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Zeldzame 
ijsduiker
Heemstede - Een zeldzame 
ijsduiker in winterkleed is ge-
signaleerd in de Ringvaart. Het 
is in Nederland een zeldzame 
verschijning. De ijsduiker is gek 
op kreeften en vangt soms een 
vis. Hij duikt vaak wel een mi-
nuut onder water om voedsel 
te zoeken. Je ziet ze alleen in 
de winter. Dit was dan ook een 
volwassen vogel in winterkleed. 
Casper Leygraaf,
Heemstede

INGEZONDEN

Heemstede - Oranje is de kleur 
van Nederland. In elk schilderij 
van Carlos Casas vindt u de kleur 
oranje. Carlos is geboren en ge-
togen in Cuba. Zijn ouders emi-
greerden naar de Verenigde Sta-
ten, Carlos bleef achter. Om te 
overleven heeft hij geprobeerd 
om uit te blinken onder ande-
re in sport, hij wist op de univer-
siteit af te studeren als docent 
anatomie en sport. Hij heeft zich 
tien jaar gespecialiseerd in fysio-
therapie, revalidatie, traditione-
le geneeskunde acupunctuur en 
diverse massagetechnieken. In 
Cuba maakte hij deel uit van een 
team wetenschappelijke onder-
zoekers op het gebied van fysio-
therapie en rehabilitatie. Hij was 
revalidatietherapeut voor gees-
telijk gehandicapten en werkt nu 
in Nederland als holistisch the-

rapeut met een praktijk in Haar-
lem. Tekenen en schilderen was 
zijn passie op zeer jonge leef-
tijd, voor het  schilderen maakt 
hij nu tijd. Hij heeft zich inmid-
dels zo verdiept in Nederland en 
onze vaderlandse geschiedenis, 
dat hij de kleur oranje als hoofd-
kleur gebruikt en zelfs politie-
ke thema`s in zijn werk gebruikt. 
Carlos haalt hier even Piet Hein 
aan die op Cuba de zilvervloot 
veroverde. Hij moordde er niet, 
de Spanjaarden wel. 
Op het eerst gezicht zijn de 
schilderijen van Carlos wat ab-
stract met herkenbare visskelet-
ten als hoofdthema. Het is zelfs 
zijn handtekening. Een drieluik 
met als achtergrond de over- 
bevissing in de oceanen en zee-
en. De politici als verantwoor-
delijken hebben soms een ei-

gen gezicht en zwemmen al-
lemaal in één richting, behal-
ve die ene rechts onderaan, zijn 
handtekening! Carlos Casas, een 
wonderlijke man uit Cuba, die nu 
zijn kleurrijke visie met een eco-
logisch tintje op Holland expo-
seert bij het Kunstbedrijf aan de 
Raadhuisstraat 56A. Tevens ex-
poseren bij het Kunstbedrijf de 
schilders Joop van Zeitveld met 
zijn expressieve paarden en 
Marthe Nso Abono met haar 
schilderijen uit Kameroen. Jur 
Fortuin, eigenaar van het Kunst-
bedrijf,  toont er permanent 
mozaïekwerk en zijn design 
klaptafels en krukjes. De exposi-
tie is te bezoeken van woensdag 
tot en met zaterdag van 13.00 
tot 17.30 uur en op afspraak, 
023-54744 99.
Ton van den Brink

Cubaanse visie op Holland 

Expositie Carlos Casas

‘Ze halen reigersnesten weg!’
Heemstede – Een verontrus-
tend telefoontje kreeg de redac-
tie afgelopen maandag.

Een bewoner van de Burg. Van 
Lennepweg volgende de ver-
richtingen van een tweetal man-
nen dat in een hoogwerker bezig 
was in het bos rondom het Over-
bos.
Volgens de heer die belde haal-

den de mannen reigersnesten 
weg. “Ze broeden hier al jaren 
en dus waren zij nu ook al bezig 
met nestelen.
Ik krijg de schrik van mijn leven 
nu ik zie dat men bezig is met 
het afzagen van takken waar 
de nesten zijn”, aldus de ver- 
ontruste Heemstedenaar, die 
geëmotioneerd toevoegt dat ‘dit 
tegen elke natuurwet in gaat’.

Spar aanbiedingen zie pagina 7
Spar Adema, Te Winkelhof 25, Heemstede

Spar de Bruyn, Zwarteweg 42/44, Bennebroek
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Kerstboomverbranding 
nu een echte traditie
Heemstede - Niet meer in 
een benauwde cabine van een 
brandweerwagen de lootjes 
trekken en proberen om met een 
gammele microfoon de winnaars 
bekend te maken. Wethouder Jur 
Botter kon vorige week woens-
dagavond bij de druk bezoch-
te kerstboomverbranding op een 
echt podium met goede verlich-
ting de lootjes uit een melkbus 
trekken en bekendmaken met 
een prima geluidsinstallatie die 
de gemeente onlangs aanschaf-
te. Jur Botter maakte er als een 
volleerd presentator dankbaar 
gebruik van. 
Kinderen hadden de hele 

woensdag ruim tweeduizend bo-
men naar het landje aan de Vrij-
heidsdreef gesjouwd. Elke boom 
leverde 20 cent op én een loot-
je. Nog eens ruim duizend bo-
men waren opgehaald op diver-
se adressen. Bij elkaar een berg 
kerstbomen die nog nooit zo 
groot is geweest. Meer dan drie-
duizend bomen op de brandsta-
pel die nog even moest wach-
ten op de trekking van de lote-
rij. Goed voor mensen die met 
alles te laat zijn, er kwamen te-
gen zeven uur nog steeds sjou-
wers met bomen. De grote scha-
re kinderen rondom het podium 
keek verrukt naar het uitgestalde 

