
krijgen langs schilderijen die al-
lemaal iets met dieren te ma-
ken hebben. Daarna gaan ze zelf 
schilderen onder de bezeilende 
leiding van Erika de Wit. Zij heeft 
een jarenlange ervaring met les-
geven in tekenen, schilderen en 
kunstgeschiedenis op basis- en 
middelbare scholen. Al snel wor-
den de contouren van snavel, 
kop of staart duidelijk met pot-
lood op echt canvas, hier en daar 
geeft Erika aanwijzingen en kan 
het echte werk beginnen, wer-
ken met verf. 
Kinderen scheppen graag, ze 
werken onbevangen, met lef, het 
hoeft niet allemaal te kloppen. 

Oei! Een flinke rode vlek op een 
trui. De kinderen ontdekken ook 
dat je met schilderen een schil-
dersschort aan moet hebben. 
Gelukkig heeft de baas, Jur For-
tuin, alle maten schorten in huis, 
hij krijgt veel kinderklassen in het 
Kunstbedrijf en moeders kunnen 
gerust zijn. De ouders kunnen op 
dinsdag 26 januari komen kijken 
in school, waar de kunstwerken 
tentoongesteld worden. Daar-
naast worden er op school ge-
durende het project ook kunst-
werken ‘Beest in Beeld’ gemaakt 
rond het thema. Bij groepen 1 en 
2 komt de kunstenaar in de klas.
Ton van den Brink

Heemstede – Sarah (11)  stelt 
zich voor als mevrouw Kra-
mer, kunstenares en heeft in 
het groepje de taak om uitleg 
te geven over haar `schepping`. 
In haar enthousiasme wordt het 
schilderij met een aantal zeer 
kleurrijke gestapelde kippen een 
meesterwerk, dat in geen mei-
denkamer meer mag ontbreken. 
De ongeveer evenoude Mark is 
de zogenaamde kunstenaar die 
het scheppingsproces van twee  
abstracte vogels uitlegt. “Er zat 
teveel rode verf op het schilde-
rij en dat heb ik eraf gebrand. 
Toen ging het in de fik, vandaar 
het vele zwart in mijn schilderij 
en daarna heb ik er direct  wa-
ter over gegooid. Kijk, daar zitten 
de witte vlekken. Mooi he”! Dirk-
jan noemt zijn vogels uit spek-
steen geschuurd, geslepen en 
gepolijst, de ‘kraaien zonder 
zorgen’,  zonder zich zorgen te 
maken of de kraaien ook weg 
kunnen vliegen met zijn fantasie, 
want de fantasie van een kind  is 
soms groter dan een kunstenaar 
bedoeld heeft. Zo krijgen een 
aantal schilderijen van vogels 
allemaal een beoordeling van de 
‘kunstenaar’, wat hoort bij de les 
kunst ontdekken.  
Jur Fortuin van het Kunstbedrijf 
aan de Raadhuisstraat legt uit 
dat alle groepen van basisschool 
de Evenaar eerst een rondleiding 

Actie in de kroeg voor Haïti
Heemstede – Donderdag 21 ja-
nuari is er een nationale actie 
op radio, TV en internet voor de 
slachtoffers van de aardbeving 
in Haïti onder de naam ‘Neder-
land helpt Haïti’. Dat hebben de 
Samenwerkende Hulp Organisa-
ties (SHO) en de zenders van de 
Publieke Omroep, RTL en SBS6 
bekendgemaakt. Net als bij de 
tsunami van 26 december 2004 
zal de 1ste Aanleg giro 555 steu-
nen door ten tijde van de nati-
onale tv-uitzending alle omzet, 
tips en giften te doneren. Me-

dewerkers van 1ste Aanleg staan 
op deze avond belangeloos ach-
ter de bar. In 2004 bracht een 
soortgelijke actie van de Aanleg 
het niet geringe bedrag op van 
1539,18 euro op. Een korte ver-
schijning van Christine Heger op 
de nationale televisie had ertoe 
bijgedragen dat veel Heemste-
denaren uitliepen om hun dona-
tie via een goed getapt pisje aan 
de bar te doen.
In de 1ste Aanleg is de uitzending 
donderdagavond via het plas-
mascherm te volgen.
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Kunst ontdekken op 
school de Evenaar

Tot en met 26 januari is er op basisschool De Evenaar het Kunstproject in samenwerking met het Kunst- 
bedrijf op de Binnenweg. Alle groepen krijgen aldaar een rondleiding.
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Bankje nummer vier gesloopt Bennebroek - Onlangs is weer een bankje bij de overplaats van 
speeltuin Linnaeushof gesloopt. Het is het vierde zitbankje dat 
is gesloopt door vandalen. Boswachters van Landschap Noord- 
Holland worden moedeloos van de vernielingen die de laat-
ste tijd plaatsvinden op de Overplaats bij de Linnaeushof. “Veel 
mensen genieten hier van het bankje en enkele raddraaiers ver-
pesten dat”, aldus hun reactie. Het vernieuwen van de bank 
op deze plek heeft al 2.500 euro gekost. Landschap Noord- 
Holland overweegt hier geen bank meer terug te plaatsen. Het 
is zeer spijtig voor de mensen die graag op deze plek even in 
het zonnetje gaan zitten. De bank is bewust kapot gemaakt. Er 
is in gezaagd en de betonnen delen zijn stukgeslagen. Ook de 
prullenbak en de begroeiing rondom het bankje zijn gesloopt. 
Extra toezicht heeft nog niet geleid tot een oplossing. Landschap 
Noord-Holland vraagt aan wandelaars op een oogje in het zeil te 
houden en de politie te bellen bij onraad.



Tien jaar geleden dacht ik nog 
dat ons dat in de Beethovenlaan  
niet zou gaan lukken.  Maar on-
ze  straat is met de komst van 
jonge gezinnen veranderd.  Wij 
zijn bijvoorbeeld niet de enigen 
in de straat, die zonnepanelen 
op het dak hebben laten plaat-
sen. Toen wij ons oriënteerden 
op het plaatsen van zonnepane-
len bleken er al twee families in 
de straat zonnepanelen te heb-
ben. Ook op het Sweelinkplein 
staat  een woonhuis met zon-
nepanelen. Wij hebben nu drie 
zonnepanelen en gaan er vijf bij 
nemen.  De twee andere gezin-
nen in de straat hebben al meer 
zonnepanelen en gaan dit jaar 
ook uitbreiden.”
Voor zonnepanelen kun je sub-
sidie krijgen van het rijk (Senter 
Novem). Maar het is niet een-
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. Uw 
ingezonden brief dient echter 
ondertekend te zijn met naam 
en adres, telefoon of e-mail-
adres. De redactie behoudt het 
recht brieven in te korten of te 
weigeren.

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

WWW.HEEmsTEDEr.nl

van 1930
P2: Bijzonder Heemsteeds Nieuws

(redactie@heemsteder.nl)

De foto dateert uit 1956.

Vroeger: Olijftak,
nu: Watertorenproject
Heemstede – Het is alweer 
enige tijd geleden dat het doek 
viel voor doopsgezind bejaar-
dentehuis De Olijftak. De sloop 
van dit gebouw aan de Heem-
steedse Dreef  dat voor een hele 
generatie Heemstedenaren ge-
zichtsbepalend was, was nood-
zakelijk geworden om ruimte te 
maken voor de tweede en derde 
fase van het Bouwplan Water-
toren. In totaal worden er 215 
appartementen gerealiseerd in 
de koop- en huursector.

Mirjam Goossens schreef en-
kele jaren geleden al over de 
sloop: Bejaardentehuis De Olijf-

tak kon destijds mede gebouwd 
worden met steun van een 
legaat van mejuffrouw C.M.C. 
Gallenkamp, nagelaten aan de 
Vereniging Doopsgezinde Ge-
meente in Haarlem. Het in sep-
tember 1956 geopende L-vormi-
ge gebouw was ontworpen door 
prof. ir. H.T. Zwiers en had de ca-
paciteit van vier afdelingen met 
148 bedden.
Bij de feestelijke opening kre-
gen de gezamenlijke bewoners 
een ongekend luxe openingsge-
schenk: een televisietoestel!

Wie heeft nog andere oude foto’s 
van dit gebied? Stuur ze naar: 

Terugblik op spraakmakend initiatief
Heemstede – De klimaattop 
in Kopenhagen. Alweer eni-
ge tijd achter de rug en inmid-
dels in eigen land ietwat over-
schaduwd door andere spraak-
makende zaken. Het klimaat 
en de veranderingen daarvan 
zullen echter nooit helemaal 
op de achtergrond raken. Het 
blijft een actueel gesprekson-
derwerp. Daarom nog even te-
rug naar 12 december vorig jaar. 
Lyn Crowlesmith (docente En-
gels) woonachtig in de Beet-
hovenlaan in Heemstede orga-
niseerde op het Sweelinckplein 
een wake bij kaarslicht voor een 
‘fair akkoord’ op de klimaattop 
in Kopenhagen. Via brieven naar 
vrienden, kennissen en buren in 
de omgeving van de Beethoven-
laan heeft zij  ongeveer 60 men-
sen op de been weten te krijgen. 

Het was een bijzondere, unieke 
en vreedzame demonstratie.

Van waar die betrokkenheid van 
Lyn Crowlesmith bij het milieu 
en het klimaat?
“Mijn betrokkenheid bij het mi-
lieu is langzaam gegroeid. On-
geveer 10 jaar geleden woon-
de er op het Sweelinkplein in 
Heemstede een vrouw, die mijn 
aandacht vestigde op het ge-
bruik van milieuvriendelijke pro-
ducten en hoe je zuiniger om 
kan gaan met water en elek-
triciteit. Zij gaf mij een folder  
waarin stond hoe je elkaar kan 
helpen door goederen en dien-
sten te ruilen. Je kon je toen 
ook als straat opgeven voor een 
soort competitie om de zuinigste 
straat van Nederland te worden 
met betrekking tot het milieu. 

redactie de Heemsteder, Visser-
straat 10, 1431 GJ Aalsmeer. U 

ontvangt ze na plaatsing weer 
retour. Zelf scannen en mailen 
kan natuurlijk ook: redactie@
heemsteder.nl

voudig om aan alle voorwaar-
den te voldoen.  Lyn geeft een 
voorbeeld: “Om voor subsidie in 
aanmerking te komen moet er 
een bepaald type meterkast ge-
plaatst zijn. Dat zijn meterkasten 
van Nuon, terwijl Eneco onze 
elektriciteitsleverancier was.“  
Lyn denkt dat meer mensen 
van de subsidieregeling gebruik 
gaan maken als de gemeente 
inwoners helpt  bij de aanschaf 
van zonnepanelen en het aan-
vragen van subsidie. Eenmaal 
heeft de gemeente een derge-
lijk initiatief genomen, namelijk 
op zaterdag 12 september. Veel 
burgers waren hier echter niet 
of te laat van op de hoogte. Ook 
Lyn was jammergenoeg te laat.  
Terug naar de kaarswake op het 
Sweelinckplein.
De wake op het Sweelinkplein 
duurde een uur en heeft indruk 
gemaakt op de aanwezigen. 
Lyn had voor kaarsen gezorgd 
en vriendelijke buurtbewoners 
hielpen haar iedereen te voor-
zien van een glaasje glühwein 
of fris. Voor deze manifestatie 
heeft Lyn steun gekregen van 
Avaaz (www.avaaz.org), een ge-
meenschap van wereldburgers, 
die mensen mobiliseert om po-
litici aan te sporen de juiste be-
slissingen te nemen. 
Lyn zegt: ”Mensen om me heen 
ook in Heemstede zien in dat er 
iets moet gebeuren. Juist een 
rijke gemeente als Heemstede 
moet zich richten op duurzaam-
heid en behoort hier heel veel  
aandacht aan  te besteden.”
Ten slotte geeft Lyn aan: ”ik pro-
beer heel zuinig om te gaan 
met de schaarse middelen van 
de wereld.  Wij hebben  nu ook 
een hybride auto en we probe-
ren vooral biologische produc-
ten te kopen. En het is heel po-
sitief van de gemeente dat er 
nu plastic ingezameld wordt. 
Dit scheelt mij ontzettend in de 
hoeveelheid afval.”
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Heemstede
Donderdag 21 januari
• Schrijfster Conny Braam ver-
telt over haar boek ‘De han-
delsreiziger van de Nederland-
se Cocaine Fabriek’. Locatie: 
Boekhandel Blokker, aanvang: 
20.00 uur. 

• Lezing ‘Wonderen bestaan’ 
om 20.00 uur bij Casca in de 
Luifel, Herenweg 96, Heem-
stede.  

• Muzikaal optreden van ‘Ach-
terom’ om 20.00 uur bij Cas-
ca in de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede. 

Zondag 24 januari
• Special ‘De Ontdekking van 
de Hemel’, een literaire mati-
nee en film in Het Oude Slot 
met Edwin de Vries. Aanvang 
14.30 uur.

• Voorstelling ‘Ridder Uk’ in 
Lilaluna Verteltheater. Aan de 
Ir. Lelylaan 10 (oude Nova- 
college) in Heemstede. Aan-
vang: 14.30 uur.

• De Wiebelbillenboogie, voor-
stelling voor kinderen. Locatie: 
bibliotheek Heemstede. Zon-
dag 31 januari, om 13.30 uur 
én om 15.00 uur.

Tot eind februari
• Foto’s bloemen, dieren en 
natuur van Skandy Postema 
in Het Overbos, Burgemeester 
van Lennepweg 35 in Heem-
stede.

Regio
Vrijdag 22 januari
• Zigeunerorkest Sintiromarus 
speelt in de grote zaal van ’t 
Trefpunt in Bennebroek.
Akonietenplein 1, aanvang: 
20.15 uur. 

• Van Dingstee Strijkkwar-
tet  in Museum de Cruquius. 
Info: www.CruquiusConcer-
ten.nl

Zaterdag 23 januari
• Lezing Dan Brown’s roman 
‘Het verloren symbool’ door 
Paul Marselje, om 11.30 uur. 
Locatie: Ripperdastraat 13 
Haarlem. 

Agenda
Cultuur

Donderdag 28 januari
• ‘Poëziecafé’ in de Bibliotheek 
Haarlem. Van 20-22.30 uur.
Gasthuisstraat 32. 

• Lezing ‘Rem-
brandt van Rijn 
failliet gegaan 
door tulpoma-
nie?’ in Museum de Zwarte 
Tulp, Grachtweg 2a, Lisse.
Aanvang 20.00 uur.  

T/m zaterdag 30 januari
• Papiermarmertechniek Ebru, 
Expositie, demonstratie en 
workshop in Bibliotheek Haar-
lem, Gasthuisstraat 32. 

Zondag 31 januari
• David Howard, voormalig 
Head Gardener van ZKH de 
Prins van Wales, geeft een le-
zing over Royal Gardens. Van 
15-16 uur, Teylers Museum 
Haarlem.

1 Februari t/m 15 maart
• Expositie ‘portretten van we-
reldburgers’ van Edith van 
Campfort in de Bibliotheek 
Haarlem, Gasthuisstraat 32. 

Donderdag 4 februari
• Klassiek kamermuziekcon-
cert door het ensemble Duo 
Fiselier / Noorland. Locatie: 
het kerkje op het terrein van 
GGZ InGeest, Rijksstraatweg 
113 te Bennebroek. Van 12.30 
tot 13.20 uur. Vrij toegankelijk.

Zaterdag 6 februari 
• Concert ‘If ye love me’ van 
kamerkoor Arte Vocale in de 
Janskerk (Noord-Hollands Ar-
chief), Jansstraat 40, Haarlem. 
Aanvang: 20.00 uur. 

Zondag 7 februari
• Haarlems Amateur Symfo-
nie Orkest in Immanuel kerk 
Haarlem. Van Egmondstraat 5. 
Aanvang: 14.00 uur. 

Maandag 8, dinsdag 9 en 
woensdag 10 februari
• Toneel ‘Zadelpijn en an-
der damesleed’. Locatie: Stad-
schouwburg Haarlem. 

Zaterdag 13 februari
• ‘Lux Aeterna’ Ode aan het 
eeuwige licht door Vocaal En-
semble Multiple Voice.
Aanvang: 17.00 uur. Locatie: 
Doopsgezinde Kerk, Haarlem.

Zaterdag 20 en
zondag 21 februari 
• De 48 uur van Chopin in de 
Philharmonie Haarlem. Festi-
val met o.a. lezingen, film, con-
certen.

Heemstede – Het is inmiddels 
een vertrouwd adres voor kan-
toorbenodigdheden en al uw 
kopieerwerk.  Binnenweg 68, 
waar de heren Bas en Bas hun 
B&B print en Office winkel sinds 
januari 2006 hebben. Zij heb-
ben van de vorige kopieerwin-
kel een totaalconcept voor pro-
ducten en diensten voor print en 
kantoor gemaakt voor particu-
lieren, verenigingen en bedrij-
ven met nieuwe apparatuur, een 
nieuwe huisstijl en een nieuwe 
naam B&B Print en Office. Met 
ongekende mogelijkheden. Met 
de kwalitatief beste en snelste 
apparatuur zijn zij in staat om 
posters te maken van een meter 
breed en wel dertig meter lang. 
Uw foto of geliefde schilderij op 
canvas gedrukt kan tot 90 cen-
timeter breed en vijftien meter 
lang. In standaardmaten hebben 
ze standaardprijzen en die  prij-
zen zijn messcherp, net als de 
afbeeldingen zelf. Particulieren 
lopen binnen voor kantoorspul-

len, of een kopie van een rap-
port, een foto of voor het kopi-
eren van werkstukken en ver-
slagen. Maar ook het inbinden 
kan door B&B gedaan worden. 
Veel verenigingen hebben in-
middels de weg gevonden naar 
de Binnenweg 68. B&B verzorgt 
hun drukwerk, maandblad, peri-
odiek, flyer of poster perfect. Ze 
hanteren voor verenigingen en 
bedrijven speciale tarieven voor 
alle producten en diensten, dus 
ook voor kantoorartikelen en het 
totale aanbod van cartridges. 
Met iedere maand nog eens 
een Maandaanbieding die elke 
maand te vinden is op de voor-
pagina van de Heemsteder. 
Ook scholen, scholieren en lera-
ren weten inmiddels het gemak, 
service  en de snelheid van wer-
ken te vinden bij B&B voor hun 
schoolboeken, schoolrapporten  
en schoolkranten. 

Nieuwe ontwikkelingen 
De twee jonge Bassen zijn in-

ventief in het leveren van nieu-
we producten en diensten aan 
bedrijven. De kopieermachines 
en printers die in de zaak staan, 
kunnen ook geleverd worden 
aan bedrijven, compleet met de 
service , onderhoud, gebruiksar-
tikelen en de garantie. Ze ver-
tegenwoordigen vijf vooraan-
staande merken en bieden ook 
hier en totaalconcept. Voor wei-
nig afdrukken maken heb je nu 
eenmaal een andere oplossing 
nodig dan de standaard ma-
chine. Veel werken met kleur 
vraagt weer een andere oplos-
sing. Daarnaast is een websi-
te met webwinkel in ontwikke-
ling en kan er straks online be-
steld worden.
Maar binnenlopen kan altijd. 
Veel vaste klanten komen weke-
lijks met hun opdrachten, groe-
ten de Bassen  en gaan weer te-
vreden. Die persoonlijke bena-
dering blijft gewoon belangrijk 
voor Bas en Bas.
Ton van den Brink

Voor het voetlicht...

