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Wirwar Producties van
Laura van Hal kan nu
flinke stappen zetten
Leontien van Engelen

Drie zwemplekken in Haarlem
en omgeving hebben blauwalg
Haarlem n Er zijn weinig dingen lekkerder dan een verfrissende duik in een van de wateren in Haarlem en omgeving tijdens de komende hittegolf.
Maar pas wel op: de combinatie
van stilstaand water en temperaturen boven de twintig graden is ideaal voor blauwalg.
Wie wil zwemmen, kan dat
daarom beter niet doen bij de
Noordzijde van de Veerplas in
Haarlem en de spartelvijver en
het Zuidstrand van het Haarlemmermeerse Bos.
Voor deze drie plekken geldt
een waarschuwing voor blau-

walg, wat voor huidirritatie, geirriteerde ogen en diarree kan
zorgen. Voor dieren kan blauwalg zelfs dodelijk zijn.
De stranden van Zandvoort
en Bloemendaal, ’t Wed, de
Oosterplas, de Molenplas, de
speelvijver en het grote strand
van recreatieplas Toolenburg
en de Westbroekplas zijn recent
gecontroleerd en veilig bevonden. Voor de noordwestoever
van het Oosterduinse Meer in
Noordwijkerhout geldt een
zwemverbod vanwege blauwalg.
Kijk voor een actueel zwemadvies op zwemwater.nl.

Rechter adviseert ruziënde
Bennebroekers te overleggen
Haarlem/Bennebroek n De
rechter adviseert de Bennebroekers die flink in de clinch
liggen over het gebruik van een
garageplein bij de Van Gendtlaan met elkaar in overleg te
gaan. Buurtbemiddeling kan
daarbij een rol spelen, denkt hij.
Een groepje mede-eigenaren
van het betreffende pleintje wil
dat de door hen gedaagde
buurtbewoners niet meer parkeren op het plein. Ze stapten
daarom naar de kortgedingrechter.
Die wees hun eis dinsdag af.

Daarbij speelt onder meer een
rol dat zij geen toestemming
hadden om namens alle eigenaren van het garagepleintje
op te treden.
De gedaagde Bennebroekers
parkeren al meer dan veertig
jaar op het pleintje. De eigenaren dienen rekening te houden
met het feit dat derden al jaren
gebruikmaken van het garageplein en de doorgang die het
biedt naar de openbare weg, aldus de rechter in zijn vonnis. Hij
adviseert de strijdende partijen
in overleg met elkaar afspraken
te maken.

Haarlem n Het Fonds podiumkunsten maakte maandag bekend
welke theatergezelschappen en artiesten in aanmerking komen voor
een meerjarige subsidie. Het Haarlemse Wirwar Producties ontvangt
de komende vier jaar 125.000 euro
per jaar.
Daarmee is de door Laura van Hal,
drijvende kracht achter de circustheatervoorstellingen van Wirwar,
aangevraagde subsidie volledig toegekend.
Ze is uiteraard dolblij met het toekennen van het geld maar heeft er
ook een heel dubbel gevoel bij. „Er
zijn heel veel gezelschappen die
geen geld krijgen, zowel gezelschappen die net als ik voor het eerst
een aanvraag hebben ingediend,
maar ook die in het verleden wel
subsidie toegekend hebben gekregen.”
Wirwar Producties maakt circustheatervoorstellingen voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Laura van Hal
richtte het gezelschap in 2018 op,
Cees van Gemert is zakelijk leider.
„Ik ben blij dat gezien wordt dat wat
ik doe met Wirwar het publiek weet
te bereiken en dat ik echt iets toevoeg aan de breedte van het jeugdtheater. Dat voelt heel goed.”

Grimmige toon
Het Fonds Podiumkunsten is niet
alleen maar positief in de beoordeling van het werk van Wirwar. De
voorstelling ’Lef’ zou een ’te grimmige toon hebben die zo schurend
was dat het niet passend is voor een
voorstelling voor 6+-ers’ , aldus het
rapport. „Dat kan ik me eigenlijk
niet voorstellen, maar goed...”, zegt
Laura.
Daarnaast is de commissie wel positief over de manier waarop verschillende theaterdisciplines bij elkaar gebracht worden. ’De combinatie van circus met opera in ’Weg Ermee!’ of de combinatie van circus

Laura van Hal

met poppenspel in ’Buitenbeentjes’
spreekt tot de verbeelding’, zo blijkt
uit het rapport. „Ze hebben het ook
over de gelaagdheid in mijn voorstellingen”, zegt Laura. „Daar ben ik
altijd al mee bezig en blijkbaar kan
ik daar nog in groeien. Als er mensen zijn waar ik op dat vlak van kan
leren, graag! Daar zijn deze vier jaar
ook voor.”
Ze is bezig met het ontwikkelen
van een nieuwe voorstelling. ’Bon-

Strandwegen
wellicht dicht
Bloemendaal/Zandvoort n De gemeenten Bloemendaal en Zandvoort overwegen de komende dagen opnieuw de toegangswegen naar
het strand af te sluiten. De verwachting is dat het vanaf
woensdag vanwege het warme
weer opnieuw zeer druk wordt
richting de kust.
De
gemeenten
adviseren
strandgangers op tijd te vertrekken, voldoende eten en
drinken mee te nemen en met
de (brom-)fiets te komen. Afgelopen vrijdag riepen de twee
gemeenten in de loop van de
ochtend op niet meer met de
auto naar het strand te komen.
Omdat de oproep amper effect
had, werd besloten de toegangswegen af te sluiten. De
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Toch dubbele
gevoelens bij
gegunde subsidie
je!’ moet volgend jaar zomer zo ver
zijn dat Laura het op festivals kan
gaan spelen. „In de hoop dat corona
dan dusdanig onder controle is dat
festivals dan weer door kunnen
gaan.”

Financieren
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parkeerterreinen bij de kust
waren namelijk vol en lange files maakten doorstroming onmogelijk. De gemeente Bloemendaal laat weten dat de genomen beslissingen rondom
het strandverkeer ’altijd weloverwogen’ zijn.
Scene uit de voorstelling Wirwar.
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Daarnaast hoopt ze coproducties te
kunnen doen met muziektheatergezelschap Silbersee en is ze bezig met
’Weg Ermee!’, een voorstelling die
bestaat uit circusopera. „Daarnaast
hoop ik dat ik toch met Duda Paiva
de voorstelling ’Buitenbeentjes’ kan
gaan maken, een combinatie van
poppentheater en circustheater.
Maar Duda heeft bijvoorbeeld géén
subsidie gekregen, dus we moeten
nu gaan kijken hoe we dat gaan financieren.”
De Haarlemse heeft plannen genoeg voor de komende jaren en kan
door de subsidie met haar theatergroep flinke stappen zetten. „Tot nu
toe heb ik altijd projectsubsidies
aangevraagd. Dan is het lange tijd
onzeker of er wel geld komt, terwijl
er wel al mensen aan het werk moeten. Nu is er in ieder geval een financiële basis waarmee we ons verder
kunnen ontwikkelen en dat is fantastisch.”

