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Topmusici naar Heemstede
Heemstede - Kamermuziek in
Het Oude Slot. Op woensdag 16
februari komen harpiste Godelieve Schrama en fluitiste Emily
Beynon naar Heemstede. Twee
topmusici die zich naast hun
veeleisende orkest- en ensemblepraktijk ook wijden aan de
kamermuziek. Beiden worden
ze geroemd om hun virtuoze en
sprankelende toon. Godelieve
Schrama, in 1996 onderscheiden
met de Nederlandse Muziekprijs, heeft zich sindsdien ontwikkeld als een zeer veelzijdig en
avontuurlijk musicus. Als soliste
trad zij onder andere op met het
Residentie Orkest, het Rotterdams Filharmonisch Orkest en
het Koninklijk Concertgebouworkest. Emily Beynon is sinds
1995 als solo fluitiste verbonden aan het Koninklijk Concertgebouworkest. Toen Emily Beynon werd aangenomen als solofluitiste bij dit orkest geloofde ze
het eigenlijk niet. En nog steeds
niet. “Het is een droom die is
uitgekomen. Ik vind het nog
steeds heerlijk om een klein
deeltje te mogen zijn van zo’n totaalklank. Dit is de mooiste baan
die er is.”
Voor deze avond stelden zij een
ideaal programma samen vol
romantiek, impressionisme en
avontuur! Het programma: Ph. E.
Bach, sonate in G dur / Mozart,
sonate KV 376-380/ Rota, sonata
/ Fauré, Fantaisie / Jongen, Danse Lente / Mendelssohn Bartholdy, Lieder Ohne Worte en Feld,
sonatine voor Flûte et Harpe.
Woensdag 16 februari aanvang
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Geopend van
16.00-22.00 uur
Dinsdag gesloten

Emily Beynon.
20.15 uur in Het Oude Slot, ingang aan de Ringvaartlaan,
Heemstede. Toegang: 18,- euro
/ 15,50 euro. Reserveren tot ui-

terlijk donderdag 10 februari via
06-13133626 of www.podiumoudeslot.nl. Na 10 februari kaarten
alleen aan de zaal.

4 stuks

v.d. Geest keurslager
Raadhuisstraat 94
tel. 528 64 17
Wim Kuijk keurslager
J. van Goyenstr. 24
tel. 528 90 00

Carlijn Schoutens levert topprestatie op NK Allround
Heemstede - De 16-jarige
Heemsteedse schaatsster Carlijn
Schoutens heeft tijdens het Nederlands Kampioenschap voor
junioren, afgelopen weekend
verreden in Hoorn, uitstekend
gepresteerd. Ze bereikte in een
sterk bezet toernooi de 5e plaats

Podium Oude Slot
Kamermuziek

in het eindklassement bij de dames junioren B. Ze moest daarin alleen een rijdster uit Alkmaar
en drie uit het gewest Friesland voor zich dulden. Op de afsluitende 3000 meter bereikte
Carlijn de 4e plaats, waarbij ze
slechts twee tienden van een se-

Het Oude Slot, Ingang Ringvaartlaan, Heemstede

Woensdag 16 februari 2011
Aanvang: 20:15 uur Toegang: e 18,- / e 15,50

Emily
Godelieve
Beynon Schrama
fluit

harp

muziek van
Ph.E. Bach, Mozart, Rota, Fauré, Jongen,
Mendelssohn Bartholdy, Feld

www.podiumoudeslot.nl / tel. 06 - 13 13 36 26

conde verwijderd bleef van het
podium.
Carlijn: “Natuurlijk is het zuur
dat ik op de 3 kilometer het podium op een haar na miste, maar
op een 5e plaats in het eindklassement had ik nooit durven hopen! “
Carlijn Schoutens is lid van IJsclub Haarlem en maakt sinds
een jaar deel uit van de Baanselectie Haarlem, waarin een aantal van de sterkste rijders uit de
regio in de leeftijd 16-19 jaar
een intensief trainings- en wedstrijdprogramma volgt. Behalve Carlijn maakt ook Cornelius
Kersten uit Heemstede deel uit
van dit gezelschap topschaatsers. De Baanselectie wordt gecoördineerd vanuit de Stichting
Top Schaatsen Haarlem (STSH).

Carlijn wordt in haar trainingsprogramma gesteund door een
aantal sponsoren uit Heemstede,
die door middel van hun bijdragen de nodige trainingskampen
(onder andere ’s zomers in het
Olympisch Centrum in Papendal
en ’s winters op het snelle ijs van
Erfurt) mede mogelijk maken.
Later dit seizoen zal Carlijn deelnemen aan het NK afstanden en
aan de Vikingrace, het officieuze
Europese Kampioenschap voor
junioren, die van 18-20 maart in
het Thialf stadion in Heerenveen
wordt gereden.

**

Aanbiedingen slagerij Van der Werff
en Supermarkt de Koning pagina 5.

**
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Winternummer Historische Vereniging

‘Wapens verborgen in clubgebouw’
Heemstede - Het januarinummer van het blad van de Historische Vereniging HeemstedeBennebroek (HVHB) is onlangs
verschenen, opnieuw met een
grote variëteit aan onderwerpen.
‘Best blauwsel’ beschrijft de fabriek die van ongeveer 1690 tot
midden 19e eeuw op de grens
van Heemstede en Bennebroek blauwsel voor de blekerijen maakte. De ontwikkeling van
het bedrijf en de diverse eigenaren komen aan bod en natuurlijk
ook de fabricage van het blauwsel zelf; alles is geïllustreerd met
oude kaarten en foto’s.

Vorig jaar bestond Roei-en Zeilvereniging Het Spaarne 125 jaar.
De vereniging had haar eerste
clubgebouw aan de Friese Varkensmarkt in Haarlem, maar
sinds 1927 staat het hoofdkwartier aan het Marisplein in Heemstede. In een levendig relaas
leest u over de successen, de
organisatie en de emancipatie,
waardoor vanaf 1914 ook dames
lid konden worden. In de Tweede
Wereldoorlog deden leden mee
aan het verzet tegen de Duitsers
en werden er wapens verborgen.
In 1944 werd het clubgebouw
een uitdeelpost van de gaarkeuken en kwam er tijdelijk een einde aan de roeiactiviteiten.
‘Eene vigilante naar het spoor’
beschrijft aan de hand van een
oud kasboek uit het HVHB-archief het vervoer per rijtuig in
de periode 1868-1871. De stalhouderij aan het Wilhelminaplein
was in die tijd nog van dezelfde eigenaar als herberg ’t Wapen van Heemstede. Er waren
zeker negen soorten wagens in
gebruik met fraaie namen als vigilante, char-à-bancs en sociable. Zoals te verwachten komen
namen van Heemsteedse nota-

Ontwerptekening uit 1926 van het nieuwe gebouw voor de Roei- en
Zeilvereniging Het Spaarne door architect Jonkheid. Het overdekte
balkon werd niet gerealiseerd.
belen langs, de burgemeester,
de notaris en de dokter, maar
de klantenkring was onder andere door huwelijken en begrafenissen daartoe zeker niet beperkt. In 1890 nam Van Schagen
de stalhouderij over.
Aan de Binnenweg in Bennebroek staat in het weiland bij
het Huis te Bennebroek een kleine gedenknaald, niet heel opvallend, maar het is een rijksmonument. De naald is er geplaatst op
initiatief van mevrouw Willink,
de adellijke bewoonster van het
Huis, als nagedachtenis aan een
bezoek van Koningin Wilhelmina in 1916 aan een bivak van het
Instructie Bataljon van het Nederlandse leger uit Kampen. Een
overdruk van een reportage over
dat bivak uit de Panorama van 16
augustus 1916 en foto’s uit tijdschrift De Prins geven een mooi
beeld van het bezoek.
De HVHB heeft in samenwer-

Mick (11) uit Heemstede
reporter bij ‘Willem Wever’
Heemstede - In het NCRVprogramma Willem Wever gaat
dit seizoen aanstormend journalistiek talent op pad! Gewapend met camera en microfoon gaan vier jonge reporters
op zoek naar de verhalen achter het nieuws. Zo waren er al
interviews met vuurwerkslachtoffers, een bezoek aan de Amsterdam International Fashion
Week en reportages over de
griepepidemie en de watersnood langs de Maas.
De Willem Wever-reporters zijn
11 tot en met 14 jaar oud en komen uit Amsterdam, Heemstede, Enschede en Hilversum.
Mick is 11, komt uit Heemstede en is van alle markten thuis:
hij houdt van schrijven én rekenen en vindt bijna al het nieuws

interessant. Hij tennist, golft,
voetbalt, skiet en snowboardt.
“Mijn allergrootste hobby is tv
maken.”
Kijk voor meer informatie over
de Willem Wever-reporters op
http://www.willemwever.nl/page/even-voorstellen-de-reporters.
Willem Wever is een NCRVprogramma voor kinderen van
9 t/m 12 jaar. In Willem Wever kunnen kinderen prangende vragen stellen. Samen met
de presentator Ewout Genemans gaan ze op zoek naar het
antwoord. Deze reeks van Willem Wever wordt uitgezonden
tot en met zondag 27 maart,
om 18.55 uur op Z@PP/Nederland 3.

king met leerkrachten van enkele Heemsteedse basisscholen opnieuw een erfgoedproject voor het basisonderwijs
gemaakt, dit keer niet vormgegeven als boekje maar compleet
gepubliceerd op de website van
de vereniging. Onderwerp is ‘De
Blekersvaart en ander water in
Heemstede’.
Ten slotte staat er een oproep in
het blad voor versterking van de
commissie Karakterbehoud van
de vereniging. Deze is actief op
het gebied van bewaking van het
historische karakter van Heemstede. Belangstellenden kunnen
contact opnemen met commissielid Marijke Meyer (mwmeyer@planet.nl, tel. 023 5847724).
Meer informatie over de HVHB
vindt u op www.hv-hb.nl. Losse nummers van HeerlijkHeden
zijn voor 4,- euro te verkrijgen
bij Marloes van Buuren, 0235290756.

Heel vervelend
Regio – De politie heeft vrijdag
4 februari een 48-jarige man uit
Bennebroek meegenomen naar
het politiebureau. De man gedroeg zich bijzonder vervelend.
De Bennebroeker ging recht voor
de politieauto staan, toen deze in
de Haarlemse Jansstraat reed.
Vervolgens bracht hij een hitlergroet en sloeg met zijn vuist een
aantal malen tegen de politieauto aan. De politie vroeg om zijn
identiteitsbewijs maar dat kon hij
niet tonen. De man had duidelijk
te diep in het glas gekeken. Hierop werd hij meegenomen naar
het politiebureau, waar hij in de
ophoudkamer ging urineren. De
politie heeft de man zelf zijn rommel op laten ruimen, waarna hij
met drie bekeuringen op zak het
politiebureau kon verlaten.

Kabalen: wat
wel en wat niet?

van 1930

Heemstede – Een waar ‘succesnummer’ in de Heemsteder zijn de kabalen. De kleine gratis advertenties waarin
spullen te koop worden aangeboden of worden gevraagd.
Het kan gaan om artikelen die
bijvoorbeeld bij het verhuizen
‘over’ blijven. Of een partij tuintegels die nog mooi zijn maar
in de weg liggen. U wilt ze wel
gratis kwijt, dan maakt u er nog
een ander blij mee! Op zoek
naar oude legpuzzels voor uw
verzameling? Of een bepaald
boek of DVD? Een gratis kabaal in de krant werkt. Ze worden ‘gespeld’ zoals dat zo mooi
heet en ze staan tevens online
via www.heemsteder.nl.

Verschijnt woensdag

De niet-gratis kabalen
De gratis kabalen zijn een service van de krant.
Maar niet alles past in een gratis kabaaltje. Dit zijn de uitzonderingen:
- Werk aangeboden/gevraagd
zoals oppas, tuinman, huishoudelijk werk, klusbedrijven,
studieles e.d
- Auto’s, brommers, brommobielen, fietsen en alle artikelen boven de 500 euro
- Kennismaking-advertentie
- Cursussen en workshops
- Kleinschalige handel
- Oproepje om lid te worden
van een club

Correspondenten:
Ton van den Brink
Mirjam Goossens
Eric van Westerloo

De voorwaarden staan ook
netjes vermeld in de kabalenbon die u wekelijks in de krant
ziet staan.
Betaal-kabaal
Natuurlijk kunt u als u op zoek
bent naar een goede oppas bij
‘de Heemsteder’ terecht. Alleen
niet via een gratis kabaaltje.
Wat te doen?
Stel u bent op zoek naar een
goede oppas of uw ‘aanbod/
vraag valt op een andere manier buiten de gestelde voorwaarden (garagebox te huur,
auto te koop e.d.) dan betaalt u
daar voor en wordt het kabaaltje geplaatst.
U vult de kabalenbon in maar
voegt 10 euro bij. Bon en geld
gaan in een enveloppe en u
stuurt deze naar ons hoofdkantoor: Visserstraat 10, 1431
GJ Aalsmeer. Op de enveloppe
vermeldt u ‘betaalkabaal’.
Dan nog even dit
De redactie krijgt soms kabalenbonnen binnen waarop
geen telefoonnummer is ingevuld. Of onleesbare kabalen.
Deze worden niet geplaatst. De
redactie neemt ook geen contact op. Tevens behoudt zij het
recht om kabalen niet te plaatsen.
Heeft u nog vragen, belt u dan
gerust: 0297-368671 of mail:
redactie@heemsteder.nl
Redactie

EDITIE 5:
HEEmsTEDE
BEnnEBroEk
HaarlEm-ZuID
Informatie
advertentie-tarieven:
Tel. 0297-368671
mobiel 0650-284402
aanlev eren van advertentie
aanlever@heemsteder.nl
Bladmanager/r edactie:
Joke van der Zee
mobiel 0650-284402
aanlev eren van kopij
redactie@heemsteder.nl

Postadres,
centrale administ ratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-368671
Fax 0297-342900
Internet www.heemsteder.nl
Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding/
bezorgklac hten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
uitgave van:
De Heemsteder Uitgevers B.V.
Heemstede
EDITIE 5
oPlaag 17.725
Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 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-mailadres. 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 toestemming van de uitgever!
WWW.HEEmsTEDEr.nl
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Valentijn vieren op
Landgoed Groenendaal
Heemstede - Een Valentijnsfeest
vieren waar je een prachtig bruiloftsfeest vierde? Maandagavond
14 februari is er in Landgoed
Groenendaal het feest van de liefde, het Funny Valentine feest. Dat
begint met een Valentijncocktail.
De speciaal met liefde gedecoreerde zalen bieden verschillende thema`s. In de Van Lennepzaal
speelt partyband Jamento romantische nummers. Pierôt Coif-

Tom Sligting
Na negen uur wordt duidelijk
waarom dit een Funny Valentijn
Feest is, want de meest ervaren
Nederlandse stand-up comedian van Comedy Café Amsterdam, Tom Sligting, geeft zijn visie
over het thema `Liefde`. Met zijn
visie, eigen visie, gedeelde visie, de liefde blijft de rode draad
en de band heeft er de muziek
op afgestemd. Bij binnenkomst

Hein en Denise bij de Bib Gourmand.
fures &Beauté bieden in de Vermeerzaal de mogelijkheid voor
dames hun haar en make-up een
`touch-up` te laten geven. Geserveerd wordt een informeel `Walking Dinner` van zes gangen met
bijpassende wijnen. De dessertgang is een spectaculaire valentijntaart van patisserie Vermeer
met een tintelend glas prosecco.

heeft elke gast een Valentijnskaart ontvangen, waarop men
kenbaar kon maken waarom
hun Valentijnengeltje de allerliefste is. De leukste, liefste en origineelste liefdesbetuigingen zijn
mooie prijzen waard. De kosten
zijn 75 euro per persoon en van
te voren reserveren via: Valentijn@landgoedgroenendaal.nl.

