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Gipsy’s in de Oude Kerk
heemstede - Met hun tenen, 
benen en genen tikten de be-
zoekers mee op de jazzy klan-
ken van de zigeunermuziek. Het 
Basily sextet  trad zondagmid-
dag op in de Oude Kerk aan het 
Wilhelminaplein. De groep Ro-
ma muzikanten speelden zonder 
papieren noten hun eigen mu-
ziek, zoals de Hot Club de France  
ooit begon. Eigenlijk een sep-
tet, maar één van de leden van 
de Basily familie lag ziek te bed, 
maar er bleven nog vier Basily`s 
met namen als Tusci, Popy, Gi-
no en Zonzo, over, drie op gitaar 
en één viool, aangevuld met een 
contrabas die het geweld van 
ruim een uur overleefde, net als 
de bruine box voor de  percus-
sie. Een wonderlijke doos. Maar 
goed dat de drummer zijn gro-
te drumtoestel thuis had gelaten, 
nu was de viool goed hoorbaar. 
De percussionist  oogstte terecht 
extra applaus, hij wist heel sub-
tiel het ritme hoog te houden, om 
soms even dominant  zijn speci-
fieke geluid te laten prevaleren. 
Het kleine geheim van die sim-
pele box is een snaar achter het 
membraam aan de voorkant. 
Oorspronkelijk een Zuid-Ame-

rikaans instrument, wonderwel 
passend bij de traditionele en 
Spaanse zigeunermuziek. Een 
succes voor de Heemsteedse 
Kunstkring want de Oude Kerk 
was helemaal uitverkocht.
Met duizend leden is de Kunst-
kring een belangrijke culture-
le vereniging, maar men wil nog 
meer mensen betrekken bij de 
kunstbeleving in Heemstede en 
de regio. Vandaar dat voorzitter 
Ad van Amerongen al in zijn wel-
komstwoordje blij was met de 
aanwezigheid van de wethouder 
van cultuur, Jur Botter en ver-
schillende raadsleden.  

Mini aanbod
Waar landelijk de subsidierege-
lingen voor cultuur onder zwaar 
vuur liggen, geeft Heemste-
de het Podium Oude Slot, Thea-
ter de Luifel en de kunstkring de 
kans om de komende jaren te la-
ten zien wat ze voor de Heem-
steedse samenleving waard zijn.   
Als mensen nu lid worden van de 
Heemsteedse Kunstkring, kun-
nen ze (tot 28 januari a.s.) in-
schrijven op het tussentijdse mi-
ni-theateraanbod van de Heem-
steedse Kunstkring, bestaande 

uit 6 voorstellingen en concerten 
als de Meeuw van Tsjechov, En-
semble Mihai Scarlat, De 48 uur 
van Liszt, The African Mams en 
The Glenn Miller Orchestra.  Als 
men dat wenst kan men ook in-
schrijven op het busvervoer naar 
de theaters (alleen de theaters 
buiten Heemstede).
Eind april a.s. verschijnt weer het 
aanbod van ruim 40 voorstellin-
gen en concerten voor het sei-
zoen 2011-2012.  Dan krijgen de 
leden ca. 4 weken de tijd om op 
die voorstellingen in te schrijven. 
Nu lid worden betekent: eenma-
lig inschrijfgeld betalen van 10 
euro, een welkomstcadeau ont-
vangen: het boek over 50 jaar 
kunst en cultuur in Heemstede 
met als titel van het boek ‘Het 
water bevroor in de trompetten’. 
Het resterende seizoen 2010-
2011 geen lidmaatschapsgeld 
meer en de komende zomer 
wordt het lidmaatschapsgeld 
voor het seizoen 2011-2012 in 
rekening gebracht: het lidmaat-
schap kost 15 euro en voor huis-
genoten 12 euro.
Voor inlichtingen en opgave kunt 
u bellen 023 5281348.
ton van den Brink 

Geopend van
16.00-22.00 uur
Dinsdag gesloten
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. Uw 
ingezonden brief dient echter 
ondertekend te zijn met naam 
en adres, telefoon of e-mail-
adres. De redactie behoudt het 
recht brieven in te korten of te 
weigeren.

let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, 
foto-, en/of tekstmateriaal niet 
beschikbaar wordt gesteld aan 
derden. Dus ook niet per e-mail, 
fotokopie of anderszins zonder 
uitdrukkelijke, schriftelijke toe-
stemming van de uitgever!

WWW.HEEmsTEDEr.nl

van 1930
P2: Bijzonder Heemsteeds Nieuws

(redactie@heemsteder.nl)

Vakantie Frankrijk mondt 
uit in schilderscarrière
Heemstede – Een nieuwe expo-
sitie in Bosbeek. Van 12 janua-
ri t/m 25 maart exposeert Edmé 
Strauss in het zorgcentrum aan 
de Glipperdreef 209, Heemstede.

Edmé Strauss, geboren 23 sep-
tember 1941 in Yogjakarta-In-
donesie, vertelt: “Tijdens on-
ze vakantie van 1997 in Frank-
rijk ben ik op schilderles ge-
gaan. Een week lang ging ik ie-
dere ochtend vanuit de camping 
naar mijn docent Marion Filarski 
die in Rompom in de Ardeche 
woonde. Buiten schilderen vond 
ik leuk en ook stillevens in haar 
atelier boeiden mij.”

Na deze vakantie meldde Edmé 
haarzelf aan bij de Volksuniversi-
teit in IJmuiden, zij deed de be-
ginnerscursus aquarelleren en 
acrylverven.
“Dit vond ik leuk en ben toen 
verder gegaan met schilderen bij 
het Kunstencentrum Velsen en 

kreeg les van Afke Spaargaren. 
Bij haar schilderde ik de thema’s, 
zoals o.a. water, licht, deuren en 
je was vrij hoe je het wilde ma-
ken, met acrylverf en aquarel of 
met (kleur)potlood.
Aquarelleren vind ik nog steeds 
heel leuk en ik heb ook nog 3 
jaar aquarelleerles gehad bij 
Vrouwennetwerk Haarlem e.o. 
van mevrouw Breyman. Afgelo-
pen jaar les gehad van Erika de 
Wit in het Kunstbedrijf in Heem-
stede.”
Edmé exposeerde al eerder in de 
regio.

Meer politie op straat, 
minder op ‘t bureau

Heemstede - De openingstij-
den van het politiebureau aan 
de Kerklaan 61 in Heemstede 
zijn gewijzigd. De nieuwe tij-
den zijn van 1 september tot 
1 juni: Maandag t/m zaterdag 
tussen 8.00-20.00 uur en in de 
zomerperiode (1 juni tot 1 sep-
tember) tussen 9.00-18.00 uur   
Zondag   gesloten.  De ope-
ningstijden zijn beperkter dan 
voorheen. Ongeacht de ope-
ningstijden, is de politie ech-
ter altijd bereikbaar, 24 uur 
per dag. Het betekent ook niet 
dat er alleen aangifte gedaan 
kan worden tijdens de ope-
ningsuren. Er kan altijd een af-
spraak gemaakt worden om 
op een ander tijdstip (buiten 
de openingstijden om) aangif-

te te doen of iets te bespreken. 
De politie geeft er de voor-
keur aan om zoveel mogelijk 
‘blauw’ actief in te kunnen zet-
ten op straat. Tijdens de ope-
ningstijden kunt u de bureaus 
gewoon binnenlopen, maar 
dan bestaat de kans dat u eni-
ge tijd moet wachten of alsnog 
een afspraak moet maken in-
dien het te druk is. Wilt u dat 
risico niet lopen, dan heeft u 
de mogelijkheid om: 

* Aangifte te doen via internet 
* Een telefonische afspraak 
te maken via telefoon (0900-
8844) 
* Advies of informatie te vra-
gen via telefoon of internet 
(0900-8844 of www.politie.nl)

Puzzelwinnaar uit 
Borgesiusstraat

Heemstede – Elk jaar is de 
kerstpuzzel die deze krant pu-
bliceert weer een daverend suc-
ces. Het leuke van kersttijd is dat 
de oplossingen die naar de re-
dactie worden gestuurd steevast 
met aardige, mooie en zelfs lieve 
wensen gepaard gaan. Ook dit-
maal ontving de redactie weer 
een groot aantal kaarten en ook 
minstens zoveel oplossingen op 
de ‘aloude’ briefkaart. Overigens 
was de oplossing van de kruis-
woordpuzzel ‘Een fantastisch 

nieuwjaar’ en dat wenst het ge-
hele team dat week in-week uit 
een mooie krant voor u maakt de 
lezers uiteraard ook.

Uit de grote berg inzendingen 
is een winnende puzzelaar ge-
trokken: de heer of mevrouw A. 
Koppes, G. Borgesiusstraat 11 
Heemstede. Van harte gefelici-
teerd. U ontvangt een waarde-
bon (thuis) van 25 euro te be-
steden bij Boekhandel Blokker in 
Heemstede.

Heemstede - Een bewoner 
aan het Jaagpad kwam maan-
dagochtend 10 januari voor een 
zeer onaangename verrassing 
te staan toen hij rond 10.30 uur 
thuiskwam en een persoon uit 
zijn woning zag rennen. Er bleek 
te zijn ingebroken. De onbeken-
de rende er vandoor in de rich-
ting van de Schouwbroekerbrug. 

De bewoner ging de man ach-
terna en even verderop kon de 
inbreker, naar later bleek een 
29-jarige Haarlemmer, in samen-
werking met een andere buurt-
bewoner worden aangehou-
den. Politiemensen hebben de 
man meegenomen naar een po-
litiebureau, waar hij is ingesloten 
voor verhoor.

Buurtbewoners grijpen inbreker

Afval gedumpt aan
de Blekersvaartweg

Het is weer zover... De mensen dumpen hun afval maar, kwijt is 
kwijt...
Bij ons voor de deur, elk weekeinde is het weer hetzelfde!
Voor AH begint de maandagmorgen eerst met puinruimen, op-
dat er gelost kan worden. De gemeente doet er goed aan niet 
alleen te denken aan afvalscheiding, maar op de eerste plaats 

aan voldoende opslagcapaci-
teit voor het aangeboden af-
val. En de Heemstedena-
ren (ik dacht meestal rede-
lijk opgevoed, maar dat valt  
tegen) moeten hun ‘zooi’ niet 
op straat dumpen, als ze het 
niet kwijt kunnen in de daar-
voor bestemde containers.
Mw. M.E. Persson,
023-5470503.

INGEZONDEN
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IN MEMORIAM
Aleid Slingerland

Heemstede – Tweede Kerstdag 2010 overleed 
op 91-jarige leeftijd in Amsterdam de kunste-
nares Aleid Slingerland. Het grootste deel van 
haarleven woonachtig aan de Zandvoorterweg 
19 in Aerdenhout genoot zij in Zuid-Kennemer-
land vooral bekendheid als portretschilderes.

Een levensportret.
Aleid Slingerland, geboren Jansen, werd in op 23 
februari 1919 te Sommelsdijk op het (voormalig) 
Zuid-Hollandse eiland Goeree-Overflakkee. Zij 
volgde rond 1936 een opleiding aan de Acade-
mie van Beeldende Kunsten in Rotterdam waar 
toenmalig hofschilder Herman Mees haar meest 
inspirerende leermeester was. Dankzij hem spe-
cialiseerde zij zich in portretschilderen maar zij 
ging uit ontspanning ook landschappen, gebou-
wen en bloemen schilderen. Aanvankelijk was 
zij modetekenares voor ‘Cinderella’, destijds een 
geïllustreerd tijdschrift voor de vrouw. Zij teken-
de, schilderde in olieverf, en vervaardigde ook 
veel aquarellen. 
In 1948 trad zij te Bloemendaal in het huwelijk 
met Jo Slingerland, een bloembollenexporteur 
die zij vaak op zijn reizen vergezelde. In hun huis 
aan de Zandvoorterweg beschikte zij over een 
eigen atelier op zolder. Daar bleef zij wonen tot 
vanwege een afnemende gezondheid ongeveer 
acht jaar geleden opname in een verpleeghuis in 
de hoofdstad volgde.
Portretten in traditioneel-figuratieve stijl ver-
vaardigde zij in opdracht, vaak ook van beken-
de personen zoals prinses Juliana, Godfried 
Bomans, Harry Mulisch, Adriaan Roland Holst, 
Anton Pieck, Leonard Bernstein, Martine Bijl, 
Sigrid Koetse, Jan Retel, Donald Jones, Neelie 
Smit-Kroes. Verder drie van de vier zonen van 
prinses Margriet toen deze nog klein waren, 
welke kinderportretten in de muziekkamer van 
het Loo tot stand zijn gekomen. Een portret van 
koningin Beatrix werd aangekocht door de 
gemeente Haarlemmermeer, de beeltenis van de 
Bergense dichter Roland Holst is in 1976 aan-
gekocht door de provincie Noord-Holland voor 
plaatsing in het Provinciehuis. Van talrijke kinde-
ren uit onze regio zijn in de loop van de tijd op 
verzoek van de ouders portretten gemaakt.
Tevens zijn verscheidene taferelen uit Zuid- 
Kennemerland aan het doek toevertrouwd. O.a. 
in Vogelenzang, Bennebroek vanaf de Zand-
laan en van nabij de Ringvaart, het hofje Van 
Verschuer Brants in Bennebroek, Mariënweide, 
Elswout, katholieke kerk in Overveen, molen bij 
Vijfhuizen, Hollandse luchten over Heemstede 
etc. 
Een waterverf uit 1992 van het goed getrof-
fen Hervormde Kerkje van Bennebroek is in 
2004 aangeschaft voor de atlas van het Noord- 
Hollands Archief. 
Over Groenendaal sprak ze eens: “Bij het begrip 
Groenendaal denk ik steeds weer aan Godfried 
Bomans die mij eens zei: ‘Wat heerlijk ook dat 
wij hier mogen wonen en alles binnen handbereik 
hebben!”Ook voor mij is Groenendaal een begrip 
door de schilderstukken die ik in de omgeving aan 
de Vrijheidsdreef heb mogen maken.”
Inspiratie vond Aleid Slingerland op reizen naar 
Zweden, Finland en Sicilië. In 1981 had een ge-
slaagde tentoonstelling plaats van voorname-
lijk Finse aquarellen in het Kurhaus te Scheve-
ningen. 
Gedurende jaren zestig tot tachtig van de vori-
ge eeuw is haar werk diverse malen geëxposeerd
in Finland en in de gemeentehuizen van Benne-
broek en Bloemendaal. De openingen werden 
steeds verricht door autoriteiten als mr. O.W.A. 
Baron van Verschuer, Barend Biesheuvel en 
J.L.Janssen van Raay.  