speelgoed. Een digitale fotoca-
mera, het spel `IK hou van Hol-
land`, een microscoop en dan die 
Nintendo! De ezels van de Kin-
derboerderij verderop werden 
wakker van het gejuich. Allemaal 
betaald door de Meerlanden, 
riep Botter. “Wie heeft er al een 
Nintendo?”, vroeg de wethouder 
en vele handen gingen omhoog. 
“Die hoeven dus geen hoofd-
prijs!” De jongen die dit kleinood 
won, was er heel gelukkig mee. 
Het jonge publiek keerde zich 
naar de brandstapel die begon 
te roken. `Meer rook dan vuur, 
daar kom ik niet voor!` was de 
algemene kreet, maar de wijk-
agente wist  dat waar rook, ook 
vuur is en ze kreeg gelijk. De 
stapel kleurde oranje en het 
werd een hels fikkie in de be-
ginnende miezerige regen. Nie-
mand had daar enige last van, 
hooguit uw fotograaf. De jacht-
hoorngroep zorgde weer trouw 
voor de bijpassende muziek. 
De Vrienden van de Kinderboer-
derij schonken wel bijna 1250 
bekertjes uit, honderdvijftig li-
ter chocolademelk en nog eens 
veertig liter glühwein op nieuwe 
branders, heerlijk warm.
Bij elkaar een gezellige drukte 
bij dit door de jeugdbrandweer 
gecontroleerde en door de ge-
meente gefaciliteerde fikkie, dat 
nu echt tot een traditie is uitge-
groeid. 
Ton van den Brink

Halve eeuw 
mode-

adviseur
Heemstede - De heer Char-
les Danckaarts vierde zater-
dag zijn 50-jarig jubileum als 
modeadviseur.
Daarvan werkte hij 49 jaar in 
Heemstede bij respectievelijk 
‘The Lord’, ‘Van der Wel heren-
mode’ en de laatste 18 jaar bij 
Herenmodehuis Schulte in de 
Raadhuisstraat. Hij heeft dus 
hele generaties in Heemstede 
aangekleed.

Op het raam van Herenmode-
huis Schulte prijkte dan ook 
een groot affiche met de tekst 
‘Charles gefeliciteerd, 50 jaar 
modeadviseur’.

Heemstede - Een lucht-
foto uit 1952 door KLM 
Aerocarto. De foto toont 
het Roemer Visscherplein 
enkele jaren voordat on-
derin het station uit 1928 
werd gesloopt en het huidi-
ge station zou worden ge-
bouwd. Dit plein zou daar-
bij iets groter worden en 
het plein aan Leidsevaart 
iets kleiner. Links parke-
ren was in 1952 nog lang 
niet zo aan de orde, dat zou 
vanaf 1958 wel veranderen. 
Langzaamaan zijn er par-
keerplaatsen gekomen met 
visgraatparkeren.
Het hotel is nog te zien 
met de originele muur en 
het originele terras. Gara-
ge Boekenroode was nog 
voorzien van een benzine-
pomp. Veel is verdwenen in 
de loop der jaren maar het 
is nog steeds een fraaie en-
tree voor het station Heem-
stede-Aerdenhout.
Meer informatie:
info@stationhad.nl.

Het spoor van toen



pagina 4 18 januari 2012

Onderhandelingen Chipshol met 
luchthaven lopen op niets uit
Regio - Gebiedsontwikkelaar 
Chipshol is niet tot een akkoord 
gekomen met Schiphol. Twee 
jaar geleden meldde jurist Peter 
Wakkie zich namens de lucht-
haven bij Chipshol. Hij stelde
te zijn gemandateerd om een
regeling te treffen. Chipshol-op-
richter Jan Poot toonde zich be-
reid tot onderhandelen.
Hij sprak met Wakkie en Schip-
hol-CEO Jos Nijhuis maar voor 
Poot bleek de maat vol toen de 
prijzen die werden geboden voor 
twee Chipshollocaties te laag 
(onder de marktprijs, aldus Poot) 
waren. De ontwikkelaar stelt
dat Schiphol nooit de intentie 
heeft gehad om eerlijk zaken te 
doen.     
Toen Wakkie zich namens Schip-
hol bij Chipshol meldde, gaf hij 

desgevraagd aan de geheime 
onderhandelingen met een dui-
delijk mandaat in te gaan. De
inzet van Jan Poot was twee-
ledig. Hij wilde compensatie-
afspraken maken over grond 
die hij mede door toedoen van 
Schiphol kwijtraakte en/of niet 
mocht ontwikkelen. Maar voor-
al wilde Poot een regeling tref-
fen voor het samen met de lucht-
haven realiseren van gebieds-
ontwikkeling in de Schiphol-
regio. 

De gesprekken verliepen aan-
vankelijk in een goede sfeer. Ze 
gingen mede over  het Groenen-
berg-terrein (35 hectare) van 
Chipshol naast de Aalsmeer-
baan en de Pruissen-locatie (15 
hectare) op Schiphol-Rijk. Bei-

de terreinen kon Chipshol door 
toedoen van de luchthaven nooit 
ontwikkelen. Voor het Groenen-
berg-terrein bood Schiphol  tij-
dens de besprekingen 16 mln 
euro plus 10 mln euro schade-
vergoeding.  

Jan Poot is verbijsterd: “Alleen al 
onze schade wegens tegenwer-
king door Schiphol bij de ont-
wikkeling van ons Groenenberg-
terrein is door externe deskun-
digen becijferd op minstens 100 
mln euro. En voor de grond bood 
een partij onlangs bijna 60 mln 
euro. Het bod van Schiphol be-
antwoordt dus in de verste ver-
te niet aan de werkelijke waar-
de van het terrein.” Ook voor de 
Pruissen-locatie werd te laag ge-
boden, volgens Poot. 

Hulpdienst Sensoor Haarlem 
zoekt vrijwilligers

Regio - Op zoek naar boei-
end werk in een leuke vrij-
willigersorganisatie? Sen-
soor Haarlem zoekt luiste-
rende oren! Binnenkort start 
de training voor nieuwe vrij-
willigers. De hulpdienst zit 
te springen om mannen 
en vrouwen, die goed kun-
nen luisteren en die bereid 
zijn om een aantal uren per 
week op wisselende tijden 
een telefoondienst te doen.

Wie aan de training wil mee-
doen kan zich tot en met 
woensdag 1 februari aanmel-
den en krijgt dan een informa-
tieset toegestuurd, waarin alle 
gegevens over Sensoor Haar-
lem en het werk aan de tele-
foon op een rij zijn gezet.

