar-
lem, in samenwerking met de 
Rechtbank Noord-Holland, een 
wandeling langs de plekken in de 
binnenstad, die te maken hebben 
(gehad) met rechtspraak. Tijdens 
de wandeling vertelt de gids over 
het strafrecht van vroeger en dat 
van nu. Zo komen bijvoorbeeld de 
straffen aan bod, die in de mid-
deleeuwen konden worden opge-
legd en de straffen in onze tijd. 
De wandeling duurt ongeveer een 
uur. Na afloop van de wandeling 
wordt een zitting in De Appelaar 
bijgewoond. De wandeling start 
om 09.30 uur bij het Archeolo-
gisch Museum, Grote Markt 18K. 
De kosten bedragen 4 euro. Men 
kan zich aanmelden voor de wan-
deling op werkdagen tussen 09.00 
en 10.00 en tussen 18.00 en 19.30 
uur via 06-16410803. Ook via gil-
dewandelingen@gmail.com of de 
website www.gildehaarlem.nl is 
aanmelding mogelijk. Voor het 
bezoek aan de rechtbank is een 
legitimatiebewijs verplicht. x

Wandeling langs 
rechtspraak
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Niet alle spullen
in Bennebroek
verhuizen mee

16-jarige Merel 
heeft passie voor 
vrijwilligerswerk

Hoofdbode nog 
niet klaar met 
Bloemendaal

Aerdenhout • Bennebroek • Bloemendaal  • Over veen • Vogelenzang

Bloemendaals NieuwsbladBloemendaals Nieuwsblad

Krant niet ontvangen
of klachten over
de bezorging?
Bel Bestelnet

tel.: 071 3643434
of bezoek

buijzepers.nl/de-verspreiding

Noordwijkerhout Culinair 2014:
winnaar categorie ‘Lekkerste Gerecht’

Weekmenu (di 1 december - do 3 december)
Winterse salade met wildzwijn, 

pastrami en schorseneren
Gebakken heilbo�ilet met gedroogde 

serranoham en tomatensalsa
Dessert van in glühwein gestoofde 

peertjes € 29,50

Madiwodo-schotel (di 1 dec - do 3 dec.)
Wildstoofschotel met rode kool en 

aardappelmousseline € 10,50

Gulle Tjon’s SpareRibs op 
3 december. Reserveer snel!

Tespellaan 53 T 0252-241333
www.tespelduyn.nl

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

2e prijs Vergader & evenementenloca�e van Nederland 2014

Voor de kortste weg
op de arbeidsmarkt

Iedere dag geopend
Maandag t/m zaterdag Happy hour

van 8.00-10.00 uur

Zondag van 10.00-12.00 uur
Programma goud van € 14,- voor € 10, -

Nijverheidsweg 10
Meer op www.carwashheemstede.nl

bloemendaal - Er hangt een groot 
spandoek aan de gevel van hotel 
Bleeker. Er staan cadeautjes, drang-
hekken en er klinkt vrolijke muziek. 
Het is duidelijk: Bloemendaal is klaar 
voor de aankomst van Sinterklaas. 
Het regent, maar dat schrikt de Bloe-
mendalers niet af.

door Christa Warmerdam

Politieagenten schuilen onder het 
afdakje van ABN AMRO. Ouders en 
kinderen staan weggedoken onder 
paraplu's en wachten op de komst 
van de goedheiligman. Het is zater-
dagmiddag 21 november even voor 
13.00 uur als er twee pieten op een 
fiets voorbijkomen. De wachtende 
kinderen schreeuwen opgewon-
den: "Kijk, daar gaan twee pieten!" 
Het zijn nieuwspiet en zijn hulpje. 
Samen zijn ze alvast vooruit geko-
men om te zeggen dat het niet lang 
meer gaat duren voordat de Sint 
er aan komt. De speaker stelt voor 
om nog maar een liedje te zingen, 
want daar schijnt Sinterklaas wel 
gevoelig voor te zijn. De spanning 
stijgt en locoburgemeester Nico 
Heijink staat al op de trap van het 
hotel klaar. Dan klinkt in de verte 
muziek. Onder begeleiding van 
een Pietenband arriveert Sinter-
klaas in een prachtige, rode Mini 
cabrio. Rechtopstaand in de kleine 
auto rijdt hij richting zijn fans. 
Sint Nicolaas heeft waarschijnlijk 
Buienradar gecheckt, want op het 
moment dat hij arriveert, stopt het 
met regenen. Nadat hij eerst heel 
veel handjes heeft geschud, loopt 
hij richting locoburgmeester Hei-
jink. Die wil natuurlijk eerst weten 
of de Sint wel een goede reis heeft 

gehad. "Ik heb een rustige reis 
gehad, maar het weer is in Spanje 
wel een stuk beter dan hier", ant-
woordt de goedheiligman. De pieten 
springen ondertussen vrolijk rond. 
Een klein meisje duikt weg achter 
haar moeder als piet iets te dichtbij 
komt. Piet geeft de pepernoten aan 
de moeder en huppelt weer vrolijk 

verder. Een ander meisje heeft geen 
moeite met Piet. "Mag ik ook een 
pepernootje?", vraagt ze. Lachend 
pakt ze een handjevol aan. De sfeer 
is gezellig en uitgelaten. Bloemen-
daal is zichtbaar blij dat Sint en al 
zijn pieten weer in het dorp zijn. 
En natuurlijk mogen er ook weer 
schoentjes gezet worden. x

"Het weer is in Spanje wel 
een stuk beter dan hier"

Ondanks de barre weersomstandigheden was er veel volk bij de intocht van de 
goedheiligman (Foto: Christa Warmerdam).

Bloempot in brand

bloemendaal - Op het dak van een kantoorpand in Bloemendaal is zaterdag-
middag brand ontstaan. Om even voor half vier werd de brand aan de Bloe-
mendaalseweg opgemerkt, waarna de hulpdiensten werden gealarmeerd. Uit 
voorzorg schaalde de brandweer direct op, waardoor meerdere brandweervoer-
tuigen werden opgeroepen. Bij aankomst bleek er op het dak een bloempot in 
de brand te staan. De brandweer had het vuur snel onder controle en kon de 
schade beperken. De Bloemendaalseweg was door het incident tijdelijk deels 
afgesloten voor het verkeer. Over het ontstaan van de brand is niets bekend 
(Foto: Rowin van Diest). x

bloemendaal - Op zondag 29 novem-
ber geeft dr. Sabine Lichtenstein 
een lezing in De Kapel, aan de Pot-
gieterweg 4 in Bloemendaal. Het 
thema is 'Het kerstlied door de 
eeuwen in kerk, klooster, kamer 
en steeg'. In december 2009 
hield Lichtenstein in De Kapel 
een lezing over de eeuwenoude 
geschiedenis van het kerstlied. 
De liederen, die daarbij klonken 
en werden bediscussieerd, maak-
ten op de bezoekers zo een grote 
indruk dat er besloten is de lezing 
nu, na zes jaar, te herhalen. Met 
veel mooie muziek, afbeeldingen, 
interessante feiten en grappige 
weetjes wordt men de kersttijd 
binnengevoerd. Aanvang is om 
10.30 uur. Na afloop kan men vra-
gen stellen. x

Lezing over 
het kerstlied

aerdenhout - Door het conflict met 
Oekraïne is Rusland helemaal 
terug op het wereldtoneel. Daar-
mee is het niet alleen voor de VS, 
maar ook voor Europa en Neder-
land een hoofdpijndossier. In haar 
lezing op woensdag 9 december 
bij De Nieuwe Kring, gaat Rus-
landdeskundige Helga Salemon in 
op de eeuwenlange tegenstelling 
tussen 'westerlingen' en 'slavo-
fielen' in Rusland. Hierin liggen 
volgens haar ook de wortels van 
de huidige 'nieuwe Koude Oor-
log'. Aanvang van de lezing is om 
17.30 uur, de zaal is open vanaf 
17.00 uur. De kosten bedragen 
6,50 voor leden en 10 euro voor 
niet-leden. De Nieuwe Kring is te 
vinden aan de Oscar Mendliklaan 
3 in Aerdenhout. x

Salemon geeft 
lezing over Rusland

haarlem - De lengte van een ruime 
werkweek (zes dagen) inzetten 
om wereldwijd gevangen vrij te 
krijgen, die om hun overtuiging 
opgesloten zitten. Dat is het doel 
van de Schrijfmarathon Haar-
lem van Amnesty International. 
De Schrijfmarathon begint op 
29 november en eindigt op 10 
december. Start van de marathon 
is op zondag 29 november in de 
Jopenkerk (Voldersgracht 2) om 
14.00 uur. Schrijvers die niet in 
de gelegenheid zijn om tijdens de 
marathonstart te komen schrij-
ven, kunnen uitwijken naar een 
andere plek en tijd: vrijdag 4 
december van 19.00 tot 21.00 uur 
in de Toneelschuur, Lange Begij-
nestraat 9; zaterdag 5 februari 
van 13.30 tot 16.00 uur in Fotoga-
lerie De Gang, Grote Houtstraat 
43; maandag 7 februari van 19.30 
tot 20.30 uur in De Egelantier, 
Gasthuisvest 47; woensdag 9 
december van 14.30 tot 15.30 uur 
in WAAR, Grote Houtstraat 130; 
donderdag 10 december om 10.00 
uur in de Bibliotheek Haarlem 
Centrum, Gasthuisstraat 32. x

Schrijfmarathon 
in Spaarnestad

haarlem - Op donderdag 3 decem-
ber is er een optreden van het 
Göksal Yilmaz Ensemble in De 
Pletterij. Het spel van het Göksel 
Yilmaz Ensemble kent een grote 
ritmische kracht, die gepaard gaat 
met een breed spectrum aan klan-
ken en instrumenten. De muziek 
is als een reis door het leven: van 
verlangen tot opstand en van ver-
driet tot intense liefde en blijd-
schap. Met liederen uit Turkije, 
Koerdistan, Libanon en Azerbei-
dzjan. Aanvang is om 20.30 uur. 
De entreeprijs bedraagt 10 euro 
(tot 25 jaar 7 euro). De Pletterij 
bevindt zich aan de Lange Heren-
vest 122 in Haarlem. x

Göksel Yilmaz 
in De Pletterij
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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
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Lieve zwarte labrazoekt van 11/7 t/mweken) een zorg
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bench. Uiterategen betaling. Bsnel op 06 1461

TE HUUR
Noordwijkerhout

luxe gemeubileerde

bungalow (6) personen 3

slaapkamers, woonkamer
met TV,

Badkamer met ligbad en

wasmachine , complete

euken . Info 0252-375179
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Paperclips
kleine kosten, groot bereik

www.buijzeperspaperclips.nl

Zoekt u iets???
Plaats een

PAPERCLIP
via de website

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

Uw auto, fiets of 
inboedel verkopen?

Plaats een

PAPERCLIP
via de website

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

INKOOP
POSTZEGELS

MUNTEN
GOUD
ZILVER

Ook oude en kapotte 
sieraden

Winkel:
Camplaan 8

HEEMSTEDE
023 5477444

hg@stampdealer.nl

“HOLLANDS
GLORIE”

Postzegel- en 
Muntenhandel

POOLS
aannemmersbedrijf

Aftimmering en
schilderwerk.

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

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

www.sekula.nl

 
INBRAAKSCHADE ?

 
SALVAGE

KENNEMERLAND
 

NACHT & DAG
BEREIKBAAR

 
023-5.36.46.56

GRATIS
inloopspreekuur voor
advies over bijles en
huiswerkbegeleiding
voortgezet onderwijs
in de Bibliotheek van

Haarlem-centrum
iedere zaterdag van

10.00-12.00 uur kijk op
www.wietskebreman.nl

kringloopwinkel
TWEEDE KANS
zoekt spullen ,we halen

alles gratis bij u op
de opbrengst gaat naar

goed doel
wij doen ook

inboedelontruiming
0251-80999

 

Electronica componenten
Audio en video kabels
EUROSOUND

Kruisweg 50
Haarlem

023 5322421

SOEFI
Contact organiseert

op dinsdagavond 1/12/2015
een avond rond kernpunten

van het Soefisme met
stilte, teksten en muziek.

Thema:
“Meester van ons lot".
Plaats: Burgwal 38-40,

Haarlem, aanvang 20 uur.
 

ITALIAANSE L
Wil jij Italiaanse taal

leren spreken of beter
beheersen? Wil jij

daarnaast meer weten en
ontdekken over Italiaanse

cultuur, eten, traditie?
Privé Les van

Italiaanse vrouw:
info 0686275736;

glimpsesofitaly@gmail.com

COMPUTER-
probleem? Bestanden kwijt?

Weigerende WiFi?
Bolwerk.net biedt hulp aan

huis, ook 's avonds en
in het weekend!
Meer weten? Zie

www.bolwerk.net of bel
023-3020064 /
06-18126826

(bij voorkeur bellen ma-do
9-12u / 17-19u)

Bent u die uitgelopen
make-up ook zo zat?

Denk dan eens
aan permanente make-up.

Ik zet perfecte
WENKBRAUWEN

en eyeliners.
Afspraak maken?

Bel dan 06-121 90 693.
Allure by Annet Katwijk

 
 

MASSAGE?
 

Voor een handig overzicht
van de professionals in de

regio Haarlem, kijk op:
 

BEWUSTHAARLEM.NL
 

 
 

MINDFULNESS?
 

Voor een handig overzicht
van de professionals in de

regio Haarlem, kijk op:
 

BEWUSTHAARLEM.NL
 

Spanning, conflict,
faalangst, onzekerheid,

STRESS?
Therapie voor verandering

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

een kosteloos en
vrijblijvend

oriëntatiegesprek.
 

tuinaanleg
40% KORTING

alle bestrating
Garantie van 2jaar
vrijblijvende offerte

2 jaar garantie
0615535128

www.wvl-bestratingen.nl
 
 
 

energierekening >€120/mnd?
bespaar snel €250-€400/jr.
pers. hulp bij overstappen

BEZUINIG
www.bespaarvoormij.nl
bel ma/di/do/vrij tussen
9 en 11 : 06-417 88 509
info@bespaarvoormij.nl

onafhankelijk,KvK 64109755
***ook voor ondernemers***

 

te koop
AGGREGAAT

z.g.a.n. 1/2 uur gedraaid
3 x 220 - 1 x 380 volt

elektrische start
info 06 1406 3292 of

023 5282719
vraagprijs € 200,==

 

 
MEDITATIE?

 
Voor een handig overzicht
van de professionals in de

regio Haarlem, kijk op:
 

BEWUSTHAARLEM.NL
 

FEEST AANBIEDING!
GELLAK NAGEL

prachtige kleuren
Tot 31 Dec 18,50

Nek/schouder massage
12,50

Bel gerust/ Afspraak
maken/info.Mariette
mob:06-53798799

 
 

Zoekt u iets???
Plaats een

PAPERCLIP
via de website

www.buijzeperspaperclips.nl
voor € 15,00 excl. BTW
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Merel (16) krijgt vrijwilligersprijs

bloemendaal - Op donderdag 19 november werd het jaar-
lijkse Vrijwilligersfeest gehouden in het gemeentehuis 
van Bloemendaal. De Gemeente Bloemendaal wil met 
dit feest alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet. Uit de 
negen genomineerden werden drie vrijwilligers van het 
jaar gekozen. De jongerenprijs ging naar de 16-jarige 
Merel Schouten (zie foto), de volwassenenprijs naar An 
van Zuijlen en de groepsprijs naar de Buurtbus. Merel 
Schouten: "De nominatie was al bijzonder. De prijs win-
nen helemaal. Ik had het niet verwacht. Wat ik doe, zie 
ik niet als vrijwilligerswerk, maar ik doe het, omdat ik 

het gewoon leuk vind!" Zij helpt het jongerenwerk met 
de opzet van de jongerenparticipatie in Bloemendaal. 
An van Zuijlen: "Ik dank de jury en iedereen in de zaal. 
Achteraf is het winnen van deze prijs mij te veel eer. Alle 
vrijwilligers verdienen deze prijs. Iedereen doet goed 
werk!" Een medewerker van de Buurtbus: "Wij hebben na 
beraad ons toch aangemeld om in aanmerking te komen 
voor de prijs. Het is dankbaar werk wat we doen. De extra 
service, die we bieden, levert ons werkplezier op. Dat is 
wat je er als vrijwilliger voor terugkrijgt!" (Foto: Onno van 
Middelkoop) x

HAARLEM - Stichting Joop & Jaap, de 

stichting die de nalatenschap van 

Joop Admiraal en Jaap Jansen beheert, 

gaat vanaf 2016 een meerjarige 

samenwerking aan met Toneelschuur 

Producties. Met de financiële onder-

steuning van 100.000 euro per jaar 

van Toneelschuur Producties, doet de 

stichting recht aan haar oprichters: 

zowel de acteur Joop Admiraal als de 

uitgever Jaap Jansen had een sterke 

band met de Toneelschuur.

Joop Admiraal speelde vaak en 
graag in de Toneelschuur; eerst 
met Het Werktheater en later met 
producties van Toneelgroep Amster-
dam. Jaap Jansen, geboren en 
getogen in Haarlem, publiceerde als 
oprichter/uitgever van Uitgeverij Van 
Gennep veel nieuw schrijverstalent 
en was vaak bij voorstellingen in de 
Toneelschuur aanwezig.
Na het verheugende nieuws dat de 
Gemeente Haarlem 90.000 euro per 
jaar extra beschikbaar stelt om het 
productiehuis in stand te houden, is 

dit opnieuw een belangrijke bijdrage 
voor de talentontwikkeling van 
toneelschrijvers, toneelspelers en 
regisseurs. Hiermee worden geënga-
geerde en kwalitatief hoogstaande 
producties mogelijk gemaakt. Na de 
grote bezuiniging die het productie-
huis trof in 2013, zijn dit belangrijke 
bijdragen, die helpen bij het opbou-
wen van een gezonde financiële 
basis voor Toneelschuur Producties.

Vier producties

In 2016 zullen de volgende vier 
producties met een bijdrage van 
stichting Joop & Jaap worden onder-
steund: 'Wachten op de Barbaren' 
van J.M. Coetzee in een bewerking 
en regie van Michiel de Regt, 'De 
Wereldverbeteraar' van Thomas 
Bernhard in een regie van Erik 
Whien, 'Don Carlos' van Friedrich 
Schiller in een bewerking en regie 
van Nina Spijkers en 'Troje Trilogie' 
van Koos Terpstra in een regie van 
Paul Knieriem. x

Nalatenschap Admiraal en Jansen 
naar Toneelschuur Producties

regio - De natuur in Noord-Holland gaat 
er de komende jaren flink op vooruit. 
Provincie Noord-Holland stelt hier-
voor 28 miljoen euro beschikbaar uit 
het Provinciaal Meerjarenprogramma 
Groen. Het geld is bestemd voor maat-
regelen, die de natuur herstellen in de 
Noord-Hollandse Natura 2000-gebie-
den, waar de natuur last heeft van de 
effecten van stikstofneerslag.

Extra maaien, het weghalen van 
struiken, het aanleggen van stuif-
kuilen in de duinen en andere 
maatregelen kunnen de negatieve 
effecten van stikstof sterk vermin-
deren. Door de maatregelen wordt 
de overmaat aan voedingsstoffen 
uit de natuur verwijderd en komt 
de noodzakelijke verjonging van de 
natuur weer op gang.

Noodzaak
De extra maatregelen zijn hard 
nodig. De stikstofneerslag uit ver-
keer, landbouw en industrie heeft 
de afgelopen jaren gezorgd voor 
een overmaat aan voedingsstoffen 
in de natuur. Hierdoor groeien bij-
voorbeeld de duinen dicht en ver-
dwijnt de kenmerkende natuur uit 
het laagveengebied.

Intensivering

Het zijn vaak maatregelen, die 
beheerders van de natuurgebieden 
nu ook al treffen. Met het extra geld 
kunnen zij de broodnodige intensi-
teit van de maatregelen opvoeren. 
Voor elk stikstofgevoelig Natura 
2000-gebied is in het kader van de 
Programmatische Aanpak Stikstof 
(PAS) wetenschappelijk onderzocht 
welke extra maatregelen nodig 
zijn. Deze staan in de zogenoemde 
gebiedsanalyses.

Ontwikkelingsruimte
De maatregelen zijn niet alleen 
goed voor de natuur. Er ontstaat 
ook ontwikkelingsruimte voor de 
agrarische sector en andere sec-
toren, die stikstof uitstoten in de 
omgeving van stikstofgevoelige 
Natura 2000-gebieden. Hierdoor 
kan de vergunningverlening voor 
bijvoorbeeld nieuwe koeienstallen 
weer op gang komen.

Samenwerking
De maatregelen worden uitgevoerd 
door de beheerders van de Natura 
2000-gebieden. Zij kunnen vanaf 20 
november bij de provincie subsidie 
aanvragen. Het Rijk heeft het geld 
voor de natuurherstelmaatrege-
len aan de provincies beschikbaar 
gesteld. x

Noord-Holland investeert 28 
miljoen in herstel van natuur

Van Thüringenprijs 
uitgereikt in Haarlem

haarlem - Kunstenaarsresidentie Het Vijfde Seizoen, op het terrein van Altrecht 
in Den Dolder, heeft de Elisabeth van Thüringenprijs 2015 gewonnen. Deze resi-
dentie ontving de oeuvreprijs. Gedeeld tweede werden de projecten Binnenzee 
van Spaarnepoort Hoofddorp en Jozef Gezondheidscentrum van het Deventer 
Ziekenhuis. In totaal werd een prijzengeld van 50.000 euro aan deze inspire-
rende kunstprojecten in de zorg uitgekeerd. De Elisabeth van Thüringenprijs 
staat exclusief in het teken staat van kunst in de zorg. "Kunst, die het welbevin-
den van patiënten, medewerkers en bezoekers stimuleert. Een inspiratie voor 
de omgeving", aldus Ann Demeester, directeur van het Frans Hals Museum | De 
Hallen Haarlem (waar de uitreiking plaatsvond) en juryvoorzitter van de prijs. 
Zij reikte samen met André Rouvoet, voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland, 
de prijs uit (Foto: pr). x

haarlem - Op zondag 20 december 
brengt het Concertkoor Haarlem 
de cantates 1-5 van het Weih-
nachtsoratorium van Bach. Dit 
bekende en geliefde werk wordt 
ten gehore gebracht in de Phil-
harmonie. In feestelijke koren 
en ontroerende aria's komt het 
kerstverhaal kleurrijk tot leven. 
Aanvang is om 14.30 uur. Om 
13.45 uur is er een gratis inleiding 
door musicoloog Kees Wisse. De 
toegangsprijs bedraagt 27,50 euro 
(inclusief inleiding, pauzedrankje 
en programmaboekje). Kaarten 
voor dit concert kunnen besteld 
worden via info@concertkoor-
haarlem.nl of bij Mineke Bun, tel. 
023-5262293. Men kan ook terecht 
bij de kassa van de Philharmonie, 
tel. 023-5121212. De Philharmo-
nie bevindt zich aan de Lange 
Begijnestraat 11 in Haarlem. x

Concertkoor 
brengt Bach

haarlem - Elke eerste woensdag van 
de maand kan men een computer-
workshop rond een thema volgen 
in Trefpunt 't Trionk. Er wordt 
gewerkt in groepjes van maxi-
maal vijf personen. Het thema van 
woensdag 2 december is 'Prakti-
sche problemen oplossen'. Aan 
bod komen onder meer: updates, 
muis en toetsenbord en back-ups. 
De workshop duurt van 14.30 tot 
16.00 uur. De kosten bedragen 5 
euro. Aanmelden kan bij de recep-
tie van 't Trionk, Van Oosten de 
Bruijnstraat 60, tel. 023-5324261 / 
trionk@haarlemeffect.nl. x

Computerworkshop
in 't Trionk
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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 06GLASSCHADE ?
 

SALVAGE
KENNEMERLAND

 
NACHT & DAG
BEREIKBAAR

 
 

023 - 5.36.46.56

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

 
 

COACHING?
 

Voor een handig overzicht
van de professionals in de

regio Haarlem, kijk op:
 

BEWUSTHAARLEM.NL
 

Concurrentiebeding

Ben jij die duizendpoot, die het leuk vindt op een dynamisch 

makelaarskantoor te werken?

Ben je accuraat, vriendelijk, dienstverlenend en vind je het leuk met 

mensen om te gaan en samen met ons onze dienstverlening naar 

een nog hoger plan te brengen? 

Dan ben jij misschien de collega waarnaar wij op zoek zijn.

Wij zoeken een collega voor de 

COMMERCIELE BINNENDIENST
(gezien de aard van de functie heeft fulltime onze voorkeur) 

Overspaern Makelaardij is een toonaangevend kantoor in de regio 

Zuid Kennemerland. Ons kantoor bemiddelt in aan- en verkoop en 

huur en verhuur van particuliere woningen. Verder is ons kantoor 

gespecialiseerd in de verkoop van nieuwbouwprojecten. Ons 

gezellige team is jong en enthousiast en heeft geen 9-5 mentaliteit. 

Spreekt bovengenoemde functie je aan? Stuur dan je c.v. met foto 

naar: info@overspaern.nl t.a.v. W. Bakx



Nieuws donderdag 26 november 2015 5

“Er staat zoveel druk op me.
Bij het minste of geringste 
schiet ik uit mijn slof.”

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

RUTTE LEVENSMIDDELEN EN DELICATESSEN

De lekkerste koekjes van Jules Destrooper.
In alle soorten verkrijgbaar.

Bloemendaalseweg 20       Bloemendaal      Tel. 023-5255812

bennebroek - Het oude gemeente-
huis in Bennebroek staat op het punt 
gesloopt te worden, het gemeentelo-
ket verhuist komende week naar het 
nieuwe servicepunt in de oude Fran-
ciscusschool. Maar hoe zit het met 
de (kunst)voorwerpen uit het oude 
gemeentehuis? Wat herinnert er nog 
aan Bennebroek, behalve een paar 
schilderijen aan de wand in het nieu-
we gemeentehuis van Bloemendaal, 
een aantal afbeeldingen van Benne-
broekse historische plaatsen in een 
vergaderkamer en een aantal grens-
palen, die afkomstig zijn uit Benne-
broek, geplaatst langs een wandel-
pad naar de grote parkeerplaats bij 
het gemeentehuis? Deze vragen hou-
den mensen uit Bennebroek al enige 
tijd bezig.

door Marilou den Outer

PvdA-raadslid Henk Schell stelde er 
eerder dit jaar ook vragen over. Een 
deel van de voorwerpen waar het 
om gaat, is afkomstig van voorma-
lig Huis te Bennebroek, tot 1950 in 
bezit van de familie Willink. Het gaat 
om een antieke kast, enkele gietijze-
ren raamschermen, een gietijzeren 
open haardscherm en mogelijk een 
gevelsteen. De Gemeente Bloemen-
daal zegt de voorwerpen op waarde 
te schatten, maar vindt ze 'te groot 
om over te brengen naar het nieu-
we servicepunt'. René Arendse van 
de gemeente desgevraagd: "Het 
servicepunt is gevestigd in een 

gemeentelijk monument. Daar is 
weinig ruimte."
Arendse zegt dat er wel wordt 
gesproken over verhuizing van deze 
objecten naar een andere, passende 
omgeving: "Een kleine delegatie, 
met onder meer ook kenner van de 
Bennebroekse historie Martin Bun-
nik, is op bezoek geweest bij kas-
teel Oud-Poelgeest in Oegstgeest. 
Dat was destijds ook in handen van 
de familie Willink. De stichting Erf-
goed Oud-Poelgeest heeft te kennen 
gegeven dat zij de voorwerpen zoals 
de kast wel wil overnemen." Interes-
sant detail is dat de voorzitter van 
de stichting mevrouw Koningsveld-
den Ouden is, aan het begin van 
deze eeuw enkele jaren burgemees-
ter in Bennebroek.
Een besluit over deze overname, 
een constructie waarbij Bloemen-
daal formeel eigenaar blijft, moet 
nog worden genomen. Voorlopig 
staan de voorwerpen nog opgesla-
gen op de gemeentewerf.
Gaat er dan helemaal niets over naar 
het servicepunt, ook niets 'kleins'? 
Arendse: "Wellicht nog wat schilde-
rijen, dat moeten we nog uitzoeken. 
Omdat het een monument is, kun-
nen we in het interieur nauwelijks 
aanpassingen doen en bovendien is 
de eis dat de uitstraling als school-
gebouw behouden moet blijven." 
En het 18e-eeuwse wandkleed, de 

gobelin met de afbeelding van de 
pauw, dat aanvankelijk zoek leek, 
maar toch in de opslag aanwezig 
blijkt te zijn? Arendse: "Wellicht dat 
dat kan, dat moeten we uitzoeken. 
De komende maanden zal duide-
lijk worden welke voorwerpen we 
terug kunnen plaatsen." x

Nog geen duidelijkheid over 
Bennebroekse parafernalia

Wat gaat men doen met de (kunst)voorwerpen uit het oude gemeentehuis? Dat 
is de grote vraag (Foto: Marilou den Outer).

Zaterdag 28 november

09.30-12.00 uur | Kennismaken met 

mindfulness

Wil je weten wat mindfulness 
inhoudt en wil je het eerst zelf 
ervaren voordat je besluit om deel 
te nemen aan een achtweekse 
mindfulnesstraining? Dan is deze 
workshop bestemd voor jou. Tijdens 
de workshop worden theorie en 
meditatieoefeningen afgewisseld 
en is er voldoende gelegenheid voor 
het stellen van vragen.
Marlies Helman, Velserbroek.
13.00-16.00 uur | Workshop 'vol-

maaktheid van lichaam en ziel'

We begeleiden je bij een serie van 
rustige fysieke oefeningen, die 
gekoppeld zijn aan de vijf elemen-
ten (metaal, water, hout, vuur en 
aarde). Lichaamsbewustwording 
en aandacht voor de ademhaling 
volgen. Daarna nemen we je tijdens 
een geleide meditatie mee voor 
een ontmoeting met de godin van 
de genade, compassie, zachtheid 
en (eigen)liefde. Deze ontmoeting 
is een persoonlijke en zal je verder 
begeleiden op jouw spirituele pad.
Chantal van Scherpenzeel, Haarlem.
20.00-23.00 uur | Buikdansfeest met 

oriëntaalse dansshow

Een zinderende oriëntaalse dans-
show met 16 dansers. Alle dansers 
komen voort uit de dansschool van 
Sabouschka. Locatie: de kapel van 
het Rosenstock-Huessy Huis.
Sabouschka, Haarlem.

Zondag 29 november

10.00-16.30 uur | Dagworkshop 'licht 

op ziekte'

Tijdens een opstelling kijken we met 
compassie naar de ziekte en naar 
de balans, die het in jouw familiesy-
steem wil herstellen. Er wordt zicht-
baar wat er tot dan toe niet is gezien 
en wel gezien wil worden. En vanuit 
dat contact kan beweging ontstaan, 
van waaruit je weer vrij kunt zijn om 
je eigen zielsmissie te leven.
Stefanie Bussing, Haarlem.

Maandag 30 november

20.00-22.00 uur | Echt ontspannen 

(ontspanningssessie met thema 'ver-

lichting')

De ingrediënten: een klein groepje, 
luisteren naar mijn stem, gesloten 
ogen, totale ontspanning, innerlijke 
balans, verlichting. Je krijgt een 
Mp3-opname om thuis de ontspan-
ningssessie te herhalen.
Nonja Kuyer Hypnotherapie, Haar-
lem.

Dinsdag 1 december

19.15-21.45 uur | Familieopstellingen 

en de alleen-geboren tweelinghelft

Er zijn veel meer tweelingzwanger-
schappen dan dat er mensen als 
tweeling worden geboren. Veel twee-
linghelften overlijden in de baar-
moeder tijdens de zwangerschap. 
Voor mensen die weten dat ze een 
alleen-geboren tweelinghelft zijn, 
kan er door een opstelling heling 
op gang komen rond dit trauma van 
voor de geboorte.
Mia Macke, Haarlem.

Woensdag 2 december

10.00-11.45 uur | Biodanza met Brigit 

op woensdagochtend

Verlang jij ook naar meer vitaliteit, 
levenslust, plezier, geluk en verbon-
denheid? Kom en dans jouw eigen 
dans, met jezelf en de groep, en 
dans jouw leven.
Brigit de Bont, Haarlem.

Kijk voor alle informatie over deze en 

veel meer activiteiten op www.bewust-

haarlem.nl. x

Buikdans (Foto: pr).

Familieopstellingen (Foto: pr).

Biodanza (Foto: pr).

haarlem - Negen collega's van het 
Haarlemse bedrijf Insights Bene-
lux nemen eind januari 2016 deel 
aan de Kili-Challenge van War-
Child, waarbij zij de bijna 6000 
meter hoge Kilimanjaro in Tan-
zania gaan bedwingen. Insights 
Benelux, een organisatie gespeci-
aliseerd in persoonlijke en pro-
fessionele ontwikkeling, wil met 
deze uitdaging 72.000 euro opha-
len. Hiermee krijgen maar liefst 
1000 oorlogskinderen een kans op 
een veilige toekomst in een veilige 
omgeving. "Onze meest sportieve 
collega Marcel Dol werd geraakt 
bij het zien van een videoclip van 
de Kili Challenge 2015 en wilde 
meteen meedoen", aldus Judith 
Tegels van Insights Benelux. "Zijn 
enthousiasme werkte aansteke-
lijk." Met acties wil Insights Bene-
lux 72.000 euro bijeenbrengen. 
Hiervoor staan er nog tal van 
acties gepland, zoals een wijn-
proeverij op 20 november, een 
benefietdiner op 10 december en 
een veiling in januari. Ook organi-
seert men een loterij via het blog 
www.judesdiner.com. Voor meer 
info: www.warchild.nl/actie/kili-
challenge-insights-benelux. x

Bedrijf berg op 
voor WarChild

BLOEMENDAAL - Natuurwethouder 

Kruijswijk (GroenLinks) van Bloe-

mendaal: "Damhertenbeheer is in het 

belang van de natuur, van dieren en 

van mensen, in het bijzonder de inwo-

ners van Bloemendaal. De provincie 

heeft een wijs en goed beargumen-

teerd besluit genomen. Bloemendaal 

steunt de maatregelen en hoopt dat 

deze snel uitgevoerd kunnen wor-

den."

Op woensdag 18 november hebben 
Gedeputeerde Staten het Fauna-
beheerplan Damhert 2016-2020 
vastgesteld, onder andere voor het 
gebied Kennemerland-Zuid waarin 
ook de gemeente Bloemendaal ligt. 
In het faunabeheerplan staat dat het 
aantal damherten in de duinen moet 
afnemen. De noodzaak hiervan 
wordt in het plan onderbouwd door 
te wijzen op de schade aan flora en 
fauna als gevolg van de grote (en 

steeds groter wordende) damher-
tenpopulatie. Het faunabeheerplan 
biedt de basis voor de aanvraag van 
ontheffingen voor wildbeheer in de 
duinen.

Schade en overlast

De Gemeente Bloemendaal wijst al 
sinds 2009 op schade en overlast 
als gevolg van het groeiende aantal 
damherten in de duinen. Met dit 
besluit van 18 november is volgens 
haar een belangrijke stap gezet om 
aanrijdingen en natuurschade, lang-
zaam maar zeker terug te dringen. 
Ook dierenleed door verwondingen, 
honger en ziekte zal hiermee wor-
den tegengegaan.
Meer informatie over het damher-
tenbeleid van de Gemeente Bloe-
mendaal vindt men op www.bloe-
mendaal.nl/wonen-en-leven/groen-
bloemendaal/damherten.html. x

Bloemendaal content met 
indammen hertenpopulatie
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bloemendaal - "Ik heb een gewel-
dige tijd gehad als hoofdbode bij 
de Gemeente Bloemendaal", zegt 
Jan van der Schrier. Donderdag 12 
november nam de hoofdbode van het 
gemeentehuis Bloemendaal na 34 
jaar officieel afscheid. "Maar ik ben 
niet helemaal weg, want ik blijf via 
het uitzendbureau oproepbaar voor 
speciale gelegenheden."

door Christa Warmerdam

"Ik heb een technische opleiding 
gedaan, maar kon in die tijd geen 
passend werk vinden en solliciteer-
de bij de Gemeente Haarlem als 
bode. Ik dacht: ik kan altijd nog ver-
der kijken", legt Jan van der Schrier 
uit. Maar dat liep heel anders, want 
hij bleef van 1974 tot 1981 bij de 
Gemeente Haarlem. In 1981 zag hij 
een vacature voor de functie van 

hoofdbode bij de Gemeente Bloe-
mendaal en solliciteerde samen 
met nog drie collega's uit Haarlem. 
"Ik heb in Haarlem altijd met veel 
plezier gewerkt, maar Bloemen-
daal is een kleinere gemeente en 
dat sprak me wel aan. Hier ken je 
iedereen en je loopt zo bij mensen, 
van hoog tot laag, naar binnen."

Verbouwing
Eigenlijk zou Van der Schrier al 
eerder, vorig jaar mei, stoppen met 
werken. "We zaten toen, wegens de 
verbouwing, nog in het tijdelijke 
gemeentehuis en mij werd gevraagd 
of ik iets langer door wilde gaan. Ik 
heb meteen ja gezegd, maar wel 
onder voorwaarden dat ik minder 
zou gaan werken. Toen het ver-
nieuwde gemeentehuis opgeleverd 
werd, kwam weer de vraag of ik nog 
even wilde blijven. Natuurlijk heb 

ik dat gedaan, ik heb de hele ver-
bouwing meegemaakt en wilde dat 
laatste stukje ook nog wel meema-
ken. Ik heb mijn werk zo langzaam 
af kunnen bouwen en dat is heel 
goed bevallen, ik kan het iedereen 
aanraden."

Ontvoering
Van der Schrier heeft in zijn car-
rière heel wat bijzondere momen-
ten meegemaakt. De meeste indruk 
heeft de ontvoering van Gerrit Jan 
Heijn in 1987 gemaakt. "Alle pers-
conferenties en bijeenkomsten 
werden hier in het gemeentehuis 
gehouden. Het was een hectische 
tijd en alle telefoonlijnen werden 
gebruikt. Zelfs mijn eigen privélijn 
werd ingezet. Dat was vooral een 
trieste tijd." Maar er waren ook heel 
veel feestelijkheden, waar hij met 
plezier aan terugdenkt. "Als hoofd-
bode ben je ook bij vergaderingen, 
trouwerijen en concerten aanwe-
zig. Een van leukste dingen, die ik 
heb meegemaakt, is de opname van 
een reclamespot voor Bavaria met 
Jeroen Krabbé en Joan Collins in 
het gemeentehuis. Ik heb met ver-
bazing staan kijken hoe vaak een 
scène overgedaan moest worden. 
Na de opnames was er een after-
party in Amsterdam waar ik, samen 
met mijn echtgenote en burgemees-
ter Kamphuis met zijn echtgenote, 
voor werd uitgenodigd. Er stonden 
dranghekken voor de fans en je zag 
de mensen kijken met een gezicht 
van 'wie zijn die mensen?', toen wij 
over de rode loper liepen."

Verhuizing
Naast dat Jan van der Schrier nog af 
en toe voor het uitzendbureau gaat 
werken, gaat hij, samen met zijn 
vrouw, lekker genieten van de kin-
deren en kleinkinderen. Bang voor 
verveling is hij niet. "Ik zit graag op 
de racefiets en hou van tuinieren. 
In januari ga ik verhuizen naar het 
dorp Bloemendaal, want ik woon 
nu nog in de dienstwoning. Dat is 
ook beter, want ik zie nu nog steeds 
alles en een beetje afstand van het 
werk is ook wel goed." x

Jan van der Schrier: "Ik blijf via 
het uitzendbureau oproepbaar"

Hoofdbode gemeente neemt na 34 jaar afscheid

Van der Schrier op de trap van het 
Bloemendaalse gemeentehuis (Foto: 
Christa Warmerdam).

December, de maand van de donke-
ren dagen voor Kerstmis waarin de 
winter begint. Dit jaar is dat op 22 
december om 05.48 uur. Van 21 op 
22 december is het dus de langste 
nacht.
In deze wintermaanden kunt u als 
u de natuur intrekt, veel doen met 
uw fantasie. U ziet of vindt iets, een 
raar gevormde tak of het spoor of de 
uitwerpselen van een dier, en kunt 
dan zomaar in uw fantasie daar iets 
bij bedenken. Bijvoorbeeld, als ik in 
de duinen in deze tijd zo'n hoopje 
konijnenkeutels zie liggen, dan 
gaat mijn fantasie steevast op de 
loop. Ik zie een hele boel konijn-
tjes rondhuppelen. Ze zijn in het 
maanlicht aan het spelen, rennen 
achter elkaar aan en hun leuke, 
witte wipstaartjes lichten overal 
op in het zilveren licht.
Zo kunnen we op vele manieren 
onze natuurbeleving opleuken. Bij 
het vinden van braakballen onder 
een sparrenboom zie je de uilen 
op een tak knus naast elkaar zit-
ten. Zie je een smal paadje door 
het gras, dan heb je een wissel in 
het zicht. Vast looppad van hazen, 
reeën, herten, vossen, konijnen en 
nog meer. Bij nadere studie van zo'n 
wissel is echt wel vast te stellen wie 
daar gebruik van maakt. Dan even 
de ogen sluiten, stevig denken aan 
het beest en je ziet het!
Wel eens in een bosje of in een 
ruig begroeide slootrand een nest 
met resten van uitgekomen eieren 
gevonden? Zo'n nest is meestal 
van een hoender of een eenden-
soort. Bekijk de binnenkant van de 
eischokken eens goed. Zijn ze mooi 
schoon, dan is het broedsel goed 
gelukt en zijn de kuikentjes, nest-
vlieders genaamd,  veilig weggelo-
pen. Zijn ze met bloed besmeurd, 
dan is het nest geplunderd door een 
roofdier. Je kunt het zo allemaal 
voor je zien.
En zo heeft u vele mogelijkheden. 
Sporen in de sneeuw. Om ze te 
herkennen, zijn er boekjes. En  de 

verschillende uitwerpselen kunt u 
zelf wel herkennen. Kleine keutels 
van konijnen, grotere van reeën en 
damherten en lange met een punt-
je aan begin en eind zijn van de vos. 
Bij al die vondsten kunt u een beeld 
oproepen van het dier.
Zo kun je in deze stille tijd in de 
natuur nog veel beleven! Fijn 
toch?
Fantasie of niet, kijken we nu rond 
of er toch nog iets bloeit. Ja hoor, 
er staan nog dagkoekoeksbloemen 
volop in bloei. Bessen zijn er nog 
genoeg in de Hof (Mollaan 4, Bloe-
mendaal). Trosjes zwart gekleurde 
aan de klimop, mooie rode aan de 
hulst en witte aan de maretak. Let 
bij een bezoek aan de Hof wel even 
op de openingstijden.  Nu het win-
tert zijn die een beetje gewijzigd. 
We zijn dinsdag tot en met zater-
dag van 09.00 tot 16.00 uur open. 
Zondag en maandag dus gesloten 
(zie voor meer informatie: www.
thijsseshof.nl).
Vogelleven is er ook genoeg. Troep-
jes van kool-, pimpel- en staart-
mezen trekken rond. Veel vinken 
zoeken naar beukennootjes en 
houtduiven zitten op de grond om 
eikels te eten, maken ook acroba-
tische toeren in de klimop om de  
bessen van die klimop te bemach-
tigen of zitten op de voerplank (zie 
foto) in de Hof of bij u thuis in de 
tuin. Voert u de vogels al?
Bij de vijver ziet u nog regelmatig 
de blauwe reiger en, vaak in de 
morgen, komt het ijsvogeltje op 
bezoek. Soms blijft het daar niet bij 
en komt er een bijzondere bezoeker 
langs. De sperwer wil nog wel een 
klein zangvogeltje verschalken en 
de houtsnip scharrelt soms zomaar 
aan een bosrandje.
Nu even de natuur intrekken, 
is beslist de moeite waard. Veel 
genoegen daar wensen u 

Willem Holthuizen (tekst) 

en Ekke Wolters (foto), 

rondleiders in Thijsse's Hof. x

Thijsse's Hof in december

De houtduif.