Achttien portretten van Godfried Bomans
Aleid Slingerland leerde Godfried Bomans ken-

nen via de sociëteit Teisterbant en in het Haar-
lemse café ‘Het Goede Uur’ en direct was er een 
hechte band.  Tot zijn plotse overlijden op ach-
tenvijftigjarige leeftijd in 1971 was de schrijver 
een regelmatige bezoeker van het echtpaar Slin-
gerland en poseerde hij de laatste jaren van zijn 
leven meestal op vrijdagmiddag voor de kunste-
nares. 
“Echt poseren deed hij niet, je zou kunnen zeg-
gen dat ik hem mocht schilderen terwijl hij werk-
te, op de bank nadacht, las of schreef zijn column 
voor De Volkskrant. Hij had een prachtige kop: die 
verwarde haren om dat fijne gezicht. Hij stond al-
tijd op als het hém zinde. ‘Nu moet ik gaan’ zei 
hij dan ineens als een twintigste eeuwse Dioge-
nes verdwenen.” 
Volgens Aleid Slingerland voelde hij de laatste 
maanden van 1971 zijn stervensuur naderen, maar 
durfde niet naar de dokter te gaan. “Ik wou dat je 
kon doodgaan zonder te sterven” was een typisch 
Bomansiaanse uitspraak die haar bijbleef. In een 
interview met weekblad HP De Tijd zei ze in 1991 
over de door haar bewonderde schrijver “Godfried 
Bomans is een mysterieus mens geweest en de 
meeste mysteries heeft hij meegenomen in zijn 
graf.” 
Eén maand voor zijn dood heeft zij Godfried 
Bomans nog geportretteerd in diens woning te 
Bloemendaal. Een aantal dagen na Bomans dood 
maakte Aleid met toestemming van de weduwe 
een schilderij van de tuin aan de Parkweg, dat zij 
‘Tuin der rouw’ noemde.
Evenals de kunstenaar Han Bijvoet vervaardigde 
zij ook een sterfbedportret van Godfried Bomans. 
Behalve vijf geschilderde portretten van Bomans 
maakte zij zo’n 13 (houtskool)tekeningen van 
de auteur en mediapersoonlijkheid. Eén werk-
stuk uit 1971 is opgenomen in de collectie van 
het Frans Hals Museum. Op één van de naar het 
leven gemaakte portretten schilderde zij in de 
achtergrond ‘De Vijvervrouw’ naar het gelijk- 
namige sprookje van Bomans, geïnspireerd door 
de illustratie van Alison Korthals Altes.
In 1986 schonk Aleid Slingerland één van haar 
beste portretschilderijen van Bomans aan de ge-
meentelijke openbare bibliotheek Heemstede, 
sindsdien opgehangen in de leeszaal.
Maandag 3 januari is heer stoffelijk overschot 
gecremeerd op Westerveld in Driehuis in aan-
wezigheid van familieleden en kennissen. 
Wat blijft is haar nagelaten werk en de her-
inneringen aan deze donkere, rijzige en in de 
volheid van het leven zo hartelijke en inspireren-
de vrouw.

Hans Krol

Hulp van de Rabobank 
voor uw project
Regio - Rabobank Haarlem en 
Omstreken stelt via het Maat-
schappelijk Stimulerings-
fonds (MSF) een deel van de 
winst beschikbaar voor loka-
le projecten. Projecten bij u in 
de buurt die het welzijn ver-
hogen en de leefomgeving 
aangenamer maken. De ad-
viescommissie van het MSF 
vergadert 4 keer per jaar. Tij-
dens de laatste vergadering 
is onder andere een verzoek 
van de stichting Actief Talent 
gehonoreerd. 

Sinds de oprichting in 2004 be-
geleidt ActiefTalent mensen met 
een verslavingsachtergrond. Ar-
beidsreintegratie, Sociale Acti-
vering en Dagbesteding zijn de 
kernactiviteiten van ActiefTa-
lent gevestigd in Haarlem. Met 
intensieve begeleiding en coa-
ching worden deelnemers gesti-
muleerd om in beweging te ko-
men en (weer) mee te doen aan 
de samenleving. De missie van 
ActiefTalent is dan ook: voorkom 
isolement en verbeter de kwali-
teit van leven, want ieder mens 
heeft het recht om mee te doen 
in onze samenleving. Kijk ook op 
www.actieftalent.nl voor meer 
informatie.

Deelnemers van ActiefTalent zijn 
al vele jaren betrokken bij on-
der andere het schoonhouden 
van straten en pleinen in Haar-
lem. Honderden kilo’s zwerfvuil 
en ander afval wordt jaarlijks 
verzameld, opgeruimd en afge-
voerd. De mogelijkheid is onder-
zocht om een deel van het af-
val opnieuw te gebruiken. Blik-
jes die nu zo de vuilcontainers in 
gaan, kunnen prima hergebruikt 
worden. Er kunnen bijvoorbeeld 
sleutelhangers of labels voor 
tuinmeubels uit gedrukt worden. 
Een metaalbedrijf waar ActiefTa-
lent mee samenwerkt is bereid 
de pers die hiervoor nodig is, ter 
beschikking te stellen. Het maat-
schappelijk stimuleringsfonds 
(MSF) van Rabobank Haarlem 
en Omstreken heeft een finan-
ciële bijdrage geleverd voor de 
aanschaf van de pers.

Heeft ú een project dat volgens 
u in aanmerking komt voor een 
bijdrage uit het MSF? Kijk dan 
op www.rabobank.nl/haarlem 
voor de criteria. De adviescom-
missie vergadert op dinsdag 15 
februari  aanstaande. Uw ver-
zoek dient uiterlijk maandag 7 
februari bij de Rabobank binnen 
te zijn.

Laat voor je 
bidden

Heemstede - De Heemkerk 
is in het nieuwe seizoen weer 
gestart met diensten waar-
in voor zieken wordt gebeden. 
In 2009 is hiermee begonnen. 
De diensten zijn kleinschalig 
en ademen een vertrouwde 
en gemoedelijke sfeer. Na een 
korte boodschap wordt men 
uitgenodigd om voor zich te 
laten bidden. Of je nu al lange 
tijd ziek bent of last hebt van 
een bepaalde kwaal, angstig 
bent of verdriet hebt, iedereen 
is welkom. Zie www.heem-
kerk.nl voor meer informatie. 
De eerstvolgende gelegenheid 
is dinsdagavond 25 januari in 
het gebouw aan de Herenweg 
141 in Heemstede. Om 19.45 
uur staan koffie en thee klaar 
en de toegang is vrij.

Met fiets onderuit
Heemstede - Maandaochtend 
10 januari was het glad op de 
weg. In Heemstede gleed een 
78-jarige dame uit Heemstede 
aan de Kerklaan onderuit met 
haar fiets. Zij is met pijn aan 
haar knie en borst naar een zie-
kenhuis vervoerd. 

Klussen in huis 
kun je leren
Heemstede - Iedereen heeft 
wel ‘ns een klusje in huis, waar 
je tegenop ziet omdat je niet pre-
cies weet hoe dat moet. Maar 
om daarvoor nu gelijk een (du-
re) vakman in te huren. Elektra: 
fitting of schakelaar stuk of een 
dimmer plaatsen op de plaats 
van de schakelaar? Water: een 
lekkende waterkraan repareren 
of een andere kraan monteren? 
Boren: schilderij ophangen of 
een ander ding aan een gipsen/
stenen/betonnen muur bevesti-
gen? U leert hoe u het zelf kunt 
doen! In 6 lessen van 1,5 uur legt 
Fred van der Pols u de beginse-
len uit van het electra-netwerk, 
het watersysteem in huis, hoe u 
met diverse soorten boren gaten 
in allerlei materialen kunt boren 
en welke pluggen u moet ge-
bruiken om op de juiste wijze de 
dingen aan de muur kunt beves-
tigen. De cursus Klussen in huis 
met Fred  is bij Casca in activitei-
tencentrum de Molenwerf, Mo-
lenwerfslaan 11, Heemstede. 
Er start een middagcursus voor 
senioren op donderdag 3 fe-
bruari van 13.30 tot 15.00 uur 
en een avondcursus voor vrou-
wen ook op donderdag 3 februa-
ri van 19.30 tot 21.00 uur. Opge-
ven kan op werkdagen van 9-12 
uur bij de receptie van Casca de 
Luifel, Herenweg 96, Heemste-
de, tel. 023-548 38 28-1 of via 
www.casca.nl.
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Expositie Jan-Willem Wouters in de Luifel
Heemstede - De Luifel,  het 
sociaal cultureel centrum van 
Casca in Heemstede, heeft een 
mooie foyer met grote wanden 
die uitnodigen om er kunst op 
te exposeren. U kunt hier kunst-
werken bezichtigen van steeds 
een andere kunstenaar
Van maandag 17 januari tot en 
met vrijdag 4 maart is dit kunste-

naar Jan-Willem Wouters. 
Jan-Willem is sinds 2003 serieus 
bezig met schilderen. De the-
ma’s in zijn werk zijn vervreemde 
landschappen, de man/vrouw-
relatie, micro-energetische uit-
vergrotingen en kosmische soe-
pen. Zijn werken zijn 1 tot 2 me-
ter groot, soms groter, en zijn 
heel bijzonder en boeiend.

Het meeste werk van Jan- Wil-
lem Wouters is geschilderd met 
acrylverf en regelmatig gecom-
bineerd met inkt en/of papier. 
De expositie is van maandag 17 
januari tot en met vrijdag 4 maart 
bij Casca in de Luifel, Herenweg 
96, Heemstede en te bezichtigen 
tijdens openingsuren. U bent van 
harte welkom.

Heemstede - ‘Zachtaardig ver-
gooid’ is een verhaal van vriend-
schap, liefde en onrust, voort-
gestuwd door een aanstekelijke 
levenslust. En dat op de manier 
zoals we die van Roeka kennen: 
rauw, soms ingetogen, dan weer 
uitgelaten, melancholisch, maar 
altijd onvergelijkbaar eigen. Op-
vallend zijn het maatschappelijk 
engagement en de steeds inten-
ser wordende stem van de her-
innering. 

Met een nieuwe band betreedt 
hij het podium en brengt zijn 
geliefde thema’s weer fris en 
als nieuw. Alex Roeka ontroert, 
windt op, verrast en verbijstert 
en weet mede door zijn lichtvoe-
tige zelfspot en relativerende hu-
mor u een bijzondere en inspire-
rende avond te bezorgen. 
Winnaar van de Annie M.G. 
Schmidtprijs voor het beste the-
aterlied en de Edison 2009 voor 

zijn cd Beet van Liefde. Vrij-
dag 21 januari is dit optreden te 
zien in Theater de Luifel,  Heren-
weg 96 in Heemstede. Aanvang: 
20.15 uur. De entree is 17,50 eu-
ro. CJP/65+  16,50 euro.
Kaartverkoop van maandag t/m 
vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur en 
45 minuten voor aanvang.
Telefonisch reserveren via thea-
terlijn: (023) 548 38 38.

Fotograaf: J.P. van der Stouwe.