Om bij Sensoor aan de slag te 
gaan is geen speciale voorop-
leiding nodig. Wel moet je als 
vrijwilliger goed kunnen luis-
teren, open staan voor een an-
der en kunnen meeden¬ken 
met degene die belt. Werken 
voor Sensoor Haarlem vraagt 
een beschikbaarheid van on-
geveer 23 uur per maand. De 
voorbereidende training, waar-
in theorie en praktijk worden 

gecombineerd, duurt ongeveer 
drie maanden. De praktijk wijst 
uit dat de training en bijscho-
ling die je bij Sensoor krijgt, bij-
draagt aan persoonlijke ont-
wikkeling en bijvoorbeeld de 
kans op een betaalde baan ver-
gemakkelijkt.

Sensoor Haarlem is werkzaam 
in de regio’s Zuid- en Midden-
Kennemerland en Haarlemmer-
meer. De vrijwilligers van Sens-
oor Haarlem zijn dag en nacht 
bereikbaar voor iedereen die 
behoefte heeft aan een ge-
sprek met echte aandacht via 
telefoon of chat. Anoniem en 
vertrouwelijk. Jaarlijks voeren 
zij meer dan 12.000 gesprek-
ken.
Mensen, die interesse hebben 
in een leuke vrijwilligersbaan 
bij Sensoor Haarlem - met vol-
op mogelijkheden voor training 
en scholing - kunnen bellen 
met het kantoor van de hulp-
dienst, telefoonnummer 023 - 
529 19 09, op werkdagen tus-
sen 9.00 en 14.00 uur.

Meer informatie over werken 
bij Sensoor is ook te vinden op 
de website:
www.sensoor.nl/haarlem.

Nova Ensemble in de Bavokerk
Heemstede - Op vrijdag 20 ja-
nuari geeft het beroemde Ne-
va Ensemble uit St. Petersburg 
een concert in de Bavokerk, He-
renweg 88 in Heemstede. Vanaf 
19.30 uur is de kerk open en het 
concert begint om 20.00 uur. 
De toegang is slechts één eu-
ro. Hiervoor krijgt u een prachtig 

concert, en in de pauze koffi e of 
thee. Na afl oop houden de leden 
van het ensemble een schaalcol-
lecte bij de uitgang. Naast de ju-
weeltjes uit de Russische kerk-
muziek staan prachtige kerst- en 
nieuwe liederen van Russische 
componisten op het programma. 
Na de pauze staat het program-

ma in het teken van beroemde 
liederen uit de Russische folklore 
zoals het wereldberoemde ”Een-
zaam helder klinkt het klokje” ro-
mances en operafragmenten uit 
‘Le nozze di Figaro’ van Mozart 
en het duet van Norina en Er-
nesto uit de opera ‘Don Pasqua-
le’ van Donizetti.

Gewoon goed !

woens-

dag

donder-

dag

vrij-

dag

zater-

dag

1 Kilo

1 Kilo

4 Stuks

100 gram

100 gram

100 gram 0.990.99

Heel Kilo Gehakt
Half om Half
of rund

5.00
6.50
5.00
6.50

Biefstukjes

Kogelbiefstukjes

3 Stuks

3 Stuks

250 gram

Vanaf 17.00 uur
heel kilo 

5.985.98
Krabbetjes

Hamschijf

Duitse Biefstuk

Hausmacher

Boeren Fijnkost

Provenciaalse rollade Grillworst

Warm Chinees Buffet

9.989.98

Het adres voor verantwoord lekker vlees !

Lekkere vleeswaren; vers voor u gesneden

3.98
5.00
5.00

1.09
1.29
1.09

3.98
5.00
5.00

1.09
1.29
1.09
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Welzijn BloemendaalWelzijn Bloemendaal
Cursussen en workshops
• Sociale media, sociale netwerken en hun 
toegevoegde waarde, 3 lessen vanaf woensdag 
25 januari, 15.00 - 17.00 uur in Nova Leerbe-
drijf Media, Tetterodestraat 109 Haarlem.
• iPad; woensdag 15 februari,  2 lessen 15.00-
17.00 uur in Nova Leerbedrijf Media, Tettero-
destraat 109 Haarlem.

Themabijeenkomsten
• Mozart’s gouden jaren, over het hoogtepunt 
van zijn muzikale loopbaan, woensdag 24 janu-
ari, 14.30 uur in Locatie Zuid.
• Oplichting aan de deur, de politie informeert 
hoe te handelen op dinsdag 31 januari, 10.00 
uur, Locatie Zuid.

Film
• Maandag 13 februari,14.00 uur: The  Laza-
rus Child in Ontmoetingsruimte Vogelenzang.
• Maandag 27 februari, 14.00 uur: voor (groot)
ouders en (klein)kinderen: Piratenplaneet in 
de Franciscusschool aan de Kerklaan in Ben-
nebroek.

Bewegen, goed voor u!
• Wandelen rondom Bennebroek vanuit Loca-
tie Zuid: woensdag 25 januari en woensdag 29 
februari, 10.00 uur.
• Wandelen in de Waterleidingduinen op 
maandag 6 februari, 10.00 uur vanuit ‘t Pan-
neland.

• Nordic Walking in de Waterleidingduinen, 
iedere zaterdag, 10.00 uur vanuit ’t Panneland.
• Op maandagmorgen is er gymnastiek en con-
ditietraining in de sportzaal van GGZ in Geest 
in Bennebroek.
• Op woensdagmorgen is er yogales in De
Voghelsanck in Vogelenzang.

Meer informatie over en aanmelden voor deze 
activiteiten bij Welzijn Bloemendaal.

Jongerenwerk Bloemendaal
De Week van de Liefde is dit jaar van maan-
dag 13 tot en met 17 februari. Tijdens die week 
zijn er verschillende activiteiten rondom het 
thema liefde en seks. De liefdesbus komt langs 
op de scholen en tijdens de meidenmiddagen en 
de avond inlopen in jongerenruimte The Spot 
worden de activiteiten afgestemd op dit thema.