Man in rolstoel 
aangereden

haarlem - Een man in een rolstoel is dinsdagavond aangereden door een auto. 
Om even over negenen ging het mis op de kruising van de Laan van Osnabruck 
en de Moskoustraat. De man in de rolstoel wilde de straat oversteken, maar werd 
over het hoofd gezien door een automobilist. Een aanrijding was het gevolg, 
waarbij de man met zijn rolstoel ten val kwam. Ambulance en politie rukten 
uit om hulp te verlenen. Ambulancebroeders hebben de mindervalide man op 
straat geholpen aan zijn verwondingen. Na de eerste zorg is het slachtoffer 
overgebracht naar het ziekenhuis. Op het moment van de aanrijding vond er 
net een hevige regenbui plaats. Dit in combinatie met het feit dat de man in de 
rolstoel in het donker lastig te zien was, heeft er waarschijnlijk voor gezorgd dat 
de automobilist het slachtoffer over het hoofd zag (Foto: Rowin van Diest). x

haarlem - Op zaterdag 28 november 
organiseert Stichting Dilemmaboek 
het benefietconcert 'Muziekherinne-
ringen' in de Janskerk. Onder leiding 
van dirigent Rob Draijer verzorgt het 
Hillegomse blaasensemble Symphoe-
nix een avondvullend programma in 
het kader van Alzheimer en muziek. 
De opbrengst van de avond komt 
geheel ten goede aan 'Zolang ik er 

ben', een boek waarin zes Haarlem-
mers met Alzheimer openhartig ver-
tellen over hun beleving van de ziekte. 
Aanvang is om 19.30 uur. Kaarten 
voor het concert kosten 15 euro en 
zijn verkrijgbaar via www.zolangiker-
ben.nl/benefietconcert. De Janskerk 
is gevestigd aan de Jansstraat 40 in 
Haarlem. x

Benefietconcert in Janskerk
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De Rijwieltrust
U weet wel waarom

Zijlstraat 64
2011 TP Haarlem

Tel: 023 - 5310327

De Specialist in onderdelen

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

REVELL
Plastic bouwkits

Verf en lijm
Eurosound

Kruisweg 50
Haarlem

023 5322421

Soefi Contact:
LEZING

Door Mw. J. Staphorst
"De zeer rijke uren van de

hertog van Berry"
Getijdenboek uit de 15e
eeuw, illustraties gebr.

Van Limburg.
Zondag 29/11/2015

11 uur
Burgwal 38-40, Haarlem.

 
 

THERAPIE?
 

Voor een handig overzicht
van de professionals in de

regio Haarlem, kijk op:
 

BEWUSTHAARLEM.NL
 

 
 

ACUPUNCTUUR?
 

Voor een handig overzicht
van de professionals in de

regio Haarlem, kijk op:
 

BEWUSTHAARLEM.NL
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bloemendaal - Na Parijs werd ook 
Bamako in Mali deze maand getrof-
fen door terroristisch geweld. Deson-
danks, en misschien wel juist daarom 
gaat de hulpverlening aan het land 
van de Dogon in zuidoostelijk Mali 
gewoon door. Hulp die komt van onder 
meer de stichting Bloemendaal-
Dogon, die volgend jaar haar tienjarig 
bestaan viert. Allereerst echter vindt 
het jaarlijkse benefietconcert plaats, 
zondagmiddag 29 november in het 
gemeentehuis van Bloemendaal, 
met een optreden van pianist David 
Kuyken, die geheel belangeloos 
optreedt. In 2003 maakte David Kuy-
ken zijn solodebuut bij het Konink-
lijk Concertgebouw Orkest. Hij heeft 
samengespeeld met violisten zoals 
Janine Jansen. Het programma van 

het concert zal bestaan uit muziek 
van Schubert en Beethoven.

door Marilou den Outer

Mali is al een van de allerarmste lan-
den ter wereld en de situatie wordt 
de laatste jaren nog eens verslech-
terd door aanslagen en de wereld-
wijde economische crisis. Het toe-
risme naar het land, dat onder meer 
bekend is om zijn fraaie leemarchi-
tectuur, heeft harde klappen gekre-
gen. De Dogon in het gelijknamige 
gebied zijn eveneens de dupe. "Het 
is in feite een ontwrichte samen-
leving geworden. Nu het toerisme 

praktisch is weggevallen, is het dus 
belangrijker dan ooit om de andere 
sectoren in het land te versterken", 
vertelt de voorzitter van de stich-
ting Bloemendaal-Dogon, Liesbeth 
Spigt. "Landbouw, watervoorzie-
ning en onderwijs." Dat laatste 
is een belangrijke speerpunt van 
de Bloemendaalse stichting. Met 
financiële steun van donateurs 
en fondsen verzorgt de stichting 
samen met Malinese onderwijsbe-
geleiders scholing voor onderwijs-
krachten in Dogon in een nieuwe 
taalmethode, waarmee kinderen 
sneller en makkelijker hun eigen 
Dogon-taal en het verplichte Frans 
kunnen leren.
De Stichting Dogon Onderwijs uit 
Amsterdam, waarmee de Bloemen-
dalers nauw samenwerken, is bezig 
met het opzetten van een nieuwe 
technische school voor zeshonderd 
leerlingen. Daar worden vakken 
gegeven als bouw en restauratie en 
er wordt geleerd hoe je een water-
pomp installeert en repareert, bij-
voorbeeld de 'blauwe waterpomp', 
een Nederlands product. Deze 
pomp is duurzaam en is eigendom 
van een dorp zelf. "De projecten zijn 
erop gericht om de levensomstan-
digheden in brede zin te verbeteren 
en de mensen in eigen gebied kan-
sen te geven. In zekere zin zitten 
we hiermee aan de voorkant van 
het vluchtelingenprobleem van dit 
moment. Als de mensen een eigen 
bestaan kunnen opbouwen, zullen 
ze eerder geneigd in hun eigen land 
zijn te blijven", aldus Spigt.
In januari is Spigt, zelf onderwijs-
kundige, van plan weer naar Pays 
Dogon te reizen voor verdere scho-
ling van leerkrachten. Ze gaat geza-
menlijk met twee Nederlandse taal-
deskundigen en werkt daar samen 
met de Malinese experts. "We zul-
len zien of het haalbaar is en niet te 
gevaarlijk. Maar wat heel zeker is, 
is dat er in Mali zelf een goede NGO 
(onafhankelijke organisatie -red.) is 
met heel sterke mensen, met wie 
wij heel goed samenwerken."
Aanvang van het concert in het 
gemeentehuis van Bloemendaal 
is om 16.00 uur. Kaarten voor het 
concert kosten 20 euro. Voor meer 
info: www.stichtingbloemendaal-
dogon.nl. x

Benefietconcert voor 
Pays Dogon in Mali

In gemeentehuis van Bloemendaal

Liesbeth Spigt, voorzitter van de stichting Bloemendaal-Dogon (Foto: Marilou 
den Outer).

bloemendaal - Marielys Roos, fractie-
voorzitter en enig raadslid van Hart 
voor Bloemendaal, moet in februari 
voor de rechter komen vanwege het 
schenden van de geheimen als raads-
lid. Volgens de aanklacht heeft zij in 
de periode 16 december 2014 tot en 
met 23 december 2014 gegevens ter 
inzage gelegd uit het 'intern dossier 
wethouder inzake intimidaties EWH 
(Elswoutshoek)'.

door Marilou den Outer

Marielys Roos hierover: "In de wan-
delgangen is dit altijd aangeduid als 
het 'persoonlijk dossier' van ex-wet-
houder Marjolein de Rooij, die vorig 
jaar in de raad verklaarde dat haar 
strategie tegen de eigenaren van 
Elswoutshoek was mislukt. Ik heb 
altijd ontkend en dat is tot op de dag 
van vandaag nog steeds zo, dat ik de 
geheimhouding heb geschonden. 
Inmiddels heb ik een zeer goede 
advocaat in de arm genomen, die 
op dit gebied gespecialiseerd is en 
zie het strafproces met vertrouwen 
tegemoet."
Voorts meldt het raadslid: "Ik 
heb afgelopen week zelf aangifte 
gedaan tegen twee ex-wethouders 
van de Gemeente Bloemendaal, 
aangezien ik het vermoeden heb 
dat deze wethouders hun taak als 
geheimhouders hebben verzaakt."
Ook deze aangifte draait om 'Els-
woutshoek', het omvangrijke en 
nog steeds niet afgesloten hoofd-
pijndossier van de gemeente. 

Wethouder De Rooij (GroenLinks) 
trad hierom vorig najaar af, bur-
gemeester Ruud Nederveen enkele 
maanden later. Wethouder Tames 
Kokke (VVD) nam deze zomer 
afscheid, maar ontkent dat dit te 
maken heeft met de kwestie rond 
het landgoed. Overigens kwam na 
beroep op de Wet openbaarheid 
bestuur (Wob) een mailwisseling 
boven water tussen Kokke en de 
toenmalig fractievoorzitter van 
GroenLinks, Meindert Fennema, 
van vorig jaar waarin eerstgenoem-
de Fennema, tevens columnist, aan-
moedigt negatief te schrijven over 
de gebroeders Slewe.
Marielys Roos tot slot: "Dit komt 
niet meer goed in bestuurlijk 
opzicht in Bloemendaal. Inwoners 
van je eigen gemeente publiekelijk 
zwart maken, doet mij sowieso de 
rillingen over mijn rug lopen. Wat 
mij rillingen bezorgt, is niet zo 
belangrijk op dit moment. Uitein-
delijk zal de rechter beoordelen wat 
hier is gebeurd. Ik doe er verstandig 
aan het proces af te wachten en mij 
goed voor te bereiden. En daar laat 
ik het bij voor dit moment."
De rechtszaak tegen Roos dient 
in de meervoudige kamer van de 
rechtbank in Alkmaar, waarschijn-
lijk in februari. x

Raadslid Marielys Roos moet 
voor de rechter verschijnen

In februari wordt weer een hoofdstuk 
toegevoegd aan het hoofdpijndossier 
van de Gemeente Bloemendaal (Foto: 
Marilou den Outer).

haarlem - Het is een drukte van 
belang bij het oude Fluor-gebouw 
aan de Surinameweg. De logo's van 
Lidl supermarkten hangen al aan de 
gevel en het parkeerterrein wordt 
schoongeveegd. De vestiging van de 
supermarkt aan de Professor Don-
derslaan wordt geheel gerenoveerd 
en uitgebreid.
Een woordvoerder van Lidl Neder-
land legt uit: "De winkel aan de Pro-
fessor Donderslaan is 25 november 
dichtgegaan en de verwachting is 
dat die vestiging op 9 maart 2016 
weer open zal gaan. In de tussen-

tijd is iedereen van harte welkom in 
onze tijdelijke locatie aan de Suri-
nameweg."
In het pand aan de Surinameweg 
huisde tot 2014 het ingenieursbu-
reau Fluor. Dit bureau is inmiddels 
verhuisd naar een pand in Hoofd-
dorp. Wat er uiteindelijk met het 
Haarlemse gebouw gaat gebeuren, 
is nog niet duidelijk. Het pand 
wordt opgenomen in de gebiedsvi-
sie van Schalkwijk. x

Lidl Schalkwijk tijdelijk 
aan Surinameweg

Lidl zit nu in het oude Fluor-gebouw 
(Foto: Christa Warmerdam).

haarlem - Op zaterdag 21 november en 
zondag 22 november is het NK karate 
voor senioren en teams gehouden in 
Apeldoorn. Karate Kenamju oogstte 
zes goud, tweemaal zilver en drie 
keer brons.

Op zaterdag 21 november kwamen 
de senioren in actie. Kampioen van 
Nederland werden Sherilyn Wold 
in de categorie tot 68 kilogram, 
Donovan Wold bij de heren tot 84 
kilogram en Tyron Lardy boven de 
84 kilogram. Jordy Wals veroverde 
een mooie bronzen plak in de cate-
gorie heren tot 67 kilogram.
Op zondag waren de teams aan de 

beurt. Er was goud voor de heren 
senioren, dames senioren en de 
meisjes 12/13 jaar. Het zilver ging 
naar de heren tot 21 jaar en jongens 
16/17 jaar. Brons was er voor de jon-
gens 14/15 jaar en de meisjes 14/15 
jaar van Kenamju.
Karate Kenamju stak met haar 
medailles met kop en schouders 
boven de andere deelnemende 
clubs uit. x

Medailleregen voor 
karateka's Kenamju

De Nederlands kampioenen van 
Kenamju, v.l.n.r.: Sherilyn Wold, 
Donovan Wold en Tyron Lardy. Brons 
was er voor Jordy Wals (Foto: pr).
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regio - Een gezelschap van buiten-
plaatsen en ondernemers heeft vrij-
dag 20 november succesvol de cur-
sus Gastheer van de buitenplaatsen 
in Kennemerland afgerond. In deze 
cursus hebben zij kennis verworven 
over de rijke historie, diverse land-
schapsstijlen en bijzondere natuur op 
de buitenplaatsen en landgoederen. 
Als cursusopdracht hebben de deel-
nemers samen gewerkt aan het ont-
wikkelen van een toeristisch arrange-
ment. Daarin werkten ze  samen met 
een viertal buitenplaatsen: Elswout, 
Duin- en Kruidberg, Beeckestijn en 
Marquette. Op vrijdag 20 november 
presenteerden zij op landgoed Mar-
quette vol trots hun ideeën: variërend 
van wandel- en fietsroutes, meer-
daagse historische arrangementen 
tot belevingsapps.

In hun presentaties gingen de cur-
sisten zelfs terug in de tijd en traden 

zij in de voetsporen van Jacob Boreel 
of stonden ridders op wacht bij de 
poort van landgoed Marquette. Met 
deze arrangementen dragen de gast-
heren bij aan het programma van 
Buitenplaatsen in Beeld. Na afloop 
namen 23 trotse gastheren hun cer-
tificaat in ontvangst en mogen zij 
zich nu met trots 'Gastheer van de 
buitenplaatsen in Kennemerland' 
noemen.
In de afgelopen weken heeft het 
IVN (Instituut voor Natuureduca-
tie en Duurzaamheid) de cursus 
Gastheer van de Buitenplaatsen in 
Kennemerland verzorgd. In nauwe 
samenwerking met de Provincie 
Noord-Holland en het programma 
Buitenplaatsen in Beeld, uitgevoerd 
door de Cultuurcompagnie.
Het IVN leidt al enkele jaren met 
succes ondernemers op tot 'ambas-
sadeur van het landschap'. In 
Noord-Holland zijn dat er al meer 

dan honderdtwintig. De cursus 
Gastheer van de buitenplaatsen in 
Kennemerland werd gevolgd door 
een aantal hotels, campings, B&B's, 
restaurants, organisatiebureaus 
en agrotoerisme uit Heemskerk, 
Heemstede, Haarlem, Zandvoort, 

Overveen en Bloemendaal.
Het project is mede mogelijk 
gemaakt door de Provincie Noord-
Holland, het programma Buiten-
plaats in beeld, uitgevoerd door de 
Cultuurcompagnie. x

Buitenplaatsen in regio zijn 23 
gastheren en -vrouwen rijker

Vrijdag 20 november waren de gastheren en -vrouwen aanwezig op landgoed 
Marquette in Heemskerk (Foto: Goedheer Fotografie).

bloemendaal - Misset horeca is een 
vakblad voor horecaprofessionals. 
Het blad zocht dit jaar voor de 22e 
keer naar de beste honderd cafés van 
Nederland. 't Hemeltje in Bloemen-
daal is het hoogst van de hele regio 
geëindigd in de Café Top 100 van 
2015-2016.

door Christa Warmerdam

Het café van uitbaters Anton en 
Jos Tielen behaalde zelfs een plek 
binnen de top 10 en staat op num-
mer 5. Het café is volgens de jury 
dé huiskamer van Bloemendaal en 
heeft een hoog ons-kent-onsgehalte 
waar een zeer divers publiek zich 
thuis voelt. Ook krijgt 't Hemeltje 

een compliment voor de fraai inge-
richte rookkamer. Dit jaar vieren 
Anton en Jos ook nog eens dat zij 
al dertig jaar uitbater zijn van het 
ruim vierhonderd jaar oude café.
Haarlem doet het overigens ook 
niet slecht in de Top 100: Café Koops 
(nummer 15), De Blauwe Druif 
(nummer 53,) In den Uiver (num-
mer 58) en 't Kantoor (nummer 60) 
staan ook in de ranglijst vermeld. 
De Groene Druif uit Heemstede ein-
digde op nummer 64. De hele Top 
100 is te vinden op www.missetho-
reca.nl. x

't Hemeltje in Bloemendaal op 
nummer 5 van Café Top 100

Café 't Hemeltje (Foto: Christa War-
merdam).

vogelenzang - Hoe houden we Voge-
lenzang vitaal? Over dit onderwerp 
kan men meepraten op maandag 
30 november, vanaf 20.00 uur, in 
Dorpshuis Vogelenzang (Henk Len-
senlaan 2A). Hoe blijft Vogelenzang 
een aantrekkelijke dorpskern met 
voldoende voorzieningen? Wat zijn 
noodzakelijke voorwaarden en 
voorzieningen voor de 'vitaliteit' van 
Vogelenzang? Wat is vitaliteit?
Op 15 juni is door een grote groep 
inwoners van Vogelenzang over deze 
en andere vragen gesproken. Er zijn 

toen waardevolle antwoorden gege-
ven en opgeschreven. Alle opmer-
kingen en suggesties zijn door 
CDA en PvdA ter harte genomen en 
verwerkt en uitgewerkt in een rap-
portage. De rapportage is inmiddels 
beschikbaar en is via e-mail op te 
vragen bij André Burger (andrebur-
ger2114@gmail.com) en Henk Schell 
(hal.schell@quicknet.nl).
Iedereen is welkom op 30 november 
om van gedachten te wisselen over 
de ideeën voor Vogelenzang. x

Toekomst Vogelenzang 
staat opnieuw centraal

haarlem - De bloeddruk is een dui-
delijke graadmeter om te checken 
hoe gezond het lichaam is. Vegro 
Thuiszorgwinkel organiseert daar-
om iedere eerste woensdag van de 
maand gratis bloeddrukmetingen. 

Woensdag 2 december is men tus-
sen 10.00 en 15.00 uur welkom in 
Vegro Thuiszorgwinkel Haarlem, 
gevestigd aan de Amsterdamstraat 
70-72. Een afspraak maken is niet 
nodig. x

Gratis meting van bloeddruk

haarlem - Op zaterdag 28 november 
verzorgt Het Haarlems Accordeo-
norkest, samen met ensembles 
Aires de Tango, Los Picaros del 
Tango en dansschool Schröder, 
een tangoavond met een gevari-
eerde mix van Zuid-Amerikaanse 
tango's. Vanaf 20.00 uur kan het 
publiek in de theaterzaal van de 
Schoter Scholengemeenschap 
genieten van een afwisselend pro-
gramma. Tijdens de avond wor-
den muzikale werken van onder 
anderen Astor Piazzolla, Malando 
en Enrique Rodriquez gespeeld. 
Men kan ook zelf dansen. De 
zaal is open vanaf 19.30 uur. De 
toegangsprijs bedraagt 7,50 euro 
(voor de jeugd tot en met 15 jaar 
5 euro). Kaartjes zijn verkrijgbaar 
aan de deur. De Schoter Scholen-
gemeenschap is gevestigd aan de 
Sportweg 9 in Haarlem. x

Tangoconcert en 
-salon in Schoter

haarlem - Maandag 1 december 
is het Wereld Aidsdag. Het hiv-
behandelcentrum in het Spaarne 
Gasthuis in Haarlem besteedt net 
als andere jaren aandacht aan 
deze dag. Dat doet het centrum 
door op deze dag gratis, anonie-
me hiv-sneltesten aan te bieden. 
Leontine van der Prijt en Jolanda 
van der Swaluw, verpleegkundig 
consulenten hiv/aids: "Wij wil-
len iedereen, die daar behoefte 
aan heeft op Wereld Aidsdag in 
de gelegenheid stellen zich ano-
niem te laten testen. Hiv is tegen-
woordig een goed behandelbare, 
chronische aandoening. Maar dan 
moet je wel weten dat je met het 
virus geïnfecteerd bent en dat 
kan heel eenvoudig met een test." 
Het afnemen van de gratis snel-
testen gebeurt op 1 december in 
het Spaarne Gasthuis, poli interne 
geneeskunde, Boerhaavelaan 22 
in Haarlem Zuid. Men kan terecht 
tussen 09.00 tot 16.30 uur. Een 
afspraak maken is niet nodig. x

Gratis hiv-sneltest 
in Spaarne Gasthuis

haarlem - Partyschip Amalia van 
Haarlem Cruises gaat varen voor 
de KinderUniversiteit Haarlem. 
Een deel van de opbrengt van de 
stamppottochten, dit jaar van don-
derdag 17 tot en met zondag 20 
december, gaat naar dit initiatief. 
Gevaren wordt vanaf de Spaarn-
damseweg over het Spaarne en de 
Mooie Nel. Dagelijks zijn er twee 
tochten, van 16.00 tot 18.00 uur 
en van 18.30 tot 20.30 uur. De 
kaartverkoop is inmiddels van 
start gegaan. De kosten bedragen 
14,95 euro. De stamppottochten 
zijn inclusief rondvaart over het 
Spaarne en de Mooie Nel, stamp-
potbuffet met hutspot, zuurkool, 
boerenkool en halve rookworst of 
gehaktbal. Consumpties zijn aan 
boord verkrijgbaar. De afvaart 
is vanaf de kade aan de Spaarn-
damseweg tussen de Obistraat en 
Floresstraat. Voor meer info en/of 
het bestellen van kaarten: info@
haarlemcruises.nl of tel.nr. 072-
5159490. x

Varen voor 
KinderUniversiteit

Krant niet ontvangen
of klachten over

de bezorging?
Bel Bestelnet

tel.: 071 3643434
of bezoek

buijzepers.nl/de-verspreiding
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'Haantje Davids'

vogelenzang - Opgetogen gezichten afgelopen zaterdag in 
Vogelenzang. Een groepje omwonenden van Gravin Ada-
hof en Graaf Willemlaan staat gezellig bij elkaar bij de 
speciale koffiekar voor de feestelijke onthulling van het 
bronzen beeldje 'De Haan'. Wethouder Richard Kruijswijk 
sprak de haan toe, in bijzijn van de maker, de beeldhouwer 
Frank Letterie. In feite was het een her-onthulling, want hij 
stond er al twee keer eerder, werd telkens gestolen. Vol-

gens de wethouder werd er op het gemeentehuis dan ook 
al gesproken van 'Haantje Davids', naar de volkszangeres, 
die in 1954 haar afscheid aankondigde, maar dat nog jaren 
later telkens bleef doen. De mal van de bronzen haan was 
nog aanwezig en hij is opnieuw gegoten. Kruijswijk wees 
er echter op dat de haan nu extra is beveiligd en sloot zijn 
speechje af met een krachtig: "Houd stand!" (Tekst en foto: 
Marilou den Outer) x

Verdacht pakketje op 
station: vals alarm

haarlem - Station Haarlem is vrijdagmiddag enige tijd deels 
ontruimd geweest vanwege een verdacht object in de trein. 
In de trein op spoor 1 werd rond het middaguur iets verdachts 
aangetroffen. De trein en perron 1 werden daarop ontruimd. 
Agenten stonden ook op perron 3, dat in eerste instantie 
ook ontruimd zou worden. Echter, later werd besloten dat 

de treinen daar toch mochten stoppen. Een zogenoemde 
explosievenhond is erbij gehaald en medewerkers van de 
Koninklijke Marechaussee hebben met de hond de trein 
doorzocht. Het object bleek geen explosieve inhoud te heb-
ben. Het is meegenomen door de Forensische Opsporing 
voor nader onderzoek (Foto: Michel van Bergen). x

haarlem - Op vrijdag 27 november is 
in de Kloostergangen van het stad-
huis de feestelijke opening van de 
expositie 'Onder een regenboog van 
liefde'. Deze expositie is een bijzon-
der samenwerkingsproject van Hart 
Werk & Kunst en Kunst Zij Ons Doel. 
Hart Werk & Kunst is de ambachtelij-
ke en kunstzinnige dagbestedingslo-
catie aan de Bakenessergracht in 
Haarlem van de Hartekamp Groep. 
Kunst Zij Ons Doel is een Haarlemse 
beroepskunstenaarsvereniging.

Kunstenaars met en kunstenaars 
zonder verstandelijke beperking 

hebben samen een aantal schilde-
rijen gemaakt en een 'kamishibai', 
een verhaal uitgebeeld op meer-
dere platen. Fotografe Elly Godrie 
volgde het project met haar came-
ra. Haar foto's maken deel uit van 
de expositie.
De tentoonstelling wordt gehou-
den in de Kloostergangen van het 
stadhuis (Grote Markt 2, Haarlem) 
en duurt van 27 november tot en 
met 15 januari 2016. De Klooster-
gangen zijn maandag tot en met 
vrijdag tussen 08.00 en 17.00 uur 
toegankelijk. x

Kunst zonder beperking

haarlem - In samenwerking met 
Theater Circus Hakim organi-
seert Festival de Key in de winter-
maanden op iedere derde vrijdag 
van de maand een bluesavond. 
Op vrijdag 11 december spelen 
Dirk Jan Vennik en PB & The Jags 

bij Hakim, Korte Verspronckweg 
7-9 in Haarlem. Vennik is pianist, 
zanger en mondharmonicaspe-
ler. Hij behoort tot de top van 
de Nederlandse boogiewoogie- 
en blueswereld. Zijn invloeden 
zijn onder anderen Otis Spann, 
Pete Johnson en Junior Wells. PB 
& The Jags is een Chicago blues-
band uit Haarlem. Het repertoire 

bestaat uit nummers van Muddy 
Waters, Howling Wolf, Willie 
Dixon, Elmore James en Jimmy 
Reed. Aanvang is om 20.30 uur, 
de zaal is open vanaf 20.00 uur. 
Kaarten kosten 10 euro en zijn 
verkrijgbaar aan de zaal (reserve-
ren wordt aanbevolen: reserve-
ren@circushakim.nl). x

Blues bij Hakim

haarlem - Afgelopen weekend heeft 
de PUK-equipe met Didier Fifi, Wietse 
van Keulen en Edward Vinke de NJBB 
Petanque Masters 2015 op haar naam 
geschreven. De heren verdienden en 
passant een ticket voor het WK 2016 
(op Tahiti of Madagaskar).

Edward Vinke, Wietse van Keulen 
en Didier Fifi hadden afgelopen 
zomer al de Nederlandse Kampi-
oenschappen Petanque Tripletten 
gewonnen en moesten het afgelo-
pen weekend strijden tegen zeven 
andere sterke teams.
De heren wisten zich zonder verlies 
te plaatsen voor de halve finales. In 
de halve finale verloren ze de eerste 
wedstrijd met 10-13, maar kwamen 
daarna sterk terug met 13-7 en 13-3. 

Zo werd toch de finale bereikt.
Tegenstander in de eindstrijd, Les 
Cailloux-Zeist, ging zonder verlo-
ren wedstrijden door naar de finale, 
maar kon tegen de PUK-equipe geen 
potten breken. x

WK-ticket voor PUK

Van links naar rechts: Didier Fifi, 
Wietse van Keulen en Edward Vinke 
(Foto: pr).

regio - Het damhert is een waarde-
volle aanvulling in het ecosysteem 
van de duingebieden en verhoogt de 
recreatieve waarde. De biodiversiteit 
in het gebied staat echter door de 
huidige populatie damherten onder 
grote druk. Ingrijpen is noodzakelijk 
om de balans in de duingebieden te 
herstellen. De Faunabeheereenheid 
Noord-Holland verzoekt de Provin-
cie Noord-Holland - nu het plan is 
goedgekeurd - om de ontheffingen 
te verlenen voor het beheer van de 
damherten door natuurbeheerders 
in de gebieden.

In de duingebieden tussen IJmuiden 
en Den Haag leven momenteel circa 
3.800 damherten en de populatie 
groeit jaarlijks sterk. De schade 
binnen de vastgestelde leefgebie-
den aan flora en fauna neemt fors 
toe, waardoor de Europese Natura 
2000 doelstellingen in gevaar 
komen. Onderzoek toont aan dat de 
graasdruk van de damherten grote 
negatieve effecten heeft voor de 
biodiversiteit in het gebied; planten-
soorten nemen af en reeën komen 
bijna niet meer voor. x

Provincie Noord-Holland keurt 
faunabeheerplan damherten goed

Laatste dag aan oude loket

bennebroek - Dinsdag was de laatste dag dat inwoners van Bennebroek gebruik 
konden maken van het loket in het voormalige gemeentehuis aan de Benne-
broekerlaan. De verhuisdozen stonden her en der in de hal, er werd volop inge-
pakt en verhuisd. Vanaf maandag 30 november is het loket weer open, maar 
dan in het nieuwe onderkomen in het Centraal Service Punt, in de voormalige 
Fransiscusschool aan de Kerklaan. Het gemeentehuis wordt gesloopt, evenals 
het ernaast gelegen gebouw van de bibliotheek. Om plaats te maken voor tien 
nieuwbouw woningen, waarvan acht aan de zijde van de Bennebroekerlaan en 
twee woningen erachter, met eigen toegang vanaf de Duinlaan. Het gebied is 
inmiddels omgedoopt als 'ParkDuin'. Ook de bibliotheek is vanaf volgende week 
in het nieuwe servicepunt aan de Kerklaan te vinden (Tekst en foto: Marilou den 
Outer). x
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haarlem - Op zaterdag 28 november 
start om 13.00 uur de Broodbankac-
tie in de Grote- of Sint Bavokerk. Zan-
geres Laura Stavinoha geeft hierbij 
een concert samen met Yinske Silva 
en de Oude Bavocantorij onder lei-
ding van Anton Pauw. Dit jaar wordt 
met deze goede doelenactie geld bij-
een gespaard voor waterpompen in 
Kenia. Door middel van de verkoop 
van exclusieve adventsbroden. Bij 
de start van de broodverkoop decla-
meert stadsdichter Nuel Gieles van-
uit de broodbank een gedicht over dit 
thema. De toegang is gratis.

Sinds 2005 is de broodbank in de 
Oude Baaf weer in functie. In vroe-
ger tijden werd hier na afloop van 
de kerkdienst brood uitgedeeld 
aan de armen. Zoals te zien is op 
een van de houten zijpanelen van 
deze monumentale eikenhou-
ten bank uit 1475. Tegenwoordig 
worden exclusieve adventsbroden 
verkocht op de drie adventszater-
dagen: 28 november en 5 en 12 
december, voorafgaand aan Kerst-
mis. De kerk is dan geopend van 
13.00 tot 16.00 uur. Er treden ook 
verschillende muziekensembles 
op zoals koren en strijkkwartet-
ten en het Christian Müller-orgel 
wordt bespeeld. De actie wordt 
gezamenlijk georganiseerd door de 
Protestantse Gemeente Haarlem-
Centrum tezamen met de Lutherse 
Kerk en Stem in de Stad.

Barmhartigheid
Dit jaar staat de actie in het teken 
van het tweede Werk van Barm-
hartigheid, 'De dorstigen te drin-
ken geven'. De opbrengst van de 
verkoop komt ten goede aan de 
African Divine Church (ADC), die 
daarmee in Kenia pompen aan-

legt. Diaken Sietse Bouma: "Het is 
de tweede keer dat dit thema bij 
de Broodbankactie aan de orde is, 
in 2010 waren we ook actief voor 
water in Kenia. Want gezonde 
watervoorzieningen in Kenia zijn 
nog steeds een groot probleem." 
De ADC zal evenals in 2010 de 
lokale bevolking scholen voor het 
exploiteren van de pompen; voor 
de verkoop van het water en het 
reserveren van onderhoudsbud-
getten. "Uiteindelijk is het totale 
geldbedrag van 2010, 17.500 euro, 
verdubbeld naar 35.000 euro door 
een speciaal fonds. Hierdoor kon-
den er tien waterpompen geïnstal-
leerd en geëxploiteerd worden. 
Ook voor dit jaar zijn we met een 
fonds (nog niet bekend welk -red.) 
bezig, dat de eindopbrengst wil 
verdubbelen. Ja, natuurlijk gaat 
dat weer lukken!", vertelt Bouma 
enthousiast. In de kooromgang is 
een foto-expositie over de pompen 
in Kenia, die met de Broodbankac-
tie in 2010 zijn bekostigd. Bouma 
tot slot: "De dorstigen te drinken 

geven; de aankoop van een brood 
meer dan waard!"

Brood
Het exclusieve adventsbrood wordt 
door de bakkers van Van Vessem 
in hun vrije tijd gebakken; 1200 
stuks. Directeur Jos Huijbregts van 
bakker Van Vessum: "We willen 
als bedrijf ook wat voor een ander 
betekenen. Dit bijzondere brood 
bakken we maar gedurende een 
korte periode in het jaar, uitslui-
tend voor deze actie. Nee, het is 
dus niet in onze winkels te koop." 
De grondstoffen worden voor een 
minimaal bedrag geleverd. Het 
donkere kerstbrood à 4,95 euro is 
al jaren een groot succes. Mensen 
komen van heide en verre om er 
meerdere tegelijk in te slaan voor 
de feestdagen. Het smaakt dan 
ook bijzonder lekker en er gaan 
de meest uitgelezen grondstoffen 
in. Zoals de eiwitrijke en genees-

krachtige pecannoten uit de VS, 
vruchten als dadels en cranber-
ry's, en een mengsel van rietsuiker 
en honing. "Die rietsuiker en de 
honing, doen het hem. Dat is het 
geheim van dit overigens ook heel 
gezonde brood", aldus Huijbregts.

Donaties
Voor diegenen die een donatie wil-
len doen, zijn er in de kerk offer-
schalen- en blokken. x

Broodbankactie in 
Oude Baaf van start

Opbrengst voor waterpompen in Kenia

De eeuwenoude broodbank in de Grote- of Sint Bavokerk op de Grote Markt is 
weer in gebruik voor de goede doelenactie (Archieffoto: R.S.V.P. ©2013).

haarlem - Op woensdag 2 decem-
ber vindt het Promovendi Podi-
um plaats bij De Pletterij. In deze 
wetenschapsserie lichten pro-
movendi hun wetenschappelijk 
onderzoek toe. Op 2 december is 
Jak den Exter te gast. Den Exter 
schetst een levendige geschiede-
nis van de 6000 Turkse Haarlem-
mers en hun migratie. Aanvang 
is om 20.00 uur. De entreeprijs 
bedraagt 3 euro (tot 25 jaar 1,50 
euro). Reserveren is gewenst en 
is mogelijk via reserveren@plet-
terij.nl of tel.nr. 023-542 35 40. 
Pletterij Debat en Cultuur is te 
vinden aan de Lange Herenvest 
122 in Haarlem. x

Lezing over 
Turkse migratie

haarlem - Op zaterdag 19 december 
treedt Marjolein ('Berini') Meijers 
op met haar band in Kapel RHH. 
In 'Oud en Nieuw' borduurt 
Meijers voort op haar fraaie reeks 
muziektheaterprogramma's vol 
onvervalste humor en nog echter 
levensleed, geënt op de gebeurte-
nissen van alledag. Aanvang is om 
20.30 uur, inloop is vanaf 20.00 
uur. De entreekosten bedragen 15 
euro (tot en met 25 jaar 10 euro 
- men dient wel een identiteitsbe-
wijs mee te nemen). Reserveren 
kan via info@debrugmakers.nl. 
Kapel RHH is te vinden aan de 
Hagestraat 10 in Haarlem. x

Muziek in 
Kapel RHH

haarlem - Op zaterdag 5 en 19 
december kan men in sociëteit 
Koinonia, Doelstraat 52 in Haar-
lem, weer sjoelen. Om 20.30 uur 
begint het spel met de bak en 
de schijven. De sociëteit is vanaf 
20.00 uur open. Mogelijk staan er 
op 5 december een of meer pieten 
'aan de bak'. x

Sjoelen bij 
Koinonia

haarlem - De Toneelschuur en 
Kleine Revolutie Producties orga-
niseren op vrijdag 4 december 
'Klassieke Beesten', een combi-
natie van muziek en literatuur. 
Drie Nederlandse auteurs, Tjitske 
Jansen, Gustaaf Peek en A.L. Snij-
ders, dragen voor uit eigen werk. 
De jonge Haarlemse concertpianist 
Thomas Beijer reageert hierop met 
‘beestachtige’ stukken waarbij de 
vleugel niet gespaard wordt. Prij-
zen: normale prijs 17,50 euro, voor 
Vrienden 15,50 euro, met CJP/Stu-
dentenpas 13,50 euro. Reserveren 
kan via tel.nr. 023-5173910 of www.
toneelschuurhaarlem.nl. De Toneel-
schuur is gevestigd aan de Lange 
Begijnestraat 9 in Haarlem. x

Klassieke Beesten 
in Toneelschuur

haarlem - Op zaterdag 28 novem-
ber wordt 'Grensverkenningen' 
gehouden bij De Pletterij. Grens-
verkenningen is een minifestival 
met acts uit alle uithoeken van 
het muzikale spectrum. Er zijn 
korte optredens met onder meer 
hedendaagse gecomponeerde 
muziek, improjazz, avant-garde 
pop en wereldmuziek. Aanvang 
is om 20.00 uur. De toegangsprijs 
bedraagt 10 euro (tot 25 jaar 7 
euro). De Pletterij is gevestigd aan 
de Lange Herenvest 122 in Haar-
lem. x

Grensverkenningen
bij De Pletterij

haarlem - 'Haarlem kan flink bespa-
ren op de straatverlichting. In de 
stad staan veel overbodige lan-
taarnpalen en veel lampen hebben 
een te hoog vermogen waardoor 
sommige straten 's nachts onnodig 
baden in het licht.' De ChristenUnie 
vraagt daarom het college nieuwe 
normen vast te stellen voor straat-
verlichting. "Mooi dat op steeds 
meer plaatsen in de stad ledverlich-
ting komt, dat bespaart veel ener-
gie, maar het kan nog zuiniger. Jaar-
lijks kost de straatverlichting alleen 
al aan energie zo'n zes ton. Als we 
hierop kunnen besparen, dan is er 
meer geld voor het onderhoud van 
wegen en de aanleg van fietsvoor-
zieningen. Bovendien is het goed 
voor de natuur als we lichtvervuiling 
zoveel mogelijk voorkomen", aldus 
raadslid Frank Visser. De raad heeft 
besloten om de nota van de Chris-
tenUnie binnenkort apart te bespre-
ken in de commissie beheer. x

'Minder verlichting 
in Haarlem'

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
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SCHOONMAAK

Jonge vrouw met veel
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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
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Paperclips
kleine kosten, groot bereik

www.buijzeperspaperclips.nl
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Asian Delights
Chinees specialiteiten restaurant 

Roemer Visscherplein 25 Heemstede
www.asiandelights-heemstede.nl

Onze specialiteiten:
Oosters - Chinees - Indonesisch
Vegetarisch

023-5242379
HEEMSTEDE - “We zijn altijd op zoek 
naar bijzondere wijnen”, zegt Maarten 
de Koning. Maarten is sinds twee jaar 
eigenaar van Wijnhuis Heemstede. De 
winkel op de grens van Heemstede 
en Aerdenhout bestaat al sinds 2005 
en is een begrip in de regio. Wijnhuis 
Heemstede heeft een groot aantal 
gedestilleerde dranken in het assorti-
ment en onderscheidt zich van andere 
winkels door een bijzonder aanbod 
van klassieke wijnen uit Frankrijk, 
Spanje en Italië.

door Christa Warmerdam

“We hebben een uitgebreid assortiment 

Bordeaux-, Rhônewijnen en eigen import 

uit de Loire”, legt Maarten uit.

Hij reist regelmatig af naar het buitenland 

om wijnhuizen te bezoeken. “Ik ben altijd 

op zoek naar de pareltjes onder de wij-

nen. Sinds kort hebben we een nieuwe 

Bourgogne in huis waar ik heel erg tevre-

den over ben. Het is een mooie Doudet-

Naudin. Bijzonder, want Doudet-Naudin 

is een van de laatste, compleet onafhan-

kelijke bedrijven van de Côte d’Or.”

Maarten heeft geen dag spijt gehad dat 

hij twee jaar geleden de stap heeft gezet 

om het Wijnhuis over te nemen. “Vooral 

het contact met de klanten vind ik erg 

leuk. Veel mensen uit de regio komen 

speciaal naar deze zaak voor een bijzon-

dere wijn, maar ook voor advies bij ge-

rechten.”

Extra service
Voor wie niet de deur uit wil, maar 

toch een mooi product van Wijnhuis 

Heemstede wil hebben, is er de uitge-

breide web shop. Maarten: “Bestellingen 

via de web shop worden bij onze klanten 

binnen drie dagen thuis bezorgd.” Het is 

ook mogelijk om wijnen of gedestilleerd 

vanuit de winkel thuis te laten bezorgen. 

Daarvoor geldt: voor 13.00 uur besteld, 

is dezelfde dag nog in huis. “De klant 

is voor ons nummer 1 en altijd koning”, 

aldus Maarten de Koning.

Wijnhuis Heemstede
Zandvoortselaan 165 (nabij station

Heemstede-Aerdenhout)

Heemstede

Tel. 023-5445775

www.wijnhuisheemstede.nl

Zandvoortselaan 161,  2106 AM Heemstede
T: 023-5242158 

E: info@slagerijbood.nl

W: www.slagerijbood.nl

Zandvoortselaan 163 2106 AM Heemstede
023-5442992 www. huizevanwely.nl

Voor een geslaagde Sinterklaasavond 
hebben we een lekkere special

in de winkel.

De Sint en de Kerstman kunnen bijna niet 
kiezen, er zijn zoveel leuke kadootjes te 

vinden bij Rosa Rosa! 
Natuurlijk ook prachtige bloemen, 

boeketten en andere kerstdecoraties.
023-5442330 Zandvoortselaan 155 Heemstede

2TASTY 
Heemstede

Maison Kelder
Bonbons, 
IJs de hele winter 
door.

En veel soorten 
huisgemaakte soepen.

www.2tastyheemstede.nl

Tel.: 023 - 544 12 12

GENIETEN
ZONDAG 29 NOVEMBER KAAS EN WIJNPROEVERIJ

LOCATIE ZANDVOORTSELAAN 175 
Aanvangstijd 14.00 tot 18.00 uur

Voor info Tel 023-5244383
P.S. ELKE ZONDAG OPEN van 9:00 tot 18:00 uur

Zandvoortselaan 175 Heemstede.
023 - 524 43 83 www.kaashuistromp.nl

HEEMSTEDE

Albert Heijn
Zandvoortselaan 169
Heemstede
023-5240527

Op 2 dec. krijgen we tussen 13.00
en 15.00 uur bezoek van 2 pieten! 

Alle kinderen zijn welkom 
voor het grabbelen van een 

cadeautje en wat lekkers!

Wij verzorgen compleet uw
kerstpakketten, inclusief verzenden. 

Van om de hoek tot aan Chicago.

www.wijnhuisheemstede.nl

ZANDVOORTSELAAN 173 • HEEMSTEDE
023-5241203

DROGISTERIJ BART PARFUMERIE
“SPECIAALZAAK IN GEZONDHEID EN VERZORGING” 

Nieuw in ons assortiment 
populaire geuren, o.a. 

Lancome, Dior en Hugo Boss. 

Wijnhuis Heemstede: altijd op zoek 
naar de pareltjes onder de wijnen



vogelenzang - Hoe moet het verder 
met het dorp Vogelenzang? Deze 
vraag stond afgelopen juni centraal 
op een bijeenkomst georganiseerd 
door CDA en PvdA, dat toen zo'n vijf-
tig dorpsbewoners trok. Afgelopen 
maandag was de vervolgbijeenkomst 
in het dorpshuis en was het aantal 
aanwezigen bijna verdubbeld. Een 
bewijs dat leefbaarheid een thema is, 
dat veel Vogelenzangers raakt.

door Marilou den Outer

Vogelenzangers zijn over veel din-
gen zeker tevreden. Het groene 
karakter, het dorpshuis, de vereni-
gingen en de supermarkt. Maar er 
schort ook wel wat aan. Er is een 
tekort aan betaalbare woonruimte, 
de situatie op de Vogelenzangse-
weg is onveilig, het openbaar ver-
voer laat sterk te wensen over en 
hier en daar bieden voortuinen en 
plantsoenen een wat verpauperde 
aanblik. Maandag voegden de aan-
wezige dorpsbewoners opnieuw 
enkele wensen toe aan het lijstje: 
herinrichting van het plein rond 
de supermarkt, verbreding van het 
fietspad richting Aerdenhout, het 
openstellen van de pastorietuin, 
voorzieningen voor de jeugd in de 
leeftijd van 16 tot 20, en, om Voge-

lenzang als recreatiegebied beter op 
de kaart te zetten, een wandelhotel 
en verbetering van het Kerkepad als 
wandelroute.