Theater in de Luifel
‘Zachtaardig vergooid’

Voorleesdagen in Bibliotheek Bennebroek
Bennebroek - Voorle-
zen aan kinderen is belang-
rijk. Hèt boekenfeest voor 
peuters en kleuters: ’De Natio-
nale Voorleesdagen’ wordt dit 
jaar gevierd van 19 t/m 29 janu-

ari. Tien dagen vol voorleesacti- 
viteiten en theater voor de 
jongste kinderen en hun ouders. 
In de bibliotheek van Benne-
broek wordt woensdag 19 janu-
ari om 14.30 uur minitheater ge-

presenteerd. Er wordt voorgele-
zen uit het prentenboek van het 
jaar: Fiet wil rennen. Toegang 
gratis, aanmelden noodzakelijk. 
Voor meer informatie: kijk op 
www.bibliotheekduinrand.nl

Heemstede - Tijdens de Nati-
onale voorleesdagen is er in de 
bibliotheek van Heemstede een 
vertelvoorstelling voor kleuters.
De datum is woensdagmiddag  
26 januari en kinderen kunnen 
genieten van Aadje Piraatje. De 
voorstelling wordt twee keer ge-
presenteerd. Van 14.00- 14.45 
uur en van 15.00 - tot 15.45 uur. 
Informatie: www.sbhaarlem.nl

Nationale Voorleesweek
Aadje Piraatje
in bibliotheek
Heemstede

Dichtstorten is een open podium voor dichttalent. Wilt u ook 
een eigen gedicht in de Heemsteder publiceren, dan kunt u 
dit e-mailen naar dichtstorten@yahoo.com. Per post kan ook: 
de Heemsteder, Visserstraat 10, 1431 GJ Aalsmeer.
Inzendingen van foto´s kunnen niet worden geplaatst.

Schrijflust

Vanuit het niets.....

Nu en hier....

Lanceer ik de woorden op het papier

Woorden en zinnen die ertoe doen

Over dingen van nu en dingen van toen

Betekenisvol en met gevoel

Schrijf ik mijzelf naar mijn doel

Met als drijfveer emotie en mentale rust

Wordt langzamerhand... mijn schrijflust gesust

Sandra Koomen

DichtstortenWereldmuziek in Oude Kerk
The Teahouse Project Tour 
Heemstede - Wereldmuziek in 
de sfeer van De Oude Kerk geeft 
een topavond. ‘The Teahouse 
Project Tour’ door het Nikitov  
Ensemble is wereldmuziek van 
grote klasse, aldus Podium het 
Oude Slot die de voorstelling 
zaterdag 22 januari presenteert. 
Nikitov is tien jaar geleden be-
gonnen als een akoestisch en-
semble met als uitgangspunt 
Jiddische liederen te combine-
ren met de ritmes en klanken uit 
de Gypsy Jazz en de Oost-Euro-
pese volksmuziek. Het Nikitov 
Ensemble wordt gezien als één 
van de beste Jiddische / New 
Folk muziekensembles van de-
ze tijd. Nikitov staat vooral be-
kend om de originele en eigen 
interpretaties die Niki Jacobs 
en haar muzikanten aan de tra-
ditiegebonden muziek weten te 
geven. De emoties en de diep-
gang van de oorspronkelijke Jid-
dische teksten krijgen bij Nikitov 
een extra dimensie mee. Vanuit 
die basis gaat Nikitov met ‘The 
Tea House Project’ nog een stap 
verder. Ze verlaten de veiligheid 

van de traditie en brengen in hun 
nieuwe voorstelling alle muzika-
le achtergronden die ze in de af-
gelopen jaren hebben verzameld 
bij elkaar. Aanvang 20.15 uur in 
De Oude Kerk Wilhelminaplein, 
Heemstede. Toegang: 18,-/15,50 
euro.
Reserveren 06-13133626 of 
www.podiumoudeslot.nl. Foto’s: Cees van de Ven.

Vlooienmarkt in ‘Groenendaal’
Heemstede - Zondag 16 janua-
ri wordt een grote vlooienmarkt 
met ruim 125 kramen gehou-
den in Heemstede. In sportcen-

trum Groenendaal aan de Sport-
parklaan 16 staan die dag ve-
le marktkooplieden-voor-één-
dag in de grote sporthal met 

een keur aan gebruikte goede-
ren. De markt duurt van 9.30 tot 
16.30 uur en de entreeprijs be-
draagt 2 euro per persoon. Kin-
deren t/m 11 jaar en onder be-
geleiding hebben gratis toegang.

Goed voornemen:  
Beweeg mee met GSV!

Heemstede – Het nieuwe jaar 
is al weer twaalf dagen oud. Tijd 
om goede voornemens in prak-
tijk te brengen. 
Bijvoorbeeld met meer bewe-
gen door sport of dans. Of een 
combinatie daarvan? Vereniging 
GSV Heemstede biedt diver-
se mogelijkheden in een vrien-
delijke sfeer. Eerst proberen? 

Even kijken of het wat voor je is? 
Neem dan gratis deel aan een 
proefles. 
GSV geeft les in de sporthal 
aan de Sportparklaan, de sport-
zaal van de Evenaar, de Offen-
bachzaal in de Offenbachlaan 
1, de Haemstede Bargerschool 
aan de Koediefslaan 69 en in 
het GSV centrum aan de Franz 

Schubertlaan 37. Altijd een loca-
tie bij jou in de buurt! Zoals ge-
zegd is er ruime keuze uit be-
wegen, fanatiek of meer op een 
ontspannen manier. 
Een greep: Body en mindfitnes, 
Zumba/Aerobics, Calanetics , 
T’Ai chi, Keep-fit en Pilates. Meer 
weten? 
Mail naar: gymnastiek@hetnet.nl
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Samen Eten
Dinsdag 25 januari is de eerste keer in het 
nieuwe jaar dat het Samen Eten bij Welzijn
Ouderen Heemstede (WOH) weer van start gaat. 
Speciaal voor deze dag hebben de gastvrou-
wen gekozen voor een winterse maaltijd van
erwtensoep met roggebrood en spek en als toe-
tje fl ensjes. Alles voor een speciale prijs van 
7,50 eeuro inclusief twee consumpties plus
koffi e/thee.
Het menu wordt gekozen door een gast van
Samen Eten die door loting wordt aangewezen.
Vanaf 12.30 uur worden de gasten welkom gehe-
ten door de gastvrouwen van WOH.
Maaltijdbonnen zijn te koop bij de receptie 
van Stichting Welzijn Ouderen Heemstede, Lie-
ven de Keylaan 24 op maandag t/m donderdag
van 09.00-17.00 uur en op vrijdag van 09.00-
13.00 uur.  

Creatief in De Pauwehof!
De Pauwehof is een kleinschalig sociaal cultu-
reel centrum aan de Achterweg 19 te Heem-
stede, waar cursussen worden gegeven voor 
55-plussers.
Bij onderstaande activiteiten zijn vanaf januari 
nog enkele plaatsen vrij.
Acrylschilderen
In deze cursus wordt gewerkt met acrylverf; 
een veelzijdig en gemakkelijk te verwerken
materiaal dat zowel transparant als dekkend 
kan worden toegepast. 
Woensdag 9.30 – 11.30 uur. 
Aquarelleren
Een geleidelijke opbouw van de techniek van 
het aquarelleren voor zowel beginners als
gevorderden. Aandacht wordt besteed aan 
schetsen, kleurgebruik en compositie. Dinsdag 
13.00 – 15.00 uur.  
Kantklossen
Kantklossen is een eeuwenoude techniek die 
nog steeds springlevend is. Zoals de naam ‘kant’ 

al aangeeft, kan het worden gebruikt om ran-
den van zakdoeken, dekservetten, tafellakens of
babylakentjes te sieren. 
Ook zin om mee te doen?
Woensdag 09.30 – 11.30 uur 
Kleding naaien
Onder deskundige leiding naait u ‘maatkleding’ 
en gaat u op individueel niveau met zelfgekoch-
te stof en patroon aan de slag voor uzelf of de 
(klein)kinderen. 
Donderdag 9.30 – 11.30 uur. 
Voor meer informatie kan contact worden op-
genomen met:
Anky Weitkamp, coördinator
Dinsdag – vrijdag van 9.00 – 13.00 uur
Tel.: 023 - 528 60 22.
e-mail: pauwehof@gmail.com
Voor wie vervoer nodig heeft, kan een beroep 
doen op het vrijwilligersvervoer van WOH.

www.welzijnouderenheemstede.nl

Samen Eten
Dinsdag 25 januari is de eerste keer in het 

Heemstede- De informatie voor deze rubriek 

wordt verzorgd door de stichting Welzijn

Ouderen Heemstede (WOH), Lieven de Keylaan 

24, Heemstede, telefoon: 023-528 85 10.

Seniorennieuws HeemstedeSeniorennieuws Heemstede

Nieuwe chef de patisserie & chocolaterie 
Huize van Wely, Sinds 1922
Regio - Per 1 januari 2011 heeft 
patissier/chocolatier Joost Rot-
teveel (41 jaar) de algemene lei-
ding op zich genomen over zo-
wel de afdeling chocolaterie als 
patisserie van Huize van We-
ly Sinds 1922. Rotteveel heeft 
een indrukwekkende staat van 
dienst: hij werd vijf keer achter-
eenvolgend Nederlands kampi-
oen patisserie, op jeugdige leef-
tijd werd hij Europees kampioen 
patisserie en tevens derde bij 
de wereldkampioenschappen in 
Baden-Baden, Duitsland.
De afgelopen jaren heeft Joost 
Rotteveel zich naast patisse-
rie, verder gespecialiseerd op 
het gebied van chocolaterie. 
Zijn werkzaamheden en kennis 
zijn sterk innovatief gericht, te-
vens is hij door zijn grote educa-
tieve kwaliteiten zeer vaardig in 
het overbrengen van vakkennis 
op jonge vakgenoten. Huize van 
Wely Sinds 1922 heeft inmiddels 
vijf Nederlandse vestigingen, 
drie in Jakarta, Indonesië en één 
in Kuala Lumpur, Maleisië. 
De ambitie van Rotteveel is niet 
alleen de nationale, maar ook de 
internationale status van Huize 

van Wely Sinds 1922 verder uit 
te breiden.
Per dezelfde datum gaat chef 
de patisserie Adriaan van Haar-
lem (61 jaar) een andere uitda-
ging aan. Van Haarlem was van-
af 1966 werkzaam bij Huize van 
Wely en mede onder zijn vakbe-
kwame leiding is het bedrijf tot 
volle bloei gekomen. Van Haar-

lem stond in zijn branche be-
kend als zeer kundig en heeft 
aan de wieg gestaan van de car-
rières van meerdere generaties 
patissiers in Nederland.

Meer informatie: www.huize-
vanwely.nl In Heemstede is
Huize van Wely gevestigd aan de 
Zandvoortselaan.

Joost Rotteveel nieuwe chef de patisserie/chocolaterie Huize van
Wely Sinds 1922.

Informatie-avond over Spaanse taalreizen
Regio - Iber Lengua Taal & 
Cultuur BV, het taleninstituut 
aan de Zaanenstraat 18 Haar-
lem, start in 2011 op veler 
verzoek met taalreizen voor 
iedereen die zich de Spaanse 
taal eigen wil maken, of reeds 
de taal machtig is maar graag 
wil verbeteren.

De reizen staan gepland in het 
voorjaar, tijdens Semana Santa 
(de week voor Pasen) van 16 tot 
en met 23 april, maar kunnen bij 
voldoende belangstelling op elk 
moment in het jaar plaatsvinden. 

Vooralsnog worden de reizen ge-
organiseerd in de regio Extrema-
dura, op 2 uur rijden van Madrid.
Het uitgangspunt is leren in de 
praktijk, de Spaanse taal en cul-
tuur in het dagelijks leven te 
ontdekken. Een week lang be-
handeld worden als Spaanse/
Spanjaard die géén Nederlands 
(meer) spreekt. Een aangenaam 
verblijf in hartje Spanje en tege-
lijkertijd een onderdompeling in 
de taal en cultuur van het land. 
Er worden allerlei excursies ge-
pland waarbij iedere deelnemer 
specifi eke opdrachten krijgt wat 

voor hem of haar relevant is qua 
taal.
Iber Lengua organiseert speci-
aal voor deze taalreizen een in-
formatieavond op dinsdag 18 ja-
nuari van 19.00 – 21.00 uur. U 
kunt dan, onder het genot van 
Spaanse tapas en Spaanse mu-
ziek, terecht bij de medewerkers 
voor meer informatie over de
reizen en ervaringen van deel-
nemers aan de pilotgroep van 
afgelopen jaar.
Meer info: manine@iberlengua.
nl of 023-5389849 / www.iber-
lengua.nl

Nieuwe BigBand voor 
Bloemendaal

Bennebroek - In Bennebroek 
wordt op 25 januari a.s. met 
een nieuwe BigBand gestart.
Er lijkt behoefte te bestaan 
voor geoefende amateurbla-
zers om samen de muziek 
van Duke Ellington, Count Ba-
sie en andere grootheden te 
gaan spelen. Omdat KNA, te-
genwoordig de muziekvereni-
ging van Bloemendaal, in Ben-
nebroek nog wat ruimte in 
haar gebouw heeft kan daar 
op dinsdagavond om de week 
mooi een BigBand orkest oe-
fenen. Er is een ervaren Big-
Band-dirigent, die zelf overi-
gens de meeste dagen van de 

week vooral professioneel als 
trompettist in het genre bezig 
is,  ingehuurd om deze band te 
gaan leiden.
Op dit moment begint men 
onvolledig omdat er zich nog 
geen echte trompetsectie 
heeft gevormd. De bedoeling 
is echter dat de band snel op 
sterkte komt. Men is dus ook 
dringend op zoek naar erva-
ren trompettisten. Maar als u 
een ander instrument dat in de 
BigBand past bespeelt moet u 
zeker ook niet nalaten te in-
formeren. (Buiten kantoortij-
den bellen met 023-5845906 
of 5294196).