Elke dinsdag 16.00 – 18.00 uur Girls Only in 
The Spot in Bennebroek; creatieve activiteiten 
voor meiden van 10 - 14 jaar, vrije inloop en 
gratis entree. Locatie: ’t Trefpunt, Akonieten-
plein.

Elke dinsdag van 19.30 – 21.30 uur Inloopavond 
in The Spot in Bennebroek. Leeftijd 11 - 18 jaar, 
vrije inloop en gratis entree. Locatie: ‘t Tref-
punt, Akonietenplein.

Elke woensdag van 14.00 – 16.30 uur Inloop-
middag Dorpshuis in  Vogelenzang. Groep 6, 7, 

8, vrije inloop en gratis entree. Locatie: Henk 
Lensenlaan 2a in Vogelenzang

Elke donderdag van 15.30 – 16.30 uur sport- 
& spel op de Sparrenbosschool in Bennebroek. 
Leerlingen van groep 5-8 van Sparrenbosschool 
kunnen in de gymzaal gratis meedoen aan o.a. 
basketbal, voetbal, volleybal, trefbal.

Elke vrijdag van 15.00 - 17.00 uur Inloopmid-
dag in het Dorpshuis in Vogelenzang. Leeftijd 
10-14 jaar, vrije inloop en gratis entree. Loca-
tie: Henk Lensenlaan 2a in Vogelenzang.

Elke vrijdag van 19.30 - 22.30 uur Inloopavond 
The Spot in Bennebroek. Leeftijd 11 - 18 jaar, 
vrije inloop en gratis entree. Locatie: ’t Tref-
punt, Akonietenplein.

Kijk ook eens op
www.jongerenbloemendaal.hyves.nl

Welzijn Bloemendaal
Locatie Zuid

Bennebroekerlaan 5, 2121 GP  Bennebroek
Tel. 023-5845300

Ma t/m vr 9.00-12.00 uur

www.welzijnbloemendaal.nl
info@welzijnbloemendaal.nl

Dichtstorten

Verlichte straten

Door verlichte straten
voerde hij alleen

huis en haar achtergelaten
meed hij iedereen

Door deze straten
liep hij met losse schreden

zonder te praten
besprak hij zijn verleden

Hij liep in de gaten
hoorde andermans gefl uister

door verlichte straten
tast iedereen in het duister

Bart Jonker

Dichtstorten is een open 
podium voor dichttalent. 
Wilt u ook een eigen gedicht 
in de Heemsteder publi-
ceren, dan kunt u dit e-
mailen naar dichtstorten@
yahoo.com. Per post kan 
ook: de Heemsteder, Cam-
plaan 35, 2103 GV Heem-
stede. Inzendingen van 
foto´s kunnen niet worden 
geplaatst.

Plaatje 
herkend!

Heemstede – Leuke reacties 
kreeg edelsmid Rosita van Win-
gerden op haar oproep in de 
Heemsteder van twee weken ge-
leden of iemand iets kon vertel-
len over het koperen/messing 
plaatje uit 1935 met het wapen 
van Heemstede op de voorzij-
de en op de achterzijde een ge-
stanst nummer. Als eerste werd 
ze gebeld door de heer C. Tieken 
uit de Bosboom Toussaintlaan. 
Hij vertelde dat het een honden-
penning is. Hij is in het bezit van 
een aantal penningen uit de ja-
ren 1932, 1935, 1936, 1937, 1940 
en 1941. De vorm van de pen-
ningen uit de drie laatstgenoem-
de jaren stemt overeen met die 
van haar. Hij wist nog te vertellen 
dat de penningen aanvankelijk 
waren uitgevoerd  in messing, 
maar tijdens de oorlog waren ze 
van een goedkoper materiaal. 
Daarna hebben nog drie per-
sonen gemeld dat het een hon-
denpenning is. Alle lezers van de 
Heemsteder bedankt en ook de 
Historische Vereniging Heemste-

de Bennebroek is er weer wijzer 
van geworden!  Dat er ook an-
dere vormen waren, ziet u op de 
bijgaande foto.
Ton van den Brink 

De Willinkschool is bezig met 
gezond, duurzaam en groen
Bennebroek - De Willinkschool 
in Bennebroek heeft sinds deze 
week zonnepanelen op het dak 
van de school. Het zonlicht wordt 
door de zonnepanelen omgezet 
in elektriciteit. Via een omvor-
mer wordt deze elektriciteit ge-
schikt gemaakt voor het gebruik 
in school.
Ook start de Willinkschool 

woensdag 18 januari met 
Schoolgruiten. 
Schoolgruiten staat voor Groen-
ten en fruit eten op school!
Dit project is gericht op het ver-
hogen van de groente- en fruit-
consumptie bij kinderen op 
school. Eén dag in de week 
wordt er groente en fruit gele-
verd gedurende 10 weken lang.

Dus vanaf woensdag wordt er 
minstens twee keer in de week 
gezamenlijk groenten en fruit 
gegeten! Dat is niet alleen ge-
zond maar ook nog eens erg
gezellig!
De insteek is dat leerlingen ook 
na afl oop van het programma 
(op school) fruit en groente blij-
ven eten. 
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Cabaret met C3 in Theater de Luifel
Heemstede - In de nieu-
we voorstelling van C3, die vrij-
dag 27 januari te zien is in The-
ater de Luifel, krijgen Mike Bod-
dé en Onno Innemee gezelschap 
van Jelka van Houten. Wie be-
weert dat vrouwen geen humor 
hebben komt bedrogen uit bij de 
nieuwe voorstelling ‘Wil je in ons 
groepje?’ van C3.
In eerdere formaties werden 
Mike Boddé en Onno Innemee 
omringd door de drukke jon-
ge hond Klaas van der Eerden 
en de wereldvreemde intellec-
tueel Kees Torn. Nu is het hoog 
tijd voor wat vrouwelijke energie. 
Daarom hebben Mike en Onno 
een bijzondere gast uitgenodigd: 
actrice Jelka van Houten. Geen 
vrouw uit de cabarethoek, maar 
voor zo ver Onno en Mike heb-
ben gemerkt is ze onweerstaan-
baar grappig, gevoelig en tegen-
draads... na drie flessen wijn.
Waarom een vrouw? Niet omdat 
de heren op zoek zijn naar iets 