Voor Denise van der Staaij is het
Valentijn feest haar eerste evenement. Sinds januari begeleid
zij de directie bij de bruiloften,
partijen en feesten waar Landgoed Groenendaal om bekend
staat. Zij zal de vele mogelijkheden van dit bijna honderd jarig
“Verversingshuis” uitbreiden.
Michelin Bib Gourmand
Benelux 2011
Vier jaar geleden gooide chefkok Tom Kampes bij zijn start
het roer om. Uitsluitend met verse producten werken en de kaart
drastisch veranderen. Dat bleek
de juiste weg. Ze bereiden de
mooie gerechten van uitstekende kwaliteit voor een betaalbare
prijs, een driegangenmenu kost
32,50 euro. Precies de kwalificaties die passen bij de Michelin Bib Gourmand. Dat is een hele leuke bevestiging, aldus de reactie van Kampes toen hij eind
januari dit bericht kreeg van de
Michelinorganisatie. Alweer een
feestje, aldus Denise.
Om dit te vieren serveert Restaurant Landgoed Groenendaal
tot en met 13 maart het ‘Menu
Bib Gourmand’ voor 29,50 euro per persoon. Bij dit driegangenmenu hebben de gasten de
keuze uit twee voor-, hoofd- en
nagerechten. Vanaf nu wordt
iedere twee weken het menu
gewijzigd. Wanneer men bij reservering aangeeft dat u komt
voor het `Bib` menu, wordt u
ontvangen met een sprankelend aperitief om op dat feestje, de toekenning van de `Michelin Bib Gourmand`, te toasten.
Landgoed Groenendaal, Lekker
genieten!
Ton van den Brink

Lezing Prof. Blommestijn op 15 februari

Boeddhistische spiritualiteit en Christendom
Heemstede - Mindfulness Spirituele traditie of therapeutische techniek? Dat is de titel
van een recent boek over een
nieuwe bezinningsvorm, waarover inmiddels alom cursussen
en workshops worden aangeboden voor managers en studenten. En ook in de geestelijke gezondheidszorg heeft mindfulness een vaste plaats verworven,
bijvoorbeeld bij de aanpak van
depressies, angsten en burnout. Voor een deel bouwt mindfulness voort op boeddhistische
meditatietechnieken.
Niettemin wordt het in een veel bredere kring omarmd dan het boeddhisme. Wie goed kijkt, ontdekt
ook raakvlakken met de christelijke spirituele traditie.
Een van auteurs van het eerder genoemde boek over mindfulness is professor Hein Blom-

mestijn, een kenner van christelijke en niet-christelijke spiritualiteit. Prof. Blommestijn is binnenkort in Heemstede om op
zoek te gaan naar de raakvlakken en verschillen tussen Westerse en Oosterse traditie. Hij zet
mindfulness niet tegenover de
christelijke traditie: voor hem zijn
deze vormen van meditatie en
aandacht juist een uitdaging en
verrijking voor elkaar. Professor
Blommestijn behoort tot de orde der Karmelieten. Hij is als wetenschappelijk medewerker verbonden aan het Titus Brandsma-Instituut in Nijmegen. Bovendien is hij coördinator van
de School voor Spiritualiteit die
deel uitmaakt van dit instituut.
Daarnaast is hij hoogleraar aan
de pauselijke universiteit Gregoriana te Rome. De lezing vindt
plaats op dinsdag 15 februari om

Prof. Blommestijn.
20.00 uur in de Pinksterkerk aan
de Camplaan in Heemstede. De
toegangsprijs bedraagt vijf euro.

Veranderingen rond het
laatste afscheid

Verzekeren (slot)

In het vorige stukje schreef ik
over het zelf geld opzij zetten
voor een uitvaart en over de
kapitaalverzekering. Nu iets
over de natura-verzekering.

Maar kiest u bijvoorbeeld
een andere kist dan die uit
het standaardpakket dan
moet u bijbetalen.

De natura-verzekering
Hierbij verzekert u zich voor
een standaardpakket dat
vast ligt: de goedkoopste kist,
de verzorging, de opbaring,
de rouwbrieven, e.d. Het pakket verschilt per verzekeraar.
Voor persoonlijke wensen die
niet in het pakket zitten kan
men zich (meestal) bijverzekeren. Het nadeel van deze
verzekeringsvorm is dat de
verzekering gekoppeld is aan
een bepaalde uitvaartondernemer. Dit komt omdat de
verzekeraar contracten heeft
met
uitvaartondernemers.
Heeft de uitvaartondernemer
van uw keuze dit contract
niet dan zult u bij moeten betalen. Er wordt wel een basisbedrag door de verzekeraar
uitgekeerd, maar dat is niet
toereikend.
Bijbetalen doet zich overigens ook voor als u bij de
vaste
uitvaartondernemer
extra’s wilt of iets anders dan
in het pakket opgenomen
is. Volgens de Consumentenbond geldt dit voor 70%
van de uitvaarten met een
natura-verzekering. Gemiddeld gaat het daarbij om een
bedrag van 3.000,-. Voordeel
van deze verzekeringsvorm
kan zijn dat voor de nabestaanden e.e.a. al besloten
ligt in het standaardpakket.

Kiezen
Zelf geld opzij zetten of verzekeren: het is aan u wat bij
u past. De behoefte aan de
mate van keuzevrijheid kan
uw leidraad zijn.
Indexering
Let u er bij het afsluiten van
een verzekering op of de
uitkering geïndexeerd is. Is
dat niet het geval dan kunt
u de verzekering tussentijds
verhogen. Bij een naturaverzekering kan het zijn dat
de verzekeraar de premie
verhoogt.
In ons werk komen we regelmatig oude niet-geïndexeerde verzekeringen tegen, afgesloten door de ouders van
opa of oma toen zij nog heel
jong waren. Verzekeringen
die nu bijvoorbeeld 140,- uitkeren. Niet geïndexeerd dus,
waar de verzekeraar fijn aan
verdiend heeft. Zo was het.

Marry Brokking
van Brokking
en Bokslag
Uitvaartbegeleiding
in Haarlem
Tel. 023-5310238

La Cozinha
verder als cateraar
Heemstede - Sinds de opening van La Cozinha in 2007
heeft menig Heemsteder zijn
weg gevonden naar de Borneostraat voor de heerlijke
spare ribs of andere vers bereide snelle hap, als alternatief
voor pizza of chinees.
Daarnaast heeft La Cozinha in deze periode steeds vaker de maaltijd of hapjes verzorgd op vele feesten en partijen. De authentieke Braziliaanse BBQ, ofwel Churrasco,
die velen zich nog goed herinneren van het Braziliaanse
festival op de Voorwegschool
in 2009, verzorgd La Cozinha
ook steeds vaker en wel door
heel Nederland.
Gezien de goede verwachtingen in deze richting van catering en barbecues voor fees-

ten en partijen en het feit dat
het vaak wel erg veel tijd en
energie kost om daarnaast ook
nog eens 5 dagen per week de
afhaalmaaltijden te verzorgen,
heeft het team van La Cozinha
onlangs een belangrijke keuze
gemaakt: de Take Away gaat
dicht.
La Cozinha dankt daarom hartelijk iedereen die de afgelopen 3 jaar regelmatig gebruik
heeft gemaakt van dit bijzonder concept. Uiteraard zien zij
u graag terug om bestellingen vanaf 10 personen te verzorgen, binnenkort overigens
vanaf een andere locatie.
La Cozinha Take Away & Catering, Borneostraat 23 te Heemstede (tot 1 april 2011). tel.:
06 421 58 422 / 06-155 60 975
www.lacozinha.nl
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De voorpagina van...
10 februari 2010
Heemstede – Aan het einde van ieder jaar blikken veel
nieuwsbladen terug. Een heel jaar passeert dan de revue
met foto’s en een greep uit de meest spraakmakende artikelen. De Heemsteder gooit het over een andere boeg.
Van ons geen jaaroverzicht, maar zo nu en dan een terugblik op de voorpagina van precies 12 maanden terug.
Deze week: 2 7 januari 2010.

Gezellige drukte in het restaurant van Bosbeek ‘Glazen huis’.

De Laurier geopend op Bosbeek
pleging. In 1890 werd een pand
aangekocht dat in Nederland
betekenis heeft in de literaire
wereld. Het was Lauriergracht
37, het pand waar volgens de
eerste regel in de ‘Max Havelaar’
de koffiebrander Droogstoppel
woonde. Sinds 1950 is Bosbeek
de thuisbasis van de Zusters van
de Voorzienigheid. Het zorgcentrum werd in 1997 overgedragen
aan de stichting ‘Sint Jacob’.
Op het terrein staan twee appartement huizen voor nog vierenveertig zusters, religieuzen
uit andere congregaties en veel
niet-kloosterlingen. In haar welkomstwoordje bedankte Anitra
Louwers, bestuursvoorzitter van

Geke Doornbos, coördinator vrijwilligers en ontspanning in een appartement met de zusterbeeldjes.

St.Jacob, aannemer Dekker voor
het voortreffelijk uitgevoerde
werk en de samenwerking met
gebruikersgroep die adviseerde bij het uitzoeken van kleuren, vloeren, indeling. Locatiemanager Carola van Oerle nam
het voortouw bij de bezichtiging
van de 51 vernieuwde appartementen en de vier huiskamers.
Bewoners, vrijwilligers, zij keken
verrast naar de gewaagde roodoranje-roze kleur in de gang op
de begane grond. Voor de andere verdiepingen was voor meer
traditionele kleuren gekozen.
Hoe zusters van de Voorzienigheid anno 2011 wonen in een appartement, kon nu even bekeken
worden en een verzameling nonnenbeeldjes zie je niet elke dag.
Dankzij de grondige renovatie is
de Laurier nu klaar voor de toekomst. De appartementen zijn
ook geschikt om dienst te doen
als er meer zorg nodig is. Bosbeek gaat met de tijd mee, want
alle kamers hebben een internetaansluiting, hebben de badkamers een infrarood verwarming
en zorgt een speciaal ventilatiesysteem dat het nergens tocht.
Terug in het restaurant onthulde
Zuster René samen met Bosbeek
manager Carola van Oerle onder
toezicht van de zusters, bewoners en vrijwilligers een boom.
Een Laurierboom! Daar drink je
een glaasje op!
Ton van den Brink

Wilgen knotten op ‘strandwal’ Hageveld
Heemstede - Natuurliefhebbers die het leuk vinden om hun
handen uit de mouwen te steken kunnen hun hart ophalen.
Het IVN Zuid-Kennemerland organiseert zaterdag 12 februari
een werkdag wilgen knotten op
landgoed Hageveld, nu College
Hageveld in Heemstede. Natuur
en landschap hier zijn uniek voor
Heemstede! Gelegen op een

van de meest oostelijk gelegen
strandwal van Zuid-Kennemerland is Hageveld het enige landgoed waar de oude, beboste duinenrij zonder onderbreking door
een weg of woonwijk overgaat in
de veenweiden langs het Spaarne. Dit halfnatuurlijke landschap
is door eeuwenlang menselijk
gebruik ontstaan.
De knotwilgen hier zijn waarde-

volle stukjes natuur en een verrijking voor het landschap! Knotwilgen zijn niet alleen van belang
voor de aankleding van het landschap. Wilgenhout rot vrij gemakkelijk. De holle stammen en
knotten worden door vogels, insecten en muizen gebruikt als
overwinter-, broed- en rustplek.
Op de stam groeien mossen en
algen waar slakken op afkomen.

Verkiezingskoorts
Dit jaar kiezen we (op 2 maart a.s) nieuwe provinciale vertegenwoordigers, terwijl vorig jaar rond deze periode de gemeentelijke
verkiezingen aanstaande waren. Het leverde meer publiciteit op
dan de verkiezingen voor provinciale staten en zeker voor huisaan-huiskranten was er elke week wel wat over de verkiezingen
te melden. Partijen zelf zorgden daarvoor via advertenties of ludieke acties waarover dan weer persberichten werden geschreven. Gelukkig blijft de politiek steeds in beweging en wordt ook
niet geschroomd om jongeren proberen warm te maken voor een
stevig robbertje ‘debatteren’ met de wethouder. Zie de Heemsteder van vorige week met een mooi verhaal daarover.
De Beatrixschool had in 2010 een feestje te vieren, namelijk zijn
50ste levensjaar! Uiteraard met veel activiteiten voor de kinderen want je kunt niet genoeg vieren; serieuze tijden breken vanzelf aan als je ouder bent. Ook de schaatssport haalde de voorpagina. De krant verhaalde over drie Heemsteedse schaatsers die
zich plaatsten voor het NK allround: Carlijn Schoutens, Cornelius
Kersten en Thijs Roozen.

In het rottende hout komt soms
een kompleet bos voor: vlier, liguster, fluitekruid en varens.
Info natuurwerkdag
Deelname is gratis. Neem zelf
koffie/thee en lunchpakket mee.
Verzamelen om 9.30 uur op de
parkeerplaats voor de hoofdingang van het college. De werkdag duurt tot 15.00 uur. Informatie en aanmelden bij Marc van
Schie, 023-5351239 ofwww.ivn.
nl/zuidkennemerland.