PvdA- 
bijeenkomst

Heemstede – Op de afdelings-
bijeenkomst op maandag 17
januari in de Luifel blikt de
PvdA terug en kijkt ze te-
vens vooruit. Tijdens de bij-
eenkomst, die 20.15 uur be-
gint, staat Tweede Kamer-
lid Sjoera Dikkers stil bij ‘100
dagen Rutte’. Ook wordt over de 
campagne voor de Provincia-
le Staten verkiezing gesproken. 
Na de pauze is er afdelingsver-
gadering.

Geschiedenis 
van het Franse 

chanson
Heemstede - Op donderdag 
13 januari, om 20.15 uur pre-
senteert Alliance Française 
een lezing met als onderwerp 
het Franse chanson. De le-
zing wordt voorgedragen door 
Chantal Cossais-Giel en vindt 
plaats in de Pinksterkerk aan 
de Camplaan

MIX-It Disco
Heemstede - Mix-it is dé dance-
avond bij Casca in de Princehof, 
Glipperweg 57 in Heemstede. 
Niet alleen de muziek wordt 
goed gemixed, ook het publiek is 
een mix tussen mensen mét en 
mensen zonder verstandelijke 

beperking. Kom jij op zaterdag 
15 januari ook lekker dansen of 
wat drinken en praten met vrien-
den en vriendinnen? Iedereen is 
van harte welkom van 19.30 tot 
22.00 uur. De entree, incl. twee 
drankjes is 6,- euro. Meer info? 
Casca: 023 - 548 38 28, plexat@
casca.nl of www.casca.nl.
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Leuk fikkie van een kleine ton
Heemstede - Ook een ka-
le kerstboom is nog twin-
tig cent waard, plus een loot-
je met kans op waveboard of 
goochelspel. Handje contant-
je op de Vrijheidsdreef bij het 
inzamelen van de oude kerst-
bomen door de gemeente op 
woensdagmiddag. 

De familie Pol sleepte maar liefst 
123 kerstbomen naar de ver-
branding waar de milieupark-
wachters van de gemeente, Jos 
Pool en Cees Schipper, wel de 
kerstbomen met kluit apart hiel-
den want die krijgen weer een 
plaatsje in het Groenendaal-
se bos. Mooie exemplaren gaan 
naar de volières in de Kinder-
boerderij waar de vogeltjes gek 
zijn op nieuwe volle takken. Er 
worden toch veel meer bomen 
gebracht dan vorig jaar. Bijna 
drieduizend, als je al die mooie 
Nordmannen nu eens schat 
op drie tientjes, dan krijg je het 
duurste legale fikkie  in Heem-
stede ooit. De brandweer had er 
een mooie oefening aan en de 
jeugdbrandweer kon zich uitle-
ven op de vonkenregen die zij 
met hun waterregen probeer-
de in toom te houden. Vlak voor 
het fikkie stoken had wethou-
der Jur Botter lootjes getrokken 
en konden de prijswinnaars ge-
lijk hun prijzen meenemen. Wel 
zo handig. Jachthoornblazers-
groep Panneland, bestaande uit 
jagers, vissers, vogelaars en an-
dere natuurliefhebbers,  bliezen 
hun specifieke groene geluid. 
Dat doen ze al jaren, het hoort 
gewoon bij dat vuurfeest dat de 
komst van het licht, de langere 
dagen inluidt met hun hoornge-
schal. De warme chocolade van 
de Vrienden van de Kinderboer-
derij Het Molentje hoort daar 
ook bij. De Vrienden kregen het 
warm van het fikkie achter de 
kraam en de vele klanten ervoor. 
Ton van den Brink

20 Cent per boom en een lootje.

Jachthoornblazers Panneland.

Prijsuitreiking door wethouder Jur Botter.

Nieuw: Studio 118 
Dependance Heemstede
Heemstede - In september 
2010 heeft Conny Lodewijk haar 
dans/balletschool overgedragen  
aan Rachel Manuputty. De dans-
school is een Dependance van 
Studio 118 Dance  Conny Lode-
wijk uit Zandvoort. Vandaar de 
naam Studio 118 Dependance, 
gevestigd in Heemstede boven 
de bibliotheek  Julianaplein 1. 
Er wordt in verschillende dans-
stijlen lesgegeven zoals break-
dance, jazzdance, hiphop en mo-
dernjazz. De lessen zijn voor de 
leeftijd van 6 tot 21  jaar.

Genomineerd
Op 3 oktober 2010  is in samen-
werking met Studio 118  Dance 
uit Zandvoort een groot project 
op het strand uitgevoerd ‘kunst-
kracht 12  Ode aan het licht’.
Het was een spektakel van licht-
effecten, dans, en zang door Em-
ma van Muiswinkel .....juist de 
dochter van Erik van Muiswinkel.
Jong aankomend talent die een 
kans werd gegeven om voor het  
voetlicht te komen zingen.
Het grote  spektakel Ode aan het 
licht is genomineerd bij de grote 
evenementen in  Zandvoort.
Daar is de beginnend dans-

school heel trots op. Op vrijdag 
21 januari 2011 is de grote eve-
nementenverkiezing.

Heemstede
Ook zin om te dansen? Van 
streetdance tot street jam of mo-
thers fitness dance? Ga het be-
leven! Info: 06-14865636. Lessen 
in de bovenzaal van de biblio-
theek Heemstede, ingang Dreef.

Douchedeuren en 
-cabines van Hens Glas
Regio - De douchedeuren- en 
cabines van Hens Glas zijn op 
betrekkelijk eenvoudige wij-
ze te monteren en ook het be-
palen van de maatvoering is 
een niet al te grote opgave. De 
medewerkers van Hens Glas ge-
ven graag gratis advies over het 
zelf inmeten en monteren van 
douchedeuren. De klant be-
spaart door zelf in te meten een 
bedrag van 180 euro, monteert 
men ook nog zelf dan kan de be-
sparing oplopen tot wel 700 euro. 

Door Hens Glas inmeten en 
monteren?
Hens Glas meet na opdracht van 
de klant, de douchedeur of –ca-
bine in en maakt bij binnenkomst 
van alle materialen een afspraak 
over de montagedatum. Omdat 
Hens Glas zelf de productie ver-
zorgt en veel onderdelen stan-
daard op voorraad heeft liggen, 
kan er een relatief korte levertijd 
aangehouden worden. De mon-
tage wordt pas gepland na bin-
nenkomst van alle materialen. 
De praktijk leert dat een lever-
tijd van ongeveer vier werkwe-
ken aangehouden kan worden.
Een douchedeur of -cabine van 
Hens Glas is opgebouwd uit 8 
mm gehard veiligheidsglas. 

Basisbeslag
Er zijn nogal wat verschillende 
soorten scharnieren, knopjes, 
klemmen en stabilisatorstangen 
te verkrijgen. Hens Glas werkt in 

de basis met een type beslag in 
drie verschillende uitvoeringen, 
mat, glans en RVS.
Uit deze range kan een dou-
checabine geheel worden op-
gebouwd vanuit een basisbe-
slag met een strak vormgege-
ven ‘look’. 
Meer informatie: Hens Glas, 
Flevoland 13 in Beverwijk, tel. 
0251 -270901. www.hensglas.nl.
Dagelijks geopend van 7.00-17.00 
uur, zaterdag en zondag geslo-
ten.

Een op maat gemaakte douche-
cabine van Hens Glas.
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Op de foto van links naar rechts: de heer en mevrouw Wesselius, 
mevrouw Van Duyn en de heer en mevrouw De Wilde.

Blije gezichten in Bennebroek
Bennebroek - Van 13 november 
tot 24 december vorig jaar werd 
door de winkeliers in Benne-
broek een stempelactie gehou-
den. Elke week werden 3 prijs-
winnaars getrokken uit de in-
geleverde stempelkaarten. Deze 
prijswinnaars kregen persoon-
lijk bericht, maar ook werd via 
posters in de winkels aangeven 
wie er een prijs hadden gewon-
nen. De weekwinnaars konden 
hun prijs afhalen bij één van de 
deelnemende winkeliers. Tijdens 
de laatste trekking op 27 decem-
ber 2010 werden de 3 winnaars 
van de hoofdprijzen getrokken. 
De heer en mevrouw De Wil-

de wonnen een fantastische es-
pressomachine. De heer en me-
vrouw Wesselius wonnen de in-
houd van de boodschappenkar 
die door Albert Heijn en de Spar 
was gevuld en  mevrouw Van 
Duyn won de dinerbon van res-
taurant Zen. Alle winnaars wo-
nen in Bennebroek. Tijdens een 
feestelijke prijsuitreiking dins-
dagavond 4 januari jl. waarbij 
door alle aanwezigen het glas 
geheven werd op 2011 namen 
de prijswinnaars in aanwezig-
heid van een groot aantal winke-
liers de prijzen in ontvangst. De 
actie heeft in totaal 21 blije prijs-
winnaars opgeleverd.

Hervormde 
Gemeente 

Bennebroek
Bennebroek – Dienst Hervorm-
de Gemeente Bennebroek, Bin-
nenweg 67 Bennebroek: Op 16 
januari 10 uur ds. W.M. Schin-
kelshoek.

Dienst 
Protestantse 
Gemeente 
Heemstede

Heemstede - Zondag 16 janu-
ari: Oude Kerk: 10.00 u. ds. Pie-
ter Terpstra, met kinderkring en 
crèche.
Kennemerduin: geen dienst en 
Pinksterkerk: geen dienst.

Introductiecursus Chinees mahjong bij Casca
Heemstede - Bamboe Acht is  
een snel groeiende mahjong-
club waar men met veel plezier 
25 dinsdagavonden de stenen 
laat kletteren en waar  iedereen  
keer op keer hoopt op die mooie 
handen: Jade,  Thirteen Orphans, 
Nine Gates maar ook de Knitted 
Tiles and Greater Honors. Voor 
doorgewinterde (Mahjong Com-
petition Rules) spelers bekende 
begrippen. Wilt u ook meer we-
ten over dit intrigerende bord-
spel? Zou u lid willen worden 
van Bamboe Acht? Dan is het 
aan te raden om eerst de  in-
troductiecursus te volgen, zodat 
u dezelfde regels speelt als alle 
leden van de club.  Op woens-
dag 19 januari start er een intro-
ductiecursus Chinees Mahjong 

bij Casca. Een cursist: “Ik heb de 
cursus Mahjong gevolgd omdat 
ik bij toeval op de cursuslijst van 
Casca zag dat in Heemstede de-
ze cursus werd gegeven. Al jaren 
was ik hiernaar op zoek. Het was 
een cursus met de nieuwste al-
gemene en in de vervolgcursus 
de internationale  spelregels.
Precies waar ik op zat te wach-
ten. Lang geleden heb ik veel 
Mahjong gespeeld. De spelre-
gels van toen waren aardig in 
de herinnering weggezakt. Bo-
vendien waren ze nogal divers: 
iedereen deed maar wat of had 
zo zijn eigen opvatting , bleek ie-
dere keer als ik weer eens een 
potje deed. Deze cursus heeft 
me inderdaad gebracht wat ik 
voor ogen had: nieuwe regels 

en structuur voor een mooi spel, 
aangeleverd door Wil, onze en-
thousiaste en vakbekwame cur-
susleidster. En binnenkort ga ik 
het geleerde in praktijk brengen 
door lid te worden van Bamboe 
Acht, de gezellige Heemsteedse 
Mahjong club.” 
Sommigen van de  net ‘afgestu-
deerden’ durven het zelfs aan 
deel te nemen in de recrean-
tenlijn aan het grote Valentijns-
toernooi van Bamboe Acht. Het 
jaarlijks terugkerende landelij-
ke toernooi waar meer dan 100 
spelers uit binnen en buitenland 
hun opwachting maken!
Voor meer informatie: www.
bamboeacht.nlOpgeven voor de 
cursus van 19 januari? Belt u met 
Casca: 023- 548 38 28.

Leren sms’en
Bennebroek - Hoe werkt uw 
mobiele telefoon? Studen-
ten leren u alle nuttige dingen 
over  sms’en en nummers op-
slaan. Deze cursus wordt gege-
ven bij Welzijn Bloemendaal, lo-
catie Zuid. (Voormalig gemeen-
tehuis Bennebroek). Het gaat om 
3 lessen op woensdag 26 janua-
ri, 2 en 9  februari van 14.00 uur 
tot 16.00 uur. Kosten bedragen 
20,- euro. Aanmelden: 023 – 584 
5300 / 525 5306.

