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Haarlem en
omgeving

,,Dit is het mooiste weekend van
het hele jaar’’, zegt Floris van Haas-
ter die even uit een wagen stapt die
is omgetoverd tot Volkswagenbusje
met een vredestekens erop. ,,Ik doe
al negen jaar mee aan de carnaval-
soptocht. Niets is leuker dan met
vrienden feesten en bier zuipen.
Dit jaar hebben we een hippiekar
gemaakt.’’
In de optocht van carnavalsvereni-
ging de Duinknijnen komt van
alles langs. De prinsenwagen schiet
met een confettikanon op de toege-
stroomde menigte. Een ’bakker(r)ij’
van vijf loopt verkleed als bakkers
tussen de wagens. Een Fabeltjes-
krantwagen heeft een grote Me-
neer de uil. En bankovervallers in
rode overalls met Dalí-maskers, uit
de populaire Spaanse Netflixserie
La casa de Papel, zijn ook aanwe-
zig. 

Sommigen in de optocht zijn ge-
wapend tegen de regen met door-
zichtige poncho’s of paraplu’s die
bijna wegwaaien. Kinderen die
naar de optocht toe zijn gekomen,
krijgen snoep uitgedeeld en zeep-
bellen zweven tussen de wagens
door.
Voor Remo ten Wolde is het zijn
eerste carnavalsoptocht. ,,Geweldig
dat we er zijn, in Noord-Holland
moeten we dit ook hebben’’, zegt
de Haarlemmer die verkleed als
kardinaal naar de tocht is geko-
men. ,,Je kan niet, niet verkleed
gaan. We zijn uitgenodigd door
onze vrienden die in de straat
wonen. Mijn vrouw is al een keer
eerder geweest met de kinderen.
Normaal werk ik, maar volgend
jaar neem ik hier vrij voor. Dan
gaan we naar het zuiden van het
land, dit is behoorlijk aansteke-
lijk.’’
Een wagen van de Flintstones is
wel erg leeg met maar twee fees-
tende mensen erin. Bart Koek die
naast de wagen loopt, vertelt dat de
kinderen vandaag een gezinsmid-
dag hebben in Noordwijk. ,,Wij
zijn de enthousiaste ouders die de
wagens hebben gebouwd voor de

jeugd. Het zou zonde zijn om de
wagens in de garage te laten
staan’’, zegt de vader wijzend naar
de Flintstonesauto met Barney en
Fred voorin en de wagen met de
dino uit de tekenfilm erachter. ,,We
zijn in oktober al begonnen met
het maken van de wagens, die tijd
heb je echt nodig. Er zijn meerdere
optochten waar we aan meedoen,
maar vandaag konden de kinderen
er dus niet bij zijn.’’
Met tranen in de ogen ziet een van
de toeschouwende kinderen de
laatste carnavalswagen voorbij-
gaan. ,,Hij moet huilen, omdat het
over is’’, zegt zijn moeder, Karin
Schipper. Ze is voor het eerst met
haar moeder en twee zoons bij de
optocht. ,,Ik zag het evenement
voorbij komen op Facebook en
dacht dat het leuk zou zijn om te
gaan. In Vogelenzang hebben we
geen carnavalsoptocht meer. 
Mijn oudste kind heeft autisme
dus is het altijd even kijken of het
niet te druk voor hem is, maar hij
kwam meteen los. De kinderen
krijgen snoepjes en de sfeer is
gezellig. Het is hartstikke leuk, ik
denk dat we volgend jaar weer
gaan.’’

’Mooiste weekend
van het hele jaar’

Kleurrijke outfits en doorzichtige poncho’s bij de carnavalsoptocht in De Zilk. FOTO UNITED PHOTOS/ROB VAN WIERINGEN
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Op verzoek van de organisatie zijn
de carnavalsoutfits uit de kast
getrokken of bij de feestwinkel
gescoord. Christel en René bijvoor-
beeld zijn gestoken in een Tiroler-
outfit. Het enige dat eigenlijk nog
ontbreekt is René’s waldhoorn.
,,Een heerlijk ongedwongen feest’’,
vindt René. ,,Juist door dat klein-
schalige hou je het intiem.’’ 
Verderop staat een stelletje piraten
onder leiding van Jos Bulters jr.
(die van de groenteman in Noord)
waarvan zelfs kapitein Haddock
onder de indruk zou zijn. 
Het is eigenlijk een combi van een
Oktoberfest, après-ski en Halo-
weenparty. De feestgangers die je
in augustus bij Haarlem Ordinair
(het ondeugende zusje van Haar-
lem Culinair) tegenkomt zouden
hier prima passen. Het gaat van ’Er
staat een paard in de gang’ tot aan
’Rosamunde’ (mét fluitje) en van
’Wat heb je gedaan Daan’ tot aan
’Dans je de hele nacht met mij’. Al
snel wordt de polonaise ingezet. 