B&B Print en Office,
complete kantoor en printwinkel

CDA publiceert ‘Passie voor Heemstede’
Heemstede - CDA Heemste-
de heeft maandag jl. het ver-
kiezingsprogramma voor de ko-
mende raadsperiode gepubli-
ceerd met als titel ‘Passie voor 
Heemstede’. CDA-lijsttrekker 
Christa Kuiper hoopt dat veel 
mensen het programma lezen: 
“De gemeenteraadsverkiezing 
gaat niet over landelijke thema’s 
maar over zaken die belang-
rijk zijn voor onze eigen mooie 
gemeente.”Het programma is te 
vinden op de website van CDA 
Heemstede: http://heemstede.
old.cda.nl
Uitgangspunt van het program-
ma is dat de gemeente Heem-

stede de financiën op orde 
heeft. Het gaat goed in Heem-
stede. “Maar dat betekent vol-
gens Christa Kuiper niet dat 
we achterover kunnen leunen. 
Onze inzet blijft noodzakelijk. 
Hoe goed we er ook voor staan; 
er is ook nog veel te doen. 
Bijvoorbeeld de verkeerssituatie 
en veiligheid in en rond Heem-
stede. Het CDA zet zich actief in 
om een weg van de kustroute 
naar de A4 (ten zuiden van Ben-
nebroek) te realiseren waardoor 
eindelijk het vrachtverkeer door 
Heemstede vermindert. Maar 
veel inzet mag u ook verwach-
ten in ons jongeren -en oude-

renbeleid. Dat is nooit klaar en 
vraagt onze voortdurende inzet”, 
aldus het CDA.

“In de periode 2010-2014 zullen 
daadkracht en bestuurskracht 
nodig zijn”, zegt Christa Kuiper. 
“De begrotingen zullen krimpen, 
maar er kan nog steeds veel 
worden gedaan, dit vraagt om 
duidelijke keuzes waarbij on-
nodige projecten tijdig moeten 
worden voorkomen. Het CDA 
heeft altijd bewezen de juiste 
en daadgerichte wethouders en 
raadsleden te leveren. Dat zullen 
we nu weer doen, met veel pas-
sie voor Heemstede.”
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Nieuwe Overbos zorgt voor 
ongemakkelijke discussie
Heemstede - Rumoer genoeg 
tijdens de vergadering van 
de commissie Ruimte. Op de 
agenda stond de nieuwbouw 
van het zorgcentrum Over-
bos. Zoals zo vaak zitten al-
le partijen op de één of an-
dere manier klem. De uiteen-
lopende belangen van Over-
bos, gemeente en omwonen-
den geven voldoende aanlei-
ding tot een ongemakkelij-
ke discussie. Iedereen heeft 
zijn of haar eigen waarheid 
of raakt ingeklemd tussen de 
vele regeltjes die van toepas-
sing zijn op een dergelijk pro-
ject.

Dubbel volume 
Het Overbos, onderdeel van de 
Stichting Sint Jacob, wil het ou-
de gebouw slopen en nieuw-
bouw realiseren. Volgens het 
bestemmingsplan mag zij veel 

meer oppervlakte bebouwen 
dan dat er nu in gebruik is.
In plaats van de oppervlakte ge-
heel te gebruiken stelt Overbos 
nu voor om de gewenste ruimte 
te zoeken in hoogbouw. De ge-
meente wil daar wel aan mee-
werken, omdat er nu minder 
grondoppervlak wordt gebruikt 
en zo het park en bos wordt ge-
spaard.
Omwonenden vrezen echter dat 
de hoogste toren (31 meter) hun 
uitzicht, zon en daarmee hun 
woongenot wordt aangetast. 
Het totale volume van het huidi-
ge gebouw (35.000 m3) zal toe-
nemen met 80% tot 63.000 m3. 
Volgens het bestemmingsplan 
mag er tot bijna 80.000 m3 wor-
den gebouwd. De hoogte over-
schrijdt op verschillende punten 
de toegestane hoogtes die zijn 
vastgelegd in het bestemmings-
plan, maar de gemeente lijkt 
daar geen punt van te maken.
Onderzoekers verwachten geen 
parkeerproblemen of proble-
men met de afwikkeling van 
het verkeer. Men gaat er van 

uit dat niemand in de omgeving 
zal parkeren, garanties worden 
hier niet gegeven. De 97 wonin-
gen, 91 appartementen, 6 pent-
houses, 6 groepswoningen, een 
wijkcentrum thuiszorg en een 
wijkservicepunt zullen wel meer 
verkeer aantrekken dan nu het 
geval is.

Huren worden fors
In het bestemmingsplan is een 
zorginstelling toegestaan. Het 
puur commerciële Overbos gaat 
de appartementen echter verhu-
ren aan draagkrachtige ouderen. 
Ook hier legt de gemeente het 
Overbos niets in de weg. Punt 
van discussie, tijdens de verga-
dering, was het feit dat de huren 
fors zullen zijn en daarmee een 
appartement alleen toegankelijk 
is voor mensen met een hoog 
inkomen. Het plangebied wordt 
door de provincie aangeduid als 

een gebied met een hoge histo-
risch geografische waarde. Op 
dat punt worden ook concessies 
gedaan.
Alle insprekers vonden de ge-
bouwen wel erg hoog worden 
en vonden dat de gemeente zich 
moest houden aan het bestem-
mingsplan. Men vroeg ook aan-
dacht voor de extra verkeers-
druk, het in stand houden van 
het groen en voldoende maat-
regelen bij het verwijderen van 
eventueel asbest. De mees-
te insprekers wonen in Kenne-
meroord, zij worden dan ook het 
zwaarst getroffen. Kritiek was er 
ook op de aannames door het 
college en de ambtenaren. Deze 
laatste schreven in hun stukken 
dat het verhogen van de huidi-
ge aanbouw van 3 naar 31 meter 
aanvaardbaar wordt geacht. 

Prestigeproject 
De PvdA wilde wel doorgaan 
met het plan en wacht op na-
dere uitwerking. Zij hadden wel 
moeite met massaliteit in dit 
mooie stukje duingebied. Daar-

naast vroegen zij aandacht voor 
de hoogte van de huren en voor-
zien zij personele problemen bij 
het  Nieuwe Overbos.
Het CDA vond dat als je niet 
meer grondoppervlakte wilde 
gebruiken je wel omhoog moest. 
Het past volgens deze partij in 
hun visie van ouderenzorg en 
vroeg het college nog eens kri-
tisch naar de parkeerbehoefte te 
kijken.
HBB vraagt zich af waarom een 
kortgeleden aangenomen be-
stemmingsplan, nu al weer 
wordt losgelaten. Op verschil-
lende punten zal er ontheffing 
worden verleend en dat vindt de 
lokale partij niet nodig.
De VVD wil de goedkeuring 
nog even vooruitschuiven tot er 
een meer definitief plan op ta-
fel ligt. Het college mag wel ver-
der gaan op de ingeslagen weg. 
Verder daagde zij de gemeen-
te en de omwonenden uit mee 
te denken over verkeersplannen 
voor dit gebied.
Volgens Prins (NH) is er geld ge-
noeg onder de ouderen voor een 
appartement op deze plek.
GroenLinks heeft geen vertrou-
wen in het plan en vindt het veel 
te massaal. Er is geen betaalba-
re huur voor middengroepen en 
er wordt groen opgeofferd. Men 
pleit voor kleinschaligheid en 
wijkgericht. Voor Overbos vin-
den zij dit een prestigeproject.
D66 legt zich neer bij de gro-
te massa van het gebouw en 
neemt aan dat de geboden zorg 
goed zal zijn.

Evenwicht tussen belangen
Volgens wethouder Van de Stadt 
spelen meerder instellingen hier 
een rol. In het verleden heeft 
Overbos afgezien van planscha-
de ten tijde dat Kennemeroord 
werd gebouwd. In ruil daar-
voor zal Kennemeroord nu vol-
ledig meewerken en geen pro-
blemen maken. In de nabije toe-
komst zal ook Kennemerduin 
gaan bouwen en ook dat zal wel 
stuiten op weerstanden. De wet-
houder is verheugd dat Overbos 
niet de maximale oppervlakte 
gaat gebruiken, iets wat het be-
stemmingplan wel toestaat. “Ik 
ben op zoek naar evenwicht tus-
sen de belangen van Overbos, 
bewoners en de natuur op die 
plaats”, hield hij de commissie-
leden voor.
Er is toegezegd dat alle bewo-
ners terug mogen keren als zij 
dat willen. Voor hen zal de huur 
(tijdelijk) worden verlaagd. 

De commissie gaat in meerder-
heid akkoord zodat Overbos en 
gemeente de plannen nu ver-
der kunnen uitwerken. Het lijkt 
er op dat de wens van de bewo-
ners van Kennemeroord, om of 
lager te bouwen of het geheel 
te draaien, niet wordt gehono-
reerd. 
Eric van Westerloo

Vrijwiligers Vacature Top 3
Heemstede - Steunpunt Vrij-
willigerswerk Heemstede publi-
ceert haar vacature Top 3. Staat 
er een leuke functie voor u bij, 
neem dan contact op met Yolan-
da van den Brink, Monica Snoeks 
of José van Duin – dinsdag t/m 
donderdag van 9.00-12.00 uur: 
023 – 5483824.
Op onze website www.vrijwilli-
gerswerkheemstede.nl kunt u 
nog veel meer leuke vacatures 
vinden!

Netwerkcoach
De netwerkcoach begeleidt een 
mantelzorger of iemand met 
ziekte of beperking met het op-
zetten en uitbreiden van een ste-
vig sociaal netwerk. Soms zien 
mensen alleen nog maar profes-
sionals om zich heen en is hun 
wereldje heel klein geworden. 
Door hun netwerk uit te breiden 
kunnen ze op meer mensen een 

beroep doen en wordt hun isole-
ment verminderd.

Kappersassistent(e)
Wij zoeken een vrijwilliger die 
onze kapster kan helpen in de 
kapsalon. De werkzaamheden 
bestaan uit het halen en bren-
gen van bewoners van de afde-
ling naar de kapsalon en het be-
geleiden van de bewoners tij-
dens het wassen en knippen.

Coördinator
Voor de Stichting dyslexie-hulp 
zoeken wij een coördinator die 
verschillende taken kan uitvoe-
ren: zoals het totale overzicht 
over de PR en administratie 
waarbij hij/zij tevens de vrijwil-
ligers aanstuurt die deze werk-
zaamheden uitvoeren. Uitwer-
ken marketingplan en uitvoeren. 
Wekelijks overzicht bespreken 
met contactpersoon.

Workshop spiertesten
Heemstede - De kunst van 
het spiertesten is een voorloper 
van Touch for Health, maar de-
ze technieken zijn ook los daar-
van direct te gebruken. In deze 
workshop komen verschillende 
thema’s aan bod. U leert spier-
testen, het verband te zien tus-
sen spieren en je brein (emo-
ties), uittesten hoe stress te re-
guleren is en waar blokkades 
zitten, voeding op allergie- en 
intolerantiereacties. Waar zitten 
onbalansen in je lichaam en hoe 
zijn die te corrigeren, het uittes-
ten van essences en edelstenen 
en nog veel meer. 
Een praktische workshop waar-
in je veel leert voor en over je-

zelf van docente Karin Blok-Ol-
sen. De tweedaagse workshop 
is op vrijdag 5 februari en za-
terdag 6 februari van  9.30 tot 
15.45 uur in Activiteitencentrum 
de Molenwerf, Molenwerfslaan 
11, Heemstede. Opgeven kan bij 
de receptie van Casca, de Luifel, 
Herenweg 96, Heemstede of tel.: 
023-548 38 28 – 1 op werkda-
gen van 9-12 uur.  In de maan-
den maart tot en met juni (elke 
maand 1x) zijn er meerdaagse 
workshops Touch for Health I t/
m IV als vervolg op deze work-
shop De kunst van het spiertes-
ten. Voor meer informatie hier-
over of opgeven kunt u bellen 
met Casca: 023-548 38 28 – 1.

Een ‘knuf’ van Sven
Gratis IJsknuffels sparen 
bij PLUS Heemstede - Deze winter 

heeft PLUS Supermarkt een 
leuke spaaractie voor jong 
en oud. Want t/m 27 februa-
ri 2010 kan men sparen voor 
gratis ijsknuffels. IJsknuffels 
zijn hele zachte pluche win-
terbeesten die herkenbaar zijn 
aan hun oranje muts. Er zijn 
zeven verschillende ijsknuf-
fels: een pinguïn, sneeuwwolf, 
zeehond, walrus, poolhond, 
eland en een ijsbeer.
Sparen voor IJsknuffels is heel 
simpel. Men ontvangt bij el-
ke 10,- euro aan boodschap-
pen al een ijsknuffelzegel. Bij 
tien zegels is de spaarkaart 
vol en kan men één van de 
zeven GRATIS ijsknuffels uit-
zoeken uit de speciale display 
in de winkel. U vindt uw Plus 
supermarkt natuurlijk aan de 
Jan van Goyenstraat in Heem-
stede.



Heemstede - Mr. Ir. Henk Kruij-
er werpt zich al enige tijd op 
voor de belangen van vele inwo-
ners, waar het gaat om de invoe-
ring van nieuwe bestemmings-
plannen in Heemstede. Zeker 
bij het plan Noord-West  maak-
te hij zich grote zorgen, omdat 
volgens Kruijer de mogelijkhe-
den tot aan, bij en opbouw van 
woningen en erven wel erg wor-
den verruimd. 
Maandenlang bestookte hij het 
bestuur van de gemeente met 
klachten, opmerkingen, voor-
stellen en zienswijzen. In zijn 
drang naar informatie vroeg hij 
de gemeente om een schriftelijk 
verslag van de commissieverga-
dering ruimte van 8 juni 2009.
Het gemeentebestuur stelde 
zich op het standpunt dat er ge-
luidsopnames zijn gemaakt van 
deze vergadering en dat een ie-
der die dat wilde deze opna-
mes thuis achter de compu-
ter kan afspelen via de websi-
te van de gemeente. Kruijer had 
er geen zin in om de langduri-

ge beraadslagingen af te luiste-
ren en verzocht om een schrifte-
lijk verslag.
Na de weigering van de ge-
meente om het gesproken 
woord op papier te zetten stap-
te Kruijer naar de bestuursrech-
ter in Haarlem, met een beroep 
op de Wet openbaarheid van 
bestuur. De rechter heeft afge-
lopen donderdag uitgesproken 
dat de betrokken wethouders en 
de burgemeester nog niet be-
hoorlijk hebben geantwoord op 
het verzoek van Kruijer, en be-
veelt hen om dat binnen vier we-
ken alsnog te doen. Hij geeft de 
gemeente daarbij de hint dat, 
ook al is er een geluidsopname 
van een vergadering gemaakt, 
de Wet openbaarheid van be-
stuur aan de burger het recht 
geeft om verslaggeving in een 
andere vorm te verlangen. 
Tevens werd de gemeente ver-
oordeeld de griffiekosten ad 
150,-- euro aan Kruijer te ver-
goeden.
Eric van Westerloo
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Help, ik moet een studie kiezen!
Informatieavond StudieKeuzeCoach 
bij De Praktijk Heemstede

Van Eijk: “Het is natuurlijk fijn 
dat er voor iedereen een studie 
is, maar je moet de juiste maar 
weten te vinden  Er is enorm veel 
veranderd in vergelijking met 
vroeger. Op deze avond leg ik in 
het kort uit hoe het huidige on-
derwijssysteem in elkaar zit, de 
Bachelor en de Master, Majors 
en Minors. En de mogelijkheid 
om een Master bij een andere 
faculteit te gaan doen waardoor 
de studie een meer beroepsma-
tig vervolg krijgt. Ik vertel ze hoe 
het zit met het puntenstelsel. 
Tijdens de voorlichtingsavond 
wordt ingegaan op de heden-
daagse onderwijsstructuur.
Er zijn wel degelijk veel verschil-
len tussen de diverse opleidings-
instituten. Het kan zijn dat een 
bepaalde hogeschool tijdelijk 
een slechte naam had, maar in-
middels enorm verbeterd is. Kin-
deren worden overrompeld door 
de grote hoeveelheid aan keu-
zes en ouders zijn de wanhoop 

nabij als het keuzemoment dich-
terbij komt en ze er nog steeds 
niet uit zijn. Het is mijn taak om 
het open te gooien en ze uit te 
leggen hoe het in elkaar zit. Als 
je dat hele keuzeproces syste-
matiseert, zie je de kinderen op-
eens opbloeien. Ze gaan het dan 
echt leuk vinden.”
Paula van Eijk(1959) heeft na 
een topsportcarrière en een op-
leiding vrijetijdssociologie ge-
werkt voor het Nationaal Olym-

Heemstede – Als ouder wil je graag dat je kind een goede 
studiekeuze maakt. Je hoopt dat je zoon of dochter een inte-
ressante studie kiest die haalbaar is en tevens een goed toe-
komstperspectief biedt. Was het vroeger duidelijk - rechten, 
geneeskunde of psychologie - tegenwoordig zijn er ontelbaar 
veel studies om te kiezen. De mogelijkheden zijn groter ge-
worden, maar tegelijk heb je er een probleem bij. Want zoek 
maar eens uit wat goed bij je past. Met deze toch zeer belang-
rijke beslissing kan hulp op maat uitkomst bieden. Studiekeu-
zecoach Paula van Eijk houdt op donderdag 21 januari een 
informatieavond in De Praktijk Heemstede. Toekomstige stu-
denten en hun ouders zijn die avond van harte welkom.

pisch Comité , de VPRO en de 
NCRV.  Al sinds 1995 richt zij 
zich in Amsterdam op jonge-
ren die voor hun studiekeuze 
staan. StudieKeuzeCoach is in-
middels uitgegroeid tot een be-
drijf met meerdere vestigingen 
en tien coaches. Met individuele 
coaching begeleiden ze de zoek-
tocht naar een studie die het 
beste past. Meerdere gesprek-
ken leiden tot de keuze die door 
de scholier zelf wordt gemaakt. 
De meeste leerlingen van een 
examenklas van de middelba-
re school hebben de mogelijk-
heid zich te oriënteren via inter-
net en georganiseerde studie-
beurzen. De gigantische omvang 
van het aanbod kan de twijfelen-
de leerling behoorlijk afschrik-
ken. Van Eijk: “Het werkt ook 
verwarrend, want als je al weet 
waarin je geïnteresseerd bent, 
is het nog een hele kluif erach-
ter te komen waar je welke op-
leiding vindt en wat die opleidin-
gen precies inhouden. Wij bren-
gen daar duidelijkheid en over-
zicht in. Wat ik doe is eigenlijk de 
eerste loopbaanbegeleiding ge-
ven aan scholieren.”
Opgeven voor de informatie-
avond kan telefonisch: 023-
5291642 adres: Jan van Goyen-
straat 25-27 Heemstede. Inloop 
vanaf 19.30 uur met koffie en 
thee. Informatieavond van 20.00-
22.00 uur.
Mirjam Goossens

Leren tapdansen bij MKZ
Regio – Na het winnen van het 
Junior Songfestival door ‘onze’ 
Ralf met het lied Click Clack, is 
de wens om te leren tapdan-
sen toegenomen. Het Muziek-
centrum Zuid-Kennemerland 
- dé school voor muziek, dans 
en theater - wil daarbij helpen. 
Daarom start het MZK in ja-
nuari 2010 met de cursus tap-
dance. Voor meer informatie 
- onder andere over de gratis 
proefles - en aanmelden: www.
mzk.nl.
Eind januari start het MZK met 
de cursus tapdance voor jon-
geren tussen 12 en 18 jaar. De-
ze korte cursus van 13 lessen 

– een introductie tot het tap-
dansen - wordt gegeven door 
Danny Poetiray. Danny is al ja-
ren verbonden aan het MZK en 
geeft onder andere leiding aan 
de musicalschool van het Mu-
ziekcentrum Zuid-Kennemer-
land. Hij volgde diverse oplei-
dingen en workshops tot musi-
caldocent in New York en Lon-
don, heeft o.a. ook les gehad 
van Gene Kelly. Op zaterdag 23 
januari kun je een gratis proef-
les tapdance volgen. Je kunt 
dan alvast een beetje ervaren 
wat tapdance is en krijgt alle 
benodigde informatie over de 
cursus.