Lezing, maaltijd en film
Elsbeth Etty over Franz Kafka
Heemstede - Elsbeth Etty over 
Franz Kafka. Een literaire zon-
dag georganiseerd door Podi-
um Oude Slot in samenwerking 
met boekhandel Blokker. Elsbeth 
Etty ontdekte al vroeg het werk 
van Franz Kafka dat, volgens 
haar, het wonder van de actu-
aliteit kent. Elsbeth Etty zal ver-
tellen wat Kafka voor haar be-
tekent en nader ingaan op zijn 
‘eeuwige actualiteit’. Elsbeth Et-
ty promoveerde op een biogra-
fie over Henriëtte Roland Holst, 
getiteld ‘Liefde is heel het le-
ven niet. Ze ontving er de Bus-
ken Huetprijs en de Gouden Uil 

voor. Ze is sinds 1986 verbonden 
aan NRC-Handelsblad waarin ze 
onder andere recensies en co-
lumns schrijft. Na de lezing en 
een maaltijd wordt de film The 
Trial vertoond, de klassieker uit 
1962 van Orson Welles met An-
thony Perkins, Jeanne Moreau, 
Romy Schneider en Orson Wel-
les. Zondag 16 aanvang 15.00 
uur in Het Oude Slot, ingang 
aan de Ringvaartlaan, Heemste-
de. Toegang: 32,50 / 30,00 euro. 
Kaarten bestellen voor alleen de 
lezing is ook mogelijk.
Reserveren 06-13133626 of 
www.podiumoudeslot.nl

Dienst in 
ziekenhuis

Regio - Zondag 16 januari 
om 10.00 uur vindt in de kerk-
zaal in het Spaarne Zieken-
huis in Hoofddorp een kerk-
dienst plaats. Het is een dienst 
van Woord en Tafel met een oe-
cumenisch karakter. Voorganger 
is pastor dhr. F. Bossink. De zang 
wordt ondersteund door het 
koor Cantate Domino uit Haar-
lem. (communieviering)

Agnes en Richard Kemper tegen Miep v.d.Raad en Theresia v.d.Horst.

Vrij bridgen op zaterdag bij GSV
Verslag van zaterdag 8 januari
Heemstede - Agnes en Richard Kemper voerden tot deze mid-
dag de ranglijst aan in de A lijn met een voorsprong van 3 % op 
Ada en Hans Groenevelt. Van de zes tafels gingen er vier verlo-
ren. Tegen Marianne Ligthart en Jan Visser werd slechts 29,55% 
gehaald en de laatste tafel tegen Toos Hoogervorst en Kitty Saas 
werden zelfs twee zaal nullen gescoord met een eindresultaat 
van 49,24%. Zij zakten naar de vierde plaats. Ada en Hans ble-
ven op de tweede plaats staan omdat zij “maar”52,27% behaal-
den. John Missaar en Martin Baas kwamen uit op 58,52% en 
staan nu met 5% voorsprong op plaats één. Elly v. Schaik kwam 
met Joke Meijer aan tafel en de dames werden met 61,55% eer-
ste. De score werd gecorrigeerd naar 55% omdat Joke van lid is 
van de zaterdagmiddag. Tineke v.d.Linden en Willie Grootendorst 
konden daar met hun score van 53,98% van profiteren en klom-
men naar plaats drie. Ondanks de positieve score van 52.84% 
konden Liesbeth Overweel en George Cerneüs de gevarenzone 
niet verlaten. Zij blijven voorlaatste (23). Mickey Wagner en Mar-
greet Blom sluiten de rijen in de A lijn en moeten de volgende 
keer ( 5 februari 2011) in de 60% score om het vege lijf te redden.
An Bovenhof en To Hoogenstein voerden de B,C en D lijn aan 
met een voorsprong van 7%. To liet verstek gaan en Yvonne 
de Jong kwam voor versterking mee. Dat liep wat anders. Met 
35,71% werd dit paar 16e en laatste in de B lijn. De reglemen-
taire 45% verzachtte nog het e.e.a. maar de eerste plaats was 
weg. Deze werd overgenomen door Riet Thorborg en Loes Brou-
wer met een score van 61,31%. Dit paar doet er alles aan om 
maar naar de A lijn te kunnen gaan. Nog even geduld. An en Ka-
rel Zwetsloot deden met een score van 53,87% goede zaken en 
staan nu in de Top drie. Corrie Castelein en Nanny Wagenaar vie-
len uit de top omdat zij bleven steken op 47,62%. Truus Hunte-
laar en Marjan Sanders zullen de volgende keer weer in de C lijn 
moeten spelen omdat de score van 39,58% de oorzaak was van 
een duikeling 15 plaatsen. Dessa Ramic en Marina Wolfs wer-
den eerste in de C lijn met en score van 58,33% en promoveren 
hiermede naar de B lijn.  Pieta en Ferry Hagen behaalden 57,29% 
maar stegen daarmede niet voldoende plaatsen om in de B lijn 
te mogen spelen, dat lot is wel weggelegd voor Carla Beers en 
Ernst Muntinga. Dit paar kwam ook uit op 57,29%. Corrie War-
merdam en Bert Spreeuw hadden een offday, want met 37,50% 
werden zij laatste in de C lijn, zodat de D lijn weer om de hoek 
komt kijken. Greet Hooiveld en Joke Zwaard, uitkomende in de 
D lijn hebben deze drive opgepakt om wat aan hun systeem en 
vertrouwen te doen. Om hun club gaat het voor geen meter en 
nu met een score van 56,44% werden zij tweede. Een plaatsje in 
de C lijn was hun deel. Ook Wies de Jong en Marianne v.d.Stoop 
kunnen zich op gaan maken voor de C lijn. Een score van 56,94% 
was daar debet aan. Diny Dobbelaar en Jeanne Lem werden eer-
ste in de D lijn met 57,99%.
Piet van den Raad

John Missaar en Martin Baas tegen Ada en Hans Groenevelt.
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Fithockey, de nieuwe 
buitensport voor 60+!

Heemstede - De behoef-
te om gezond te blijven en 
dus een leven lang te spor-
ten neemt toe en het ontmoe-
ten van mensen creëert gezel-
ligheid en nieuwe contacten.  
Mixed Hockeyclub (MHC) Al-
liance en Sportservice Heem-
stede-Zandvoort stimuleren 
dit dan ook en organiseren op 
woensdag 9 februari een ken-
nismakingsles Fithockey voor 
60+’ers in de Spaarneborch 
sportzaal. Deze nieuwe sport 
in Heemstede is bestemd voor 
mensen waarvoor echt hockey 
niet (meer) haalbaar is, maar 
nog wel graag actief willen zijn 
of worden binnen de hockey-
sport. Nieuwsgierig? Schrijf 
dan nu in!

De Spaarneborchsportzaal 
vindt u aan de Offenbachlaan 
1 te Heemstede. Deze is open 
vanaf 10.30 uur. De training 
duurt een uurtje waarna de 
groep gezamenlijk de training 
afsluit onder het genot van een 
kopje koffie.

Belangstelling?
Neem dan contact op met 
Sportservice Heemstede-
Zandvoort, tel. 023-5740116.
Voor meer informatie en/of di-
gitaal inschrijven voor de in-
troductieles fithockey kunt u  
terecht op www.sportservice-
heemstedezandvoort.nl.
Mocht u meer willen weten 
over MHC Alliance kijk dan op 
www.mhc-alliance.nl

Zwemmers HPC beginnen j aar goed
Heemstede - Na de vele olie-
bollen en appelflappen zijn de 
zwemmers van HPC Heemste-
de weer volop in training gegaan 
en zijn de eerste wedstrijden van 
het jaar alweer gezwommen.
Afgelopen zaterdag vond in 
Hoorn een Lange Afstandswed-
strijd plaats waar vijf HPC zwem-
mers aan de start verschenen. 
Wesley Bos mocht als eerste het 

water in voor zijn 800 meter vrije 
slag en ging er gelijk als een 
speer vandoor. De coach was 
even bang dat hij té snel was be-
gonnen maar deze vrees bleek 
ongegrond. Wesley ging gestaag 
door en wist zijn persoonlijke re-
cord op deze afstand met 8 se-
conden te verbeteren!
Daarna was het de beurt aan 
de dames die maar liefst 1500 
meter voor de boeg hadden. 

Denise en Mandy van der Lin-
den lagen gezusterlijk naast 
elkaar in het water en zwommen 
een prachtig vlakke race. Bei-
den verbeterden hun persoon-
lijke record met respectieve-
lijk 18 en 28 seconden! Aan de 
andere kant van het bad lagen 
ook Veerle Claassen en Car-
men Meijer naast elkaar. Voor 
hen was het de eerste keer dat 

ze deze afstand zwommen en 
zij waren zoals gewoonlijk weer 
zeer aan elkaar gewaagd. Lan-
ge tijd lag Carmen net een paar 
meter voor maar na 1250 meter 
kwam Veerle langszij. Een aantal 
banen hebben ze op precies de-
zelfde hoogte gelegen waarbij ze 
ook op exact hetzelfde moment 
keerden.
Na een superspannende race 
was het Carmen die net een 

seconde eerder aantikte en 
daarmee een nieuw clubrecord 
op haar naam mocht schrijven. 
Nog een beetje duizelig van de 
59 keerpunten kwamen de da-
mes moe maar voldaan uit het 
water. Coach Elly Bos vond het 
ondanks het kleine groepje 
zwemmers toch een hele gezelli-
ge middag waarbij iedereen een 
prima prestatie heeft neergezet. 
Zondag mocht Wesley opnieuw 
het water induiken. Hij had sa-
men met David van Groen de 
limieten behaald voor de Win-
ter Kring Kampioenschappen 
van de regio Noord-Holland. Dit 
kampioenschap wordt gezwom-
men over twee afstanden, de 100 
meter wisselslag en de 100 me-
ter rugslag. De beste zwemmer 
of zwemster over beide afstan-
den kan een podiumplaats be-
halen. De heren waren in top-
vorm. David zwom een mooi 
persoonlijk record op de 100 me-
ter wisselslag en Wesley zelfs op 
beide afstanden. Zowel David als 
Wesley hebben de derde plaats 
in hun leeftijdscategorie weten 
te bemachtigen en dat is een 
fantastische prestatie! In janu-
ari mag David de Nederlandse 
Jeugdkampioenschappen gaan 
zwemmen en in februari mag 
Wesley naar de Speedo Jaar-
gangfinales. De wedstrijd van 
vandaag was een mooie aanloop 
naar deze landelijke zwemwed-
strijden waar beide heren onge-
twijfeld een mooi resultaat neer 
zullen zetten!

VEW vernieuwt website
Heemstede - In de winterstop is 
de website van VEW vernieuwd! 
Belangrijke sponsors zijn over-
zichtelijk gerangschikt op de ho-
mepage. De sponsorcommissie 
is dan ook klaar voor om nieu-
we sponsors toe te voegen. Kijk 
bij informatie voor meer info. Er 
zijn links geplaatst naar de di-
verse VEW-team sites en zijn 
inhoudelijk de nodige verbete-
ringen aangebracht. Ook heb-
ben alle bestuursleden hun ei-
gen email account gekregen en 
is de lay-out verbeterd. Ook kun-
nen belangstellenden automa-
tisch via de website van VEW het 
wedstrijdprogramma bekijken en 
de stand van hun team bekijken. 
Dit kan omdat er een directe link 
gemaakt is naar sportlink van de 
KNVB. Op de homepage wor-
den regelmatig nieuwe artike-
len, aankondigingen en nieuws-
berichten geplaatst. Op www.ve-
wheemstede.nl is het resultaat te 
zien.

Nieuwjaarsreceptie VEW
Zaterdag 15 januari houdt VEW 
haar nieuwjaarsreceptie vanaf 
17.30 uur aan de Sportparklaan 
10 alwaar de VEW kantine is ge-

situeerd. U bent van harte wel-
kom!   

Selectie terug van Texel
Na een zwaar trainingskamp op 
Texel, keerde de selectie afgelo-
pen zondag terug in Heemstede. 
De wedstrijd op zaterdag tegen 
ZDH ging helaas met 5-1 ver-
loren, maar er is nog een volle 
week te gaan voordat de eerste 
wedstrijden van de competitie 
weer op het programma staan. 
Het ziet er naar uit dat het door 
gaat want  de voorspellingen zijn 
gunstig. VEW 1 moet uit tegen 
Alliance’22, het 2e moet afreizen 
naar Volendam. De rest van het 
programma is:

VEW thuis:
10.30 Mini’s onderling
10:30  VEW D1-BSM D2 
14:30  VEW 4- Haarlem-
 Kennemerland 4 
14:30  VEW 3 - Terrasvogels 1
 (zat)
VEW uit: 
12:30  Zandvoort B1-VEW B1 
10:00  Argon B4-VEW B2 
09:00  DIOS E5-VEW E1 
14:30  SIZO VE1 (zat)-VEW VE1
 (zat)

Thij s Roozen gepl aatst voor NK Al l round
Heemstede - De Heemsteed-
se Thijs Roozen timmert 
goed aan de weg. De 16-ja-
rige rijder van het Pro-Act IT 
schaatsteam veroverde afge-
lopen weekend bij de regio-
nale selectiewedstrijden een 
ticket voor het NK Allround. 
Vorige maand werd Roozen 
al gewestelijk allroundkam-
pioen. 

 “Dat kampioenschap in het ge-
west is mijn eerste serieuze over-
winning”, blikt de 5 VWO-leerling 
van Hageveld terug. “Ik heb wel 
al eerder afstanden gewonnen, 
maar nog niet eerder een kam-
pioenschap.”
En dat smaakt uiteraard naar 
meer. Wie weet kan Roozen na 
het NK Allround, dat op 5 en 6 
februari in Hoorn wordt verre-
den, wederom een prijs op zijn 
naam schrijven. Al beseft hij dat 
dit voor een jonkie – Roozen is 
dit seizoen eerstejaars B-junior – 
een pittige opgave is.
“Ik weet niet precies hoe sterk 
de concurrentie is, dus het is las-
tig om te zeggen waar ik sta”, 
aldus de rijder van het Heem-
steedse Pro-Act IT schaatsteam. 
“Ik wil in ieder geval bij de eerste 
acht eindigen, het liefst zo dicht 
mogelijk bij het podium.”
Is een plaats bij de eerste drie 
ook mogelijk? “Als je aan een 

toernooi begint is dat natuurlijk 
altijd mogelijk. En ik ga daar ook 
zeker voor. Maar dan moet bij 
mij wel alles kloppen, terwijl de 
oudere en ervaren jongens wat 
steekjes moeten laten vallen. Ik 
moet gewoon vier supergoede 
afstanden rijden.”
 
