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Altijd als eerste op de
hoogte van het laatste
nieuws uit Haarlem en
omgeving.
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Prima dat Zandvoort miljoenen
euro’s uittrekt voor Formule 1
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eens

53%

oneens

Op zoek naar
identiteit van
Heemstede

Eens

Oneens

De nieuwe stelling

Het is fantastisch
nieuws. Ik hoop wel
dat ze niet al het
verkeer meteen
wegsturen, dan
hebben de
horecazaken en
middenstand er ook
nog wat aan.

Een hele slechte
zaak voor Haarlem.
Het levert onze stad
veel herrie en files op.
Wij de overlast,
ondernemers als de
huisjesmelker Prins
Bernhard jr verdienen
er aan.

Stoppen met marktwerking
in de thuiszorg

Robert Harkamp
Zandvoort

Jan van den Berg
Haarlem

De marktwerking in de thuiszorg heeft de zorg aan huis
er niet beter op gemaakt. Ondanks een groot aantal
zorgaanbieders wordt het steeds moeilijker thuizorg te
krijgen. Er is nauwelijks personeel te vinden waardoor
het een groot probleem is om op tijd de benodigde
thuiszorg aan te bieden. Dat geldt overal in het land en
ook in Zuid-Kennemerland. Daarom is het nu de hoogste
tijd om de marktwerking weer vaarwel te zeggen.

’Hoogbegaafdheid
Elizabeth Stilma

Guusje Tromp

Heemstede De
gemeente
Heemstede gaat op woensdag
17 april van 18 tot 21.30 uur in
het raadhuis op zoek naar de
eigen identiteit. Iedereen die
zich betrokken voelt bij het
dorp is welkom.
De bijeenkomst is bedoeld om
antwoord te krijgen op vragen
als ’Wat is typisch Heemstede?
Wat maakt de gemeente aantrekkelijk? Wat onderscheidt
Heemstede van andere dorpen
en steden? En wat maakt inwoners, ondernemers en alle andere betrokkenen trots op
Heemstede?’
Een
duidelijke
identiteit
vormt de basis voor het maken
van keuzes over zaken als plannen voor woningen, groen,
winkels, horeca, recreatie en
toerisme. De vraag wat wel en
niet bij Heemstede past, neemt
de gemeente hierin graag mee.
De bijeenkomst is een werkwijze om stap voor stap een
plan te maken om de gemeente
op de kaart te zetten, bijvoorbeeld als gemeente om in te
wonen, te werken, te recreëren
of te investeren.
Het bureau Identity Matching
Academy (IMA) helpt hierbij.
Meer informatie over IMA is te
vinden via de link ima.amsterdam.
De avond start om 18 uur met
een kleine maaltijd. Daarna
volgt een workshop waarin alle
vragen over Heemstede aan
bod komen. Aanmelden vóór 8
april via d.vanderlinden@
heemstede.nl of telefonisch via
023-5485690.
IMA verwerkt alle inbreng bij
het beschrijven van de identiteit van Heemstede. Op 14 mei
presenteren zij dit. Tijdens deze vervolgbijeenkomst kan iedereen hierop reageren.

Stem en reageer
op onze website

Haarlem Daniëlle van Sundert
(44) en Harry Valkenier (68) uit
Haarlem lijken een ongewone combinatie. Hij, een technisch hoogstandje. Zij, een coach en therapeut
met twee linkerhanden. Toch blijken ze een gemeenschappelijke deler te hebben: hoogbegaafdheid.
„In de kern is het een prachtig talent. Het is niet iedereen gegeven
om zo oplossingsgericht, creatief en
oorspronkelijk te denken.”
Zaterdag 6 april start Praktijk HB,
Praktijk voor Hoogbegaafdheid in
samenwerking met de Ontdekplek
een serie workshops Leren en Doen
voor gezinnen waarin hoogbegaafdheid een rol speelt.