Foto: IVN Zuid-Kennemerland.

Heemstede - In de schaduw
van de Westertoren werd in
1852 in de Amsterdamse Jordaan een huis voor ‘verlaten
meisjes’ gesticht. Dat huis werd
de bakermat van de Congregatie der Zusters van “De Voorzienigheid”. Het eerste huisje werd in 1856 aangekocht,
de ‘Franse Tuin’ in de Elandsstraat. Naast de vorming van
jonge religieuzen kwam er een
scholencomplex,kleuterschool,
twee lagere scholen, ULO,
kweekschool. Ook kwamen er
steeds nauwere banden met
bewoners van de Jordaan door
maatschappelijk werk, gezinszorg, bejaardenzorg, tafeltjedek-je, clubhuiswerk, wijkver-
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Boxaround biedt gratis opslag voor
stichting Kindertehuizen Polen
PLUS vertroetelt
Heemstede met
nieuwe troetelscampagne
Heemstede - Wie de komende vijf weken eens extra vertroeteld wil worden, kan bij
PLUS Heemstede (Jan van
Goyenstraat) terecht.
Want iedereen die daar voor
15 euro of meer aan boodschappen doet, krijgt een zakje met daarin een superlieve Troetel en Troetels sticker cadeau. Troetels zijn leuke,
educatieve
dierenfiguurtjes waar kinderen mee
kunnen spelen en waarmee ze meer leren over het
leven en welzijn van dieren. De
beestjes zijn zacht en aaibaar
en zijn ongeveer 4 cm groot. Er
kunnen maar liefst 25 Troetels
gespaard worden.
Lief én leerzaam
Om de Troetels actie nog leuker te maken, zijn er diverse
extra items verkrijgbaar.
Zo kunnen kinderen de Troetels stickers in een speciaal
Troetels sticker- en verzamelalbum plakken. Dit album is
zacht van buiten en interessant van binnen: het staat vol
met leerzame weetjes over
dieren en prachtige, kleurrijke foto’s. Het Troetelsalbum is
verkrijgbaar voor 1,99 euro of
wordt bij bepaalde actieproducten weggegeven.
Ook is er een uniek Troe-

tels Aailand. Deze indrukwekkende 3D-bouwplaat is te
koop voor 2,50 euro en heeft
een speciaal plekje voor elke Troetel. En om alle verzamelde Troetels op te bergen,
is er voor 0,99 euro een speciaal bewaarblik verkrijgbaar. De
Troetelscampagne loopt tot en
met 5 maart.
Februari ‘Troetelmaand’
Samen met kinderplatform
Nickelodeon gaat PLUS Nederland ‘vertroetelen’.
Nickelodeon roept de maand
februari uit tot Troetelmaand.
Via de website van de zender kunnen kinderen elkaar, of
hun leraar, vriendin of wie dan
ook een virale Troetel sturen.

Heemstede - Al jaren doet
Stichting Kindertehuizen Polen
uit Heemstede/ Hillegom er alles
aan om kinderen in Polen te helpen. Ze doen dit niet door simpel
geld over te maken naar de diverse tehuizen, maar door concrete hulp te bieden.
Naast kleding en speelgoed
wordt er steun gegeven door het
opknappen van sportzalen, het
betalen van medische zorg en
het beschikbaar stellen van geld
voor Engelse les voor de kinderen. Hierdoor worden de toekomstkansen van deze kinderen erg vergroot. Naast deze directe hulp worden er gedurende
het jaar diverse spullen ingezameld die dan, om de paar maanden, door de stichting persoon-

lijk naar de tehuizen worden gebracht.

melde speelgoed en de kleding
veilig en droog opgeslagen.

Tot op heden werden de ingezamelde spullen opgeslagen bij
de leden van de stichting thuis.
Uiteraard is dit geen ideale oplossing. Jan Nigten & Marco
Splinter van Boxaround Zwaanshoek trokken zich het lot van
de kinderen aan en besloten de
stichting te helpen.
Boxaround heeft diverse opslagboxen voor zowel particulieren als ondernemers en stelt
voor onbepaalde tijd een box
ter beschikking voor de stichting. Na een gift van 60, op maat
gemaakte, matrassen kwam dit
aanbod op het perfecte moment. De matrassen staan samen met al het andere ingeza-

Nieuwe bus gevraagd
Naast dit geweldige nieuws is
helaas het noodlot afgelopen
maand toegeslagen. Door de
gladheid op de weg is de bus
waarmee de ingezamelde spullen worden vervoerd van de weg
geraakt en total loss verklaard.
De bus was oud maar voldeed
goed. Stichting Kindertehuizen
Polen is dan ook naarstig opzoek naar een nieuwe oude bus,
zodat ze hun goede werk kunnen voortzetten. Wilt u de stichting op wat voor manier dan ook
steunen of bent u benieuwd wat
de stichting voor werk doet?
Ga dan naar:
www.kindertehuizenpolen.nl.

Dol op hout

Wietske Heimann en
Sonja van der Wielzijn
zijn beiden dol op hout.

De Troetels hebben elk hun
eigen ‘kracht’. De uil staat bijvoorbeeld voor wijsheid: leuk
om te geven aan je broer die
een lastige toets heeft. En als
je buurmeisje naar de tandarts
moet voor een gaatje, geef je
haar een orka, welke voor
moed staat. Na het versturen
van deze Troetel kunnen kinderen ook aangeven wie ze
een speciale Super Troetel willen geven.
De winnaars komen in een
speciaal item in het tv-programma SuperNick.

Recordopbrengst collecte
voor gehandicapte kind
Heemstede - Collectanten van
NSGK voor het gehandicapte
kind hebben 648.000 euro ingezameld. Bijna achtduizend vrijwilligers gingen in november
2010 langs de deuren om geld
in te zamelen voor kinderen met
een handicap. Zij haalden ruim
een halve ton meer op dan het
jaar ervoor, een prachtige prestatie. In Heemstede was de opbrengst 417,23 euro.
Bedankt
NSGK is erg blij met het resultaat. Met de opbrengst van de
collecte steunt NSGK kinderen met een handicap. Zij willen graag gewoon meedoen, net
als hun leeftijdgenootjes. Daarvoor zijn vaak veel extra aanpassingen, zorg en begeleiding no-

dig. NSGK helpt, bijvoorbeeld
met speciale vakanties, aangepaste speelplaatsen en kleinschalige woonvormen. Zodat ze
met hun beperking gewoon kind
kunnen zijn.
Vrijwilligers welkom
NSGK ontvangt geen subsidie
en kan haar werk doen dankzij
donateurs en vrijwilligers. In veel
plaatsen heeft de stichting nog
vrijwilligers nodig.
Wie wil meehelpen met de collecte voor het gehandicapte kind kan zich aanmelden via
www.nsgk.nl of telefoonnummer 020-6791200. NSGK is in
het bezit van het CBF-keurmerk,
dat garant staat voor een verantwoorde fondsenwerving en -besteding.

Regio – Women in Wood is een
samenwerking tussen Wietske
Heimann en Sonja van der Wiel.
De naam dekt de lading. Beiden
zijn dol op hout. Twee jaar geleden resulteerde dat in hun eigen bedrijf. “Hout is een natuurproduct, geen plank is dezelfde.
Een houten vloer is sfeervol en
warm.”
In haar karakteristieke huis bij
het Spaarne vertelt Wietske: “Wij
verkopen vloeren en zorgen dat
ze gelegd worden. Maar we hebben ook klanten die de vloer zelf
leggen. En dan zijn er mensen die
het hele project aan ons overlaten. Ze geven de sleutel van het
huis en gaan bij wijze van spreken zelf op vakantie en bij thuiskomst is de klus klaar. Dan moet
er een vertrouwensband zijn,

niet alleen met de klant. Maar
dat vertrouwen hebben we ook
in onze in Noord-Holland gevestigde houtproducent. Dat werkt
enorm goed. Mensen hebben
weinig tijd om zich met alle details bezig te houden. Wij nemen
die zorgen over en zitten er bovenop dat alles naar wens verloopt.”
Een nieuwe trend is de leren
vloer. Leren dierenhuiden worden onder hoge druk samengeperst met olie en tot platen
verwerkt. “Het is een heel mooi
en exclusief product met een
eigen uitstraling en het vergt
hetzelfde onderhoud als een
houten vloer.”
“Wij zijn een klein bedrijf en werken vanuit huis, zegt Sonja van
der Wiel. “Persoonlijke service

is wat ons onderscheidt van de
grote parketzaken. Wij vinden
het leuk om bij mensen thuis
te komen en de sfeer te proeven. Door een goede samenwerking met de architect, aannemer
en stylist bereik je een resultaat
naar ieders tevredenheid. Met de
inrichting van het interieur kunnen we ook adviseren. Er zijn
enkele woonwinkels waarmee
we een samenwerkingsverband
hebben. We zijn zelf geen stylisten, maar we hebben inmiddels
veel ervaring met interieur. Hout
is waar we verstand van hebben.
Ons doel is samen een passende
vloer te vinden voor ieder interieur en budget.”
Informatie:
www.womeninwood.nl.
Mirjam Goossens
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Herenweg wordt weg
met laan-allure
Heemstede - Waar Heemstede in zijn naamgeving aan straten bijna overal lanen heeft, is de
Herenweg een aloude weg van
Leiden naar Haarlem. Een echte
weg dus, die echter na de herinrichting het predikaat laan met
recht kan dragen. Woensdagochtend gaf wethouder van verkeer,
Christa Kuiper, het startsein voor
de uitvoering van de eerste fase
door het aanzetten van een elektronisch tekstbord. Na een korte
bijeenkomst in de Luifel, waar zij
een compliment gaf aan de gemeenteraad die problemen niet
wil doorschuiven. Met het nu beslissen werd een flinke subsidie
van de provincie binnengehaald.
De herinrichting bestaat uit de
vervanging van asfalt van de rijbanen, er komt nu “fluisterasfalt”,
smallere rijstroken van zeven meter breed om de verkeersveiligheid te vergroten, dat maakt het
idee van een laan nog sterker. De
aanleg van vrij liggende fietspaden , eerst op 1.80 meter breed
gepland wordt nu waar maar
mogelijk 2.20 meter breed. Parkeerstroken, groenstroken met
bodem bedekkende heesters en
bomen en oversteekplaatsen, bijvoorbeeld voor Westerduin, Willem Klooslaan en Oude Posthuisstraat. De kruising Herenweg/
Kerklaan/Eykmanlaan wordt een
rotonde. Een klankbordgroep,
samengesteld uit achttien organisaties en bewoners, heeft een
waardevolle bijdrage geleverd
en zal dit tijdens de werkzaamheden ook blijven volgen. Brede fietspaden zijn vooral van belang omdat veel scholieren gebruik maken van deze doorgaande weg. De Herenweg is een belangrijke Noord-Zuid verbinding, waar per etmaal maar liefst
30.000 voertuigen gebruik van

maken. Dat wordt vanaf 14 februari even anders, want aannemer KWS, in Heemstede, bekend
van de onlangs gerenoveerde
Cesar Francklaan, gaat beginnen aan het stuk tussen Lanckhorstlaan tot en met de kruising
Kerklaan/Eykmanlaan. Dat betekent dat vanaf 14 februari de Herenweg tussen Lanckhortslaan
tot en met de Kerklaan is afgesloten voor verkeer richting Bennebroek. Verkeer komend vanaf
Bennebroek naar Haarlem is wel
mogelijk. Het werk begint aan de
kant van Kennemerduin. De Oude Posthuisstraat en Kerklaan
zijn niet bereikbaar vanaf de Herenweg, maar Casca, de Bavokerk en het Shell tankstation blijven wel bereikbaar.

De vernieuwing van de Herenweg is hard nodig. Overlast voor
omwonenden en de dertigduizend voertuigen die dagelijkse
toch hun weeg zoeken, zal onvermijdelijk zijn. Het zal overlast
geven aan de wijken achter de
Herenweg en op wegen als de
Van Merlenlaan en de Lanckhorstlaan. Bewoners van de omliggende wijken zijn per brief
geïnformeerd over de afsluitingen, omleidingen en het busverkeer. Uitgebreid informatie over
de werkzaamheden, de gevolgen
en de voortgang vindt u op www.
heemstede.nl en op de informatie van de gemeente Heemstede in de Heemsteder, ‘Heemstede Nieuws’.
Ton van den Brink

Gülten Tunali, Annelies van Dansik en Carla Lanser.