Vesperdienst 26 januari
Heemstede - De Raad van 
Kerken Heemstede organiseert 
op dinsdag 26 januari een ves-
perdienst in de doopsgezin-
de kerk aan de Postlaan 16 te 
Heemstede. Aanvang 19.30 uur. 
Voorgangers zijn ds. A. Molen-

dijk en pastor P. Visser. De ves-
per wordt georganiseerd in het 
kader van de Week van het ge-
bed voor de eenheid van de 
Christenen. zie ook: www.week-
vanhetgebed.nl of www.raad-
vankerken.nl

Ochtendje politiek bedrijven 
op de vierkante meter
Heemstede - Of de grote alu-
miniumachtige platen de politie-
ke stormen kunnen doorstaan, 
de behangerslijm alle knappe 
koppen van de politieke partij-
en kunnen vasthouden; zater-
dagochtend smaakte de koffie 
van gemeentewege verstrekt, 
prima! De echte werkers van de 
campagneteams van de politiek 
partijen van Heemstede plakten 
voor de eerste keer gezamen-
lijk hun posters in de werkplaats 
van de Gemeentewerf aan de 
Cruquiusweg. Fractievoorzitter, 
raadslid, wethouder, campag-
neleider of bestuurslid van een 
partij, ze kibbelden wat over het 
formaat van de posters. De VVD 
een hele grote, we zijn ook de 
grootste, aldus VVD voorman  
Pieter van de Stadt, A 2 is toch 
de afspraak, aldus Ruud Prins 
van Nieuw Heemstede, Carmen 
van der Hof van D66 plakte rus-
tig door en Sjaak Struiff, PVDA,  
zocht een plaats linksboven. 
Daar horen we thuis! CDA`er 
Ton Belien probeerde op alle 
borden de fraaie foto van Chris-
ta Kuiper in het midden te plaat-

sen, Ida Sabelis , Groen Links, 
zocht eveneens het midden  en 
Remco Ates van HBB plakte er 
direct tegenaan. Passen, meten, 
even doordrukken, snel nieuwe 
kansen zoeken op het volgen-
de bord, kortom, gewoon een 
ochtendje politiek bedrijven op 
de vierkante meter. Het resul-
taat van het politiek plakwerk 
kunt u vanaf nu bewonderen op 
een aantal strategische plaatsen 
in Heemstede. U kunt kiezen, 3 
maart! 
Ton van den Brink  

Collecte Amnesty in februari
Heemstede - Mensenrech-
tenorganisatie Amnesty Inter-
national houdt van 8 februa-
ri tot en met 13 februari 2010 
voor de achtste keer een lan-
delijke collecte.  Dit jaar zullen 
zo’n 22.000 collectanten door 
het hele land steun vragen voor 
het werk van Amnesty.  Ook in 
Heemstede gaan collectanten 
op pad. Grote kans dat u een 

van die vrijwilligers aan de deur 
krijgt. We hopen dat u mee wilt 
helpen middels een gift in de 
collectebus!
Met de slogan ‘Geef om vrij-
heid’ wil Amnesty Internatio-
nal duidelijk maken dat vrijheid 
niet in alle landen vanzelfspre-
kend is en dat er geld nodig 
is om aan de naleving van de 
mensenrechten te werken. 

Henk Kruijer krijgt gelijk 
van de rechter
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Amnesty International Heemstede 
stopt ermee

Heemstede - De Heemsteedse groep van Am-
nesty International stopt met ingang van 2010 
met haar activiteiten. De Haarlemse groep wil 
eventuele nieuwe werkzaamheden op verzoek 
van harte ondersteunen. 
“Het is jammer dat de groep Heemstede van 
Amnesty International vanaf januari 2010  op-
houdt te bestaan”, aldus Els Scheele die tot die 
datum als coördinator fungeerde. In verband 
met hun leeftijd kunnen de werkgroepsleden 
vooral de straatactiviteiten  niet meer doen zo-
als nodig is. De acht werkgroepsleden zullen 
het werk gaan missen, maar zijn tegelijkertijd 
blij met de vrije tijd die hen dat gaat opleveren. 
De leden hebben nu recht op ‘pensioen’.
De groep kwam in vrijwel de huidige samen-
stelling 15 jaar geleden voor het eerst bijeen en 
heeft sindsdien vorm gegeven aan het plaatse-
lijke Amnesty-werk. Alle leden kijken met ple-
zier maar ook met enige weemoed op die tijd 
terug. Wat is er veel gebeurd, zoals de vrijgela-
ten gevangene uit Peru die op bezoek kwam in 
Heemstede, de jaarlijkse acties rond  8 maart, 
internationale vrouwendag, en rond 10 decem-
ber, de dag van de mensenrechten.  Ook actue-
le gebeurtenissen waarop gereageerd werd, zo-

als de China acties vooruitlopend op de Olym-
pische Spelen in 2008 en recentelijk de acties 
ter ondersteuning van mensenrechtenactivisten 
in Nigeria. Amnesty Heemstede richt haar dank 
op alle inwoners die in de loop der jaren duizen-
den handtekeningen hebben gezet! Het Heem-
steedse publiek zal waarschijnlijk ook de boe-
kenmarkten gaan missen. Vaak was Amnesty 
International te vinden voor de ING bank in de 
Binnenweg, of op het plein voor de bibliotheek. 
Iedereen die Amnesty steunde door boeken te 
geven en te kopen  of  om de ruimte beschik-
baar te stellen wordt hartelijk dank gezegd. Die 
dank wordt ook toegezwaaid aan het gemeen-
tebestuur dat er altijd blijk van gaf Amnesty In-
ternational zeer ter wille te zijn.

Scholen, verenigingen of  andere groeperingen 
die Amnesty willen laten spreken, kunnen altijd 
rekenen op de medewerking van de Haarlem-
se Groep van Amnesty. Bovendien kan het werk 
van Amnesty altijd gesteund worden, niet alleen 
door lid te zijn, zoals 1052 leden in Heemste-
de, maar ook door op www.amnesty.nl te kijken 
hoe men zelf actief kan zijn voor het vele goede 
werk dat door Amnesty wordt gedaan.

Voetbalplaatjes sparen bij 
Albert Heijn Bennebroek

Verzamelaars maken dit jaar 
voor het eerst kennis met een 
compleet nieuwe online voet-
balplaatjeswereld. Vanaf maan-
dag 25 januari kunnen zij op 
www.ah.nl/voetbalplaatjes een 
online verzamelalbum aanma-
ken en alle verhalen ontdekken 
over de spelers, hun ‘kleedka-
mergeheimen’ en wedstrijdritu-
elen. Door de code achterop het 
fysieke voetbalplaatje in het on-
line album in te vullen verschijnt, 
naast het plaatje, het persoonlij-
ke verhaal in tekst, foto of film. 
Door het online verzamelalbum 
te koppelen aan Hyves kunnen 
de verzamelaars bovendien in 
één oogopslag zien met welke 
vrienden ze voetbalplaatjes kun-
nen ruilen.

Twee landelijke ruilmiddagen
“De voetbalplaatjesruilmiddag 
werd vorig jaar zo goed bezocht 
dat wij dit jaar twee keer een ruil-
middag organiseren”, zegt on-
dernemer Carlo Zwetsloot. “De 
eerste ruilmiddag vindt plaats 
op woensdagmiddag 17 febru-
ari. De laatste kans om het al-

bum compleet te krijgen de ver-
zamelaars op woensdagmiddag 
3 maart. De voetbalplaatjes zijn 
in onze winkel verkrijgbaar tot 
en met  zondag 7 maart.”

Extra voetbalplaatjes
Dit jaar is er één voetbalplaat-
je meer dan vorig jaar: de fel-
begeerde kampioensschaal. Bo-
vendien worden ook nu weer 
drie extra voetbalplaatjes in om-
loop gebracht. Welke dat zijn, 
bepalen de voetbalfans zélf door 
tussen 25 januari en 16 februa-
ri online hun stem uit te brengen 
op nieuwkomers in of transfers 
binnen de Eredivisie. Helemaal 
nieuw is de koppeling met Hy-
ves. Door de koppeling tussen 
het online verzamelalbum en 
Hyves kunnen de verzamelaars 
in één oogopslag zien met welke 
vrienden ze welke voetbalplaat-
jes kunnen ruilen.

Albert Heijn in Bennebroek is 
geopend op maandag t/m za-
terdag van 8.00 – 21.00 uur. El-
ke zondag geopend van 16.00-
20.00 uur.

Bennebroek –Vanaf 25 januari kunnen klanten weer voetbal-
plaatjes sparen bij Albert Heijn in Bennebroek. Klanten krij-
gen bij elke 10 euro boodschappen een zakje met vijf voet-
balplaatjes en kunnen zo alle sterren van de Eredivisie sparen. 
Natuurlijk is er een gloednieuw, prachtig vormgegeven ver-
zamelalbum dat dit keer een kijkje geeft in de kleedkamers 
van de Eredivisieclubs. Nieuw is het online verzamelalbum op 
ah.nl/voetbalplaatjes en de mogelijkheid via een speciale Hy-
ves-tool plaatjes te ruilen met vrienden.

Praktijk voor fysiotherapie met Tim Binkhorst

FlowFysio opent de deuren
Heemstede – Begin dit jaar 
hebben fysiotherapiepraktijk 
Flow Fysio en FM Healthclub 
hun krachten gebundeld.

Sinds kort kunnen leden van de 
sportclub aan de Kerklaan ie-
dere maandagochtend en don-
derdagmiddag terecht op het 
inloopspreekuur van de in de 
sportschool gevestigde prak-
tijk van fysiotherapeut Tim Bink-
horst.
Maar niet alleen leden van FM 
Healthclub kunnen bij FlowFy-
sio aankloppen: iedereen met 
klachten aan het bewegingsap-
paraat kan een afspraak maken.
“Ik richt me op mensen met een 
actieve levensstijl. Wie bij mij in 
de praktijk komt, wordt niet al-
leen behandeld op de bank, 
maar werkt zelf ook actief mee 
aan het eigen herstel. De eer-
ste stap is het verhelpen stoor-
nissen aan het bewegingsappa-
raat en vervolgens gaat de pa-
tiënt onder begeleiding oefenen 
om het lichaam weer langdurig 
klachtenvrij te laten bewegen. 
Uit wetenschappelijk onderzoek 
blijkt namelijk dat ‘actieve reva-
lidatie’ een beter en langduriger 
effect heeft dan alleen een pas-
sieve behandeling”, legt Bink-
horst uit. 

Vandaar dat de samenwerking 
met de sportschool zo goed 
past. “FM is een mooie en mo-
derne healthclub en hun visie 
sluit perfect aan bij die van mij. 
Beiden willen wij mensen in be-
weging zetten en houden waar-
door ze zich fysiek en mentaal 
beter gaan voelen. Bovendien 
leent de ruimte van de sport-

school zich uitstekend voor het 
aanbieden van beweeggroe-
pen voor mensen met specifie-

ke aandoeningen zoals artrose 
en lage rugklachten. 
Na een intakegesprek stel ik 
een klachtgericht trainingspro-
gramma samen, waarmee de 
patiënt gedurende drie maan-
den, onder begeleiding en in 
groepsverband, aan de slag 
kan. Hier gaan we zeer binnen-
kort mee van start”, aldus Bink-
horst. “Het doel van deze be-
weeg-groepen is mensen met 
een specifieke aandoening zelf-
standig te leren bewegen. We-
tenschappelijk onderzoek heeft 
ook uitgewezen dat de kwaliteit 
van leven aanzienlijk kan ver-
beteren na het volgen van be-
weegprogramma.”

Binkhorst deed zijn ervaring op 
in verschillende particulieren 
praktijken en de laatste jaren 
als hoofd fysiotherapie en phys-
cian assistent in orthopedische 
kliniek Zestienhoven in Rot-
terdam. Daar heeft hij zich 
gespecialiseerd op het gebied 
van schouder- en knieproble-
men en de revalidatie na ope-
raties. Ook specialiseert hij zich 
op dit moment als orthopedisch 
manueel therapeut en hoopt hij 
van de zomer de master-oplei-
ding manuele therapie af te ron-
den. Tevens is hij verbonden aan 
het Nederlandse Surfteam als 
fysiotherapeut en conditietrai-
ner. 

Flow Fysio (www.flowfysio.com) 
is gevestigd in FM Healthclub 
aan de Kerklaan 113 achter in 
Heemstede. Voor meer infor-
matie en afspraken neem con-
tact op met 06-81466505 of mail 
naar info@flow-fysio.com

Foto: Gerda Oude Wesselink-van 
Dijk.

Ik dacht dat Heemstede 
een nette gemeente was
Heemstede - De meeste leerlingen van ’t Atheneum College Ha-
geveld hadden niet verwacht, dat vandaag (donderdag 14 januari) 
er eens heel anders uit kon zien dan alle andere donderdagen. 
Ik kwam op school en het enige wat ik zag was een onbekend 
busje op het terrein, leerlingen die zich paniekerig gedroegen en 
honden die aan alles snuffelden. Het was weer zo ver. Voor de 2e 
keer dit schooljaar wilde Hageveld de leerlingen weer testen of 
er niet te veel drugs gebruikt werd, deze keer weer door gewoon 
iedereen te controleren op het bij zich hebben van drugs. Aan-
gezien de eerste poging een beetje mislukt was, iedereen wist 
namelijk al dat de drugshonden die dag naar school zouden ko-
men en gelukkig was (bijna) elke leerling toen zo slim om geen 
drugs op zak te hebben. Moest Hageveld het natuurlijk nog een 
keer proberen, of het succes had is nog niet bekend, maar ik wist 
nog net een van de drugs-opspoor-mannen aan te spreken en hij 
wist mij het volgende te vertellen: “Ik mag niet zeggen hoeveel 
mensen er zijn gepakt, maar het 
zijn er genoeg”. Gelukkig zitten 
er ook kletsgrage leerlingen op 
het Hageveld, die wat meer in-
side-information voor mij had-
den. “Er zijn geen leerlingen op-
gepakt, alleen wat jassen die 
naar wiet roken zijn in beslag 
genomen”. Precies op het mo-
ment dat mij dit werd verteld, 
ging er een hond bij een jongen 
zitten en mocht die jongen met 
de mannen mee komen. 
Pamela Ratcheva (leerlinge 
Hageveld)

INGEZONDEN
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Op de foto v.l.n.r.: Hester Brussaard (4e), Lisa Goossens (2e), 
Milan Timmers (verenigingsbeker) en Joryd Weverink (1e)

Wederom verenigingsbeker 
H.B.C. tafeltennis

Heemstede - Ging de verenigingsbeker vorige week tijdens de 
afdelingkampioenschappen nog aan de neus van de H.B.C. jeugd 
voorbij. Dit weekend werd met overmacht de beker op het toernooi 
in Enkhuizen bij de organiserende vereniging Olympia gewonnen.
Dit toernooi is een mooie warming up voor de competitie die vol-
gende week van start gaat. H.B.C. doet ook bij deze competitie weer 
met 16 teams mee. Het 1e team komt door de verhuizing van de 
2 topspelers Simone Broersen en Joey Smit naar de buurman HTC 
(Hoofddorp) 1 klasse lager uit in de 1e klasse van Noord Holland. 
De verwachtingen van de veelal jonge H.B.C. spelers zijn hoog.
Het toernooi is een kleinschalig toernooi waar over de hele dag toch 
meer dan 100 kinderen aan mee doen. H.B.C. was met 20 kinderen 
vertegenwoordigd in 7 van de 12 poules. Tijdens dit toernooi wer-
den meteen de verschillen tussen de 2 regio´s pijnlijk zichtbaar. Re-
gio Noord is duidelijk een stuk zwakker dan Regio Zuid (van Noord 
Holland) iets wat al jaren vermoed wordt maar nooit zo erg duide-
lijk werd als bij dit toernooi. Met in totaal 34 punten werd H.B.C. met 
overmacht de winnaar. Alkmaar was 2e met 14 punten. Voor H.B.C. 
haalde de volgende spelers/-sters een prijs. In poules C won Ash-
kan Issazadeh zeer overtuigend de 1e plaats. In poule E wist Jor-
dy Weverink de 1e prijs te bemachtigen met als 2e Lisa Goossens 
die alweer een beker bij haar indrukwekkende prijzen kast kon zet-
ten. In poule F wist Kevin Weverink de 2e plaats te behalen met als 
3e Ruby Tangerman en 4e Sven Philippo. Poule G werd een prooi 
voor Cynthia van Bakel. Zij won haar 2e grote beker in 8 dagen tijd. 
Nik Herkströter werd 3e en won voor het eerst in zijn tafeltenniscar-
rière een persoonlijke beker. De prijzen in poule H gingen naar Jari 
Koops 1e en Rutger de Valk 2e  In deze poule was verder nog een 
opvallende uitvaller. Matthijs van Beek viel geblesseerd uit. Hij viel 
tegen een muur toen hij een bal met een uiterste krachtsinspanning 
wilde pakken. Hij moest zelfs naar het ziekenhuis gebracht worden 
een uitzonderlijke situatie bij tafeltennis. Gelukkig heeft hij niets ge-
broken. Poule I werd gewonnen door Emea van den Bos met als 2e 
Sarah Lubberhuizen. Sarah doet al een aantal keren mee aan toer-
nooien maar greep elke keer net naast de bekers. Nu kreeg ze met-
een een hele grote beker. Voor H.B.C. wonnen hierdoor 13 van de 
20 deelnemers een beker een uitzonderlijke prestatie.
Ron Olijdam 

INGEZONDEN

Oproep voor exposanten
Bennebroek - Stichting Ten-
toonstellingen Bennebroek or-
ganiseert per jaar ongeveer tien 
tentoonstellingen in het voor-
malige Gemeentehuis van Ben-
nebroek. Op deze tentoonstel-
lingen wordt kunst, waaronder 
schilderijen en beelden getoond 
van meestal amateur of semi-
professioneel-werkende kun-
stenaars.
Kunstzinnige inwoners uit Ben-
nebroek en aangrenzende ge-
meenten, die hun werk willen 
exposeren worden bezocht door 
een afvaardiging van het be-
stuur, welk beslist of het werk 
voldoet aan de eisen die een in-
teressante expositie stelt. Een 
tentoonstelling bestaat meestal 
uit werk van meerdere kunste-
naars. Vaak is er dan een combi-

natie tussen platte vlaktechnie-
ken en ruimtelijk werk. Voor de-
gene die het gebouw kent, be-
hoeft het geen betoog, dat het 
getoonde werk daar prachtig tot 
zijn recht komt! Tegenwoordig 
komen er meer bezoekers dan 
voorheen en nemen ze vaak de 
gelegenheid waar om de expo-
sitie te bezoeken. 
Geïnteresseerden kunnen een 
aanmeldingsverzoek met een of 
meer foto’s  van het te expose-
ren werk zenden aan het secre-
tariaat, de heer H.Holt, Gierstraat 
25, 2011 GA, Haarlem of email: 
hansholt@upcmail.nl. Overigens 
stelt de Stichting het op prijs, in-
dien u ook andere kunstzinnige 
geïnteresseerden op deze mo-
gelijkheid tot exposeren attent 
wilt maken!