Goede 1500 meter
Tijdens de regionale plaatsings-
wedstrijden, afgelopen weekend, 
presteerde Roozen nog niet op-
timaal. “Ik was de week ervoor 
ziek geweest. Ik dacht: als ik me 
maar plaats.” En dat deed het ta-
lent uiteindelijk, vooral dankzij 

een goede 1500 meter. Daarbij 
eindigde Roozen als derde. 
Het Pro-Act IT schaatsteam 
boekte tijdens dit toernooi overi-
gens nog een succesje: Roozens 
teamgenoot Menno Kramer uit 
Aalsmeer pakte zilver op de 500 
meter. Vorige maand legde Kra-
mer ook al beslag op het gewes-
telijke kampioenschap Super-
sprint. Kortom, de Heemsteedse 
schaatsploeg laat van zich ho-
ren!
 
Volg Thijs Roozen en het Pro-
Act IT schaatsteam via www.
schaatsteampro-act.nl.
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T/m zondag 23 januari
• Het Vrouwelijk Model. Ex-
positie in De Waag, Spaarne 
30, Haarlem. Openingstijden: 
donderdag  t/m zondag van 
13.00 tot 17.00 uur. 
Zie ook www.shadowsand-
highlights.nl en www.kzod.nl

T/m zondag 30 januari 
• Water wiegt stilte, nieuwe 
expositie van Nico van den 
Raad in Het Theehuis (Cru-
quisdijk 12 te Cruquius) zie: 
www.theehuiscruquius.nl

T/m maandag 31 januari
• ‘Het ondergeschoven 
kind’, schilderijen-expositie 
Jeannette de Bruin in Ken-
nemer Gasthuis zuid. Geïnspi-
reerd door o.a. de architectuur 
van het voormalige St. Elisa-
beth’s Gasthuis.
www.jeannettedebruin.nl
tel.: 06-14979352 of
(023) 54 704 43.

T/m zondag 13 februari
• Abstract expressionis-
tische kunstwerken van 
Henny Beenders en Ly-
dia van de Staak in Galerie 
Kunst 2001 te Badhoevedorp. 
Snelliuslaan 35 Badhoeve-
dorp. Openingstijden: vr, za, zo 
13–17u.

T/m 27 zondag februari
• ‘Dossier Van Gogh: gek of 
geniaal?’ Tentoonstelling in 
het Dolhuys, Schotersingel 2, 
Haarlem.
Tentoonstelling spitst zich te 
op laatste twee jaar van het le-
ven van de kunstenaar, waar-
in hij onder meer was opge-
nomen in een inrichting in St. 
Rémy, Frankrijk.

T/m eind maart
• Schilderijenexpositie Net-
ty Uijtendaal en Jan Smakman 
in Bibliotheek Noord, Plane-
tenlaan 170, Haarlem. Gratis 
toegankelijk tijdens openings-
tijden. Kijk voor meer informa-
tie op www.sbhaarlem.nl.

T/m zondag 3 april
• Nieuwe tentoonstelling in 
het Archeologisch Museum 
Haarlem: Proost! Bierbrou-
wen in Haarlem, 1250-1650. 
Grote Markt 18k, Haarlem.

Tot 8 mei 2011 
• Tentoonstelling Leren 
voor het leven in het His-
torisch Museum Haarlem, 
Groot Heiligland 47, Haarlem.
Tel : 023 5422427. www.histo-
rischmuseumhaarlem.nl

Muziek
Zondag 16 januari
• 25 Jaar Gemengd Koor 
Haarlemmer Olie. Jubileu-
moptreden om 15.30 uur in 
Doopsgezinde kerk, Frankse-
straat 18, Haarlem. Vrij toe-
gang; collecte aan de deur.

• Klassiek concert Draaior-
gelmuseum Haarlem, Küp-

Heemstede/
Bennebroek

Exposities
Woensdag 12 januari
t/m vrijdag 25 maart 
• Expositie Edmé Strauss, 
zorgcentrum Bosbeek aan de 
Glipperdreef 209, Heemstede.

T/m donderdag 13 januari
• Expositie ‘Braille in kleur’ 
in Casca, theater De Luifel aan 
de Herenweg 96 in Heemste-
de. Voor openingstijden:
www.theaterdeluifel.nl 

17 Januari t/m 4 maart
• Expositie Jan-Willem 
Wouters in de Luifel, He-
renweg 96, Heemstede. De 
thema’s in zijn werk zijn 
vervreemde landschappen, 
de man/vrouw-relatie, micro-
energetische uitvergrotingen 
en kosmische soepen.

Tot en met 29 januari
• Florian van Rooij expo-
seert in Burgerzaal Raadhuis 
Heemstede. Abstract werk. 

T/m dinsdag 1 februari
* Expositie Frank Stolk met 
popart in het voormalig ge-
meentehuis van Bennebroek. 
Open: maandag t/m vrijdag 
8.30uur - 12.30 uur en woens-
dagmiddag van 13.30 - 16.30 
uur.

Muziek
Zondag 16 januari
• Liefde in gedichten en 
muziek, theeconcert in 
de Oude Kerk aan het Wil-
helminaplein te Heem- 
stede.
Aanvang is 15.00 uur. Toe-
gang: deurcollecte. Na afloop 
versnaperingen in het naast-
gelegen Pauwehof.

Zaterdag 22 januari
• Wereldmuziek: The Tea-
house Project Tour door  Ni-
kitov Ensemble.
Aanvang 20.15 uur in De Oude 
Kerk Wilhelminaplein, Heem-
stede. Toegang: 18,-/15,50 
euro. Reserveren  06-
13133626 of www.podiumou-
deslot.nl. 

Theater
Vrijdag 21 januari
• Voorstelling Alex Roeka 
‘Zachtaardig vergooid’ in 
Theater de Luifel,  Herenweg 
96 in Heemstede. Aanvang: 
20.15 uur. Entree 17,50 euro. 
CJP/65+  16,50 euro.
Telefonisch reserveren via 
theaterlijn: (023) 548 38 38.

Agenda
Cultuur Divers

Donderdag 13 januari
• Alliance Française: Ge-
schiedenis van het Fran-
se chanson. Lezing door 
Chantal Cossais-Giel om 
20.15 uur. Pinksterkerk, Cam-
plaan 18. 

Vrijdag 14 januari
• Expedities Amazone: ei-
landen in de mist, Groei & 
Bloei Bennebroek. Locatie: 
Het Trefpunt van de Protes-
tantse Kerk, Akonietenplein 
in Bennebroek, aanvang 20.00 
uur. De entree is gratis.

Zondag 16 januari 
• Grote vlooienmarkt in 
sportcentrum Groenendaal 
aan de Sportparklaan 16. Van 
9.30 tot 16.30 uur. Entree: 2 
euro per persoon. Kinderen 
t/m 11 jaar en onder begelei-
ding gratis toegang. Info: or-
ganisatieburo MIKKI, 0229-24 
47 39. Of www.mikki.nl.

Zondag 16 januari
• Lezing, maaltijd en film: 
Elsbeth Etty over Franz Kaf-
ka. Literaire zondag in Ou-
de Slot Heemstede, aanv. 15u. 
Film ‘The Trial’ van Orson Wel-
les. Ringvaartlaan, Heemste-
de. Toegang: 32,50 / 30,00 eu-
ro. Kaarten bestellen voor al-
leen de lezing is ook mogelijk. 
Reserveren  06-13133626 of 
www.podiumoudeslot.nl
 

Regio
Exposities

Januari en februari
• Fototentoonstelling ‘de 
Upside van Down’ in Spaar-
ne Ziekenhuis Hoofddorp. Fo-
to’s van Eva Snoijink.

Zondag 16 januari
t/m zondag 6 februari 
• Expositie bij Achter de 
Zuilen, gemeentehuis Bloe-
mendaal, Françoise Ma-
grangeas – schilderijen en 
Ton de Kroon – tekeningen/
keramiek. Bloemendaalse-
weg 158 te Overveen. 
Gratis toegankelijk. Openings-
tijden: donderdag t/m zondag 
van 13.00 – 16.00 uur. Zie ook 
www.achterdezuilen.nl

persweg 3. Geopend van 12 
tot 18 uur. Toegang is gratis.

• Yvonne Weijers met band 
in Jazzcafé ‘In den Uiver, 
Haarlem. Van 17.00 tot 20.00 
uur aan de Riviervischmarkt 
13 in Haarlem. Kijk ook op 
www.yvonneweijers.nl

Zaterdag 22 januari
• Nieuwjaarsconcert Ne-
derlands Concert Mannen-
koor (NCM) samen met 
de Flying High Singers uit 
Nieuw-Vennep in de Ge-
reformeerde Kerk, Eugénie 
Previnaireweg 14  te Nieuw-
Vennep. Aanvang: 19.30 uur; 
kerk open 19.00 uur
Toegang: 12,50 euro; tot 17 
jaar: 7,50 euro. Kaarten o.a.: 
Piet van der Eijk, tel. 023-
5632973, e-mail: pcvdeijk@
tiscali.nl / www.ncmonline.nl ; 
www.flyinghighsingers.nl

Divers
Zondag 16 januari
• Snuffelmarkt Kennemer 
IJsbaan, Sportcenter IJs-

baanlaan 4 A. Tussen 9-16.30 
uur. Entree 3,50 euro. Par-
keren gratis. Info: Van Aer-
le, Tel. 0492 – 525483 of 06-
53848622.

Dinsdag 18 januari
• Filosofisch café Haar-
lem over ‘Maakbaarheid 
van de mens: zijn er more-
le grenzen?’ Op alle fronten
lijken de marges van wat 
‘normaal’ is smaller te wor-
den. Dat roept vragen op 
over de effecten van ons 
technisch kunnen, over so-
ciale druk en de maakbaar-
heid van de mens, over de 
waarde van diversiteit en, uit-
eindelijk, over de visie op het 
goede leven.
Presentatie door arts en filo-
sofe Maartje Schermer. Aan-
vang: 19.45 uur in de Remon-
strantse Kerk aan de Oranje-
kade 1, Haarlem.
Entrée 5,- euro/studenten 3,-  
euro. www.kerkpleinhaarlem.
nl/remvvh/

Donderdag 20 januari
• Discussieavond ‘Geboren 
in het verkeerde lichaam’. 
Locatie: museum Het Dol-
huys, Schotersingel 2, Haar-
lem. Tel: 023-5410670. Tij-
dens de discussie-avond komt 
zowel één van de gender-
kinderen als kinderpsychia-
ter Annelou de Vries aan het 
woord. Ellen de Visser, schrijf-
ster van ‘Genderkinderen – 
geboren in het verkeerde li-
chaam’, zal deze avond ook 
aanwezig zijn. Aanvang: 19.30 
uur. Reserveren: www.het-
dolhuys.nl/43e-april/ Entree: 
8,50/6 euro.  
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Optreden Yvonne Weijers 
Jazz & Latin

Regio - Zondag 16 janua-
ri treedt de band van zangeres 
Yvonne Weijers op in Jazzcafé
‘In den Uiver’. Zij spelen lekke-
re jazz en swingende latin, zo-
als bossanova, rumba, samba, 
bolero...…Ideaal voor een re-
laxte zondagmiddag met een 
goed glas wijn erbij.
Zondag treedt de voltallige 

band op: Leo Bouwmeester 
speelt piano, Tom Kwakernaat 
contrabas, Hans Beun drums 
en Ruud Eeuwen saxofoons.
Het optreden is van 17.00 tot 
20.00 uur aan de Riviervisch-
markt 13 in Haarlem.
En wilt u meer weten van deze 
band? Kijk ook op:
www.yvonneweijers.nl



Heemstede

NIEUWS

Adresgegevens & openingstijden

Publieksbalie (voorheen burgerzaken) 
Maandag tot en met woensdag van 08.30 - 17.00 uur, Donderdag van 08.30 - 19.30 uur,  (tussen 
17.00 - 19.30 uur: alléén voor reisdocumenten, rijbewijzen en uittreksels GBA/Burgelijke stand),
Vrijdag van 08.30 - 13.00 uur
Voor ondertrouw/partnerschapsregistratie, erkenning van (ongeboren) kinderen en naturalisatie 
moet u vooraf eerst een afspraak maken.

Bouw- en Woningtoezicht (BWT)
Maandag t/m donderdag van 08.30 - 17.00 uur, Vrijdag van 08.30 - 13.00 uur
Op afspraak: de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag tot 13.00 uur) en donderdagavond tussen 
17.00 - 19.30 uur.

Raadhuis: Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Telefoon (023) 548 58 68.
Fax (023) 548 57 00. E-mail: gemeente@heemstede.nl  Website: www.heemstede.nl

Sociale Zaken 
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur. Op afspraak: de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag 
tot 13.00 uur)

Loket Heemstede
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur. Op afspraak: de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag tot 
13.00 uur). U kunt ook een afspraak maken voor een huisbezoek.