Vertrouwen
Valkenier is de man achter de Ontdekplek aan de Korte Verspronckweg. Van Sundert, eigenaar van
Praktijk HB, Praktijk voor Hoogbegaafdheid, stapte vier jaar geleden
met haar hoogbegaafde zoon binnen bij de Ontdekplek om hem over
zijn faalangst heen te helpen. Ze
wist toen nog niet dat ze zelf ook
over dat ’label’ beschikte. Wel was
het haar gelijk duidelijk dat Valkenier het talent had om haar beide
kinderen het vertrouwen te geven
dat ze iets konden creëren.
„Mijn dochter was ook mee en pas
2,5 jaar oud. Te jong voor de ontdekplek, dacht ik. Binnen afzienbare
tijd kon ze figuurzagen.”
Pas vorig jaar besloot Van Sundert
zichzelf te laten testen. „Ik vreesde
de uitkomst.” Als ouder van twee
hoogbegaafde kinderen dacht ze dat
deze ’gave’ bij haar man vandaan
kwam. „Ik kom uit een arbeidersgezin. Mijn ouders waren erop gebrand dat ik iets ging doen wat geld
opleverde.”

Vreemde
Op de basisschool mocht ze in versneld tempo naar een gecombineerde klas. In de mavo/havo brugklas
kreeg ze het advies vwo. „Mijn ou-
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Jennifer Sickman eindigde vorig jaar in de top vijf van de verkiezing. EIGEN FOTO

steel af trekken. Tulpen moest je afsnijden met
een venijnig scherp, hol mesje. Urenlang gebukt over de bedden staan, het was een garantie voor een hele pijnlijke rug, hoe jong en
soepel we toen ook nog waren.
Hyacinten waren helemaal naar. Omdat je dat
kruipend door de bedden deed, viel het voor je
rug wel mee. Maar elk bloemetje dat los ging,
moest je uit het loof plukken om ziekte te
voorkomen. Echt monnikenwerk.

En dan sta je een kleine halve eeuw later te
praten met Ted Kortekaas over de bloemvoorziening van het corso en komt het gesprek op
het koppen. Nee, dat gebeurt niet meer. Bollen
groeien een procent minder als je niet kopt,
heeft onderzoek al jaren geleden aangetoond.
En koppen geeft juist een groter risico op
ziekte en besmetting.
Er schiet acuut iets door mijn rug. Gelukkig is
dat deze keer meteen weer over.

Slim

kant gelegd.” Zelfs een jaar geleden
werd hij hier nog mee geconfronteerd toen hij een oud-docent van de
HBS tegenkwam. „De man vroeg
hoe het met mijn broertje ging.
Toen ik vroeg of hij ook iets over mij
wilde weten zei hij botweg: Nee.”
Niet verwonderlijk dat de tiener Valkenier ’lastig’ gedrag ging vertonen
op zijn middelbare school en uiteindelijk zonder diploma de HBS verliet.

Stuwende kracht

Valkenier bevestigt dat. Zijn broer-

Op 27-jarige leeftijd besloot hij onderwijzer te worden. „Laat ik wel
eerlijk blijven. In eerste instantie
had mijn motivatie met de vele vakanties en vrije woensdagmiddagen
te maken.” Zijn interesse beperkte
zich niet tot het onderwijs. „Ik ben
breed inzetbaar.”
Nu is hij al weer jaren de stuwende
kracht achter de Ontdekplek, maakt
hij deel uit van de Historische werkgroep van het Ripperdaterrein en
ontwikkelt hij lesmateriaal en
proefjes voor onder meer het audio
tijdschrift Klinkklaar voor visueel
beperkte kinderen.

Problemen

Daniëlle van Sundert en Harry Valkenier: beiden hoogbegaafd.

tje was hoogbegaafd. „In die tijd was
er nog geen naam voor een hoogbegaafd kind, maar het was duidelijk

Hoofddorp Paraderen voor een
groot publiek in een chique galajurk
of vrolijke bikini tijdens de finale
van de verkiezing van de Miss
Noord-Holland verkiezing. De
Hoofddorpse Jennifer Sickman kan
bijna niet wachten tot ze het podium op mag. De zestienjarige scholiere maakt kans op de felbegeerde
titel van ’Miss Teen’. ,,Ik heb er heel
veel zin in’’, lacht ze.
Vorig jaar deed de Hoofddorpse
schone ook al mee aan de competi-

tie. Toen doorstond ze - net als dit
jaar - de castingdag en schopte ze
het tot de finale. Ze greep net naast
de prijzen, maar eindigde wel in de
top vijf. ,,Ik heb gemerkt dat ik onzeker was over hoe ik overkwam’’,
legt de tiener uit. ,,Ik dacht bijvoorbeeld: ben ik wel slim genoeg? Daar
beperkte ik mij wel in. Dit jaar ga ik
mij daar geen zorgen over maken.’’
Hoe ze dat voor elkaar gaat spelen?
,,Niet zo bang zijn. Ik doe mee omdat ik het leuk vind, niet om te winnen.’’
Tijdens de finale, die op zondag 12
mei in Purmerend op de agenda
staat, neemt Jennifer het op tegen
zestien leeftijdsgenoten. Natuurlijk
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is in de kern een prachtig talent’
Workshops voor
gezinnen in
Ontdekplek