Bewonersenquête website D66
Heemstede - Afgelopen za-
terdag gaf Alexander Pechtold 
het startsein voor de campag-
ne voor de gemeenteraadsver-
kiezingen tijdens een bijeen-
komst voor lokale campagne-
voerders in het gebouw van de 
Tweede Kamer. Ook voor D66 in 
Heemstede is de campagne nu 
begonnen. Zo werden afgelopen 
zaterdag de posters op de ver-
kiezingsborden geplakt. En van-
af deze week kunnen alle inwo-
ners van Heemstede via de web-
site www.d66heemstede.nl laten 
weten wat zij de belangrijkste 
beleidszaken vinden in de ge-
meente. Want op de website is 
een inwonersenquête geplaatst 
met als titel ‘Wat is uw nummer 
1?’ 
Alle Heemstedenaren worden 
van harte uitgenodigd om aan te 
geven welke van de kernpunten 
uit het programma van D66 zij 
het belangrijkste vinden. Is dat 
bijvoorbeeld een transparant be-
stuur? Of willen we meer duur-
zaamheid in het Heemsteedse 

beleid? Of is het toch zaak dat 
de regionale samenwerking ver-
beterd wordt? Lijsttrekker Car-
men van der Hoff: “Inspraak, het 
betrekken van burgers,  is een 
van de pijlers van D66. We nodi-

gen daarom alle inwoners uit om 
hun stem te laten horen via onze 
website. Met de resultaten van 
deze bewonersenquête gaan wij 
tijdens de campagne, maar ook 
daarna aan de slag!”

V.l.n.r. kandidaatsraadslid But Klaasen, lijsttrekker Carmen van der Hoff, 
Alexander Pechtold, campagnevoerder Yvette Schul en D66-Heem-
stede-voorzitter Roeland de Bruin tijdens de campagnestart.

Stoppen met roken met de 
nooit meer roken methode
Heemstede - “Waarom ik men-
sen van het roken afhelp? Ik 
vind het leuk en nuttig om te 
doen! De mensen zijn zo dank-
baar als ze van het roken af zijn! 
Naast het feit dat het, zoals ie-
dereen wel weet, veel beter is 
voor je gezondheid, geeft het 
nog veel meer voordelen. Men 
ervaart meer vrijheid, blijheid, 
onafhankelijkheid en rust. Ter-
wijl de meeste mensen die ro-
ken dat doen om tot rust te ko-
men! Het is een illusie want van 
roken kom je niet tot rust. Inte-
gendeel, je hele systeem raakt 
ervan in de stress om alle inge-
ademde gifstoffen weer kwijt te 
raken.“

Aan het woord is Regine Schoe, 
sinds anderhalf jaar zelfstandig 
coach in Heemstede. “Ik vind 
coachen super leuk! Het geeft 
mij veel voldoening en vreugde. 
Het is dankbaar om te doen. Het 
is mijn passie” Regine heeft al-
lerlei beroepen gehad, zoals ad-
ministratief medewerkster, se-
cretaresse, intercedente, inter-
viewster en verschillende ande-
re. In 2007 begon ze de Mind & 
Body Coach-opleiding. Deze op-
leiding heeft zij, evenals de op-
leiding Omega Health Coach in-
middels met succes afgerond. 

Ze heeft een aparte training om 
met de Nooit Meer Roken-me-
thode te  werken, gedaan.
“Het unieke van de Nooit Meer 
Roken (NMR)-methode is dat 
deze werkt met het onderbe-
wuste. Als je je realiseert dat 
het onderbewuste deel van ons 
brein bijna 90% van ons brein 
is, kun je begrijpen dat wanneer 
je op je wil stopt met roken (de 
wil zit in het bewuste deel van 
ons brein) het voor de meeste 
mensen moeilijk of onmogelijk 
is, blijvend een niet-roker te zijn. 
Ik ben opgeleid om met behulp 
van Trance Coaching een diepe 
blijvende verandering in het on-
derbewuste te bewerkstelligen. 
Deze Trance Coaching is gericht 
op succesvol zijn, goed voor je-
zelf zorgen en het doorbreken 
van de gewoonte te roken. In het 
uitgebreide intakegesprek be-
steed ik veel aandacht aan hoe 
de ander met emoties en stress 
omgaat. Velen van ons hebben 
dit nooit geleerd, ik vroeger ook 
niet. We zijn opgegroeid in een 
tijd van hard werken, niet zeuren 
en doorgaan maar emoties heb-
ben we allemaal. Het heeft geen 
zin om zorgen, onzekerheid, ver-
driet en frustraties weg te du-
wen met behulp van sigaretten, 
eten of drank. Je kunt het tijde-
lijk doen maar vroeg of laat krijg 
je er de rekening van gepresen-
teerd in de vorm van lichamelij-
ke klachten en depressieve ge-
voelens. Ik heb het ook gedaan 
en weet het uit ervaring. Ik heb 
10 jaar gerookt en ben gelukkig 
alweer 20 jaar een blije niet-ro-
ker.”
Enthousiast vervolgt ze: “Het 
is een illusie te denken dat ro-

ken je leven alleen verkort. Ro-
ken verhoogt het aantal jaren 
van ziekte en zwakte en ook het 
sukkelen tijdens je laatste le-
vensjaren enorm. De levens-
kwaliteit neemt met sprongen 
af. Het stoppen met roken m.b.v. 
de NMR-methode is makkelijk, 
90% van de mensen is meteen 
van het roken af. Ik geef levens-
lange garantie dus als mensen 
een nabehandeling nodig heb-
ben, zijn ze van harte welkom. Ik 
neem voor iedereen alle tijd die 
er nodig is.”

Hoe Regine te werk gaat: tij-
dens de eerste sessie neemt zij 
de tijd om over het rook-gedrag 
te praten. Ze wil weten wat ro-
ken voor de cliënt betekent. Een 
maatje, troost, beloning, rust? 
Ze geeft inzichten en sugges-
ties. Ze legt uit over ons onbe-
wuste, leert een methode hoe 
om te gaan met (negatieve) 
emoties en stress met gebruik-
making van acupressuur en af-
firmaties. Met deze methode ga 
je je thuis voorbereiden op het 
daadwerkelijk stoppen met ro-
ken en het zal je steunen in de 
eerste weken dat je niet meer 
rookt. Na één of twee weken 
vindt de tweede sessie plaats 
met Trance Coaching. Tijdens 
een diepe ontspanning vindt er 
een herprogrammering van het 
onderbewuste plaats. Men gaat 
uitgerust en opgewekt met een 
nazorgpakket naar huis als een 
blije niet-roker!

Voor meer informatie en mail-
contact ga naar www.coach-
2connection.nl of bel 06-
27170673.
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Dichtstorten is een open podium voor dichttalent. Wilt u ook 
een eigen gedicht in de Heemsteder publiceren, dan kunt u 
dit e-mailen naar dichtstorten@yahoo.com. Per post kan ook: 
de Heemsteder, Visserstraat 10, 1431 GJ Aalsmeer.
Inzendingen van foto´s kunnen niet worden geplaatst.

Ja gezegd,eens lang geleden.
Een sprong in het ongewisse, de tijd voorbij gegleden.

 Soms ploeterend vooruit, onbekend het doel.
Maar met vastberaden tred, naar voren op gevoel.

 Zonneschijn en regen, vreugde en ook zorgen.
Onduidelijk het waarom, maar altijd werd het morgen.

 Langs kronkelende weg, geleidelijk omhoog.
De top in het vizier, daarboven is het droog.

 Ja gezegd, eens lang geleden.
De sprong in het ongewisse, komt uit in het mooie heden.

 
Opgedragen aan mijn ouders 
Dick Uitendaal Hazerswoude

DichtstortenPaswerk: Stagnatie arbeidsmarkt 
noopt tot creatieve innovatie

V.l.n.r.: wethouder Sociale Zaken gemeente Haarlem en bestuursvoor-
zitter van Paswerk, Hilde van der Molen, Paul van Houten, directeur 
Newasco Van Houten en Annemieke Hoogeweegen, manager alge-
mene zaken bij Newasco Van Houten.

Heemstede - Werkvoorzie-
ning en re-integratiebedrijf Pas-
werk heeft een intensief verlo-
pen jaar achter de rug. Het be-
leid blijft gericht op verschui-
ving van conjunctuur- en con-
currentiegevoelig productiewerk 
naar marktgerichte dienstverle-
nende activiteiten. Postverwer-
king, catering, groenonderhoud 
en schoonmaak zijn voorbeel-
den van werkzaamheden die 
goed blijven renderen. De door-
stroming van medewerkers en 
cliënten naar banen in het re-
guliere bedrijfsleven blijft flink 
achter bij de cijfers over 2008. 
Waar het nu één op de vijf lukt 
aan extern werk te komen, wa-
ren in de gunstige economische 
tijden percentages van 40% niet 
ongewoon. 
De vraag naar detacheringswerk 
is licht gestegen. Veel bedrijven 
kiezen in deze tijd voor de flexi-
biliteit van tijdelijke inhuur. 
Het aantal personen dat in 2009 
een werkrelatie met of via Pas-
werk onderhield, is van 1450 
naar 1650 gestegen. 

Paswerk Prijs naar Newasco
Van Houten 
Wethouder Hilde van der Mo-
len, tevens bestuursvoorzitter 
van Paswerk, heeft bij de vierde 
editie van de Paswerk Prijs voor 
Sociaal Ondernemen de bokaal 
voor de winnaar uitgereikt aan 
Paul van Houten, directeur van 
Newasco Van Houten uit Heem-
stede. Naast Newasco Van Hou-
ten waren nog drie bedrijven 
genomineerd: Trends for Rent 
uit Hoofddorp, het Kennemer 
Gasthuis, Haarlem en Stichting 
Sportpark HBC, Heemstede.
De wethouder prees in haar 
speech de sociale betrokken-
heid van het bedrijf, dat op 
meerdere terreinen van innova-
tief ondernemen blijk geeft. Zij 
gaf te kennen in het eerbetoon 
aan Newasco Van Houten ook 
alle andere bedrijven te willen 

betrekken. Door de relatie met 
Paswerk geven ze daadwerkelijk 
inhoud aan de maatschappelijke 
taak, die hoort bij het onderne-
merschap. 
Newasco staat voor Nederland-
se Wasserij Combinatie, een 
groep van bedrijven met een 
grote eigen zelfstandigheid. Tot 
de groep behoort Van Houten, 
een oud gerenommeerd ge-
slacht van Kennemerlandse ble-
kers. De huidige directeuren, 
Robert en Paul van Houten, vor-
men inmiddels al de achtste ge-
neratie leidinggevenden.
Robert van Houten is met broer 
Paul de drijvende kracht in de 
relatie met Paswerk. Zowel op 
hoog niveau (directie) als met de 
Paswerkers op de werkvloer on-
derhoudt hij goed contact. 
Er wordt al jaren met Paswerk 
samengewerkt. Paswerk is ei-

genlijk meer partner dan rela-
tie. Steeds wordt naar allerlei uit-
eenlopende win-winsituaties ge-
zocht. Sinds vier jaar zijn er Pas-
werkers individueel en groeps-
gewijs gedetacheerd. Eind 2007 
ging een schoonmaakploegje 
van start in het bedrijf. 
Bij Ruim Baan, Dagbesteding en 
een deel van afdeling Verpakken 
vindt bijna elke dag vouwwerk 
plaats in opdracht van Newasco. 
Recent stond Newasco Van Hou-
ten in de publiciteit door het be-
halen van de eerste Heemsteed-
se Duurzaamheidsprijs, vanwege 
de moderne en energiezuinige 
bedrijfsvoering in het nog nieu-
we pand aan de Nijverheidsweg 
40 in Heemstede. 
Newasco Van Houten is een in-
novatieve marktpartij die zich 
breed oriënteert en sterke soci-
ale betrokkenheid toont.

Vervanging lindebomen 
bij Huis te Manpad
Heemstede - De buiten-
plaats Huis te Manpad aan 
de Herenweg te Heemstede 
is een eeuwenoude buiten-
plaats. Het behoort tot de 
mooiste historische parken 
in Nederland met goedbe-
waarde overblijfselen van 
tuinaanleg uit de zeven-
tiende eeuw.
In 2006 is begonnen met 
de restauratie van het park. 
Uiterlijk 2012 moet deze 
zijn voltooid.

Veel linden op het Voorplein 
zijn in slechte staat. Omwil-
le van de cultuurhistorische 
eenheid worden alle bomen 
vervangen. Dit gebeurd in 
twee fasen. Als eerste wor-
den de linden langs de slot-
gracht en langs de Heren-
weg vervangen. Na een jaar 
of tien worden de linden in 
het hart van het Voorplein 
vervangen door stekken 
van dezelfde bomen die 
thans bij een boomkweker 
op kweek staan.
In de eerste week van janu-
ari is een aannemer begon-
nen met het vellen van ze-
venentwintig oude linden 

en het planten van acht-
entwintig jonge linden op 
dezelfde plaats. De overi-
ge oude linden op het land-
goed worden gesnoeid. 
Het is de bedoeling dat de 
werkzaamheden, ijs en we-
der dienende, na drie we-
ken worden opgeleverd. 
Omdat de oude historische 
brug geen zwaar werkver-
keer kan verdragen wordt 
tijdelijk een noodbrug naast 
deze brug gelegd. 
Omdat vleermuizen vaak 
hun verblijfplaats in oude 
bomen zoeken, onderzocht 
een vleermuisspecialist af-
gelopen jaar de linden op 
Het Manpad. Dit onderzoek 
wees uit dat er geen vleer-
muisverblijfplaatsen in de 
linden zijn.
De Stichting Huis te Man-
pad beschreef deze werk-
zaamheden in het beheer-
plan 2003-2014. De ge-
meenteraad van Heemste-
de verleende goedkeuring 
aan dit plan. Dat betekent 
ook dat daarmee toestem-
ming is verleend voor het 
uitvoeren van deze werk-
zaamheden.

Rondom de 
watertoren...
Heemstede – Op de oproep 
in deze krant voor het instu-
ren van oude foto’s van het 
watertoren-gebied stuurde de 
heer Teun Meinster deze af-
beelding. 

“Deze foto is van het terrein 
tegenover de watertoren, toen 
zelfs de Cruquiusweg nog niet 
was aangelegd. De huizen 
waar je op kijkt – is achter-
kant – van de Drieherenlaan.  
Aan de linkerkant de Cloos-
terweg”, aldus de heer Mein-
ster, die aanvult dat de foto is 
genomen vanaf de watertoren 
of van een gashouder die daar 
toen stonden.

Nieuw Heemstede maakt 
kandidatenlijst bekend
Heemstede – De kandidaten-
lijst van politieke partij Nieuw 
Heemstede is bekend. De partij, 
die als slogan ‘betrokken, open 
en eerlijk’ voert, heeft vijftien le-
den op haar lijst.
Aanvoerder van de lijst is nog 
steeds R.H.B. Prins (Ruud). 
Daarna volgen: 
1.  J.W. Filius (Hans)
2.  J.A. Kuijer-Buré (Nettie)
3.  J.P.H. de Jong (Jos)
4.  R.A. Mantel (Ron)

5.  F. Romeijn (Frank)
6.  C. Prins-Lootsteen (Carla)
7.  S. Kuijer (Sam)
8.  A.J. Weermeijer (Lex)
9.  P.J. Stolk-v.d. Winkel (Nel)
10. H. Dinkelberg (Henk)
11. J.S.M. Klaver (Josee)
12. F.J.A. Belt (Fred)
13. Th.A.M. Schoenmaker (Dick) 
14. J.A.P. Bosman (Jan).

Op www.nieuw-heemstede.nl 
staat het verkiezingsprogramma.
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Wedstrijdgroep turnen 
GSV Heemstede
Heemstede - Zondag 17 januari vond de tweede turnwedstrijd 
plaats voor de wedstrijdgroep van GSV Heemstede. Vandaag 
stonden 13 meisjes op de planning om een turnwedstrijd te laten 
zien. Omdat we ook de organisatie toegewezen hadden gekre-
gen werden veel ouders en zusjes ingezet om de wedstrijd goed 
te laten verlopen. 

De ochtend begon met de jongste meisjes van de verplichte en 
de jongste van de keuze oefenstof. Mirre, April en Christa moch-
ten op de brug beginnen. Dit ging allemaal goed. Daarna de balk. 
Bij Mirre en Christa ging dat iets minder goed, maar April bleef 
er de hele oefening opstaan. Bij de sprong een handstandplatval, 
wat ook een goed cijfer opleverde.  Renee liet op de balk zien dat 
je een hele mooie oefening kan draaien zonder ervan af te vallen. 
Ze had zelfs voor het eerst op een wedstrijd een koprol achter-
over en een salto af gedaan. Op de vloer liet ze ook zien dat ze 
met een arabier flick flack een hoog cijfer kan halen. De zusjes 
April en Renee zijn allebei 4de geworden, dat wil zeggen dat ze 
een extra wedstrijd mogen turnen. Ook Mirre mag haar kunsten 
nog een keer vertonen op een vervolgwedstrijd.

In de middag mochten Bente, Charlotte en Marlijn aantreden. De 
eerste twee meiden mochten bij de brug beginnen met de ver-
plichte oefenstof. Hier kwam Bente op de hoogste score van ie-
dereen uit. Maar helaas ging het op de balk mis, waardoor haar 
kansen verkeken waren. Op de vloer probeerde ze met een mooie 
overslag nog in de race te komen, maar dat mocht niet meer ba-
ten. Charlotte kwam helemaal in de wedstrijd en toonde op al-
le toestellen een mooie oefening. Hierdoor kwam ze op de vijf-
de plaats te staan. Marlijn turnde ook geweldig. Een balkoefening 
met een handstanddoorrol, een losse rol en een salto af. Op de 
pegasus probeerde ze een overslag met 2 halve draaien, maar de 
gewone overslag gaf meer punten. Marlijn kwam hiermee op een 
tweede plaats te staan, samen met Charlotte genoeg voor een 
volgende wedstrijd.

In de laatste ronde hadden we 6 turnsters van de vereniging. Al-
lemaal gezellig in dezelfde groep in hetzelfde niveau. Samen met 
29 andere turnsters gingen ze de strijd aan, als eerste op de brug. 
Bij de brug turnden ze alle 6 een mooie oefening met een 13.30 
als laagste cijfer voor Vera en een 13.70 als hoogste voor Myrthe. 
Bij de balk was er wisselend succes. Omdat ze allemaal een kop-
rol en een handstand moesten laten zien lukte het bij 5 meisjes 
niet om de hele oefening op de balk te blijven staan. Alleen Myr-
the ging er niet voortijdig af en turnde een mooie strakke oefe-
ning. Roos liet zien dat ze de zenuwen niet de baas was en ging 
er zelfs 3 x vanaf. Bij de vloer kon ook goed gezien worden wie 
de oefening goed onder controle had. Omdat de meisjes voor 
het eerste jaar een oefening op muziek moeten doen op de vier-
kante vloer geeft dit twee extra moeilijkheden boven een lange 
mat oefening zonder muziek. Emma liet hier zien dat je met een 
beetje muziekgevoel een goede oefening kan turnen. Voor Pien 
was de vloer weer wat moeilijker door haar lange benen, dan 
valt het extra op als ze niet helemaal gestrekt of uit elkaar zijn. 
Bij de sprong waren er weer mooie overslagen te zien. Fabienne 
en Roos kregen hier respectievelijk een 13.75 en 13.80 voor en 
Myrthe zelfs een 14.20. Dit resulteerde voor Myrthe in een der-
de plaats deze wedstrijd, waardoor voor haar een doorstroom-
wedstrijd een feit is.
Monique Marchand

INGEZONDEN

Valentijns-
toernooi 
Mahjong

Heemstede - Vorig jaar op 
Valentijnsdag werd het eer-
ste officiële Mahjongtoer-
nooi gehouden in Heemste-
de. Mahjong is een intrige-
rend Chinees gezelschaps-
spel. Vorig jaar waren er 72 
deelnemers. Dit jaar vindt 
op 13 februari het tweede 
‘Valentijnstoernooi’ plaats. 
Georganiseerd door Mah-
jongclub ‘Bamboe Acht’ uit 
Heemstede.
Niet 72 maar 100 mahjongers  
zullen de ‘wong’ zoeken, het 
geluk dat bij dit spel een be-
langrijke rol speelt. Dit jaar 
zal er gespeeld worden in 
twee afzonderlijke lijnen: de 
competitie-  en de recrean-
tenlijn. Dit is het eerste offi-
ciële toernooi, onder supervi-
sie van de Nederlandse Mah-
jongbond, waar in twee cate-
gorieën zal worden gespeeld.
Beginnende spelers krijgen 
de mogelijkheid om te wen-
nen aan het spelen van een 
officieel toernooi, zonder di-
rect overgeleverd te zijn aan 
het snelle spel van de door-
gewinterde toernooispelers.
29 Van de aanwezige com-
petitiespelers hebben zich 
al geplaatst voor de ‘World 
Mahjong Championship 
2010’ (augustus 2010 te 
Utrecht). Onder deze spe-
lers ook Wil Meijer-Kal, op-
richtster van Mahjongclub 
‘Bamboe Acht’. Zij verzorgt 
met veel plezier al drie jaar 
cursussen in het edele mah-
jongspel bij Casca. 
Meer informatie over alle ac-
tiviteiten, zoals cursussen, 
workshops, open speelavon-
den, van deze groeiende club 
vindt u op www.bamboe-
acht.nl. U kunt zich opgeven 
voor een cursus bij Casca via 
023-548 38 28.