Haar, Voet en Beauty
in Westerduin
Heemstede – Sinds het begin
van 2011 is de wijk rond zorgcomplex Westerduin een beautysalon rijker. Gülten Tunali leerde het kappersvak bij Ben
Weijers en verzorgde het haar
van de bewoners van Westerduin. Toen onlangs het ruime
appartement op de eerste etage vrijkwam, zag zij haar kans
schoon. Met pedicure Annelies
van Dansik (aantekening diabetische voet)) en schoonheidsspecialiste Carla Lanser biedt zij
de klanten een ruime keuze aan
behandelingen onder één dak.
“Ook de wat oudere generatie
vrouwen en mannen willen er
goed uitzien”, zegt Gülten. “Aangezien een schoonheidsspecialiste vaak niet aan huis komt,
ging ik op zoek naar samenwerking. Via een klant kwam ik bij
Carla terecht. Zij heeft veel ervaring opgedaan bij drogisterij
Bart in de cosmeticabranche en
is sinds drie jaar gediplomeerd
schoonheidsspecialiste.”
Pedicure Annelies van Dansik
kwam geregeld bij een cliënt in

Westerduin. Ze trok de stoute
schoenen aan en hing een kaartje op in de ontvangsthal. Nog
geen twee uur later hing Gülten
Tunali aan de lijn en de zaak was
snel beklonken.
De vrouwen hebben een gedegen ervaring op hun vakgebied
en werken als kleine zelfstandigen. “Een enorm voordeel”,
vindt Carla. “We bieden voor een
breed publiek een goede kwaliteit tegen zeer concurrerende tarieven. Uiterlijke verzorging moet
voor iedereen bereikbaar zijn,
Wij zijn laagdrempelig, dat is de
kracht van ons concept.” Gülten
Tunali benadrukt: “Niet alleen de
bewoners van Westerduin komen bij ons binnen, iedereen is
welkom. En nog een voordeel: je
kan de auto gratis voor de deur
parkeren.”
Gülten’s Haarmode is 6 dagen
in de week geopend, volgens afspraak tel. 023-5120956. Adres:
Meijerslaan 298, Heemstede.
Mirjam Goossens

Mooie keuze bij Dis en Design

Liefde is... Elkaar cadeautjes geven! Politiek kruist de degens
Heemstede – Dis en Design
aan de Raadhuisstraat 18b is
bij uitstek het adres voor stijlvolle artikelen voor in de keuken en op de gedekte tafel. Prima idee om hier voor Valentijnsdag, maandag 14 februari, een
mooi cadeau te kopen voor uw
lief. Liefde gaat tenslotte door
de maag. Naast prachtige serviezen, bestek, keukengerei en
allerlei handige keukenhulpjes kunt u haar heel blij maken
met bijvoorbeeld een bijzondere vaas. En voor hem zijn er ook
diverse stijlvolle artikelen te kust
en te keur. Nu eens geen afgezaagd cadeautje als een luchtje of stropdas, maar wel een elegante water/wijn karaf of trendy artikel van Alessi. Natuurlijk
herbergt Dis en Design nog veel

in Eerste Aanleg

meer. De zaak is een geslaagde toevoeging voor de mooie
winkelstraat in het centrum van
Heemstede. Hier vindt u absoluut geen ‘massa artikelen’ maar

kunt u nog ècht met iets bijzonders de deur uitgaan. Even kijken bij Dis en Design dus voor
uw Valentijn. Informatie: 0235476097 en www.disendesign.nl

Heemstede - Tijdens een Politiek Café op maandagavond
28 februari kruisen vertegenwoordigers van vijf landelijke partijen hun degens over
het onderwerp bereikbaarheid
in café de Eerste Aanleg. Hoe
kan de provincie ervoor zorgen dat Heemstede bereikbaar blijft voor auto’s, dat er
goed openbaar vervoer is en
dat vrachtverkeer niet door
ons dorp heen hoeft te rijden
op weg naar Haarlem? Elke
politieke partij heeft uiteraard
zijn eigen antwoorden.
Om achter die antwoorden
te komen, gaan de provinciale kandidaten van VVD, D66,

PvdA, CDA en GroenLinks met
elkaar in debat op de befaamde ‘Lagerhuis-manier’: onder
leiding van locoburgemeester
Pieter van de Stadt debatteren
telkens twee partijen over een
stelling op het gebied van verkeer en bereikbaarheid. Uiteraard mag ook het publiek zich
mengen in de discussie!
café de Eerste Aanleg, Raadhuisstraat 103, Heemstede
Aanvang: 20.00 uur Entree:
gratis.
Gasten:
Ceciel
StevensMeeuwis (CDA), Hein Struben (D66), Ida Sabelis (GroenLinks), Xander den Uyl (PvdA)
en Annelie Brummer (VVD).
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Cultuur

Agenda

Heemstede/
Bennebroek
Exposities

T/m zondag 13 februari
Kunstenaars Collectief
Velsen in Galerie De Waag,
Spaarne 30 Haarlem. Zie ook:
www.kunstenaarscollectiefvelsen.nl en www.kzod.nl

aan de Ringvaartlaan, Heemstede. Toegang: 12,50 euro/
vrienden 10 euro/kinderen
7,50 euro.
Reserveren www.podiumoudeslot.nl of 06-13133626.
Dinsdag 15 februari
• Heemsteeds Philharmonisch Orkest verzorgt om
19.00 uur het eerste concert in het Spaarne Ziekenhuis. Dvorak en filmmuziek. Informatie via concerten@spaarneziekenhuis.nl en
op www.spaarneziekenhuis.nl

•

•

Abstract expressionistische kunstwerken van
Henny Beenders en Lydia van de Staak in Galerie
Kunst 2001 te Badhoevedorp.
Snelliuslaan 35 Badhoevedorp. Openingstijden: vr, za, zo
13–17 uur.

Zaterdag 5 maart
Freek de Jonge speelt
‘Neven’. Ingelaste voorstelling (try-out). Avondvullende conference met frappante
familiebanden als leidraad.
Theater de Luifel, Herenweg
96 in Heemstede. Aanvang:
20.15 uur. De entree is 19,50
euro.
Kaartverkoop via inschrijven en verloting. theaterdeluifel@casca.nl of 023-548 38 28
kies 1.

•

T/m maandag 28 februari
• Bibliotheek Duinrand
Bennebroek toont expositie van nicht en neef Margy
Dernison en Martien Hersman. Margy Dernison exposeert met aquarel- en pastelwerk. Martien Hersman begon
7 jaar geleden als autodidact
amateurschilder. Bennebroekerlaan 3. Tel. 023/ 5847712.

Zondag 20 februari
Hedendaagse Koormuziek vocaal ensemble Sola
Re Sonare in de Oude Kerk
Wilhelminaplein.
Aanvang
15.00 uur. Toegang gratis. Na
afloop is thee, koffie en gebak
verkrijgbaar in naastgelegen
Pauwehof.

•

Theater

T/m maart
Kunst van Auke Meenks
bij Peter Grajer makelaars.
Geopend van maandag t/m
vrijdag van 08.30 tot 17.30 uur
en op zaterdag van 10 uur tot
16 uur. De toegang is gratis.
Raadhuisstraat 67.
Info: www.petergrajer.nl / tel.
023-547 46 45.

•

T/m vrijdag 4 maart
Expositie Jan-Willem
Wouters in de Luifel, Herenweg 96, Heemstede. De
thema’s in zijn werk zijn
vervreemde
landschappen,
de man/vrouw-relatie, microenergetische uitvergrotingen
en kosmische soepen.

•

Vrijdag 11 februari
• Voorstelling Thriller Theater in Theater de Luifel, Herenweg 96 in Heemstede.
Aanvang: 20.15 uur.
Entree is 17,50 euro. CJP/65+
16,50 euro.
Telefonisch reserveren via
Theaterlijn: (023) 548 38 38.
Zaterdag 12 februari
• Cabaretvoorstelling Rampen Tampen van Dick en
Debbie zien in Theater de
Luifel, Herenweg 96 in Heemstede. Aanvang: 20.15 uur.
Entree is 16,50 euro CJP/65+
15,50 euro.
Telefonisch reserveren via
Theaterlijn: (023) 548 38 38.

Divers
Dinsdag 15 februari
• Film The girl with the pearl
earring in ‘t Trefpunt, Akonietenplein 1, Bennebroek.
Aanvang 20.00 uur. Gratis voor
leden. Gasten betalen 5 euro
of 4 euro (65+pas).
Vrijdag 18 februari
• Lezingavond Groei &
Bloei Bennebroek: ‘De paddentrek, een reis door de
nacht’. In het Trefpunt van de
Protestantse Kerk, Akonietenplein in Bennebroek, aanvang
20.00 uur. Entree is gratis.

Regio

Exposities

T/m woensdag 2 maart
Expositie
Haarlemse
schilder Hannes Kuiper,
geïnspireerd op de warmte van de zomer en de
schoonheid van de poëzie.
Bibliotheek Centrum, Gasthuisstraat 32 te Haarlem.
Toegang is gratis. Meer informatie op: www.sbhaarlem.nl.

•

T/m zondag 6 maart

• Expositie Pär Strömberg –

Into the Starless Night. Locatie: Galerie 37 ( voortzetting van Galerie 37 Spaarnestad, die zich met ingang van
2011 splitst in twee instellingen: 37PK, platform voor kunsten, Haarlem en Galerie 37,
galerie voor hedendaagse
beeldende kunst). De schilderijen van de Zweedse kunstenaar Pär Strömberg tonen
verstilde landschappen. Groot
Heiligland 37, Haarlem, (0)610142540 / www.galerie37.nl

T/m zaterdag 12 maart

gerden-Haarsma in het
Raadhuis van Heemstede.
Vitrine in de hal van het
Raadhuis met sieraden en objecten (in zilver en edelstenen).

Februari
• Fototentoonstelling ‘de
Upside van Down’ in Spaarne Ziekenhuis Hoofddorp.
Foto’s van Eva Snoijink.

T/m vrijdag 25 maart
• Expositie Edmé Strauss,
zorgcentrum Bosbeek aan
de Glipperdreef 209, Heemstede.

Poelman in bibliotheek Duinrand Hillegom (Sportlaan 1).
De expositie geeft een overzicht van haar werk zoals de
Hart Energie Sterren, het Hart
Energie Schilderij, olieverfschilderijen, tassen van vilt, en
kleurige met de hand geweven
shawls.
Info: www.aurasomakunst.nl
Bibliotheek, tel. 0252/516726.
hillegom@bibliotheekduinrand.nl

Muziek

geniaal?’ Tentoonstelling in
het Dolhuys, Schotersingel
2, Haarlem. Tentoonstelling
spitst zich te op laatste twee
jaar van het leven van de kunstenaar, waarin hij onder meer
was opgenomen in een inrichting in St. Rémy, Frankrijk.

T/m eind maart
• Schilderijenexpositie Netty Uijtendaal en Jan Smakman
in Bibliotheek Noord, Planetenlaan 170, Haarlem. Gratis
toegankelijk tijdens openingstijden. Kijk voor meer informatie op www.sbhaarlem.nl.

Heden tot half maart

• Expositie Rosita van Win-

Zondag 13 februari
• Muzikaal verhaal voor
kinderen van 6 tot 9 jaar in
het Oude Slot te Heemstede. Aanvang 12.00 uur, ingang

T/m 27 zondag februari

• ‘Dossier Van Gogh: gek of

• Aurasomakunst van Anita

Zaterdag 19 februari
• Russin zkt man. Irena
Filippova zingt in Theater de
Luifel, Herenweg 96 in Heemstede. Aanvang: 20.15 uur. De
entree is 16,50 euro. CJP/65+
15,50 euro. Telefonisch reserveren via theaterlijn:
(023) 548 38 38.

• In Galerie Annee expositie van Susan Schildkamp
(schilderijen) en Marijke
Gémessy (keramische objecten met neon).
Gedempte oude Gracht 33,
Haarlem. Info: tel 023-5325231
– 06-242418488.
www.galerieannee.nl

Groot Heiligland 47, Haarlem.
Tel : 023 5422427. www.historischmuseumhaarlem.nl

Muziek
Zaterdag 12 februari
• Bach in de Binnenstad
door Haarlems Bach Ensemble o.l.v. dirigent Mark
Lippe. Solisten zijn: Simone
van Lieshout (sopraan), Marjolein Niels (alt), Jean-Léon
Klostermann (tenor) en Stefan
Sigurjonsson (bariton).
Doopsgezinde Kerk in Haarlem, ingang Frankestraat 24.
Start: 17 uur. Info: www.haarlemsbachensemble.nl

• Elisa Krijgsman & Come-

2Worship-concert om 20.00
uur in het gebouw van Immanuël, Medanstraat 32–34
te Haarlem. Reserveren via
c2w@gelovenindestad.nl of
bel 084-867987. Informatie op
www.come2worship.nl

Zondag 13 februari
Concert ‘Dat ick betovert ben’ door kamerkoor
Arte Vocale. Liederen van
Nederlandse
componisten. Aanvang: 15.30 uur in
het Noord-Hollands Archief,
Jansstraat 40 in Haarlem. Toegangsprijs 11,- euro voor volwassenen en 8,- euro voor
kinderen, inclusief het programmaboekje en een gratis
drankje na afloop. Info: www.
artevocale.nl

•

•

Om 14.30 treedt zanger
Edouard even in de voetsporen van bekende Franse
chansonniers als Jacques
Brel, Leonard Cohen, Edith
Piaf en Leo Ferre. Jacob’s
Plaza. Entree 4,- euro (incl.
koffie/thee). Zuiderhoutlaan 1
te Haarlem. Info: tel: 023-892
7900.

•

De Haarlemse bigband
Gabanza met zang van Esther Sierksma, Jazz en funk
in het Meterhuis, Minckelersweg 2M, Haarlem.
Aanvang: 15.00 uur. Toegang
gratis.
www.gabanza.nl/index.html

T/m zondag 3 april

• Nieuwe tentoonstelling in

het Archeologisch Museum
Haarlem: Proost! Bierbrouwen in Haarlem, 1250-1650.
Grote Markt 18k, Haarlem.
Tot zondag 8 mei
• Tentoonstelling Leren
voor het leven in het Historisch Museum Haarlem,

Dinsdag 15 februari
Concertkoor N.O.G. Muziektheater houdt openba-

•
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re repetitie in Basisschool
de Molenwiek, Betuwelaan 2,
Haarlem. Vanaf 20.00 uur. Het
repertoire is gevarieerd: opera, operette naar musical en
pop. Inlichtingen: Gonny Geraards-Groeneveld, PR-Commissie N.O.G. Muziektheater
tel.: 023 – 7078048.