jongers dan zij thuis chagrijnig 
op de bank hebben zitten, maar 
omdat zij net als u wel eens wat 
anders willen. Daarbij biedt een 
dame stevig tegenwicht aan het 
overtollige testosteron van de 
heren en dat is mooi meegeno-
men. 
De voorstelling ‘Wil je in ons 
groepje?’ gaat over echte lief-
de, over wat ons verbindt, over 

het misselijkmakende gevoel 
als je die ander in de ogen kijkt. 
Een muzikaal, fysiek, theatraal 
avondje uit om je bij dood te la-
chen en je te laten raken tot in je 
ziel. Nú al de verrassing van het 
nieuwe theaterseizoen.
In eerste instantie zou Georgina 
Verbaan ook meespelen in C3. In 
september 2011 heeft Georgina 
wegens overvemoeidheid beslo-
ten dat niet te doen. In samen-
spraak met Mike, Onno en Jel-
ka is besloten Georgina niet te 
vervangen. Mike, Onno en Jel-
ka zullen op creatieve wijze in-
vulling geven aan haar rol.
Vrijdag 27 januari is de voorstel-
ling te zien in Theater de Lui-
fel,  Herenweg 96 in Heemste-
de. Aanvang: 20.15 uur. Kaart-
verkoop van maandag tot en met 
vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur en 
45 minuten voor aanvang. Te-
lefonisch reserveren via 023-
5483838. Meer informatie:
www.theaterdeluifel.nl.

Het Wisselhuis organiseert twee workshops

‘Onder de indruk van wat er op 
zielsniveau in de mens leeft’
Heemstede - Lucia Pultrum 
heeft sinds 12 jaar een eigen 
praktijk voor psychosociale be-
geleiding, therapie en coaching 
voor volwassenen. Zij was eerst 
in Haarlem gevestigd, later in 
Heemstede met de ‘Praktijk voor 
werk- en levensvragen’. In haar 
praktijk heeft Lucia vanaf 2005 
af en toe kinderen in therapeuti-
sche begeleiding gehad. Om die 
reden heeft zij een aantal kind-
gerichte bijscholingscursussen 
vanuit de reguliere GGZ gevolgd. 

Bovendien is zij in de jaren 2008-
2010 in opleiding geweest bij de 
antroposofische opleiding ‘Actief 
beeldende therapie’ en heeft zij 
dit najaar de nascholingscursus 
KICK gevolgd (Kunst In Contact 
met Kinderen), dat is een kunst-
zinnige sociale vaardigheidstrai-
ning voor kinderen (www.kick-
sova.nl) om met beeldende mid-
delen de sociale competenties 
van jongeren te bevorderen.
Op dit moment werkt zij niet al-
leen therapeutisch met een aan-

tal kinderen op een beelden-
de wijze maar ook met een aan-
tal volwassenen: samen een ver-
haal maken, tekenen, schilde-
ren, boetseren, bouwen. Er is 
heel veel mogelijk! Haar prak-
tijk voor de beeldende (spel)the-
rapie heeft zij Het Wisselhuis 
genoemd; zie daarvoor www.
hetwisselhuis.nl 
Lucia is steeds weer onder de 
indruk hoe via de beeldentaal 
zichtbaar wordt wat er op ziel-
sniveau in de mens leeft. Om 

die reden heeft zij besloten om 
voor volwassenen en kinde-
ren begin 2012 twee verschil-
lende workshops aan te bie-
den. Een workshop voor volwas-
senen ‘Wat hebben oude verha-
len en sprookjes ons in deze tijd 
te zeggen voor ons eigen leven?’ 
Die behandelt onder meer ou-
de levenswijsheden in sprookjes 
waarin de menselijke levensweg 
zit verpakt. De beelden kunnen 
je innerlijk in beweging brengen 
zodat je op een andere manier 
gaat kijken naar je eigen ont-
wikkelingsweg. Met beelden-
de middelen in vier sessies van 
2 uur aan de slag gaan om onze 
eigen rode draad in ons leven te 
pakken te krijgen. De 1e bijeen-
komst is op donderdag 26 janu-
ari om 9.30 uur.

Bovendien geeft Lucia een 
workshop kunstzinnige socia-
le vaardigheidstraining voor kin-
deren van 9-12 jaar. In deze trai-
ning wordt in de eerste plaats 
gewerkt aan het versterken van 
het zelfvertrouwen waardoor 
een grotere sociale redzaamheid 
en weerbaarheid ontstaat. Door 
kunstzinnige oefeningen erva-
ren kinderen de vreugde van 
het ontdekken van hun eigen 
scheppende kracht. Daar krij-
gen zij ‘een kick’ van! In 6 we-
kelijkse sessies van 1,5 uur gaan 
de kinderen in een klein groepje 
aan het werk. De 1e bijeenkomst 
is op donderdag 26 januari om 
16.00 uur.
Nadere informatie en aanmel-
den bij Lucia Pultrum, telefoon 
023-5450373.

Theaterversie van beroemde film
Una Giornata Particolare
Heemstede - Zaterdag 25 fe-
bruari staat de ProjektFors-pro-
ductie Una Giornata Particola-
re op de planken van het Oude 
Slot in Heemstede. Deze verras-
sende voorstelling zal dit indrin-
gende en ontroerende verhaal 
70 jaar na het begin van WOII op 
het podium brengen, met in de 
hoofdrollen Ann Pool als Anto-
nietta, Monique van de Vaart als 
vertelster/conciërge en Fred Ro-
senhart als Gabielle, onder regie 
van Marcel Kragt. 