Klassiek kamermuziekconcert 
in GGZ inGeest
Bennebroek – Op donderdag 4 
februari, om 12.30 uur, vindt in 
GGZ inGeest Bennebroek, Rijks-
straatweg 113 te Bennebroek 
een klassiek kamermuziekcon-
cert plaats.
Het ensemble Duo Fiselier / 
Noorland, bestaande uit Nico-

le Fiselier - sopraan, Cathelijne 
Noorland - piano, zal een gevari-
eerd klassiek programma bren-
gen met werken van o.a. Schu-
bert, Mozart, Poulenc, Strauss. 
Het programma duurt 50 minu-
ten en het concert is vrij toegan-
kelijk.

150 Op Kruisweg
Regio – Op de Kruisweg in 
Cruquius heeft de politie maan-
dag 18 januari  een snelheids-
controle gehouden. Tussen 9.00 
en 11.30 uur zijn 3108 voertuigen 
gecontroleerd. Hiervan reden er 
73 sneller dan de toegestane 80 
km per uur. De hoogst gemeten 
snelheid was 150 km per uur. Al-
le betrokken bestuurders krijgen 
hun bekeuring thuisgestuurd.

Van Dingstee Strijkkwartet 
in Museum de Cruquius
Regio - Het Van Dingstee Kwartet is sinds zijn oprichting in 1995 uit-
gegroeid tot een succesvol en veelzijdig strijkkwartet. Met concerten 
op vrijwel alle Nederlandse podia en tientallen tournees in Europa en 
de Verenigde Staten heeft het kwartet zich geprofileerd als één van 
Nederlands toonaangevende kamermuziekensembles. Op vrijdag 22 
januari treedt het kwartet op in Museum de Cruquius. Toegang is 
17,50 euro. Meer info: www.CruquiusConcerten.nl Kaarten bestellen 
kunt u via: Schouwburg de Meerse 023 55 63 707.

De uit één gezin afkomstige vi-
olistes Ingrid van Dingstee en 
Marjolein van Dingstee en cel-
list Ewout van Dingstee zijn de 
oprichters en naamgevers van 
het kwartet. Frederik Boits volg-
de in 2009 Helena van Tongeren 
op als altviolist van het kwartet.
Er zijn verschillende opnamen 
van het kwartet op cd uitge-
bracht. Deze zijn door pers en 
publiek met lovende kritieken 
ontvangen. Ook werden live-
registraties van concerten van 
het kwartet op radio en televi-
sie uitgezonden, zowel in Ne-
derland als door de Oostenrijk-
se omroep ORF. Het kwartet gaf 
diverse strijkkwartet- en kamer-
muziekcursussen en was quar-
tet-in-residence aan de Oklaho-
ma State University in de Ver-
enigde Staten.

Het Van Dingstee Kwartet won diverse prijzen bij internationale 
kamermuziekconcoursen en volgde masterclasses bij leden van 
gerenommeerde strijkkwartetten als het Amadeus Kwartet, Alban 
Berg Kwartet, Bartók Kwartet, Juilliard Kwartet en het Cleveland 
Kwartet.
Ook volgde het kwartet gedurende twee jaar de deeltijd- 
opleiding van de Nederlandse Strijkkwartet Academie in Amster-
dam.
 
Op vrijdagavond de 22e januari 2010 zal het Van Dingstee Kwartet de 
volgende prachtige strijkkwartetten ten gehore brengen:
•  L. van Beethoven – Strijkkwartet in c kl.t. opus 18, nr. 4
•  D. Manneke – Strijkkwartet nr.3 à speciaal gecomponeerd voor het 

Van Dingstee Kwartet
•  D. Sjostakovitsj – Strijkkwartet nr. 10 in As gr.t.opus 118
 
De toegangsprijs voor alle concerten is 17,50 euro incl. een con-
sumptie.



Heemstede - Special ‘De Ont-
dekking van de Hemel’, een lite-
raire matinee en film in Het Ou-
de Slot.  Het traject van boek 
naar script en van script naar 
film wordt op deze literaire ma-
tinee uit de doeken gedaan. Ac-
teur en schrijver Edwin de Vries 
maakte deze productie speci-
aal voor Podium Oude Slot. Op 
zondagmiddag 24 januari vertelt 
de Vries hoe hij van Harry Mu-
lisch epos ‘De Ontdekking van 
de Hemel’  een filmscript maak-
te. Het proces waar literatuur 
van niveau moet worden over-
gedragen naar de beeldentaal 
van een film! Hoe komt de over-
dracht tot stand van de intri-
ge, de personages en de dialo-
gen uit het oorspronkelijke ver-
haal naar het volume van een 
script? Een cruciale, creatieve 
en ook artistieke schakel, want 
het script wordt het uitgangs-
punt van de film. Edwin de Vries 
geeft dat inzicht en vertelt hoe 
hij dat in samenwerking met Je-
roen Krabbé, de regisseur van 
de film, voor elkaar heeft gekre-
gen. Na een ruime pauze met 
een tappas buffet wordt de film 

‘De Ontdekking van de Hemel’  
vertoond. Deze film is geprodu-
ceerd onder de titel ‘The Disco-
very of Heaven’ en wordt in het 
Nederlands ondertiteld. 

Aanvang 14.30 uur in Het Oude 
Slot, ingang aan de Ringvaart-
laan, Heemstede. Prijs inclusief 
tappas buffet 37,00 euro/34,50 
euro.  Reserveren kaarten 06-
13133626 of www.podiumoude-
slot.nl. 

Heemstede - Er is maar één 
band die kan zeggen dat ze in 
de acht jaar dat Kees Heger ei-
genaar is van café 1ste Aanleg ze 
achtmaal hebben opgetreden en 
dat is de coverband Whatever. 
Whatever is een cover- band die 
niet zomaar uit zeven mensen 
bestaat, maar uit zeven mensen 
die elkaar als collega hebben le-
ren kennen bij SEIN (Stichting 
Epilepsie Instellingen Nederland 
). Vandaar dat deze band bij de 
1ste Aanleg beter bekend staat 
als “de Cruq-band”.
Whatever is binnen SEIN een 
‘subclub’ van de eigen perso-
neelsvereniging, vandaar de 
naam ‘PV- Whatever’ op het in-
ternet. Dit wil overigens niet 
zeggen dat Whatever alleen 
maar binnen SEIN optreedt! Za-
terdag 30 januari speelt de band 
in de 1ste Aanleg. Op koningin-
nedag is Whatever samen met 
de band Groovy tunes te gast op 

het Wilhelminaplein waar de 1ste 
Aanleg in samenwerking met 
slagerij Vreeburg weer een su-
pergezellige BBQ met uitgebrei-
de programmering voor jong en 
oud zal verzorgen. Het verdere 

programma voor koninginnedag 
moet nog worden samengesteld 
en is in belangrijke mate afhan-
kelijk van sponsoring vanuit de 
Heemsteedse middenstand om-
dat de gemeente steeds minder 
mogelijkheden heeft dit financi-
eel te ondersteunen. Geïnteres-
seerde potentiële sponsors  kun-
nen contact opnemen met Kees 
Heger via info@1steaanleg.nl

Heemstede - Met een vooruit-
ziende blik kocht Marjet Thomas 
in december winterkleding in 
de nieuw zaak van Difura, waar 
vooral het kledingmerk Tenson 
en het populaire merk Five Sea-
sons  deze winter wel heel erg in 
trek zijn. Marjet kon bij de aan-
koop van de winterkleding op 
het deelnamebewijs haar e-mail 
adres invullen en zo meedoen 
met de verloting van een paar 
Blizzard ski’s. Tot haar verbazing 
kreeg zij van  Ria Davidson van 
Difura het bericht dat zij een set 
ski`s met bijbehorende stokken, 
zo maar had gewonnen. Marjet 
heeft al vanaf haar vierde jaar 
geskied, weet dus hoe leuk het 
is, maar heeft de laatste drie jaar 
in Atlanta in Amerika gewoond 

en kwam daar niet aan skiën toe. 
Terug in Heemstede stond een 
skivakantie met het drukke ge-
zinnetje niet direct hoog op de 
agenda, maar  nu deze prijs ge-
wonnen is, gaat het toch kriebe-
len en wordt er in huize Thomas 
toch voorzichtig een plannetje 
gemaakt om toch deze winter de 
Blizzard latten onder te binden. 
Aan Wim Versluis, directeur Bliz-
zard Nederland, die de Blizzard 
ski`s aanbood, zal het niet lig-
gen, hij zal de bijbehorende bin-
dingen zelf wel komen afstel-
len. Versluis kon de ski`s vóór de 
winkel van T&Ski aan de Binnen-
weg 75 in de sneeuw overhandi-
gen, er lag nog genoeg, bedrijfs-
leidster Ria Davidson had bloe-
men voor Marjet , de kleine Tho-

mas zat warm ingepakt en had 
genoeg aan zijn flesje. Ria ver-
telde nog dat ze veel schaat-
sen had verkocht, de Chamonix 
moonboots en de Indian boots 
voor de jeugd nog op voorraad 
had en ze net weer een grote 
zending Dachstein moonboots 
binnen had. De skikleding van 
het befaamde merk Tenson, Piet 
Paulusma draagt het als hij het 
weer maakt, loopt deze winter 
fantastisch, maar hoe kan het 
ook anders! Het populaire merk 
Five Seasons doet er overigens 
niet voor onder. Met een mooie 
zomer komt straks de tennis, 
golf en hockeykleding aan de 
beurt bij Difura T&Ski aan de 
Binnenweg 75.
Ton van den Brink
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T&Ski Difura deelt prijs 
Blizzard ski uit

Scouts WABO helpen 
bij sneeuwruimen
Heemstede - Gewapend met 
scheppen, schoffels en bezems 
gingen de  meisjes van WABO 
Scouting zaterdag 16 januari op 
een aantal plekken in Heemste-
de helpen om stoep en fietspad 
begaanbaar te maken. De acht-
tien scouts deden dit op ver-
zoek van de gemeente. Ze had-
den graag eerder willen komen, 
maar ijsvrij was er niet bij. 

Wethouder Sjaak Struijf bezocht 
ze bij Verzorgingshuis Overbos. 
Ze maakten net   de ijsvlak-
te bij het zebrapad naar de  Jan 
P. Strijboslaan schoon, zodat de 
bewoners weer veilig kunnen 

oversteken naar de winkels op 
de Binnenweg. Ze werden na 
deze eerste klus getrakteerd op 
warme chocolademelk door de 
kok van het zorgcentrum.  De 
stoepen en fietspaden bij de 
doorgang bij AH en het fiets-
pad op de Binnenweg bij de He-
ma werden op de schop geno-
men. Bij de Heemshaven werd  
veel schoongemaakt en voor-
al de oversteek naar de Johan 
Wagenaarlaan. onder handen 
genomen. Het publiek kon de 
sneeuwruimactie waarderen; ze 
kregen veel bijval en in het voor-
bijgaan veel high fives!
Ton van den Brink

Literaire matinee & film
De Ontdekking van de Hemel

Whatever live in de Aanleg 
én op koninginnedag



Heemstede - Zaterdagavond 
30 januari zal de sfeer in de 
Grote Zaal van de Philharmo-
nie Haarlem veranderen in een 
Limburgs dorpsplein op zondag-
ochtend, waar iedereen samen-
komt om te musiceren, te luiste-
ren en bij te kletsen. De bekende 
zanger/componist Gé Reinders 
weet als geen ander die warme 
sfeer op te roepen. Gé Reinders 
wordt tijdens dit concert bege-
leid door het Symfonisch Blaas-
orkest Heemstede onder leiding 
van Léon Bosch. Het concert 
gaat van start om 20.15 uur.
Al jaren verzorgt Gé Reinders 
prachtige concerten in alle the-
aters met plaatselijke blaasor-
kesten onder de noemer ‘Blaos 
mich nao hoes’ en ‘Blaos mich 
’t landj door’. De resultaten: een 
gouden cd, een Edison, het lied 

‘Blaosmuziek’ op nummer 27 in 
de Top 2000 en honderden en-
thousiaste zalen.
Gé Reinders rondt al deze lek-
kernijen af met ’t Toetje’: een 
compilatie van zijn mooiste Bla-
osmuziekliedjes, waaronder een 
aantal spiksplinternieuwe. Top-
arrangeurs hebben de liedjes 
van Gé Reinders voorzien van de 
juiste muzikale begeleiding. Al-
le klankkleuren van het orkest 
worden volledig benut. De lied-
jes werden eens omschreven als 
‘.. een zeldzame combinatie van 
gevoelige teksten en golven-
de muziek die de woorden ver-
sterken’. De teksten worden dan 
weliswaar door Gé Reinders ge-
zongen in onvervalst Limburgs, 
zijn conferences spreekt hij in 
voor iedereen verstaanbaar Ne-
derlands. 
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Terugkeer TV5 Monde en TVE
Heemstede/Bennebroek - Na 
bijna een jaar van de kabel te 
zijn verdwenen keren TV5 Mon-
de en TVE op 26 januari a.s. weer 
terug in het analoge Ziggo-pak-
ket. En dat heeft alles te maken 
met de inzet van de Program-
maraad Multikabel, die al sinds 
april 2009 een juridische proce-
dure voert om deze zenders op 
de kabel te behouden. 

Problemen 
De problemen tussen Ziggo en 
programmaraden begonnen toen 
Ziggo begin vorig jaar het ana-
loge pakket voor 2009 verklein-
de. Daardoor moesten sommige 
zenders het veld ruimen. Ziggo 

hield echter geen rekening met 
de adviezen van de Program-
maraad Multikabel en bepaalde 
zelf welke zenders in het pakket 
thuishoorden. Het Commissari-
aat en de Voorzieningenrechter 
hebben duidelijk gemaakt dat 
Ziggo weliswaar de bevoegd-
heid heeft om het pakket te ver-
kleinen, maar dat de adviezen 
van de Programmaraad niet ge-
negeerd kunnen worden.  

Zenders terug 
De Programmaraad  is verheugd 
dat de procedures aanleiding 
zijn geweest voor een verande-
ring van opstelling bij TV5 Mon-
de. De zender was niet meer te 

zien sinds Ziggo in april 2009 
het analoge pakket inkromp. 
TV5 Monde gaf toen aan niet 
meer beschikbaar te zijn voor 
het analoge aanbod. Omdat veel 
kijkers lieten weten  prijs te stel-
len op een Franstalige zender, 
koos de programmaraad voor 
France 2 als vervanger in het 
pakket.  Ziggo weigerde dat ad-
vies op te volgen en er volgde 
een juridische strijd.  Overigens 
was TV5 Monde bij alle overige 
kabelexploitanten wel beschik-
baar voor het analoge pakket.
Binnen enkele weken zal de 
Programmaraad Multikabel het 
definitieve advies 2010 voor ra-
dio en tv uitbrengen. 

Foto’s van Skandy Postema 
in Het Overbos
Heemstede - De Haarlem-
se kunstenares Skandy Poste-
ma van het atelier Skan-Dy-Sign 
heeft zich gespecialiseerd in fo-
to’s in een bewerkte passepar-
tout en lijst. Het betreft voorna-
melijk foto’s van bloemen, die-
ren en natuur. Tot eind februa-
ri exposeert Skandy op de tus-

senverdieping van Het Overbos. 
Zij heeft al eerder werken ten-
toongesteld in Het Overbos, dus 
Skandy zal voor sommigen geen 
onbekende zijn. U bent van harte 
welkom, dagelijks van 09.00 uur 
tot 17.00 uur. Adres: Het Over-
bos, Burgemeester van Lennep-
weg 35 in Heemstede.

Gé Reinders.

Limburgse sfeer met ’t Toetje 
van Gé Reinders
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Film maken bij Plexat
Heemstede - Het is weer tijd 
voor een échte Plexat film! Op 
maandag 22 en dinsdag 23 fe-
bruari gaan tieners van 11 tot 
15 jaar een spetterend vet-
te ‘Plexywood’ actiefilm maken. 
Ben je ouder of jonger en wil je 
toch graag meedoen, neem dan 
even contact op met Mike D van 

Plexat.  Alle clichés die je ook in 
Hollywood in actiefilms ziet, en 
wat je maar bedenken kunt wor-
den hier gebruikt. Natuurlijk wel 
in de super ‘low budget’ stijl, die 
je van Plexat gewend bent. 
Dat wordt vet! Dat wordt la-
chen! 
Deze activiteit zit altijd snel vol, 

dus geef je snel op om teleur-
stellingen te voorkomen... 
De film wordt gemaakt bij Plexat 
in de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede op maandag 22 fe-
bruari van 13-16 uur én op dins-
dag 23 februari van 10-16 uur 
(incl. lunch). Kosten: 12,00 euro 
per deelnemer. Er kunnen maxi-
maal 15 tieners meedoen. Op-
geven kan telefonisch: 023-548 
38 28 – 1 of 023-548 38 47.