Speciaal momentje is er voor Mijn-
heer Beenen, die zijn under-
ground-carnavals-hit ’Het Tokelo-
res Lied’ ten gehore mag brengen.
De aanleiding is niet fijn - Jan
kreeg te maken met blaaskanker -
maar de zanger geeft een vrolijke
draai aan de narigheid. ,,Het is
mijn manier om met dit soort
dingen om te gaan’’, is zijn uitleg. 
De begeleidingsband bestaande uit
accordeonist-klavierspeler Jaap
Somsen, gitarist Niels Wilmink,
bassist Ronald de Jong en slagwer-
ker Pepijn Zwaanswijk, laat horen
meer in huis te hebben dan enkel
carnavalskrakers. Zoals ’Bloed,
zweet en tranen’ van Hazes sr. -
mooi gezongen door Jos Ahlers - of
de guilty pleasure ’Big City’ van Tol
Hansse (’nee dat valt toch ook niet
mee, Amsterdam holadiee’). 
Aan details is gedacht, zoals het
stukje koebel in Barry Manilow’s
’Copacabana’, lekker getikt door
Pepijn Zwaanswijk. 
Na afloop is er dan de ’kleinste
optocht aller tijden’ met één praal-
wagen, die zich beweegt van het
Patronaat naar de overkant, café
Het Wapen van Bloemendaal.
Frank en Jane zijn met hun mar-
kiezen-outfit door de jury uitver-
koren tot de ’best geklede bezoe-
kers’ en mogen de omstanders
vanaf de praalwagen toewuiven.
,,Volgend jaar wéér graag’’, klinkt
het, terwijl de afterparty begint. 

Kàrrenáávàl, maar dan
de Haarlemse variant

Bij het duurzaamheidsloket staat
John van Oossanen achter zijn
marktkraam. Een opstelling van een
spouwmuur met korreltjes van
piepschuim is inmiddels voor veel
bezoekers herkenbaar. 
„Dit noem ik het laaghangende
fruit. Met een beetje isolatie heb je
in het algemeen al snel een bespa-
ring. Dat geldt ook voor zonnepane-
len, ledlampen, tochtstrippen of ra-
diatorfolie. Ik adviseer vaak om een
energiescan van je huis te maken.
Maar dat is vaak nadat ze bij ons op
bezoek zijn geweest in de Kweektui-
nen waar we iedere vrijdagmiddag
een bijeenkomst organiseren.”
In de afgelopen periode merkt Van
Oossanen een duidelijke trend. „Ie-
dereen is er mee bezig. Kijk maar om
je heen hoe druk het is. Mensen den-
ken op een eenvoudige vraag met-
een antwoord te krijgen. Sommigen

krijgen zoveel input dat het wel drie
kwartier duurt voordat ze klaar zijn.
Misschien zijn ze erachter gekomen

dat ze beter zes in plaats van acht pa-
nelen op het dak kunnen leggen. Of
zoals vandaag, dat iemand niet voor

18.000 euro haar dak ging laten iso-
leren maar voor 7.000 euro zonne-
panelen ging laten plaatsen. Met al-

le input kan iedere bezoeker zeker
weer verder met de oriëntatie op de-
ze markt.”
Wie zich ook oriënteert, is Paul
Roozekrans. Zijn conclusie na een
’rondje Broederhuis’ is duidelijk.
„Ik denk dat ons huis te nieuw is.
Het gasgebruik is te laag en er is
geen vloerverwarming. Dat levert
geen winst op in tegenstelling tot de
zonnepanelen. Dat is kennelijk nog
het meest gunstig.”

Warmtetransitie
Bij de Groene Mug staan Christien
van Verseveld en Emmy Jitta. De
vraag is op gas of op inductie koken?
„We moeten van het gas af. Binnen
twee jaar moet de warmtetransitie
van start gaan. Voor 2030 zijn dan
drie wijken van het gas af. In 2040
heel Haarlem. Maar wel op een slim-
me manier. Bijvoorbeeld tijdens
grootschalige onderhoudsprojec-
ten.”
Voor bezoeker Peter Wiebes geeft de
stortvloed aan informatie weer ge-
noeg stof tot nadenken. „Ik zie in-
vesteren als een gebaar van goede
wil. Ik woon in een huis uit 1930 met
een verwarmingsketel van achttien
jaar en dubbel glas. Wat isolatie be-
treft kan het optimaler, maar waar
moet je beginnen?”