13 januari om 20.00 uur
Ontwikkeling gebied rond haven

Het bedrijventerrein gelegen aan de 

Havenstraat en Kanaalweg bij de haven in 

Heemstede wordt herontwikkeld tot een 

aantrekkelijk woongebied. Dit gebied 

noemen we Havendreef. 

Op donderdag 13 januari 2011 presen-

teert de projectontwikkelaar Havendreef 

BV (HBB) de plannen tijdens een informatie-

bijeenkomst in het TouchDownCenter, 

Havenstraat 87 om 20.00 uur. U bent van 

harte uitgenodigd om de plannen te 

komen bekijken.

Ook de gemeente en architectenbureau 

Braaksma en Roos zijn hierbij aanwezig. 

Tijdens de bijeenkomst worden steeds 

Een kind krijgen is niet niks. Er zal veel 

veranderen, niet alleen tijdens de zwanger-

schap, maar vooral ook na de bevalling. 

‘Zwanger, bevallen, een kind!’ is een nieuw 

Nieuw! Een zeer complete cursus 
voor aanstaande ouders!

Grofvuil naar 

milieustraat:
Neem legitimatie-

bewijs mee
Zoals eerder vermeld gelden in 2011 

nieuwe regels bij de afvalinzameling, met 

name voor grofvuil. U vindt de nieuwe 

regels op onze website www.heemstede.nl. 

Denk eraan dat u een legitimatiebewijs 

meeneemt naar de milieustraat!

Bijeenkomst Havendreef
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korte presentaties gehouden met onder 

meer een fi lmpje over de stedenbouw-

kundige opzet, de ambitie en de planning 

en procedures rondom het ontwerp-

stedenbouwkundig kader en de ontwerp-

welstandscriteria.

De informatiebijeenkomst is bedoeld voor 

alle inwoners van Heemstede, die geïnte-

reseerd zijn in de plannen voor het gebied 

rond de haven.

De bewoners/gebruikers in het plan-

gebied en de directe buren van het plan-

gebied worden op een ander moment 

geïnformeerd.  

Voor meer informatie: zie de project-

pagina op de gemeentelijke website 

www.heemstede.nl, via Actueel > Plannen 

en projecten > Lopende projecten. Tot en 

met 27 januari 2011 liggen het ontwerp-

stedenbouwkundige kader en de ontwerp-

welstandscriteria voor het gebied ter 

inzage.

opgezette cursus, waar (aanstaande) ouders 

zich optimaal kunnen voorbereiden op de 

geboorte van de baby.

•  Geen sticker voor rolemmer 
ontvangen? 

•  Gevraagd: herinneringen aan 
kinderboerderij ’t Molentje

In deze HeemstedeNieuws o.a.:

Wilt u meer weten over deze cursus 

of heeft u een andere vraag? Voor alle 

vragen over opvoeden en opgroeien 

kunt u terecht bij het Centrum voor 

Jeugd en Gezin Heemstede. Ook als 

aanstaand ouder bent u van harte 

welkom. U kunt zonder afspraak 

langskomen, bellen of een email 

sturen. Er zijn geen kosten voor u ver-

bonden aan onze dienstverlening. 

Adres:

Lieven de Keylaan 7

2101 VD Heemstede

Telefoon (023) 529 19 14

E-mail: cjg@heemstede.nl

Openingstijden: ma, di, do 9-12 uur, 

wo 14-17 uur

www.cjgheemstede.nl

Eindelijk de combinatie van een aan-

staande oudercursus en een zwanger-

schapscursus in één. Er wordt een afwis-

selend programma voor de aanstaande 

moeder én de partner aangeboden met 

nuttige informatie, fi lmbeelden en actieve 

opdrachten in tien bijeenkomsten van 

twee uur. Het eerste uur samen. Mocht de 

partner niet kunnen komen, dan mag 

moeder een voor haar ander belangrijk 

persoon uitnodigen, wanneer zij dit wenst. 

Na de pauze gaan de aanstaande moe-

ders werken aan hun conditie, houding en 

het vermogen zich te ontspannen.

De eerstvolgende cursus start al op donder-

dagavond 13 januari (van 19.00 tot 21.00 

uur) in Haarlem. Er is nog plek! Wilt u 

meedoen, neem dan contact op met het 

CJG Heemstede



HeemstedeNieuws

I N F O R M A T I E  V A N  D E  G E M E E N T E  H E E M S T E D E  -  1 2  J A N U A R I  2 0 1 1

Meldpunt overlast

De hele maand januari zijn de unieke 

sieraden en objecten naar ontwerp (o.a. 

zilver en goud) van de beeldend kunstenaar 

Rosita van Wingerden-Haarsma nog te 

zien in de centrale hal van het Raadhuis 

in Heemstede.

Zij legt veel liefde voor het oude ambacht 

in haar werk. Humor is een belangrijke 

factor in haar ontwerpen. Soms maakt zij 

daarbij ook gebruik van edelstenen, hout 

of kunststoffen. Zij werkt ook in opdracht, 

vindt het een uitdaging om de ideeën 

en emoties van anderen in bijzondere 

sieraden of objecten om te zetten. 

Kijk voor meer ontwerpen ook eens op: 

www.rositavanwingerden.nl

Tijdens de openingstijden van het 

Raadhuis bent u van harte welkom de 

expositie van Rosita van Wingerden-

Haarsma te komen bewonderen. 

Expositie in de centrale hal van 

het Raadhuis te Heemstede 

Geen sticker voor rolemmer 
ontvangen? 
Neem contact op met De Meerlanden!
Eind december ontving u als inwoner van Heemstede de nieuwe afvalkalender voor 2011. 

Net als in voorgaande jaren krijgen gebruikers van grijze rolemmers een speciale rolemmer-

sticker bij deze afvalkalender.

Een groot aantal inwoners van Heemstede heeft een verkeerde of zelfs geen sticker 

ontvangen. De Meerlanden geeft via haar website aan dat de producent fouten heeft 

gemaakt bij het verzendklaar maken van de kalenders en stickers. 

Wanneer u een verkeerde of geen sticker heeft ontvangen, verzoeken wij u dit te melden 

bij de afdeling Publieksinformatie van De Meerlanden. Dit kan:

- Telefonisch, via 0297 - 381 717 (maandag t/m vrijdag 8.30 - 16.30 uur) 

- Per e-mail: pi@meerlanden.nl (o.v.v. onderwerp: Sticker rolcontainer Heemstede)

De Meerlanden zorgt ervoor dat u zo snel mogelijk een nieuwe, juiste sticker ontvangt. 

Het is de bedoeling dat u deze sticker direct plakt op het deksel van de grijze rolemmer. 

In 2011 moeten de grote rolemmers met een inhoud van 240 liter voorzien zijn van een 

groene sticker. De kleine rolemmer heeft een rode sticker nodig. De stickers met barcode 

vormen een controlemiddel dat onder andere informatie geeft over het adres waartoe de 

rolemmer behoort.

In januari 2011 worden alle aangeboden grijze rolemmers die nog geen juiste sticker hebben, 

voorzien van een geel waarschuwingslabel. Op dit label staat het verzoek om alsnog de 

aangeboden sticker aan te brengen. Vanaf 31 januari 2011 worden grijze rolemmers die 

niet voorzien zijn van een juiste sticker niet meer geleegd. 

Heemstede heeft nu één centraal meldpunt voor het mel-

den van gevaar en schade op straat en van bijvoorbeeld 

vandalisme en geluidshinder.

Gevaar en schade op straat

Bij het Meldpunt overlast kunt u melding maken van gevaar en schade in de openbare 

ruimte. Bijvoorbeeld over defecte straatverlichting, onderhoud aan wegen, rioolbeheer, 

kapot straatmeubilair (banken en speeltoestellen) of het openbaar groen in Heemstede. 

Meldingen worden in principe binnen één week afgehandeld.

Overlast

Ook overlast van zaken als vandalisme en geluidshinder kunt u doorgeven aan het 

meldpunt. Voor een effectieve aanpak van dit soort meldingen is het belangrijk dat u 

altijd eerst contact opneemt met de politie. Bel hiervoor naar de meldkamer van de 

politie: 0900-8844 (in gevallen van acute nood belt u het alarmnummer 112). Als de 

overlast structureel is én u vindt dat uw melding aan de politie onvoldoende resultaat heeft, 

neem dan contact op met het meldpunt van de gemeente. De gemeente zal uw melding dan 

afstemmen met de betrokken instanties en u van de voortgang op de hoogte houden.

Melden via www.heemstede.nl

Geef uw melding bij voorkeur door via de website van de gemeente (www.heemstede.nl). 

Dit garandeert een snelle en effectieve aanpak. Maak hiervoor gebruik van het 

speciale meldformulier op de website (rubriek: Wonen en woonomgeving > Meldpunt 

overlast). Wanneer u uw e-mailadres invult houden wij u op de hoogte van de afhande-

ling. Indien u geen toegang heeft tot het internet, kunt u tijdens openingstijden ook het 

meldnummer van de gemeente bellen: (023)  548 57 62. Buiten deze tijden en in het week-

einde vindt doorschakeling plaats naar een telefoonbeantwoorder.

Agenda’s en verslagen 

van de gemeenteraad?

www.heemstede.nl

In 2011 bestaat kinderboerderij ’t Molentje 

in Heemstede 60 jaar. Wij zijn op zoek 

naar uw herinneringen aan de kinder-

boerderij. Heeft u vroeger zelf de boerderij 

bezocht en loopt u nu met uw (klein)kinderen 

over het terrein? Ging u elke week even 

langs bij uw lievelingsdier of kwam u met 

schoolreis langs bij de kinderboerderij? 

Zomaar wat voorbeelden van herinneringen 

die wij graag van u vernemen.

Het is de bedoeling dat uw verhalen de basis 

gaan vormen voor een boekje over 60 jaar 

kinderboerderij ‘t Molentje. Uit de inge-

zonden herinneringen wordt een selectie 

gemaakt die in dit boek worden opgenomen.

Naast uw geschreven herinneringen zijn wij 

ook op zoek naar foto’s, fi lmpjes en video’s 

om een dvd over de geschiedenis van de 

kinderboerderij samen te stellen. In de loop 

van 2011 wordt een speciale jubileum-

tentoonstelling ingericht in het bezoekers-

centrum waarin een selectie van alle 

inzendingen gepresenteerd wordt.

Uw verhalen en foto’s stuurt u naar:

Marijke Popping

Prof. Asserlaan 1

2105 TK Heemstede

of per e-mail : ingrid-schenk@live.nl 

Uiteraard ontvangen alle inzenders hun 

(beeld)materiaal terug na het verschijnen 

van het boek en/of dvd. 

Gevraagd: herinneringen aan 

kinderboerderij ’t Molentje

Zoekt u een vrijwilligersbaan of klus? 

Heeft uw organisatie vacatures voor 

vrijwilli gers? Heeft u vragen over arbeids-

voorwaarden, rechten en plichten? Of 

zoekt u een goede cursus/work shop voor 

uw vrijwilliger(s)? Dan kunt u terecht bij het 

steunpunt Vrijwilligerswerk Heemstede!

p/a Casca-de Luifel - Herenweg 96 - 

Postbus 578 - 2100 AN Heemstede. 

Spreekuur op afspraak, telefonisch 

bereikbaar di. t/m do. van 09.00 tot 12.00 

uur, tel: (023) 548 38 24/26.Digitale infor-

matiezuil (dagelijks tijdens openingstijden 

van de Luifel)

E-mail: steunpuntvrijwilligerswerk@casca.nl 

Website: www.vrijwilligerswerkheemstede.nl
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Aanvraag reguliere bouwvergunning 2e fase

Burg. van Lennepweg 35 het bouwen van een zorgcomplex 2009.255

 “het Overbos” 

De bovenstaande aanvraag ligt vanaf 13 januari 2011 van maandag tot en met donderdag 

van  08.30 – 17.00 uur  en op vrijdag van 08.30 – 13.00 uur ter inzage bij de afdeling 

Bouw- en Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). 

Aanvragen omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning voor bouwen

J. van Ruisdaellaan 21  het plaatsen van een haagondersteunende 2011.005

 constructie ontvangen 23-12-2010

Van  ’t Hofflaan 20  het wijzigen van de zijgevel  2011.003 

 ontvangen 03-01-2011

N.K.J. van Waasplein  het uitbreiden van de woning aan de achterzijde,  2011.007

 het verlengen van de luifel aan de achterzijde, 

 het aanpassen van enkele ramen en het stucen 

 van de gevels

 ontvangen 24-12-2010

Omgevingsvergunning voor bouwen, slopen en  afwijken bestemmingsplan

Vondelkade 28A  het bouwen van een nieuwe woning  2011.009

 ontvangen 24-12-2010

De beslistermijn voor bovengenoemde aanvragen is 8 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.