Vrijdag 18 februari
• Hot Club de Frank - TAF
TAF! Aanvang: 20.15 uur, toegang: 12,50 euro.
Swing met een fikse scheut
Roemeense zigeunermuziek.
Locatie: kapel RHH, Hagestraat 10, Haarlem.
Woensdag 2, donderdag 3
en vrijdag 4 maart
• Muziekavonden woensdag 2, donderdag 3 en vrijdag 4 maart op het Coornhert Lyceum met optredens
van ensembles, instrumentaal en vocaal.
Kaarten kosten 2,50 euro per
stuk. Bestellen: 023-5121616
of via info@coornhert.nl.
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woutslaan 28 te Overveen.
Reserveren en meer info: 06
229 462 90 of www.poppentheaterdezilverenmaan.nl

Divers
Maandag 14 februari
• Film ‘Madame Rose en
Oscar’. Madame Rose bezoekt de 10-jarige Oscar, die
leukemie heeft, in het ziekenhuis. Bij Madam Rose vindt
Oscar meer troost dan bij
zijn ouders die met de situatie geen raad weten. In ontmoetingsruimte aan het Kerkplein te Vogelenzang. Kosten:
3,- euro. Aanmelden 023 – 584
5300. Zaal open om 13.30 uur.
Aanvang film 14.00 uur
Woensdag 16 februari
• Midden-Oostendeskundige en antropoloog Robert
Soeterik over de Arabische
wereld. Omwenteling of opnieuw dictatuur? Van 17.00 tot
20.00 uur.
Locatie: Mondiaal Centrum
Haarlem aan de Lange Herenvest 122. Toegang gratis.
Donderdag 17 februari

• Lezing door auteur Anne-

je t van der Zijl ‘Zoektocht
naar de diepte’
Onder meer schrijfster van de
roman Sonny Boy. Lezing, 10,euro. Van 20-22 uur. Leslocatie Leidsevaart 220, 2014
Haarlem.
Inschrijven: www.volksuniversiteit-haarlem.nl

Theater

Woensdag 23 februari
• Zula leert zwemmen,
voorstelling vanaf 4 ja ar.
Poppentheater De Zilveren
Maan.
Locatie: in de Aardappelkelder op Landgoed Elswout, Els-

Foto van Lama Geshe Ngawang Zopa.
Zondag 27 februari
Lezing Tibetaans boeddhisme door Lama Geshe
Ngawang Zopa in Ruimte De
Garage, Kennemerstraat 11a
zw te Haarlem: ‘Omgaan met
boosheid en irritatie’. Tussen
16.00-17.30 uur.
Wat doet boosheid met onszelf en de ander? Lost het iets
op om kwaad te worden? De
lama zal proberen deze vragen
in de boeddhistische context
te beantwoorden en te adviseren, 12,50 euro.
Aanmelden: contact@boeddhasgompa.nl of
06-22819591.
Voor meer info zie:
www.boeddhasgompa.nl

•
WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR

ActIEvE
EN sERIEuZE

BEZORGERs
(ook 55+)

Info:
Martin van Ooijen

0251-674433
www.verspreidnet.nl

Trefpunt-Casca - culturele middag

De geschiedenis van de
gedekte tafel
Door de eeuwen heen zijn maaltijden ‘brandpunten’ van het sociale leven: samen eten en
drinken, vieren en bezegelen. Dineren, gasten
ontvangen, maakte deel uit van een levensstijl.
Macht, welvaart, degelijkheid en etiquette werden aan tafel tentoongespreid. Tijdens de lezing
zal de Alkmaarse kunsthistoricus Harold Bos ingaan op de gedekte tafel in de 19de eeuw. Hij
vertelt over ‘de smaak van de 19de eeuw’: de inrichting van de eetkamer, tafelmanieren, tijdstip
van maaltijden en wat men at.
De dialezing de geschiedenis van de gedekte tafel is bij Casca in de Luifel, Herenweg 96,
Heemstede op dinsdag 15 februari, aanvang
14.30 uur. Entree: 3,00 euro.
De volgende Trefpunt-Casca lezing is op dinsdag 1 maart, Evert en Cisca Abspoel vertellen
dan over St. Petersburg, Moskou en de Gouden
Ring. Zet ‘m vast in uw agenda!

Seks(uele ontwikkeling) pubers

Informatie-avond voor
alle ouders, verzorgers en
opvoeders van nu!
Ouders vragen zich af: Mijn kind heeft liefdesverdriet, wat kan ik doen? Wat betekenen
seksuele gevoelens bij kinderen? Wat is normaal? Wanneer moet ik me zorgen maken?
Hoe en wat vertel ik op welke leeftijd? Is mijn
kind al aan seks toe en gebeurt dat wel veilig?
Mijn kind wil nergens over praten, wat nu? Hoe
‘hoort’ de seksuele ontwikkeling van mijn puber te verlopen?
Een open benadering door opvoeders helpt kinderen emotioneel en seksueel gezonde volwassenen te worden, weet psycholoog-seksuoloog
Sanderijn van der Doef. Zij en Nina Jans van
de GGD vertellen om beurten vanavond over de
seksuele ontwikkeling en hoe deze zo goed mogelijk te begeleiden.
Aan bod komen de lichamelijke verschillen tussen jongens en meisjes, lichamelijke veranderingen en seksuele gevoelens in de puberteit,
verliefdheid, seksuele voorkeur, en het aangeven van seksuele grenzen. Ook geven ze handreikingen voor gesprekken over seks en beantwoorden ze vragen en gaan ze in op nieuwe ontwikkelingen, zoals contacten via internet.
Deze info-avond is op woensdag 16 februari om
20.00 uur bij Casca in de Luifel, Herenweg 96,
Heemstede en is georganiseerd door het Centrum voor Jeugd en Gezin, i.s.m. de GGD en
Casca.
De entree is gratis. Opgeven kan op werkdagen
tussen 9 en 12 uur, bel: 023-548 38 28-1.

Film & Diner
Donderdag 17 februari is er bij Casca Nova
weer een film & diner. Informatie over de romantische film met Vanessa Redgrave en Gael

García Bernal in de hoofdrollen, leest u in het
speciale filmprogramma of vraag de informatie
bij de telefoniste van Casca. Vóór de film kunt u
genieten van een heerlijk 3-gangen-diner. Voor
het diner heeft u de keuze uit 3 voor-, hoofd- en
nagerechten. Tussen 18.00 en 19.00 uur kunt u
aan tafel. U kunt genieten van uw diner tot vlak
voor het begin van de film om 20.00 uur.
De film duurt 105 minuten. Kosten diner 17,50
euro, entree film: 5,00 euro. Reserveren is noodzakelijk i.v.m. het diner en kan bij de receptie
van de Luifel tot uiterlijk 10.00 uur op donderdag 17 februari: tel. 023-548 38 28-1

Groot Casca
Koersbaltoernooi
Koersbal lijkt op het Engelse ‘Lawn Bowls’ en
het Franse jeu de boules, maar wordt binnen
gespeeld. De bedoeling is om de speciale bal
zo dicht mogelijk bij de zogenaamde ‘Jack’ (een
klein wit balletje) te rollen ofwel te ‘koersen’.
Casca heeft zes koersbalclubs. Vrijdag 18 februari is weer het grote Casca Koersbaltoernooi
voor de leden van deze clubs. Bent u geen lid en
wilt u ook meedoen? Dat kan!
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met Katinka Verdonk bij Casca:
tel. 023 - 548 38 28-1. Opgeven kan via de leiding van de Koersbalclub of bij Katinka. Leden
van de Koersbalclubs krijgen apart een uitnodiging.
Kosten inclusief lunch voor leden: 10,00 euro,
niet-leden: 12,00 euro.
Het koersbaltoernooi is vrijdag 18 februari van
9.30-15.30 uur bij Casca in de Luifel, Herenweg
96, Heemstede.

Naar het gemeentemuseum Den Haag

Berlage Totaal!
Het Gemeentemuseum Den Haag is het laatste
meesterwerk van de internationaal bekende architect H.P. Berlage en bestaat dit jaar 75 jaar.
Om dit te vieren is er een grootse tentoonstelling gewijd
aan Berlage als totaalkunstenaar. Zijn bouwkunst, Berlage als persoon, maar vooral ook
zijn interieur- en meubelontwerpen, serviezen
en metaalwerk, als ook zijn typografische werk
worden getoond in
de tentoonstelling Berlage Totaal! Berlage was
de belangrijkste architect van de 20ste eeuw, hij
liet zich o.a. inspireren door de beroemde architect Frank Lloyd Wright. Tot op de dag van vandaag geniet Berlage internationaal aanzien. Hij
kreeg vele opdrachten voor stadsvernieuwing,
bruggen en openbare gebouwen in grote steden als Amsterdam en Den Haag.
Op dinsdag 22 februari wordt verzameld om
9.15 uur in de hal van station Heemstede. U
reist met het Openbaar Vervoer. Kosten: 12,50
euro, MK 2,50 euro (incl. toegang en Cascakosten, excl. reiskosten en consumpties). Geef
u snel op! Opgeven en betalen uiterlijk donderdag
17 februari. Opgeven kan op werkdagen tussen
9 en 12 uur bij Casca in de Luifel, Herenweg 96,
Heemstede.

De Herenweg is in onderhoud van 14 februari tot juni 2011. Dat kan wat ongemak geven. Gebouw de
Luifel blijft wel bereikbaar.
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Inschrijven voor 17 februari

Freek de Jonge speelt ‘Neven’
Heemstede - De Stichting Podiumprogrammering Heemstede (SPH) heeft de (try-out) voorstelling ‘Neven’ van Freek kunnen boeken in Theater de Luifel. Freek treedt daar zaterdag
5 maart op. Na een muzikaal intermezzo, waarin het Nederlandse en Belgische publiek getrakteerd werd op het zeer persoonlijke werk van het studioalbum
Van A naar Z, brengt Freek een
splinternieuwe avondvullende
conference met frappante familiebanden als leidraad.
Het nieuwe programma Neven
handelt over Freeks twee neven.
De ene geadopteerd, de andere een echte bloedverwant. Toch
delen ze een opzienbarende geschiedenis met elkaar. Voer voor
een onderhoudend verhaal vol
opmerkelijke overeenkomsten
met de tijd van nu…
Zaterdag 5 maart is de voorstelling in Theater de Luifel, Herenweg 96 in Heemstede.
Aanvang: 20.15 uur. De entree is
19,50 euro.
De kaartverkoop gaat op basis

Foto: Ringel Goslinga
van inschrijven en verloting.
U kunt inschrijven voor maximaal 2 kaartjes per persoon tot
en met 17 februari door,
uitsluitend via email, uw naam
en telefoonnummer te mailen
naar theaterdeluifel@casca.nl
o.v.v. voorstelling Freek de Jonge
en of u 1 of 2 kaarten wilt.
Heeft u geen internet, maar wilt
u toch graag inschrijven en meeloten? Belt u dan naar de re-

Dienst in Bennebroek
Bennebroek – Dienst Hervormde Gemeente Bennebroek op
zondag 13 februari: Om 10 uur met ds. W.M. Schinkelshoek.

Theater

Charmant, aantrekkelijk en
een virtuoos op accordeon
Heemstede - Tien jaar geleden arriveert Irena Filippova, na
een busreis van veertig uur, op
station Amsterdam Amstel met
slechts een accordeon op haar
rug. Geen woord Nederlands,
geen regenjas, ‘n paar dollars
op zak. Met veel nieuwsgierigheid begint ze haar avontuur in
Nederland. Alles is anders: het
weer, de cultuur, het eten en…
de liefde. De vergelijking tussen
de Nederlandse en de Russische
man pakt niet slecht uit voor de
man in ons land, maar is een Nederlandse man ooit in staat haar
liefde voor de Lada te begrijpen?
Irena Filippova bracht twee CD’s
uit: De Immigrant (2007) en Gezellig (2009).
Gitaar & regie: Hans Visser (medeoprichter Flairck)
Cajon & percussie: Arthur Bont
Samen met Irena is Hans Visser
verantwoordelijk voor programma’s over Rusland:
Hier komen de Russen, Een reis
door Rusland, Vladimir Vyssotsky
en producties voor o.a.
het Wereld Natuur Fonds.
Zaterdag 19 februari is dit optreden te zien in Theater de Lui-

Fotograaf Hans Visser.
fel, Herenweg 96 in Heemstede.
Aanvang: 20.15 uur. De entree is
16,50 euro. CJP/65+ 15,50 euro.
Kaartverkoop van maandag t/m
vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur en
45 minuten voor aanvang.
Telefonisch reserveren via theaterlijn: (023) 548 38 38.
De Herenweg is in onderhoud
van 14 februari tot juni 2011. Dat
kan wat ongemak geven. Gebouw de Luifel blijft wel bereikbaar.

ceptie, tel.: 023-548 38 28 kies
1 voor instructies hoe u kunt inschrijven.
De loting vindt plaats op vrijdag 18 februari, 9.00 uur. Bent
u ingeloot, dan krijgt u telefonisch bericht in de week van 21
tot 25 februari. U kunt uw kaartjes voor de voorstelling dan ophalen en betalen bij de receptie
van Theater de Luifel, Herenweg
96, Heemstede.
Denkt u er aan om uw telefoonnummer in de email te vermelden?
Als u nu vriend wordt van Theater de Luifel (8,25 euro tot einde
seizoen), maakt u dubbel kans
bij de verloting! Wilt u graag naar
Freek? Word dan nu Vriend! Mail
naar: www.vriend.theaterdeluifel.
nl, vermeld uw naam en adres en
dat u vriend wilt worden.
(Denkt u bij uw bezoek aan de
reconstructie van de Herenweg:
waardoor u misschien meer tijd
kwijt bent voor vervoer en parkeren!)
Meer info op: www.freekdejonge.nl / www.theaterdeluifel.nl

Heemsteeds
Philharmonisch
in Ziekenhuis

Heemstede - In de jaarlijkse serie concerten van het Spaarne
Ziekenhuis verzorgt het Heemsteeds Philharmonisch Orkest op
dinsdag 15 februari om 19.00 uur
het eerste concert van dit jaar.
Het orkest brengt in de centrale
hal van het ziekenhuis delen uit
symfonie 4 van Dvorak ten gehore. Bovendien speelt het de
prachtigste filmmuziek van beroemde nationale en internationale componisten. Van De Tweeling tot Star Wars; alles onder de
bezielende en inspirerende leiding van Iman Soeteman. Patiënten en hun bezoekers zijn van
harte uitgenodigd dit concert bij
te wonen. Ook medewerkers en
alle andere belangstellenden zijn
welkom. Het gratis concert begint om 19.00 uur en duurt ongeveer een uur. Het Heemsteeds
Philharmonisch Orkest is een enthousiast orkest dat op een hoog
muzikaal niveau meerdere concerten per jaar geeft. Vele topsolisten hebben in de loop der jaren samen met dit orkest gemusiceerd. Geregeld wordt het buitenland aangedaan om daar succesvolle concerten te geven.
Concerten in het Spaarne
Ziekenhuis
In het Spaarne Ziekenhuis worden geregeld concerten gegeven. Voor meer informatie kunt
u contact opnemen met de
Muziekcommissie
van
het
Spaarne Ziekenhuis via concerten@spaarneziekenhuis.nl
of
kijk voor de concertagenda op
www.spaarneziekenhuis.nl

Hedendaagse Koormuziek
in Oude Kerk Heemstede
Heemstede - Zondag 20 februari is er om 15.00 uur in de serie
Theeconcerten een optreden van
het Vocaal Ensemble Sola Re Sonare. Dit ensemble onder leiding
van Joop van Goozen voert een
Nederlands programma uit met
als uitgangspunt de Missa Brevis van Ton de Leeuw.
Naast de muziek van Ton de
Leeuw worden enkele korte
stukken uitgevoerd van Albert
de Klerk, Jan Mul en Herman
Strategier, zij waren allen leerlingen van Hendrik Andriessen.
Passend in dit programma is de
uitvoering van psalm 121 dat in
twee talen gezongen zal worden,
de Nederlandse bewerking van
Albert de Klerk en een Franstalige van Daan Manneke.
Tijdens dit concert zullen de
koorwerken worden afgewisseld
door orgelmuziek uit de 17e en
18e eeuw door de dirigent zelf
uitgevoerd.
In 2007 trad het Vocaal Ensemble Sola Re Sonare in een Theeconcert op met een programma rond de lijdenstijd en ook nu
weer staan zij garant voor een
boeiend uur .