Rommelig
Woningbouw blijft het moeilijkste 
punt in Vogelenzang. Veel grond 
bezit de gemeente niet, zo toonde 
André Burger (CDA) aan de hand 
van plattegronden aan. In feite is 
er maar één flink stuk terrein, dat 
geheel gemeentelijk eigendom is 
en waar men kan denken aan het 
bouwen van huizen: het gebied 
rond sportvelden en dorpshuis. Een 
momenteel wat rommelig gebied, 
dat efficiënter en fraaier kan wor-
den ingericht. Bijvoorbeeld door 
de voetbalvelden te verplaatsen en 
deze evenals de tennisbanen dich-
ter bij het dorpshuis te situeren, 
waardoor dat laatste een centralere 
rol kan innemen, zoals het een echt 
dorpshuis ook betaamt. Hierover 
hebben de beide organisatoren van 
deze avond, Burger en Henk Schell 
(PvdA), de afgelopen maanden met 
de besturen van de voetbal- en de 
tennisvereniging en het dorpshuis 
gesproken.

Begin
De aanwezigen hoorden het idee 

maandagavond welwillend aan. 
Een 'charmant plan' zoals iemand 
zei. "Maar, is dit nu wat we van-
avond beogen met de kreet 'Voge-
lenzang vitaal'?", vroeg een ander. 
"Nee, dit plan is geen eindpunt, 
er moet veel meer gebeuren 
in het dorp. Maar we moeten 
ergens beginnen", zegt Burger tot 
besluit.
De volgende stap is dat de beide 
raadsleden hun ideeën gaan pre-
senteren in de gemeenteraad van 
Bloemendaal. 
Want dat is de plek waar het pas 
echt kan gebeuren. x
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Service Punt
Bennebroek in
gebruik genomen

Ton van Rijnberk
nieuwe wethouder
voor D66

Lichtpuntje 
in toiletkwestie
bij volkstuinen

Aerdenhout • Bennebroek • Bloemendaal  • Over veen • Vogelenzang

Bloemendaals NieuwsbladBloemendaals Nieuwsblad

Krant niet ontvangen
of klachten over
de bezorging?
Bel Bestelnet

tel.: 071 3643434
of bezoek

buijzepers.nl/de-verspreiding

Voor de kortste weg
op de arbeidsmarkt

Winnaar Bon Appe�t Cup 2015

Weekmenu (vr 4 december - do 10 december)
Goed gevulde bisque van Hollandse 

garnalen met vadouvan crème 
Gegrilde varkenshaas medaillons met 

klassieke romige groene pepersaus
Tiramisu op originele Italiaanse wijze 

€ 29,50

Madiwodo-schotel (ma 7 dec - do 10 dec.)
Coq au vin volgens tradi�oneel 

Frans recept! € 10,50

Geniet van de feestdagen op 
Tespelduyn. Zie www.tespelduyn.nl

Tespellaan 53 T 0252-241333
www.tespelduyn.nl

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

2e prijs Vergader & evenementenloca�e van Nederland 2014

Iedere dag geopend
Maandag t/m zaterdag Happy hour

van 8.00-10.00 uur

Zondag van 10.00-12.00 uur
Programma goud van € 14,- voor € 10, -

Nijverheidsweg 10
Meer op www.carwashheemstede.nl

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

'Verplaats voetbalvelden naar 
dorpshuis in Vogelenzang'

Tweede brainstormsessie over toekomst van dorp

Het aantal aanwezigen was verdubbeld ten opzichte van de bijeenkomst in juni 
van dit jaar (Foto: Marilou den Outer).

regio - Dagcentrum Wisselwerk, 
onderdeel van de SIG, organisatie 
voor ondersteuning van mensen 
met een beperking, zoekt extra 
vrijwilligers voor het vervoer van 
cliënten naar en van de diverse 
dagbestedingslocaties in Zuid-
Kennemerland en IJmond. De SIG 
gebruikt eigen busjes. Passende, 
zinvolle dagbesteding draagt in 
grote mate bij aan de ontwikke-
ling, de maatschappelijke betrok-
kenheid en het geluk van mensen 
met een verstandelijke beperking. 
Het vervoer is echter door over-
heidsbezuinigingen onder druk 
komen te staan. De SIG heeft 
daarom gekozen voor vervoer met 
eigen busjes, met vrijwillige chauf-
feurs. Zo kunnen cliënten (blijven) 
deelnemen aan de dagbesteding, 
die het beste past bij hun wensen 
en talenten. De rijtijden zijn 's och-
tends tussen 08.00 en 09.30 en 's 
middags tussen 15.00 en 16.30 uur. 
De vrijwillige chauffeurs krijgen 
van de SIG een vrijwilligersover-
eenkomst, een vergoeding voor 
gemaakte kosten en indien nodig 
een rijvaardigheidsscholing. Voor 
meer info, tel. 0251-257857 of via 
e-mail: vrijwilligers@sig.nu. x

Chauffeurs gezocht

bloemendaal - Een goede traditie 
is er op donderdag 10 december, 
om 19.00 uur, in de gerestaureer-
de Dorpskerk (Kerkplein 1, Bloe-
mendaal). Dan wordt namelijk 
de Kerstmeezingviering gehou-
den, speciaal voor de jeugd en 
(groot)ouders. Leerlingen van 
de Gemeentelijke Muziekschool 
treden op, zoals de muziekthe-
atergroep. Anna Brummelkamp 
bespeelt het orgel. Ad van Nieuw-
poort vertelt het kerstverhaal. 
Ook worden er veel kerstliederen 
gezongen. De boom is versierd, 
de kaarsjes branden en chocola-
demelk en glühwein staan klaar. 
Een vrijwillige bijdrage na afloop 
wordt op prijs gesteld. x

Meezingviering 
in Dorpskerk

bennebroek - Op vrijdag 11 decem-
ber vindt het Trefpuntcafé plaats 
in Het Trefpunt, aan het Akonie-
tenplein 1 in Bennebroek. Hoe 
wild mag het zijn in de duinen? 
Het gaat erg goed met de herten 
in de Waterleidingduinen. In 
de herfst komen vele bezoekers 
naar het 'burlen' luisteren, ook 
in andere seizoenen valt er veel 
te horen en te zien. De groeit van 
de populatie in dit gebied heeft 
gevolgen voor soms kwetsbare 
natuur in het gebied. De afdeling 
natuurbeheer van Waternet gaat 
daarom ingrijpen en gaat zorgen 
dat er weer ruimte komt voor 
zeldzame planten en insecten. Leo 
van Breukelen is nauw betrokken 
bij dit dossier bij Waternet. Hij 
komt vertellen wat dat beheer 
inhoudt. Aanvang is om 20.00 uur. 
Een vrijwillige bijdrage wordt op 
prijs gesteld. x

Trefpuntcafé 
over wildbeheer
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bloemendaal - Vorige week woens-
dagavond vergaderde de gemeente-
raad van Bloemendaal zeer efficiënt. 
Eerst werd de gewone maandelijkse 
vergadering van de raad gehouden en 
daarna volgde een vergadering van de 
commissie Bestuur en Middelen. In de 
gewone vergadering ging het vooral 
over het veegbestemmingsplan en in 
de commissie was de huisvesting van 
de statushouders het belangrijkste 
onderwerp.

door Christa Warmerdam

In 2012 heeft Bloemendaal een 
bestemmingsplan vastgesteld. Wet-
houder Richard Kruijswijk licht het 
doel van het veegbestemmingsplan 
nog eens toe: "De bedoeling van het 
veegplan is om correcties te ver-
werken en als er gerechtelijke uit-
spraken zijn, die verwerkt kunnen 
worden, die ook te verwerken." Ook 
Jerker Westphal (D66) gaat in op de 
bedoeling: "Het is niet de bedoeling 
van het veegplan om beleidswijzi-
gingen aan te brengen."
Het veegplan roept weinig discus-
sie op in de raad, behalve op twee 
punten: extra lichtmasten voor 
de hockeyclub Bloemendaal en de 
vraag of er iets in zou moeten staan 
over de regels, die moeten gelden 
voor aanbouw aan woningen, die 
gesplitst zijn. Leonard Heukels 
(Liberaal Bloemendaal) maakt in dit 
kader onderscheid tussen éénkap-
pers en tweekappers: "Eénkappers 
zijn gesplitste villa's en tweekap-
pers zijn twee-onder-één-kapwo-
ningen." Henk Schell (PvdA) ziet de 
bui al weer hangen en waarschuwt 
zijn collega's: "De raad gaat niet over 
juridische implicaties, maar de raad 
voert een politiek debat. Het is jam-
mer dat dat dilemma toch regelma-

tig boven komt drijven." Uiteinde-
lijk wordt besloten om de kwestie 
van de lichtmasten uit te stellen tot 
de door de Raad van State gewenste 
betere onderbouwing van de ver-
lichtingsaanvraag is gerealiseerd. 
Hiertoe moet onder meer onderzoek 
gedaan worden naar de invloed van 
de verlichting op de vleermuizenpo-
pulatie.
Het voorstel van Liberaal Bloemen-
daal, Hart voor Bloemendaal en PvdA 
om de regels omtrent aanbouw aan 
te scherpen in het veegplan, haalt 
het niet. De overige fracties in de 
raad willen graag hierover van 
gedachten wisselen in een daarvoor 
bestemde commissievergadering, 
maar vinden het een beleidswijzi-
ging, die niet in het veegplan thuis 
hoort. Albertine Zoetmulder (VVD) 
maakt het standpunt van haar par-
tij wel nog even duidelijk: "Je kunt 
niet alles zomaar in regels vatten en 
al helemaal niet bij zulke speciale 
panden. Misschien moet je uiteinde-
lijk beslissen dat je het niet in regels 
wil vatten, maar per villa een aparte 
afweging gaat maken."

Antikraak
Na de raadsvergadering wisselt 
het voorzitterschap; waarnemend 
burgemeester Bernt Schneiders 
draagt dit over aan Henk Schell, 
die voorzitter is van de commissie 
Bestuur en Middelen. "Volgens mij 
is dit de kleinste agenda ooit", zegt 
Schell. "Dit qua omvang, maar niet 
qua importantie." Het gaat namelijk 
over de vraag of er politieke steun is 
voor de opvang van vluchtelingen in 
de gemeente Bloemendaal.
Eerst krijgt een aantal insprekers 
de mogelijkheid om wat over deze 
zaak te zeggen. De insprekers varië-
ren van de antikraakbewoners van 
de gebouwen op Landgoed Den-
nenheuvel tot omwonenden van 
deze locatie. Sommige van de hui-
dige antikraakbewoners willen niet 
weg, maar moeten dit wel van de 
huidige verhuurder. "We hebben ze 
al vier weken langer de tijd gegeven 
om te verhuizen. De kosten worden 
niet gedekt, dus ze moeten weg", 
aldus de heer Janssen, directeur van 
Klooster Euphrasia van de Zusters 
van de Goede Herder. "Er is door Ad 

Hoc vervangende woonruimte aan-
geboden."
Wat betreft de huisvesting van sta-
tushouders: dit zijn asielzoekers, 
die een verblijfsvergunning hebben 
aldus Janssen. "Door deze voorzie-
ning aan te bieden, zetten onze zus-
ters het werk voort, dat de zusters 
in Syrië, Libanon en Egypte al zijn 
gestart." Zolang Landgoed Dennen-
heuvel niet herontwikkeld wordt, 
zijn de gebouwen beschikbaar voor 
huisvesting van statushouders.
Burgemeester Schneiders licht het 
beleid voor de regio Zuid-Kennemer-
land en de Gemeente Bloemendaal 
nog eens toe: "Bloemendaal heeft 
geen geschikte locaties voor nood-
opvang, maar wel voor statushou-
ders. De noodopvang zal op andere 
plekken in de regio gebeuren. Van-
daag liggen er twee vragen voor: is er 
politieke steun voor de opvang van 
statushouders en hoe communice-
ren we dit met omwonenden?" Na 
een uitgebreid debat vat Schneiders 
de uitkomsten als volgt samen: "De 
raad geeft het college groen licht om 
een plan te maken hoe de opvang 
zal worden vormgegeven. Het com-
municeren met de omwonenden 
moet goed en helder zijn. Duidelijk 
moet zijn dat er geen keuze is. En als 
laatste is besloten dat de wethouder 
zal bemiddelen tussen Euphrasia 
en de huidige bewoners, maar de 
gemeente is daarin geen partij. Dat 
kan ook niet, want dat zou kunnen 
leiden tot het onterecht voortrek-
ken van deze bewoners." x

"Werk van zusters in Syrië, Libanon 
en Egypte wordt hier voortgezet"
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noordwijk - Noordwijker Ton van 
Rijnberk is door D66 voorgedragen 
als opvolger van de in september 
opgestapte wethouder Jur Botter in 
Bloemendaal. Van Rijnberk (66) was 
tot april 2014 nog wethouder in Hil-
legom en daarvoor was hij wethouder 
in Noordwijk. In Bloemendaal neemt 
hij de portefeuille sociaal domein 
op zich. Zijn achtergrond ligt in de 
civiele techniek,  verkeerskunde en 
stedenbouwkunde. In Hillegom zette 
hij zich in voor meer samenwerking in 
de Bollenstreek en voor het nieuwe 
centrumplan.

door Marilou den Outer

Vlak na waarnemend burgemees-
ter Aaltje Emmens trad Botter eind 
september af, omdat hij niet verder 
met de raad wilde samenwerken. 
"Geen land mee te bezeilen", zo zei 
hij in een reactie aan RTV NH. D66 
stapte toen ook uit de coalitie met 
VVD en GroenLinks. Met de komst 
van Rijnberk is dus de oude coalitie 

weer hersteld.
In de fractie D66 Bloemendaal vindt 
ook een wijziging plaats: Conny van 
Stralen neemt het fractievoorzit-
terschap over van Jerker Westphal. 
"Voor de komende jaren staat een 
stabiel bestuur voor Bloemendaal 
bovenaan. Gezien alle commoties 

de afgelopen jaren, is het goed dat 
een ander persoon de fractie voor-
zit", aldus Westphal, gevraagd om 
een toelichting.
Van Stralen toont zich tevreden 
over de voordracht van Van Rijn-
berk: "Ton is door zijn brede erva-
ring een goede aanvulling op het 
huidige college. Hij is een daad-
krachtige teamplayer, die zich snel 
zal inwerken. Hij is maatschappe-
lijk betrokken en heeft de nodige 
inhoudelijke kennis. Ton is de juiste 
keuze is voor Bloemendaal."
Van Rijnberk zelf: "Ik heb er echt 
zin in. Bloemendaal is natuurlijk 
een prachtige gemeente en er ligt 
een flinke uitdaging in het soci-
aal domein. Nu de overdracht van 
taken is afgerond, volgt immers 
de transformatie, die inhoudt dat 
de gemeenten lokaal gaan bepalen 
hoe de zorg kwalitatief goed en op 
maat verleend gaat worden. Daar 
wil ik me als wethouder graag voor 
inzetten."
De gemeenteraad stemt op 16 
december over zijn benoeming. x

D66 draagt Ton van Rijnberk 
voor als nieuwe wethouder

Noordwijker Ton van Rijnberk (Foto: 
pr).

vogelenzang - Wandelen in de Amster-
damse Waterleidingduinen doe je van 
hoge duinen tot brede valleien, van 
dicht bos tot zompige kanaaloevers 
en door bossen, velden en zandver-
stuivingen. Je raakt hier als wande-
laar niet snel uitgekeken. Op zondag 
6 december organiseert IVN Zuid-
Kennemerland een winterwandeling 
in dit gebied.

De Amsterdamse Waterleidingdui-
nen, stiltegebied van ongekende 
omvang. Een ongerept natuurge-
bied kun je het niet noemen, er zijn 
infiltratiekanalen waar rivierwater 
wordt ingelaten om door een dikke 
laag zand gezuiverd te worden tot 
drinkwater. Maar de kansen, die 
hier liggen voor de natuur zijn 
enorm en dat geeft een grote vari-
atie aan natuur in het terrein.
Tijdens de wandeling vertelt de 
IVN-gids over de knoppen van 

eiken in de winter, vuurzwammen 
op abelen, de laatste paddenstoelen 
van het seizoen, afgesleten schuur-
plekken op bomen van reeën en de 
verdorde adelaarsvaren. De kans 
is groot dat men onderweg dam-
herten zien. Watervogels, zoals 
krooneend, zaagbek en wilde eend, 
overwinteren hier massaal tijdens 
strenge winters.
Aanvang is om 13.00 uur bij ingang 
Oase van de Amsterdamse Water-
leidingduinen (1e Leijweg 4, Voge-
lenzang). Er zijn geen kosten ver-
bonden aan deelname. Aanmelden 
is niet nodig. Wel dient men een 
toegangskaart voor het duingebied 
te kopen bij de ingang.
Meer informatie over IVN en haar 
activiteiten vindt men op www.ivn.
nl/zuidkennemerland. x

Winterwandeling 
in Hollands duin

Op 6 december kan men op pad met 
IVN Zuid-Kennemerland (Foto: pr).

aerdenhout - Op zondag 6 december, 
om 15.30 uur, klinkt er kerstmu-
ziek bij De Nieuwe Kring (Oscar 
Mendliklaan 3, Aerdenhout). The 
Syndics' Chapel laat van zich 
horen. Een vrijwillige bijdrage 
wordt op prijs gesteld. x

Kerstmuziek 
bij Nieuwe Kring

bloemendaal - Op zondag 13 decem-
ber zal mr. Hans Leewens een 
lezing geven in de Kapel, aan de 
Potgieterweg 4 in Bloemendaal. 
Het onderwerp hiervan is 'Een 
nuttig mens'. De vraag 'Wat bete-
kent voor mij het spelen van de rol 
van een nuttig mens?' staat cen-
traal. Voor alle aanwezigen zijn 
er als kerstcadeautje twee essays, 
beide in het Nederlands en in het 
Engels. Aanvang van de lezing is 
om 10.30 uur. Na afloop kan men 
vragen stellen. x

Lezing over 
een nuttig mens



  4



Nieuws donderdag 3 december 2015 5

Maatwerk

Tafels

Stoelen

Banken

Kasten

Decoratie

Restauratie

Verlichting

Hillegommerdijk 325      2144 KR      Beinsdorp      0252-525290

www.centmeubelen.nl

Bloemendaalseweg 20       Bloemendaal      Tel. 023-5255812

Rutte Levensmiddelen & Delicatessen
Château Pontet Teyssier

 A.C. Saint - Emilion  Grand Cru 2010
De beroemde wijngaarden van Saint-Emilion bevinden zich op de 

rechteroever van de Dordogne, tegenover de wijnstreek 

Entre-deux-Mers. Wijn & Spijs Lamsbout klassiek, mals rundvlees, wild 

en wildgevogelte met paddenstoelen, stoofschotels, rosbief (warm en 

koud), varkenslende, kip en kalkoen uit de oven, diverse kazen.

RECLAME: van € 22,95 voor € 18,95.
6 fl essen halen 5 betalen

bennebroek - Een loopplank bij de voor-
deur. De verf is nog niet droog, sterker 
nog: er wordt nog volop geverfd. Maar 
het nieuwe Centraal Service Punt Ben-
nebroek is maandag wel volgens plan 
opengegaan. Terwijl werklieden nog 
her en der over de vloer kruipen, is 
het geïmproviseerde loket Burgerza-
ken al in bedrijf. Een enkeling blijkt 
de weg naar het nieuwe servicepunt 
al te hebben gevonden. Telefoon en 
andere verbindingen doen het en de 
mensen zitten achter het bureau, dus 
een paspoort aanvragen is geen enkel 
probleem.

door Marilou den Outer

Even verderop in het gerenoveerde 
gebouw lijkt de ruimte van Welzijn 
Bloemendaal al heel aardig op orde. 
"Het valt mij helemaal niet tegen. 
Vorige week zag ik het somber in, 
maar alles werkt al prima!", aldus 
Nathalie Nijhuis, sociaal-cultureel 
werker van Welzijn Bloemendaal. 
Ze geeft spontaan een rondleiding 
door het voormalige gebouw van 
de St. Franciscusschool aan de 
Kerklaan. Direct naast de ingang 
zit nu het Wmo-loket, waar mensen 
terecht kunnen met vragen over de 
Wet maatschappelijke ondersteu-
ning (Wmo). Iets verderop het loket 
Burgerzaken en daar weer schuin 
tegenover bevindt zich de ruimte 
van de bibliotheek. Vele boeken 
staan er niet meer. Zoals een ver-
tegenwoordiger van de bibliotheek 
al eerder aangaf, staan er nu nog 

hoofdzakelijk boeken voor kinde-
ren tot 12 jaar, plus een bescheiden 
collectie veelgevraagde romans. De 
ruimte met de (lees)tafels wordt 
tevens gebruikt voor de activitei-
ten van Welzijn Bloemendaal. Aan 
de zijkant wordt de laatste hand 
gelegd aan het lokaal voor het jon-
gerenwerk.
Het gebouw oogt traditioneel en 
modern tegelijk. Het voormalig 
schoolgebouw is een monument, 
dus grote veranderingen mochten 
er niet worden aangebracht. De 
tegelvloeren en de tegelwanden in 
de gangen herinneren onmisken-
baar aan de oude school, de nieuwe 
ruimtes zijn strak wit en er is veel 
glas. Vanuit de ramen is zicht op 
een braakliggend binnenterrein. 
Dat is het oude schoolplein, dat 
vanaf het voorjaar wordt ingericht 
als buurttuin.
De behuizing is fors kleiner dan 
in het oude gemeentehuis aan de 
Bennebroekerlaan en dat geldt ook 

voor de bibliotheek. Voordeel van 
het nieuwe onderkomen is wel dat 
alle diensten veel zichtbaarder bij-
een zitten. Nog een niet onbelang-
rijk voordeel: parkeren is geen pro-
bleem meer, daar aan de Kerklaan. 
"We hopen van harte dat dit echt 
het nieuwe bruisende hart van 
Bennebroek gaat worden", aldus 
Nijhuis.
Op 11 december wordt het nieuwe 
servicepunt officieel geopend en 
gaat het woord 'gemeentehuis' defi-
nitief uit het Bennebroekse woor-
denboek verdwijnen. Er was ooit 
een prijsvraag uitgeschreven voor 
een mooie naam voor het service-
punt, maar de gemeente laat weten 
dat daar 'niets is uitgekomen'. Het 
blijft dus bij: Centraal Service Punt 
Bennebroek. x

"Vorige week zag ik het somber 
in, maar alles werkt al prima!"

Rechts het nieuwe onderkomen van de 
bibliotheek in het Bennebroekse ser-
vicepunt (Foto: Marilou den Outer).

Zaterdag 5 december

10.30-15.00 uur | Mindful wandelen 

in Middenduin

Vaak wandelen wij in de natuur zon-

der ons volledig bewust te zijn van 
de natuur om ons heen en de erva-
ringen, die wij tegen kunnen komen. 
De stiltewandeling daagt je uit echt 
contact te maken met de natuur en 
de voedende kracht van de natuur 
toe te laten.
Richard Buitenhek, Overveen.

Zondag 6 december

10.00-13.00 uur | Themaworkshop 

'Van je hoofd naar je gevoel'

Als je hooggevoelig bent, is het 
niet vanzelfsprekend om je lijf te 
bewonen. Je denken neemt je vaak 
helemaal in beslag. In de workshop 
'Van je hoofd naar je gevoel' leer 
je door middel van oefeningen en 
opdrachten om op een vriendelijke 
wijze (weer) in contact te komen met 
je gevoel. Je eigen natuurbeleving is 
de ingang daarnaartoe.
Yann Riksen, Overveen.
14.00-16.00 uur | Verhaallezing 'Het 

is een wonder, boven wonder'

Wanneer je eenmaal volmondig het 
feit aanvaardt dat jij, en niet het lot, 
je leven beheerst, opent zich zacht-
jes een deur in je en ben je klaar 
om vanuit je innerlijk naar buiten 
te treden. Je kracht zal toenemen, 
omdat je beseft dat jij het bent, die 
het voor het zeggen hebt.
Carmen de Haan, Bloemendaal.

Dinsdag 8 december

19.30-21.00 uur | Gratis mindset-

training

Voel jij wel eens dat er meer uit het 
leven te halen valt dan dat je op dit 
moment ervaart? Vaak wordt hier-
voor naar externe factoren gekeken, 
maar uit onderzoek is gebleken dat 
je dit voor 90 procent ook zelf kunt 
realiseren. De juiste mindset speelt 
hierin een belangrijke rol.
AIM Training & Coaching, Haarlem.

Woensdag 9 december

19.15-21.30 uur | Lichtavond Haarlem

Het doel van deze avond is het 
ontdekken van je eigen licht, dus je 
essentie. We gaan een gezamenlijk 
gesprek aan, waarin je alles aan de 
orde mag brengen wat bij jou op dat 
moment leeft.
Carla van Hooff, Haarlem.

19.30-22.00 uur | Workshop 'Lekker 

in je lijf'

Hoe meer jij met jouw bewustzijn 
aanwezig bent in je buik, hoe meer 
je lichaam versmolten is met jouw 
eigen ziel, hoe meer jij het volgende 
blijvend kunt gaan ervaren in je 
leven: diep ontspannen zijn, rust in 
je hoofd en meer energie hebben.
Ingrid Verhoef, Heemstede.
20.00-22.00 uur | Paranormale 

avond

Ik nodig iedereen uit, die geïnteres-
seerd is in of nieuwsgierig naar het 
paranormale om samen met mij 
een spirituele avond mee te maken. 
Deze avond begint met een geleide 
meditatie. Dit doen we om even alle 
dagelijkse beslommeringen te ver-
geten en om onze energie op elkaar 
af te stemmen. Hierna zal ik een 
aantal dingen mogen waarnemen en 
die met u delen.
Gerbrand Elkerbout, Haarlem.
20.00-22.00 uur | Gratis informatie-

avond holistisch dierenarts

Vanuit mijn hoedanigheid als die-
renarts heb ik gemerkt dat veel aan-
doeningen en gedragsproblemen 
voortkomen uit de relatie, die men-
sen met het dier hebben. Om het 
dier te kunnen dienen, richt ik mij 
dan ook voornamelijk op het herstel 
van deze relatie of verbinding.
Eduard Deckers, Haarlem.

Kijk voor alle informatie over deze en 

veel meer activiteiten op www.bewust-

haarlem.nl. x

Mindful wandelen in Middenduin 
(Foto: pr).

Carmen de Haan (Foto: pr).

Informatieavond holistisch dierenarts 
(Foto: pr).

Workshop 'Lekker in je lijf' (Foto: 
pr).

BLOEMENDAAL - Deze week is in Parijs 

de klimaatconferentie begonnen. Hier 

maken deelnemende landen afspraken 

om verdere opwarming van de aarde 

tegen te gaan. Voorafgaand aan deze 

klimaattop heeft Bloemendaal samen 

met negentig andere gemeenten, 

twaalf provincies en waterschappen 

de 'Parijsverklaring' getekend.

Deze verklaring is een oproep voor 
een daadkrachtig, lokaal, nationaal 
en mondiaal klimaatbeleid. De 
Parijsverklaring is een initiatief van 
het Klimaatverbond Nederland en 
wordt tijdens de klimaatconferentie 
in Parijs overhandigd.
Wethouder Richard Kruijswijk: "Het 
is belangrijk om te laten zien dat 
we lokaal maatregelen nemen, die 

bijdragen aan Co2-reductie, ook in 
Bloemendaal. Met de ondertekening 
van de Parijsverklaring onderstrepen 
wij de urgentie van lokale klimaatac-
ties, zoals die onder meer te lezen 
zijn in het Uitvoeringsprogramma 
Duurzaamheid van de Gemeente 
Bloemendaal.
Het uitvoeringsprogramma is te vin-
den op de website van de Gemeente 
Bloemendaal (www.bloemendaal.
nl), onder Wonen en Leven, Duur-
zaam Bloemendaal. In het pro-
gramma staat welke concrete acties 
er op het gebied van duurzaamheid 
zijn genomen en welke in de plan-
ning staan voor de komende jaren. 
Zo kan men bijvoorbeeld lezen dat 
er subsidies zijn voor het verduurza-
men van de woning (pagina 10). x

Bloemendaal tekent 
'Parijsverklaring'

bloemendaal - Op zondag 6 decem-
ber zal dr. Teunard van der Linden 
een lezing geven in De Kapel, aan 
de Potgieterweg 4 in Bloemen-
daal. Het onderwerp van de lezing 
is 'Joods Bad Zandvoort - bericht 
uit de diaspora'. We schrijven 
1880. Op 31 december kopen twee 
joodse ondernemers een zeereep 
van 2,5 kilometer. Zeventig jaar 
lang, van 1881-1951, speelt zich 
hierop een boeiende geschiede-
nis af. Lokale handen bouwen de 
kustplaats op, de regie berust bij 
twee Duits-joodse bankiersfami-
lies. Van vader op zoon blijven 
zij commissaris en aandeelhou-
der. Intussen woeden diverse 
crises en twee wereldoorlogen. 
Hoe verging het de Zandvoortse 
onderneming? Sprekende foto's, 
waaronder twintig unieke fami-
lieportretten uit een archief in 
New York, toevluchtsoord voor de 
(achter)kleinkinderen Eltzbacher, 
illustreren de lezing van Van der 
Linden, die inmiddels twee boe-
ken schreef over dit onderwerp. 
Aanvang van de lezing is om 10.30 
uur. Na afloop kan men vragen 
stellen. x

Lezing over joods 
Bad Zandvoort

bennebroek - Op donderdag 10 
december kan men tussen 16.00 
en 20.00 uur schrijven voor 
Amnesty in Het Trefpunt. Ieder-
een is welkom. Op 10 december 
is de Internationale Dag van de 
Rechten van de Mens. Amnesty 
International vestigt dan wereld-
wijd de aandacht op mensen, die 
hulp nodig hebben, omdat ze ten 
onrechte gevangen zitten, vaak 
onder een hard regime. Het Tref-
punt is gevestigd aan het Akonie-
tenlaan 1 in Bennebroek. x

Schrijven 
voor Amnesty
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Hoe ver is het rijden naar een leuk 
wintersportgebied? Maar een paar 
uurtjes! Het Sauerland biedt je 
volop winterplezier. Behalve skiën, 
sneeuwpoppen maken en sleetje 
rijden, willen je kinderen vast ook 
schaatsen. Er is enorm veel te doen 
in het hotel, kortom, wintersport-
plezier voor de hele familie!

Je verblijf
Je logeert in het Sauerland Stern 
Hotel, aan de voet van de Ettels-
berg ( 837 m). Dit viersterren-
de-luxe hotel is in de hele regio 
bekend om z’n talloze faciliteiten.

Even lekker weg naar 
het Sauerland!

Informatie & reserveren
www.pharosreizen.nl/gelezen-in/
buijze-pers of via 023 - 55 42 870
(lokaal tarief) met zoekcode 36292.

euro p.p.
139

Inbegrepen
• 2x overnachting met ontbijt- en
 dinerbuffet
• 1x 90 minuten p.p. toegang tot het 
 subtropisch zwemparadijs
• 1x wandelinformatie Willingen
• 1x candlelight diner (uitsluitend 
 voor volwassenen)
�� ������	�
��
��
��������������
 Itterbach

Prijzen 3 dagen
01/12-31/03 139
27/12 & 28/12 159
* Bij 2 volbetalenden op de kamer.

Prijzen in € p.p. o.b.v. kamer Type A.
Niet inbegrepen: reserveringskosten
(€20,-), toeristenbelasting 
(€2,- p.p.p.n. vanaf
15 jaar) en bijdrage 
Calamiteitenfonds 
(€2,50).

zoekcode 36292

kinderen

t/m 14 jaar
*

GRATISbloemendaal - Afgelopen zondag heeft 
wethouder Richard Kruijswijk de vier 
weken lange voorleesmarathon in 
de Adventshut in Bloemendaal-dorp 
geopend. Voor het derde jaar staat 
voor Restaurant Fleurie een Advents-
hut met daarin strobalen, wintervuur, 
chocolademelk en glühwein.

Elke dag komen er bekende en min-
der bekende Bloemendalers een 
verhaal naar eigen keuze voorlezen 
tussen 16.00 en 16.30 uur. "Het is 
bedoeld voor kinderen en voor vol-
wassenen, die graag af en toe weer 
eens even kind willen zijn, om de 
donkere dagen voor Kerstmis wat 
op te fleuren", aldus de initiatief-
nemers.
De vier weken voor kerst worden 
ook wel de weken van advent 
genoemd. "Juist ook deze dagen 
snakken veel mensen naar saam-
horigheid en wat kun je dan beter 
doen dan elkaar mooie verhalen 
vertellen?" De voorleesmarathon 
loopt uit op kerstavond 24 decem-
ber wanneer net als vorig jaar op het 
Kerkplein een dorpsfeest gehouden 
wordt met een kinderoptocht naar 

de levende kerststal en een kerst-
podium. Initiatiefnemers van de 
Adventshut zijn Herbert Hoftijzer 
van Fleurie, Roos Panis van de bibli-
otheek en Ad van Nieuwpoort van 
de Dorpskerk. x

Voorleesmarathon in 
Adventshut geopend

V.l.n.r.: Herbert Hoftijzer, Roos Panis, 
Richard Kruijswijk en Ad van Nieuw-
poort (Foto: Frans Kraan).

haarlem - Op woensdag 9 december 
is er een debat over twintigers en 
idealen bij de Pletterij. De doel-
groep voor dit debat is 18-35 jaar. 
Er zijn vier interviews. Verder 
treedt singer-songwriter Tes op. 
De presentatie is in handen van 
psycholoog Thijs Launspach van 
GenerationWhy. Aanvang is om 
20.00 uur en de toegang is gratis. 
Men wordt verzocht te reserve-
ren via reserveren@pletterij.nl of 
023-5423540. De Pletterij is geves-
tigd aan de Lange Herenvest 122 
in Haarlem. x

Debat over 20'ers 
en hun idealen

haarlem - Op zondag 20 december 
brengt het Concertkoor Haarlem 
de cantates 1-5 van het Weih-
nachtsoratorium van Bach. Dit 
bekende en geliefde werk wordt 
ten gehore gebracht in de Phil-
harmonie. In feestelijke koren 
en ontroerende aria's komt het 
kerstverhaal kleurrijk tot leven. 
Aanvang is om 14.30 uur. Om 
13.45 uur is er een gratis inlei-
ding door musicoloog Kees Wisse. 
De toegangsprijs bedraagt 27,50 
euro (inclusief inleiding, pauze-
drankje en programmaboekje). 
Kaarten voor dit concert kunnen 
besteld worden via info@con-
certkoorhaarlem.nl of bij Mineke 
Bun, tel. 023-5262293. Men kan 
ook terecht bij de kassa van de 
Philharmonie, tel. 023-5121212. 
De Philharmonie bevindt zich 
aan de Lange Begijnestraat 11 in 
Haarlem. x

Concertkoor 
brengt Bach

ADVERTEREN?
Bel 071 - 3619323
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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

e,halamer 2 slaapkamersuken badkam
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Paperclips
kleine kosten, groot bereik

www.buijzeperspaperclips.nl

Zoekt u iets???
Plaats een

PAPERCLIP
via de website

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

 
MASSAGE?

 
EEN HANDIG OVERZICHT
VAN DE PROFESSIONALS
IN DE REGIO HAARLEM

VIND JE OP
 

BEWUSTHAARLEM.NL
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Uw auto, fiets of 
inboedel verkopen?

Plaats een

PAPERCLIP
via de website

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

POOLS
aannemmersbedrijf

Aftimmering en
schilderwerk.

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

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

www.sekula.nl

 
INBRAAKSCHADE ?

 
SALVAGE

KENNEMERLAND
 

NACHT & DAG
BEREIKBAAR

 
023-5.36.46.56

Electronica componenten
Audio en video kabels
EUROSOUND

Kruisweg 50
Haarlem

023 5322421

 
MEDITATIE?

 
EEN HANDIG OVERZICHT
VAN DE PROFESSIONALS
IN DE REGIO HAARLEM

VIND JE OP
 

BEWUSTHAARLEM.NL
 

PARANORMAAL
Woensdag 9 december is er
een PARANORMALE avond

Floresstraat 14 Haarlem
medium Gerbrand zal uw

vragen beantwoorden
Aanvang 20.00 uur kosten

7.50 tel 023 5260583
www.mediumgerbrand.nl

 

COMPUTER-
probleem? Bestanden kwijt?

Weigerende WiFi?
Bolwerk.net biedt hulp aan

huis, ook 's avonds en
in het weekend!

Ruim 35 jaar ervaring!
Meer weten? Zie

www.bolwerk.net of bel
023-3020064 /
06-18126826

GRATIS INLOOPSPREEKUUR
Tanger Advocaten is één van de grootste advocatenkantoren in de regio Kennemer-

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

culieren wordt wekelijks een inloopspreekuur gehouden voor gratis oriënterend 

juridisch advies. Zie onderstaand schema voor deze maand:

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

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

u contact opnemen met de coördinerende advocaten:

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

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

Zie ook onze website www.tanger.nl



bennebroek - In mei van dit jaar vroe-
gen de volkstuinders aan de Zand-
laan in Bennebroek aandacht voor 
hun hoge nood: ze wilden graag een 
toilet op het terrein. Nu, zes maan-
den en twee wethouders later, lijkt 
er een lichtpuntje. Als de leden zelf 
flink mee helpen aanpakken, is er 
een mogelijkheid dat de gemeente 
groen licht geeft voor een toilet. 
Geen 'Dixi' (mobiel toilet) overigens, 
maar een vast toilet.

door Marilou den Outer

Voorzitter van de Bennebroekse 
Amateur Tuinders Vereniging 
(BATV), Jan Stoel: "We hebben 
eerst met wethouder Tames Kokke 
gesproken en daarna zijn opvolger 
voor dit onderwerp, Jur Botter. Op 
de laatste dag dat Botter wethou-
der was, kwam hij langs op de tuin. 
Duidelijk was al wel dat het een 
kostbaar verhaal zou worden. Hij 
suggereerde toen dat wij eerst zelf 
met een initiatief zouden komen 
en ondertussen hebben ambtena-
ren technisch onderzoek gedaan 

naar het doortrekken van leidin-
gen vanaf het gebouwtje van de 
muziekvereniging KNA, vlakbij de 
tuin. Dat bleek een mogelijkheid. 
Vervolgens hebben wij aangegeven 
wat wij zelf zouden kunnen doen 
aan werkzaamheden om te kosten 
omlaag te brengen zoals graafwerk 
voor de buizen en leidingen en 
montagewerk. Dat scheelt duizen-
den euro's op de begroting", aldus 
Stoel, die verder geen bedragen wil 
bekendmaken.

Bloemendaalsamen.nl
Een volgende stap in de procedure 
was het plaatsen van dit 'toilet-
project' op Bloemendaalsamen.nl, 
een gemeentelijke website waar-
op inwoners initiatieven kunnen 
plaatsen, die later worden beoor-
deeld. Vaak gaat het om initiatie-
ven waarvoor hulp van buitenaf 
wordt gezocht. In het geval van de 
tuindersvereniging is dat niet de 
hoofdreden om het project op die 
website aan te melden. Stoel: "We 
hebben 150 leden, dus mankracht 
genoeg. Maar het kan natuurlijk 
zijn dat er iemand van buiten een 
bepaalde expertise heeft, die we 
voor dit toiletproject goed kun-
nen gebruiken." Bloemendaalsa-
men.nl bevat inmiddels al bijna 
tweehonderd oproepen voor hulp 
en samenwerking en verzoeken 
om financiële steun. Echter, de 
beoordeling ervan kan nog niet 
beginnen, omdat de Adviesraad 

Bloemendaal Samen (ABS) - de par-
tij die gaat beoordelen of een ini-
tiatief in aanmerking komt voor 
een financiële ondersteuning en 
zo ja, voor welk bedrag - nog niet 
in bedrijf is.
De tuinders zullen moeten afwach-
ten of hun initiatief wordt beloond 
door de gemeente. Stoel is tot nu 
toe 'niet ontevreden'. "Gezien de 
medewerking, die we al hebben 
gehad, hoop ik dat we op de goede 
weg zijn."
De tuinen van BATV bevinden zich 
aan het eind van de Zandlaan. 
Onder de 150 leden zijn ruim vijftig 
vrouwen en vooral zij, die immers 
niet zo makkelijk achter de bosjes 
gaan staan als de mannen, kijken 
erg uit naar een echt toilet bij de 
volkstuinen. x

Nieuws donderdag 3 december 2015 10

“Die angst, om boodschap-
pen te doen of auto te rijden. 
Het beheerst mijn leven.”

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

Hoop op een vast toilet bij 
volkstuinen niet vervlogen

Eigen inzet en steun Adviesraad bieden mogelijk uitkomst

Het volkstuinencomplex aan de Zandlaan in Bennebroek (Foto: Marilou den 
Outer).

Dorpskerk Bloemendaal ook 
op woensdag en zaterdag open

bloemendaal - Na een grondige restauratie van de Dorpskerk in Bloemendaal is 
de kerk, behalve op zondag, ook doordeweeks geopend. Tweemaal per week is 
de kerk open voor iedereen, die zomaar even wil binnenlopen om de sfeer en 
de stilte van de oude kerk te ervaren, om misschien een kaarsje aan te steken 
of een gesprekje met iemand te hebben. De Protestantse Kerk van Bloemendaal 
wil een plek van stilte voor iedereen zijn en een plek om even op adem te komen 
en te ontsnappen aan de hectiek van het drukke bestaan. De kerk  aan het Kerk-
plein 1 in Bloemendaal is elke woensdag en zaterdag van 11.00 tot 13.00 uur 
geopend. Kijk voor meer informatie op: www.dorpskerkbloemendaal.nl (Foto: 
Christa Warmerdam). x

haarlem - De Haarlemse voetbal-
club Koninklijke HFC is gestart met 
de online voorverkoop voor de 
traditionele Nieuwjaarswedstrijd 
tegen de ex-Internationals op 2 
januari 2016. In de voorverkoop, 
die duurt tot en met 31 december, 
zijn vijfduizend kaarten voor vol-
wassenen beschikbaar en duizend 
kaarten voor de jeugd. Aanvang is 
om 14.30 uur. In de voorverkoop 
(via www.konhfc.nl) kosten de 
kaarten voor volwassenen 10 euro 
en voor kinderen van 6 tot 18 jaar 5 
euro. Voor kinderen tot 6 jaar is de 
entree gratis. x

Voorverkoop 
HFC-duel gestart

haarlem - Wie voor verlenging van 
het rijbewijs een medische keuring 
moet ondergaan, kan daarvoor op 
woensdag 16 december terecht bij 
Stichting Dock (Laan van Berlijn 
1, Haarlem). De kosten bedragen 
30 euro. Chauffeurs jonger dan 
75 jaar met rijbewijs CDE betalen 
52,50 euro. Vooraf moet wel even 
een afspraak worden gemaakt via 
023-5430633. De volgende keuring 
zal zijn op woensdag 20 januari 
2016. x

Rijbewijskeuringen 
bij Stichting Dock
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GLASSCHADE ?
 

SALVAGE
KENNEMERLAND

 
NACHT & DAG
BEREIKBAAR

 
 

023 - 5.36.46.56

kringloopwinkel
TWEEDE KANS
zoekt spullen ,we halen

alles gratis bij u op
de opbrengst gaat naar

goed doel
wij doen ook

inboedelontruiming
0251-80999

 

RIJ-ANGST?
Bang of onzeker in de

auto? Lang niet gereden?
Angst voor:

tunnels, bruggen,
snelweg, vrachtauto's?

Gespecialiseerde
rijangst-begeleiding.

Bel voor een afspraak!
06-29026339

www.buromoussault.nl

REVELL
Plastic bouwkits

Verf en lijm
Eurosound

Kruisweg 50
Haarlem

023 5322421

KAPPER FRANK
Bent u slecht ter been of

heeft u weinig tijd, ik
kom bij u langs.

bel 06 29 435 124
 

KvK nr 55360963

 
MINDFULNESS?

 
EEN HANDIG OVERZICHT
VAN DE PROFESSIONALS
IN DE REGIO HAARLEM

VIND JE OP
 

BEWUSTHAARLEM.NL
 

 
COACHING?

 
EEN HANDIG OVERZICHT
VAN DE PROFESSIONALS
IN DE REGIO HAARLEM

VIND JE OP
 

BEWUSTHAARLEM.NL
 

Beschaafde .vr., gep.
houdt graag uw vader en/of

moeder
GEZELSCHAP
spelletje, boodschap,
autoritje, voorlezen.