Omgevingsvergunning voor aanleggen, bouwen, brandveilig gebruiken, maken inrit, 

verstoren monument en slopen

Raadhuisstraat 22a en 24a  het ver-/nieuwbouwen van appartementen  2011.004

 in het KPN-gebouw

 ontvangen 27-12-2010

Omgevingsvergunning voor  bouwen,  verstoren monument en afwijken bestemmingsplan

2e Leyweg landgoed  restauratie gebouwen/moestuinmuur met twee 2010.011

Leyduin  hekken en her-ingebruikname van de moestuin 

 ontvangen 6 januari 2011

Omgevingsvergunning voor kappen

Adriaan Pauwlaan 23  het kappen van een boom  2011.001

 ontvangen 30-12-2010

Heemsteedse Dreef 258  het kappen van twee bomen  2010.002

 ontvangen 01-01-2011

Molenlaan 1  het kappen van een boom  2011.010

 ontvangen 06-01-2011

Omgevingsvergunning voor slopen

Overijssellaan 61  het verwijderen van asbesthoudend zeil  2011.008

 ontvangen 24-12-2010

De beslistermijn voor bovengenoemde aanvragen is 8 weken vanaf ontvangst van de 

aanvraag.

Verleende omgevingsvergunningen (verzonden 7 januari  2011)

Omgevingsvergunning voor bouwen

Herenweg 61  het plaatsen van een mestbak  2010.049

Herenweg 13  het plaatsen van een dakkapel op het  2010.082

 achtergeveldakvlak

Amstellaan 23  het vergroten en vervangen van een  2010.080

 dakkapel op het achtergeveldakvlak

Cloosterlaan 6  het doorbreken van een muur  2010.056

Omgevingsvergunning voor kappen

Brahmslaan 9  het kappen van een boom   2010.068   

Von Brucken Focklaan 10 E  het kandelaberen (fors snoeien) van 6 bomen  2010.076   

Molenlaan 7  het kappen van een boom  2010.069

Bosboom Toussaintlaan 10  het kappen van een boom  2010.065

Lanckhorstlaan 79  het kappen van een boom  2010.072       

Lanckhorstlaan 40  het kappen van 3 leilandi coniferen  2010.081      

Heemsteedse Dreef 258  het kappen van 2 bomen  2011.002

Adriaan Pauwlaan 23  het kappen van 2 bomen  2011.001   

Van Merlenlaan 32  het kappen van 7 bomen  2010.073                                 

De bovenstaande vergunningen liggen vanaf  13 januari 2011 van maandag tot en met 

donderdag van 08.30 – 17.00 uur  en op vrijdag van 08.30 – 13.00 uur ter inzage bij de 

afdeling Bouw- en Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). Belanghebbenden kunnen hier-

tegen bezwaar maken. Zie kader.

Verleende reguliere bouwvergunning (verzonden 7 januari 2011 )

en ontheffing bestemmingsplan

Heemsteedse Dreef 256 het uitbreiden van een woonhuis 2010.202 

De bovenstaande vergunning ligt vanaf 13 januari 2011 van maandag tot en met donder-

dag van  08.30 - 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 – 13.00 uur ter inzage bij de afdeling 

Bouw- en Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). Belanghebbenden kunnen hiertegen in 

beroep gaan bij de rechtbank Haarlem. Een beroepschrift moet uiterlijk 24 februari 2011 

worden ingediend. Zie kader.

Omgevingsvergunning

Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsvergunning (Wabo) in werking getreden. Op grond van deze wet is voor veel activiteiten waarvoor tot 1 oktober 2010 een 

aparte vergunning of ontheffing vereist was nu een omgevingsvergunning vereist waarin de verschillende vergunningen en ontheffingen integreren. Hieronder treft u de diverse aanvragen 

omgevingsvergunning voor deze week aan. Omdat we nu in een overgangsperiode zitten worden ook nog vergunningen verleend die voor 1 oktober 2010 zijn aangevraagd en dus volgens 

het oude recht moeten worden afgehandeld. Als wij deze vergunningen (b.v. bouwvergunningen, kapvergunningen en sloopvergunningen) verlenen maken wij dat ook bekend in deze rubriek. 

Huisnummering (verzonden 4 januari 2011)                             

B&W heeft besloten om aan de nieuwbouw van 41 woningen de volgende huisnummers 

toe te kennen.

21 woningen:    Hendrik Andriessenlaan 2 t/m 42

12 woningen:    Hendrik Andriessenlaan 1 t/m 23

  8 woningen:    Jan van Gilselaan 2 t/m 16 

Belanghebbenden kunnen hiertegen bezwaar maken. Zie kader.

Verkeersbesluit(en)

- Het aanwijzen van een parkeerplaats nabij de fl at Van der Horstlaan 34 als gereserveerde 

gehandicaptenparkeerplaats ten behoeve van de bewoner. (verzonden 11 januari 2011).

Het besluit ligt vanaf 13 januari 2011 zes weken ter inzage. 

U kunt hiertegen bezwaar maken. Door het indienen van een bezwaar wordt dit besluit 

niet opgeschort. Bij een spoedeisend belang kan degene die een bezwaarschrift heeft 

ingediend een voorlopige voorziening vragen aan de president van de rechtbank, sector 

bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR te Haarlem. Bij het indienen van een verzoek om 

voorlopige voorziening moeten griffierechten worden betaald. 
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Uitschrijving GBA

Bezwaar maken of uw mening/zienswijze kenbaar 

maken 

Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen een door de gemeente genomen besluit door 

binnen zes weken na de verzenddatum, een gemotiveerd bezwaarschrift te richten aan het college 

van burgemeester en wethouders, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Een bezwaar moet zijn on-

dertekend en zijn voorzien van naam en adres, datum, een duidelijke verwijzing naar het besluit en 

de reden van bezwaar. 

Over onderwerpen waarover nog geen beslissing is genomen kunt u in die gevallen waar dit is 

aangegeven uw zienswijze kenbaar maken. Richt hiertoe binnen de termijn van terinzageleg-

ging, schriftelijk uw reactie aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 352, 

2100 AJ Heemstede. Uw reactie zal bij de besluitvorming worden betrokken. 

Meer weten? 

Neem contact op met de gemeente, telefoon (023) 548 58 68 of e-mail: gemeente@heemstede.nl.

Beroep
U kunt, als u belanghebbende bent, op grond van de Algemene wet bestuursrecht beroep aan-

tekenen bij de rechtbank Haarlem wanneer u in een voorfase zienswijzen heeft ingediend of 

wanneer u niet ver weten kan worden geen zienswijzen te hebben ingediend. Richt uw beroep-

schrift binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd aan: Rechtbank 

Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een beroepschrift moet zijn 

ondertekend en zijn voorzien van naam en adres, datum, een omschrijving van het besluit 

waartegen het beroep zich richt en de reden van beroep. Bij het beroepschrift moet zo mogelijk 

een afschrift van het besluit waarop het geschil betrekking heeft, worden overlegd.

Ter inzage
Stukken liggen gedurende openingstijden ter inzage in de het raadhuis, Raadhuisplein 1. 

De stukken zijn tevens in te zien in de gemeentelijke openbare bibliotheek (Julianaplein 1). 

Met onbekende bestemming uitge-

schreven uit de gemeentelijke basis-

administratie persoonsgegevens (GBA)

Als u gaat verhuizen moet u dit ook door-

geven aan uw (nieuwe) woongemeente. 

Vaak gaat dit goed, maar soms wordt dit 

vergeten. De gemeente start dan een 

adresonderzoek op, waarbij de persoon 

-indien mogelijk- erop gewezen wordt dat 

er nog aangifte van de verhuizing gedaan 

moet worden. Als er geen aangifte gedaan 

wordt of als de persoon niet te traceren is, 

besluit het college van burgemeester en 

wethouders deze persoon “met onbekende 

bestemming” uit te schrijven uit de gemeente-

lijke basisadministratie persoonsgegevens 

(GBA). Dit betekent, dat iemand dan ook 

formeel niet meer op dat adres staat inge-

schreven. De gevolgen hiervan zijn dat er 

bijvoorbeeld geen reisdocument of rijbewijs 

bij de woon-gemeente aangevraagd kan 

worden en dat er geen gebruik gemaakt 

kan worden van verschillende overheids-

voorzieningen. Ook wordt, als iemand 65 

wordt, de AOW gekort. Het is daarom van 

groot belang dat alsnog aangifte van een 

verhuizing gedaan wordt.

Het college van burgemeester en wethouders 

heeft besloten de volgende personen met 

onbekende bestemming uit te schrijven:

M.J. Rusin, geboren 21-04-1979, 

Mozartkade 4 per 14-12-2010

K.F. O’Neill, geboren 27-01-1975, Paulus 

Potterlaan 9 per 15-12-2010

B.A.M. Aguilar Cerna, geboren 23-06-1976, 

Rembrandtlaan 6 per 14-12-2010

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden 

binnen zes weken na de dag van de 

bekendmaking hiervan bezwaar maken 

door het indienen van een bezwaarschrift 

bij het college van burgemeester en wet-

houders van Heemstede (Postbus 352, 

2100 AJ Heemstede). Ook kunnen be-

langhebbenden bij onverwijlde spoed een 

voorlopige voorziening aanvragen bij de 

Rechtbank te Haarlem (Postbus 1621, 

2003 BR Haarlem).

Wijziging CAR-UWO

Bij besluit van 4 januari 2011 heeft het college wijzigingen in de CAR-UWO vastgesteld. 

De CAR-UWO omvat de arbeidsvoorwaarden voor ambtenaren van de gemeente. Reden 

van de wijzigingen is een wijziging van de ingangsdatum van het ouderdomspensioen. 

De wijzigingen treden met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober 2010 in werking. De 

CAR-UWO ligt gedurende 12 weken ter in-zage op het gemeentehuis. De CAR-UWO is ook 

digitaal te raadplegen op www.overheid.nl of www.heemstede.nl via “Politiek & bestuur” 

onder “Lokale regelgeving”. 

Regelgeving

Gratis het laatste nieuws 

over Heemstede per e-mail?

www.heemstede.nl

Al elf jaar huisconcerten 
bij Loek van der Meer
Heemstede - Op zaterdag-
avond 12 en zondagmiddag 13 
februari wordt een muziekhap-
pening georganiseerd bij Loek 
van der Meer. Deze huisconcer-
ten zijn, zoals gewoonlijk geheel 
verzorgd met koffie/thee en een 
‘aangekleed’ glas wijn. Mede-
werking verlenen ditmaal: Kla-
rinettiste Hilde Kaizer. Zij heeft 
haar Master klarinet en baskla-
rinet behaald aan het Conserva-
torium Amsterdam. Ze rempla-
ceert in het Radio Philharmo-
nisch Orkest en het Noord Ne-
derlands Orkest en heeft een ei-
gen klarinetensemble.Gespeeld 
wordt Thema und Variationen 
van Rossini en Concertino van 
Carl Maria von Weber. Sopraan 
Evelyn Dijk. Aan het oude Swee-
linck Conservatorium in Am-

sterdam studeerde zij school-
muziek en oude muziek in Bra-
bant. Bij privédocenten maakte 
zij zich het romantische en klas-
sieke repertoire eigen. Ze zingt 
Amerikaanse liederen van Aaron 
Copland,Eric Satie en fadoliede-
ren van Heiter Villa Lobos.
Harpiste Wendy Rijken uit Den 
Haag is afgestudeerd aan de 
Hoge School voor de Kunsten in 
Utrecht bij Erika Waardenburg in 
2002.Zij speelt zowel solo als in 
orkestverband.Wat zij gaat spe-
len is nog een verrassing. Loek 
begeleidt de musici en speelt so-
lo orginele Hongaarse muziek uit 
1800 en de Czardas uit de Fle-
dermaus van Johann Strauss.
Nog enkele plaatsen beschik-
baar voor 19 euro all-in. Aanmel-
den: 023-5284495.

Beeball Training
Heemstede – Op de zonda-
gen 16 en 23  januari organi-
seert Honkbal en Softbalvereni-
ging RCH-Pinguins gratis bee-
ball trainingen.
Beeball is de nieuwe vorm van 
wat eerst Peanutball was, het 
spelenderwijs leren honk- en 
softballen. Vanaf het 4e jaar mag 
er al gespeeld worden. De spel-
regels van deze balsport zijn niet 
moeilijk en er is niet veel mate-
riaal nodig. Het gaat er ook niet 
om hoeveel wedstrijden er wor-
den gewonnen maar om het 
plezier dat men met elkaar heeft. 
Zo leren uw kinderen in een 
groep - een team - hun spel te 
delen en wat voor elkaar over te 
hebben.  De trainingen zijn voor 
meisjes en jongens in de leeftijd 
van 4 t/m 8 jaar en zij kunnen 
worden aangemeld via Jeugd@
RCH-Pinguins.nl   
De trainingen in de winter maan-

den worden gehouden in de 
gymnastiekzaal aan de Wor-
merstraat 25 in Hoofddorp van 
10 tot 11 en van 11 to 12 uur en 
staan onder leiding van een aan-
tal trainers die hun sporen reeds 
verdiend hebben in de honk- en/
of softbalsport. 
De competitie voor beeball zal 
beginnen in de maand april; 

het is tenslotte een zomersport.
Wil je eerst alleen even een keer-
tje een kijkje nemen is dat na-
tuurlijk geen probleem je bent 
altijd van harte welkom.
Meer info tel. 0624763641 Marc 
de Bruyn.
Neem een kijkje op de websi-
te voor meer informatie over de 
vereniging www.rch-pinguins.nl 