Over het koor: Het ensemble bestaat ruim 17 jaar en voert klassieke koorwerken a-capella uit.
Aanvankelijk was dit muziek uit
de Renaissance maar gaandeweg heeft het repertoire zich uitgebreid tot alle stijlperiodes. Altijd pogen zij de minder ‘platgetreden’paden te bewandelen, het
ensemble zong b.v premieres
van herondekte muziek van Enrico Bossi.
De dirigent Joop van Goozen is
al 17 jaar de dirigent van het ensemble, hij studeerde clavecimbel aan het Sweelinck Conservatorium te Amsterdam en een jaar
na zijn afstuderen het diploma
uitvoerend musicus voor orgel.
Hij is verbonden als dirigent /
organist aan de Sint Bavo te
Heemstede. Vergeten repertoires van de oude muziek zijn een
specialiteit van hem.
De toegang is in principe gratis, bij de uitgang is een collecte
om de kosten te bestrijden, wat
overblijft is voor het Restauratiefonds van de Oude Kerk.
Na afloop is er thee, koffie en gebak verkrijgbaar in de naastgelegen Pauwehof.

Film over ‘met meisje met
de parel’ in Bennebroek
Bennebroek – Culturele Kring
Bennebroek presenteert dinsdag
15 februari de film ‘The girl with
the pearl earring’. Een kostuumfilm over een van de Hollandse
meesters.
De film vertelt het fictieve verhaal van een jonge vrouw Griet
die op de rand van haar volwassenheid de Hollandse schilder
Johannes Vermeer (1632-1675)
ontmoet.
Het verhaal speelt in de zeventiende-eeuwse Delft. De kloof

tussen arm en rijk, katholieken
en protestanten, meesters en
bedienden is groot.
Wat deze film groot maakt is de
romance tussen Griet en Vermeer die de filmmaker onuitgesproken houdt, maar duidelijk
laat voelen.
Aanvang 20.00 uur in ‘t Trefpunt,
Akonietenlaan 1 te Bennebroek.
De zaal is vanaf 19.30 uur open.
Geen lid? Dan wordt een vergoeding gevraagd van 5,00 euro entree (pas 65+ 4,00 euro).

Protestantse Gemeente Heemstede
Heemstede – Protestantse Gemeente Heemstede houdt zondag 13 februari dienst in: Oude Kerk/

Pinksterkerk: gezamenlijk e
dienst te Bennebroek.
In Kennemerduin en de
Pinksterkerk: geen dienst.
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Heemsteedse voetbal derby
Voorwegschool - Nicolaas Beetsschool
Heemstede - Op zaterdag 12
februari strijden de Voorwegschool en de Nicolaas Beetsschool uit Heemstede om de felbegeerde Nieuwjaarsbeker. Met
ieder twee meisjesteams en twee
jongensteams uit groep 6 zullen
de basisscholen strijden om deze prestigieuze kampioensbeker. De school die uiteindelijk de
meeste wedstrijden zal weten te
winnen, mag zich Nieuwjaarskampioen noemen en de prachtige beker het gehele jaar in bezit hebben.
Het belooft een middagje vol
spannende voetbalwedstrijden
te worden. Er wordt door de spelers reeds volop getraind, indelingen en strategie worden doorgesproken en er wordt hard gewerkt aan de fysieke gesteldheid. Dit evenement zal plaatsvinden op het voetbalterrein van

Veel animo voor
toernooi mahjongclub
Lasse Appels van de Nicolaas Beetsschool (links) en Tim Tilleman van
de Voorwegschool (rechts).
HBC (sportpark de Toekomst)
aan de Cruquiusweg 39 te

Heemstede. Vanaf 14.15 uur is er
gratis toegang voor het publiek.

VEW wint spannende derby
Heemstede - Zaterdag 5 februari j.l. speelden VEW en HBC een
echte Heemsteedse derby. Met
een windkracht 7-8 werd er om
14.45 uur afgetrapt. De wedstrijd
begon een kwartier te laat want
de scheidsrechter uit Amsterdam
kon het veld niet vinden. VEW
startte met de wind in de rug dus
de toeschouwers verwachtten
een aantal doelpunten. Dat viel
de eerste helft goed tegen. De
meeste schoten verdwenen, met
behulp van de wind, over of naast
het doel van HBC. Tien minuten voor de thee was het eindelijk raak. Een diepte pass bereikte
de snelle Niels Dekker en nu was
de keeper kansloos.Aanvallend
moest het komen van Niels want
broer Michiel was geblesseerd.
Na de thee gooide HBC alles op
de aanval met als resultaat de
terechte gelijk maker. VEW had
het moeilijk met de storm tegen.
Keeper Michiel van Rooijen en
laatste man Gert Rothert hadden
hun handen vol aan de overvloed
van aanvallen. Toch was het VEW

die op voorsprong kwam. Weer
een lange bal, de snelheid van
Niels Dekker en het was 2-1.
Tien minuten voor tijd werd dit
kunststukje herhaald, alleen de
bal belandde eerst tegen de paal
waarna Dekker alsnog kon scoren, 3-1.
Ook de jeugd deed het goed.
Niet alle wedstrijden gingen
door maar de E-1, de B-2 en de
D-1 junioren wonnen allemaal.
Ook de mini’s(zie foto) waren
weer present. Ondanks de harde wind waren er zestien. Vanaf
10.30 uur werden ze weer ‘onder
handen’ genomen door de beide
trainers. Nieuwe mini’s tussen 4
en 6 jaar zijn van harte welkom.
Kijk op www.vewheemstede.nl

HBC-b- VEW-b2
VEW-d- Hoofdd-d
Hoofdd-e- VEW-e
VEW-mini’s

Het programma voor
zaterdag 12 februari:
VEW-1
nog niet bekend
VEW-2
nog niet bekend
Aalsmeer- VEW-3
14.30 uur
J. Hercules- VEW-4 14.30 uur
VEW-vet- Conc-vet
14.30 uur
VEW-b1
nog niet bekend

De VEW-agenda:
Klaverjassen op 11 februari.
Aanvang 20.00 uur in het clubhuis van VEW.
Het beroemde kamp-weekend
staat gepland op 3, 4 en 5 juni.
Ook nieuwe jeugdleden zijn dan
van harte welkom.

13.00 uur
10.30 uur
09.00 uur
10.30 uur

Heemstede - Op zaterdag 12
februari vindt in het College Hageveld te Heemstede het jaarlijkse Valentijnstoernooi van Bamboe Acht plaats. Hoewel het pas
de derde editie betreft groeide
dit mahjongtoernooi uit tot het
grootste van Nederland. Verdeeld over 28 tafels spelen 68
competitiespelers en 44 recreanten uit binnen- en buitenland
deze intrigerende en spannende denksport. In vier ronden van
anderhalf uur strijden zij om de
toernooiwinst.
Mahjong is een van oorsprong
Chinees gezelschapsspel dat
wordt gespeeld met 144 stenen die tezamen een vierkante dubbelsteens muur vormen.
Op de stenen staan afbeeldingen van bloemen, seizoenen,
draken, winden, karakters, rin-

gen en bamboestokken. Per tafel
proberen vier spelers elk zo snel
mogelijk een geldige combinatie met veertien stenen te maken
(vier trio’s en een paar). Slaagt
men daar als eerste in dan wint
men het spel door ‘mahjong’ of
‘hu’ te roepen.
Het Valentijnstoernooi is het
‘huistoernooi’ van de Heemsteedse mahjongclub Bamboe
Acht (in 2007 opgericht door fervent mahjonger Wil Meijer-Kal).
De vereniging telt momenteel 38
leden, die bijna allen zaterdag
hun opwachting maken.
Toeschouwers zijn van harte
welkom tussen 14.00 en 16.00,
maar dienen - net als bij andere denksporten - de spelers niet
te storen.
Meer informatie op: www.bamboeacht.nl/toernooiinfo.html

Spinnen voor Sophiakinderziekenhuis: ruim 7000 euro!
Regio – Alle deelnemers, getraind onder leiding van Rob de
Groot bij sportcentrum T-Line te
Cruquius, hebben de actie ‘spinnen voor het Sophia kinderziekenhuis’ succesvol afgerond.
Het bedrag dat werd ‘bijeen gefietst’ is 7.436,60 euro. Dit bedrag
gaat 1:1 naar het ziekenhuis en
wordt besteed voor een betere
toekomst voor kinderen met een

nierziekte. De sportieve prestatie
van een van de deelnemers, Pieter Coppens, leverde een mooi
bedrag van 430 euro op. Dat hij
de drie uur vol fietste was bijzonder, want Pieter had in het begin behoorlijk last van zijn ziekte Parkinson.
Alle sponsoren worden bij deze
bedankt voor hun gift.

HPC op Kring Sprint kampioenschappen
Heemstede - Afgelopen weekend werden er in Purmerend
de jaarlijkse Sprint Kampioenschappen van de Kring NoordHolland gezwommen. Niet iedereen mag zomaar aan deze wedstrijd meedoen, daarvoor moet
er het afgelopen jaar voor iedere afstand een bepaalde limiet
zijn behaald. Voor HPC Heemstede mochten dit jaar Martijn
Braspenning, David van Groen,
Tim Walstock, Wesley Bos, Veerle
Claassen en Carmen Meijer aan
de start verschijnen. Het prachtige Leeghwaterbad is voorzien
van een elektronisch tijdwaarnemingsysteem dat voor zwemmers en publiek altijd erg leuk
is. Zodra de zwemmers hebben

aangetikt verschijnt op het grote
bord de officiële tijd. HPC is zelf
druk bezig met het onderzoeken
naar de haalbaarheid om zo’n
elektronisch tijdwaarnemingsysteem voor de club aan te schaffen. Het is een kostbaar systeem
en in het kader hiervan wordt er
druk gezocht naar extra sponsoring. Ondanks dat het begin van
de wedstrijd enigszins chaotisch
verliep, kon dat de zwemmers
van HPC niet deren. Op de Kring
Sprint Kampioenschappen worden alleen maar 50 meter nummers gezwommen. Op deze korte afstanden is het lastig om de
al zo scherpe persoonlijke records nóg verder aan te scherpen. Toch is dat bij 6 van de 15

starts gelukt en dat is een prima
resultaat. Wesley wist op de vrije
slag de derde plaats in zijn leeftijdscategorie te veroveren. David eindigde één keer als derde
en maar liefst drie keer als tweede in het klassement en was
slechts een paar tienden van een
seconden verwijderd van de titel
“Kampioen van Noord-Holland”.
Voor Tim en David was het wel
weer even wennen. Vorige week
mochten de heren aan de start
verschijnen van de Nederlandse Jeugd Kampioenschappen en
dat was toch even andere koek.
Daar kwamen de zwemmers per
serie naar voren gelopen onder
luide muziek en met professionele videoregistratie.

David, Carmen, Veerle, Tim, Wesley en Martijn.
Coaches Elly en Ad waren tevreden over het optreden van hun
pupillen. Degene die geen persoonlijk records hebben ge-

zwommen waren er wel heel erg
dichtbij. Alle zwemmers waren
super gemotiveerd en dat tekent
het huidige HPC Heemstede.
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Afsluiting deel Herenweg
(van noord naar zuid)
De Herenweg wordt vernieuwd. In de eerste fase van het werk, van 14 februari tot juni
2011, is het deel vanaf het kruispunt Kerklaan/Eykmanlaan tot en met de
Koediefslaan afgesloten voor verkeer van noord naar zuid (richting Bennebroek).
Andersom, van zuid naar noord, is verkeer over dit deel van de Herenweg wel
mogelijk. Fietsers kunnen in twee richtingen over één fietspad rijden.
Vanaf de Westelijke Randweg uit
Haarlem wordt het autoverkeer omgeleid
via de Spanjaardslaan, Heemsteedse
Dreef, Camplaan en de Van Merlenlaan.
Het verkeer vanaf de Zandvoortselaan
wordt omgeleid via de Lanckhorstlaan,
Heemsteedse Dreef, Camplaan en de
Van Merlenlaan.

Herenweg tussen Lanckhorstlaan en
Kerklaan in zuidelijke richting (richting
Bennebroek) zijn buiten gebruik tot
juni 2011. In noordelijke richting wordt
de bushalte ter hoogte van de
Kerklaan opgeheven. De bushalte bij
Kennemeroord wordt verplaatst nabij
de Koediefslaan.

Busverkeer

Informatie

De lijnen 50, 51 en 4 in zuidelijke
richting rijden via de Lanckhorstlaan,
Heemsteedse Dreef, Camplaan en de
Van Merlenlaan. De bushaltes op de

Meer informatie is te vinden op de projectpagina ‘Reconstructie Herenweg’ op
www.heemstede.nl. Reageren per e-mail
kan via herenweg@heemstede.nl.

Wandel mee op zaterdag 12 februari!

Feestelijke opening tunnel
N201/Recreatiepad
Op zaterdag 12 februari wordt de
tunnel onder de Cruquiusweg en
daarmee het recreatiepad langs de
Ringvaart en het Spaarne officieel
geopend. Hiermee is het nieuwe
recreatiepad dat Het Oude Slot met
Hageveld verbindt een feit.
Vervolg op pag. 2

In deze HeemstedeNieuws o.a.:

Volg ons op:

www.youtube.com/gemeenteheemstede

• Wijziging plannen Belle Rive
aan het Spaarne

heemstedetweet

HeemstedeConnect (group)

• Nieuwe inrichting winkelgebied
parallelweg Zandvoortselaan

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.
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Feestelijke opening tunnel N201/Recreatiepad
Dit wordt op een passende wijze gevierd:
met een wandeling langs de oevers van de
Ringvaart en het Spaarne, en uiteraard
door de tunnel. Alle inwoners van Heemstede en overige belangstellenden worden
van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig
te zijn. Het vertrek is om 14.00 uur vanaf het
theehuis bij Het Oude Slot. De opening
van de tunnel vindt plaats rond 14.15
uur, daarna wordt de wandeling voortgezet
naar Park Meermond. De wandeling wordt
begeleid door twee gidsen die vertellen
over de bijzondere natuur in dit gebied.
Halverwege de wandeling wordt de tunnel
onder de N201 officieel geopend. Dit
gebeurt rond 14.15 uur door wethouder
Pieter van de Stadt van de gemeente
Heemstede, gedeputeerde Rob Meerhof van
de provincie Noord-Holland en Vincent
Pieters van de Dienst Landelijk Gebied.
Daarna kunt u verder meewandelen naar
Park Meermond, het nieuwe recreatiegebied dat in juni 2010 openging.
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(vervolg van pag. 1)

Verbinding naar onbekend stukje
groen
Tussen Het Oude Slot en Hageveld ligt de
N201, de Cruquiusweg. Deze weg vormde
voor fietsers en wandelaars een barrière
naar een relatief onbekend, maar mooi
stukje groen in Heemstede. Met de tunnel
wordt dit stuk nu toegankelijk gemaakt.
Een gebied waar recreanten, langs de oevers
van de Ringvaart en het Spaarne, kunnen
genieten van rietzomen, graslanden, parken
en de monumentale gebouwen van Het
Oude Slot en Hageveld. Er zijn fiets- en
wandelpaden aangelegd en er vaart een
trekpontje.
De provincie Noord-Holland heeft met
financiële steun uit het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) en de
gemeente Heemstede het gebied toegankelijk gemaakt. Dienst Landelijk
Gebied heeft het het tunneltje onder de
N201 aangelegd.