12,50 p.u. Omg. Bl'daal,
H'lem, A'hout. Geen verpl.
of huish. Tel. 06 54247174

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

Mr. Madiba
MEDIUM

30 jr. ervaring, helpt u
bij het oplossen van

problemen, terugkeer van
geliefde. Gelukkig,

carriere, angst, examen,
financien, etc. 100%

resultaat binnen 48 uur.
Tel: 06-41834738.

Grote Zus zoekt
NANNY'S

voor een gezin in
Heemstede (3 kinderen, 3

dagen van
+/_ 11 uur) en voor een

gezin in Aerdenhout
(1 kindje, 2 dagen van 10
uur). Kijk voor meer info
op www.grote-zus.com

LOOP MEE IN DE FAKKELTOCHT
op donderdag 10 DECEMBER

DAG VAN DE MENSENRECHTEN
AMNESTY INTERNATIONAL HAARLEM e.o.

organiseert donderdag 10 december weer de jaarlijkse

fakkeltocht door het oude centrum van Haarlem

16.45 uur    verzamelen bij de Lutherse Kerk 
Witte Herenstraat 22 te Haarlem

17.00 uur aanvang fakkeltocht
17.30 uur   aankomst Lutherse Kerk. Aansluitend 

programma in de kerk met thema 
‘vluchtelingenproblematiek’

19.00 uur einde programma

U KOMT TOCH OOK!

Voor nadere informatie zie elders in dit blad

en kijk op www.haarlem.amnesty.nl

Uw auto, fiets of 
inboedel verkopen?

Plaats een

PAPERCLIP
via de website

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

Krant niet ontvangen
of klachten over
de bezorging?
Bel Bestelnet

tel.: 071 3643434
of bezoek

buijzepers.nl/de-verspreiding
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Buurttuin 
Hans Peters
valt in de smaak

Rotonde 
Brederodelaan
komt er (nog) niet

Aanleg van
natuurbrug
kan van start

Aerdenhout • Bennebroek • Bloemendaal  • Over veen • Vogelenzang

Bloemendaals NieuwsbladBloemendaals Nieuwsblad

Flink kerstexemplaar

bloemendaal - Opvallend veel inwoners hebben afgelopen 
weekeind, direct na Sinterklaas, al een kerstboom aange-
schaft. De Gemeente Bloemendaal heeft er ook geen gras 
over laten groeien. Afgelopen maandag al werd de jaarlijk-
se boom geplaatst. Een fijnspar (Picea Abies) van tien meter 

hoog, uit de Ardennen, in de buurt van Bastogne. Tot na 
oud en nieuw blijft de boom staan, daar voor het gemeente-
huis aan de Bloemendaalseweg in Overveen (Tekst en foto: 
Marilou den Outer). x

bloemendaal - Op zondag 20 decem-
ber vindt de adventsviering plaats 
in De Kapel, aan de Potgieterweg 
4 in Bloemendaal. Met verha-
len, poëzie, muziek en meer. De 
adventsviering begint om 14.30 
uur. Men kan zich aanmelden via 
de lijst in De Kapel. Voor meer 
info: www.dekapel-bloemendaal.
nl. x

Adventsviering 
in De Kapel

overveen - Op zaterdag 19 decem-
ber wordt het Repair Café gehou-
den bij Tinholt in Overveen. Een 
kapotte fiets, lamp, broodrooster 
of ander apparaat? Het lukt de 
reparatievrijwilligers bijna altijd 
iets te repareren. Het Repair Café 
duurt van 13.00 tot 16.00 uur. 
Buurtvereniging Tinholt bevindt 
zich aan de Vrijburglaan 17. x

Repair Café 
bij Tinholt

vogelenzang - De kerstmarkt 
in Vogelenzang wordt dit jaar 
gehouden op zaterdag 12 decem-
ber van 13.00 tot 17.00 uur. In 
tegenstelling tot voorgaande 
jaren speelt het gezellige tafereel 
zich nu af op de parkeerplaats bij 
het Dorpshuis. Reden hiervoor is 
dat de parkeerplaats meer ver-
keersveiligheid garandeert en 
meerdere stroomaansluitingen. 
Ook is Stichting Dorpshuis toe-
getreden tot de kerstmarktorga-
nisatie samen met voetbalvereni-
ging SV Vogelenzang. Het aantal 
kramen is dit jaar vernieuwd 
en bezoekers zullen verrast zijn 
door het aanbod. Er zijn kerstbo-
men, kerststukjes, decoratiescha-
len en aparte versieringen voor in 
huis. Een zangkoor (15.00 uur) en 
hoornblazers dragen bij aan de 
bijzondere sfeer op het plein. De 
deur van de kerkuil staat open, 
voor de kleine kinderen is er een 
leuke kerstfilm. x

Kerstmarkt in 
Vogelenzang

bloemendaal - Straks op kamers en 
studeren? Wat heb je nodig in een 
studentenkeuken en waar let je op 
bij het doen van boodschappen? 
Wat is handig in de voorraadkast 
en welke voedingsstoffen krijg je 
binnen? Jongeren die praktische 
info hierover willen, kunnen zich 
bij Welzijn Bloemendaal voorbe-
reiden op een leven op kamers. In 
vijf avonden leren zij hoe zij een 
gezonde maaltijd op tafel krijgen. 
Na het koken wordt er gezellig 
samen gegeten. Deze kookstudio 
wordt gegeven om jongeren, die 
straks op kamers gaan en gaan 
studeren, beter voor te bereiden 
op zelfstandig koken. De cursus 
is bedoeld voor jongeren van 15 
tot en met 18 jaar en kost 35 euro. 
Meer info is te vinden op www.
welzijnbloemendaal.nl/jongeren-
werk. x

'Koken op Kamers'

Wat heb je nodig om te overleven als 
student? (Foto: pr).

ADVERTEREN?
Bel 071 - 3619323

bennebroek - Na een zeer geslaagde 
Proeverij in september, vindt er op 
zaterdag 12 december het Kerstevent 
plaats op de Zwarteweg in Benne-
broek. Op de stoep worden enkele 
kramen geplaatst waar de winkeliers 
allerlei leuke (kerst)cadeautjes en 
versnaperingen aanbieden.

Net als bij de Proeverij kan men 
tijdens dit Kerstevent hapjes en 
drankjes proberen. Denk aan een 
glaasje wijn of glühwein bij Wijn-
handel Bodde of erwtensoep bij Cox 
Groenten & Fruit.
Het Kerstevent duurt van 10.00 tot 
16.00 uur. x

Kerstevent in Bennebroek

Schoorsteenbrand aan 
Midden Duin en Daalseweg

bloemendaal - De brandweer is zondag aan het einde van de middag in actie 
gekomen na een melding van een schoorsteenbrand bij een woning aan de 
Midden Duin en Daalseweg. Rond kwart over vijf werd de brand opgemerkt 
waarna de brandweer werd gebeld. Vier brandweerwagens en de politie rukten 
daarop uit. Brandweerlieden hebben het brandende materiaal in een metalen 
bak opgevangen en naar buiten gebracht. Vanuit de hoogwerker is de schoor-
steen nagekeken (Foto: Rowin van Diest). x

haarlem - Op zondag 13 december 
geeft vrouwenkoor Malle Babbe 
een kerstconcert in de Nieuwe 
Kerk, aan het Nieuwekerksplein 
36 in Haarlem. Naast muziek is er 
glühwein. Het concert begint om 
15.00 uur en de toegang is gratis. 
Wel zal er een collecte zijn bij de 
uitgang. x

Malle Babbe 
in Nieuwe Kerk

Krant niet ontvangen
of klachten over
de bezorging?
Bel Bestelnet

tel.: 071 3643434
of bezoek

buijzepers.nl/de-verspreiding

Zie elders in
deze krant

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

echtscheiding.

Verspronckweg 1, Haarlem
023-534 71 56

(ook gefinancieerde rechtshulp)

www.mesadvocaten.nl

Voor de kortste weg
op de arbeidsmarkt

Winnaar Bon Appe�t Cup 2015

Weekmenu (vr 11 december - do 17 december)
Gerookte runder ribeye met rosevale 

salade, kloosterkaas en spekjes-dressing
Gegrilde zalmfilet met prei-stamppot 

en café de Paris boter
Applecrumble met vanille ijs € 29,50

Madiwodo-schotel (ma 14 dec - do 17 dec.)
Onze enige echte kip kerrie van 

kippendij geserveerd met basma� rijst 
en een frisse salade € 10,50

Eindejaarswedstrijd op 19 december
Schrijf nog snel in!!

Tespellaan 53 T 0252-241333
www.tespelduyn.nl

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

2e prijs Vergader & evenementenloca�e van Nederland 2014

Iedere dag geopend
Maandag t/m zaterdag Happy hour

van 8.00-10.00 uur

Zondag van 10.00-12.00 uur
Programma goud van € 14,- voor € 10, -

Nijverheidsweg 10
Meer op www.carwashheemstede.nl
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NU GEREDUCEERD

TARIEF VOOR 75+

Staten Bolwerk 1 | 2011 MK HAARLEM | + 31 23 785 22 64

K

Zwarteweg

Electronica componenten
Audio en video kabels
EUROSOUND

Kruisweg 50
Haarlem

023 5322421

 
MASSAGE?

 
EEN HANDIG OVERZICHT
VAN DE PROFESSIONALS
IN DE REGIO HAARLEM

VIND JE OP
 

BEWUSTHAARLEM.NL
 

COMPUTER-
probleem? Bestanden kwijt?

Weigerende WiFi?
Bolwerk.net biedt hulp aan

huis, ook 's avonds en
in het weekend!

Ruim 35 jaar ervaring!
Meer weten? Zie

www.bolwerk.net of bel
023-3020064 /
06-18126826

Mr. Madiba
MEDIUM

30 jr. ervaring, helpt u
bij het oplossen van

problemen, terugkeer van
geliefde. Gelukkig,

carriere, angst, examen,
financien, etc. 100%

resultaat binnen 48 uur.
Tel: 06-41834738.

ACCORDEONIST
Voor uw oudejaarsborrel,
nieuwjaarsreceptie, diner,

Kerstbijeenkomst,
ouderendag, vaartocht,

verjaardag, enz.
Coen Bouwmeester

Sassenheim
www.coenbouwmeester.nl

Tel. 06-51512280
 

LEER HELEN
met de Aquarius Angels
8, 9 en 10 januari in de

Engelen praktijk van
Victor Jirka

Heereweg 466
2161 DH in Lisse

Kijk voor meer informatie
op www.engelencoach.nl

Kosten € 444,-
 

ervaren, zelfstandige
HULP

in huishouding gevraagd
voor werkend gezin,

Haarlem-Noord
3 uur per week

telefoon: 023-5261144

Zoekt u iets???
Plaats een

PAPERCLIP
via de website

www.buijzeperspaperclips.nl
voor € 15,00 excl. BTW
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bloemendaal - Bewoners in Bloemen-
daal-noord, die via een zogeheten 
burgerinitiatief hebben geprobeerd 
het kruispunt W. Noormanlaan, Duin-
lustparkweg, Zocherlaan met een 
rotonde veiliger te maken, zien hun 
wensen voorlopig niet gehonoreerd. 
In de raadscommissie Grondgebied 
van afgelopen dinsdag, vonden alle 
partijen op één na (PvdA) het plan 
voor een rotonde op de Brederode-
laan niet rijp voor bespreking in de 
gemeenteraad.

door Marilou den Outer

De partijen hadden verschillende 
motiveringen voor hun beslissing. 
Maar met elkaar eens waren ze het 
ook: het initiatief kwam aan de 
late kant. Nu een rotonde inplan-
nen, zou betekenen dat de Bre-
derodelaan nog langer open ligt 
(er zijn al geruime tijd wegwerk-
zaamheden) en dat is niet wense-
lijk. Verder was er alle lof voor het 
burgerinitiatief, een extra schakel 
in het democratisch proces. "Jam-
mer dat het initiatief nu dreigt 
te stranden wegens ongelukkige 

timing", aldus Leo Barendregt 
(Liberaal Bloemendaal). 'Meer luis-
teren naar de burgers' is al langer 
een punt waar partijen zich druk 
over maken.
Het burgerinitiatief met de roton-
de was tot dinsdag vooral een 
gesprek tussen initiatiefnemers 
en het college. Het college had 
een helder standpunt: een roton-
de is niet mogelijk in de huidige 
planning en zou te duur worden. 
Marielys Roos (Hart voor Bloemen-
daal) stak haar afkeuring hierover 
niet onder stoelen of banken. 
"Een burgerinitiatief moet een 
kans krijgen, het college mag niet 
bij voorbaat zeggen: 'Dit doen we 
niet.'."
Herbert Faber (GroenLinks) kwam 
daarop met een voorstel: "Waar-
om gaan ook raadsleden niet in 
gesprek met de initiatiefnemers?" 
Een idee, dat brede steun kreeg en 
ook wethouder Richard Kruijswijk 
gaf aan nogmaals met de omwo-
nenden te willen praten.

Op korte termijn dus geen rotonde 
op de Brederodelaan. Het college 
stelt dat de veiligheid voor fietsers 
en wandelaars op de weg, door de 
huidige reconstructie  'voldoende 
wordt gewaarborgd'. "Een rotonde 
is niet per se veiliger", aldus wet-
houder Kruijswijk afgelopen dins-
dag. Een extra maatregel om de 
veiligheid te vergroten is dat bin-
nenkort de historisch poort bij het 
voormalige provinciaal zieken-
huis, nu Park Brederode, wordt 
verplaatst. Auto's mogen er straks 
niet meer door, alleen fietsers. x

Rotonde Brederodelaan 
voorlopig van de baan

'Initiatief niet rijp voor bespreking'

De Brederodelaan, op het kruispunt met de Duinlustparkweg en W. Noormanlaan, 
is gevaarlijk voor fietsers aldus de omwonenden (Foto: Marilou den Outer).

bloemendaal - Na meer dan 37 jaar 
hebben fysiotherapeuten Jacques 
Kromer en Marleen Kromer-Lam 
besloten te stoppen met hun prak-
tijk aan de Bloemendaalseweg. 
Per 1 januari 2016 zal Barbara Die-
peveen Fysiotherapie en Revalida-
tie de praktijk overnemen. Voor 
Jacques en Marleen Kromer-Lam 
komt er na bijna vier decennia 
een einde aan de continue zorg 
voor hun patiënten. Gevestigd in 
de dorpskern van Bloemendaal 
was de praktijk jarenlang een 
vast herkenningspunt voor de 
vele patiënten uit de omgeving. 
Jacques Kromer: "Mijn vrouw en 
ik hebben altijd met heel veel ple-
zier gewerkt in Bloemendaal. Niet 
alleen met patiënten die een lang-
durige revalidatietraject te wach-
ten stond, maar ook met mensen 
die last hadden van bijvoorbeeld 
kleine sportblessures. Als onder-
deel van de gemeenschap hebben 
wij velen in onze praktijk kunnen 
helpen. Ook wil ik graag de warme 
band met de verschillende huis-
artsen in de regio onderstrepen. 
De samenwerking hebben wij als 
zeer plezierig beschouwd." De 
Maatschap Fysiotherapie Kromer 
is tot en met 31 december 2015 
open voor patiënten. x

Fysiotherapie Kromer 
stopt na 37 jaar

aerdenhout - Op het terrein van voor-
malig klooster Alverna in Aerdenhout 
start, als alles volgens plan verloopt, 
in februari de bouw van twee apparte-
mentengebouwen. Eén gebouw komt 
direct naast het monumentale kloos-
tergebouw, de ander er schuin achter. 
In totaal gaat het om 36 en 20 appar-
tementen, deels huur, deels koop.

door Marilou den Outer

De gebouwen lijken wat uiterlijk 
betreft op het appartementencom-
plex, dat in 2011 al is gebouwd.
In deze zogeheten Villa 1 zijn huur-
appartementen van gemiddeld 110 
vierkante meter, met een huurprijs 
vanaf 1.500 euro per maand. De 
woningen in de nieuwe gebouwen 
zijn met gemiddeld 135 vierkante 
meter ruimer. De koopprijs is vanaf 
495.000 euro.
De eigenaar is projectontwikkelaar 
Alverna Residence, de bouwer is 
BAM Woningbouw Noordwest en 
voor de verkoop en verhuur, die 
start in januari, dragen Puur en Van 
Wonderen zorg.
Op het terrein aan de Boekenroode-
weg stonden vroeger tal van gebou-
wen en gebouwtjes, de laatste jaren 
is er veel afgebroken. Het kloos-
terterrein landgoed Alverna oogt 
vooral groen en straalt grote rust 
uit. De zusters Franciscanessen, 
van wie de oudste afgelopen zomer 
haar 105e verjaardag vierde, wonen 
in nieuwbouw op het terrein. Het 
omliggende bos, de weilanden en 
de begraafplaats zijn enige tijd 
geleden overgedragen aan Land-
schap Noord-Holland. Over enkele 
jaren zal dit  opengesteld worden 
voor publiek, momenteel is het 
alleen toegankelijk voor bewoners. 
De komende maanden zal het ter-
rein gaan gonzen van de bouwac-
tiviteiten.
Het oude hoofdgebouw van de con-
gregatie, het zogeheten Moeder-

huis, is nog in handen van Woon-
stichting de Key uit Amsterdam. Het 
gebouw staat al een tijd te koop. De 
stichting is in onderhandeling met 
een gegadigde en het gebouw 'zal 
over een tijdje wel verkocht zijn', 
laat een woordvoerder van De Key 
desgevraagd weten. Het gebouw is 
een Rijksmonument en heeft als 
bestemming 'maatschappelijke 
doeleinden'. Mocht de nieuwe eige-
naar appartementen willen reali-
seren, zal de bestemming moeten 
worden gewijzigd in 'wonen', een 
proces dat al snel een jaar kan 
duren.
D66 heeft intussen raadsvragen 
gesteld over de nieuwbouw op het 
terrein. Zo wil de fractie weten 
welke afspraken er zijn over het 
hoofdgebouw en of daar zicht is op 
restauratie. Ook wil men weten of 
er afspraken zijn over de verkeers-
bewegingen en de ontsluiting van 
het terrein. x

Landgoed Alverna: 56 
appartementen erbij

Links naast het oude hoofdgebouw 
komt de nieuwbouw (Foto: Marilou 
den Outer).

haarlem - Op zondag 13 december 
wordt er een vlooienmarkt gehou-
den in Haarlem. In de Spaarnehal, 
aan het het Fie Carelsenplein 1, 
staan die dag vele leuke kramen 
met een diversiteit aan goede-
ren: van oude obligaties tot een 
authentiek houtsnijwerk van Bali 
en van een jaren '60-meubeltje tot 
een dvd van Andre Rieu. De vlooi-
enmarkt duurt van 09.30 tot 16.00 
uur en de toegangsprijs bedraagt 
2,50 euro (kinderen tot en met 11 
jaar en onder begeleiding hebben 
gratis entree). x

Vlooienmarkt 
in Spaarnehal

C O L O F O N
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Rutte Delicatessen, Bloemendaalseweg 20. 

OVERVEEN: Primera, Bloemendaalse-weg 234. 

VOGELENZANG: Bloemenwinkel De Winter, Vogelenzangseweg 274a | 
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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

Verhuizing na scheiding

GLASSCHADE ?
 

SALVAGE
KENNEMERLAND

 
NACHT & DAG
BEREIKBAAR

 
 

023 - 5.36.46.56

ITALIAANSE L
Wil jij Italiaanse taal

leren spreken of beter
beheersen? Wil jij

daarnaast meer weten en
ontdekken over Italiaanse

cultuur, eten, traditie?
Privé Les van

Italiaanse vrouw:
info 0686275736;

glimpsesofitaly@gmail.com

 
MEDITATIE?

 
EEN HANDIG OVERZICHT
VAN DE PROFESSIONALS
IN DE REGIO HAARLEM

VIND JE OP
 

BEWUSTHAARLEM.NL
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Bloemendaalseweg 185a te Overveen Tel: 023 525 10 87

Hoveniersbedrijf & Kwekerij Azalea
Extra geopend:

Zondag 13 december zijn wij geopend van 

10.00-17.00 uur. Maandag 14 december zijn 

wij geopend van 09.00-18.00 uur.

HOVENIERSBEDRIJF
& KWEKERIJ

Kerstbomen
Verkoop

bennebroek - Een verfrissend lijnen-
spel, mooi in eenvoud en praktisch 
uitvoerbaar. Zo omschrijft de jury 
het winnende tuinontwerp van Hans 
Peters uit Bennebroek. In januari 
schreef de gemeente een prijsvraag 
uit voor het ontwerpen van een buurt-
tuin in Bennebroek op de voormalige 
speelplaats van de St. Franciscus-
school. Op woensdag 2 december 
werden de prijswinnaars bekend-
gemaakt door wethouder Richard 
Kruijswijk.

Voormalig schoolplein
Door de verhuizing van de Francis-
cusschool naar de nieuwbouw in 
2014, kwam het voormalige school-
plein beschikbaar. De gemeente 
kwam samen met de andere par-
tijen in het Centraal Service Punt 
Bennebroek, Welzijn Bloemendaal 
en de bibliotheek, op het idee om 
hier een buurttuin te ontwikkelen. 
Deze zou kunnen dienen als ont-
moetingsplek voor Bennebroekers 
en ingezet kunnen worden voor 
educatieve doeleinden. Er werd een 
prijsvraag uitgeschreven voor het 
ontwerpen van deze buurttuin.

Tweede plek
Mevrouw Van Zetten uit Bloemen-
daal en Trudy Gigengack uit Benne-
broek delen de tweede prijs. In hun 
ontwerpen zitten aspecten, die de 
jury, bestaande uit vertegenwoordi-
gers van de partijen in het Service 
Punt en de Franciscusschool, bij-
zonder aanspraken en die in het uit-
eindelijke ontwerp zullen worden 
overgenomen. Alle prijswinnaars 
ontvingen een tuinbon en een bos 
bloemen.

Vrijwilligers gezocht
Of de buurttuin zo mooi wordt en 
blijft als het idee is, is afhankelijk 
van vrijwilligers, die het onderhoud 

op zich willen nemen. Vindt men 
het leuk om deze tuin samen met 
anderen te gaan onderhouden, 
neem dan contact op met Jony 

Meekel van Welzijn Bloemendaal: 
jony@welzijnbloemendaal.nl. x

Hans Peters wint met ontwerp 
voor buurttuin in Bennebroek

Het ontwerp van Peters (Foto: pr).

haarlem - Op zondag 13 december 
klinkt er weer jazz in de Heiliglanden. 
Kick & Co/Cool Jazz, een vijfmans-
formatie bestaande uit Haarlemse 
jazzveteranen, treedt op in museum-
café Gasthuis, Groot Heiligland 47.

De formatie speelt in de stijl van 
de vijftiger en zestiger jaren. Een 
sterke periode in de jazz, die vooral 
op vinyl successen scoorde met de 
grote labels zoals Verve, Blue Note, 
Prestige, CBS en Capitol Records. 
Deze zondag wordt extra bijzon-
der door het gastoptreden van de 
Fransman Maxime Capellot op 
gipsy gitaar. Even herleven de oude 
tijden, toen op deze plek de Haar-

lemse Jazzclub gevestigd was.
Aanvang is om 15.30 uur. De kos-
ten zijn 7,50 euro (inclusief een con-
sumptie). Reserveren is gewenst en 
is mogelijk via info@museumhaar-
lem.nl of tel.nr. 023-5422427. x

Jazz in Museum Haarlem

Kick & Co/Cool Jazz (Foto: pr).

overveen - Iedere tweede zaterdag 
van de maand is er een werkdag 
voor vrijwilligers in het Nationaal 
Park de Kennemerduinen. Zater-
dag 12 december is het weer zover. 
Het werk bestaat deze keer uit 
het verwijderen van Amerikaanse 
vogelkers, een ongewenst exoot, 
die de inheemse flora overwoekert. 
Iedereen, jong en oud, is welkom. 
Er wordt om 10.00 uur verzameld 
bij de ingang Koevlak van de Ken-

nemerduinen, aan de Zeeweg in 
Overveen. Men werkt tot 15.00 
uur. De PWN-beheerder zorgt voor 
gereedschap, koffie, thee en soep. 
Men hoeft dus zelf alleen een bordje 
mee te nemen. Voor meer info kan 
men bellen met Jolanda ten Cate, 
PWN, tel. 06-10120440. x

Natuurwerkdag in 
Kennemerduinen

De handen kunnen uit de mouwen op 
12 december (Foto: pr).

bloemendaal - Tijdens de collecte-
week van het Nationaal MS Fonds 
is het mooie bedrag van 2.072 euro 
opgehaald in Bloemendaal, Over-
veen en Vogelenzang.
Het opgehaalde collectegeld wordt 
besteed aan onderzoek (voor een 
beter leven nu en een toekomst 
zonder Multiple Sclerose), begelei-

ding en voorlichting.
Wil men volgend jaar ook als collec-
tant op pad, dan kan men contact 
opnemen met het Nationaal MS 
Fonds, tel. 010-5919839 of kijk op 
www.nationaalmsfonds.nl. x

Collecte voor MS Fonds 
brengt 2.072 euro op

Jonge collectanten op pad (Foto: pr).

Bloemendaalseweg 20       Bloemendaal      Tel. 023-5255812

Rutte Levensmiddelen & Delicatessen
Veel Engelse kerstspecialiteiten o.a.:

Mincemeat tarts, 
x mas crackers. 
En natuurlijk de heerlijke 
x mas pudding in vele maten.

ADVERTEREN?
Bel 071 - 3619323
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bloemendaal - "We hadden verwacht 
dat we een lange aanlooptijd nodig 
zouden hebben, maar vanaf de eerste 
dag dat we doordeweeks open waren, 
zijn er mensen in de kerk geweest", 
zegt voorzitter van de Dorpskerk in 
Bloemendaal, Hanny Korstjens.

door Christa Warmerdam

"We vonden het na de verbouwing 
eigenlijk een beetje jammer dat 
de kerk alleen door kerkmensen 
gebruikt werd", legt Korstjens uit. 

"De filosofie van de kerk is dat we 
een open kerk zijn en daar hoort 
bij dat mensen ook doordeweeks 
binnen kunnen stappen." De Pro-
testantse Kerk van Bloemendaal is 
sinds oktober, behalve op zondag, 
ook twee keer per week openge-
gaan en voorziet hiermee duidelijk 
in een behoefte. Om bezoekers te 
trekken, zette de kerk een groot 
bord buiten en de deuren open.

Korstjens: "De reden waarom men-
sen naar binnen komen, is heel 
divers. Sommige mensen komen 
om de kerk te bekijken. De kerk 
is een mooi monument uit de 17e 
eeuw en is ook zeker een bezich-
tiging waard. Vrijwilligers geven 
uitleg over de historie van de kerk. 
Sommige mensen vragen infor-
matie over onze gemeente, maar 
er zijn ook mensen, die behoefte 
hebben aan een plek waar stilte is. 
Speciaal daarvoor hebben we een 
stilteplekje gemaakt in de kerk."

Zorgen
Volgens Korstjens hebben veel 
mensen in deze huidige roerige tijd, 
extra behoefte aan plek waar even 
een moment van rust en bezinning 
kan zijn. "Er gebeurt op dit moment 
veel in de wereld. We lezen dat ook 
terug in het gastenboek. Mensen 
maken zich zorgen over de aan-
slagen in Parijs, terrorisme in het 
algemeen en klimaatverandering. 
Mensen zijn op zoek naar een plek 
waar ze even stil kunnen zijn, kun-
nen overdenken, een kaarsje aan 
kunnen steken of in gesprek kun-
nen met iemand. Je ziet dat ook 
steeds vaker terug in het fenomeen 
van kaarsjes branden bij een plek 
waar iets vreselijks gebeurd is. Als 
je niets meer kan doen, kun je daar 
troost uit halen."
Naast kerkdiensten en de open 
dagen zijn er ook regelmatig activi-
teiten zoals concerten en lezingen 
in de kerk, waar iedereen welkom 
bij is. Donderdag 24 december 
(kerstavond) is er vanaf 19.15 uur 
een lichtjesoptocht vanuit het dorp 
naar de kerk. Bij de kerk is een 
levende kerststal en vanaf 20.30 
uur zijn buiten op het podium voor 
de kerk verschillende optredens. De 
kerkdienst begint om 22.00 uur.
De kerk aan het Kerkplein in Bloe-
mendaal is elke woensdag en zater-
dag van 11.00 tot 13.00 uur geopend. 
Kijk voor meer informatie op www.
dorpskerkbloemendaal.nl. x
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De Geefwet van 2012 biedt groot voordeel !!

U betaalt al veel belasting…
maar wij bieden u een zeer
aantrekkelijke aftrekpost
voor de Aangifte IB 2015

waarbij u tot 60% terug ontvangt
van uw gift aan onze 

culturele ANBI stichting.
Voorbeeld: uw gift van €500

kost u maar €200 !
Neem contact op met de
Stichting Vrienden van
’t Pannekoekenhuisje.

Samen met u en de steun van de Fiscus 
kunnen wij het unieke  

Bloemendaalse monument
met spoed gaan restaureren.

Bel voor uitleg hoe dat in z’n werk gaat
06 8142 6666

Ook niet-kerkelijke burger weet 
weg naar Dorpskerk te vinden

Hanny Korstjens bij het stilteplekje in de Dorpskerk van Bloemendaal (Foto: 
Christa Warmerdam).

bennebroek - Vorige week is de bibli-
otheek van Bennebroek verhuisd 
naar het nieuwe Service Punt aan 
de Kerklaan. De ruimte in de voor-
malige Franciscusschool oogt strak 
en wit, splinternieuw.
Wat betreft de collectie heeft de 
vestiging een flinke veer moeten 
laten. Er zijn vooral kinderboeken 
aanwezig en daarnaast een collec-
tie van zo'n duizend 'veelgevraagde 
romans' voor volwassenen. Alle 
boeken zijn wel in de collectie van 
de Bibliotheek Zuid-Kennemerland 
aanwezig en kunnen ofwel thuis 
ofwel in de Bennebroekse vestiging 
worden aangevraagd. Vervolgens 
staan de boeken dan klaar op een 
speciale plank.
Nieuw in het Service Punt is dat 
leners de boeken via een scherm 

zelf moeten 'uitchecken' dan wel 
moeten inleveren. Ook het lenen 
gaat via dat scherm. Dat is ook al 
het geval in bijvoorbeeld Haarlem 
en Heemstede.  Heel moeilijk is 
het allemaal niet, maar sommigen 
moeten even een handje worden 
geholpen door een bibliotheekme-
dewerkster, die een en ander gedul-
dig demonstreert.
De tijdschriften, zo'n twintig titels, 
zijn verhuisd naar de kleine wacht-
kamer bij het gemeenteloket, direct 
tegenover de bibliotheekruimte.
De bibliotheek is nu een dag extra 
open, te weten ook op donderdag-
middag. x

Bibliotheek Bennebroek heropend

De bieb bevindt zich nu in het Service 
Punt aan de Kerklaan (Foto: Marilou 
den Outer).

Voor de kortste weg
op de arbeidsmarkt

haarlem - De eerder aangekon-
digde inloopbijeenkomst van 8 
december over het groot onder-
houd en de aanleg van een nieuw 
fietspad aan de Westelijke Rand-
weg (N208) wordt uitgesteld tot 
begin 2016. Het ontwerp voor het 
nieuwe fietspad is nog niet gereed 

om gepresenteerd te worden.
Met vragen kunnen weggebruikers 
en omwonenden contact opnemen 
met het provinciale Servicepunt 
Wegen en Vaarwegen via tel.nr. 
0800-0200600 (gratis) of per e-
mail:
 infoN208@noord-holland.nl. x

Inloopbijeenkomst over 
N208 pas begin 2016



bloemendaal - De Provincie Noord-Hol-
land heeft de realisatie van natuurbrug 
Zeepoort definitief gegund aan Bal-
last-Nedam. Daarmee kan er gestart 
worden met de voorbereidende werk-
zaamheden zodat de natuurbrug in 
het najaar van 2017 klaar is.

Natuurbrug Zeepoort is onderdeel 
in een schakel van drie natuurbrug-
gen in het Nationaal Park Zuid-Ken-
nemerland. Samen met de natuur-
brug Zandpoort en de nog aan te 
leggen natuurbrug Duinpoort, 
ontstaat een groot aaneengesloten 
natuurgebied van meer dan zeven-
duizend hectare, waardoor de over-
levingskans van (beschermde) dier-
soorten van dit kenmerkende duin-
gebied groter wordt en de kwaliteit 
van dit unieke natuurgebied wordt 
verbeterd.

Vormgeving
De brug wordt gebouwd over de 
bijzondere Zeeweg in Bloemendaal. 
Het ontwerp van de weg zorgt voor 
een optimale beleving van het duin-
landschap. Om recht te doen aan de 
unieke ligging van de Zeeweg, is er 
bij de aanbesteding voor gekozen 
om 'landschappelijke inpassing' 
en 'vormgeving van de brug' als 

belangrijkste criteria te hanteren. 
Met deze criteria had Ballast-Nedam 
het beste ontwerp. Het unieke duin-
gebied staat centraal in het ontwerp 
en in de uitvoering. Alle partijen 
hebben veel energie gestoken in de 
brug, die door de vorm de bijnaam 
'de Meeuw' heeft gekregen.

Samenwerkende partijen
Natuurbrug Zeepoort wordt gereali-
seerd in opdracht van de Provincie 
Noord-Holland. Naast de Gemeente 
Bloemendaal zijn de samenwer-
kingspartners het drinkwaterbe-
drijf PWN, stichting Nationaal Park 
Zuid-Kennemerland en Staatsbos-

beheer. Bij de andere twee bruggen 
(Duinpoort en Zandpoort) zijn ook 
nog de Gemeente Zandvoort, Pro-
Rail, het drinkwaterbedrijf ADW en 
Natuurmonumenten betrokken.
Meer informatie over het project is 
te vinden op www.natuurbrugzee-
poort.nl. x
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“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

Zaterdag 12 december

10.30-16.00 uur | Stiltebijeenkomst

Een dag met elkaar in aandacht 
en stilte doorbrengen, kan erg 
verfrissend en inspirerend zijn. De 
verschillende oefeningen, die we 
op deze dag zullen doen, helpen 
de aandacht naar binnen te bren-
gen. Stilte brengt je in contact met 
ruimte waarin gedachten, emoties 
en fysieke sensaties zich kunnen 
ontspannen.
Titia van Rootselaar, Haarlem.

10.00-13.00 uur | Training Hart & 

intuïtie

In een ongedwongen, veilige, inspi-
rerende groepssetting leer je de 
basisvaardigheden aan om contact 
te maken met je intuïtie, vragen te 
stellen aan je intuïtie en erop te 
vertrouwen. En creëer je helderheid 
over jouw kernwaardes, kernbehoef-
tes en levensgeluk.
Sabijn Arts, Haarlem.

10.00-12.30 uur | Introductiework-

shop mindfulness

In deze workshop maak je kennis 
met mindfulness, een methode om 
met vriendelijke aandacht aanwezig 
te zijn, op dit moment. Theorie en 
praktijk wisselen elkaar af tijdens 
deze ochtend en je kunt volop vra-
gen stellen.
Rinske van der Harst, Haarlem.

Zondag 13 december

11.00-16.00 uur | Slow Food Markt

De markt voor de duurzame thuis-
kok. Kom proeven en laat je voor de 
kerst nog inspireren of adviseren 
door de demonstraties en verkoop 

op de wintereditie van deze over-
dekte markt in de kassen van de 
Stadskweektuin in Haarlem.
Slow Food Haarlem, Haarlem.

Maandag 14 december

17.00-17.40 uur | Gratis consult bij 

Ananda

Wel eens getwijfeld over welke 
edelsteen, etherische olie, hanger 
of energetisch voorwerp het beste 
past bij u en uw vraag? In december 
is er op de maandagmiddag van 
17.00 tot 17.40 uur een holistisch 
gezondheidstherapeut aanwezig bij 
Ananda. In een kort consult van vijf 
minuten ontvangt u direct een vrij-
blijvend advies.
Nieuwetijdswinkel Ananda, Haar-
lem.

Dinsdag 15 december

19.30-21.30 uur | Oriëntatie mindful-

ness

Ben je nieuwsgierig waar mind-
fulness over gaat en wat het voor 
jou leven kan betekenen? Deze 
workshop geeft je inzicht in wat de 
achtweekse mindfulnesstraining jou 
te bieden heeft. We zullen verschil-
lende mindfulnessoefeningen doen 
en er is volop mogelijkheid om te 
ervaren en vragen te stellen.
Wolfram Meyer, Haarlem.

Woensdag 16 december

10.00-11.45 uur | Biodanza met Brigit 

op woensdagochtend

Bij Biodanza bewegen en dansen we 
op heerlijke muziek, zonder praten 
en zonder pasjes. Je komt in ver-
binding met jezelf, de ander en de 
groep. Het is een ontwikkelingstocht 
waarbij je stapje voor stapje meer 
leert genieten van het leven, vitaler 
wordt en kan gaan leven wie jij wer-
kelijk bent.
Brigit de Bont, Haarlem.

Donderdag 17 december

20.00-21.30 uur | Workshop ademha-

len en ontspannen

We gaan richting het einde van het 
jaar en wat is er lekkerder dan een 
avond het jaar te laten passeren 
terwijl je je ontspant. En eens te glu-
ren naar het jaar, dat voor ons ligt, 
zonder iets te moeten. Want je hoeft 
niks op deze avond waar gedachten 
komen en gaan, maar je lijf steeds 
meer ontspannen raakt.
Karina de Jong, Haarlem.

Kijk voor alle informatie over deze en 

veel meer activiteiten op www.bewust-

haarlem.nl. x

Titia van Rootselaar (Foto: pr).

Sabijn Arts (Foto: pr).

Slow food (Foto: pr).

Biodanza (Foto: pr).

Natuurbrug Zeepoort in 
Bloemendaal krijgt vorm

De brug moet in het najaar van 2017 klaar zijn (Artist impression: pr).

haarlem - Het Oratoriumkoor 
Kennemerland zingt zaterdag 12 
december vier religieuze liederen 
van Dietrich Buxtehude. Buxte-
hude heeft veel invloed gehad op 
andere componisten. Onder ande-
ren op Johann Sebastian Bach. 
Bach was zo van hem onder de 
indruk dat hij wel vierhonderd 
kilometer liep om Buxtehude te 
horen spelen. De liederen, die 
gezongen worden, zijn: 'Alles was 
ihr tut', 'Magnificat anima mea', 
'Nun danket alle Gott', drie loflie-
deren op God en 'Das neugebor'ne 
Kindelein', een kerstlied. Het koor 
staat onder leiding van dirigent 
Annelies Smit. Het wordt deze 
avond begeleid door Gerrie Meijers 
op het orgel en een ensemble uit 
het HASO-orkest. De solozangers 
zijn Maria de los Angeles Robles en 
Sara Moreira Marques, sopraan en 
Sebastian de Leeuw, bariton. Aan-
vang in de parochiekerk Antonius 
van Padua, aan de Nieuwe Groen-
markt 12, is om 19.30 uur. Kaarten 
à 12,50 euro zijn verkrijgbaar via 
www.koor-kennemerland of tel.
nr. 023-5322649. x

Oratoriumkoor 
brengt Buxtehude

haarlem - Van 11 december tot en 
met 22 januari 2016 is er een nieu-
we tentoonstelling in de reeks 
Dreef Exposities te Haarlem. Er 
is werk te zien van Hans Broek, 
Gerard Polhuis, Scholten en Bai-
jings en servies uit de collectie 
van de Provincie Noord-Holland. 
In 2015 is een aantal exposities 
gerealiseerd met het paviljoen 
Welgelegen en haar omgeving als 
uitgangspunt. Deze tentoonstel-
ling is een hedendaagse beeldende 
weergave van het leven, de diners 
en de bals op de buitenplaatsen 
rond het eind van de 18e eeuw. 
Iedereen is welkom aan de Dreef 
3 in Haarlem. x

Nieuwe expositie
aan de Dreef
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Ik ervaar en hoor nog steeds in mijn werk 
als uitvaartondernemer dat het voor veel 
mensen moeilijk is om zich een houding 
te geven naar mensen die in rouw zijn. 
Dit is niet vreemd omdat het delen van 
verdriet niet zomaar iets is. Ik sprak 
erover met Gerard en hij zei me: “Erika, 
schrijf er alsjeblieft over want iedereen 
zal zich hierin herkennen”. 
Soms weet je gewoon niet wat te zeggen. 
En dát uitspreken geeft ruimte, want 
woorden kunnen soms zo leeg zijn. 

Graag geef ik u wat handvatten.
Aart Mak geeft de volgende suggesties in 

zijn boek ‘Uitvaartwijzer’:

Als je iemand ontmoet kan je zeggen: “Wat 

fijn je te zien”, in plaats van: “Hoe gaat het 

met je?”.

Ik merk dat mensen in rouw ook vaak niets 

weten te zeggen op de vraag hoe het met 

ze gaat. Waar moeten ze beginnen? Het 

helpt meer om te zeggen: “Vertel eens over 

de laatste dagen”. Aart Mak raadt ook aan 

te zeggen: “Klopt het dat je het per dag wilt 

bekijken”? Heel wat fijner dan de ‘goede’ 

raad: “Je moet er eens op uit en wat leuks 

gaan doen”. Bij het weggaan is een zin als: 

“Ik ontmoet je graag weer” heel wat beter 

op zijn plaats dan: “Hopelijk voel je je de 

volgende keer wat beter”.

Laatst sprak ik Gerard, een jaar na het 

overlijden van zijn vrouw, geeft graag het 

volgende mee: 

“Doe niet alsof er niets aan de hand is als 

ik een kamer vol mensen binnenkom maar 

vraag ernaar!.

Maak alsjeblieft een concrete afspraak met 

mij in plaats van te zeggen: ‘Als je zin hebt in 

koffie, dan ben je altijd welkom’ of ‘De deur 

staat altijd voor je open’ en ‘Je mag altijd 

bellen’. Dit zijn zo van die dooddoeners. Als 

je je rot voelt, is het juist zo lastig om zelf 

het initiatief te nemen. Naarmate de tijd 

vordert, wordt het juist moeilijker in plaats 

van makkelijker, het besef komt dan dat het 

echt definitief is.”

Uiteindelijk – na lange tijd en voor iedereen 

anders – zullen de ruwe rouwranden minder 

worden. Herinneringen blijven en de 

emoties worden zachter. Tot die tijd – maar 

ook daarna want het gemis blijft – is het fijn 

als mensen er echt voor je zijn. 

Ik wil u uitnodigen om met bovenstaande 

ervaringen en tips bewuster stil te staan bij 

hoe wij mensen in een rouwproces kunnen 

steunen. 

Gelukkig kwam er iemand naast mij zitten. 
(Rutger Kopland)

Uitvaartverzorging Erika
Rijnlaan 7 – 2105 XH Heemstede 
Tel. 06-39507245
www.uitvaartverzorgingerika.nl

Uitvaartverzorging Erika

Een aanreiking over: Hoe gaan we 
met elkaar om in tijden van rouw?

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.

UITVAARTVERZORGING

BETAALBAAR MAATWERK!

Rijnlaan 7, 
2105 XH 
Heemstede
M 06 395 072 45 

www.uitvaartverzorgingerika.nl

ErikaErika
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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

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

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

Zoekt u iets???
Plaats een

PAPERCLIP
via de website

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

Uw auto, fiets of 
inboedel verkopen?

Plaats een

PAPERCLIP
via de website

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

INKOOP
POSTZEGELS

MUNTEN
GOUD
ZILVER

Ook oude en kapotte 
sieraden

Winkel:
Camplaan 8

HEEMSTEDE
023 5477444

hg@stampdealer.nl

“HOLLANDS
GLORIE”

Postzegel- en 
Muntenhandel

POOLS
aannemmersbedrijf

Aftimmering en
schilderwerk.

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

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

www.sekula.nl

 
INBRAAKSCHADE ?