Energiebeurs roept meer vragen op

Christien van Verseveld en Emmy Jitta: koken op gas of inductie? FOTO UNITED PHOTOS/PAUL VREEKER

Marco Gathier

Kristel is zondagochtend elf uur
thuis in Alkmaar opgehaald met
een witte stretch limo om de dag
van haar dromen mee te maken.
,,Toen ze liet weten dat ze Sheling
wilde ontmoeten, had ik eerlijk
gezegd nog nooit van haar ge-
hoord. Dit is echt haar droom”,
vertelt haar moeder Bianca Ser-
gers. Aanvankelijk waren vrijwilli-
gers van Make-A-Wish bezig om
een bezoek aan de musical Annie
M.G. Schmidt te regelen waar een
vriendin van Kristel aan meedeed.
,,Ze kwam hier zelf mee, dat dit is
wat ze echt wilde.” 
Het is even een dagje genieten tus-
sen alle behandelingen die ze
moet ondergaan. Kristel heeft een
agressieve hersentumor, een me-
dulloblastoom in de kleine herse-
nen, vast aan de hersenstam. Sinds
in oktober duidelijk werd wat er
met haar aan de hand is, hebben
moeder en dochter een tocht langs
allerlei ziekenhuizen gemaakt.
,,We hebben iedere dag wel con-

tact met artsen en therapeuten. Ze
zou eigenlijk van de week een che-
mokuur hebben, maar die hebben
ze in het ziekenhuis uitgesteld.
’Dit is even belangrijker’, vonden
de artsen. Vorige week is ze nog ge-
opereerd”, vertelt Sergers. 
Kristel zelf steekt haar duim om-
hoog om te laten weten als ze het
ergens mee eens is, of omlaag wan-
neer dat niet zo is. Praten doet ze
heel af en toe. ,,Er is een tijd ge-

weest dat ze helemaal niet kon
praten of met een heel hoog stem-
metje. Maar dat lijkt langzaam be-
ter te gaan.” Kristel heeft haar ei-
gen Youtube-kanaal met 110 abon-
nees, waarop ze laat zien hoe je
slijm maakt. ,,Prima, want het
helpt met haar motoriek.”
Voor Sheling Kamkes is het een
bijzondere ervaring om voor Ma-
ke-A-Wish gevraagd te worden de
wens van iemand uit te laten ko-

men. ,,Ik vind het een hele eer. Het
is de eerste keer dat ik hiervoor ge-
vraagd ben”, zegt ze. Ze heeft een
enorme beauty case met eigen
spullen en een cadeautje voor Kris-
tel meegenomen. ,,Je krijgt een
echte make over”, belooft ze. 
Voorzichtig pakt Kristel het palet
oogschaduw aan. ,,Echt mooi, ik
ben bang dat ik die laat vallen.”
Haar ogen, die stralen, lijken nog
meer te gaan glanzen wanneer
Kamkes ze opmaakt in aardetin-
ten. ,,Denk je dat je dit zelf ook
kunt doen?” 
Volgens haar moeder is Kristel al-
tijd bezig met haar en make-up.
,,Ze roept al sinds ze klein is dat ze
later kapster wil worden en dat wil
combineren met make-up. Ze
heeft al een enorme verzameling.” 
Kristel houdt van de spotlights,
weet haar moeder. Dat komt mooi
uit, want na de make over volgt
een fotoshoot. 

Droomwens zieke Kristel (12) komt uit 
Annemieke Windt 

Marcel Tabbers

De Zilk ✱ Poncho’s, confetti en bier
waren zondagmiddag volop aan-
wezig bij de jaarlijkse carnavalsop-
tocht in De Zilk. Tijdens carnaval
heet het dorp Duinknijnenrijk.
Ondanks de regen vieren de carna-
valsgangers feest.

Paul Lips

Hoofddorp ✱ De ogen van de
twaalfjarige Kristel van der Lee
stralen. Ze heeft via Make-A-Wish
een ontmoeting met Youtube-ster
Sheling Kamkes van Sheling Beau-
ty uit Hoofddorp. 