Ademloos nemen de drie spelers 
het publiek mee in de wereld van 
de jaren 30-40: armoede, een in-
stabiel huwelijk, homohaat en 
de onzekerheid van wat komen 
zal. De twee hoofdrolspelers, de 
huisvrouw Antoinetta (zes kin-
deren, met een vreemdgaan-
de man), voortreffelijk vertolkt 
door Anna Pool, en de net ont-
slagen homofiele Gabrielle die in 
afwachting is van z’n deporta-
tie, fabuleus neergezet door Fred 
Rosenhart, geven je een blik in 
een wereld van twee mensen die 
zich als persoon tot elkaar aan-
getrokken voelen. Lotgenoten! 
De verhaallijn, die door de be-
moeizuchtige conciërge Moni-

que van de Vaart, wordt vertolkt 
is een perfecte oplossing om er 
geen langdradige voorstelling 
van te maken. Discriminatie en 
acceptatie is flinterdun. Toen, 
maar ook nu. Iets om lang over 
na te praten.

Voorafgaand aan deze bijzon-
dere voorstelling ontvangen 
de spelers vanaf 18.00 uur de 
dinergasten voor een aperitief 
met Anti Pasti in de bar en om 
18.30 uur wordt in de Anna Ruy-
tenburgh Lounge aan lange ta-
fels een feest op tafel geser-
veerd; kosten 35 euro per per-
soon inclusief aperitief. Na het 
diner worden koffie en thee ge-
serveerd met Italiaanse koekjes 
in de bar. Dit arrangement is ex-
clusief overige drankjes. Na de 
voorstelling is het mogelijk nog 1 
uur na te borrelen in de Heeren 
van Beels bar.
Wilt u alleen naar de voorstelling 
dan kost dit 15 euro en wordt u 
vanaf 19.30 uur ontvangen met 
een glas prosecco. De voorstel-
ling begint om 20.00 uur. Voor di-
ner + voorstelling betaalt u dus 
50 euro.
Reserveren: 023-5470496 of 
info@postverkadegroep.nl.

Nieuwe maand, nieuwe 
menukaart bij Sanz
Heemstede – Brasserie Sanz 
in de Jan van Goyenstraat pre-
senteert deze maand weer een 
nieuwe kaart. De gerechten wis-
selen, maar de prijs blijft  betaal-
baar. Tafelen bij Sanz is genieten 
van gerechten die net even an-
ders zijn. De setting is sfeervol, 

het team energiek en Sanz is al-
le dagen geopend. Tijd dus voor 
een afspraak!
Een voorbeeld van de kaart: 
Rouleau van fazant en blauw-
hoender, schuim van gerookt 
spek met een salade van zuur-
kool en muskaatdruiven (8 eu-

ro). Kies eens een niet-alledaags 
hoofdgerecht als bitterballen 
van hummus met courgette, ge-
bakken artisjokken en saus van 
eekhoorntjesbrood (17 euro). 
Klopt, het is vegetarisch maar 
ook vlees- en visliefhebbers zul-
len smikkelen van dit smaakvolle 
gerecht. Uiteraard biedt de kaart 
vlees en vis, zoals roodbaars, 
hert en ossenhaas. Als nage-
recht bent u vast te porren voor 
een traktatie van crèm brulee en 
peer. De peer is gepocheerd en 
wordt geserveerd met mousse 
van bastognekoeken, parfait van 
kaneel en gel van kweeperen (8 
euro). Wilt u liever hartig afslui-
ten dan kan dat met een kaas-
plankje (12 euro).
Vaste prik bij Sanz is het ver-
rassingsmenu. Voor de kleine 
of grotere eter is keuze uit het 
3- of 6-gangenmenu, respec-
tievelijk voor 25,- en 29,50 euro.   
Brasserie Sanz, Jan van Goyen-
straat 31, verwelkomt u ook dit 
jaar graag! Tel. 023-5291892 en 
www.sanz.nl. Reserveren is aan 
te raden. 



Haarlem/Heemstede - Mu-
ziek verbindt, muziek verbroe-
dert, muziek doet wat met je! 
Wie kan zich een leven voor-
stellen zonder muziek? De spe-
lers van dé drie Heemsteedse 
orkesten niet. Zij repeteren el-
ke week met veel plezier voor 
alle concerten die ze geven ge-
durende het jaar. 
De ruim 150 musici van de 
drie zeer verschillende orkes-
ten presenteren zich op zon-
dagavond 5 februari in de gro-
te zaal van de  Philharmonie in 
Haarlem tijdens een uniek con-
cert met als titel ‘Heemstede 
Tutti’. De deelnemende orkes-
ten zijn Harmonie St. Michaël 
Heemstede o.l.v John Brouwer, 
Heemsteeds Philharmonisch 
Orkest o.l.v. Dick Verhoef en 
Symfonisch Blaasorkest Heem-
stede o.l.v. Léon Bosch. Mede-
werking wordt verleend door 
Edwin Hijman en Saskia Eigen-
huis.
Zij nemen u mee door een wer-
velend programma met onder 
andere klassiek, pop, filmmu-
ziek, opera en échte harmonie-
muziek. Met verrassende solis-

ten, verschillende samenstel-
lingen, bijzondere instrumen-
ten en…de hele zaal zal wor-
den gebruikt. 
Natuurlijk spelen zij ook samen 
en vormen daarmee een spec-
taculair groot orkest van meer 
dan 150 musici. Dat wordt hét 
concert van het jaar! 
Aanvang 20.15 uur. Entree: 15 
euro inclusief portemonneeloze 
pauze, 13,50 met Haarlem pas 
of CJP. Kaarten bestellen via 
www.theater-haarlem.nl of via 
de speciale website:
www.heemstedetutti.nl.
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Foto: Suzan van de Roemer.