Nadat ze haar havo-diploma had gehaald, besloot ze psycho-sociale therapie te gaan studeren in Amsterdam. „Mijn leven lang ben ik menselijk gedrag aan het observeren. Al
jong trok ik me het lot aan van kinderen of volwassenen die niet lekker
in hun vel zaten en bood ik ze gevraagd en ongevraagd hulp. Deze
studie paste bij mij. Ik werd gezien
en leerde mezelf zien.”
Met de uitslag van de test vorig jaar
viel het kwartje op zijn plaats. Met
haar achtergrond als coach en therapeut besluit ze zich te specialiseren
in het begeleiden van gezinnen en
volwassenen waar hoogbegaafdheid
een rol speelt. Want volgens Van
Sundert kan de hulpverlening voor
deze groep nog wel een tandje worden opgeschroefd. „Een hoogbegaafd kind in een gezin kan een uitdaging zijn voor de ouders, maar
ook voor de andere broertjes of zusjes. Het is belangrijk bij het coachingtraject het hele gezin te betrekken, zodat gezinsleden elkaar
kunnen blijven steunen en begrijpen.”

m.vording@hollandmediacombinatie.nl

En altijd een abonnement
dat bij u past

ls zoons van een kweker moesten mijn
broer en ik er elk jaar aan geloven: als de
narcissen, tulpen en hyacinten in bloei kwamen, was het koppen geblazen. De bloem
onttrok immers voeding aan de bol en dat
belemmerde de groei. Verlepte bloemen zouden ook een grotere kans op ziektes geven en
dat is het schrikbeeld van elke kweker.
Bij narcissen moest je de bloem onder de kop
tussen twee vingers vastpakken en dan van de

s.smakman@hollaandmediacombinatie.nl

Kwartje

Marlies Vording

Achtergrondverhalen,
columns, recensies en opinie

Koppen
A

Sjaak Smakman

ders zeiden: Nee.” In 4 havo werd ze
ziek. „Negen maanden lag ik thuis
zonder onderwijs te volgen. De
school belde en zei dat ik toch over
mocht. Weer zeiden mijn ouders:
Nee.” Van Sundert voelde zich een
vreemde in het gezin waar ze opgroeide.
Een paar maanden geleden zag ze de
film Mathilda naar het gelijknamige boek van Roald Dahl. Die film
raakte een gevoelige snaar in haar.
„Mathilda is een heel slim meisje in
een gezin dat daar totaal aan voorbij
gaat. Het taalgebruik, aandacht
voor het materiële, uiterlijk vertoon. Zo was het bij ons thuis in het
Zuid-Limburgse ook. Ik was het
moeilijke kind dat continu vragen
stelde en haar ouders tegensprak.
Dat werd niet gewaardeerd.”

Hoofddorpse in

Met duiding van onze
regionale redactie

60 seconden
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dat hij slim was. In de kleuterklas las
hij al boeken voor.”
Zelf heeft Valkenier een IQ van 130,

daar waar hoogbegaafdheid begint,
maar zijn omgeving was daar niet
van onder de indruk. „Het rapport

FOTO UNITED PHOTOS/TOUSSAINT KLUITERS

van mijn broertje werd uitgebreid
bestudeerd en geprezen. Dat van mij
werd vluchtig ingekeken en aan de

race voor titel ’Miss Teen’
is er sprake van gezonde competitie,
maar de zestienjarige ziet haar tegenstandsters vooral als vriendinnen. ,,Het is supergezellig met alle
meiden. We organiseren samen dingen om geld op te halen voor een
goed doel, de Linda Foundation. Ik
vind dat heel leuk om te doen. Aan
de editie van vorig jaar heb ik ook
echt vriendschappen overgehouden. Dus dacht ik: waarom dit jaar
niet weer?’’