Haarlem ✱ Hoe komt Haarlem van
het gas af? Hoe zorg je dat je in de
stad je voeten droog houdt? En hoe
verdien je het snelste geld terug van
de duurzaamheidsinvestering? Zo-
maar drie vragen die zaterdag ge-
steld konden worden op de Energie-
beurs in het Broederhuis aan het
Nagtzaamplein in Haarlem-Oost.

➔ Vervolg van de voorpagina
Haarlem ✱ Houten Haarlemmers?
’Dacht het effe nie’, zal menigeen
gedacht hebben die zondagmiddag
’Chaos met een harde G’ bijwoonde
in het Patronaat. Een bonte verza-
meling feestgangers zong luidkeels
mee met Trio Vierstemmig en de
Haarlemse Muggenbulten. 

Kristel met haar idool Sheling. FOTO UNITED PHOTOS/ROB VAN WIERINGEN

Haarlem ✱ Op zaterdagavond 16
maart wordt duidelijk wie de beste
pokeraar is van Haarlem. In de kan-
tine van voetbalclub DIO in Schalk-
wijk vindt de voorronde plaats van
het Open Nederlands Kampioen-
schap. Het toernooi is bedoeld voor
recreatieve spelers, van beginners
tot gevorderden. De winnaar plaatst
zich voor de landelijke finale. Aan-
vang: 19.30 uur.

Wie pokert het
beste van Haarlem?

Haarlem ✱ Een auto, geparkeerd op
de Surinameweg in Haarlem, is in
de nacht van zaterdag op zondag
volledig uitgebrand. Het vuur werd
rond 01.00 uur ontdekt.
Bij aankomst van de brandweer
bleek het voertuig al niet meer te
redden. De auto werd volledig ver-
woest. De oorzaak van de brand is
onbekend, mogelijk is er sprake van
brandstichting. 

Auto uitgebrand 
op Surinameweg

Haarlem ✱ Een stel dat op weg was
om spullen naar hun nieuwe huis te
brengen in Haarlem is zaterdag-
avond om de hoek van hun nieuwe
stulpje betrokken geraakt bij een
botsing. Een paar agenten bleken
niet te beroerd om even voor verhui-
zer te spelen.
Bij het ongeval raakte niemand ge-
wond, al liepen beide voertuigen be-
hoorlijk wat schade op.

Agenten helpen
even met verhuizen

Zwanenburg ✱ Een automobilist is
zaterdagmiddag doorgereden na
een ongeval op een parkeerterrein in
Zwanenburg. Rond 14.45 uur werd
een vrouw op het parkeerterrein van
de Dirk van de Broek aan de Den-
nenlaan aangereden. Ze is langdu-
rig behandeld door ambulanceper-
soneel. De politie is op zoek naar de
bestuurder en heeft bewakingsbeel-
den van de supermarkt bekeken.

Automobilist rijdt
door na aanrijding 

Een hartje via Whatsapp is zo gestuurd. Op
Facebook is die leuke man of vrouw snel

gevonden. En met een ’swipe’ naar links of
rechts keur je binnen een paar seconden ie-
mand op Tinder.
Hoe anders moet het zijn geweest voor het
mobieletelefoontijdperk. Je was aangewezen
op de krant, in de hoop dat de ander je smeek-
bede las. Op het Twitter- en Instagram-account
’Liefde van toen’ verzamelt Quest-redacteur

Mark Traa de mooiste oude krantenoproepen
van minnaars, geliefden en zoekenden. 
Soms lekker kort en dwingend: ’Lieve Karel
kom. J.’ Soms wat langer en romantischer:
’Lieve Christine, uw Adriaan is verkwikt door
uw Brief. Hij is wel. De nieuwe weg zet alles op
het spel, de oude is beter. Nog loeit de storm,
hij zal bedaren. In gedachten sta ik naast u.’
Heerlijk om door de berichtjes te struinen en
er een verhaal bij te verzinnen. Tekstjes uit

tijden waarin nog veel moeite werd gedaan om
iemand te vinden, in het geheim af te spreken
of een romantische boodschap over te brengen. 
Alhoewel romantisch... ’Twee heeren, die hier
adverteeren, hebben een kermiskuur en wen-
schen twee Dames, slank van figuur. Logge
dikke zijn niet naar ons zin, die stoppen we de
doofpot in. Slanke Dames wil dit achten, we
zullen op een aardige brief en portret wach-
ten.’ Tinder avant la lettre. 

60 seconden Guusje Tromp ✱ g.tromp@hollandmediacombinatie.nl

’In gedachten sta ik naast u’

Ontmoeting met
Youtube-ster
Sheling Kamkes
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