 
SALVAGE

KENNEMERLAND
 

NACHT & DAG
BEREIKBAAR

 
023-5.36.46.56

REVELL
Plastic bouwkits

Verf en lijm
Eurosound

Kruisweg 50
Haarlem

023 5322421

KAPPER FRANK
Bent u slecht ter been of

heeft u weinig tijd, ik
kom bij u langs.

bel 06 29 435 124
 

KvK nr 55360963

 
MINDFULNESS?
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EEN HANDIG OVERZICHT
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haarlem - De poortjes op het station 
Haarlem zijn nu nog open. Dat zullen veel 
'doorstekende' voetgangers van en naar 
Haarlem Noord fijn vinden, want als de 
poortjes eenmaal gesloten worden, moet 
er een stukje omgelopen worden.

door Christa Warmerdam

De Gemeente Haarlem en de NS zijn 
het er nog niet over eens wanneer de 
toegangspoortjes definitief sluiten en 
onder welke voorwaarden dit dan moet 
gebeuren. Voorlopig kan iedereen die 
een stukje wil afsnijden, gewoon door 
het station lopen.
Op 82 stations komen poortjes. De sta-
tions blijven toegankelijk voor ieder-
een met een legitieme reden om het 
station korter of langer te bezoeken; 
reizigers en niet-reizigers blijven wel-

kom. NS praat dan ook liever over 
'beheerst toegankelijke' stations. Per-
sonen met een OV-chipkaart kunnen 
het station gratis passeren via de poort-
jes, mits zij voldoende saldo (10 of 20 
euro) of een NS-product op de kaart 
hebben staan (NS-abonnement, reizen 
op saldo of Business Card). Bezoekers 
die op een station binnen 35 minuten 
in- en uitchecken betalen niets. Voor 
passanten zonder OV-chipkaart (naar 
schatting maximaal 2 procent van de 
gebruikers van een station) maakt NS 
lokale afspraken met de betreffende 
gemeente. NS kan na overleg met de 
betreffende gemeente stationspassage-
passen verstrekken. x

OV-poortjes station Haarlem 
staan voorlopig nog open

De Gemeente Haarlem en NS weten nog 
niet wanneer de poortjes zullen sluiten 
(Foto: Christa Warmerdam).

haarlem - Muziek verandert levens. De Haarlemse band The Circle Ends doneert 
namelijk de opbrengst van haar op 3 december verschenen single voor noodhulp 
aan vluchtelingen. Iedereen die de single 'Awake World' downloadt, draagt hier 
een steentje aan bij. In september was de band in Knoxville, VS om met producer 
Travis Wyrick de debuutcd op te nemen. Tijdens de opnames zagen ze beelden 
van vluchtelingen, die overal in Europa een veilige plek zochten. Dit raakte de 
bandleden zo, dat ze er een nummer over schreven. Samen met hun fans komt 
de band in actie. The Circle Ends werkt samen met World Vision om ervoor te zor-
gen dat het geld ook daadwerkelijk aan hulp voor vluchtelingen wordt besteed. 
World Vision gebruikt de opbrengst voor voedsel, matrassen en kleding. Op www.
thecircleends.com vindt men links naar verschillende platforms om de single te 
downloaden. x

Band doneert voor noodhulp

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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Gezelligheid troef
op kerstmarkt bij 
Dorpshuis

Kersverse
Nederlander in 
Vogelenzang

Schijnwerpers op 
damherten in
Het Trefpunt

Aerdenhout • Bennebroek • Bloemendaal  • Over veen • Vogelenzang

Bloemendaals NieuwsbladBloemendaals Nieuwsblad

Krant niet ontvangen
of klachten over
de bezorging?
Bel Bestelnet

tel.: 071 3643434
of bezoek

buijzepers.nl/de-verspreiding

Voor de kortste weg
op de arbeidsmarkt

Winnaar Bon Appe�t Cup 2015

Weekmenu (vr 18 december - do 24 december)
Gegra�neerde Noordzee schelp met 

Japanse zeewier- & sesam-salade
Geroosterde boerderijkip met 

dragonjus en gegrilde aardappeltjes
Bombe van bruine chocolade met 
verse mango en lychee ijs. € 29,50

Madiwodo-schotel (ma 21 dec - do 24 dec.)
Oer hammetje op Provençaalse wijze 

€ 10,50

Nieuwjaarswedstrijd 3 januari
Schrijf nu in!

Tespellaan 53 T 0252-241333
www.tespelduyn.nl

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

2e prijs Vergader & evenementenloca�e van Nederland 2014

Iedere dag geopend
Maandag t/m zaterdag Happy hour

van 8.00-10.00 uur

Zondag van 10.00-12.00 uur
Programma goud van € 14,- voor € 10, -

Nijverheidsweg 10
Meer op www.carwashheemstede.nl

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

bennebroek - De vondst van asbest in 
de oude Franciscusschool eerder dit 
jaar zorgde voor de nodige vertraging 
in de verbouwing van het gemeente-
lijke monument. En dus waren er kop-
zorgen voor wethouder Nico Heijink, 
omdat het oude gemeentehuis al was 
verkocht en dus diende te worden ver-
laten. Maar met efficiënt en hard wer-
ken, is het dan toch gelukt: het nieuwe 
Centraal Servicepunt Bennebroek is 
officieel geopend. Terwijl slopers aan 
de Bennebroekerlaan bezig waren de 
oude bibliotheek en dito gemeente-

huis neer te halen, werd afgelopen 
vrijdag even verderop aan de Kerklaan 
feestelijk koffie met taart genuttigd.

door Marilou den Outer

Daar zijn nu diverse diensten onder 
één dak: Welzijn Bloemendaal Zuid 
inclusief jongerenwerk ('The Spot'), 
de bibliotheek, het Wmo-loket 
en het gemeenteloket. "Echt een 
gebouw, dat zich leent voor verbin-
den en voor meer samenwerking", 
aldus directeur Welzijn Bloemen-
daal, Rita Kruik, vrijdag.
En samenwerken wordt dan ook 
het devies. Geven en nemen ove-
rigens ook, want de ruimte in het 
gebouw is beperkt. Zo delen de bibli-
otheek en Welzijn Bloemendaal een 
gemeenschappelijke ruimte, die 
prima geschikt is voor activiteiten 
zoals cursussen. De eerste gemeen-
schappelijke cursus staat al op sta-
pel: omgaan met de iPad. Ook kijkt 
Welzijn Bloemendaal al uit naar de 
inrichting van de buurt(moes)tuin, 
waarvoor vorige week de ontwerp-
prijsvraag werd afgerond. Een werk-
groep gaat binnenkort aan de slag 
om het voormalige schoolplein te 
veranderen in een tuin, die samen 
met buurtbewoners wordt aange-
legd en wordt onderhouden.
Ook de bibliotheekdirecteur toonde 
zich in haar nopjes: "Dat we een 
plek in een schoolgebouw hebben, 

is prachtig. Precies de plaats waar 
kinderen beginnen met lezen en 
leren", aldus Roxane van Acker, van 
Bibliotheek Zuid-Kennemerland in 
haar toespraak waarin ze aankon-
digde de samenwerking met de 
drie basisscholen in Bennebroek 
verder te willen intensiveren. Na de 
vele woorden in de ochtend was het 
in de middag tijd voor actie in de 
nieuwe ruimten. Fingerfood en sus-
hisnoep maken, een workshop graf-
fiti (maar dan wel buiten); de kop is 
eraf in het Centraal Servicepunt in 
Bennebroek. x

"Het gebouw leent 
zich voor verbinding"

Feestelijke opening Centraal Servicepunt Bennebroek

Van links naar rechts: Roxane van Acker (bibliotheekdirecteur), Rita Kruik 
(directeur Welzijn Bloemendaal) en wethouder Nico Heijink (Foto: Marilou den 
Outer).

bloemendaal - De Gemeente Bloemen-
daal en Mifune zijn het eens over de 
horeca-activiteiten van Mifune op het 
strand van Bloemendaal aan Zee. De 
gemeente en de Stichting Rekreatie 
Sport (beter bekend onder de naam 
Mifune) hebben na goed overleg een 
vaststellingsovereenkomst gesloten.

Mifune is een watersportcentrum, 
dat voor watersporters zeil- en sur-
flessen verzorgt. In 2015 is er tus-
sen de Gemeente Bloemendaal en 
Mifune een discussie ontstaan over 
de interpretatie van regels, die gel-
den voor de horeca-activiteiten van 
Mifune op het strand. De gemeente 
kondigde maatregelen aan, wat 
weer leidde tot het indienen van 
bezwaarschriften door Mifune.
Gemeente en Mifune hebben elkaar 
nu gevonden in de wens om de 
watersportactiviteiten van Mifune 

te verplaatsen. Ook hebben ze afge-
sproken hoe Mifune zich profileert 
als watersportcentrum. De al inge-
zette procedures en aangekondigde 
maatregelen worden nu ingetrok-
ken.
In de vaststellingsovereenkomst 
staat dat Mifune verhuist van een 
plek bij strandpaal 60,25, naar een 
plek vlakbij strandpaal 61,75. De 
gemeente verleent aan Mifune de 
vergunningen, die verband houden 
met de verplaatsing. Ook staan er 
afspraken in over de interpretatie 
van de regels, die van toepassing 
zijn voor Mifune.
Bloemendaal en Mifune zijn ver-
heugd dat de afspraken in goed en 
harmonieus overleg hebben plaats-
gevonden en vertrouwen op een 
vruchtbare samenwerking. Dat alles 
in het belang van de watersporters 
aan het Bloemendaalse strand. x

Mifune en gemeente zijn eruit

overveen - Op zondagmiddag 20 
december staat de herder van 
de Kennemerschaapskudde met 
de kudde bij bezoekerscentrum 
De Kennemerduinen (Zeeweg 12, 
Overveen). De jeugd kan schaap-
jes aaien en men kan genieten van 
de natuur. Ook zijn de honden van 
de herder aanwezig. Deze trouwe 
Schotse bordercollies zorgen 
ervoor dat de schapen bij elkaar 
blijven. Glühwein en warme cho-
colademelk zijn aanwezig. De toe-
gang is gratis. Deze middag duurt 
van 12.00 tot 16.00 uur. x

Aai een schaap

Op 20 december komt de herder met 
zijn kudde naar bezoekerscentrum De 
Kennemerduinen (Foto: pr).

bloemendaal - Op vrijdag 25 decem-
ber zal ds. Annemike van der 
Meiden de kerstdienst leiden in 
De Kapel, Potgietersweg 4 in Bloe-
mendaal. Het thema is 'hoop'. 
'Hoop is een gerichtheid van het 
hart, voorbij de horizon veran-
kerd.' Deze woorden schreef ooit 
Vaclav Havel, de inmiddels over-
leden Tsjechische schrijver, dissi-
dent en politicus. Over hoop gaat 
het deze kerstmorgen. Voor meer 
info: www.dekapel-bloemendaal.
nl. x

Kerstdienst 
over hoop

ADVERTEREN?
Bel 071 - 3619323
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vogelenzang - Op dinsdag 15 decem-
ber werd Preeyapharon Sattabut uit 
Vogelenzang in het gemeentehuis van 
Bloemendaal door burgemeester Bernt 
Schneiders genaturaliseerd tot Neder-
lander. Om de zes weken vindt er in elke 
gemeente in Nederland een naturalisa-
tieceremonie plaats. Omdat Preeyap-
haron meer dan drie jaar getrouwd is 
met een Nederlander en meer dan vijf-
tien jaar hier woont, kon ze de Neder-
landse nationaliteit krijgen.
Preeyapharon komt uit Thailand. 

Pim Roelen uit Vogelenzang kwam 
haar tegen toen hij daar in 1997 op 
vakantie was. Ze werden verliefd, 
trouwden en Preeyapharon kwam in 
Vogelenzang wonen. Ze voelde zich 
meteen op haar plek. Ze volgde een 
inburgeringscursus en ging werken 
in de thuiszorg.
Wandelen door de Waterleidingdui-
nen was in het begin een beetje eng. 

"Ik was bang dat er wilde beesten 
waren, slangen en krokodillen, zoals 
ik in Thailand gewend was."
Pim en Preeyapharon hebben twee 
dochters, van 11 en 13. Inmiddels 
werkt Preeyapharon bij een tand-
technisch laboratorium waar Pim 
met de boekhouding werkt.
Als cadeautje kreeg Preeyapharon 
uit handen van Bernt Schneiders een 
kookboekje met Nederlandse gerech-
ten. "Daar ben ik dol op! Pim houdt 
meer van Thais, maar geef mij maar 
stamppot!"
Preeyapharon is erg gehecht aan 
Vogelenzang: "Het is hier lekker rus-
tig en iedereen kent elkaar. Als ik op 
vakantie ben, heb ik heimwee naar 
Vogelenzang. Zelfs als ik in Thailand 
ben." x
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De mooiste 
Kerst-chocolade
bij ons verkrijgbaar.
U kunt ook uw Kerstpakket
bij ons samenstellen

Vogelenzang kent 
'nieuwe' Nederlandse

Preeyapharon Sattabut legt de eed af bij burgemeester Schneiders (Foto: 
Gemeente Bloemendaal).

BLOEMENDAAL - 'Leuk, we doen mee!' 

Dit was de reactie van het merendeel 

van de (aan voedsel gerelateerde) 

bedrijven, die benaderd werden door 

de vrijwilligers van de splinternieuwe 

afdeling Bloemendaal van Stich-

ting Vluchtelingenwerk, toen hen 

gevraagd werd een bijdrage in natura 

te leveren voor de eindejaarsbijeeen-

komst van vluchtelingen met een ver-

blijfsstatus en vrijwilligers.

Sinds dit voorjaar heeft Bloemen-
daal een eigen afdeling van Stichting 
Vluchtelingenwerk. Zij begeleidt sta-
tushouders vanaf het ogenblik dat 
ze op het station aankomen. Er volgt 
dan een zeer intensief begeleidings-
traject: inschrijving bij de gemeente, 
inrichting van het huis, hulp bij 
belastingen, verzekeringen, finan-
ciën, vinden van een huisarts, tand-
arts, scholen, inburgeringscursus en 
meer. Elke vluchteling, volwassen 

én kind, krijgt bovendien een eigen 
taalcoach toegewezen.
Om al deze vrijwilligers en vluch-
telingen nu eens op een vrolijke, 
ongedwongen manier bijeen te bren-
gen, werd afgelopen zaterdag een 
feestelijke lunch georganiseerd. Een 
fonds zorgde voor financiële onder-
steuning en veel Bloemendaalse 
bedrijven en ondernemers droegen 
hun steentje bij met taarten, koeken, 
wraps, bitterballen, soep, sapjes. 
Ook een schoolklas had allerlei lek-
kers gemaakt en elke statushouder 
kreeg een goed gevuld kerstpakket 
mee naar huis.
'Oude' Bloemendalers mengden met 
nieuwe Bloemendalers van Syrische, 
Eritrese en Guinese afkomst. Met 
een mix van Nederlands, Syrisch, 
Tygrinja (taal Eritrea) en Engels kon 
men elkaar uitstekend verstaan en 
werd er veel gelachen. x

Geslaagde eindejaarsbijeenkomst 
Vluchtelingenwerk Bloemendaal

Geen winterweer, 
wel wintersfeer

bennebroek - Echt winteren doet het nog niet maar, dat stond een gezellige kerst-
sfeer aan de Zwarteweg in Bennebroek afgelopen zaterdag niet in de weg. De 
winkeliers hadden in de kramen buiten hun specialiteiten uitgestald en op de 
achtergrond klonken Amerikaanse kerstsongs. Het aanbod was zoals de Zwar-
teweg betaamt gevarieerd: van leuke dingen voor in huis, tot wijn en delica-
tessen, kerstkaarten en amaryllissen. De Spar verkocht appelbeignets aan de 
kraam en bij Cox lieten voorbijgangers zich het gratis bekertje erwtensoep goed 
smaken. De literemmertjes snert werden vlot verkocht (Tekst en foto: Marilou 
den Outer). x

regio - Ook dit jaar zamelen Lions-
clubs in Nederland Douwe Egberts-
waardepunten in voor het goede doel. 
Deze punten zet Douwe Egberts om in 
pakken koffie voor de vele Voedsel-
banken in Nederland. De kerstactie 
van vorig jaar leverde op deze manier 
maar liefst 120.000 pakken koffie op. 
In deze regio is er een aantal inzamel-
punten.

In Nederland leeft nog ruim een 
miljoen mensen (waarvan ongeveer 
35.000 kinderen) onder de armoe-
degrens. Ook in deze regio komt 
dat voor. Deze mensen komen in 
aanmerking voor voedselpakketten 
van de Voedselbank in hun buurt. 
Maar omdat vacuüm verpakte kof-
fie niet bederft, wordt dat maar zel-
den aangeboden voor in het voed-
selpakket.

Kerstactie
In Nederland liggen nog vele mil-
joenen Douwe Egberts-koffie- en 
theepunten in keukenlades en 
trommeltjes. Meer dan 6.500 vrij-
willigers van circa 125 Lionsclubs 
en Voedselbanken in Nederland zul-
len deze waardepunten inzamelen, 
die bij Douwe Egberts worden inge-
ruild voor pakken koffie. Douwe 
Egberts ondersteunt deze lande-
lijke kerstactie en heeft wederom 
aangegeven de totale opbrengst te 
zullen verhogen.
Er zijn meer dan 1.000 inzamel-

punten door het gehele land. Hier 
coördineert Lionsclub Heemstede-
Bennebroek de inzamelactie en 
kan men de hele maand december 
de waardepunten, liefst geteld en 
in zakjes, inleveren bij de volgende 
winkels. In Heemstede: Albert Heijn, 
Zandvoortselaan 169; Albert Heijn, 
Bleekersvaartweg 57; Dekamarkt, 
Binnenweg 16-18; Plus, Jan van 
Goyenstraat 21; Coop, Glipperdreef 
105. In Haarlem: Vomar, Stephen-
sonstraat 50. In Bennebroek: Albert 
Heijn, Schoollaan 23. In Overveen: 
Albert Heijn, Bloemendaalseweg 
240 (bij het station).
Meer info is te vinden op www.
lionshelpen.nl. x

Inzameling waardepunten 
voor Voedselbanken

De dozen staan klaar (Foto: pr).

haarlem - Braskiri geeft op vrijdag 
18 december een optreden in de 
Pletterij. Braskiri is een kwar-
tet in ongewone samenstelling: 
trompet, piano, drums en tuba. 
Eclectisch, lyrisch-geïmprovi-
seerd, avontuurlijk, maar boven-
al uiterst persoonlijk. Volgende 
maand wordt hun nieuwe cd 
uitgebracht, tot stand gekomen 
via een zeer geslaagde crowdfun-
dingsactie. Aanvang is om 20.30 
uur. De toegangsprijs bedraagt 
10 euro, tot 25 jaar betaalt men 
7 euro. Reserveren is gewenst en 
is mogelijk via reserveren@plet-
terij.nl of tel.nr. 023-5423540. De 
Pletterij is te vinden aan de  Lange 
Herenvest 122 in Haarlem. x

Braskiri treedt 
op in Pletterij

haarlem - Op vrijdag 18 december, 
om 16.00 uur, opent architect Cees 
Dam in het ABC Architectuurcen-
trum Haarlem de expositie 'Het 
Nieuwe Dromen: anders kijken 
naar Haarlem'. Op deze tentoon-
stelling, die tot en met 27 januari 
te bezichtigen is, besteedt Stich-
ting Het Nieuwe Dromen op uitda-
gende wijze aandacht aan dromen, 
ideeën en wensbeelden over nieu-
we bestemmingen voor leegstaan-
de panden en oplossingen voor 
ongebruikte ruimte in Haarlem. 
Daarbij wordt iedere Haarlemmer 
uitgedaagd mee te dromen. ABC 
Architectuurcentrum Haarlem is 
te vinden aan het Groot Heiligland 
47. x

Anders kijken 
naar Haarlem
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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

POOLS
aannemmersbedrijf

Aftimmering en
schilderwerk.

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

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

www.sekula.nl

BINNENTENNIS
ABONNEMENT V.A. €.59,-
p.p. TETTERODEHAL TE

OVERVEEN KERST-,
VOORJAARSVAK. ALLE

BANEN/TIJDEN & ZAT. V.A.
14 u. HEEL SEIZOEN!!!

LOSSE HUUR V.A. €.17,50
TETTERODETENNIS.NL

TEL. 023-5251505
 

Electronica componenten
Audio en video kabels
EUROSOUND

Kruisweg 50
Haarlem

023 5322421

Uw dierbare
SUPER-8 FILM

nu op DVD. Leuk voor uw
kinderen. Bel voor

mogelijkheden 023 5287113
Event. titel en/of passend

geluidje.
 
 

LEER HELEN
met de Aquarius Angels
8, 9 en 10 januari in de

Engelen praktijk van
Victor Jirka

Heereweg 466
2161 DH in Lisse

Kijk voor meer informatie
op www.engelencoach.nl

Kosten € 444,-
 



Nieuws donderdag 17 december 2015 5

LOCATIE NOORD
Bloemendaalseweg 125
2061 CH Bloemendaal
023-525 03 66
Ma t/m Vr 9.00 - 15.00 uur

www.welzijnbloemendaal.nl

LOCATIE ZUID
Kerklaan 6
2121 VE Bennebroek
023-584 53 00
Ma t/m Vr 9.00 - 12.00 uur

info@welzijnbloemendaal.nl

Hoe gebruik je een Samsung tablet? 
(5 lessen) Vanaf dinsdag 19 januari, 
14.30 uur
Locatie Noord
Tekenen en Aquarel
Woensdag 12 januari (12 lessen), 
14.00 uur
Locatie Noord
NIEUW Crea Schilderen (6 lessen)
Vanaf donderdag 14 januari, 14.30 uur
Locatie Noord
Tekenen, Schilderen en Kunst
(10 lessen) Vanaf dinsdag 19 januari, 
10.00 uur
De Voghelsanck, Teylingerweg 75, 
Vogelenzang 

Foodcafé Vegan Delight, 
kookworkshop
Woensdag 20 januari, 9.30 uur
Locatie Noord
Pop-up Naaiatelier (6 lessen)
Vanaf woensdag 20 januari, 19.30 uur
Locatie Noord
NIEUW Italiaans voor beginners
(10 lessen)
Vanaf vrijdag 22 januari, 9.30 uur
Locatie Zuid
NIEUW Mozaïek cursus (5 lessen)
Vanaf woensdag 27 januari, 9.30 uur
De Voghelsanck, Teylingerweg 75, 
Vogelenzang
NIEUW Cursus Collage maken
(6 lessen)
Vanaf woensdag 27 januari, 10.00 uur
Locatie Noord

Zuid-Afrika, fotopresentatie door 
Guus Coene en Lia Sindorf
Donderdag 14 januari, 10.00 uur
Locatie Zuid

Bloemendaal voor de lens,
door Henk Wieringa
Donderdag 28 januari, 10.00 uur
Locatie Noord

WORKSHOPS/CURSUSSEN

NIEUW in Bennebroek: 
spelletjesochtend Vanaf dinsdag 
5 januari, elke dinsdag 10.00 uur
Locatie Zuid
Toverlantaarnvoorstelling
Vrijdag 15 januari, 15.15 uur
De Josephschool, Bispinckpark 31 
Bloemendaal

Nostalgiefilm Bennebroek
Donderdag 28 januari, 10.00 uur
Locatie Zuid
Concert Podium de Kapel
Donderdag 28 januari, 20.00 uur
Potgieterweg 4, Bloemendaal
Zingen
Vrijdag 15 januari, 10.30 uur
Potgieterweg 4, Bloemendaal

GENIETEN BUITENSHUIS

Aanmelden voor onze activiteiten telefonisch of via onze website

ACTIVITEITEN VOOR JONGEREN:
KIJK OP WWW.WELZIJNBLOEMENDAAL.NL/JONGERENWERK

THEMABIJEENKOMSTEN

Kijk voor alle activiteiten op onze website of in onze programmagids

WELKOM IN ONZE NIEUWE LOCATIE ZUID

KERKLAAN 6, BENNEBROEK

Goede voornemens: bij onze spinning,  fitness, gymnastiek en 
conditietrainingen is nog plek vrij vanaf € 15,50 per maand.

(Kerst)sfeer zit er goed in

vogelenzang - De parkeerplaats bij het Dorpshuis in Voge-
lenzang deed afgelopen zaterdagmiddag dienst als dorps-
plein. De kerstmarkt, die voorheen plaatsvond bij de kerk, 
was verplaatst naar de andere kant van het dorp ook omdat 
het op die manier makkelijker was voor standhouders om 
aangesloten te worden op elektriciteit. Er waren diverse 
kramen, lokaal en van buiten, die voor een gevarieerd aan-

bod zorgden van kerstartikelen, lifestyleproducten en zelfs 
informatie over software en computerapparatuur. En uiter-
aard waren er diverse lekkernijen te eten, van kaas en kip 
tot saucijzenbroodjes. Rond drie uur - de eerste regendrup-
pels begonnen net te vallen - trad een zanggroepje op, dat 
zeer sfeervol in dit verder grijze weer liederen ten gehore 
bracht (Tekst en foto: Marilou den Outer). x

Omroep Jouw FM beleeft 
emotioneel slotakkoord

bloemendaal - Jouw FM beleefde afgelopen zaterdag haar 
slotakkoord. Na ruim twintig jaar houdt de radio-omroep 
het voor gezien.  "Al onze doelen, die we voor ogen hadden, 
zijn stuk voor stuk gehaald. Het heeft zelfs onze stoutste 
verwachtingen overtroffen", aldus een woordvoerder van 
Jouw FM. "Het afgelopen jaar hebben we met het hele team 
van Jouw FM op een eerlijke en realistische manier naar de 

toekomst gekeken. Met een steeds groter wordende druk 
op al onze vrijwilligers, zijn we tot de conclusie gekomen 
dat de top is bereikt. We hebben al onze doelen gehaald. 
Voor minder doen we het niet." De laatste minuten van Jouw 
FM  waren erg emotioneel voor iedereen, die de Bloemen-
daalse omroep een warm hart toedraagt. In het bijzonder 
voor de medewerkers (Foto: Michel van Bergen). x

haarlem - Vind je kind het moeilijk 
om het huiswerk te organiseren? 
Of heeft het een achterstand opge-
lopen? Op dinsdag 22 december, 
van 12.00 tot 14.00 uur, organi-
seert Studiemax een kennisma-
kingsmiddag voor middelbare 
scholieren en hun ouders. Dan 
wordt uitgelegd hoe de huiswerk-
begeleiding werkt. Samen met de 
leerling en de ouder wordt geke-
ken hoe de planning en het maken 
van het huiswerk verbeterd kun-
nen worden. Aan welke zwakke 
vakken gewerkt moet worden, hoe 
het digitale dossier werkt en wat 
de rol van de ouders is. Wil men 
een gesprek met Studiemax, dan 
kan dat op afspraak. Inschrijven 

is mogelijk op de intekenlijst bij 
de servicebalie in de Bibliotheek 
Haarlem Schalkwijk (Fie Carel-
senplein 2). Voor meer info: www.
bibliotheekzuidkennemerland of 
www.studiemax.nl. x

Hulp bij huiswerk in bibliotheek

Men kan gratis kennismaken met Stu-
diemax (Foto: pr).
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GLASSCHADE ?
 

SALVAGE
KENNEMERLAND

 
NACHT & DAG
BEREIKBAAR

 
 

023 - 5.36.46.56

BINNENTENNIS
ABONNEMENT V.A. €.59,-
p.p. TETTERODEHAL TE

OVERVEEN KERST-,
VOORJAARSVAK. ALLE

BANEN/TIJDEN & ZAT. V.A.
14 u. HEEL SEIZOEN!!!

LOSSE HUUR V.A. €.17,50
TETTERODETENNIS.NL

TEL. 023-5251505
 

Mr. Madiba
MEDIUM

30 jr. ervaring, helpt u
bij het oplossen van

problemen, terugkeer van
geliefde. Gelukkig,

carriere, angst, examen,
financien, etc. 100%

resultaat binnen 48 uur.
Tel: 06-41834738.

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.

 

Bent u die uitgelopen
make-up ook zo zat?

Denk dan eens
aan permanente make-up.

Ik zet perfecte
WENKBRAUWEN

en eyeliners.
Afspraak maken?

Bel dan 06-121 90 693.
Allure by Annet Katwijk

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

ITALIAANSE L
Wil jij Italiaanse taal

leren spreken of beter
beheersen?

Privè lessen in italiaanse
taal en cultuur door en
Italiaanse native Tutor.

info: 0686275736
glimpsesofitalt@gmail.com
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RIJ-ANGST?
Bang of onzeker in de

auto? Lang niet gereden?
Angst voor:

tunnels, bruggen,
snelweg, vrachtauto's?

Gespecialiseerde
rijangst-begeleiding.

Bel voor een afspraak!
06-29026339

www.buromoussault.nl

REVELL
Plastic bouwkits

Verf en lijm
Eurosound

Kruisweg 50
Haarlem

023 5322421

PSYCHOLOOG
Zoekt u een psycholoog

vanwege angst, somberheid,
stressklachten of

seksuele problemen?
 

MOVE FOR MOTION
vrijgevestigde praktijk
voor psychotherapie in

Bloemendaal
www.moveformotion.nl

WINDOWS10?
Computerprobleem?

Bestanden kwijt?
Weigerende WiFi?

Bolwerk.net biedt hulp aan
huis, ook 's avonds en

in het weekend!
Ruim 35 jaar ervaring!

Zie www.bolwerk.net of bel
023-3020064 /
06-18126826

HEIN GODDIJN
Schilderwerken

Gediplomeerde schilder!
Voor al uw binnen &

buitenwerk
Schilder/saus &

behangwerk
Tot april 10 %

WINTERKORTING
op al uw binnenwerk

TEL:0655562237/
0252222129

KERSTVIERING
bij Soefi-Contact op
Vrijdag 25/12/2015.

Thema van de dienst is
"In de mensen een

welbehagen".
met o.m. voorlezing van

teksten uit
6 wereldreligies

Plaats: Burgwal 38-40,
Haarlem, aanvang 11 uur.

Wij verkopen alle merken
SCOOTERS

accessoires, nu ook
balanceboards.

Bij schade of reparatie
halen wij uw scooter
gratis op tot 30km
vanaf Lisse. www.

vanderham-trading.com
Grevelingstraat 71 Lisse.

 

Kom snel eens kijken bij
SCOOTS2GO

Meer dan 60 nieuwe en
gebruikte brom- en

snorscooters op voorraad.
Ook voor (schade)reparatie

en bandenservice.
Satellietbaan 22d
2181 MJ Hillegom

0252-516693
WWW.SCOOTS2GO.NL

Zoekt u iets???
Plaats een

PAPERCLIP
via de website

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

e,halamer 2 slaapkamersuken badkam

SC
Jo

erva g

Voor zowel prive

l akelijk
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oll.:
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Paperclips
kleine kosten, groot bereik

www.buijzeperspaperclips.nl

Voor de kortste weg
op de arbeidsmarkt
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BOMEN
zagen/snoeien

06 - 222 572 91

BINNENTENNIS
ABONNEMENT V.A. €.59,-
p.p. TETTERODEHAL TE

OVERVEEN KERST-,
VOORJAARSVAK. ALLE

BANEN/TIJDEN & ZAT. V.A.
14 u. HEEL SEIZOEN!!!

LOSSE HUUR V.A. €.17,50
TETTERODETENNIS.NL

TEL. 023-5251505
 



haarlem - Simon (19) en Melissa Pruijn 
(17) uit Haarlem namen afgelopen 
zondag de Publieksprijs in ontvangst 
van de filmcompetitie van de Film-
schuur, Shoot Your Shot #. Met hun 
film '#ZinIn' kregen zij de meeste 
stemmen van het publiek, maar ook 
de jury was onder de indruk. Alleen 
Inez Moes uit Zwanenburg met haar 
film 'Buitenspel' moesten de broer en 
zus voor laten gaan.

door Elizabeth Stilma

"Eenzaamheid in een vrolijke ver-
pakking", noemde de jury #ZinIn. 
Tijdens de finale in de Filmschuur 

werden vijftien films gepresen-
teerd, gemaakt door jongeren tus-
sen de 15 en 21 jaar oud. Spannend 
en zenuwachtig was ze zeker van 
tevoren. Maar toen Melissa de jury-
rapporten hoorde van alle filmpjes, 
had ze al even een blik met haar 
broer gewisseld. "Eigenlijk hoorden 
we geen negatieve punten van de 
jury. Dus toen dachten we, dat we 
misschien wel een prijs hadden." 
Dolblij waren ze met de tweede 
juryprijs. Maar het feest werd 

nog uitbundiger toen ze ook de 
Publieksprijs in de wacht sleepten. 
"Het was een euforisch momentje. 
Het is heel leuk als andere mensen 
jouw film kunnen waarderen."

Grappen
De film gaat over een meisje, dat 
haar leven door Instagram probeert 
te verfraaien. "Zelf zie je de humor 
niet meer als je de film te vaak hebt 
gezien, maar nu hoorden we ande-
ren lachen om de grappen." Melissa 
is vooral ook blij voor haar broer, die 
al vier keer meedeed, maar nooit in 
de prijzen viel. "Ik wil niet zeggen 
dat het zonde van de tijd was, die we 
erin hebben gestoken, als we niet in 
de prijzen waren gevallen. Ook de 
weg ernaartoe was bijzonder, maar 
een prijs winnen is wel heel leuk!"

Toegankelijker
De organisator van Shoot Your Shot 
#, Heleen van Ham, is elk seizoen 
weer trots op de jonge deelnemers, 
die de producties maken, maar bij 
deze elfde editie lag het niveau 
hoger dan voorgaande jaren. "Jonge-
ren weten steeds beter om te gaan 
met het materiaal. Media wordt 
steeds toegankelijker voor deze 
doelgroep. Eerder was het moeilijk 
om aan goede camera's te komen, 
nu kan iedereen filmpjes maken, 
ook met een mobiel."

Humor
In voorgaande jaren gingen de films 
vaak over verlies en eenzaamheid. 
Maar volgens Van Ham werd er dit 
jaar meer humor in verpakt. "De 
deelnemers hebben de lat hoog 
gelegd. Met het thema Zin, hebben 
de jongeren in relatief korte tijd 
diverse en kwalitief mooie produc-
ties neergezet."
Van Ham benadrukt dat de film-
competitie overigens een educatief 
project blijft. "In de juryrapporten 
worden alle films besproken en iets 
gezegd over hoe de producties nog 
beter kunnen worden. We willen 
graag dat deelnemers leren van de 
jury."

Starring #
Binnenkort begint de Toneel/Film-
schuur aan haar tweede jongeren-
project. Jongeren kunnen zich voor 
31 december opgeven voor de jon-
gerentheaterproductie 'Starring #' 
van Toneelschuur Producties (zie 
elders in deze krant). x

Nieuws donderdag 17 december 2015 10

Met dit arrangement geniet je echt 
van al het moois dat Koning
Winter te bieden heeft. Er is 
bijzonder veel inbegrepen, van ma-
teriaal tot skiles en van rodelen tot 
sneeuwschoenwandelen. Veel skiërs 
hebben meer dan voldoende aan de 
pistes van ‘huis-skigebied’ Götzens-
Mutters, maar ook de olympische 
pistes van Axamer Lizum zijn binnen 
handbereik.

Clubhotel Götzens is gelegen in 
het centrum van Götzens. Op 250m 
is een skibushalte en de Götzner 
Gondelbahn ligt op ca. 750 m. Het 
hotel heeft een restaurant en een 
gezellige bar.

Winterplezier 
XXL in Tirol

Informatie & reserveren
www.pharosreizen.nl/gelezen-in/
buijze-pers of via 023 - 55 42 870
(lokaal tarief) met zoekcode 32620.

euro p.p.
549

Inbegrepen
• 7x overnachting met ontbijtbuffet
• welkomstdrankje en info-avond
�� ������	�
��

��������
����
�
 (16-17u, niet op aankomstdag)
• 6x Magic Mountains lunch
• 7x dinerbuffet
• dagelijks gratis drankjes zoals bier, 
 wijn en softdrink (16-20u, op 
 aankomstdag vanaf het diner)
• 5x 2 uur ski- of snowboardles
• 6x huur ski- of snowboardmateriaal
• Magic Mountain fun & action met 
 o.a. schaatsen, rodelen en een 
 sneeuwschoenwandeling
• en nog veel meer activiteiten

Prijzen 2-, 3- en 4-pk
������������ ���
������������ ���
������������ ���
������������ ���
������������ ���
������������ ���

Prijzen in € p.p. Niet 
inbegrepen: reserve-
ringskosten (€20,-) en 
bijdrage Calamiteiten-
fonds (€2,50).

zoekcode 32620

Zaterdag 19 december

10.00-16.30 uur | Workshop 'mindful 

ouderschap'

Kinderen krijgen, is een totale 
levensomwenteling. Kinderen bie-
den ons een leerschool bij uitstek. 
Het boeddhisme en de positieve 
psychologie bieden een mooie 
bedding voor onze rol als ouder. 
We leren hoe we echt met ons kind 
aanwezig kunnen zijn. Door de 
innerlijke wijsheid, die we door onze 
meditaties opdoen, voelen we haar-
fijn aan wat goed is voor ons kind.
Irene Verweij, Haarlem.
10.00-12.30 uur | Vrouw, kom in je 

kracht!

Hoe herken je als vrouw je maximale 
potentieel en hoe bevrijd je dat? 
Wij willen vrouwen uitnodigen om 
het maximale aan potentieel samen 
te onderzoeken, onze ervaringen 
te delen en aan de hand van ener-
getische oefeningen te voelen wat 
mogelijk belastende patronen met 
ons doen en hoe we kunnen komen 
tot het loslaten van deze patronen.
Marjolein Smeenk en Machteld de 
Goede, Haarlem.
14.30-16.30 uur | Workshop 'soul 

dance'

Houd jij van creatief dansen en 
verlang je naar een dieper contact 
met jezelf? Je danst op allerlei 
muziekstijlen, soms zonder muziek 
of met klanken. Je leert door diverse 
dansopdrachten nieuwe bewegin-
gen integreren en je bewustzijn ver-
ruimen. Je danst het hele spectrum, 
van dynamisch dansen tot het laten 
ontstaan van subtiele bewegingen 
van binnenuit.
Katharina Brinckmeier, Haarlem.
19.30-23.45 uur | Buddha Danceparty

De dj's verzorgen een wereldse 
muzikale mix afgewisseld met de 
nodige funk, soul, rock en heden-
daagse dance.
Buddhadance, Zandvoort.

Zondag 20 december

13.00-17.00 uur | Met het oog op 

kerst: sfeervolle sieradenbeurs

Laat je in verleiding brengen door 
onze handgemaakte sieraden in de 
kapel van het Rosenstock-Huessy 
Huis in hartje Haarlem. Er zijn ver-
schillende deelnemers met sieraden 
van parels, glas, hout, koraal, edel-
stenen, goud, zilver et cetera.
Yvonne van den Berg, Haarlem.

19.30-21.30 uur | Eindejaarsmeditatie

Welkom op onze traditionele ein-
dejaarsmeditatie. Een moment van 
reflectie, terugblik op 2015 en een 
vooruitblik op 2016.
Anita Tamming, Haarlem.

Maandag 21 december

19.30-21.00 uur | Bewust en trans-

formerend ademen

De bewuste ademhaling brengt je 
in contact met jouw gevoel, met je 
authentieke zelf, met jouw ziel. Het 
is natuurlijk waardoor je ontspant en 
het contact met jouw ziel als vanzelf 
ontstaat. Op deze wijze kun je de 
aanwezigheid van jouw eigen ziel, 
essentie, in je lichaam gaan voelen, 
bemerken.
Ingrid Verhoef, Heemstede.

Donderdag 24 december

20.00-22.00 uur | Mantra zingen op 

kerstavond

Samen mantra's zingen op kerst-
avond, op een mooie plek in hartje 
Haarlem. Na een korte inleiding 
over spiritualiteit en een stilte-oefe-
ning worden er diverse mantra's 
gezongen. Kerstavond is een fami-
lieavond, dus opa's en oma's en 
kinderen zijn welkom.
Foundation for Higher Learning, 
Haarlem.

Kijk voor alle informatie over deze en 

veel meer activiteiten op www.bewust-

haarlem.nl. x

Workshop 'mindful ouderschap' 
(Foto: pr).

Buddha Danceparty (Foto: pr).

Eindejaarsmeditatie (Foto: pr).

haarlem - Met bekende walsen, 
polka's en nostalgische ever-
greens van grote meesters als 
Strauss, Mozart, Rossini en Boc-
cherini haalt het Wings Ensem-
ble op zondag 3 januari feeste-

Wings walst nieuwe jaar in

Het Wings Ensemble (Foto: pr).

lijk het nieuwe jaar in. Vanuit de 
Haarlemse Janskerk (Jansstraat 
40) neemt het muziekgezelschap 
zijn publiek om 11.30 uur en 
15.00 uur  mee op een muzikale 
stedenreis naar Wenen, Parijs, 
Madrid, Granada en Rio de 
Janeiro. Traditiegetrouw fêteert 
Wings zijn gasten na afloop 
van het nieuwjaarsconcert  op 
een oliebol en een glaasje bub-
bels en brengen zij gezamen-
lijk een toost uit op het nieuwe 
jaar. Kaarten kosten 20 euro, 
voor Vrienden van Wings 15 
euro. Reserveren kan via www.
wingsensemble.nl. x

"Eenzaamheid in 
vrolijke verpakking"

Publieksprijs Shoot Your Shot # voor broer en zus

Melissa en Simon Pruijn (helemaal links) wonnen de Publieksprijs van de film-
competitie Shoot Your Shot # in de Filmschuur. "De weg ernaartoe was ook bij-
zonder." (Foto: Niels Watermulder)



bennebroek - De in groten getale aan-
wezigen damherten hebben een ver-
nietigende invloed op de verschei-
denheid in de natuur van de Amster-
damse Waterleidingduinen (AWD). 
De ree en de waterspitsmuis zijn er 
vrijwel verdwenen en dat geldt ook 
voor vrijwel alle hogere, bloeiende 
planten. Prachtig bloeiende duin-
rooshellingen zijn plaatjes uit het 
verleden. "Het is een lang en treurig 
verhaal als ik mezelf zo hoor praten", 
zegt Leo van Breukelen tot slot van 
zijn lezing vorige week vrijdag in Het 
Trefpunt in Bennebroek. Van Breuke-
len is ecoloog bij Waternet en volgt de 
ontwikkelingen in het gebied al sinds 
de jaren negentig.

door Marilou den Outer

De feiten zijn al enige tijd bekend: 

het aantal damherten in de AWD 
stijgt explosief. De tellingen wijzen 
op 3500-4000 dieren en zij vormen 
daarmee ook de grootste populatie 
damherten in Nederland. De toe-
name ligt de laatste jaren rond 20 
procent jaarlijks. Een wandeling in 
de duinen zonder een hert te heb-
ben gezien, is vrijwel onmogelijk. 
Er kwamen meer meldingen van 
aanrijdingen met herten buiten 
het gebied en van schade op de bol-
lenvelden. De politiek nam maatre-
gelen. Zo kwam er een 17 kilome-
ter lang hoog, groen hek, dat twee 
miljoen euro kostte. En er was en is 
veel discussie: wel of geen afschot. 
"Een welles-nietesdiscussie", aldus 

Van Breukelen. "Heel lastig en heel 
anders dan bijvoorbeeld een strijd 
om de Duinpolderweg, waar het 
gaat om economische belangen." 
De Partij voor de Dieren bijvoor-
beeld is 'in principe tegen elke 
vorm van populatiebeheer'. Op de 
website van de afdeling Amsterdam 
van die partij wordt gesteld, dat de 
draagkracht van het gebied voor 
damherten groot genoeg is.

Afnemende diversiteit
Uit het betoog van ecoloog Van 
Breukelen blijkt dat ook. Damher-
ten vinden altijd wel wat te eten, al 
zijn het basten van bomen. En voor 
ziektes schijnen ze totaal immuun 
te zijn. Maar voor de rest blijft er 
niets eetbaars meer over en holt de 
biodiversiteit in het hele omheinde 
duingebied achteruit, zo blijkt uit 
studies, die Waternet dit jaar door 
vier onafhankelijke landelijke ken-
nisinstellingen heeft laten uitvoe-
ren. Een aantal jaren nog volop 
aanwezig, maar de laatste tijd niet 
meer bloeiend in beeld: slangen-
kruid, salomonszegel, lelietje der 
dalen, look zonder look. 65 van de 
85 soorten bijen gaan achteruit, 
zo ook veel vlindersoorten. Alleen 
mieren in het duingebied schijnen 
weinig last te hebben van de ver-
anderingen, zo constateerden de 
natuuronderzoekers.