Inloopavond dinsdag 15 februari

Wijziging plannen Belle Rive
aan het Spaarne
Op het terrein rondom het Spaarne Ziekenhuis zijn al geruime tijd plannen voor de bouw van
woningen. Dit project is bekend onder de naam ‘Belle Rive’. Door de recessie zijn de plannen
voor dit bouwproject gewijzigd. Daarom organiseert de ontwikkelaar VOF Aan Het Spaarne in
samenwerking met de gemeente Heemstede een informatiebijeenkomst op dinsdag 15 februari.
U bent van harte welkom tussen 19.00 en 21.00 uur de nieuwe plannen te komen inzien.
De ontwikkelaar VOF Aan Het Spaarne (een samenwerkingsverband tussen Synchroon
Ontwikkelaars, Ymere en Slokker Vastgoed) heeft een nieuw bouwplan gemaakt voor
41 zogenaamde grondgebonden woningen op het noordelijk deel van het terrein. Het
plan, ontworpen door Inbo Architecten uit Amsterdam, geeft aan welke typen woningen
de ontwikkelaar er wil gaan bouwen. Tijdens de inloopavond zullen medewerkers van de
VOF Aan Het Spaarne, de gemeente Heemstede, en Inbo Architecten uitleg geven over
het plan en uw vragen over het inrichtingsplan beantwoorden.

Datum & locatie
De inloopavond vindt plaats op dinsdag 15 februari, van 19.00 tot 21.00 uur. Locatie is de
raadzaal van het raadhuis, Raadhuisplein 1 te Heemstede. U kunt binnenlopen op het
moment dat het u schikt.

Nieuwe inrichting winkelgebied
parallelweg Zandvoortselaan
Werkzaamheden van 14 februari tot medio april
Het winkelgebied aan de Zandvoortselaan, vanaf het station tot aan de Vondelkade,
krijgt een nieuwe inrichting. Eerder werd de directe omgeving van het station opgeknapt.
Deze inrichting wordt nu doorgetrokken naar de westelijke parallelweg tussen Roemer
Visscherplein en Vondelkade. Het hele stationsgebied inclusief de parallelweg van de
Zandvoortselaan vormen hierdoor één samenhangend geheel. Met de nieuwe inrichting
krijgt de winkelstraat een uitstraling vergelijkbaar met die van de Binnenweg.
De werkzaamheden duren ongeveer 2 maanden en vinden plaats tussen 14 februari en
15 april 2011. De herinrichting bestaat uit het vernieuwen van de bestrating, openbare
verlichting en laanbeplanting en de aanleg van drainage. De parkeerplaatsen in het gebied
komen parallel aan de rijbaan te liggen; dit komt de verkeersdoorstroming ten goede. Na de
herinrichting kunnen fietsers voortaan in twee richtingen gebruikmaken van de parallelweg.
Het werk wordt in drie fasen uitgevoerd vanaf de Vondelkade richting het Roemer
Visscherplein. Per fase wordt een weggedeelte afgesloten voor alle verkeer. De andere
weggedeeltes zijn normaal bereikbaar. Winkels en woningen in het gebied blijven bereikbaar
voor voetgangers.
In de eerste werkfase is de Vondelkade afgesloten voor autoverkeer. De Vondelkade kan
dan alleen bereikt en verlaten worden via het Roemer Visscherplein.
Aansluitend aan dit project wordt een nieuwe oversteekvoorziening gemaakt op de grens
met Aerdenhout en worden aanpassingen uitgevoerd aan de riolering. Ook vindt klein
herstel plaats van enkele parkeervakken op het Roemer Visscherplein. De herinrichting
wordt uitgevoerd door Compeer B.V. uit Halfweg. Bewoners en bedrijven binnen het
gebied zijn per brief geïnformeerd over de werkzaamheden.

Loket Heemstede
Heemstede heeft één centrale plek waar u
voor al uw vragen op het gebied van wonen,
zorg en welzijn terecht kunt, namelijk
Loket Heemstede aan het Raadhuisplein 1.
Of het nu gaat om het aanvragen van een
voorziening in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (zoals hulp bij
het huishouden, OV-taxi, aanpassingen in
de woning of een rolstoel) of om informatie
en advies, wij helpen u graag verder.

Iedere werkdag tussen 08.30 en 13.00
uur kunt u, zonder afspraak, bij het Loket
langskomen. U kunt ons ook bellen om uw
vraag te stellen.
Loket Heemstede
Raadhuis, Raadhuisplein 1
Telefoon (023) 548 30 40
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag
van 08.30 tot 13.00 uur.

Zoekt u een vrijwilligersbaan of klus?
Heeft uw organisatie vacatures voor
vrijwilligers? Heeft u vragen over arbeidsvoorwaarden, rechten en plichten? Of
zoekt u een goede cursus/workshop 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 informatiezuil (dagelijks tijdens openingstijden
van de Luifel)
E-mail: steunpuntvrijwilligerswerk@casca.nl
Website: www.vrijwilligerswerkheemstede.nl
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Themabijeenkomst in de week van de liefde:

Kinderen en
seks(uele ontwikkeling)
Voor alle ouders, verzorgers en opvoeders van nu!

Eind februari 2011 verzendt het samenwerkingsverband Gemeentebelastingen
Kennemerland-Zuid (GBKZ) de gecombineerde aanslag gemeentelijke belastingen
2011. GBKZ doet dit voor de gemeenten
Bloemendaal, Heemstede, Zandvoort en
Haarlemmerliede en Spaarnwoude.
Op het aanslagbiljet staan de gemeentelijke
heffingen vermeld zoals: onroerendezaakbelastingen, rioolheffing, afvalstoffenheffing en hondenbelasting, en ook de
nieuwe waardebeschikking van uw woning
(de WOZ-beschikking).
Voor het taxeren van de WOZ-waarde
van uw woning gelden de regels die zijn
vastgelegd in de ‘Wet waardering onroerende zaken’ (Wet WOZ). Hierin is bepaald dat de WOZ-waarde wordt getaxeerd aan de hand van verkoopcijfers
van vergelijkbare typen woningen in uw
buurt of gemeente. Ook is in de Wet
WOZ geregeld dat de WOZ-waarde in
2011 moet worden vastgesteld naar het
waardeniveau van uw woning op 1 januari 2010. Die waarde kan hoger of lager
zijn dan de vorige WOZ-waarde in 2010
(waardeniveau 1 januari 2009).

Op basis van landelijke verkoopcijfers is
gebleken dat de gemiddelde WOZwaarde van woningen lager is dan vorig
jaar. Dit komt door de dalende verkoopprijzen in de woningmarkt. Omdat het om
gemiddelden gaat, kan in individuele
gevallen of voor bepaalde type woningen
nog wel sprake zijn van gelijk gebleven
waarde of zelfs een waardestijging. In alle
gevallen moet dit kunnen worden onderbouwd door verkoopcijfers van vergelijkbare
panden in de omgeving van uw woning.
De verkoopcijfers die GBKZ heeft gebruikt
bij de waardering van uw woning staan
vermeld in een taxatieverslag. Als u eigenaar
bent van een woning is het vanaf 1 maart
2011 mogelijk om het taxatieverslag te
raadplegen via de website www.gbkz.nl.
Voor eigenaren of huurders van een bedrijfspand of voor wie geen toegang heeft tot
internet, is ook vanaf 1 maart 2011 een
kopie van het taxatieverslag op te vragen
via telefoonnummer (023) 512 60 66.
Meer informatie over de aanslag en de Wet WOZ
kunt u vinden op de website van GBKZ:
www.gbkz.nl of op uw gemeentelijke website.

Werk aan de weg
Johan Wagenaarlaan
Tot medio februari 2011 worden in de Johan Wagenaarlaan de boomspiegels en parkeerplaatsen op diverse plaatsen hersteld. De werkzaamheden zorgen voor beperkte
verkeershinder.

Voordat je het weet heb je als ouder te maken met verliefdheidsgevoelens en ontluikende
seksualiteit bij je kind. Dat kan nu of in de toekomst vragen bij u oproepen. Hoe en wat
vertel ik op welke leeftijd? Wat betekenen seksuele gevoelens bij kinderen? Wat is
normaal en waar moet ik me zorgen over maken? Is mijn kind al aan seks toe en gebeurt
het wel veilig? Mijn kind wil nergens over praten, hoe kan ik dit onderwerp thuis bespreekbaar maken?
Dit zijn allemaal vragen die aan de orde zullen komen tijdens een bijeenkomst over
seksualiteit en liefde bij kinderen in de leeftijd van 9 tot en met 15 jaar. Het Centrum
Jeugd en Gezin Heemstede organiseert deze bijeenkomst samen met CASCA. De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 16 februari van 20.00 tot 22.00 uur in de Luifel op de
Herenweg 96 te Heemstede.

Help, mijn kind heeft vlinders in de buik!
Een open benadering door opvoeders helpt kinderen emotioneel en seksueel gezonde
volwassenen te worden, weet psycholoog-seksuoloog Sanderijn van der Doef. Zij en
Marjolein Muller, sociaal verpleegkundige van de afdeling Jeugdgezondheidszorg van de
GGD Kennemerland vertellen om beurten deze avond over de seksuele ontwikkeling en
hoe deze zo goed mogelijk te begeleiden.
Aan bod komen o.a. de lichamelijke verschillen tussen jongens en meisjes, lichamelijke
veranderingen en seksuele gevoelens in de puberteit, verliefdheid, seksuele voorkeur,
het aangeven van seksuele grenzen. Ook gaan zij in op nieuwe ontwikkelingen zoals
contacten via internet. Zij geven handreikingen voor gesprekken over seks en er zal volop
gelegenheid zijn om vragen te stellen.

Meer informatie
In het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) komt alle kennis over opvoeding en
opgroeiende kinderen bij elkaar. Met een brede kijk op het totale aanbod kan het CJG
meedenken, gericht informeren en adviseren. Eens in de zoveel tijd organiseert het CJG
een themabijeenkomst. In de week van de liefde (14 februari is Valentijnsdag!) is het
onderwerp: seksualiteit en liefde. Ouders en verzorgers van kinderen van 9 tot en met
15 jaar hebben hiervoor een uitnodiging ontvangen. Aanmelding voor deze bijeenkomst
is niet nodig.
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 CJG Heemstede. Er zijn geen kosten voor u
verbonden aan onze dienstverlening.

Merwedeplantsoen
Tot begin maart 2011 wordt de bestrating van het Merwedeplantsoen op diverse plaatsen
hersteld. De werkzaamheden zorgen voor beperkte verkeershinder.

Herenweg, tussen Kerklaan en Koediefslaan
In de periode 2011-2015 wordt de Herenweg in vier fasen opnieuw ingericht. De 1e fase
beslaat het weggedeelte tussen Koediefslaan en Kerklaan. Dit gedeelte wordt tussen
7 februari tot juni 2011 aangepakt. De werkzaamheden zorgen voor ernstige verkeershinder.
Uitgebreide informatie over het project Herinrichting Herenweg, de gevolgen en de voortgang vindt u op www.heemstede.nl > Actueel > Volg ’t beleid > Reconstructie Herenweg.

Heemsteedse Dreef, tussen Wipperplein en Van den Eijndekade
Op vrijdag 11 februari en maandag 14 februari t/m woensdag 16 februari 2011 is de oostelijke
rijbaan van de Heemsteedse Dreef tussen Wipperplein en Van den Eijndekade tussen
09.00 en 15.00 uur afgesloten vanwege bouwwerkzaamheden. Verkeer wordt via de andere
rijbaan geleid. De werkzaamheden zorgen voor grote verkeershinder.

Adres:
Lieven de Keylaan 7
Telefoon (023) 529 19 14
2101 VD Heemstede
E-mail: cjg@heemstede.nl
Openingstijden: ma, di, do 09.00 -12.00 uur, wo 14.00 - 17.00 uur
www.cjgheemstede.nl

Gratis het laatste nieuws
over Heemstede per e-mail?
www.heemstede.nl
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Omgevi ngsv ergunning

Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgev ingsv gunning
er
(Wabo) in werking getreden. Op grond va n deze wet is vo or v eel activ iteiten waarvo or tot 1 oktober 2010 een
aparte v ergunning of ontheffing v ereist was nu een
omgev ingsv ergunning v ereist waarin de v erschillende v ergunningen en ontheffingen integreren. Hieronder
treft u de div erse aanv ragen
omgev ingsv ergunning vo or deze week aan. Omdat we nu in een ov
rgangsperiode
e
zitten worden ook nog v ergunningen v erleend
die vo or 1 oktober 2010 zijn aangev raagd en dus
v olgens het oude recht moeten worden afgehandeld. Als wij deze v ergunningen (b.v . bouwv ergunningen, kapv ergunningen en sloopv ergunningen) v erlenen maken wij dat ook bekend
in deze rubriek.