Eindexamens
De planning van de verkiezing
komt Jennifer ongelukkig uit. In de
week dat de finale plaatsheeft, doet
zij haar eindexamens. ,,Ik maak me

’Geen zorgen
maken over wat
anderen denken’
geen zorgen, maar het wordt wel
even goed plannen.’’
De competitie bestaat uit verschillende onderdelen. Een daarvan, de
fotoshoot, wordt dit weekeinde al
gehouden. Op de finaledag zelf is er
onder meer een openingsdans met
alle deelneemsters, een voorstelron-

de, een bikinironde en een ronde in
avondjurk. De grootste uitdaging is
wat Jennifer betreft de zogenoemde
’hashtag ronde’, waarin ze een
speech moet geven over een bepaald
onderwerp. Iedere kandidate krijgt
het thema van haar praatje pas op
het podium te horen. ,,Daar was ik
vorig jaar heel nerveus voor.’’
De Miss Noord-Holland verkiezing
maakt deel uit van de zoektocht
naar de landelijke ’Miss Beauty’. In
drie categorieën zijn titels te winnen: ’Miss Teen’, ’Miss Beauty’ en
’Miss Intercontinental’. Dames die
in hun eigen provincie een van die
titels weten te bemachtigen, mogen
door naar de landelijke finale.

Zijn broertje daarentegen kwam
niet zo goed terecht. „Uiteindelijk
kon hij niet goed omgaan met zijn
talenten.” Van Sundert haakt daarop in. „Bij hoogbegaafde kinderen
en volwassenen ontstaan regelmatig
problemen in het onderwijs met het
leren. Ook kunnen ze vastlopen
door hun hang naar perfectionisme,
hun kritische instelling, hoog gevoeligheid en rechtvaardigheidsgevoel. Dat vraagt om gespecialiseerde
hulpverlening. Bovendien passen

Workshop
Met de workshops willen
Van Sundert en Valkenier
gezinnen met een of
meerdere hoogbegaafde
kinderen voorlichting
geven over hoogbegaafdheid. Vervolgens kunnen
ze aan de slag gaan met
een techniekopdracht
zoals het maken van een
ballonauto, een knikkerbaan of een elektrisch
circuit. Ook ontmoet je
andere gezinnen met
hoogbegaafde kinderen.
Belangstellenden kunnen
zich aanmelden voor een
of meerdere workshops.
De data en tijden van de
workshops: zaterdag 6,
zaterdag 13, zaterdag 20
april en zaterdag 11 mei
van 15.00-17.00 uur. Kosten: € 120,- per gezin voor
de 4 workshops of € 35,per losse workshop. Adres:
de Ontdekplek, Korte
Verspronckweg 7-9 in
Haarlem. Aanmelden:
info@praktijkhb.nl. Meer
info: www.praktijkhb.nl

kinderen die ’anders’ zijn zich heel
snel aan. Want je wilt graag bij een
groep horen.”
De slogan voor haar praktijk klinkt
dan ook ’Just be You’. „Voor iedereen, ook als je niet hoogbegaafd
bent is het soms moeilijk om jezelf
te zijn. Ik wil mensen met deze bijzondere gave begeleiden, hen helpen obstakels te overwinnen en hen
laten zien hoeveel mogelijkheden
en kansen er voor hen liggen om te
ontdekken. En vooral dat ze zichzelf
mogen zijn.”

Auto met wapens in Graan
voor Visch blijkt bijvangst
Guusje Tromp

Hoofddorp De auto met meerdere vuur- en andere wapens die
afgelopen woensdagavond werd
gevonden in een garagebox aan
Graan voor Visch, blijkt een bijvangst voor de politie te zijn geweest.
Rond 17.30 uur kreeg de politie
een melding dat ter plaatse een
sterke henneplucht werd geroken.
In de garagebox werd een kweektent gevonden, geen plantage.
Een kweektent is een tent die spe-

ciaal bedoeld is voor wietteelt.
Naast de tent vond de politie dus
de auto met wapens, deze zijn in
beslag genomen. Onderzocht
wordt wat voor wapens dit zijn en
waar ze voor kunnen dienen.
De Explosieven Opruimingsdienst heeft assistentie verleend
vanwege de veiligheid. Ook werden zwaarbewapende agenten ingezet. Dit is niet gebruikelijk bij
een hennepplantage, maar wel als
er een auto met meerdere wapens
wordt gevonden waarvan de herkomst niet bekend is. Er zijn nog
geen verdachten aangehouden.