Primeur
Zoals het er nu naar uitziet, gaat het 
toch afschot worden, voor het eerst 
in de geschiedenis van de AWD en 
de Kennemerduinen. Gedeputeerde 
Staten van Noord-Holland hebben 
in november het Faunabeheerplan 
damhert 2016-2020 goedgekeurd. 
Daarin wordt gesteld dat afschot 
de meest aangewezen manier is om 
de populatie te reguleren. Daarin 
wordt gestreefd te handhaven in 
het gebied: 200 damherten in het 
Nationaal Park Zuid-Kennemerland 
(waar er nu rond de 800 rondlopen) 
en 800 damherten in de Waterlei-
dingduinen. Die getallen moeten de 
komende vijf jaar worden bereikt.
De Commissie Natuur, Landbouw 
en Milieu van de Provincie Noord-
Holland vergadert hierover op 25 
januari om 13.15 uur en vooraf-
gaand aan deze vergadering houdt 
de Partij voor de Dieren voor het 
Provinciehuis een protestvergade-
ring. x
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Maatwerk

Tafels

Stoelen

Banken

Kasten

Decoratie

Restauratie

Verlichting

Hillegommerdijk 325      2144 KR      Beinsdorp      0252-525290

www.centmeubelen.nl

www.leeuwenhorst-automotive.nl info: 023- 62 00 967

verkooppartners:

Occassions

BMW 520 Touring automaat young timer 1999 €  2.950,00 GH
BMW 318 Ci Spec. Executive cabriolet 2005 € 10.250,00 FL
Chrysler Voyager 3.3 automaat 2004 €  4.950,00 GH
Citroen Xsara break 1999 €  1.750,00 GH
Citroen C1 Exclusive, leer, airco etc. 2011 €  6.450,00 GH
Fiat Panda 1.2 Edizione Cool, airco 2012 €  6.450,00 FL
Fiat Panda 1.2 Edizione Cool, airco 2009 €  5.750,00 GH
Fiat Grande Punto, airco 2009 €  6.450,00 GH
Fiat Punto EVO 1.3 M-jet diesel, 5 drs 2012 €  6.750,00 GH
Fiat Punto 1.4, 6-vers., T-jet 2008 €   5.750,00 GH
Ford Fiesta 1.4 16V Ghia 2005 €  4.250,00 FL
Ford Fusion 1.4 Futura 2008 €   7.250,00 GH
Jaguar XJ 3.2 V8 Executive Young timer 1999 €  4.250,00 GH
Jeep Cherokee 3.7 V6 automaat 2005 €  6.750,00 GH
Kia Carens 2.0 CVVT 2006 €  8.250,00 GH
Lancia Ypsilon nw model autom. twin air  2013 €  12.950,00 FL
Lancia Ypsilon    2007 €  4.950,00 GH
Lancia Ypsilon    2007 €  5.950,00 GH
Landrover Freelander 1.8 Wagon, sunroof 2000 €  3.750,00 FL
Mercedes Benz 190E, young timer 1992 €  2.450,00 FL
Nissan X- Trail, 2.0, 4 WD 2003 €  4.950,00 GH
Opel Corsa 1.2 sport 2003 €  3.450,00 GH
Opel Zafira 1.7 CDTi 111 Year Edition 2010 € 11.950,00 FL
Opel Zafira 1.6 Business Edition 2008 €  9.250,00 FL
Peugeot 307 2.0 SW automaat 2003 €  3.450,00 FL
Renault Modus 1.5 Dci 2006 €  3.450,00 FL
Renault Grand Espace 3.5 V6 automaat 2004 €  3.950,00 GH
Renault Espace 2.0 Privilege 2007 €  8.250,00 FL
Renault Espace 2.0 Privilege 2005 €  5.350,00 GH
Renault Clio 1.2 2004 €  4.250,00 FL
Renault Megane 1.4 16V 2003 €  2.950,00 FL
Renault Megane cabrio 2.0, nieuwstaat 2006 €  7.950,00 FL
Renault Scenic Dyn. Comfort 2005 €  3.450,00 GH
Saab 9-5 2.3 T business, autom. leer, navi 2007 €  7.950,00 FL
Skoda Fabia 1.2 TDI combi, nieuwstaat 2011 €  7.450,00 FL
Skoda Roomster 1.6 16V style 2008 €  7.450,00 FL
Volkswagen Passat 1.4 TSI comf. Station 2009 €  9.450,00 FL
Volkswagen Touran 1.6  2005 €  7.250,00 GH
Volvo XC 70 D5 automaat (station) 2005 €  6.950,00 FL
Volvo C30 1.6D Momentum 2007 € 7.250,00 GH

Zandvoortselaan 4
2106 CN Heemstede,

023- 5293577
info@garageheemstede.nl

www.garageheemstede.com

Zandvoortselaan 365
2116 EP  Bentveld,

023- 5242212
info@flintermanoccasions.nl
www.flintermanoccasions.nl

Explosieve stijging van aantal 
damherten funest voor natuur

Lezing ecoloog in Bennebroeks Trefpunt

Ecoloog Leo van Breukelen laat de cijfers zien, een explosieve stijging van het 
aantal damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen (Foto: Marilou den 
Outer).

HAARLEM - Haarlem kan zich opmaken 

voor de tweede editie van 'Gluren bij 

de Buren'. Op zondag 20 maart wordt 

Haarlem op cultureel gebied op z'n 

kop gezet. Tijdens het huiskamerfesti-

val is het voor publiek mogelijk om in 

verschillende woonkamers, verspreid 

over de hele stad, te komen gluren 

naar lokaal talent.

De organisatie van Gluren bij de 
Buren Haarlem is ook dit jaar op 
zoek naar artiesten en woonkamers, 
die een rol willen spelen bij dit 
culturele festijn. Het is de ambitie 
om in elke wijk minimaal drie woon-
kamers te vinden, die voor een dag 
hun huis veranderen tot incidenteel 
poppodium.
Naast woonkamers is de organisa-
tie weer op zoek naar artiesten uit 
Haarlem. Van smartlap tot jazz en 
van kindertheater tot een metalband 
op huiskamerniveau. Vorig jaar 

speelden maar liefst 73 artiesten 
driemaal een optreden van elk 
dertig minuten in 73 verschillende 
woonkamers door heel Haarlem.

Begroting

Gluren bij de Buren is voor bezoe-
kers gratis toegankelijk, daarom 
is het elk jaar weer stoeien om de 
begroting rond te krijgen. "Om Glu-
ren bij de Buren te realiseren, zijn 
wij sterk afhankelijk van externe 
partijen. Voor de aankomende edi-
tie zijn we nog hard op zoek naar 
nieuwe partijen, die het project 
financieel of in natura willen onder-
steunen om zo het laagdrempelige 
karakter van het project te kunnen 
behouden", aldus Sijmen Stronks, 
medeoprichter van Gluren bij de 
Buren.
Voor meer info en/of aanmelding: 
www.glurenbijdeburen-haarlem.
nl. x

Inschrijving gestart voor 
'Gluren bij de Buren'

bloemendaal - Zoals hier afgebeeld 
zien de kaartjes eruit waarmee onze 
bezorgers dezer dagen op pad gaan 
om de ontvangers van het Bloemen-
daals Nieuwsblad prettige kerstda-
gen en een voorspoedig nieuwjaar 
toe te wensen. Er zijn bezorgers, die 
al een jaar of langer hun kranten-
wijk lopen. Ook zijn er, die dat nog 
maar heel kort doen. Allemaal kun-
nen ze u desgewenst hun bezorgo-

vereenkomst met Buijze Bestelnet 
tonen waaruit blijkt dat zij bezor-
gers zijn. Wat ons betreft, verdienen 
al onze bezorgers aanmoediging 
om - weer of geen weer - hun werk 
zo goed mogelijk te blijven uitvoe-
ren. De krant krijgt u van ons gra-
tis in de bus, des te meer wordt het 
gewaardeerd als u onze bezorgers 
een nieuwjaarsfooitje gunt. x

De beste wensen!
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Asian Delights
Chinees specialiteiten restaurant 

Roemer Visscherplein 25 Heemstede
www.asiandelights-heemstede.nl

Onze specialiteiten:
Oosters - Chinees - Indonesisch
Vegetarisch

023-5242379
HEEMSTEDE - Tijdens de feestdagen is 
het natuurlijk de bedoeling dat ieder-
een geniet en zich geen zorgen maakt 
over het kerstdiner. Toch lukt dat niet 
altijd, want menigeen staat de helft 
van de tijd zenuwachtig in de keu-
ken om een fraai kerstdiner op tafel 
te zetten. “Maar het kan ook anders”, 
zegt Bas Bood van Slagerij en Traiteur 
Bood uit Heemstede. “Wij hebben na-
melijk alles in huis om het kerstdiner 
zorgeloos te serveren.” 

door Christa Warmerdam

‘Ontzorgen’ noemen Bas en Coen Bood 

het. Bas: “Met kerstmis moet iedereen 

een fi jne tijd hebben en vooral genieten 

van elkaar en lekker eten. Daarom staat 

onze speciale kerstbrochure vol met 

leuke en mooie menusuggesties. Klanten 

kunnen zelf een keuze maken of ze kant-

en-klare of rauwe gerechten willen. Een 

combinatie is natuurlijk ook mogelijk. Je 

kunt het op deze manier zo makkelijk of 

moeilijk maken als je zelf wilt. De menu’s 

in onze brochure zijn compleet, van voor- 

tot nagerecht, sauzen en fonds.”

Voor veel klanten blijft Coens kerstkal-

koen favoriet. Vorig jaar hebben maar 

liefst 720 mensen deze kalkoen met 

Kerstmis gegeten. Niet gek als je bedenkt 

dat de kalkoen al uitgebeend is door een 

van de slagers van Bood en gevuld is met 

kalfsgehakt, vruchten, noten, kruiden en 

specerijen. De buitenkant is gekruid en 

gebardeerd met vet spek. “Het enige wat 

de klant nog moet doen, is de kalkoen 

met de meegeleverde braadzak onge-

veer drie en een half uur op 150 graden 

in de oven zetten.”

De kalkoen is slechts één voorbeeld uit 

de vele suggesties, die in de brochure 

(in de winkel en op de website te vinden) 

staat. Bestellingen kunnen mondeling 

tot en met zaterdag 19 december door-

gegeven worden.

Kijk voor meer informatie en de kerstbro-

chure op: www.slagerijbood.nl.

Slagerij en Traiteur Bood
Zandvoortselaan 161

Heemstede

Tel. 023-5242158

Zandvoortselaan 161,  2106 AM Heemstede
T: 023-5242158 

E: info@slagerijbood.nl

W: www.slagerijbood.nl

Zandvoortselaan 163 2106 AM Heemstede
023-5442992 www. huizevanwely.nl

Voor een gezellige en een lekkere Kerst 
heeft Huize van Wely alles in huis!!

Kom gezellig langs voor een mooi 
kerstboeket of kerststuk of andere 

leuke decoraties om de kerstsfeer in 
huis te halen.

We zien u graag in de winkel om u te adviseren!
023-5442330 Zandvoortselaan 155 Heemstede

2TASTY 
Heemstede

Bestel tijdig uw 
Kerstdesserts

www.2tastyheemstede.nl

Tel.: 023 - 544 12 12

MERRY CHEESEMAS

GORGONZOLA MET CHAMPAGNE
Nu 200 gram voor maar € 5,98

P.S. tweede Kerstdag open van 8.00 tot 13.30 uur

Zandvoortselaan 175 Heemstede.
023 - 524 43 83 www.kaashuistromp.nl

HEEMSTEDE

Albert Heijn
Zandvoortselaan 169
Heemstede
023-5240527

Albert Heijn Zandvoortselaan, 
ook voor al uw kerstboodschappen! 

Dit jaar extra ingekocht: 
Verse oesters van Dingemans. 

Per dozijn,  incl. oestermes. 
Verkrijgbaar vanaf 22 dec. 

reserveren is mogelijk in de winkel.

Aanstaande zaterdag 19 december, 
Bourgogne proeverij in de winkel.

(Vrije inloop)

www.wijnhuisheemstede.nl

ZANDVOORTSELAAN 173 • HEEMSTEDE
023-5241203

DROGISTERIJ BART PARFUMERIE
“SPECIAALZAAK IN GEZONDHEID EN VERZORGING” 

Koop nu voor de feestdagen 
uw cadeaus met 21 % korting!
Deze week op alle luxe merken.

Slagerij en Traiteur Bood: 
eerste hulp bij kerststress
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Zoekt u iets???
Plaats een

PAPERCLIP
via de website

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

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

Wij zijn met SPOED op zoek naar een gemotiveerde collega voor de functie van:

ALL-ROUND MONTEUR BEDRIJFSWAGENS VOOR IN 
ONZE WERKPLAATS
Functie-eisen:
* Gespecialiseerd in onderhoud van vrachtwagens;
* Rijbewijs B; 
* Zelfstandig kunnen werken;
* Enige ervaring in pneumatiek / hydrauliek.

Wij bieden u een afwisselende baan in een prettige werkomgeving.

Bovenstaande  functie  is voor  40 uur per week.

Bij interesse dient u uw sollicitatiebrief voorzien van CV en pasfoto 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.

Winter
shopping
Winter
shopping  

INBRAAKSCHADE ?
 

SALVAGE
KENNEMERLAND

 
NACHT & DAG
BEREIKBAAR

 
023-5.36.46.56

TWEEDEKANS
kringloopwinkeltweedekans
heeft gratis ophaaldienst,
,wij doneren aan diverse
goede doelen , ook doen

wij algehele
huisontruimingen,

voor meer info
0251-809999



bloemendaal - Een flink pak handte-
keningen kreeg wethouder Richard 
Kruijswijk afgelopen dinsdag over-
handigd van de vicevoorzitter van de 
Winkeliersvereniging Bloemendaal, 
Robert Verrijk. Meer dan tweeduizend 
(nog niet op dubbeling nagekeken) 
handtekeningen, die de gemeente 
oproepen een einde te maken aan de 
parkeermeters in de winkelstraat van 
Bloemendaal-dorp en er een blauwe 
zone van te maken, net als in de ande-
re kernen van Bloemendaal.

door Marilou den Outer

Eerder al hadden deelnemende 
winkeliers posters achter de ramen 
gehangen voor datzelfde doel. In de 
straat staan nu parkeermeters, die 
alleen pinpassen accepteren. Alter-
natief is betalen met een app op 
de mobiele telefoon. Vooral oudere 
bezoekers van de winkelstraat heb-
ben daar moeite mee.
"Dit is voorlopig onze laatste actie, 
nu is de gemeente aan zet", aldus 
Verrijk in een reactie. Die zet komt 
er, begin volgend jaar, verzekert 
wethouder Kruijswijk desgevraagd. 
"Dan gaat collega Nico Heijink, die 
over winkelstraten gaat, met de win-
keliers in gesprek. Overigens niet 
alleen over parkeren, maar over de 
verbetering van de winkelstraten in 
bredere zin. Dan komt het parkeer-
beleid ook ter sprake. We nemen 
de bezwaren en de handtekeningen 

zeker serieus", aldus de wethouder, 
die verder niet vooruit wil lopen op 
het gesprek. Wel meldt hij dat de 
nieuwe parkeermeters 'een aardige 
cent' hebben gekost. Het hoofddoel 
van de meters is volgens de wet-
houder het reguleren van het par-
keren ter plekke. "Ervoor zorgen 
dat mensen kort kunnen parkeren, 
het doel is niet om er flink geld 
mee te verdienen." Jaren geleden 
hebben de winkeliers zelf gepleit 
voor invoering van parkeermeters. 
Dit om te voorkomen dat langpar-
keerders plekken bezet houden 
van boodschappen doend publiek. 
De nieuwe parkeermeters, die dit 
jaar zijn geplaatst, accepteren geen 
muntgeld meer. x
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“Er staat zoveel druk op me.
Bij het minste of geringste 
schiet ik uit mijn slof.”

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

Raadhuisstraat 60 - Heemstede

Winkeliers gaan met wethouder 
in gesprek over parkeersituatie

Op de foto links Robert Verrijk, vice-
voorzitter van de Winkeliersvereni-
ging Bloemendaal, die de handteke-
ningen overhandigt aan wethouder 
Richard Kruijswijk (Foto: pr).

bloemendaal - Op woensdagmorgen 
9 december ondertekenden de 
Gemeente Bloemendaal en corpora-
ties Brederode Wonen, Pré Wonen 
en hun huurdersverenigingen de 
Prestatieafspraken voor 2016. Daar-
mee wordt gezamenlijk uitvoering 
gegeven aan het woningbeleid in 
Bloemendaal.
Bloemendaal is de eerste gemeente 
in de regio Zuid-Kennemerland, die 

de Prestatieafspraken met corpora-
ties en huurdersorganisaties onder 
het regime van de nieuwe Woning-
wet heeft getekend. x

Ondertekening afspraken 
met woningcorporaties

Er wordt gezamenlijk uitvoering 
gegeven aan het woningbeleid in 
Bloemendaal. Op de foto wethouder 
Richard Kruijswijk van Bloemendaal, 
corporaties Brederode wonen en Pré 
Wonen (Foto: pr).

vogelenzang - Buitenplaats Leyduin in 
Vogelenzang is een groene oase met 
een rijke historie. Landschap Noord-
Holland zoekt per direct vrijwillige 
gastheren en -dames uit de omgeving 
voor het ontvangen van bezoekers in 
Huis Leyduin.

Als vrijwilliger ontvangt men bezoe-
kers in Huis Leyduin tijdens verga-
deringen, huwelijksceremonies, 
recepties en andere bijeenkomsten 
of openstellingen.
Kleinzoon van de tuinbaas Gert de 
Kruif werkt hier al vele jaren met 
grote passie als vrijwilliger: "Het sta-
tige Huis Leyduin kent een rijk ver-
leden en ik vertel bezoekers altijd 
graag over hoe de families hier leef-
den. Het is een vrijwilligersbaan, 
die veel voldoening schenkt. Je telt 
mee in de organisatie van Land-
schap Noord-Holland. Belangrijk is 
het om een dienstverlenende instel-
ling te hebben, plezier in het werk 
en oog te hebben voor de histori-
sche setting van Huis Leyduin. Pro-
beer het! En geniet van het leven op 
Leyduin. De combinatie van natuur 
en cultuur doet mensen goed."
Ooit hadden voorname families hier 
hun zomerverblijf. Nu kan iedereen 
er genieten van de vermenging van 
natuur en cultuur. Op de Buiten-
plaats Leyduin kan men wandelen, 
fietsen, picknicken of vergaderen. 
De Belvedère (uit 1760) is gerestau-
reerd, de tuinmuur en de schuren 
bij de moestuin zijn opgeknapt en 
is een levendige plek geworden en 
op Woestduin ligt een voormalige 

paardenrenbaan. Het Landschap 
wil in 2016 het karakteristieke Juf-
fershuis restaureren en openstellen 
voor publiek, met een theeschenke-
rij. Op het landgoed leven allerlei 
dieren: spechten, boomklevers, 
reeën en eekhoorns.
Voor meer info kan men kijken op 
www.landschapnoordholland.nl/
vrijwilligers/talentenbank voor de 
vrijwilligersvacature of bellen met 
Tetje Falentijn, tel. 06-16689367. x

Vrijwillige gastheren en -dames 
gezocht voor Huis Leyduin

Huis Leyduin (Foto: Henk van Brug-
gen).

haarlem - Op dinsdag 5 januari start 
het Taalspreekuur in de Biblio-
theek Haarlem Schalkwijk (Fie 
Carelsenplein 2). Elke dinsdag, 
van 10.00 tot 12.00 uur, en elke 
donderdag van 15.00 tot 17.00 uur 
kan iedereen informatie krijgen 
over waar je de Nederlandse taal 
kunt leren of waar je kunt inbur-
geren. Het Taalspreekuur is tot 
stand gekomen in samenwerking 
met de Gemeente Haarlem en de 
taalaanbieders in de regio. Een 
bibliotheekmedewerker helpt de 
bezoeker op weg om een geschikte 
cursus te vinden. Dit kan op een 
school zijn, maar hulp van een vrij-
willige taalcoach is ook mogelijk. 
Er wordt gratis advies gegeven en 
men verwijst door naar passende 
taalaanbieders. x

Taalspreekuur in 
bieb Schalkwijk

haarlem - Schrijf je gedichten en 
wil je je techniek verbeteren? 
Kom dan naar de workshop poë-
zieschrijven van dichter Lucas 
Hirsch op donderdag 28 januari, 
van 20.00 tot 22.00 uur, in de Bibli-
otheek Haarlem Centrum (Gast-
huisstraat 32). Hirsch bespreekt de 
drie door jou ingezonden gedich-
ten en geeft feedback en tips. Ook 
kun je je beste gedicht voordragen 
en je voordrachttechniek verbete-
ren. Stuur je beste drie gedichten 
voor 21 januari naar janneke.
elderbroek@bibliotheekzuidken-
nemerland.nl. De toegangsprijs 
voor de workshop bedraagt 7,50 
euro, niet-leden betalen 10 euro. 
Reserveren is mogelijk via www.
bibliotheekzuidkennemerland.
nl. x

Word een 
betere dichter

haarlem - In het weekend van 
vrijdag 18 tot en met zondag 20 
december houdt 37PK, Platform 
voor Kunsten voor het eerst een 
indoorkunstmarkt. De tentoon-
stellingsruimte van 37PK wordt 
omgebouwd tot een modern rari-
teitenkabinet in kerstsferen. Hier 
zullen participanten uit verschil-
lende disciplines gedurende het 
weekend zelfvervaardigde pro-
ducten en kunstobjecten te koop 
aanbieden zoals bijvoorbeeld sie-
raden, prints, collages, keramiek, 
tekeningen en zeefdrukken. De 
openingstijden zijn: vrijdag 18 
december van 19.00 tot 23.00 uur, 
zaterdag 19 december van 12.00 
tot 17.00 uur en zondag 20 decem-
ber van 12.00 tot 17.00 uur. 37PK, 
Platform voor Kunsten bevindt 
zich aan het Groot Heiligland 37 
in Haarlem. x

37PK houdt
indoorkunstmarkt

haarlem - Verhalenverteller Moni-
que houdt op zaterdag 26 decem-
ber een vertelwandeling. Op ver-
schillende locaties in de binnen-
stad vertelt zij een verhaal. Daarin 
komen verschillende karakters 
naar voren. Het verhaal speelt zich 
af tijdens het beleg van Haarlem 
in 1572/1573. De Haarlemmers 
hielden toen, onder gruwelijke 
omstandigheden, moedig stand 
tegen de Spanjaarden. De wan-
deling met een knipoog duurt 
ongeveer 45 minuten. Om 19.30 
uur start de vertelling voor het 
stadhuis. Men betaalt 10 euro ter 
plekke. Men kan zich aanmelden 
via de website: www.verhalen-
mertmonique.nl. x

Vertelwandeling 
door binnenstad

Verhalenverteller Monique (Foto: pr).

Krant niet ontvangen
of klachten over
de bezorging?
Bel Bestelnet

tel.: 071 3643434
of bezoek

buijzepers.nl/de-verspreiding
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Geen aanpassing
aan trottoir van 
Witte de Withlaan

"Samen zorgen
voor belangen
van inwoners"

Samen sterkvoor 
ouderen
in Bloemendaal

Aerdenhout • Bennebroek • Bloemendaal  • Over veen • Vogelenzang

Bloemendaals NieuwsbladBloemendaals Nieuwsblad

Winnaar Bon Appe�t Cup 2015

Weekmenu (zo 27 december - do 31 december)
Boerenpaté, notenbrood en pickles 

geserveerd met vijgencompote
Gebakken zeewolf Siciliana, met 

kappertjes- en ansjovissaus
Apfelstrudel met kaneelijs en 

vanillesaus € 29,50

Madiwodo-schotel (ma 28 dec. - do 31 dec.)
Wildburger met pomme duchesse en 

rodekoolsalade € 10,50

Nieuwjaarswedstrijd op 3 januari
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

Iedere dag geopend
Maandag t/m zaterdag Happy hour

van 8.00-10.00 uur

Zondag van 10.00-12.00 uur
Programma goud van € 14,- voor € 10, -

Nijverheidsweg 10
Meer op www.carwashheemstede.nl

Krant niet ontvangen
of klachten over
de bezorging?
Bel Bestelnet

tel.: 071 3643434
of bezoek

buijzepers.nl/de-verspreiding

Voor de kortste weg
op de arbeidsmarkt

Ton van Rijnberk beëdigd als 
wethouder in Bloemendaal

bloemendaal - D66'er Ton van Rijnberk is afgelopen raads-
vergadering beëdigd tot wethouder van de Gemeente 
Bloemendaal. Hij volgt Jur Botter (eveneens D66) op, 
die eind september tussentijds opstapte. Van Rijnberks 
voornaamste portefeuille is die van zorg en welzijn. Door 
decentralisatie zijn de afgelopen jaren belangrijke taken bij 
gemeenten terechtgekomen zoals Wmo, de Participatiewet 
en jeugdzorg. Daarnaast is de wethouder verantwoordelijk 
voor onderwijs, cultuur, volksgezondheid, ouderenbeleid 
en wonen en huisvesten van 'aandachtsgroepen', waaron-

der statushouders. Het heikele dossier 'Elswoutshoek', de 
niet afgesloten kwestie over de uitbreidingswensen van de 
eigenaren van dit landgoed, valt sinds het vertrek van Jur 
Botter onder wethouder Nico Heijink. Noordwijker Van Rijn-
berk hoeft overigens voorlopig niet te verhuizen uit de Bol-
lenstreek. Hij heeft voor ene jaar ontheffing gekregen voor 
het vereiste ingezetenschap van de Gemeente Bloemen-
daal. De huidige raadsperiode loopt nog tot 2018 (Tekst en 
foto: Marilou den Outer). x

regio - De aanleg van het fietspad 
door de Amsterdamse Waterleiding-
duinen, van de Oase in Vogelenzang 
naar Zandvoort, kan voorlopig nog 
niet beginnen. De stichting Natuur-
belang Amsterdamse Waterleiding-
duinen heeft een succesje behaald in 
een voorlopige voorziening ('vovo') 
bij de rechtbank in Haarlem. De rech-
ter sprak uit dat de werkzaamheden 
nu nog niet mogen beginnen, omdat 
die mogelijk onomkeerbare gevolgen 
zullen hebben.

door Marilou den Outer

Het draait in dit geval om de natuur. 
Het fietspadtracé is gepland door 
beschermd natuurgebied, habitat 
van onder meer minuscule nauwe 
korfslakjes en zandhagedissen. De 
rechter gaat inhoudelijk niet in 
op de zaak, dat wordt de taak van 
de bestuursrechter, die de zaak in 
bodemprocedure gaat behandelen. 
Dan zal het onder andere gaan om 
de afweging van belangen, maat-
schappelijk versus natuur. In hoe-
verre bijvoorbeeld is een recreatief 
fietspad verstorend voor de daar 
levende beschermde dieren?
Voor het fietspad waren al 'ver-
klaringen van geen bedenkingen' 
afgegeven door Gedeputeerde Sta-
ten van Noord-Holland en de staats-

secretaris van Economische Zaken. 
De Gemeente Zandvoort had al een 
omgevingsvergunning verleend. Al 
eerder is het tracé gewijzigd, na kri-
tiek vanuit natuurbeschermingsor-
ganisaties.
Het geplande fietspad sluit in Voge-
lenzang aan op de Vogelenzangse-
weg en het groene gebied Leyduin. 
Aan Zandvoortse zijde sluit het aan 
via ecoduct Zandpoort op de Ken-
nemerduinen.
De aanleg van het fietspad had 
volgens plan afgelopen november 

van start moeten gaan. Bij ingang 
de Oase is al een kleine voorberei-
ding zichtbaar; daar is een nieuwe 
fietsenstalling gemaakt naast het 
parkeerterrein. De huidige stalling 
naast Uitspanning de Oase moet 
dan verdwijnen. Op precies die 
plek is de start van het nieuwe tracé 
gepland. x

Aanleg van fietspad door duingebied opgeschort

De stichting Natuurbelang Amster-
damse Waterleidingduinen heeft een 
succesje geboekt (Foto: Marilou den 
Outer).

bloemendaal - Op zondag 27 decem-
ber, van 15.00 tot 18.00 uur, zingt 
men met elkaar kerstnummers 
in Grand Café Vreeburg. Het 
kerstmannenkwartet met pianist 
Hans Keune, bassist John Erich, 
drummer/zanger Joop Kooger en 
percussionist Evert Braumüller 
zullen zorg dragen voor de swin-
gende begeleiding. Kerstman 
Gerard van der Veldt ontvangt 
het publiek graag in zijn Grand 
Café Vreeburg, aan het Kerkplein 
16 in Bloemendaal. De toegang is 
gratis. x

Meezingen met 
kerstnummers

haarlem - Een van Nederlands 
invloedrijkste psychologen, Ap 
Dijksterhuis, schreef het boek 
'Op naar geluk'. Met een nieuw 
jaar voor de boeg is dit een mooi 
thema voor het eerste Kennisca-
fé in 2016. Want wie wil nu niet 
gelukkig zijn? Het Kenniscafé 
vindt plaats op dinsdag 12 janu-
ari, van 20.00 tot 22.00 uur, in de 
Bibliotheek Haarlem Centrum 
(Gasthuisstraat 32). De toegangs-
prijs bedraagt 5 euro, niet-leden 
betalen 7,50 euro. Men kan kaart-
jes reserveren via www.biblio-
theekzuidkennemerland.nl. x

Kenniscafé 
over geluk

haarlem - De bloeddruk is een dui-
delijke graadmeter om te checken 
hoe gezond het lichaam is. Vegro 
Thuiszorgwinkel organiseert 
daarom iedere eerste woensdag 
van de maand gratis bloeddruk-
metingen. Woensdag 6 januari 
is men tussen 10.00 en 15.00 uur 
welkom in Vegro Thuiszorg-
winkel Haarlem, gevestigd aan 
de Amsterdamstraat 70-72. Een 
afspraak maken is niet nodig. x

Gratis meting 
van bloeddruk

haarlem - Op vrijdag 18 december, 
om 16.00 uur, opende architect 
Cees Dam in het ABC Architec-
tuurcentrum Haarlem de exposi-
tie 'Het Nieuwe Dromen: anders 
kijken naar Haarlem'. Op deze 
tentoonstelling, die tot en met 27 
januari te bezichtigen is, besteedt 
Stichting Het Nieuwe Dromen op 
uitdagende wijze aandacht aan 
dromen, ideeën en wensbeelden 
over nieuwe bestemmingen voor 
leegstaande panden en oplossin-
gen voor ongebruikte ruimte in 
Haarlem. Daarbij wordt iedere 
Haarlemmer uitgedaagd mee te 
dromen. ABC Architectuurcen-
trum Haarlem is te vinden aan het 
Groot Heiligland 47. x

Anders kijken 
naar Haarlem

haarlem - Met kerst in aantocht 
komt het kerstpakkettenverkeer 
weer in volle gang. Steeds meer 
ontvangers van zo'n pakket zien 
het als een mooi gebaar om dat 
aan te bieden aan de Voedselbank. 
Voor de klanten van de Voedsel-
bank betekent dat een enorm licht-
punt bij de kerstviering. Het done-
ren van kerstpakketten kan bij de 
Voedselbank, aan de Oostvest 54 
in Haarlem. In verband met de 
feestdagen zijn de openingstijden 
van de Voedselbank gewijzigd. De 
locatie aan de Oostvest is alleen 
open op donderdag 24, maandag 
28, dinsdag 29, woensdag 30 en 
donderdag 31 december, steeds 
van 09.00 tot 12.00 uur. Voor meer 
info: voedselbankhaarlem.nl. x

Inzameling van 
kerstpakketten
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bloemendaal - Op woensdagavond 16 
december vergadert de gemeenteraad 
van Bloemendaal voor het laatst in 
2015. Naar goed gebruik wordt de ver-
gadering en het jaar afgesloten door 
de nestor van de raad, André Burger. 
In zijn toespraak kijkt hij terug: "Er 
is veel gebeurd in 2015, zowel in de 
wereld als hier in de gemeente Bloe-
mendaal. Er zijn veel persoonswisse-
lingen geweest in het college en de 
raad, maar de ambtelijke organisatie 
verdient een compliment. Natuurlijk 
zijn er fouten gemaakt, maar dat mag, 
het betekent dat er iets gebeurt. Als 
er maar geleerd wordt van de fouten." 
Burger kijkt ook vooruit: "Wij hebben 
als raad een voorbeeldfunctie. Laten 
we samen zorgen voor de belangen 
van de inwoners van Bloemendaal."

door Christa Warmerdam

De raadsvergadering begint met het 
installeren van de nieuwe wethou-
der. Ton van Rijnberk van D66 volgt 
Jur Botter op, die per 1 oktober zijn 
functie heeft neergelegd. Met zijn 
installatie bestaat het college weer 
uit drie wethouders en een (waar-
nemend) burgemeester. Conny van 
Stralen, fractievoorzitter van D66, 
verwelkomt haar partijgenoot: 
"Met Ton halen we een ervaren 
raadslid en wethouder binnen. Hij 

is wethouder geweest in Hillegom." 
Alle aanwezige raadsleden gaan 
akkoord met de benoeming en 
met het feit dat de nieuwe wethou-
der voorlopig in Noordwijk blijft 
wonen. Burgemeester Bernt Schnei-
ders neemt de gelofte af en felici-
teert Van Rijnberk: "Niet alleen met 
je wethouderschap, maar ook met 
je verjaardag!"

Statushouders
Wethouder Richard Kruijswijk ant-
woordt in het vragenhalfuur op 

vragen van het CDA, Liberaal Bloe-
mendaal en Hart voor Bloemen-
daal over statushouders (asielzoe-
kers met een verblijfsvergunning) 
en de communicatie daarover: "In 
Bloemendaal is nog niet bekend 
hoeveel statushouders er zullen 
komen. Heemstede loopt daarin 
voor op ons. Wel weten we dat we 
sowieso vijftig statushouders moe-
ten opnemen. Over de rest gaat ons 
plan van aanpak en we verwachten 
in februari volgend jaar daar meer 
duidelijkheid over te hebben, dan 
kunnen we ook de bewoners verder 
informeren. Overigens beantwoor-
den we brieven van omwonenden 
rechtstreeks."

Referendum
Wethouder Nico Heijink gaat in op 
vragen van D66 over het referendum 
op 6 april 2016: "De Gemeente Bloe-
mendaal zal hetzelfde aantal stem-
lokalen openen als bij verkiezingen 
en heeft voldoende middelen voor 
de uitvoering van dit referendum." 
Het landelijke referendum gaat 
over het verdrag tussen de Euro-
pese Unie en Oekraïne.

Mogelijke fusie
Aan het eind van het vragenhalf-
uur deelt burgemeester Schneiders 
nog mee dat Bloemendaal met de 
Gemeente Haarlemmerliede in 
gesprek gaat over de mogelijkheden 
van een fusie. "Dit zijn puur oriën-
terende besprekingen, omdat Haar-
lemmerliede op den duur niet meer 
door wil als zelfstandige gemeente. 
Als er ontwikkelingen zijn, hoort u 
dat natuurlijk meteen. Maar mocht 
wethouder Heijink gesignaleerd 
worden in Haarlemmerliede, dan 
weet u vast waarom."

Rotonde
Daarnaast wordt nog gesproken 
over een eventuele rotonde op de 
kruising van de Brederodelaan/
Duinlustparkweg/Wietze Noor-
manlaan/Zocherlaan. Dit naar aan-
leiding van een burgerinitiatief 
van mevrouw Martens en meneer 
Heystek. Het punt is besproken in 
een commissievergadering, maar 
gebleken is dat er te weinig infor-
matie is om een goed besluit te 
kunnen nemen. Er wordt besloten 
om een extra advies in te winnen 
van een verkeersbureau; leidt een 
rotonde, zoals de initiatiefnemers 
hebben voorgesteld, tot een betere 
verkeersveiligheid? De werkzaam-
heden aan de Brederodelaan gaan 
ondertussen gewoon door.
Burgemeester Schneiders sluit af: 
"Namens het college wens ik ieder-
een een goed kerstfeest, een goed 
nieuw jaar en we zien elkaar weer 
op 5 januari op de nieuwjaarsrecep-
tie." x

André Burger: "Fouten maken 
mag, als je er maar van leert"

Burger keek terug op het afgelopen 
jaar (Foto: pr).

haarlem - Ondanks het succes van de 
vorige edities gaat de traditionele 
Nieuwjaarsduik in de Molenplas in 
het Haarlemse Schalkwijk dit jaar niet 
door. Het is niet gelukt om de traditio-
nele plons bij de start van het nieuwe 
jaar financieel rond te krijgen.

De Nieuwjaarsduik in de Molenplas 
in het Haarlemse Schalkwijk had 
vorig jaar een recordaantal deelne-
mers. Zij werden voorzien van een 
gevarieerd entertainmentprogram-
ma en konden voor koek-en-zopie 
terecht bij restaurant De Molen-
plas. Elke deelnemer kreeg boven-
dien een mooi aandenken aan de 
memorabele plons. Organisator 
Peacock Events heeft samen met 
de partners moeten besluiten het 
evenement niet door te laten gaan. 
Het streven is om de duik in de toe-
komst wel weer te organiseren.
Het evenement werd in het ver-
leden mogelijk gemaakt door de 
Gemeente Haarlem, de wijkraden, 

Ymere, Pré Wonen en Elan Wonen. 
Deze partijen hebben allemaal min-
der geld beschikbaar voor evene-
menten en moeten dus strategische 
keuzes maken.
Samen met deze partijen denkt de 
organisatie na over hoe het evene-
ment in de toekomst behouden kan 
worden voor de regio. 'Iedereen ziet 
wel de meerwaarde van zowel de 
Nieuwjaarsduik Schalkwijk in Zee 
als het zomerse Schalkwijk aan Zee 
Festival en dus wordt er vanuit ver-
schillende kanalen goed nagedacht 
over de toekomst', aldus Peacock 
Events.
Bedrijven die deze bijzondere eve-
nementen in Schalkwijk willen 
ondersteunen, kunnen zich mel-
den. Voor meer informatie: www.
schalkwijkaanzee.nl. x

Nieuwjaarsduik 
valt in het water

Er zijn niet voldoende financiële mid-
delen om de duik in de Molenplas in 
Schalkwijk van de grond te krijgen 
(Archieffoto: pr).

haarlem - Het college heeft vorige 
week dinsdag besloten om een huur-
contract aan te gaan voor de tweede 
verdieping van het pand Zijlweg 
245 in Haarlem. Het betreft veertig 
kamers, die binnen enkele weken 
gemeubileerd aangeboden worden 
aan alleenstaande, jonge status-
houders.

Gemiddeld krijgen per maand der-
tig statushouders een passende 
woning in Haarlem aangeboden. 
De komende maanden worden 
extra tijdelijke woningen aan de 
stad toegevoegd waar zowel status-

houders kunnen wonen als ande-
re Haarlemmers, die al lang op 
een sociale huurwoning wachten. 
Hiervoor worden vier kansrijke 
projecten uitgewerkt. Het getrans-
formeerde gebouw Zijlweg 245 is 
het eerste project, dat gerealiseerd 
wordt.
Statushouders zijn asielzoekers, 
die een verblijfsvergunning heb-
ben gekregen op grond van hun 
asielaanvraag.
Via een particuliere verhuurder 
wonen op de andere verdiepingen 
van het pand studenten. x

40 studentenwoningen voor 
statushouders in Zuid-West

spaarndam - Juist voor het afsluiten 
van deze editie gaf de Gemeente 
Haarlem haar fiat voor het doorgaan 
van Kunstcentrum de Kolk. De finan-
ciële crisis van de afgelopen jaren 
had ernstig teruglopende verkoop-
cijfers veroorzaakt. Daardoor was het 
Kunstcentrum langzaam maar zeker 
aan de de rand van een faillissement 
geraakt.

door Fred Dukker

Via een inzamelingsactie is door een 
groot aantal particuliere donateurs, 
ondernemers en de Ondernemers-
vereniging Spaarndam net op tijd 
voldoende geld bij elkaar gebracht 
om het Kunstcentrum overeind te 
houden.
Voorzitter Johanna van Steen voelt 
zich uitermate gelukkig dat het tij 
ten gunste van de Kolk is gekeerd 
en het Kunstcentrum voor Spaarn-
dam voorlopig behouden is. "Dit is 
het beste bewijs, dat De Kolk breed 
gedragen wordt. Spaarndam is een 
uniek dorp waar een kunstcentrum 
absoluut niet mag ontbreken. We 

gaan weer druk aan de slag om het 
expositieprogramma voor 2016 in 
te vullen. De huidige tentoonstel-
ling loopt nog even door tot en met 
zondag 10 januari 2016. Dit is wer-
kelijk het mooiste kerstcadeau, dat 
we ons hadden kunnen wensen." x

Fraai kerstcadeau voor Kolk

Het zag er lange tijd slecht uit voor het 
kunstcentrum in Spaarndam, maar 
men kan door met de exposities aan 
de Westkolk 4 (Foto: pr).

haarlem - Wintertheater Stelo 
Arbaro opent zijn deuren ach-
terin galerie rebupART2, aan de 
Sterrebosstraat 61 zwart in Haar-
lem. De poppentheatervoorstel-
ling 'Witje' is te zien iedere dag 
in de kerstvakantie om 16.00 uur. 
Ook op eerste en tweede kerstdag. 
De sprookjesachtige voorstelling 
is geschikt voor kinderen van 4 
tot en met 10 jaar. De entreeprijs 
bedraagt 5 euro. Ouders kunnen 
intussen naar de expositie kijken 
van Rasim in de galerie. Reserve-
ren kan via info@rebup.nl of tel.
nr. 06-39581272. x

Poppentheater 
bij rebupART2
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wenst u fijne feestdagen 
en een gelukkig 2016
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Bloemendaalseweg 20       Bloemendaal      Tel. 023-5255812

Rutte Levensmiddelen & Delicatessen
Elke dag vers gebrande noten 
Luxe mix: 250 gram € 4,25

En natuurlijk de mooiste
champagnes in huis.

bennebroek - De Gemeente Bloemen-
daal is niet van plan de trottoirs te 
herstellen aan de Witte de Withlaan 
in Bennebroek. Daar lopen op drie 
plaatsen voortuinen door tot aan de 
straat en ze onderbreken daarmee 
het trottoir. Dit blijkt uit antwoor-
den van de gemeente op raadsvra-
gen van de PvdA. Die vindt de situ-
atie voor voetgangers op die plaats 
te onveilig. De oversteek wordt ook 
gebruikt door leerlingen van de 
Franciscusschool.

door Marilou den Outer

Uit de antwoorden in "de ramme-
lende brief", blijkt dat de gemeen-
te de situatie gedoogt. "Wat is er 
op tegen om gewoon de stoep te 
herstellen, er is toch geen enkele 
reden om op die plaats een plant-
soen aan te leggen?", vraagt frac-
tievoorzitter Henk Schell zich af 

en hij kondigt aan de kwestie ver-
der bij de ambtelijke dienst aan te 
kaarten.
In de antwoorden laat de gemeen-
te weten dat het gaat om een 
'historische situatie, ontstaan ten 
tijde van de aanleg van de voetpa-
den aan weerszijden van de Witte 
de Withlaan'. Aan de overzijde van 
de huizen ligt een groene strook, 
waardoorheen ook een wandel-
pad loopt.

Slap
De gemeente wijst erop dat in 
de voormalige gemeente Benne-
broek al een poging is gedaan de 
plantsoenen in de voortuinen te 
bestraten, 'maar dat stuitte op ver-
zet in de buurt'. "Een ongelooflijk 
slap argument van de gemeente 
om te zeggen: de mensen willen 
het niet, dus dan doen we het ook 
maar niet", aldus Schell.
De gemeente vindt niet dat er een 
overtreding wordt begaan door 
bewoners. De stukjes grond heb-
ben bestemming 'verblijfsgebied' 
en daar valt ook groenvoorziening 
onder.

Onjuiste info
Schell vindt dat de gemeente wel 
moet optreden en zegt zich te sto-
ren aan de brief, die onduidelijk 
is en onjuiste informatie geeft. Zo 
staat er dat de commissie Grond-
gebied er in februari dit jaar over 
heeft gesproken. Volgens Schell 
is dat niet het geval. De discussie 
in die vergadering ging over het 
groen tegenover de woningen. x

Gemeente Bloemendaal wil 
verlengde voortuinen gedogen

Rechts de ingang van de Franciscusschool. De verkeersveiligheid van onder 
meer de leerlingen zou in het geding zijn (Foto: Marilou den Outer).