‘Heemstede Tutti’
Gezamenlijk concert 

Heemsteedse orkesten

Huisconcerten bij Loek van der Meer
Heemstede - In dit wintersei-
zoen worden nog twee concer-
ten georganiseerd bij Loek van 
der Meer thuis in Heemstede 
voor maximaal 30 gasten. Zij vin-
den plaats op zaterdag 11 febru-
ari en zondag 12 februari (mati-
nee). Ontvangst om 20.00, res-
pectievelijk 14.00 uur met kof-
fie. In de pauze van een half uur 
wordt zoals gebruikelijk weer 
een ‘aangekleed’ glas wijn ge-
serveerd. Er komt ook iets bij-
zonders. De Frank Sanders 

Academie uit Amsterdam gaat 
medewerking geven aan de-
ze huisconcerten. Twee dames 
gaan musical-liederen zingen, 
wie dit zijn is nog een verrassing.
Verdere medewerking wordt 
verleend door Harpiste Marije 
Vijselaar, al meerdere keren te 
gast geweest bij Loek van der 
Meer. Ook komt klarinettist Tom 
Wolfs uit Amsterdam. Hij stu-
deert binnenkort af aan het 
Koninklijk Conservatorium. Ge-
speeld worden onder andere 

de Polonaise uit de opera Mig-
non van Ambroise Thomas, het 
Andante uit Grand Duo Concer-
tent van CM von Weber en wer-
ken van Bursoni. Loek speelt 
een bewerking uit de opera Der 
Freischütz van Carl Maria von 
Weber.
Verdere informatie of reserve-
ren bij Loek van der Meer, J.P. 
Strijboslaan 1 in Heemstede, 
tel. 023-5284495. Entreeprijs19 
euro all-in. Er is nog een beperkt 
aantal plaatsen.

Gedichten in het duinlandschap
Heemstede - Op 26 januari, 
Nationale Gedichtendag, pre-
senteert boekhandel Blokker het 
poëziedebuut van ‘wandelcoach’ 
Marten Janse. Reeksen gedich-
ten schrijft hij, waarbij elk vol-
gende gedicht reflecteert op de 
beelden uit het voorgaande ge-
dicht. Marten Janse is ook be-
kend als voorzitter van stichting 
De Haarlemse Dichtlijn.
De Nationale Gedichtendag is 
een initiatief van Poetry Interna-
tional dat inmiddels ook omarmd 
is door Stichting Lezen Vlaande-
ren en aandacht vraagt voor po-
ezie.  Boekhandel Blokker treft 
het om deze dag het debuut van 
Marten Janse te kunnen presen-
teren. “Een debuut op papier”, zo 
zegt hij zelf, omdat hij zijn werk 
al jaren op internet publiceert. 
“Maar de reacties op dit ‘ech-
te’ boekje overvallen ook  mij! 
En ik ben er blij mee.” ‘De nacht 
van de eenhoorn’ bestaat uit een 
achttal reeksen en bevat meer 
dan 30 gedichten.

Marten Janse dicht al sinds 
zijn jeugd die hij doorbracht in 
Zeeuws Vlaanderen, land van 
dijken en wolken, vette klei en 
een toekomst die voor de mees-
te jeugd elders ligt. Tijdens zijn 
studie in Amsterdam, geduren-
de de hoogtijdagen van de Ne-

derpop met De Dijk, Doe Maar 
en Frank Boeijen,  zingt hij in een 
Nederlandstalig bandje waar-
voor hij ook de teksten schrijft. 
Daarna wordt het stil totdat hij 
in 2003 in Heemstede meedoet 
met ‘Poëzie op zolder’, een initia-
tief van de bibliotheek. De over-
stap naar Haarlem is dan klein. 
Na 5 edities als deelnemer aan 
De Haarlemse Dichtlijn, treedt hij 
toe tot het bestuur van de orga-
niserende stichting, waarvan hij 
momenteel de voorzitter is.
De gedichten in zijn eerste bun-
del zijn geen liedjes of rijmpjes 
en bovendien niet meteen toe-
gankelijk. Rijm en ritme lopen 
vaak over de regel heen en blij-
ven even zo vaak achterwege om 
beelden te laten botsen of om te 
keren. Juist dat maakt zijn ge-
bruik van reeksen interessant, 
omdat op deze wijze de verschil-

lende stemmen in zijn hoofd de 
ruimte krijgen voor aanvullingen 
en commentaar. Stemmingswis-
selingen, zoals bijvoorbeeld in 
de reeks ‘Wandelend in het duin-
landschap’, worden op deze ma-
nier aangeraakt als een verschil 
tussen ‘het ene moment’ waarop 
de emotie hoogtij vierde, en het 
proces waarbinnen deze emotie 
een plaats kon krijgen.
De presentatie van de bundel 
wordt omlijst door gastoptre-
dens van Maaike Lips, klassiek 
accordeoniste uit Haarlem, met 
muziek van de Russische com-
ponist W. Solotariov, taalfilosoof 
Rob van Dam met een gespro-
ken column over taal en werke-
lijkheid, en verhalenvertelster Li-
naluna die het verhaal brengt 
van de eenhoorn en de dichter.
En daarmee is de cirkel rond. 
Taal en werkelijkheid, fictie en 
emotie, in de gedichten van 
Marten Janse ligt het als open 
zenuwen naast elkaar. Neem het 
tweeluik “Ware geliefden” waar-
in hij dicht: “Ik heb er zelf ook 
ooit over gesproken, maar er 
kwam bloed als water over m’n 
lippen”. 

De boekpresentatie bij boekha-
del Blokker aan de Binnenweg 
begint om 17.00 uur en de entree 
is gratis. 

Foto: Annet Hogenesch.

PKN 
Heemstede

Heemstede - Zondag 22 ja-
nuari is ds. A. Molendijk om 
10.00 uur voorganger in de 
Oude Kerk aan het Wilhel-
minaplein. In de Pinkster-
kerk is geen dienst. In de 
Pinksterkerk is zaterdag 21 
januari om 19.30 uur een 
jongerenviering.

Prijswinnares Gerrie bij LaRiva
Heemstede – Uit de stapel in-
zendingen voor de december-
puzzel heeft de redactie lukraak 
een briefkaart getrokken. Het 
was een gelukkige greep: me-
vrouw Gerrie Verhoog uit de Ti-
morstraat reageerde heel en-
thousiast op haar gewonnen 
prijs, vijf behandelingen in het 
mooie instituut LaRiva aan de 
Raadhuisstraat. Het instituut met 
de prachtige gevel is er voor da-
mes en heren die graag op ver-
antwoorde wijze willen afvallen. 
Achter de imposante gevel van 
LaRiva schuilt een fijne ruim-
te, efficiënt ingericht voor dege-
nen die hier willen werken aan 
het realiseren van hun ideale ge-
wicht. Het is een ruimte waar 
de gast zich echt op zijn of haar 
gemak kan voelen. Niet in het 
minst door de vriendelijke con-
sulenten die er werken.