Live in Your Living Room 
bestaat 5 jaar

Heemstede - Heemstede heeft 
al jaren een bijzonder initiatief 
binnen haar gemeentegrenzen: 
Live in Your Living Room. Live 
in Your Living Room is het huis-
concertnetwerk in Nederland, 
België en New York City. Het is 
in een paar jaar tijd uitgegroeid 
tot alom gewaardeerd podium 
voor de alternatieve popmuziek 
en jazz. VPRO’s 3voor12 spreekt 
zelfs van het ontstaan van een 
heel nieuwe ‘sofascene’. Het 
profiel van de concerten is in 
de loop van de jaren sterk ge-
groeid en inmiddels hebben al 
bijna 300 acts bij Live in Your 
Living Room opgetreden. Eer-
der traden al op: Ellen ten Dam-
me, Henk Hofstede (The Nits), 
Hans Vandenburg (ex-Grup-
po Sportivo), Ricky Koole, Ala-
mo Race Track en Anne Soldaat 
(ex-Daryll Ann). In 2009 organi-
seerde Live in Your Living Room 
85 concerten en trok daarbij 
ruim 3.000 bezoekers. Het idee 
is simpel: sommige live-muziek 
komt nu eenmaal alleen tot bloei 
in een intieme setting. Op een 
concertavond geven meestal 
drie acts van uiteenlopend for-
maat en genre een akoestische 
acte de présence in een daartoe 
ingerichte huiskamer in één van 
de twaalf steden waar Live in 
Your Living Room actief is. Die 
huiskamer wordt opengesteld 
door een host, die het wel eens 
spannend vindt om artiesten di-
rect in zijn of haar huiskamer te 
zien optreden. Voor de afwisse-
ling speelt elke act niet langer 
dan een kwartier achtereen. Na 
de drink- en kruisbestuivings-
pauze begint de tweede helft, 
opnieuw drie keer een kwartier. 
De entree bedraagt 10 euro, en 

drankjes en hapjes zijn inbegre-
pen. Vanwege de laagdrempe-
ligheid voor artiest en publiek 
is Live in Your Living Room uit-
gegroeid tot een voorportaal 
van grotere podia. Bovendien 
biedt deze nog steeds vernieu-
wende infrastructuur van optre-
dens de mogelijkheid aan mu-
sici om zich verder te ontwik-
kelen en hun eigen netwerk uit 
te breiden. Daarnaast biedt het 
de meer gevestigde namen om 
zich in een heel andere setting 
dan normaal, te presenteren 
aan het publiek. Dit levert bijna 
altijd bijzondere, intieme avon-
den op. 
Stichting Live in Your Living 
Room organiseert zijn huiscon-
certen via een eigen het hele 
jaar doorlopende agenda. Daar-
naast organiseert het al jaren 
Live in Your Living Room con-
certen in opdracht van grote 
festivals, zoals het Crossing Bor-
der Festival in Den Haag, Euro-
sonic/Noorderslag in Groningen 
en het North Sea Jazz in Rotter-
dam. Het heeft twee jaarlijks te-
rugkerende eigen festivals: het 
Live in Your Living Room NYC 
Festival in New York City in sep-
tember, en Festival Club Canapé 
in Amsterdam en Haarlem, eind 
november.
De reguliere concerten van Live 
in Your Living Room zijn voor 
iedereen toegankelijk. De 
host stelt daarvoor zijn of haar 
woonkamer voor één avond ter 
beschikking als openbaar con-
certzaaltje. Daarnaast bestaat 
Live in Your Living Room Privé, 
dit zijn concerten op aanvraag 
en zonder openbare inschrij-
ving. Meer info: www.liveinyour-
livingroom.nl

De Philharmonie is al een aantal 
keer het podium geweest van het 
orkest. In 2006 heeft het Symfo-
nisch Blaasorkest Heemstede 
samen met Brassband Haarlem 
een avondvullend programma 
gebracht. In 2007 was het orkest 
verantwoordelijk voor de organi-
satie van haar eigen ‘Windfesti-
val’, waaraan diverse regionale 
blaasorkesten hun medewerking 
hebben verleend. Uniek was de 
afsluiting van dit festival; nog 
nooit in het bestaan van de Phil-
harmonie stonden 220 blazers 
tegelijk op het podium. In het or-
kest zijn alle blaasinstrumenten 
vertegenwoordigd en er is een 
uitgebreide slagwerksectie. Het 
orkest heeft in zijn nog jonge 
bestaan al meegedaan aan twee 
concoursen en twee buitenland-
se concertreizen gemaakt. 
Philharmonie Lange Begij-
nestraat 11 Haarlem. Kaarten 
zijn verkrijgbaar via www.phil-
harmonie.nu of telefonisch 023 
5121212. www.g-reinders.nl en 
www.sbo-heemstede.nl

Huisconcerten Loek van der Meer
Heemstede - Voor dit winter-
seizoen zijn bij Loek van der 
Meer nog twee concerten ge-
pland. Op zaterdagavond 27 fe-
bruari en een matinee op zon-
dag 28 februari. Zo presenteert 
klarinettiste Anja van Dooren 
uit Leiden zich met een Master 
of degree van het conservatori-
um uit Den Haag. Zij speelt o.a. 
het Concertino klarinet/piano 
van Carl Maria von Weber. Ver-
der zijn te gast klassiek gitarist 

Jacob Surendonk uit Amster-
dam met melodieen uit La Tra-
viata, maar ook tango’s van Pi-
azolla en lyrische sopraan Char-
lotte Beukers uit Haarlem. Zij 
brengt o.a. romantische Italiaan-
se liederen van Rossini uit soi-
rées musicales. Loek brengt een 
vertolking op de piano uit Der 
Freischütz eveneens van CM von 
Weber. Voor een geheel verzorg-
de avond/middag wordt 18 euro 
gerekend. Info: 023-5284495.



pagina 18 de Heemsteder - 20 januari 2010

Tibetaanse kunst in de 
Jan van Goyenstraat
Heemstede – Tibetaanse mon-
niken die kwade invloeden ver-
drijven bij de Praktijk Heemste-
de? Helemaal niet nodig, zou je 
zeggen. De sfeer bij dit multidis-
ciplinaire centrum voor gezond-
heid en welzijn is al prima in or-
de. De Tibetaanse ceremonie 

was zaterdag 9 januari onder-
deel van de opening van een ex-
positie van schilderijen van Ta-
shi Norbu. De in Gent woonach-
tige kunstenaar werd in Bhu-
tan geboren nadat zijn ouders 
uit Tibet waren gevlucht. Tashi 
Norbu (35) combineert traditio-
nele schilderkunst met Westerse 
technieken. Dit resulteert in in-
teressante kunstwerken met een 
geheel eigen signatuur. Minuti-
euze mandala’s van een bird-
seye view van een denkbeeldig 
paleis vormen het centrum van 
de prachtige kleurrijke schilde-
rijen van gemengde technieken. 
Tashi groeide op in de kloosters 
van de Dalai Lama in Dharam-
sala, India. Daar werd zijn ta-
lent ontdekt en bekwaamde hij 
zich in de tradities van de Tibe-
taanse kunst van de thangka. In 
België studeerde hij vervolgens 
aan de Sint Lucas academie 
voor beeldende kunst in Gent, 
waar hij geïnspireerd werd door 
o.a. Rembrandt en de gebroe-
ders van Eyck. East meets West, 
ook aan de Jan van Goyenstraat, 
waar oude boeddhistische ritue-
len probleemloos samengingen 
met een glaasje glühwein.
De expositie van de schilderijen 
van Tashi Norbu zijn de komen-
de weken te zien bij de Prak-
tijk Heemstede, Jan van Goyen-
straat 25-27. De opbrengst van 
de schilderijenverkoop komt ten 
goede aan The Art Foundation 
Projects India.
Mirjam Goossens 

Zigeunerorkest Sintiromarus 
bij Trefpunt Bennebroek
Bennebroek - Op vrijdag 22 ja-
nuari om 20.15 uur speelt het Zi-
geunerorkest Sintiromarus in 
de grote zaal van ’t Trefpunt in 
Bennebroek. ‘Nomen est omen’, 
zouden de Romeinen zeggen: 
de naam is een teken. Want de 
groepsnaam is een samentrek-
king van zijn bestanddelen: Sin-
ti- en Roma-zigeuners en een 
Rus. Alle 4 zijn twintigers. Afge-
studeerd aan het Haagse con-
servatorium, winnaars van prij-
zen op het Prinses Christina 
Concours. Niet de eersten de 
besten dus, en dat is hoorbaar. 
Maar het bloed kroop waar het 
niet gaan kon en dus sloop de 
zigeunermuziek terug in hun le-
ven.
Wie de naam van de primas 
(eerste violist) leest, zal wellicht 

de schouders ophalen: Blichta 
Hoopman. Maar de wetenschap 
dat zij afstamt van de grote Ta-
ta Mirando maakt veel duidelijk. 
Opvallend is ook: een vrouwelij-
ke primas, dat ziet men niet zo 
vaak.
Het programma in Bennebroek 
omvat vele stijlen binnen de zi-
geunermuziek en zal tijdens het 
optreden worden toegelicht door 
de primas Blichta Hoopman. 
‘t Trefpunt, Akonietenplein 1, 
Bennebroek. Zaal open vanaf 
19.30 uur.
Kaarten zijn verkrijgbaar bij 
Bruna, Zwarteweg 22 (023 584 
5830), OTJA Harpcenter, Benne-
broekerlaan 35a (023 584 9003) 
en bij het SWOB, voormalig ge-
meentehuis Bennebroek, Ben-
nebroekerlaan 5 (023 584 5300). 

Excursie Panorama Mesdag
Heemstede - Heeft u wel eens 
op een hoog duin gestaan en 
goed om u heen gekeken?  U 
ziet dan hoe de zee in de dui-
nen en vervolgens in de stad 
overgaat. Hendrik Willem Mes-
dag, één van de bekendste kun-
stenaars van de Haagse School, 
legde dit vergezicht op zee, dui-
nen en het dorp Scheveningen 
vast op een panoramisch doek. 
Hij creëerde daarmee het groot-
ste schilderij van Nederland: 120 
meter lang en 14 meter hoog, 
een uniek cultuurhistorisch mo-
nument. Panorama Mesdag is 
het oudste panorama ter we-
reld dat op zijn oorspronkelij-
ke plaats bewaard is gebleven. 
U staat niet vóór maar midden-

ín het ronde schilderij en waant 
zich in het Scheveningen van 
1881. Naast het panorama be-
staat de vaste collectie van Pa-
norama Mesdag uit vele strand- 
en zeegezichten van Mesdag, 
maar ook van zijn vrouw Sien-
tje Mesdag. Er gaan begelei-
ders van Casca mee. Verzame-
len op dinsdag 26 januari  om 
9.25 uur in de hal van station 
Heemstede en reizen met ppen-
baar vervoer. Kosten (incl. en-
tree en Cascakosten, excl. reis-
kosten en consumpties) 8,50 eu-
ro,  65+ 7,50 euro, MK niet geldig! 
Opgeven door middel van beta-
len bij de receptie van de Luifel, 
Herenweg 96, Heemstede uiter-
lijk donderdag 21 januari.

Karten (15+) 
met Plexat

Heemstede - Op woensdag 24 
februari kunnen tieners van 15 
jaar en ouder karten. Minimaal 
10 en maximaal 15 deelnemers 
kunnen mee naar de kartbaan. 
Deze is helemaal voor jullie ge-
reserveerd! Er zijn dan geen an-
dere groepen. Iedereen kan 
meedoen en rijdt ook mee in de 
finalerace. Het schema is: Brie-
fing, vrije tijdrit, 1e tijdrit, finale-
race voor iedereen en natuurlijk 
de prijsuitreiking! 
Vertrek is op woensdag 24 fe-
bruari om 16.00 uur bij Plexat, 
Herenweg 96, Heemstede. Om 
ongeveer 20.00/20.30 uur ben je 
dan weer terug. Vervoer is ge-
regeld.  Kosten: 50,00 euro per 
deelnemer inclusief vervoer. 
Wil je daar wat eten, neem dan 
extra geld mee. Geef je snel op! 
Opgeven kan telefonisch, tot 10 
februari: 023-548 38 28-1 (recep-
tie) of 023-548 38 47 (Plexat).

Basiscursus Spirituele Gespreksgroep 
Heemstede - In ontspannen 
sfeer en onder ervaren bege-
leiding gaat u  de onderliggen-
de essentie op de fundamen-
tele vraag: Wie ben ik? onder-
zoeken. U maakt daarbij sa-
men met docent Jan Oosten-
brink gebruik van inleidingen 
op thema’s, oefeningen en bij 
de deelnemers spelende vra-
gen. Doel is Bewustwording 
van de onbegrensde mogelijk-
heden in ieder van ons. Niet 
de wereld om ons heen, maar 
hoe we er naar kijken, biedt de 
oplossing voor vragen. 

Als inleiding op deze cursus 
is er op donderdag 21 janua-
ri om 20.00 uur een lezing van 
Jan Oostenbrink “Wonderen 
bestaan!’. Voor meer informa-
tie over de cursus Spirituele 
Gespreksgroep - Basis kunt u 
bellen met Jan: 06-50815697. 
De cursus start op donderdag 
4 februari van 20.30 tot 22.00 
uur en bestaat uit 9 lessen.  
Opgeven voor de cursus kan 
bij de receptie van Casca, 
de Luifel, Herenweg 96, Heem-
stede of tel: 023-548 38 28 – 1 
op werkdagen van 9-12 uur. 

Nieuwjaars-
receptie 

Fietsersbond
Heemstede – De Fietsers-
bond afdeling Haarlem e.o. 
op zondag 24 januari haar 
jaarlijkse nieuwjaarsre-
ceptie. Deze vindt plaats 
na afloop van de Algemene 
Ledenvergadering. Loca-
tie: ABC Architectuurcen-
trum, Groot Heiligland 47, 
Haarlem. Aanvang: 16.30 
uur. Op de nieuwe websi-
te www.fietsersbond.nl/
haarlem vindt u informa-
tie over activiteiten van de 
bond in deze streek.

Op www.fietsersbond.nl 
ziet u wat het Landelijk 
Bureau van de Fietsers-
bond namens zijn 30.000 
leden, verdeeld over 150 
afdelingen doet. Met on-
geveer 1.300 leden gaat 
het om een relatief grote 
en actieve afdeling.

Kerkdiensten PKN
Heemstede – Op zondag 24 ja-
nuari houdt de PKN diensten.
Oude Kerk: 10.00 u. ds. Aart 
Mak, radio-opname Kerk Zonder 
Grenzen; met crèche en muziek-
kindernevendienst; Kennemer-
duin, Herenweg 126 Heemstede: 
10.30 u. Zangdienst; in de Pink-
sterkerk: geen dienst. Zie ook 
www.kerkpleinheemstede.nl



Regio – Meer dan 90 stand-
houders presenteren zich op 
zondag 7 februari tijdens een 
grote poppen- en berenbeurs, 
georganiseerd door ‘Magen-
ta Fluwijn’. Deze beurs wordt 
gehouden in Noordwijkerhout, 
in NH Leeuwenhorst op de Lan-
gebaan 3. Liefhebbers van pop-
pen, beren, poppenhuizen, 
miniaturen en zelfgemaakte 
sieraden kunnen hun hart op-
halen op dit evenement dat 

te bezoeken is van 10.00 tot 
16.30 uur.

Miniatuurkunst 
Onder de standhouders bevin-
den zich veel gerenommeerde 
artiesten in verschillende dis-
ciplines die wereldwijde furo-
re hebben gemaakt in deze bij-
zondere kunstuiting. Zij ma-
ken van deze beurs één van de 
mooiste van het land. Als pop-
pen en beren voor volwassenen 
een droom uit lang vervlogen 
kinderjaren zijn, dan is Noord-
wijkerhout dé mogelijkheid om 
deze droom opnieuw te beleven. 
Denk daarbij aan kinder- en ba-
bypoppen of elfen en fantasie-
poppen, poppen van porselein, 
uit hoogstaand vinyl of handge-
boetseerd... Stel u beren voor in 
alle varianten van groot tot klein, 
uit hoogwaardige materialen. El-
fen uit België van de wereldbe-
roemde kunstenares Diana Geu-
linckx worden met trots gepre-
senteerd. Diana heeft met haar 
werk al vele prijzen gewonnen. 
U kunt ook genieten van minia-
turenkunst zoals piepkleine ser-
viesjes, meubeltjes, ‘hebbedin-
getjes’ en op schaal geschilder-
de olieverfschilderijtjes van ou-
de meesters. Ook vindt u aller-
hande materialen om zelf thuis 
aan de slag te kunnen gaan. 

Poppendokter
Voor de liefhebbers van knuf-
fels en fraaie poppen uit Groot-
moederstijd is er veel te bewon-
deren. Antieke poppenwagens, 
oud speelgoed en echt antieke 
jurkjes en hoedjes nodigen uit 
om van eigenaar te wisselen.

Petra Bochove en Dicky Hom-
merin repareren en taxeren de-
ze dag poppen en beren. De 
poppendokter is dus aanwezig! 
Beren nemen overigens op de-
ze beurs een belangrijke plaats 
in. Het Duitse Pro Beer is pre-
sent met de meest uitgebreide 
collectie berenstoffen waaron-
der het Schulte Mohair en ver-
der vele stands met vertederen-
de beren in alle soorten en ma-
ten. Ook zijn er hele kleine be-
ren van 2 cm groot. 

Sieraden
Bovendien zijn op deze beurs 
veel sieraden te vinden. Goud, 
zilver of kralen en glas. Om zo 
te kopen of zelf thuis te maken. 
Voor elk wat wils dus, op de-
ze beurs, en dan zijn de aan-
verwante artikelen nog onge-
noemd: poppenboeken en –bla-
den, pruiken, ogen en van alles 
om zelf aan deze unieke hob-
by te gaan werken.  Kijk ook op 
www.magentafluwijn.nl of bel 
06-23631800 voor meer info.

Groot shoppingplaza voor liefhebbers
Poppen en berenbeurs in Noordwijkerhout
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Deze rubriek is speciaal voor iedere Heemsteder die eens 
wat kwijt wil op papier. Belevenissen, avonturen zelfs, of 
gewoon gedachten. Deel het met de lezer van de Heem-
steder, het zijn er ruim 20.000: een groot publiek dus. Aan 
podiumvrees moet u een broertje dood hebben, aange-
zien het ingezonden verhaal wel van naam dient te worden 
voorzien. De redactie behoudt zich het recht uw verhaal 
in te korten of kan beslissen het niet te plaatsen. Wat u als 
onderwerp kiest is geheel vrij in te vullen... Er is echter één 
voorwaarde: hetgeen u schrijft moet wel een bepaalde link 
hebben met Heemstede of Bennebroek of nabije regio.

Op elfjarige leeftijd stelde ik vast dat ik zou trouwen met Ange-
la. Ze was daar niet van op de hoogte, want ik had nog nooit 
een woord met haar durven wisselen, maar ik werd heel gelukkig 
door stil naar haar te kijken. Zomers zag ik haar in natuurzwem-
bad Groenendaal aan de Glipperdreef en mijn beste vriend Mau-
rits vertelde me waar ze ’s winters te zien was. We liepen naar de 
Dreefschool, een sympathiek gebouw op de hoek van het Juliana-
plein en de Heemsteedse Dreef. Bovenop de school stond een to-
ren met een klok. Het grote uurwerk met gouden wijzers op een 
koningsblauwe wijzerplaat stak prachtig af tegen de rode bakste-
nen. Iedere dag wandelde ik daar vier keer langs en ik heb wel-
geteld 10.000 keer gezien hoe laat het was.  De Dreefschool was 
een lagere school met inpandige dansles voor meisjes. In de gym-
nastiekzaal aan de Dreefzijde. Meisjes, wonderlijk. Je had er niets 
aan en je kon er helemaal niets mee. Het was ondenkbaar dat ik 
zou zeggen dat ik ze leuk vond, want dan werd ik het mikpunt van 
spot. Ik vond ze heel mooi, vooral als ze dansten. Ballet. In de don-
kere wintermaanden, geëtaleerd in de grote gymnastiekzaal, kwa-
men ze fantastisch mooi uit de verf. En Angela danste het mooist 
en haar paardenstaart danste het leukst.
Maurits en ik stonden buiten in de koude, mistige duisternis van 
december en we tuurden naar binnen. De gymnastiekzaal werd 
door vele neonlampen beschenen en in het melkwitte licht dans-
ten de balletmeisjes. In hun witte pakjes zweefden ze op de mu-
ziek van een piano, die op die afstand klonk als een tingelende 
speeldoos. Tot de voorstelling was afgelopen. “Nu gaan ze naar 
de kleedkamer”, fluisterde Maurits. “Kom mee.” Wij slopen naar 
de ramen van de kleedkamer. De kleedkamer was boven de ko-
lenkelder gelegen. De ramen waren ook hoger en we konden niet 
veel meer bespeuren dan af een toe een dansende paardenstaart. 
“Die paardenstaart is van Angela”, zei ik. “Hoe weet je dat?” vroeg 
Maurits, “er zijn zoveel van die staarten.” Maurits snapte lang niet 
alles. In het duister zochten we naar iets waar we op konden klim-
men. Vlak voor één van de ramen ontwaarde ik een muurtje, even-
wijdig aan de gevel van de kleedkamer. Tussen dat muurtje en de 
gevel was een verhoging, want dat was bij onze school ook zo. 
Ik liep snel in het wazige donker naar het muurtje en klom er op. 
Vervolgens sprong ik op de verhoging erachter.  Er was geen ver-
hoging. Er was een afgrond. Het muurtje stond daar ter afscher-
ming van een stenen trapafgang naar de drie meter dieper gele-
gen deur van de kolenkelder. Ik stortte omlaag, donderde op de 
gemetselde stenen trap, bolderde de vele treden af en sloeg tegen 
de stenen vloer. Na een poos rook ik antraciet en voelde ik nat-
tigheid. Ik lag in een plas. In het duister tastte ik rond, krabbelde 
op en, ja hoor, daar was een trap en ik kon naar boven strompe-
len. Ik hoorde Maurits vragend roepen en ik vond hem in het licht 
van een lantaarnpaal. Maurits had niet gemerkt hoe ik in het don-
ker was verdwenen. Ik klopte kolengruis van mijn kleren en ver-
telde over mijn beschamende vrije val in de kolenkelder. Het was 
de eerste keer, dacht ik trots, dat ik mijn leven voor Angela in de 
waagschaal stelde. Jammer dat zij het niet wist. Maar het zou niet 
de laatste keer zijn.
Hoe zou het nu zijn met al die balletmeisjes? Angela’s levens-
loop heb ik kunnen traceren. Ze doorliep de Bronstee Muloschool, 
waarbij ze op een feestavond de hoofdrol danste in een ballet, uit-
gevoerd in het Minerva-theater. Tot mijn leedwezen vertrok ze naar 
Parijs, studeerde aan de Sorbonne en verloofde zich met een Ame-
rikaanse student. Ze trouwden in het raadhuis van Heemstede en 
vestigden zich in Los Angeles. Daar groeide Angela uit tot groot 
actrice, werd filmster en presenteerde in commercials, als ‘Het ge-
zicht van Boeing’, de Jumbo Jet. De vliegtuigengigant vroeg haar 
in de buurt van Seattle te komen wonen, aan de verre westkust en 
daar leeft ze nog lang en gelukkig in de mooiste staat van Amerika: 
Washington State. Het ‘Gezicht van Boeing’, uit Heemstede.
Frans Rosenhart