Marathon Danshuis 
brengt 810 euro op

haarlem - Danshuis Haarlem organiseerde afgelopen maandag voor de tweede 
maal de DansMarathon om geld in te zamelen voor de actie Serious Request 
van 3FM. Vanaf 12.00 uur gaven vele dansdocenten non-stop acht danslessen 
in verschillende stijlen. Iedereen, van 8 tot 88 jaar, kon meedoen en de opkomst 
was groot. Een hoogtepunt van de dag was het arriveren van de filmploeg van 
Serious Request, die opnames maakte van een aantal lessen en dansers en 
docenten interviewde. De absolute toppers van de dag waren Luna van Laar en 
Nora Hendriks, beiden 13 jaar en studenten van de Vooropleiding van Danshuis 
Haarlem, die alle acht lessen hebben meegedaan. Aan het einde van de dag zat 
er 405 euro in de doos en dat is door het Danshuis verdubbeld, dus is er uitein-
delijk 810 euro overgemaakt voor het goede doel (Foto: Rob Kievits). x

haarlem - Op donderdag 28 januari 
organiseert Sencity een bandjescon-
test in het Patronaat Café. Met een 
dove jury. Men zoekt naar een uitbun-
dige band, die in het voorprogramma 
van Sencity gaat spelen. Sencity is 
het zintuig prikkelende evenement, 
dat op 20 februari in de grote zaal van 
het Patronaat plaatsvindt. Sencity 
organiseert deze contest met Stich-
ting Gitaarlem en VBGS Conceptont-
wikkeling.

De organisaties zijn op zoek naar 
bands, die uitblinken in het geven 
van een uitbundige show, die non-
verbaal net zo aantrekkelijk is als 
muzikaal. Een flinke uitdaging, 
want als je muziek niet kunt horen, 
'luister' je het op een heel andere 
manier. De dove jury let extra op de 
stage performance van de bands.

Sencity
Sencity is een zintuig prikkelend 
feest; de avond in het Patronaat 
staat vol met verassende activitei-
ten en prikkelende momenten. Er 
wordt niet alleen maar een beroep 
gedaan op het gehoor, maar ook 
op het zicht, het gevoel (het waar-

nemen van de trillingen), geur en 
smaak. Muziek is namelijk meer 
dan alleen geluid, maar ook een 
emotie of een verhaal. Op Sencity 
beleef je muziek met alle zintui-
gen.

Inschrijving
Inschrijven dient te gebeuren voor 
10 januari 2016 via gitaarlem@
gmail.com. De voorwaarden om in 
te schrijven: het kunnen verzorgen 
van een optreden van minimaal 25 
minuten (eigen werk); gedegen en 
energieke podiumervaring; demo-
materiaal (filmpjes van optredens) 
kunnen overleggen voor 10 januari; 
meesturen van een biografie, foto's 
en contactgegevens. Na de inzen-
dingstermijn selecteert een jury de 
bandjes op kwaliteit en genre. Aan 
de hand daarvan bepalen zij welke 
bands een uitnodiging krijgen voor 
de bandjescontest.
Voor meer info: www.facebook.
com/events/1648801435373994/. x

Dove jury bij bandjescontest

Voor de wedstrijd van Sencity in het 
Patronaat worden uitbundige bands 
gezocht.

haarlem - 'Vluchten hoeft niet meer' 
is de titel van de kerstnachtviering 
op donderdag 24 december, om 
22.00 uur, in de Immanuelkerk, 
van Egmondstraat 7. Stel je voor dat 
iedereen thuis zou zijn, zich thuis 
zou voelen waar hij was. Of dat de 
hele wereld een gastvrij thuis was 
en er altijd voor iedereen plaats 
was. Als vluchten niet meer hoeft. 
Als er niets meer is om voor te 
vluchten. Een kerstnacht voor ieder-
een met verhalen van René van der 
Rijst en muziek van pianiste Lenny 
Kerkhoff, fluitiste Else Schaaij en 
zangeres Martje de Voogd. x

Kerstnachtviering 
in Immanuelkerk
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bloemendaal - Ouderen blijven steeds 
langer thuis wonen. Zelfstandig, zo 
lang het kan. Ze hebben dan wel vaker 
hulp nodig bij praktische zaken zoals 
klusjes en boodschappen. En soms 
ligt eenzaamheid op de loer, bijvoor-
beeld als de partner is overleden. Om 
hierop in te spelen, doet Welzijn Bloe-
mendaal sinds deze maand mee aan 
het project 'Samenkracht'. Dit brengt 
vraag en aanbod bij elkaar. Vrijwilli-
gers spelen hierin een grote rol.

door Marilou den Outer

Een oudere met een vraag kan zich 
melden bij Welzijn Bloemendaal. 
Er volgt dan een gesprek waarin 
gekeken wordt hoe en welke hulp 
kan worden geboden. "Dit staat 
los van de Wmo (Wet maatschap-
pelijke ondersteuning -red.), ieder-
een van 65 jaar of ouder uit Bloe-
mendaal kan een beroep doen op 
Samenkracht", aldus Hetty van der 
Vegt van Welzijn Bloemendaal. "In 
het gesprek kan duidelijk worden 
wat iemand precies zoekt. Het kan 
iets heel praktisch zijn, zoals ver-
voer naar een activiteit, maar laatst 
hadden we ook een gevorderde 
tachtiger, die aangaf nog iets te wil-
len betekenen voor anderen. Zijn 
gemis was dat hij zijn kennis niet 
meer kon delen. We hebben hem 
kunnen koppelen aan een filoso-
fiegroep. Iemand anders, die graag 
actiever wilde zijn, werkt nu naar 
grote tevredenheid als vrijwilliger 
mee bij de Open Eettafel", aldus Van 
der Vegt. "Mensen kunnen ook zelf 
met suggesties komen. Die worden 
dan bekeken op haalbaarheid en 
waar mogelijk worden vrijwilligers 
aan de vraag gekoppeld. Die laatste 
zijn dan ook van harte welkom bij 
Samenkracht."
Inmiddels is het project Samen-
kracht ook onder de aandacht 
gebracht van huisartsen, wijkver-
pleegkundigen en kerken. "Soms 
hebben mensen een bepaalde wens, 
bijvoorbeeld deelnemen aan een 
activiteit, maar weten niet hoe ze 
dit praktisch vorm moeten geven. 

Anderen kunnen hen dan net dat 
laatste zetje geven om eens bij ons 
aan te kloppen."
Samenkracht speelt in op de snelle 
verandering in Nederland van ver-
zorgingsstaat naar participatiesa-
menleving. In het kader van een 
wetenschappelijk onderzoek, dat 
naar Samenkracht wordt gedaan, 
krijgt het project (Dat loopt op 
meer plaatsen in Noord-Holland.), 

subsidie van ZonMw. Samenkracht 
is verbonden aan WonenPlus van 
de Gemeente Bloemendaal, dat al 
vijftien jaar hulp biedt aan seni-
oren als het gaat om praktische 
zaken en diensten. Inwoners die 
een beroep willen doen op Samen-
kracht, hoeven geen abonnee te 
zijn van WonenPlus. De diensten 
van Samenkracht zijn gratis. x

'Samenkracht' brengt vraag en 
aanbod voor ouderen bij elkaar

Welzijn Bloemendaal doet mee aan project

Hetty van der Vegt van Welzijn Bloemendaal. "Mensen kunnen ook zelf met sug-
gesties komen. Die worden dan bekeken op haalbaarheid en waar mogelijk 
worden vrijwilligers aan de vraag gekoppeld." (Foto: Marilou den Outer)

Graag wensen wij u, beste lezers en 
lezeressen van onze column, een 
voorspoedig, gezond en natuurac-
tief 2016. Geniet ook in dit nieuwe 
jaar weer van onze Kennemerland-
se natuur, maar probeer ook eens 
iets aan die natuur terug te geven. 
Want wat geeft die natuur ons niet 
allemaal!
Regelmatig hebben we het in deze 
column over de geneeskracht van 
planten en dieren. We vertelden 
u hier dat regenwormen goed zijn 
voor uw grasveld en dat u daarom 
de mollen, die daarop afkomen 
maar voor lief moet nemen. Zie 
voor oude columns de website: 
www.thijsseshof.nl.
Weet u het nog? Onzelieveheers-
beestjes zijn goed voor de bestrij-
ding van luis op planten. En dat de 
planten zelf signalen afgeven als 
ze last hebben van luis, waardoor 
de onzelieveheersbeestjes eropaf 
gaan?
Hoe behulpzaam zijn egels en pad-
den niet in uw tuin voor de bestrij-
ding van slakken, waardoor uw 
hosta's er zo mooi bij staan?
We hebben het over de stoffen uit 
taxus en wijngaardslak gehad, die 
de basis vormen voor sommige che-
motherapieën tegen kanker. En de 
bast van de berk schijnt een stof te 
bevatten, betulinezuur genaamd, 
die in de toekomst misschien goed 
tegen kankercellen kan worden 
ingezet.
We kunnen ons ook best eens afvra-
gen waarom het steeds meer en hef-
tiger waait en regent. Zou het niet 
kunnen zijn dat de natuur zich zo 
weert tegen al onze luchtvervui-
ling? Onze vieze lucht wil schoon-
wassen en wegblazen?
Goed, laten we wat we hebben, 
koesteren en goed behandelen. 
Als je daaraan denkt, vraag je je af 
waarom in dit jaargetij velen hun 
tuin op zo'n vreemde manier 'win-
terklaar' maken. Elk blaadje wordt 
met gierende bladblazers verwij-
derd. Al het verdorde loof van de 
uitgebloeide zomerplanten wordt 
afgeknipt en verwijderd om mooie, 
schone perken te krijgen. Bedenk 
wel dat daarmee elke goede plek 

waar de vele, zeer nuttige, kleine 
beestjes, de in winterslaap gaande 
insecten, de overwinterende eitjes 
van vlinders en noem maar op ver-
blijven, verdwijnt. Waar moeten 
die zeker wel driehonderd soorten 
dieren dan leven? Waar moeten 
het roodborstje, het heggenmusje 
en de winterkoning in uw tuin zich 
verstoppen op weg naar de door u 
zo gul beladen neergezette voerta-
fel? Laat die 'rommel' tot tegen het 
voorjaar gewoon liggen. Of houd in 
ieder geval genoeg 'ruige' hoekjes in 
uw tuin. Dan bent u pas goed bezig! 
En wordt u erop aangesproken? Uw 
weerwoord staat hierboven.
Bij een fietstocht door onze streek 
of een lekkere winterse wandeling 
in de duinen, komt u de berk (zie 
foto) bijna zeker tegen. We heb-
ben twee soorten berken. De ruwe 
berk (betula pendula) en de zachte 
berk (betula pubescens). Van de 
ruwe berk zijn heel veel varianten 
gekweekt. Wegens hun mooie zil-
veren stam worden ze aangeplant 
in tuinen en plantsoenen en langs 
wegen. Wij mensen zijn al meer dan 
vijftigduizend jaar met berken in de 
weer. We gebruiken de witte schors 
om thee van te zetten tegen reuma 
en nier- en blaasklachten. Van het 
sap maken we haarwater. Dat geeft 
de hoofdhuid kracht, gezond haar 
en is antiroos. Er kan ook wijn van 
gemaakt worden. Na een ongeveer 
drie jaar durend proces van gisten 
en rijpen krijg je een verrassende, 
halfdroge, moezelwijn.
In onze Hof (Mollaan 4, Bloemen-
daal) hebben we natuurlijk ook 
berken. Kom maar eens kijken. U 
kunt dan ook de vogels op onze 
voerplaats waarnemen, lekker 
comfortabel zittend in ons Instruc-
tielokaal. Eind deze maand zijn 
we daarvoor ook op zondag open. 
Raadpleeg onze website of kijk naar 
een extra bericht in deze krant.
Veel genieten van de natuur, met 
graag een beetje winterweer, wen-
sen u,

Willem Holthuizen (tekst) en Ekke Wol-

ters (foto),

rondleiders in Thijsse's Hof. x

Thijsse's Hof in januari

De berk.

haarlem/regio - Stichting Bloemen-
corso Bollenstreek neemt voortaan 
ook de organisatie van het evenement 
in de gemeente Haarlem in eigen 
hand. De organisatie van Noordwijk 
tot aan de binnenkomst in Haarlem en 
in Noordwijkerhout was al in handen 
van de stichting, maar met ingang van 
de komende editie wordt het Haar-
lemse taken- en regelpakket hieraan 
toegevoegd.

"Al vanaf de eerste edities heeft 
Stichting Bloemencorso Bollen-
streek het organiseren van het 
corso van A tot Z in de vingers", zegt 
corsovoorzitter Leo van der Zon niet 
zonder trots. "We organiseren dit 
evenement het komende voorjaar 
voor de 69ste keer en dankzij onze 
grote kennis en talrijke vrijwilli-
gers loopt het altijd op rolletjes. Tot 
vorig jaar organiseerde de Gemeen-
te Haarlem haar corsofeestje altijd 
zelf. Geen kleinigheid, want na 
aankomst op corsozaterdag blijven 
de praalwagens ook op zondag de 
hele dag nog staan. Ondernemend 
Haarlem haakt hier altijd graag op 
in met het organiseren van aller-
lei aanvullende corso-activiteiten. 
Alles bij elkaar trekt dit jaarlijks 
vele duizenden bezoekers naar de 
Haarlemse binnenstad."
De Gemeente Haarlem wil het corso 
dolgraag in haar midden houden, 
maar moest ook een stapje terug-
doen in de begroting. De praalwa-
gen blijft de gemeente met veel 
enthousiasme ondersteunen, maar 
op organisatorisch gebied heeft 
Stichting Bloemencorso Bollen-
streek het taken- en regelpakket 

van de Gemeente Haarlem overge-
nomen.

Veiligheid
Corsobestuurslid Ard Biesheuvel, 
die belast is met veiligheid, beves-
tigt dat Stichting Bloemencorso 
Bollenstreek hierdoor ook voor de 
uitvoering van de veiligheid in de 
gemeente Haarlem verantwoorde-
lijk is. "Het spreekt voor zich dat wij 
deze taak prima kunnen uitvoeren. 
We hebben de zorg voor hekken en 
beveiliging erbij, en dat betekent 
dat onze vrijwilligers voortaan een 
dag langer in touw zijn. Want waren 
zij voorheen op zaterdagavond na 
aankomst van het corso in Haarlem 
klaar, dan komt daar nu de zondag 
bij. Aan de andere kant biedt dit ook 
weer volop nieuwe kansen en inmid-
dels zijn we al volop in gesprek met 
twee partijen om de activiteiten 
in de binnenstad van Haarlem op 
corsozondag nog verder uit te bou-
wen. Zowel de Gemeente Haarlem 
als de Haarlemse ondernemers zijn 
enthousiast. Echter, het duurt nog 
even voor we alle plannen kunnen 
ontvouwen."

Thema
'Flowers & Fashion' is het thema 
van het 69ste Bloemencorso van 
de Bollenstreek, dat op zaterdag 
23 april 2016 van Noordwijk naar 
Haarlem zal rijden en de avond 
ervoor door Noordwijkerhout gaat. 
Op zondag 24 april staan alle praal-
wagens opgesteld in de binnenstad 
van Haarlem. Alle praalwagens zul-
len gebaseerd zijn op dit kleurrijke 
thema. x

Stichting Bloemencorso krijgt 
ook Haarlem in haar pakket

Voor de kortste weg
op de arbeidsmarkt



 7 



  8

Nieuwstraat 38, 2312 KC Leiden, tel: 071-5145832

Gevraagd: kunst, antiek, goud, zilver en kleingoed. 
Geopend op afspraak: ma-vrij van 10-17 uur. 

Taxatie aan huis? Bel of mail voor informatie en afspraak
www.onderdeboompjes.nl  / info@onderdeboompjes.nl

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

Wij zijn met SPOED op zoek naar een gemotiveerde collega voor de functie van:

ALL-ROUND MONTEUR BEDRIJFSWAGENS VOOR IN 
ONZE WERKPLAATS
Functie-eisen:
* Gespecialiseerd in onderhoud van vrachtwagens;
* Rijbewijs B; 
* Zelfstandig kunnen werken;
* Enige ervaring in pneumatiek / hydrauliek.

Wij bieden u een afwisselende baan in een prettige werkomgeving.

Bovenstaande  functie  is voor  40 uur per week.

Bij interesse dient u uw sollicitatiebrief voorzien van CV en pasfoto 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.

’’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

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

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

INKOOP
POSTZEGELS

MUNTEN
GOUD
ZILVER

Ook oude en kapotte 
sieraden

Winkel:
Camplaan 8

HEEMSTEDE
023 5477444

hg@stampdealer.nl

“HOLLANDS
GLORIE”

Postzegel- en 
Muntenhandel

Heeft u last van angst, somberheid, stressklachten of seksuele problemen, 

meld u dan aan bij Move for Motion, psychologenpraktijk in Bloemendaal. 

www.moveformotion.nl

GLASSCHADE ?
 

SALVAGE
KENNEMERLAND

 
NACHT & DAG
BEREIKBAAR

 
 

023 - 5.36.46.56

 
INBRAAKSCHADE ?

 
SALVAGE

KENNEMERLAND
 

NACHT & DAG
BEREIKBAAR

 
023-5.36.46.56

REVELL
Plastic bouwkits

Verf en lijm
Eurosound

Kruisweg 50
Haarlem

023 5322421

Electronica componenten
Audio en video kabels
EUROSOUND

Kruisweg 50
Haarlem

023 5322421

Mr. Madiba
MEDIUM

30 jr. ervaring, helpt u
bij het oplossen van

problemen, terugkeer van
geliefde. Gelukkig,

carriere, angst, examen,
financien, etc. 100%

resultaat binnen 48 uur.
Tel: 06-41834738.

7 avonden les
VAARBEWIJZEN

start woensd. 20 jan.'16
Kennemersportcentrum
Haarlem (naast IJsbaan)
ervaren docent leidt op

voor VAMEX.
www.vaarbewijs-haarlem.nl

06-33498338

LEER HELEN
met de Aquarius Angels
8, 9 en 10 januari in de

Engelen praktijk van
Victor Jirka

Heereweg 466
2161 DH in Lisse

Kijk voor meer informatie
op www.engelencoach.nl

Kosten € 444,-
 

TWEEDEKANS
kringloopwinkeltweedekans
heeft gratis ophaaldienst,
,wij doneren aan diverse
goede doelen , ook doen

wij algehele
huisontruimingen,

voor meer info
0251-809999

KERSTVIERING
bij Soefi-Contact op
Vrijdag 25/12/2015.

Thema van de dienst is
"In de mensen een

welbehagen".
met o.m. voorlezing van

teksten uit
6 wereldreligies

Plaats: Burgwal 38-40,
Haarlem, aanvang 11 uur.

Kom snel eens kijken bij
SCOOTS2GO

Meer dan 60 nieuwe en
gebruikte brom- en

snorscooters op voorraad.
Ook voor (schade)reparatie

en bandenservice.
Satellietbaan 22d
2181 MJ Hillegom

0252-516693
WWW.SCOOTS2GO.NL

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

SPAANSE LES
IN HAARLEM

 
MUNDO HISPANICO

 
Onze cursussen starten

weer in januari
 

Kijk voor meer informatie:
 

www.mundohispanico.nl

Studenten helpen u goed,
deskundig en goedkoop

met
uw Apple apparaten:

iPhone, iPad, Apple tv,
iMac, MacBooks etc.

AAN HUIS
"Handig en vriendelijk!"

Zie op internet:
www.DutchRo.com voor
info of bel 06-26424447

Heerlijk zingen, dansen,
spelen en muziek maken?
BABYMUZIEK

start wintercursussen op
maandag, woens-, vrijdag

zaterdag v.a.11 januari
Groepsindeling vanaf
4 maanden.- 6 jaar.

Marga Nijenhuis: 5251502
www.muziekopschoot.info

muziekopschoot@live.nl

Heerlijk zingen, dansen,
spelen en muziek maken?
PEUTERMUZIEK
start wintercursussen op

maandag, woens-, vrijdag
zaterdag vanaf 11 januari.

Groepsindeling vanaf
4 maanden - 6 jaar. Info

Marga Nijenhuis 5251502
www.muziekopschoot.info

muziekopschoot@live.nl
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bloemendaal - Afgelopen zomer start-
te de Gemeente Bloemendaal met een 
nieuw project: BloemendaalSamen. 
Op de gelijknamige website konden 
inwoners initiatieven indienen met 
als doel vraag en aanbod bij elkaar 
te brengen, onder het motto 'van en 
voor burgers' en zonder commerciële 
doelstelling. Daar is ruim gebruik van 
gemaakt. Binnen een halfjaar ston-
den er bijna tweehonderd initiatieven 
op de site. Een aantal initiatieven is 
nu beloond.

door Marilou den Outer

Sommige initiatieven vragen ook 
om financiële bijdragen door de 
gemeente. Het is de bedoeling dat 
een onafhankelijke adviesraad 
wordt ingesteld, die de aanvragen 
beoordeelt waarbij een financiële 
bijdrage of ondersteuning wordt 
gevraagd. Die raad, met één raadslid 
per dorpskern, is er tot nu toe nog 

niet en dus heeft het college van B 
en W voor dit eerste halfjaar zelf 
de beoordeling ter hand genomen. 
Het budget, dat wordt beheerd door 
de adviesraad bedraagt voor 2015 
100.000 euro en ook volgend jaar 
zal er een ton beschikbaar kunnen 
worden gesteld.
Deze week is bekendgemaakt dat 
de volgende initiatieven financieel 
worden ondersteund: uitbreiding 
paddenwerkgroep Joan Maurits-
plein (€ 150,--), Buurttuin Benne-
broek bij het Centraal Service Punt 
(€ 10.000,--), buitenbiebkastjes 
(vijf stuks) (€ 1.325,--), Repair Café 
in Bloemendaal Noord (€ 130,--), 
nieuwe pietenpakken voor Sinter-
klaasintocht (€ 750,--), dorpsgericht 
energiebesparingsproject Bloe-
mendaal (€ 9.432,50) en Repaircafé 

Duurzaam Overveen (€ 250,--).
Niet in deze lijst staat de aanvraag 
van de Tuinders Vereniging Benne-
broek, die op het terrein een vast 
toilet wil aanleggen. Onduidelijk is 
of dat dit op de lijst van 2016 wordt 
gezet of op een andere manier door 
de gemeente wordt opgepakt. x

Eerste initiatieven beloond 
van BloemendaalSamen

Voor de binnentuin van de voormalige Franciscusschool (nu het Centraal Service 
Punt) ontving men 10.000 euro voor de verdere inrichting tot gemeenschappe-
lijke buurttuin (Foto: Marilou den Outer).

haarlem - Een eindejaars-brainstorm-
sessie vond vrijdag 18 december bij 
radio- en televisiestation Haarlem105 
plaats. Alle medewerkers gingen hier 
samen in gesprek over de toekomst 
van de omroep, waarna een borrel 
volgde. Ook werd er teruggekeken 
op het afgelopen jaar, en dat was ook 
wel nodig. Het jaar 2015 was voor de 
omroep namelijk een zeer bewogen 
jaar. Zo vertrok de studio in maart van 
een pand aan de Jansweg naar een 
nieuw onderkomen aan de Zijlweg. 
Directeur Henk Schiffer verhuisde niet 
mee; Haarlem105 had niet de moge-
lijkheden om zijn betaalde functie 
voort te zetten.

door Nena Vlas

In het nieuwe pand moest vervol-
gens alles van de grond af worden 
opgebouwd. "Met zeer beperkte mid-
delen zijn we aan de slag gegaan en 
hebben we tegelijkertijd het station 
draaiende weten te houden", vertelt 
René Kint, hoofd radio. "Een pluim 
voor alle medewerkers!", voegt hij 
trots toe.

Streekzender
Ondertussen groeide de lokale 
omroep en ontstond er een samen-
werking met de Gemeente Heem-

stede. Er werd besloten om tot één 
publieke lokale omroep verder te 
gaan, waardoor Haarlem105 nu ook 
als streekzender voor Heemstede 
functioneert.
Ten slotte kondigde het bestuur van 
Haarlem105 eind oktober aan dat 
zij na vijf turbulente jaren het tijd 
vond om te stoppen.
Er is dus in het afgelopen jaar veel 
gebeurd, maar wat zijn de plannen 
voor het nieuwe jaar? Kint: "We 
gaan in januari met een geheel 
nieuw Algemeen Bestuur verder. 
En de plannen zijn om in 2016 zelf 
de inkomsten met diverse media-
diensten te genereren. Daarnaast 
blijven we kijken naar groei en 
samenwerking in de regio, want bij 
Haarlem105 geloven we in de func-
tie van een sterke streekomroep."
Deze groei is mede mogelijk doordat 
gemeenten fuseren en Haarlem105 
goede kansen ziet om in 2016 naast 
Haarlem en Heemstede, Bloemen-
daal steeds verder te betrekken in 
haar informatievoorziening. Met 
deze ontwikkelingen is een verdere 
groei van Haarlem105 een aanne-
melijk toekomstbeeld. x

Haarlem105 blikt 
terug én vooruit

Op de foto hoofd radio René Kint en dj 
Jan Gaus (Foto: Nena Vlas).

HAARLEM - Het Frans Hals Museum | 

De Hallen Haarlem trekt in 2015 naar 

verwachting iets minder bezoekers 

dan in 2014, toen het museum kon 

rekenen op 153.000 bezoekers. Met 

nog twee weken te gaan, schatten 

beide musea in dat in totaal bijna 

145.000 bezoekers de drempel zul-

len passeren. Het gestelde doel van 

140.000 bezoekers op jaarbasis wordt 

met deze resultaten ruim gehaald.

De Hallen Haarlem boekt met naar 
verwachting 41.000 bezoekers in 
2015 een vergelijkbaar resultaat als 
in de voorgaande jaren. Het Frans 
Hals Museum rekent op 104.000 
bezoekers in 2015. Het Frans Hals 
Museum registreerde dit jaar ruim 

19.000 buitenlandse bezoekers. Dat 
is bijna 20 procent van het totale 
aantal bezoekers. Verder trok het 
Frans Hals Museum | De Hallen 
Haarlem net als het jaar daarvoor 
ruim 13.000 kinderen en jongeren 
onder de 19 jaar, waarvan er 8.000 
via scholen kwamen.

Nu te zien

De tentoonstellingen 'Ik zie, ik zie… 
Een tentoonstelling over kijken' 
en 'Jan van Scorel - Een hemelse 
ontdekking' zijn nog tot en met 13 
maart 2016 te zien in het Frans Hals 
Museum. De Hallen Haarlem toont 
tot en met 3 januari 2016 de solo-
tentoonstelling 'Primitive Data' van 
Markus Selg. x

Frans Hals Museum | De Hallen 
trekt minder bezoekers dan 2014

Botsing auto's 
op Europaweg

haarlem - Op de Europaweg zijn zondagavond twee auto's met elkaar in bot-
sing gekomen. Om even over tien uur ging het mis doordat een van de auto-
mobilisten op de kruising met de Belgiëlaan het rode verkeerslicht negeerde. 
De twee auto's kwamen vervolgens met elkaar in botsing, waarna een van de 
auto's tegen een lantaarnpaal tot stilstand kwam. Ambulance en politie rukten 
uit om hulp te verlenen. De inzittenden zijn door de ambulancebroeders nage-
keken, maar geen van beide raakten gewond. Twee bergingswagens hebben 
de beschadigde auto's weggesleept. Door het ongeval was Belgiëlaan vanaf de 
Europaweg enige tijd afgesloten voor het verkeer (Foto: Rowin van Diest). x

haarlem - Op zaterdag 9 en 23 janu-
ari kan men in sociëteit Koinonia 
weer sjoelen. Om 20.30 uur begint 
het spel met de schijven en de bak-
ken. De sociëteit is vanaf 20.00 
uur open.
Vrijdag 15 januari is er een open 
podium. Kunstenaars en kunsten-
makers, boeren, burgers en buiten-
lui, hooggeëerd publiek; iedereen 
is welkom. De organisatie hoopt 
op een afwisselend programma 
van kleinkunst: muziek, poëzie 
en andere voordrachtskunst. De 
optredens beginnen om 20.30 uur, 
vanaf 20.00 uur is de soos open.
Koinonia is te vinden aan de Doel-
straat 52 in Haarlem. x

Sjoelen en open 
podium in Koinonia

haarlem - Vanaf heden tot en met 
22 januari 2016 is er een nieuwe 
tentoonstelling in de reeks Dreef 
Exposities te Haarlem. Er is werk 
te zien van Hans Broek, Gerard 
Polhuis, Scholten en Baijings en 
servies uit de collectie van de Pro-
vincie Noord-Holland. In 2015 is 
een aantal exposities gerealiseerd 
met het paviljoen Welgelegen 
en haar omgeving als uitgangs-
punt. Deze tentoonstelling is een 
hedendaagse beeldende weergave 
van het leven, de diners en de bals 
op de buitenplaatsen rond het 
eind van de 18e eeuw. Iedereen is 
welkom aan de Dreef 3 in Haar-
lem. x

Nieuwe expositie 
aan de Dreef

ADVERTEREN?
Bel 071 - 3619323
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Spaarnelanden
start weer met
kerstbomenactie

Groep voor
jonge mensen
met dementie

Ook in 
Overveen doet
men bewust mee 

Aerdenhout • Bennebroek • Bloemendaal  • Over veen • Vogelenzang

Bloemendaals NieuwsbladBloemendaals Nieuwsblad

Krant niet ontvangen
of klachten over
de bezorging?
Bel Bestelnet

tel.: 071 3643434
of bezoek

buijzepers.nl/de-verspreiding

Voor de kortste weg
op de arbeidsmarkt

Winnaar Bon Appe�t Cup 2015

Weekmenu (za 2 januari - do 7 januari)
Hollandse garnalenkroketjes met 

dragon mayo en salade 
Gegrilde varkenshaas met stamppot 
van vergeten groentes en an�boise 

van champignons 
Baileys crème brulée met pure 

chocolade € 29,50

Madiwodo-schotel (ma 4 jan - do 7 jan)
Coq au vin volgens Frans recept! 

€ 10,50

Duin- & Bollenstreek Business Cup
Businessgolf vanaf 7 maart!

Tespellaan 53 T 0252-241333
www.tespelduyn.nl

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

2e prijs Vergader & evenementenloca�e van Nederland 2014

Iedere dag geopend
Maandag t/m zaterdag Happy hour

van 8.00-10.00 uur

Zondag van 10.00-12.00 uur
Programma goud van € 14,- voor € 10, -

Nijverheidsweg 10
Meer op www.carwashheemstede.nl

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

Kerstavond in Bloemendaal: 
een traditie is geboren

bloemendaal - Voor de tweede keer bracht de 'openlucht' 
Kerstavond in Bloemendaal weer veel mensen samen op 
het Kerkplein. Wat vorig jaar uit nood werd geboren van-
wege de renovatie van de Dorpskerk lijkt het begin van een 
traditie te zijn geworden. Ook dit jaar werd de Kerstavond 
gevierd onder de sterrenhemel met een levende kerststal 
en een kerstpodium. Dit jaar werden de rollen van Jozef en 
Maria ingevuld door de predikant en zijn vrouw zelf. De grote 
stoet van vele kinderen met lampjes werd onder begelei-
ding van diverse engelen geleid naar de stal. Tooske Ragas 

presenteerde daarna het Kerstpodium waar zij onder meer 
sprak met twee jongeren uit Bloemendaal: singer-songwri-
ter Ruben Annink (17), die heel Nederland emotioneerde 
met zijn optreden samen met Ali B in DWDD en Stijn Harder 
(15), door Unicef uitverkoren tot 'Koning van de Jeugd'. Aan-
sluitend werd in een bomvolle Dorpskerk door predikant 
Ad van Nieuwpoort een eigentijds kerstverhaal verteld bij 
kaarslicht. Hij interpreteerde het kerstverhaal als een ver-
haal, dat tegengif biedt tegen cynisme en machteloosheid 
(Foto: Michiel Goudswaard). x

BLOEMENDAAL - De eigenaar van Villa 

Meerzicht in Park Brederode moet 

het hek en de twee lantaarnpalen 

verwijderen. Dat is het gevolg van de 

uitspraak van de bestuursrechter 

in Haarlem. De eigenaar had de zaak 

(voorlopige voorziening) aangespan-

nen om een dwangsom opgelegd 

door de Gemeente Bloemendaal te 

voorkomen. De gemeente had hem als 

grondeigenaar gesommeerd hek en 

lantaarnpalen te verwijderen. Over 

de carport die ook op het stuk grond 

staat, is door de rechter geen uit-

spraak gedaan.

door Marilou den Outer

Het gaat om een stuk grond met 
bestemming 'groen'. De eigenaar 
had het stuk eind vorig jaar al afge-
zet met een hek, aan de Meer en 
Berglaan, en had twee lantaarnpa-
len aan weerszijden geplaatst.
De eigenaar had betoogd dat hem 
door de gemeente toezeggingen 
waren gedaan over verkoop van het 
stuk grond bij de villa. Zo was er 
bij het kadaster al een stuk grond 

afgesplitst en was er een concept-
verkoopakte opgesteld. Dit alles 
kon de rechter niet overtuigen. Van 
concrete, ondubbelzinnige toezeg-
gingen door een daartoe bevoegd 
persoon is geen sprake, zo stelde de 
rechter. Het bevoegd gezag in kwes-
tie is de gemeenteraad en die is hier 
niet aan zet geweest.
Concreet zicht op legalisatie van het 
hek is er ook niet, aldus de rechter. 
Het hek is hoger dan toegestaan in 
Bloemendaal en bovendien is het 
deels beweegbaar, zodat het stuk 
grond als uitrit kan worden gebruikt. 
Ook dat is in de gemeente niet toe-
gestaan. De regel stelt: slechts één 
uitrit per woning. Bovendien komt 
het uit op een openbaar fiets- en 
wandelpad en ook daarom is de uit-
rit ongewenst.
De kwestie van de grondtoe-eige-
ning kwam eerder dit jaar aan het 
licht doordat omwonenden aan de 
bel trokken. Na de nodige publiciteit 
is de gemeente in actie gekomen en 
werd de eigenaar gesommeerd hek 
en lantaarnpalen te verwijderen op 
last van een dwangsom. x

Rechter: hek en lantaarnpalen 
bij Villa Meerzicht moeten weg

haarlem - Op vrijdag 8 januari kan 
men met Gildegids Theo Koster op 
pad. Dan vindt namelijk een wan-
deling plaats 'van 't Spoor naar 't 
Sant'. Deelnemers wandelen langs 
parken en door oude straatjes met 
fraaie hofjes. De start is bij de 
kaartjeshal van station Haarlem 
om 13.30 uur. De kosten bedragen 
4 euro. Voor aanmelding, tel. 06-
16410803 of mail naar gildewan-
delingen@gmail.com. Meer info 
is te vinden op www.gildehaar-
lem.nl. x

Wandelen van 
Spoor naar Sant

bloemendaal - Op zondag 10 janu-
ari zal drs. Liesje Schreuders een 
lezing geven in De Kapel, aan de 
Potgieterweg 4, met als thema 
'Eline Vere: een Haagse femme 
fatale'. Toen Louis Couperus met 
Eline Vere begon, in de winter van 
1887, was hij een jonge, onbeken-
de en niet bijzonder succesvolle 
dichter. Toen het werk af was, in 
1889, moesten zelfs zijn grootste 
critici toegeven dat hij zich tot een 
groot en veelbelovend auteur had 
omgevormd. Wat is het 'geheim' 
van het succes van Eline Vere? 
Wat gebeurde er precies in het 
leven van Couperus, dat hem tot 
zo'n meeslepend werk heeft aan-
gezet? En wat is de literaire plaats 
nu, van dit nog altijd aangrijpen-
de verhaal en zijn tragische perso-
nage? In deze lezing gaat Schreu-
ders met name in op de histori-
sche achtergrond van Eline Vere. 
De lezing begint om 10.30 uur. Na 
afloop is er gelegenheid tot het 
stellen van vragen. x

Lezing over 
Eline Vere

bloemendaal - Op zondag 3 janu-
ari wordt de kindervoorstelling 
'Adeloedeadelaar' gehouden in De 
Vertelschuur. Deze voorstelling is 
bedoeld voor de jeugd van 3 tot 
8 jaar. Aanvang is om 15.00 uur. 
De entreeprijs bedraagt 5 euro 
voor kinderen en 10 euro voor 
volwassenen. De Vertelschuur is 
gevestigd aan de Krullenlaan 3 in 
Bloemendaal. Voor meer informa-
tie kan men kijken op www.dever-
telschuur.nl. x

'Adeloedeadelaar' 
in Bloemendaal

bloemendaal - Op zondag 3 janu-
ari houdt Carmen de Haan de 
verhaallezing 'De bezem door je 
leven' in de Sint Raphaëlkerk. 
De Haan: "Alles is groei. Alles is 
beweging, er staat niets stil in het 
universum. Maar wij als mensen 
moeten om de een of andere reden 
altijd strijden, weerstand bieden. 
Dat elke ingezette kracht altijd 
ook een tegenkracht oproept, is 
iets wat we vaak niet weten. Het 
is een interessante kosmische 
wet, die veel inzicht en troost kan 
geven." Aanvang is om 14.00 uur. 
De kosten bedragen 8 euro (inclu-
sief schrijfgerei). De kerk bevindt 
zich aan de Popellaan 1 in Bloe-
mendaal. Voor meer info: www.
carmendehaan.nl. x

De bezem 
door je leven
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regio - Op maandag 4 januari start 
in Ontmoetingscentrum Spaarnes-
troom een groep speciaal voor jonge-
re mensen met dementie. De groep 
komt iedere maandag tussen 10.00 
en 14.00 uur bij elkaar in De Fjord in 
Haarlem Noord en kan nog nieuwe 
leden gebruiken.

Begin december hield Ontmoeting-
centrum Spaarnestroom een open 
ochtend voor mensen, die op jonge 
leeftijd de diagnose dementie heb-
ben gekregen. Er bleek belangstel-
ling voor een groep juist voor men-
sen tussen ongeveer 40 en 65 jaar 
met de ziekte. Tijdens deze eerste 
bijeenkomst zijn de wensen en 
vragen van de deelnemers in kaart 
gebracht. Deze vormen de basis 
van de activiteiten, die de nieuwe 

groep vanaf 4 januari elke maan-
dag met elkaar gaat ondernemen. 
Geïnteresseerden zijn welkom om 
vanaf 4 januari eens vrijblijvend te 
komen kijken. In Nederland heb-
ben ongeveer twaalfduizend men-
sen dementie, die jonger dan 65 
jaar zijn. Dementie op jonge leef-
tijd begint meestal tussen 40 en 65 
jaar. De problemen worden vaak 
niet direct herkend en kunnen lei-
den tot veel onzekerheid en onbe-
grip. Jonge mensen met dementie 
vervullen vaak nog actieve rollen 
in de maatschappij en beseffen 
vaak beter dat ze ziek zijn. Juist 
voor hen kan het prettig zijn om 

leeftijdsgenoten met dezelfde diag-
nose te ontmoeten en samen acti-
viteiten te ondernemen. Ontmoe-
tingscentrum Spaarnestroom is 
een dynamische ontmoetingsplek 
in De Fjord (Paul Krugerkade 6, 
Haarlem), vlak bij het Spaarne, in 
samenwerking met de wijk, Ecosol 
en Haarlem Effect. Het is een plek 
waar kwaliteit van leven voorop-
staat en waar niets hoeft en alles 
mag. Waar deelnemers en mede-
werkers samen lachen, sporten, 
klussen, schilderen, koken en op 
pad gaan als men daar zin in heeft. 
Familie en vrienden zijn zeer wel-
kom om mee te komen. x

Nieuwe groep voor jonge mensen 
met dementie bij Spaarnestroom

Tijdens de eerste bijeenkomst zijn de wensen en vragen van de deelnemers in 
kaart gebracht. Deze vormen de basis van de activiteiten, die de nieuwe groep 
vanaf 4 januari elke maandag met elkaar gaat ondernemen (Foto: pr).

Maatwerk

Tafels

Stoelen

Banken

Kasten

Decoratie

Restauratie

Verlichting

Hillegommerdijk 325      2144 KR      Beinsdorp      0252-525290

www.centmeubelen.nl

C O L O F O N
Bloemendaals Nieuwsblad verschijnt op donderdag met een oplage van 

9.685 exemplaren voor Aerdenhout, Bennebroek, Bloemendaal, Overveen 

en Vogelenzang.

Uitgeverij: Buijze Pers, Boekerslootlaan 49, Postbus 8, 2200 AA Noordwijk. 

T. 071-3619323. F. 071-3613226. E. info@buijzepers.nl. I. www.buijzepers.nl.

Advertenties:  Hans van Veenendaal en Priscilla Heemskerk.

E. verkoop@buijzepers.nl.

Redactie: Peter Dofferhoff en Maarten Koop. Voor overname van foto’s en 

artikelen is schriftelijke toestemming van de uitgever vereist. 

E. redactiehbz@buijzepers.nl.

Bezorging:  Esther Remmerswaal. Krant niet ontvangen? Bezorger worden?

Meld het via www.buijzepers.nl/de-verspreiding.

Afhaalpunten: Bloemendaals Nieuwsblad is verkrijgbaar in AERDENHOUT:

Mans Tabakszaak, Zandvoortselaan 157, BENNEBROEK: Bruna, Zwarteweg 24 |

Zwetsloot, Schoollaan 24b | , BLOEMENDAAL: Boekhandel Bloemendaal,
Bloemendaalseweg 123a | PapYrium, Bloemendaalseweg 78 | Gemeentehuis,

Bloemendaalseweg 158 | Rutte Delicatessen, Bloemendaalseweg 20, 

OVERVEEN: Primera, Bloemendaalse-weg 234 en VOGELENZANG: De Winter,
Vogelenzangseweg 274a | Coop Hulsbosch, Deken Zondaglaan 55

1

1
1

1

2

1

1

1

1
1

1
1

1

2

21
1 1 2

1
1

1

1 1

1

1

1
2

2

2

N RONDE PRIJZENPAK ZE!

1.191.00
1.14
1.22

Zaterdag 2 januari

10.30-15.00 uur | Mindful wandelen

Vanaf het station Zandvoort lopen 
we door het Kraansvlak, de duinen 
rond Zandvoort, waar de bijna uitge-
storven Wisenten (Europese Bizon, 
het grootste landdier van Europa) 
lopen. We lopen over het strand 
terug naar Zandvoort, waar we wat 
drinken bij een strandtent.
Richard Buijtenhek, Zandvoort.

19.00-23.50 uur | BuddhaDance 

Nieuwjaar Danceparty

Het nieuwe jaar starten we natuurlijk 
met onze traditionele Nieuwjaar 
Danceparty. Buddha Events en 
Ananda Nieuwetijdswinkel nodigen 
jou van harte uit om samen met ons 
2016 feestelijk te beginnen. Dans 
het oliebollenvet van je af en zet je 
nieuwjaarsvoornemens stevig op 
de grond. Ontmoeten, zoenen en 
begroeten.
BuddhaDance, Haarlem.

Zondag 3 januari

19.30-21.45 uur | Reading met Voya-

ger Tarot

Femke Jorritsma werkt al 26 jaar 
met de Voyager Tarot. Het is een 
mooie manier om te kijken naar wat 
werkelijk belangrijk voor je is. Welke 
keuzes wil je maken? Welke richting 
is voor jou het beste? Ook geven de 
kaarten inzicht in wat er echt aan de 
hand is in een moeilijke situatie. We 
richten ons op wat zuiver en liefde-
vol is. De weg van het hart in 2016.
Femke Jorritsma, Zandvoort.

Maandag 4 januari

10.00 uur | Meedoen met de biologi-

sche zelf-oogst-tuinderij

Binnenkort wordt het land weer 
klaargemaakt voor de groententeelt; 
daarna gaan de eerste zaadjes en 
plantjes weer de grond in op de bio-
logische Stadstuinderij WTG bij De 
Blinkert. Samen met de bewoners 
van Haarlem telen we biologische 
groentes in de volle grond. Hartelijk 
welkom om daaraan mee te werken.
De Nieuwe Akker, Haarlem.

Woensdag 6 januari

09.00-10.15 uur | Yoga4soul

Je wordt sterker, flexibeler en rusti-
ger in je hoofd. De lessen zijn rustig 
opgebouwd en de flow maakt het 
soepel en vloeiend. Yoga brengt je 
in contact met jezelf en je innerlijke 
kracht. Elke week een inspirerend 
thema (liefde, loslaten et cetera) 
waarbij de houdingen je nog meer 
bij je kern en je stilte brengen.
Frederieke Boersma, Haarlem.
19.15-21.30 uur | Lichtavond 

(Satsang)

Het doel van deze avond is het 
ontdekken van je eigen licht (liefde, 
vrede, zachtheid, vrijheid), dus je 
essentie. We gaan een gezamenlijk 
gesprek aan, waarin je alles aan de 
orde mag brengen wat bij jou op dat 
moment leeft.
Carla van Hooff, Haarlem.