Aanvragen omgevingsvergunning

Verleende omgevingsvergunningen (verzonden 4 februari 2011)

Omgevingsvergunning voor bouwen
Pieter Aertszlaan 11
het plaatsen v an een erfafscheiding
2011.029
ontv angen 27 januari 2011
J.H. Weisenbruchweg 6
het uitbreiden v an een woonhuis en plaatsen 2011.036
dakkapel op het v oorgev eldakvl ak
ontv angen 27 januari 2011
Bronsteeweg 74
het plaatsen v an een erfafscheiding
2011.042
ontv angen 28 januari 2011
Franz Lisztlaan 15
het v ergroten v an een dakkapel op het
2011.043
v oorgev eldakvl ak
ontv angen 1 februari 2011
Molenlaan 6
het wijzigen v an bestaande dakkapellen
2011.045
i.v .m. het plaatsen v an een rieten dak
ontv angen 31 januari 2011
het plaatsen v an een dakkapel op het zijdakv lak 2011.040
Hav enstraat 36
ontv angen 30 januari 2011

Omgevingsvergunning voor bouwen
Broeder Josephlaan 21
het v olbouwen v an een bestaand dakterras

Omgevingsvergunning voor bouwen en slopen
Leidsev aartweg 43
het bouwen v an een nieuwe garage en
slopen v an de bestaande garage
ontv angen 31 januari 2011
Omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken bestemmingsplan
Belle v an Zuylenlaan 9
het uitbreiden v an een woonhuis
ontv angen 28 januari 2011
Omgevingsvergunning voor slopen
Maaslaan 29 t/m 33 + 24
parapluv ergunning ( actualisatie
t/m 34, Rijnlaan 57 t/m 63,
v ergunning uit 2005)
Schielaan 2 t/m 42, Vechtlaan ontva ngen 28 januari 2011
1 t/m 13 en Scheldelaan
11 t/m 21 + 14 t/m 20,

2011.044

Omgevingsvergunning voor kappen
Eemlaan 18
het kappen v
Crayenestersingel 55
het kappen v
In de groenstrook bij
het kappen v
Kennemeroord 1 t/m 38
Bronsteeweg 26
het kappen v
Kerklaan 57A
het kappen v
Bronsteeweg 74
het kappen v

an een berk
an 2 beuken, 1 den, 1 eik
an 3 esdoorns

2011.024
2011.025
2011.016

an 3 leilandii’s en 1 den
an 1 hulstboom
an 1 conifeer

2011.028
2011.027
2011.031

De bov enstaande v ergunningen liggen va naf 10 februari 11
20op maandag tot en met
donderdag va n 08.30 - 17.00 uur en op v rijdag va n 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de
afdeling Bouw- en Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). Belanghebbenden kunnen hiertegen
bezwaar maken. Zie kader.

Omgevingsvergunning voor het in werking hebben van een inrichting
(Wet milieubeheer)
Cruquiusweg 49

2011.039

2010.067

actualisering omgevi ngsv ergunning v oor
het in werking hebben v an een inrichting

2010.040

De vo orschriften va n de v igerende omgev ingsv ergunning vo or de gemeente Heemstede
vo or het in werking hebben va n een baggerdepot, gelegen aan de Cruquiusweg 49 te
Heemstede worden op grond va n artikel 2.30 va n de Wabo geactu
aliseerd ten behoev e
ng aansluit bij het Besluit
va n de bescherming va n het milieu. De reden is dat de v ergunni
bodemkwaliteit.

2011.041

De v ergunning ligt op maandag tot en met donderdagv an 08.30 - 17.00 uur en op v rijdag
va n 08.30 – 13.00 uur va n 10 februari 2011 tot 25 maart 2011 ter
inzage:
- in de hal v an het raadhuis, gelegen aan het Raadhuisplein 1 te Heemstede
- gedurende de openingsuren bij de openbare bibliotheek aan het Julianaplein 1 te Heemstede.
De bibliotheek is ov erigens ook buiten kantoortijden geopend
De beslistermijn vo or bov engenoemde aanv ragen is 8 weken va naf ontva ngst va n de
- Milieudienst IJmond, Wijckermolen 2, Bev erwijk. Telefoon: (0251) 26 38 63.
aanv raag.
Fax: (0251) 263 888. E-mail: info@milieudienst-ijmond.nl
De bov enstaande aanv ragen liggen v anaf 10 februari
2011 op maandag tot en met donderdag v an 08.30 - 17.00 uur en op v rijdag v an 08.30 - 13.00 uur
er inzage
t
bij de afdeling
Bouw- en Woningtoezicht (Raadhuisplein 1).

Beleidsregels Wet Inburgering Heemstede 2011
Bij besluit va n 1 februari 2011 heeft het college de Beleidsregels Wet Inburgering
Heemstede 2011 va stgesteld. In deze beleidsregels zijn nadere regels gesteld vo or het
v erlenen v an ontheffing v an de inburgeringsplicht,
het v erlengen v an de inburgeringstermijn
en de kosten va n een medische keuring. Ook zijn regels gesteld ov er het opleggen va n
bestuurlijke boetes.
De Beleidsregels Wet Inburgering Heemstede 2011 treden met terugwerkende kracht per
1 januari 2011 in werking. De beleidsregels liggen gedurende 12 weken ter inzage op het
gemeentehuis. De beleidsregels zijn ook digitaal te raadplegen op www.ov erheid.nl of
www.heemstede.nl v ia “Politiek & bestuur” onder “Lokale regelgev ing”.

Belanghebbenden kunnen hiertegen in beroep. Zie kader.

Verkeersbesluit
- Het aanwijzen v an een parkeerplaats nabij de fl at Scholtenlaan 62 als gereserv eerde
gehandicaptenparkeerplaats ten behoev e v an de bewoonster (v erzonden 2 februari 2011).
Het besluit ligt va naf 10 februari 2011 zes weken ter inzage.
U kunt hiertegen bezwaar maken. Door het indienen va n een bezwaar wordt dit besluit
niet opgeschort. Bij een spoedeisend belang kan degene die een bezwaarschrift heeft
ingediend een v oorlopige v oorziening v ragen aan de president
va n de rechtbank, sector
bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Bij het indienen va n een v erzoek om
v oorlopige v oorziening moeten griffierechten worden betaal
d.
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De gemeenteraad van Heemstede houdt een openbare vergadering op 17 februari 2011
om 20.00 uur in de Burgerzaal van het raadhuis. U bent van harte uitgenodigd hierbij
aanwezig te zijn.
Op de agenda:
1. Vaststellen agenda raadsvergadering 17 februari 2011
2. Vragenuur
3. Uitvoering uitspraak Raad van State inzake bestemmingsplan Woonwijken Noordwest
4. Lijst van mededelingen en ingekomen stukken
5. Wat verder ter tafel komt
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Legitimatieplicht bij de verkiezingen

Agenda’s
Vergadering gemeenteraad

-

Op woensdag 2 maart 2011 zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten van NoordHolland. Omdat u in Heemstede dan in elk willekeurig stemlokaal binnen de gemeente
kunt stemmen, is het van belang dat u naast uw stempas ook een geldig legitimatiebewijs
kunt overleggen.
Als u zich niet kunt identificeren mag u niet stemmen. Ook als u iemand via de achterkant
van uw stempas machtigt om uw stem uit te brengen (de onderhandse machtiging) moet
deze een kopie van uw geldige legitimatiebewijs meenemen. Zonder deze kopie mag de
gemachtigde uw stem niet uitbrengen.

Verkiezing Provinciale Staten 2011
Adressen stemlokalen

Op www.heemstede.nl vindt u de stukken waarover de raad besluit. Alle stukken liggen
ook ter inzage in de ontvangsthal van het raadhuis. Meer weten? Neem contact op met
de raadsgriffie, telefoon (023) 548 56 46 of e-mail: raadsgriffier@heemstede.nl

Uitschrijving GBA
Met onbekende bestemming uitgeschreven uit de gemeentelijke basisadministratie
persoonsgegevens (GBA)
Als u gaat verhuizen moet u dit ook doorgeven 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 gemeentelijke basisadministratie
persoonsgegevens (GBA). Dit betekent, dat iemand dan ook formeel niet meer op dat adres
staat ingeschreven. De gevolgen hiervan zijn dat er bijvoorbeeld geen reisdocument of
rijbewijs bij de woongemeente aangevraagd kan worden en dat er geen gebruik gemaakt
kan worden van verschillende overheidsvoorzieningen. 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 het voornemen om de volgende
personen per 02-02-2011 met onbekende bestemming uit te schrijven:
C. Raats, geboren 18-09-1945, Heemsteedse Dreef 119
M.M.E. Raats, geboren 07-02-1947, Heemsteedse Dreef 119
Als de betrokkene het hier niet mee eens is, kan deze binnen twee weken na plaatsing
van deze publicatie hierop reageren door contact op te nemen met de afdeling
Publiekszaken van de gemeente Heemstede, Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ
Heemstede, telefoon (023) 548 58 68.

De burgemeester van Heemstede maakt bekend, dat voor de verkiezing van de leden
van Provinciale Staten van op woensdag 2 maart 2011 in onderstaande lokaliteiten een
stembureau is gevestigd.
Nummer
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Aanduiding stembureau
Raadhuis
Heemhaven
Nicolaas Beetsschool
Huize Bosbeek
Peuterspeelzaal
Schoolgebouw
De Evenaar
De Luifel
Bibliotheek
Het Overbos
Crayenesterschool
Bosch en Hovenschool
Station, Roemer Visscherplein
Peuterspeelzaal De Paddestoel
Spaarne Ziekenhuis
Welzijn Ouderen Heemstede
Voorwegschool

De stembureaus gemarkeerd met

Adres stembureau
Raadhuisplein 1
Von Brucken Focklaan 20
Sportparklaan 1-3
Glipper Dreef 209
Glipperweg 53
Reggelaan 14
Van der Waalslaan 33
Herenweg 96
Julianaplein 1
Burgemeester van Lennepweg 35
Crayenestersingel 37
Adriaan Pauwlaan 19
Roemer Visscherplein
Glipperweg 53
Händellaan 2
Lieven de Keylaan 24
Voorweg 24

zijn toegankelijk voor kiezers met lichamelijke beperkingen.

Ten opzichte van de vorige verkiezing zijn twee stembureaus komen te vervallen:
- Stembureau Activiteitencetrum De Molenwerf op de Molenwerfslaan;
- Stembureau Kennemeroord.
Iedere kiesgerechtigde mag zelf bepalen in welk van de stembureaus de stem uit te brengen.
Het dichtstbijzijnde stembureau staat op uw stempas vermeld.
Als u gaat stemmen moet u naast uw stempas ook een geldig of maximaal vijf jaar verlopen
identiteitsbewijs overleggen. Als u zich niet kunt identificeren mag u niet stemmen.

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de volgende persoon per
17-01-2011 met onbekende bestemming uit te schrijven:

Nadere inlichtingen worden verstrekt door afdeling Publiekszaken, Raadhuisplein 1, tel. 548 58 68.

H. Lala, geboren 16-04-1978, Crayenestersingel 27

Vervangende stempas

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 wethouders van Heemstede (Postbus 352, 2100 AJ Heemstede).
Ook kunnen belanghebbenden bij onverwijlde spoed een voorlopige voorziening aanvragen
bij de rechtbank te Haarlem (Postbus 1621, 2003 BR Haarlem).

Als u uw stempas kwijtgeraakt bent, kunt u tot uiterlijk 1 maart 2011, 14.00 uur bij de afdeling
Publiekszaken een vervangende stempas aanvragen. Na dit tijdstip is de aanvraag niet
meer mogelijk. In dat geval kunt u niet stemmen.
Mocht u uw stempas al omgezet laten hebben in een kiezerspas, dan is het aanvragen van
een vervangende stempas niet meer mogelijk. Ook in dat geval is het niet meer mogelijk
om uw stem uit te brengen.

Alternatieve tellocaties

Gemeentegids online?
www.heemstede.nl

Het college heeft besloten de stemmen van het stembureau Spaarne Ziekenhuis op het raadhuis te laten tellen. Het stembureau in de burgerzaal van het raadhuis telt de stemmen in
een andere ruimte in het raadhuis in verband met de inrichting van de burgerzaal voor de
verkiezingsuitslag.
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Nieuwe Erfgoedverordening
Bij besluit van 27 januari 2011 heeft de raad de Erfgoedverordening Heemstede vastgesteld. Eveneens bij besluit van 27 januari 2011 is de Monumentenverordening
Heemstede 2008 ingetrokken.
De Erfgoedverordening Heemstede treedt met ingang van 1 maart 2011 in werking. De
verordening ligt gedurende 12 weken ter inzage op het gemeentehuis. De verordening is na
de inwerkingtreding ook digitaal te raadplegen op www.overheid.nl of www.heemstede.nl
via ‘Politiek & bestuur’ onder ‘Lokale regelgeving’.

Meldpunt overlast
Heemstede heeft nu één centraal meldpunt voor het melden 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.

-
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Vaartuig bij Dr. Schaepmanlaan
De gemeentelijk opsporingsambtenaren van de gemeente Heemstede hebben geconstateerd
dat in de Ringvaart ter hoogte van de Dr. Schaepmanlaan een wit vaartuig met blauw
dekzeil is aangelegd aan grond die in eigendom is van de gemeente.
Op grond van artikel 3 aanhef en onder b van de Verordening op het gebruik van openbare
havens en binnenwateren is het verboden met dit vaartuig op deze plaats een ligplaats in
te nemen of te hebben.
De eigenaar van bovengenoemd vaartuig wordt verzocht binnen 2 weken na 9 februari
2011 zijn vaartuig buiten Heemstede te brengen. Indien de eigenaar geen gehoor geeft
aan dit verzoek, dan zullen burgemeester en wethouders overwegen bestuursdwang toe
te passen en het vaartuig te laten verwijderen. Het vaartuig wordt dan voor een periode
van 13 weken opgeslagen. De eigenaar kan zijn vaartuig binnen die periode terugontvangen na betaling van de kosten die zijn gemoeid met de uitoefening van de
bestuursdwang. Indien het vaartuig niet wordt opgehaald binnen bovengenoemde periode
w dan wel te laten vernietigen.
Voor vragen kan contact worden opgenomen met de gemeentelijk opsporingsambtenaren
van bureau Handhaving van de gemeente Heemstede, telefoonnummer (023) 548 56 30.

Bezwaar maken of uw mening/zienswijze kenbaar maken
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.

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 ondertekend 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 terinzagelegging, schriftelijk uw reactie aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 352,
2100 AJ Heemstede. Uw reactie zal bij de besluitvorming worden betrokken.

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 afhandeling. 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 weekeinde vindt doorschakeling plaats naar een telefoonbeantwoorder.

Agenda’s en
verslagen van de gemeenteraad?
www.heemstede.nl

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 aantekenen bij de rechtbank Haarlem wanneer u in een voorfase zienswijzen heeft ingediend of
wanneer u niet verweten kan worden geen zienswijzen te hebben ingediend. Richt uw beroepschrift 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).