Ballet Julianaplein december 1950

Vrijwilligers gezocht Heemsteedse Kindertuinen
Heemstede - In 2009 zijn Volks-
tuinvereniging Groenendaal en 
Casca gestart met het project 
´Heemsteedse Kindertuinen´. 
Dertig kinderen hebben on-
der de enthousiaste leiding van 
vrijwilligers een groeiseizoen 
lang (april t/m september) 1x 
per week gewerkt in hun eigen 
tuintje. Dit project geeft kinde-
ren van groep 6 en 7 van de ba-
sisschool de kans om kennis te 
maken met tuinieren. Zien, voe-
len en proeven hoe alles groeit 
en bloeit is voor de kinderen een 
leuke en nuttige ervaring.
Voor dit project zoeken Volks-
tuinvereniging Groenendaal en 
Casca enthousiaste vrijwilligers 
die affiniteit hebben met kinde-
ren en/of tuinieren.  
Wij zoeken: een assistent 
groepsbegeleider, die minimaal 
1x per maand op donderdag-
middag van 15.00 tot 17.00 uur 
aanwezig is om samen met de 
kinderen te werken in de tuin-
tjes. Hierbij horen ook wat op-
ruimwerkzaamheden e.d. na af-
loop. 
Wilt u graag helpen, maar u lie-
ver niet op een bepaald tijdstip 
vastleggen, dan zijn er ook een 

aantal losse taken die wellicht 
iets voor u zijn:
- Het onderhouden van de haag. 
Aan de tuintjes grenst een haag 
die af en toe gesnoeid moet 
worden. 
- Het onderhouden van de tuin-
paden. Tussen de tuintjes van de 
kinderen liggen paden die af en 
toe iets meer aandacht verdie-
nen van de schoffel en de hark.
- Het schoonmaken van de 
slootkant. De slootkant gren-
zend aan de tuintjes moet 1x per 

jaar, in september, schoonge-
maakt worden. 
Uiteraard wordt het materiaal 
dat hiervoor nodig is door de 
Kindertuinen beschikbaar ge-
steld.
Heeft u interesse? Neem dan 
– vrijblijvend – contact op met 
Casca voor meer informatie. 
Casca kijkt graag samen met u 
wat de mogelijkheden zijn. 
Contactpersoon: Margo Pouw, 
tel.023-5483848, of per e-mail: 
mpouw@casca.nl. 

Voorlichting 
borstvoeding

Heemstede - Een goe-
de voorbereiding is het hal-
ve werk. Laat jezelf daar-
om nog tijdens de zwanger-
schap voorlichten zodat je de 
kans vergroot op een plezie-
rige en succesvolle borstvoe-
dingsperiode. De Vereniging 
Borstvoeding Natuurlijk or-
ganiseert voorlichtingsavon-
den over borstvoeding. 
Deze avonden worden ge-
houden in Heemstede. De 
aanvangstijd is 20.00 uur en 
het einde zal rond 22.00 uur 
zijn. De kosten zijn 17,50 euro 
voor twee avonden, inclusief 
een uitgebreid informatie-
pakket en koffie/thee/koek. 
Opgave en info over data, 
tijden enz.:
Jacqueline Terpstra: tel. 06- 
42691048 (niet tussen 13.30-
15.30 uur) e-mail: vbnheem-
stede@gmail.com
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Jong talent presenteert dichtbundel
Heemstede - Op vrijdag 22 ja-
nuari wordt de dichtbundel 
van de 18-jarige Ruby de Wit-
te, afkomstig uit Heemstede ge-
presententeerd bij Boekhan-
del Blokker, Binnenweg 138 in 
Heemstede. De bundel heet Bin-
nenstebuiten en is uitgekomen 
bij uitgeverij Van Holkema & 
Warendorf in Houten. Gaat deze 
bundel over puberen of over ou-
ders en leraren die 
denken te weten wat goed voor 
je is, terwijl je zelf het woord ‘pu-
ber’ niet eens wilt horen!?
“Ik wil geen puber zijn”, schrijft 
Ruby de Witte (1991) dan ook in 
een van haar gedichten in deze 
bijzondere bundel. 
Haar gevoelens slingeren heen 
en weer. Het ene moment vindt 
ze de wereld prachtig, het ande-
re moment piekert ze over de zin 
van het bestaan. 
En wat haar net zo gelukkig 
maakte, dat maakt haar even 
later juist verdrietig en alleen. 

In eerlijke, rake bewoordingen 
geeft ze je een uniek kijkje in het 
hoofd van een ‘puber’. 
Ruby schrijft al heel lang ver-
halen en gedichten. Haar moe-
der moedigde haar aan om het 
naar een uitgeverij te sturen en 
die zag er wel iets in. Het resul-
taat is Binnenstebuiten. Ruby zit 
op het Hageveld. Om 16.30 uur 
zal Ruby de Witte een paar ge-
dichten voordragen en daarna 
zal ze het boek signeren. Ieder-
een is welkom.
Boekhandel Blokker, Binnen-
weg 138, Heemstede.Tel. 023-
5282472.

Grootste ter wereld…

Stoomgemaal overgedragen aan 
Vereniging Hendrick de Keyser
Regio - Het stoomgemaal De 
Cruquius in de Haarlemmer-
meer is voor een symbolisch be-
drag overgedragen aan Vereni-
ging Hendrick de Keyser. De 
Vereniging neemt hiermee een 
zeer grote restauratie-verplich-
ting op zich. 
De Cruquius, de grootste stoom-
machine ter wereld, is een van 
de bekendste monumenten van 
de Nederlandse industriële re-
volutie. Het gemaal werd ge-
bouwd in de jaren 1846-1849 
en ingezet voor de droogleg-
ging van de Haarlemmermeer, 
een krachttoer van de eerste or-
de. Voor deze tijd was wind het 
belangrijkste hulpmiddel in de 
Hollandse strijd tegen het water. 
Omdat voor industriële gebou-
wen nog geen goede vorm be-
stond, greep ingenieur J.A. Be-
ijerinck, die het ontwerp maak-
te, terug op Engelse voorbeel-
den. Het gebouw oogt als een 
burcht met gepleisterde kan-
telen en hoge gietijzeren ven-
sters. Zware muren met enor-
me steunberen maakten het ge-

bouw bestand tegen de krach-
ten van water en stoom. Ook de 
bouw van het gemaal, in een put 
op 7,5 meter onder NAP, was 
een staaltje van technisch kun-
nen: twaalf heistellingen, 450 
werklieden en 83 paarden wer-
den aan het werk gezet. 
 Omdat in Nederland op stoom-
gebied nog onvoldoende erva-
ring bestond, maakten de En-
gelse ingenieurs Gibbs en De-
an het ontwerp van de stoom-
machine. Acht door het gebouw 
stekende smeedijzeren balansen 
dreven de zuigerpompen van 
het gemaal aan. Deze pompten  
het water omhoog naar de hou-
ten stortvloer rond de machine-
toren, vanwaar het de Haarlem-
merringvaart instroomde. Dit 
wonder van 19de-eeuws vernuft 
en techniek bleef tot 1933 in ge-
bruik. Ook toen al onderken-
de men het historische belang 
van het gemaal: het werd muse-
um en het eerste industriële mo-
nument dat onder rijksbescher-
ming kwam. 
 Het ruim 160 jaar oude gebouw 

is er echter slecht aan toe. Ingrij-
pend herstel van casco, hout-
werk en metselwerk is dringend 
nodig. Om deze reden werd de 
noodklok geluid en een beroep 
gedaan op de restauratie exper-
tise van Vereniging Hendrick de 
Keyser aan wie het gemaal nu is 
overgedragen. Een grote restau-
ratie zal in de komende vijf jaar 
in opdracht van de Vereniging 
gefaseerd worden uitgevoerd. 
Museum de Cruquius blijft in 
het gebouw gevestigd zodat dit 
‘wonder van de industriële re-
volutie’ voor iedereen te bele-
ven blijft. Het museum streeft op 
termijn naar uitbreiding en re-
constructie van oorspronkelijke 
details uit de stoomperiode van 
het gebouw, waardoor het pu-
bliek het vernuft en de schoon-
heid van het gemaal volop kan 
ervaren.  
De restauratie wordt moge-
lijk gemaakt door steun van de 
BankGiro Loterij, de Provincie 
Noord- Holland, het Rijk, het 
Hoogheemraadschap van Rijn-
land en de Stichting Cruquius.

Oproepje aan dichters
Heemstede - Het thema voor 
de nationale Dichtersdag van 
2010, die gehouden wordt 
op 28 januari a.s. is ‘Over de 
grens’. De rubriek Dichtstorten 
roept daarom dichters en dich-
teressen op om vóór maandag 

25 januari a.s. een gedicht met 
dit thema in te zenden naar 
dichtstorten@yahoo.com.
De mooiste zullen gepubli-
ceerd worden in de editie van 
‘de Heemsteder’ van 27 janu-
ari a.s.

Scouting opent jubileumjaar 
met Nieuwjaarshappening
Regio - Scouting Regio Haar-
lem opende met een 100 minu-
ten durende nieuwjaarshappe-
ning het jubileumjaar.  Binnen 
100 minuten werd de speech 
van de voorzitter, een specia-
le jubileumact, de lancering van 
het jubileumlied en de officiële 
kick-off van het feestjaar gedaan.
In 2010 bestaat scouting 100 jaar in Nederland. Dit zal in de re-
gio Haarlem niet ongemerkt voorbij gaan. Alle activiteiten die Scou-
ting Regio Haarlem organiseert zullen in het teken staan van dit ju-
bileum. Scouting activiteiten en dus ook deze nieuwjaarshappening, 
worden georganiseerd door vrijwilligers. In en om het clubhuis van 
de Bim Bakenessergroep aan de Wagenweg werden ruim 300 vrij-
willigers (scouting leiding en bestuursleden van de scoutinggroepen 
uit de regio Haarlem) feestelijk ontvangen. Het 100 jarig bestaan 
was het centrale thema en werd buiten al duidelijk met een prachtig 
verlicht bord. In een winterse sfeer met fakkels langs het besneeuw-
de pad. Bij de entree kon men al genieten van gluhwein bij vuurkor-
ven. De regiovoorzitter Steven de Jonge zette de afscheidnemen-
de regio secretaresse Monique Pekelaer in het zonnetje en daar-
na sloot hij met een korte terugblik het scoutingjaar 2009 af. Met 
een unieke kick-off wijden de organisatoren het jubileumjaar in met 
champagne. Thea Fraterman zong live het landelijk scouting jubile-
umlied “Hello World”. 
Er was ook een loterij met speciale 100 scoutingprijzen, zoals rug-
zakken, scouting tassen, lichtgevende jojo’s en jubileumpennen. 
Omdat deze happening alles met het getal 100 te maken had, werd 
er na 100 minuten happening het landelijk keurmerk behaalt voor 
de Scouting Regio Haarlem. Binnenkort zal het bord binnenkort op 
het Regiobureau aan de Frieslandlaan zal prijken. Na 100 minuten 
startte er een optreden van de Haarlemse band The Bouncers. Voor-
al de jongeren stonden vooraan te dansen. Maar ook de ouderen 
konden het waarderen. 
“We zijn dan te oud om vooraan te gaan staan, maar deze  mu-
ziek kan ik ook waarderen” Dit was een uitspraak van één van de 
plusscouts, Addy Schouten. Binnen scouting is zij actief als EHBO 
er en staat regelmatig in de scoutshop. De jongeren gingen warm 
gedanst op de fiets weer verder.. “Een echte happening, blij dat 
ik geweest ben” kwam één van 
de leiding van de scoutinggroep 
Nannie van de Wiele nog melden 
aan de organisatie. En daar gelijk 
achteraan “Maar wel jammer dat 
ik die rugzak niet heb gewonnen 
bij de loterij.”
Andrea Roosen, Organisatie 
jubileumactiviteiten 2010

INGEZONDEN

Kerkdienst ziekenhuis
Regio - Zondag 24 januari om 
10.00 uur vindt in de kerkzaal in 
het Spaarne Ziekenhuis in Hoofd-
dorp een kerkdienst plaats. Het 
is een dienst van Woord en Tafel 
met een oecumenisch karakter. 
Voorganger is pastor F. Bossink.  
Zang wordt ondersteund door 
Zanggroep De Ark uit Hoofd-
dorp. (communieviering).
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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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Speciale verkiezingsrubriek
Vanaf vandaag informeren wij u in 

HeemstedeNieuws uitgebreid over de 

gemeenteraadsverkiezingen. In deze speciale 

verkiezingsrubriek zullen vanaf 3 februari de 

deelnemende politieke partijen zich met hun 

verkiezingsprogramma aan u voorstellen. 

Tevens treft u achtergrondinformatie over 

hoe de gemeente precies werkt. Over wat 

de rollen zijn van de gemeenteraad en het 

college van burgemeester en wethouders 

(B&W) Over hoe u kunt meepraten met 

de gemeente en invloed kunt uitoefenen. 

Over wat de raadsgriffier doet en over de 

rol van de rekenkamer in Heemstede. 

Ook krijgt u uitleg over de spelregels die 

gelden als u op 3 maart naar het stem-

bureau gaat.    

•  Herinrichting César Francklaan 2e 

fase

•   Herinrichting Binnenweg start 

25 januari!

•  Budget lokaal culturele initiatieven 

2010

•  Vergadering gemeenteraad

In deze HeemstedeNieuws:

HeemstedeMail is de gratis berich-

ten service van de gemeente. Word 

abonnee via www.heemstede.nl 

en ontvang periodiek een e-mail-

bericht met nieuws op maat van 

de gemeente.

HeemstedeMail

Vestiging Centrum 
voor Jeugd en 
Gezin in Heemstede 

Iedereen die vragen heeft over opvoeden 
en opgroeien kan vanaf maart terecht bij 
het Centrum voor Jeugd en Gezin aan de 
Lieven de Keylaan in Heemstede. Het 
Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) 
wordt een laagdrempelig inlooppunt voor 
ouders, kinderen, jongeren tot 23 jaar en 
professionals. In het CJG werken 
verschillende organisaties samen, die 
via één adres bereikbaar zijn.

De vestiging van het CJG past in de landelijke 

ontwikkeling. In opdracht van minister Rouvoet 

van Jeugd en Gezin moet er namelijk eind 

2011 een dekkend netwerk van CJG’s in 

Nederland zijn. In de gemeente Heemstede 

zijn de voorbereidingen hiertoe in volle gang. In 

oktober 2009 is een CJG-coördinator aan-

gesteld bij de gemeente Heemstede. In 

februari van dit jaar zal het Centrum voor Jeugd 

en Gezin Heemstede worden geopend in het 

gezondheidshuis op de Lieven de Keylaan 7. 

Op dit moment zitten de Jeugdgezondheidszorg 

(consultatiebureau) en de GGD al in het pand. 

Wanneer het CJG precies open gaat, is nu nog 

niet bekend. Eerst wordt in januari het pand 

verbouwd en ingericht. De verwachting is dat 

de officiële opening eind februari plaatsvindt. 

Vervolg op pag. 2

Kies bewust: 
gebruik Kieskompas
Veel mensen weten niet precies welke 

concrete issues er in Heemstede aan de 

orde zijn en wat de standpunten daarin zijn 

van de Heemsteedse politieke partijen. Om 

u te helpen een bewuste keuze te maken, 

kunt u gebruikmaken van Kieskompas. Dit 

is een digitaal stemadviesprogramma dat 

kiezers helpt te bepalen welke partij het 

beste aansluit bij hun eigen politieke voor-

keuren. Dit gebeurt via dertig stellingen. U 

krijgt géén stemadvies voor één partij, 

maar u ziet uzelf terug in het landschap 

van politieke partijen. Het is dus een soort 

kompas, waarbij duidelijk wordt welke partij 

het dichtst bij u staat en waarmee u uw 

Op woensdag 3 maart a.s. gaat u naar de stembus om een nieuwe gemeenteraad voor 
Heemstede te kiezen. Door te stemmen bepaalt u wie uw belangen in Heemstede moeten 
gaan behartigen. En dat is belangrijk want de komende jaren worden er belangrijke 
beslissingen genomen. Bijvoorbeeld over bezuinigingen die als gevolg van de 
economische recessie doorgevoerd moeten worden. Over de verkeersafwikkeling en 
verkeersveiligheid in Heemstede. Over de inrichting van de openbare ruimte zoals de 
ontwikkeling van het Wilhelminaplein en van het gebied rond de haven. Of over hoe 
om te gaan met de snel toenemende vergrijzing in Heemstede. Zorg daarom dat u 
straks goed geïnformeerd bent als u op 3 maart naar de stembus gaat.

defi nitieve keuze zelf kan bepalen. Op 

woensdag 3 februari, een maand voor de 

verkiezingen, wordt het Kieskompas gelanceerd 

op de gemeentelijke website. 

Raadpleeg onze website, 
HeemstedeMail, LinkedIn en 
Twitter 
Alle in deze verkiezingsrubriek gepubliceerde 

informatie en het Kieskompas is 

beschikbaar via de gemeentelijke website 

www.heemstede.nl. U treft hier ook een 

overzicht van alle verkiezingsprogramma’s, 

kandidatenlijsten, links naar de partijwebsites, 

weblogs van lokale politici en nog veel meer. 

Via de nieuwsbriefservice HeemstedeMail 

en de groep HeemstedeConnect op 

LinkedIn kunt u automatisch per e-mail 

geïnformeerd worden over de gemeente-

raadsverkiezingen. Ook kunt u politieke 

'tweets' via Twitter volgen. Wij hopen dat 

deze informatie een bijdrage zal leveren 

aan een weloverwogen stem op 3 maart. 

Veel leesplezier!
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Eind januari tot en met mei 2010 vindt de reconstructie plaats van de César Francklaan, 
tussen de Heemsteedse Dreef en de Jan van Gilselaan (voorheen Händellaan). 
Vanwege de weersomstandigheden kunnen we nog geen exacte startdatum geven. 
Zodra deze bekend is, wordt dit aangegeven op de gele borden langs de weg, in 
HeemstedeNieuws en via onze website www.heemstede.nl.
 