Donderdag 7 januari

19.15-20.15 uur | Hatha yoga

Hatha Yoga is een combinatie van 
yogahoudingen en adem- en ont-
spanningsoefeningen. Dit geeft 
meer souplesse, kracht en balans 
en brengt je beter in contact met 
je lichaam. Daarnaast geeft het 
meer rust en ontspanning, wat weer 
doorwerkt in je dagelijkse (drukke) 
leven.

Marian van Breukelen, Overveen.
19.30-21.30 uur | Workshop mind-

fulness

In de workshop maak je kennis met 
een aantal mindfulnessoefeningen 
en krijg je informatie over de acht-
weekse training, die 21 januari start. 
Ook krijg je handvatten aangereikt 
om een begin te maken met een 
bewuste blik naar dit moment.
Ingrid van Voorthuijsen, Haarlem.

Kijk voor alle informatie over deze en 

veel meer activiteiten op www.bewust-

haarlem.nl. x

Mindful wandelen (Foto: contrast-
werkstatt).

Nieuwjaar Danceparty (Foto: pr).

Biologische zelf-oogst-tuinderij 
(Foto: Svetlana Kolpakova).

Hatha yoga (Foto: Wavebreak Media 
LTD).

haarlem - Op zondag 3 januari vindt 
het Praat & Luistercafé plaats in 
café De Lange Heer. Onder het 
genot van een drankje en een 
hapje worden er verschillende 
onderwerpen, in een ontspan-
nen sfeer, met elkaar besproken. 
Deze middag gaat men na het 
informele samenzijn in gesprek 
met elkaar. Ditmaal is het thema 
'Barmhartigheid'. Het Praat & 
Luistercafé duurt van 14.00 tot 
16.30 uur. De Lange Heer is te 
vinden aan de Lange Herenstraat 
6 in Haarlem. x

Praat & Luistercafé 
in De Lange Heer

haarlem - Op vrijdag 8 januari zullen 
zes geselecteerde acts voor de Rob 
Acda Award het in het Patronaat 
(Zijlsingel 2) tegen elkaar opne-
men. Ze strijden voor een plek in 
de finale op 18 maart. De acts voor 
deze derde voorronde zijn: You 
Are Not Wrong, PALMS, Grapevine 
Collection, 12:04, Babyshakers en 
Anouk Slik. Naast de jury heeft 
het publiek zeggenschap over een 
finalist. De band die de meeste 
stemmen van het publiek krijgt, 
maakt kans op de laatste plek in de 
finale. Via de Facebookpagina van 
de Rob Acda Award kan er vanaf 
heden gestemd worden. De zaal 
gaat op 8 januari open om 19.30 
uur en de eerste band zal om 20.00 
uur aftrappen. Kaarten kosten 6 
euro in de voorverkoop en 7 euro 
aan de deur. De voorverkoop is 
gestart via www.patronaat.nl. De 
finale vindt plaats op vrijdag 18 
maart in het Patronaat. x

Derde voorronde 
Rob Acda Award
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Kerstverkoop

  Shop je voordeel in 
de Kerstvakantie



regio - Net als voorgaande jaren 
organiseren Spaarnelanden en de 
Gemeente Haarlem begin 2016 de 
kerstbomenactie. Op woensdag 6 en 
13 januari, tussen 12.30 en 16.00 uur, 
kunnen kinderen tot en met 15 jaar 
op diverse locaties in Haarlem oude 
kerstbomen brengen. Het doel van 
deze actie is zoveel mogelijk te voor-
komen dat afgedankte kerstbomen 
gaan rondslingeren in de stad.

Kinderen vanaf 16 jaar en volwasse-
nen kunnen ook oude kerstbomen 
inleveren. Zij doen echter niet mee 

aan de actie. Per ingeleverde boom 
krijgen de kinderen 0,40 euro en 
een lootje waarmee ze kans maken 
op de hoofdprijs van 500 euro. 
Deze hoofdprijs is bestemd voor 
een activiteit met de hele klas, bij-
voorbeeld een excursie, of voor een 
goed doel. Naast de hoofdprijs zijn 
er ook cadeaubonnen te winnen. 
Op alle locaties wordt op woensdag 
13 januari om 16.30 uur bovendien 
één cadeaubon van 10 euro per hon-
derd ingeleverde bomen uitgereikt. 

Alle inzamellocaties zijn te vinden 
op www.spaarnelanden.nl.

Trekking winnende lot
De trekking van het winnende lot is 
op 18 januari. De uitslag is die dag 
vanaf 13.00 uur te vinden op www.
spaarnelanden.nl. De winnaar 
moet zich vóór 22 januari melden 
via communicatie@spaarnelanden.
nl onder vermelding van naam, 
adres, telefoonnummer, naam van 
de school en groep.

Prijsuitreiking
Op woensdag 3 februari reikt Cora-
Yfke Sikkema, wethouder van 
onder meer duurzaamheid, in de 
Gravenzaal de prijs uit aan de win-
nende klas. x
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Ontdek ‘la dolce vita’ aan het 
Comomeer! Kom tot rust in deze 
prachtige omgeving. Tijdens een 
boottochtje heb je het mooiste 
uitzicht over het meer met schit-
terende villa’s en weelderige tuinen 
langs de oevers van het meer. Ga je 
ook wandelen in de natuurparken 
rond het meer of ga je een dagje 
naar Milaan?

Je logeert in Comomeer Apparte-
menten, in het mooie dorpje Acqua-
seria. Gelegen in een heerlijke 
rustige omgeving en vlak bij de 
mooiste plekjes van het Comomeer. 
Je appartement heeft een volledig 
ingerichte keuken!

Heerlijk genieten aan 
het Comomeer!

Informatie & reserveren
www.pharosreizen.nl/gelezen-in/
buijze-pers of via 023 - 55 42 870
(lokaal tarief) met zoekcode 32629.

euro p.p.
189

Inbegrepen
• 7x overnachting in appartement
• gas, water en licht inbegrepen
�� �����	
�������������
�������
�����
• ter plaatse: 50% korting op culinair
 arrangement (vouchers t.w.v.
 €50,- voor € 25,- p.p., met onder 
 meer aperitief, pizza en lunch)
• Nederlandstalig receptiepersoneel
• ANWB Extra Reisgids Milaan

Prijzen 2-k.appt 3-k.appt
23/04-08/07 269 189 329 199
09/07-26/08 359 235 425 255
27/08-28/10 269 189 329 199

������������������������������������������
een boeking t/m 15/01. 
Niet inbegrepen: reser-
veringskosten (€20,-) 
����������������	�����
tenfonds (€2,50).

zoekcode 32629

Bloemendaalseweg 20       Bloemendaal      Tel. 023-5255812

Rutte Levensmiddelen & Delicatessen
Heerlijk genieten van de beste 
Belgische chocolade,
vanaf 100 gram € 2,80

Spaarnelanden en gemeente 
organiseren kerstbomenactie

De actie vindt plaats op 6 en 13 januari (Foto: United Photos).

haarlem - De namen van de ex-inter-
nationals zijn bekend. Onder leiding 
van coaches Sjaak Zwart van de ex-
internationals en Gerrit Peys van de 
Koninklijke HFC Legends betreden 
diverse toppers op zaterdag 2 januari 
het veld.

Namens de ex-internationals laten 
zich zien: Frank de Boer, Ronald de 
Boer, Romano Denneboom, Orlan-
do Engelaar, Marc van Hintum, 
Pierre van Hooijdonk, Pieter Huis-
tra, Michel Kreek, Denny Landzaat, 
Martijn Meerdink, Oscar Moens, 
Michael Mols, Arthur Numan, Barry 
Opdam, Martijn Reuser, Simon 
Tahamata, Aron Winter, Rob Wit-
schge en Richard Witschge.
En voor de Koninklijke HFC Legends: 
Lucas Verstraten, Vince de Kwant, 
Tim van Soest, Koen Duijtshoff, 
Jeroen de Bruijn, Wessel Boer, Jai-
mie van Heusden, Jorg Winkel, Jus-

tin Warmerdam, Jan Willem Koele-
mij, Pascal Kamp, Pascal Averdijk, 
Maarten Wolf, Hans van Laar, Jelle 
van der Tempel, Thijs Vochteloo, 
Ruben Cusell en Reinier Mutsearts.
Naast de nieuwjaarswedstrijd zijn er 
op het HFC-terrein op 2 januari veel 
activiteiten. Fans maken bijvoor-
beeld kans op een 'meet and greet' 
met de ex-internationals. Tijdens 
de warming-up schieten de spelers 
gesigneerde ballen het publiek in. 
Voor de kinderen is er vanaf 10.30 
een voetbalshow. De hoofdwed-
strijd begint om 14.30 uur.
De voorverkoop is al gestart en kaar-
ten zijn online te bestellen via de 
website van de Koninklijke HFC (via 
www.konhfc.nl). In de voorverkoop 
kosten de kaarten voor volwasse-
nen 10 euro en voor kinderen van 
6 tot 18 jaar 5 euro. Voor kinderen 
tot 6 jaar is de entree gratis. x

Namen ex-internationals 
en HFC Legends bekend

haarlem - Het IVN Zuid-Kennemer-
land organiseert op zaterdag 2 
januari een Nieuwjaarswerkdag. 
Men gaat wilgen knotten aan 
het jaagpad van het Spaarne in 
Schalkwijk. De knotwilgen hier 
zijn waardevolle stukjes natuur 
en een verrijking voor het land-
schap. De holle stammen en knot-
ten worden door vogels, insecten 
en muizen gebruikt als overwin-
ter-, broed- en rustplek. Om dit 
soort natuur in stand te houden, 
kan men helpen met het knotten. 
Men dient zelf koffie en/of thee en 
een lunchpakket mee te nemen. 
Ook handig zijn werkkleding en 
laarzen. Er wordt om 09.30 uur 
verzameld bij houtzaagmolen De 
Eenhoorn (te bereiken via de Bel-
giëlaan; bij het Spaarne linksaf 
en stop bij de parkeerplaats nabij 
molen De Eenhoorn). De werkdag 
duurt tot 15.00 uur. Voor meer 
info en/of aanmelding: www.ivn.
nl/zuidkennemerland of via ivnzk.
natuurwerk@gmail.com. x

Wilgen knotten 
langs Spaarne

Op 2 januari vindt de Nieuwjaarswerk-
dag plaats (Foto: pr).

haarlem - Na het grote succes van de 
afgelopen twee jaar keert het 'Fête 
des Têtes' terug in de Toneelschuur. 
Dit feest is de uitgelezen mogelijk-
heid voor Haarlemse 25-plussers om 
oudejaarsavond buiten de deur te 
vieren. Het wordt op donderdag 31 
december in het café van de Toneel-
schuur één groot toneelspel, met als 
thema 'Masquerade'. Fête des Têtes 
duurt van 23.00 tot 05.00 uur.

Muzikaal is Fête des Têtes niet in 
een hokje te stoppen. De Haarlemse 
dj's A-Jay, Roberto DaVinci en Flexy-
Frank draaien van disco tot house, 

van 80's tot 90's en van pop tot soul. 
Als klap op de vuurpijl is Ramana 
gestrikt, die deze nacht illusies van 
het bovennatuurlijke weet te creë-
ren. En is er nog veel meer.
Bij de kaarten zijn inbegrepen: gar-
derobe, snacks, een glaasje bubbels 
bij binnenkomst, voor de eerste 
bezoekers gratis oliebollen en zes 
uur lang feest tussen leeftijdsge-
noten. Losse kaarten kosten 27,50 
euro. Tickets zijn verkrijgbaar via 
http://tinyurl.com/fetedestetes.
De Toneelschuur is gevestigd aan 
de Lange Begijnestraat 9 in Haar-
lem. x

Toneelschuur sluit 2015 
af met 'Fête des Têtes'

HAARLEM - Harde knallen zijn op dit 

moment de grootste vuurwerker-

gernis in Haarlem. Dat blijkt uit een 

overzicht van het Meldpunt Vuur-

werkoverlast. Van de klachten, die bij 

het online meldpunt binnenkomen, 

gaat 83 procent over overlast door 

vuurwerkbommen. Zo worden mensen 

uit hun slaap gehouden of zijn er 

angstige kleine kinderen en/of ang-

stige dieren.

Ruim een week na de lancering zijn 
er op het Meldpunt Vuurwerkover-
last al bijna 37.000 vuurwerkklach-
ten binnengekomen, waarvan bijna 
zeshonderd uit Haarlem. Verreweg 
de meeste meldingen gaan over 
overlast door vuurwerkbommen (84 

procent), gevolgd door meldingen 
over vuurwerkstress bij huisdieren 
(11 procent) en vuurwerkschade of 
gevaarlijke situaties op straat (4 
procent).
Het Meldpunt Vuurwerkoverlast 
is een initiatief van dertig lokale 
GroenLinks-fracties. Met het meld-
punt wil men de Tweede Kamer en 
gemeenten inzicht geven in de aard 
en omvang van het vuurwerkpro-
bleem. Van de meldingen wordt in 
januari een rapport gemaakt.
Tot 3 januari is het meldpunt nog 
geopend. Als inwoners willen dat 
handhavend wordt opgetreden, 
moeten zij de politie bellen op 
0900-8844 of gemeentelijke hand-
having via tel.nr. 023-5114950. x

Harde knallen vormen grootste 
vuurwerkergernis in Haarlem
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Zoekt u iets???
Plaats een

PAPERCLIP
via de website

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

bennebroek - Acht jaar geleden brak de kredietcrisis 
los. De samenleving moest diep in de beurs tasten 
om banken voor ondergang te behoeden. Aan het 
begin van 2016 wordt terugblikt op deze crisis en 
wordt ook vooruitgekeken. Wat heeft de crisis ons 
gebracht? Kunnen we met vertrouwen verder met 
onze economie? Gastspreker is Jan Driessen, bankier 
bij de Rabobank met stevige roots in de Bennebroekse 
samenleving. De lezing vindt plaats op vrijdag 8 janu-
ari in het Trefpuntcafé, aan het Akonietenplein 1 in 
Bennebroek. Hij vertelt hij over de vertrouwenscrisis 
en wat die voor gevolgen heeft. Aanvang is om 20.30 
uur. De toegang is gratis, wel wordt een vrijwillige 
bijdrage op prijs gesteld. x

Lezing over 
financiële crisis

haarlem - Op woensdag 6 januari wordt van 14.00 
tot 16.00 uur het Parkinson Café gehouden in Wijk-
centrum de Ringvaart. Het thema van deze middag 
is: 'Parkinson en de relatie met je naasten'. Na een 
korte inleiding door Mariska Begovic-Zantvoord, 
gz-psycholoog SHDH, en Marieke de Jager, maat-
schappelijk werkster van ParkinsonNet, gaat men 
in groepjes discussiëren over een viertal stellingen. 
Voor meer informatie: 023-5278170 of 023-5270927. 
De Ringvaart is gevestigd aan de Floris van Adri-
chemlaan 98 in Haarlem. x

Parkinson Café 
in De Ringvaart
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NU GEREDUCEERD

TARIEF VOOR 75+

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

oude inboedels

Dag. geopend van 14.00-18.00 uur

Camplaan 5 Heemstede

Tel. 023-5290810 / 06-28448760

De Rijwieltrust
U weet wel waarom

Zijlstraat 64
2011 TP Haarlem

Tel: 023 - 5310327

De Specialist in onderdelen

TANDPROTHETISCHE PRAKTIJK

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

gediplomeerd tandprotheticus

Lid Org. Ned.
Tandprothetici

Heeft u last van angst, somberheid, stressklachten of seksuele problemen, 

meld u dan aan bij Move for Motion, psychologenpraktijk in Bloemendaal. 

www.moveformotion.nl

Nieuwstraat 38, 2312 KC Leiden, tel: 071-5145832

Gevraagd: kunst, antiek, goud, zilver en kleingoed. 
Geopend op afspraak: ma-vrij van 10-17 uur. 

Taxatie aan huis? Bel of mail voor informatie en afspraak
www.onderdeboompjes.nl  / info@onderdeboompjes.nl
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Bij The Mansion of ME maken wij 
gebruik van de meest moderne appara-
tuur, geavanceerde technieken en hoog-
waardige producten. Wij werken o.a. 
met World’s best bekroonde merk !QMS 
Medicosmetics. De revolutionaire colla-
geen behandelingen van QMS zijn unie-
ke anti-aging behandelingen. De Medik8 
producten en behandelingen bevatten 
geen parabenen en bieden oplossin-
gen voor diverse soorten huidproble-
men. Vetia Floris, eerste luxe, biologi-
sche cosmetica merk uit Zwitserland met 
een 3-sterren NaTrue keurmerk. De Nora 
Bode OXYjet, het gepatenteerde zuur-
stofdruk injectiesysteem zonder naalden. 
98% pure zuurstof en hoog geconcen-

treerde werkstoffen worden onder een 
druk getransporteerd naar de huid zon-
der hierbij de huid te beschadigen.

Veilig en effectief! 
Een zuurstofbehandeling kan worden 
toegepast op decolleté, hals en gelaat 
waarbij probleemzones zoals: rondom 
de mond en lippen, de neus-lippenplooi, 
rondom de ogen en eventuele dwarsrim-
pels op voorhoofd extra aandacht krijgen. 
Uw huid wordt zorgvuldig gehydrateerd 
en van voedingsstoffen voorzien. Kortom 
een stralende mooie jongere huid. De 
zuurstofbehandeling geeft eenmalig een 
‘powerboost’ als opfrissing, maar het 
advies is om deze in kuurverband te 

doen. U kunt dit ook combineren met de 
OXYBio2 lichttherapie o.a. met roodlicht 
voor extra stimulatie aanmaak collageen. 
Wij werken als eerste clinic in Nederland 
met de Nora Bode OxyBiolight. 

Wij kunnen u een divers scala aan behan-
delingen aanbieden, voor meer informa-
tie kijkt u eens op onze website. 
Het behandelplan wordt geheel op uw 
huid en wensen afgestemd met als doel 
een mooier en strakker huidbeeld. 
Wij laten u graag nog meer stralen en 
zien er naar uit om u te ontvangen. Ook 
komen wij in 2016 met het nieuwste 
apparaat qua afvallen!

The Mansion of ME  is een exclusieve beauty-clinic in de prachtige bosrijke om-
geving van Aerdenhout, gemeente Bloemendaal. Hier kunt u zich in alle rust en 
anonimiteit ontspannen en uw welverdiende “ME” time inlassen.

Welverdiende “ME” time bij The Mansion of ME

The Mansion of ME
Boekenroodeweg 16, 2111 HN Aerdenhout
023-8221439 www.themansionofme.com

Geen leven is hetzelfde en dus is 
ook geen uitvaart hetzelfde. We 
geven allemaal kleur aan ons eigen 
leven en tegenwoordig ook aan ons 
eigen afscheid. En Yarden helpt u 
hierbij. Bent u elders verzekerd? 
Geen enkel probleem. Wilt u in ons 
uitvaartcentrum, of ons afscheids-
huis 24 uur lang bij uw dierbare zijn, 

of in de opbaarkamer, een glaasje 
wijn drinken, net zoals u dat thuis 
altijd deed met elkaar? Het kan…
wilt u een muzikale omlijsting, wilt 
u een koets met paarden? Of wilt u 
met elkaar in de uitvaartbus naar de 
laatste rustplaats gereden worden, 
wij kunnen alles voor u verzorgen. 
En het mooie van dit alles is, u kunt 
zelf uw uitvaart vormgeven, op uw 
manier, of op de manier zoals uw 
dierbare dit zou hebben gewild. 

Wilt u hier van te voren met ons over 

praten, uw laatste wensen al een keer 
doorspreken, het kan? Behoefte aan 
meer informatie, of aan een voor-
lichtingsgesprek. Nazorg, omdat uw 
verdriet nog meer voelbaar is, juist 
als het afscheid is geweest, ook dat 
kan bij Yarden. 
Meer informatie – belt u naar 
088 – 927 3570 of 3572. En wij hel-
pen u verder, altijd! 24 uur per dag, 
365 dagen per jaar. 

Yarden, wij zijn er voor iedereen, 
ongeacht, religie,  cultuur, afkomst 
of achtergrond, Voor een kleine uit-
vaart, met weinig middelen, intiem 
van sfeer, of voor een grootse uit-
vaart, zoals u het wilt. Yarden…wij 
helpen u graag verder.

Kent u ons al? Een prachtige groep mensen, die werken vanuit het hart. 
Die werken in en om hun eigen woonplaats en dus op de hoogte zijn van 
mooie locaties, een mooie route die u kunt rijden en andere belangrijke 
zaken, die veel waarde kunnen toevoegen aan een goed afscheid. 

Yarden Uitvaartzorg ….. wij helpen u graag verder

Yarden Uitvaartzorg 
088-9273570 of 3572

“Na de bekende kinderziektes draait 
de hardware nu goed. Tevens is het 
wasproces geoptimaliseerd. Als een 
van de weinige wasstraten was-
sen we hier nog met de hand voor. 
Inspuiten van de velgen en dorpels, 
het er even laten intrekken, klant 
laten betalen en vervolgens met 
hoge druk afspuiten. Onze klanten 
zijn inmiddels gewend aan het pro-
ces en zetten de auto’s al vanzelf op 
de goede plek neer.”

Wasboxen
Ook het bezoek aan de wasboxen is 

aan het toenemen. Van fiets tot cam-
per worden er gereinigd en uiteraard 
alles wat daar tussen zit. Het kopen 
van rittenkaarten en bedragkaarten 
is en blijft populair. Niet zo gek als 
je bedenkt dat bij de aanschaf van 
een 10-rittenkaart de klant de 11e 
wasbeurt er gratis bijkrijgt. Bij een 
bedragkaart van 50 euro krijgt de 
klant voor 60 euro tegoed en bij 100 
euro zelfs 120. 
André: “Klanten kunnen  bij ons ook 
aanhangers huren. We hebben twee 
open aanhangers en twee met een 
huif waar ca. 5 kuub in vervoerd kan 

worden.” Durft u zelf niet door de 
wasstraat, geen probleem, de auto 
wordt erin gezet, u mag eruit en aan 
het einde pikt u de auto gewoon 
weer op en kunt u stofzuigen. 
Carwash Heemstede wenst u een 
schoon maar vooral mooi en gezond 
2016 toe!

Carwash Heemstede, Nijverheidsweg 
10, Heemstede is elke dag van maan-
dag t/m zondag van 8.00 uur tot 
19.00 uur geopend. 
Kijk voor meer info op: 
www.carwashheemstede.nl.

“Het gaat de goede kant op met de bezoekersaantallen, al zijn we nog 
niet waar we willen zijn. Maar het is mij van te voren vaak gezegd, 
het heeft tijd nodig en dus heb ik maar geduld”, zegt André de Vries. 
De Vries zegt veel geleerd te hebben de afgelopen maanden. 

Carwash Heemstede is alweer een half jaar open

Carwash Heemstede
Nijverheidsweg 10, 2102 LL Heemstede
023-5834702

Een winkel van maar liefst 1600 m2 ver-
deeld over twee verdiepingen. Brigitte 
opende tweeënhalf jaar geleden met 
succes haar winkel met tweedehands 
artikelen. Ze kwam op het idee voor een 
tweedehands winkel omdat haar broer 
bij grof vuil werkt en hoorde dat er zoveel 
bruikbare spullen worden weggegooid. 
“Ik dacht, wat zonde en nog slecht voor 
het milieu ook. Ik wil die spullen wel een 
tweede kans geven en verkopen.” 

Goede doelen
Brigitte steunt met haar kringloopwinkel 
ook nog twee goede doelen, KiKa en de 
Dierenbescherming. De naam Tweede 
kans heeft meerdere betekenissen. 
Brigitte: “Alles wat binnen komt wordt 
gesorteerd, schoongemaakt en of gere-
pareerd. Dit gebeurt door onze vrijwil-
ligers, die een bepaalde afstand hebben 
tot de arbeidsmarkt. Door bij ons in de 
kringloopwinkel te werken, krijgen ze de 
kans om weer terug te kunnen keren in 
de gewone reguliere arbeidsmarkt.”

Snuffelmarkt
Kringloopwinkel Tweede kans is een 

echte snuffelmarkt waar dagelijks nieu-
we items te vinden zijn. Het is dan ook 
leuk om door de winkel te wandelen om 
op zoek te gaan naar iets moois. Brigitte: 
“We verkopen alles op het gebied van 
huishoudelijke artikelen, groot en klein, 
zoals bijvoorbeeld meubelen, curiosa, 
bedden en serviezen. Veel van onze spul-
len worden gebracht maar we halen ook 
veel op. Daarnaast doen we ook inboedel 
ontruiming. Dat is niet gratis maar wat 
verkocht kan worden in de winkel trek-
ken we van de prijs af.” 

De winkel is geopend maandag van 
12.00 uur tot 17.00 uur en dinsdag t/m 
zaterdag van 10.00 uur tot 17.00 uur.

“We kunnen op korte termijn gratis ophalen en dat waarderen mensen enorm”, 
zegt Brigitte van Kringloopwinkel Tweede kans in Beverwijk. De spullen die op-
gehaald worden, worden verkocht in haar kringloopwinkel in Beverwijk. 

Snuffelen bij Kringloopwinkel Tweede kans 

Kringloopwinkel Tweede kans 
Rietlanden 5A, Beverwijk

0251-809999, www.kringloopwinkeltweedekans.nl
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Een prachtig verzorgde mooie vrouw op 
leeftijd zit op een bed. We drinken samen 
koffie met haar dochter en kleindochter. 
Ik tast af waarom ik gevraagd ben te 
komen en wat er wel/niet besproken 
moet gaan worden. Vrij snel is duidelijk ...  
alles wordt besproken, in detail. Een puur, 
mooi, verdrietig, vermoeiend voor haar 
en toch zeker ook een echt warm gesprek 
volgt. Ze vertelt over haar gedachten en 
keuzes. Ook geeft ze aan hoe ze houdt 
van kerst, van een versierd huis, van 
kaarslicht, van sfeer, van warmte, van 
wit, van oud/nieuw en vooral vertelt ze 

liefdevol over hoeveel ze houdt van haar 
dochter en kleinkinderen.

Op hun 1ste kerstdag , met kerstboom en 
al, breng ik een proefdruk van haar kaart. 
Uiteraard begeleid ik het “zien”  ervan …. 
maar dan … twee glimmende en stra-
lende ogen: “Wat mooi”! 
Blij word ik van haar reactie, een schot in 
de roos. Ik vertrek weer en wens haar een 
heerlijk kerstdiner met haar geliefden en 
een fijne jaarwisseling.  Kort daarna word 
ik gebeld. De datum staat. 

Na haar overlijden voeren we uit wat we 
hebben besproken met natuurlijk wel 
per dag ‘voelen’ of dat nog steeds klopt. 
Ze blijft heerlijk thuis in haar geliefde 
woning. Kijkend naar de verlichte tuin. 

Een opgeruimd huis vol met kaarslicht, 
witte bloemen, foto’s van haar geliefden 
om haar heen, haar foto waar ze zo mooi 
op staat, muziek op de achtergrond en 
het belangrijkste haar dochter en klein-
kinderen om haar heen. Op een donder-
dagavond hebben we een avondplech-
tigheid. De wens van haar over warmte, 
wit, kaarslicht en liefdevol zetten we ook 
hierbij door. Het licht van de aula van het 
crematorium gaat uit tijdens de dienst. 
Buiten fakkels en vuurkorven die bran-
den, binnen enkel kaarslicht, overal witte 
bloemen, haar foto die pronkt en prach-
tige muziek die klinkt.
Lieve mevrouw, ik hoop dat “die kop” 
samen met u, uw lieve dochter en gewel-
dige kleinkinderen u dat afscheid heeft 
gegeven dat u zo graag wilde … eigenlijk 
weet ik het zeker. Dag lieve mevrouw, 
rust zacht, dank voor uw vertrouwen in 
mij.

Reebruine ogen kijken mij aan bij binnenkomst: “Ja, zij is het, die moet ik heb-
ben, die ‘kop’ heb ik gezien in de krant”. Goedemorgen zeg ik vriendelijk, een 
beetje lachend om wat ze zegt, en geef mevrouw een warme hand. 

Warmte, wit, kaarslicht en liefdevol...

Uitvaartbegeleiding Patty Duijn
Kerkweg 3, 2071 NA  Santpoort Noord 

06-30093482, info@pattyduijn.nl

“Kinesiologie onderzoekt de aard van 
de klachten op een andere manier dan 
gebruikelijk is in de reguliere geneeskun-
de. Klachten zijn heel vaak een combina-
tie van een fysieke oorzaak, biochemi-
sche oorzaak en emotie.” In haar praktijk 
in Aerdenhout behandelt Diane klachten 
als allergieën, burn-out, darmklachten, 
detox, dyslexie, energie, gewrichtsklach-
ten, hoofdpijn, huidklachten, menstrua-
tie- en overgangsklachten, stress-release. 
Ook geeft zij voedingsadviezen en zwan-
gerschapsbegeleiding. De behandelin-
gen van Diane zijn geschikt voor alle 
leeftijden. “Ik krijg vaak cliënten met 

stress-gerelateerde klachten op consult. 
Er zijn zeer goede orthomoleculaire mid-
delen om het lichaam en geest weer in 
de goede conditie te krijgen. Daarnaast 
behandel ik deze klachten met Emotional 
Stress Release. Darmklachten komen ook 
veel voor. Tijdens een consult kijk ik naar 
alle mogelijke factoren als voedingspa-
troon en of er sprake is van stress.

Kinderen 
Diane krijgt ook veel kleine kinderen in 
haar praktijk met verschillende klachten. 
Een veel voorkomende klacht is allergie-
en bij deze kinderen. De behandelingen 

zijn inmiddels succesvol gebleken. Diane: 
“Het mooiste voorbeeld is van een meisje 
van zeven jaar met een notenallergie. Na 
de behandeling is haar bloed gecontro-
leerd in het ziekenhuis op deze allergie. 
Zelfs de allergoloog was verbaasd te con-
stateren dat de allergie was afgenomen 
en gaf zelfs ‘groen licht’ om noten te 
eten. Voor het meisje maar zeker ook 
voor de ouders een enorme opluchting. 
Geen angst en zorgen meer bij traktaties 
op school, spelen bij vriendinnetjes of op 
partijtjes.” 

Kijk voor informatie op www.dianedijt.nl.

Diane Dijt werkt al 15 jaar als orthomoleculair en kinesiologie therapeut. “Kinesi-
ologie is een vorm van natuurgeneeskunde dat ontwikkeld is door Amerikaanse 
artsen. Het is een combinatie van fysiotherapie, psychologie, voedingsleer, en de 
Klassieke geneeswijzen als de Chinese geneeskunde en Ayurveda,” legt Diane uit. 

Diane Dijt natuurgeneeskundig therapeut

Drs. D.C. Dijt, Orthomoleculair Register Therapeut / Kinesiologie
Koeduinweg 11, Aerdenhout
06-51011487, dianedijt@hotmail.com

Uitvaartbusservice.nl werd drie 
jaar geleden opgericht door Coen 
Heemeijer uit Amsterdam. Hij is tevens 

de vaste chauffeur van de bus. “Deze 
vorm van rouwvervoer creëert saam-
horigheid. Naasten willen vaak zoveel 
mogelijk meemaken van de laatste 
momenten met hun dierbare. De bus 
biedt uitkomst. Het is bij de traditio-
nele manier van uitvaartvervoer eigen-
lijk best gek dat je de laatste uren van 

het afscheid in aparte auto’s zit. Vaak 
hangt er een prettige sfeer in de bus, 
zeker na afloop. Naasten praten na en 
vinden steun bij elkaar. Dat maakt dit 
werk zo mooi. Je kunt echt iets voor 
mensen betekenen. ” Het huren van de 
bus is voordeliger dan de kosten van 
een rouwauto plus twee volgauto’s. 
De uitvaartbus biedt plek aan de kist 
plus vijftien personen. Daarnaast is de 
bus ook inzetbaar als volgwagenbus. 
In dit geval zijn er 22 plekken beschik-
baar. De uitvaartbus is inzetbaar in 
heel Nederland.

Voor meer informatie kunt u kijken 
op de site www.uitvaartbusservice.nl
of vrijblijvend contact opnemen 
via info@uitvaartbusservice.nl of 
06-28528502 

Samen de laatste reis maken. Dat is sinds drie jaar mogelijk met de uitvaart-
bus van Uitvaartbusservice.nl. Nog steeds wint deze innovatieve en luxe 
vorm van rouwvervoer aan populariteit. Geen standaard rouwwagen met 
volgwagens, maar samen met familie en vrienden de laatste reis van uw dier-
bare begeleiden. Deze reis kan geheel naar eigen wens worden ingevuld. Zo 
is er de mogelijkheid om een rondrit te maken langs plekken met emotio-
nele waarde, zoals de stamkroeg of favoriete voetbalclub van uw dierbare. 
In de bus is een rolstoelvoorziening aanwezig, evenals airconditioning, een 
huisdier mag mee en er kan in de bus eigen muziek worden afgespeeld op 
een goede geluidsinstallatie. De privacy van de familie blijft altijd gewaar-
borgd door de getinte ramen. 

De Uitvaartbus: “een luxe vorm van rouwvervoer.”

Uitvaartbusservice 
06-28528502, www.uitvaartbusservice.nl

Veel mensen hebben de zaak in 
Heemstede inmiddels al ontdekt. “Het 
gebeurt regelmatig dat mensen de fiets 
doordeweeks voor een kleine repa-
ratie brengen en ondertussen bood-
schappen doen op de Binnenweg,” 
legt Sander uit.  Sander staat samen 
met werknemer Tim Veenings altijd 
klaar voor reparaties. “Kleine reparaties 
doen we meteen, een los schroefje of 
een boutje is voor ons zo gepiept, dat 
doen we gewoon tussendoor, is een 
stukje extra service.”

Elektrische fiets
Sander Tweewielers is gespecialiseerd 
in stads-, lifestyle-, elektrische fietsen, 
ATB en racefietsen. Sinds kort is de 
zaak in Heemstede officieel Gazelle 
dealer. Sander: “We hebben een breed 
assortiment fietsen. De elektrische fiets 
is nog steeds met een opmars bezig. 
De elektrische fiets van het merk Riese 
und Müller zijn speedfietsen en veel 
mensen gebruiken deze fiets voor hun 
werk. Je bent sneller met deze fiets in 
Amsterdam dan met de auto.” Minder 
bekend is misschien dat er ook elektri-

sche bakfietsen zijn. “Een elektrische 
bakfiets heeft heel veel voordelen. De 
Urban-Arrow is een bakfiets met elek-
trische trapondersteuning waarmee je 
je kinderen veilig en snel door de stad 
manoeuvreert. De fiets heeft een licht 
aluminium frame en is gemakkelijk 
wendbaar, zodat je soepel door het 
verkeer zigzagt. Ik heb al van mensen 
gehoord dat ze de tweede auto heb-
ben weggedaan, omdat je zo op een 
makkelijke manier, niet alleen kinde-
ren, maar ook heel veel boodschappen 
kunt vervoeren.”

Sander Tweewielers is te vinden in de Gierstraat in Haarlem, de Bloemen-
daalseweg in Bloemendaal en sinds 1 april van dit jaar ook op de Binnenweg 
in Heemstede. “Voordeel van drie zaken is dat we veel op voorraad en ver-
schillende maten fietsen hebben”, zegt Sander Roest, eigenaar van Sander 
Tweewielers. 

Breed assortiment fietsen bij Sander Tweewielers

Sander Tweewielers
Binnenweg 101, Heemstede
023-7516150, www.sandertweewielers.nl
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Auto Strijder bestaat ruim vijftig jaar. 

Inmiddels staat de derde generatie 

Robbert Strijder en Jim Keur in het fami-

liebedrijf. “Het persoonlijke en directe 

contact dat mensen met ons hebben, 

dat wordt gewaardeerd”, weet Strijder. 

“Onze klanten hebben vertrouwen in 

ons. Dat houdt ons ook scherp. Eigenlijk 

is het simpel: wij behandelen onze klan-

ten zoals wij zelf ook behandeld willen 

worden.”

Auto Strijder is een servicepartner van 

Volkswagen. Daarnaast is Auto Strijder 

onder andere gespecialiseerd in de mer-

ken Audi, Seat en Skoda. “Mensen zijn 

bij ons van harte welkom met al hun 

vragen over de aankoop of het onder-

houd van hun wagen.  Of het nu gaat 

om een betrouwbaar advies, een vak-

kundige reparatie of andere service.” 

Daarnaast is er altijd een ruime keuze uit 

jong gebruikte auto’s van een halfjaar tot 

twee jaar oud. “In onze showroom staan 

ongeveer veertien auto’s. We importeren 

veel uit het buitenland. Ook gaan we 

gericht op zoek naar een auto voor de 

klant. Klanten zoeken altijd het voordeel. 

Met jong gebruikte auto’s kan zo’n voor-

deel zomaar oplopen tot enkele duizen-

den euro’s. De kwaliteit en onze service 

blijven vertrouwd hoog.”

Naast het aanschaffen van een auto of 

het onderhoud ervan, kunnen mensen 

bij Auto Strijder ook terecht in het Texaco 

tankstation. “We hebben afgelopen jaar 

geïnvesteerd in ons wascentrum, waar-

bij de wasboxen zijn vernieuwd. Klanten 

kunnen nu nog efficiënter hun auto bij 

ons (laten) wassen.”

Al meer dan 50 jaar in Zandvoort. “Sinds 1974 zijn wij officieel erkend service-
punt van Volkswagen en daardoor kennen wij elk model als geen ander”, vertelt 
Robbert Strijder. “Reparaties en onderhoud vinden plaats volgens de hoogste 
kwaliteitsnormen.” Daarnaast heeft Auto Strijder een mooi aanbod aan jong 
gebruikte auto’s in de showroom.

Auto Strijder: groot in jong gebruikte auto’s en service

Auto Strijder
Burg. van Alphenstraat 102, Zandvoort

023-5714565,  www.autostrijder.nl

Regiokist
Wij hebben een kist ontwikkeld welke 
wordt gemaakt van regionaal hout. U 
kunt hierbij denken aan allerlei bomen 
uit de regio Haarlem, Haarlemmermeer, 
Heemstede, Velsen en Bloemendaal. De 
bomen zijn niet onnodig gekapt en er 
wordt voor elke verkochte kist  € 50,- over-
gemaakt aan Natuurmonumenten.

Uitvaartwinkel
In onze uitvaartwinkel op de hoek 
Vergierdeweg/Vondelweg verlagen wij 
voor u de soms lastige drempel in de uit-
vaartwereld. In huiselijke sfeer kunt u zich 
hier laten informeren en adviseren of de 

uitvaart (voor) bespreken. 

gen

monumenten

lijkheden

Atelier
In ons atelier aan de Lange Herenstraat 
produceren en vervaardigen wij gedenk-
monumenten en urnen, wij zijn een echt 
ambachtelijk bedrijf wat al sinds 1898 
hierin gespecialiseerd is.

van monumenten en asbestemmingen

veelal naar eigen ontwerp

Dienstverlening

mogelijk is dan er gedacht wordt.

zonder opslag

begroting

maatschap verzorgen wij voor u de uit-
vaart. 

Voor het melden van een uitvaart is 
Troupin 24/7 bereikbaar onder nummer: 
023 – 532 60 13

Mijn naam is Guy Troupin en samen met mijn enthousiaste team regelen en ver-
zorgen wij voor u alles omtrent de uitvaart. Vanaf het moment van melden van de 
uitvaart tot aan de laatste rustplaats of asbestemming. Wij zijn een onafhankelijke 
partij en hebben geen voorkeur om met bepaalde locaties of mensen samen te 
werken, ons gaat het om het afscheid zoals u wenst en daar zullen wij u op een 
professionele menselijke manier in begeleiden.

Troupin alles rondom de uitvaart

Troupin
uitvaartzorg@troupin.nl, gedenkmonumenten@troupin.nl 
023-5326013, www.troupin.nl 

Op dit moment is Overspaern bezig met 
het project Twister, een woontoren met 
appartementen aan de Aziëweg dicht 
bij het gezellige winkelcentrum van 
Schalkwijk. Daarnaast doet Overspaern 

de verkoop van de nieuwbouwwonin-
gen en appartementen van het project 
‘Remise Haarlem’ aan de Leidsevaart. 
Omdat een huis aan- of verkopen een 
grote stap in het leven is, organiseert 
het kantoor regelmatig thema-avonden 
waar zoekers en verkopers extra informa-
tie kunnen krijgen. Daarnaast werkt het 
kantoor samen met Sincerus Financiële 
diensten (dat in hetzelfde pand gehuis-

vest is), een onafhankelijk hypotheekad-
viesbureau dat bij alle banken aanvragen 
kan verzorgen. 

Maatschappelijk betrokken
Overspaern doet en wil meer dan alleen 
huizen kopen, verkopen en taxeren. Het 
is een bedrijf dat zich regelmatig inzet 
voor goede doelen. Zo is het kantoor 
hoofdsponsor van de kinderloop van de 
’Halve van Haarlem’ en ondersteunt het 
al jaren Stichting Opkikker, de stichting 
die verwendagen voor langdurig en ern-
stig zieke kinderen organiseert. Ook KiKa 
kan op steun van de makelaardij rekenen. 
Overspaern steunt Stichting KiKa door 
het kopen van de bekende KiKa beren en 
deze dan aan de jongste generatie van 
hun klanten cadeau te geven.

Overspaern makelaardij is een klein kantoor, gevestigd aan de Frieslandlaan 
in Haarlem. Jose Bakx, beëdigd en gecertificeerd register makelaar/taxateur 
onroerende zaken, Nienke Stange, kandidaat makelaar onroerende zaken, 
Joren Bakx, assistent register makelaar taxateur, Lisette Schelvis, ook assistent 
register makelaar taxateur en Danique Vermeulen, administratief medewerker, 
vormen het team van dit jonge en flexibele kantoor. Flexibel omdat Overspaern 
ook op zaterdag open is en rekening houdt met klanten die iets later op de dag 
een bezichtiging willen doen. Het kantoor is gespecialiseerd in aan- en verkoop 
van huizen, taxaties en nieuwbouw.

Overspaern makelaardij, een jong en flexibel kantoor

Overspaern makelaardij
Frieslandlaan 1A, Haarlem

023-5366366, www.overspaern.nl

Steeds vaker wordt er gekozen voor 
een afscheid in de Oosterkerk aan de 
Zomerkade in Haarlem, dit komt door 
de warme sfeer en de mooie grote 
ruimte en de vrijheid die er is. 
De condoleance vindt veelal plaats 
rondom de overledene maar kan ook 
buiten en of in de wijkzaal.

Uiteraard denken wij als uitvaartbedrijf 
altijd mee in de kosten voor de totale 
uitvaart, er is veel mogelijk en dat 
hoeft niet altijd het duurste te zijn. 
Reactie van een nabestaande:
Ik wil graag mijn ervaring met Ineke 

Smit uitvaartverzorging en haar men-
sen met u delen. Ze is geweldig, echt 
waar en ik weet waar ik over praat, 
want ze heeft twee uitvaarten binnen 
één jaar met ons geregeld en georga-
niseerd.

Het is het beste en mooiste wat we 
hebben kunnen doen! Zo persoonlijk, 
zo doortastend en tegelijk ben je zo 
vrij om je eigen wensen en gevoelens 
tot uiting te brengen. Ineke geeft je 
ideeën vorm, zodat het laatste wat je 
nog voor je liefste kan doen, ook uitge-
voerd kan worden. Ook haar opbaarka-

mertjes in de Oosterkerk zijn zó huise-
lijk, sereen, met een goeie energie. Je 
krijgt de sleutel en kan op elk moment 
van de dag bij je liefste gaan zitten, 
muziek draaien, kaarsjes branden, wat 
drinken. Kortom een héle fijne plek om 
te zijn. Een afscheid kan je maar één 
keer doen, dus het moet kloppen en 
vooral goed voelen en dat kan Ineke 
samen met haar collega’s Kim en Cilia 
u geven. 

ww.inekesmit.nl  info@inekesmit.nl
24 uur bereikbaar op 06-54661799

Een afscheid kan overal plaatsvinden, dit hoeft niet in een crematorium of 
in de aula van een begraafplaats, dit kan bv. thuis, in een strandtent, een 
restaurant, buiten of in een de werkplaats van iemand of op een boot.

Ineke Smit Uitvaartverzorging liefdevol en betrokken

Ineke Smit Uitvaartverzorging 
A.L. Dyserinckstraat 31, 2032 RA Haarlem
06-54661799, www.inekesmit.nl
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