De werkzaamheden bestaan uit het vervangen van de riolering, het aanbrengen van een 

drainageleiding, het vernieuwen van de asfaltverharding van de rijbanen, de aanleg van 

vrijliggende fi etspaden en het vernieuwen van de openbare verlichting. In het gedeelte 

tussen Wagnerkade en Jan van Gilselaan wordt nieuwe laanbeplanting aangebracht.

Planning
De uitvoering van het werk is verdeeld in 3 fasen. Het totale werk neemt ongeveer 4 maanden 

in beslag. De planning ziet er globaal als volgt uit:

Fase 1: aanpak zuidelijke rijbaan van eind januari tot en met 19 maart 2010;

Fase 2: aanpak noordelijke rijbaan van 22 maart tot en met 29 april 2010;

Fase 3: asfalteringswerkzaamheden van beide rijbanen van 3 tot en met 15 mei 2010.

Eenrichtingsverkeer

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden in fase 1 en 2 is autoverkeer in één richting 

mogelijk. Het autoverkeer kan in beide fases alleen richting Heemsteedse Dreef rijden. 

Autoverkeer vanaf de Heemsteedse Dreef richting Haarlem Schalkwijk en het Spaarne 

Ziekenhuis wordt omgeleid via de Johan Wagenaarlaan. In verband met de algemene 

veiligheid geldt binnen het werkgebied een maximale rijsnelheid van 30 km/uur.

Voor fi etsverkeer zijn omleidingsroutes aangegeven. Bij uitvoering van werkzaamheden 

kunnen fi etsers wel enige hinder ondervinden. 

Contact

Met vragen of opmerkingen over het project kunt u contact opnemen met de afdeling 

Uitvoering Openbare Ruimte: Rein van Kampenhout via telefoonnummer (023) 548 57 72 of 

Ron Matthew via telefoonnummer (023) 548 57 49. 

Herinrichting César 
Francklaan 2e fase

Voorzie uw grijze rolemmer vóór 
1 februari van de juiste sticker!
Eind december 2009 ontving u als inwoner 

van Heemstede de nieuwe afvalkalender voor 

2010. Net als in voorgaande jaren hebben 

gebruikers van grijze rolemmers een nieuwe 

sticker ontvangen bij de afvalkalender. Deze 

sticker moest direct op het deksel van de 

grijze rolemmer worden aangebracht. Als u 

dit nog niet gedaan heeft, verzoeken wij u dit 

alsnog te doen.

In 2010 moeten de grote rolemmers met een 

inhoud van 240 liter voorzien zijn van een 

lichtblauwe sticker. De kleine rolemmer heeft 

een oranje sticker nodig. 

In de eerste weken van januari zijn alle aan-

geboden grijze rolemmers die nog geen 

juiste sticker hadden, voorzien van een geel 

waarschuwingslabel. Op dit label stond het 

verzoek om alsnog de in december aan-

geboden sticker aan te brengen. 

Wij gaan ervan uit dat u inmiddels aan ons 

verzoek heeft gedaan, want vanaf 1 februari 
2010 worden grijze rolemmers die niet 

voorzien zijn van een juiste sticker niet meer 

geleegd. Een aangeboden rolemmer zonder 

juiste sticker krijgt dan een rood label. Dit houdt 

in dat u als aanbieder het afval zelf naar de 

milieustraat moet brengen of alsnog de juiste 

sticker moet gaan plakken en wachten tot de 

volgende aanbieddag. 

Heeft u nog vragen over het gebruik van de 

sticker, de grijze rolemmer of de afvalkalender? 

Neem dan contact op met de afdeling 

Publieksinformatie van De Meerlanden via 

telefoonnummer (0297) 38 17 17.

Vorst vertraagt werkzaamheden
Alle hieronder genoemde werkzaamheden/projecten worden vertraagd door de 
huidige weersomstandigheden. Hoewel de meeste sneeuw is verdwenen, is de grond 
nog bevroren. Werken zoals het aanleggen en herstel van bestratingen, het planten van 
bomen en heesters en specifi ek grondwerk kunnen daarom niet worden uitgevoerd. 
Ook op lange termijn moet nog rekening worden gehouden met vorst. De vermelde 
data zijn daarom onder voorbehoud.

Brabantlaan, tussen Provinciënlaan en Gelderlandlaan
Verkeer is tijdelijk mogelijk door de Brabantlaan. In verband met de werkzaamheden moet 

wel rekening worden gehouden met tijdelijke verkeersvoorzieningen. De afsluiting wordt met 

borden aangegeven. Vanaf eind januari 2010 worden de werkzaamheden weer opgepakt. 

Het werk bestaat uit het vervangen van bestrating en riolering, de aanleg van drainage en 

het vervangen of verplanten van laanbomen. 

Aanleg brug Van den Eijndekade
Tot ongeveer mei 2010 geldt op de Van den Eijndekade eenrichtingsverkeer in verband met 

de aanleg van een brug. Autoverkeer kan alleen vanaf de Heemsteedse Dreef de Van den 

Eijndekade inrijden. Voor vrachtwagens geldt een inrijverbod. Voetgangers en fi etsers kunnen 

gewoon in twee richtingen van de weg gebruikmaken. 

César Francklaan fase 2, van Jan van Gilselaan tot Heemsteedse Dreef
Tot en met mei 2010 wordt in de César Francklaan, tussen de Jan van Gilselaan (voormali-

ge Händellaan) en de Heemsteedse Dreef, de riolering vervangen en de weg heringericht. 

Zie artikel hiernaast.

Winkelgebied Binnenweg
Vanaf 25 januari tot half september 2010: reconstructie fase 2 (vanaf Julianalaan tot aan de 

Bronsteeweg). Over de gehele breedte wordt de bestrating en het straatmeubilair vervangen. 

Op gele tekstborden bij de Julianalaan en Bronsteeweg wordt de startdatum aangegeven.

Binnendoor
Medio februari 2010 wordt in de Binnendoor een deel van de riolering aangepakt. Bewoners en 

ondernemers in het werkgebied ontvangen op korte termijn een brief met uitgebreide informatie.

Johan Wagenaarlaan, kruising Bernard Zweerslaan
Eind januari 2010 worden bij de vrijliggende fi etspaden op de kruising Johan Wagenaarlaan- 

Bernard Zweerslaan herstelwerkzaamheden aan de bestrating uitgevoerd. Het werkgebied 

wordt afgezet met bebording. Fietsers worden ter plaatse omgeleid.

Werk aan de weg   

Geen afvalkalender 2010 en/of 
rolemmersticker ontvangen? 
Bel De Meerlanden: (0297) 38 17 71

Vervolg van pag. 1

Wat doet het CJG?
Er zijn vele instanties en informatiebronnen die zich richten op de jeugd en het ouderschap. 

Met een brede kijk op het totale aanbod kan het CJG meedenken, gericht informeren en 

adviseren. De medewerkers van het CJG houden contact met ouders, kinderen en jongeren 

tot de vraag beantwoord is. Daarnaast heeft het CJG samenwerkingsafspraken met 

organisaties die zich richten op jeugd en gezin, zodat - als de situatie erom vraagt - gerichte 

hulp geboden kan worden.

Gemeentegids online?
www.heemstede.nl
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Bouwplannen
Aanvragen bouwvergunning
2009.244 het uitbreiden van de begane grond en  - Kerklaan 117

 uitbreiden 1e verdieping

2010.001 het plaatsen van een dakkapel op  - Floradreef 12

 het voorgeveldakvlak

2010.002 het plaatsen van een prieel - Sportparklaan 4

2010.003 het doorbreken van een muur - Eikenlaan 31

2010.004 het veranderen van gevelreclame  - Binnenweg 123

De bovenstaande aanvragen liggen vanaf  21 januari 2010 op maandag tot en met donder-

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

Bouw- en Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). 

Starten voorbereidingsprocedure bouwvergunning en ontheffing 
bestemmingsplan (artikel 3.6 Wro)
2009.209 het bouwen van een konijnen- en  - Herenweg 5

 een varkenshok

Het verzoek ligt vanaf  21 januari 2010 gedurende 6 weken op maandag tot en met donderdag 

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

Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). Belanghebbenden kunnen hierover zienswijzen aan de 

gemeente kenbaar maken. Voor nadere informatie over het verzoek kunt u zich wenden tot 

M. Jansen van de afdeling Bouw- en Woningtoezicht, telefoon (023) 548 57 52. 

Verleende lichte bouwvergunning (verzonden 15 januari 2010)
2009.254 het uitbreiden van een woonhuis - Dinkellaan 2

Verleende reguliere bouwvergunningen (verzonden 15 januari  2010)
2009.211 het splitsen van het pand in 2 woonhuizen - Leidsevaartweg 17-19

2009.247 het uitbreiden van een bedrijfsruimte - Herenweg 37

 (wijziging op reeds eerder verleende

 bouwvergunning)

2009.251 het uitbreiden van de 2e verdieping  - Alberdingk Thijmlaan 22

De bovenstaande vergunningen liggen vanaf 21 januari 2010 op maandag tot en met donderdag 

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

Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). Belanghebbenden kunnen hiertegen bezwaar maken. 

Zie kader.

Verleende reguliere bouwvergunning (terinzagelegging vanaf 21 januari 2010)
en ontheffing bestemmingsplan
2009.235 het uitbreiden/renoveren van  - Voorweg 67

 een woonhuis

De bovenstaande vergunning ligt vanaf 21 januari  2010 op maandag tot en met donderdag 

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

Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). Belanghebbenden kunnen hiertegen in beroep gaan bij 

de rechtbank Haarlem uiterlijk tot en met 4 maart 2010. Zie kader.

Organiseert u voor het jaar 2010 een activiteit 

die zich richt op het bevorderen van cultuur-

participatie, cultuurbehoud en cultuureducatie? 

Dan bestaat de mogelijkheid om hiervoor een 

subsidie aan te vragen. In 2010 is hiervoor een 

budget van maximaal € 7.000,– beschikbaar.  

Uw subsidieverzoek dient te voldoen aan de 

voorwaarden die in de Algemene subsidie-

verordening Heemstede en de Verordening 

subsidiëring Lokaal Culturele Initiatieven zijn 

geformuleerd. Dit houdt onder andere in dat 

uw aanvraag voorzien moet zijn van een 

activiteitenplan en begroting van de activiteit. 

Tevens dient de activiteit of het project in 

2010 van start te gaan.

Aan een Heemsteedse muziekvereniging die 

wordt bezocht door een buitenlandse muziek-

vereniging kan een incidentele subsidie 

worden verstrekt van € 500,–. Voorwaarde 

hiervoor is dat de betreffende buitenlandse 

muziekvereniging gedurende het bezoek 

minimaal 1 optreden in Heemstede verzorgt.

Indien het beschikbare budget van € 7.000,– 

onvoldoende is om alle ingekomen aan-

vragen te honoreren, zal door het college 

van burgemeester en wethouders een 

afweging worden gemaakt. Hierbij wordt 

prioriteit gegeven aan activiteiten die naar het 

oordeel van burgemeester en wethouders het 

meest duidelijk een verbinding leggen tussen 

de pijlers van het cultuurbeleid (cultuur-

educatie, cultuurbehoud en cultuurparticipatie) 

of tussen één van deze pijlers en andere 

beleidsterreinen. Aan activiteiten waar reeds 

in een eerder subsidiejaar een subsidie is 

verstrekt, wordt bij genoemde rangorde geen 

prioriteit gegeven.

Uw subsidieverzoek moet vóór 1 maart 2010 

(met deze indieningtermijn wordt overigens 

afgeweken van de in de Verordening sub-

sidiëring Lokaal Culturele Initiatieven 

genoemde termijn van 1 februari 2010) bij de 

gemeente Heemstede ingediend te zijn.

Voor een aanvraagformulier betreffende 

een incidentele subsidie ten laste van het 

Budget Lokaal Culturele Initiatieven en/of 

voor nadere informatie over dit onderwerp 

kunt u zich wenden tot de heer Koen 

Siegrest van de afdeling Welzijnszaken, 

telefoonnummer (023) 548 56 79 of via de 

e-mail: ksiegrest@heemstede.nl.

De werkzaamheden op de Binnenweg 

starten 25 januari met de reconstructie van 

de aansluiting met de Julianalaan. Hierdoor 

kan er ongeveer twee weken lang geen 

verkeer langs. Meer over de herinrichtings-

werkzaamheden en de planning leest u 

volgende week in HeemstedeNieuws en 

op www.heemstede.nl.   

De gemeenteraad van Heemstede houdt een openbare vergadering op 28 januari a.s. om 
20.00 uur in de Burgerzaal van het raadhuis. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig

te zijn.

Op de agenda:

- Vaststellen agenda raadsvergadering 28 januari 2010 

- Vragenuur

- Verzoek om projectbesluit bouwplan Camplaan 40 - hamerpunt

- Vervanging beschoeiing achter Dr. J.R.Thorbeckelaan 5-19 - hamerpunt

- Begroting STOPOZ 2010 - hamerpunt

- Verordening Inrichting Antidiscriminatievoorziening Gemeente Heemstede - hamerpunt

- Incidentele bijdrage podiumaanbod 2009-2010 - hamerpunt

- Lijst van mededelingen en ingekomen stukken 

- Wat verder ter tafel komt 

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 

Budget lokaal culturele initiatieven 2010

Vergadering gemeenteraad

Loket Heemstede

Heemstede heeft één centrale plek waar u 

voor al uw vragen op het gebied van wo nen, 

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 maat-

schappelijke 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 09.00 en 13.00 uur 

kunt u, zonder afspraak, bij het Loket 

langs komen. 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 09.00 tot 13.00 uur.

Herinrichting Binnenweg 
start 25 januari!
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Heemstede heeft nu één centraal meldpunt voor het melden 
van gevaar en schade op straat en van bijvoorbeeld van-
dalisme en geluidshinder.

Gevaar en schade op straat
Bij het 'Meldpunt' overlast kunt u melding maken van gevaar en schade in de openbare 

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

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

Meldingen worden in principe binnen één week afgehandeld.

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

punt. 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 over-

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

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

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

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

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

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

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

Indien u geen toegang heeft tot het internet, kunt u tijdens openingstijden ook het meld-

nummer van de gemeente bellen: (023)  548 57 62. Buiten deze tijden en in het weekeinde 

vindt doorschakeling plaats naar een telefoonbeantwoorder.

Meldpunt overlast

Bezwaar maken of uw mening/zienswijze kenbaar maken 

Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen een door de gemeente genomen besluit door binnen
zes weken na de verzenddatum, een gemotiveerd bezwaarschrift te richten aan het college van burge-
meester 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 aangege-
ven 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. 

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 
ver weten 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). 

Op 12 januari 2010 heeft het college ingestemd met de wijziging van de CAR-UWO. 

Per 1 januari 2010 wijzigt in het ABP-pensioenreglement de datum van ingang ouderdoms-

pensioen. De CAR-UWO ligt voor eenieder kosteloos ter inzage op het gemeentehuis. 

De CAR-UWO is digitaal te raadplegen op www.car-uwo.nl.

Regelgeving

Vakantiebeurs voor 
mensen met een handicap
Regio - Voor mensen met een 
handicap of chronische ziek-
te is het vaak moeilijk zoeken 
naar een passende en toegan-
kelijke vakantie. Daarom or-
ganiseert MEE Noordwest-
Holland op zondag 24 janu-
ari 2010  een vakantiebeurs 
met het thema toegankelijk-
heid. De beurs vindt plaats in 
het AZ-stadion te Alkmaar  en 
is van 11.00 tot 16.00 uur. De 
toegang is gratis. 

Veertig vakantieaanbieders en 
zes recreatieorganisaties pre-
senteren hun aanbod op de 
beurs. U vindt zowel landelij-
ke als regionale vakantiemo-
gelijkheden en informatie over 
recreatie en toegankelijke dag-
jes uit bij u in de buurt. 
Wilt u persoonlijk reisadvies? 
Dan kunt u tijdens de vakan-
tiebeurs  terecht bij een van 
onze consulenten voor een 
reisadviesgesprek. 

Er is een kinderspeelhoek, u 
kunt genieten van een bijzon-
dere buikdansact en nog veel 
meer. Bezoekers aan de va-
kantiebeurs kunnen boven-
dien gebruik maken van de 
gratis pendelbussen tussen 
het station Alkmaar Centraal 
en het AZ-stadion. 
Op de vakantiebeurs wordt 
ook de nieuwste editie van de 
MEE vakantiegids gepresen-
teerd. In deze gids staat uitge-
breide informatie over vakan-
tie- en recreatiemogelijkhe-
den voor mensen met een be-
perking. 

Gratis toegangskaarten
Kaarten voor de vakantiebeurs 
zijn gratis te krijgen. U kunt 
ze downloaden via de websi-
te www.meenwh.nl/vakantie-
beurs  of telefonisch bestellen 
door contact op te nemen met 
de MEE vestiging in uw buurt, 
tel. 0900 999 8888. 

UNICEF maakt werk van kinderrechten 
met nieuw lesmateriaal

UNICEF vindt het belangrijk dat 
kinderen weten wat hun rech-
ten zijn. Want als kinderen hun 
rechten kennen, kunnen ze be-
ter voor zichzelf opkomen en zijn 
ze weerbaarder. Ze kunnen dan 
beter meepraten over zaken die 
belangrijk zijn voor hun huidige 
leven en hun toekomst. 
Daarom heeft UNICEF lesma-
teriaal over kinderrechten ge-
maakt voor het basisonderwijs. 
Zo kunnen leerkrachten het on-
derwerp in de klas halen en le-
ren zoveel mogelijk kinderen 
over kinderrechten van hun en 
van hun leeftijdgenootjes elders 
in de wereld. Met het materiaal 
leren kinderen verschillen tus-
sen mensen herkennen, én ze 
leren dat al die verschillende in-
dividuen op de wereld gelijke 
rechten hebben.

 Naast lesmateriaal over kinder-
rechten had UNICEF al lespak-
ketten ontwikkeld over de the-
ma’s schoon water en kinde-
ren in confllictgebieden. Al het 
lesmateriaal bestaat uit onder 
meer video’s, verhalen van kin-
deren, discussie-onderwerpen 
en kleurplaten. Het materiaal is 
gedifferentieerd per groep en 

Regio - Het nieuwe jaar is weer begonnen en de scholen ook. 
Basisscholen kunnen vanaf nu nieuw lesmateriaal gaan gebrui-
ken van UNICEF. De kinderrechtenorganisatie heeft digitaal 
lesmateriaal ontwikkeld over kinderrechten, speciaal voor het 
basisonderwijs, gratis te downloaden via unicef.nl/opschool.

kan direct gebruikt worden in de 
klas, zowel individueel als klas-
sikaal.  
In het VN-kinderrechtenverdrag 
staat vermeld dat kinderen het 
recht hebben om over hun rech-
ten geïnformeerd te worden. Het 
VN-kinderrechtencomité, dat al-
le landen controleert op het na-
leven van het kinderrechtenver-
drag, heeft er in 2009 bij de Ne-
derlandse overheid nog op aan-
gedrongen om meer werk te ma-
ken van het onderwijs in kinder-
rechten. De Nederlandse over-
heid vindt het echter een zaak 
van de scholen zélf om lesma-
teriaal over kinderrechten op te 

De kunst van het ouder worden
Regio - Op 5 februari organiseert het Steunpunt Ook Zandvoort aan 
de Flemingstraat 55 een voorlichtingsbijeenkomst met als thema ‘De 
kunst van het ouder worden; stilstaan en doorgaan bij ingrijpen-
de veranderingen’. De middag is van 14.00 tot 16.00 uur. Deelname 
is gratis. U moet zich wel voor 29 januari aanmelden op telefoon 57 
17373. Dit telefoonnummer kunt u ook bellen voor de Belbus om ver-
voer naar deze bijeenkomst te bestellen. De middag gaat over ouder 
worden, positief blijven en omgaan met verlieservaringen. Op het 
programma staat verder de film ‘de kunst van het ouder worden’.