Gerrie Verhoog kreeg maandag-
middag een hartelijke ontvangst 
van Cecil van Eeken (links op de 
foto) en Samantha Nagtegaal, fi-
liaalmanager en rechts naast de 
prijswinnares op de foto. Omdat 
Gerrie niet fanatiek kan sporten 
door pijnlijke gewrichten, komt 
de prijs bijzonder goed van pas. 
LaRiva werkt namelijk met de 
Zwitserse Thermo Fysische Me-
thode. Bij deze therapie gaat het 
om een combinatie van conditie, 
beweging en voeding. Deze me-
thode wordt al ruim 30 jaar toe-
gepast en is ook international 
een groot succes.

De methode bestaat uit een ac-
tief en een passief deel. Het ac-
tieve deel bestaat uit een doel-
gerichte bewegingstherapie ge-
richt op totaal afslanken of op 
specifieke probleemzones. De 

bewegingstherapie wordt lig-
gend uitgevoerd in een warm-
tecabine. De warmte zorgt er-
voor dat de spieren ontspan-
nen en er met een relatief lich-
te inspanning toch effectief aan 
het figuur gewerkt wordt. Omdat 
liggend bewegen minder belas-
tend is kunnen ook mensen met 
reumatische klachten maar ook 
mensen met rug– en gewrichts-
klachten volgens deze methode 
bewegen en afslanken.
In het passieve deel geniet het 
lichaam van de OzonZuurstof-
therapie. De ozon stimuleert 
de bloedsomloop waardoor af-
valstoffen sneller worden afge-
voerd. De huidconditie verbetert 
zichtbaar, cellulite wordt minder 
en de elasticiteit neemt toe.
Daarnaast krijgt Gerrie persoon-
lijk voedingsadvies om op na-
tuurlijke wijze af te slanken, 

maar ook om slank te blijven. Er 
wordt gezocht naar een combi-
natie van gezond en lekker, af-

gestemd op de leefgewoonten. 
De Heemsteder feliciteert Gerrie 
met haar gewonnen prijs!

Heemsteder 
met slok op

Regio – Op de N201 heeft de 
politie zaterdag een 30-jari-
ge bestuurder van een auto uit 
Heemstede aangehouden van-
wege rijden onder invloed. De 
auto van de man stond na een 
ongeval tegen een boom, en de 
bestuurder lag zelf vlakbij in het 
gras. Hij had duidelijk teveel ge-
dronken (promillage: 0,69) en is 
overgebracht naar het bureau.
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Tweede Ladies Night in de 
cultuurtempel van Heemstede

De 45-jarige Geerars heeft 
naast een gezin met vier kinde-
ren een eigen bedrijf in consul-
tancy. Toch ruimt ze graag tijd in 
om samen met acht andere vrij-
willigers zich in te zetten voor De 
Luifel. De opbrengst van de La-
dies Night is namelijk bestemd 
voor uitbreiding van de geluids-
installatie van het theater. “Er 
wordt zoveel bezuinigd op cul-
tuur en we moeten natuurlijk 
al bij de Gemeente Heemstede 
aankloppen voor subsidie. Daar-
om willen we laten zien dat ook 
wij als kerngroep van ‘vrienden 
van de Luifel’ er van alles aan 
doen om fondsen te werven en 
om nieuw publiek aan te spre-
ken. We hebben allemaal onze 
eigen taak binnen de groep. Zo 
ben ik van het netwerken en in-
derdaad de bedrijfsfundraising. 
We proberen geld los te krijgen 
van bedrijven die zich met ons 
willen associëren. ”
Belangstelling voor de avond 
was er vorig jaar voldoende. In 

drie weken tijd waren alle kaart-
jes verkocht. Toch was de Ben-
nebroekse medeorganisator niet 
helemaal tevreden: “We mikken 
met deze Ladies Night vooral 
op een nieuwe doelgroep. Om-
dat de kaartverkoop toen door 
Casca werd geregeld, bereikten 
we voornamelijk de deelnemers 
aan de Casca Nova activiteiten 
en de bridgedames. Natuurlijk 
zijn die ook nu van harte wel-
kom, want de avond is voor jong 
en oud. Maar graag zien we ook 
de groep jonge werkende vrou-
wen uit de omgeving die het the-
ater nog niet hebben gevonden. 
Door ze een voorproefje te geven 
van het programma-aanbod, ho-
pen we dat ze het zó leuk vin-
den dat ze terugkomen voor een 
voorstelling.”
Een van de deelnemende arties-
ten is cabaretière Nathalie Baar-
tman. Zij is de gastvrouw van 
de avond die het programma 
aan elkaar praat op haar eigen 
humoristische wijze. “Om haar 

Heemstede –  Toegegeven, Theater de Luifel heeft niet de al-
lure van een De La Mar. Dat beaamt ook Tineke Geerars van 
‘Vrienden van de Luifel’. Maar wat is het heerlijk dat het be-
staat, een uitgaansgelegenheid met topprogrammering op 
loopafstand. Zonder veel gedoe van reistijd en parkeergara-
ge naar Youp of Claudia. Na het succes van vorig jaar is er op 
vrijdag 10 februari een tweede Ladies Night in onze Heem-
steedse cultuurtempel. Voor de toegangsprijs van € 19,50 krij-
gen moeders, dochters en vriendinnen een avondvullend pro-
gramma voorgeschoteld. Je zou het al doen voor die spannen-
de Goodiebags gevuld met leuke hebbedingetjes, waarmee je 
naar huis gaat.

hebben we vorig jaar zo vreselijk 
moeten lachen en ze doet deze 
keer graag weer mee. Voor de 
pauze maakt het Trio Zazi haar 
opwachting. Dat bestaat uit drie 
bloedmooie meiden, net terug 
van een tournee naar de VS, die 
onder andere Franse chansons 
zingen en zichzelf begeleiden op 
accordeon, cello en ukelele. Na 
de pauze brengt cabaretière Yo-
ra Rienstra een gedeelte uit haar 
nieuwe show. Verder  heeft de 
Heemsteedse schrijfster Anne-
Gine Goemans speciaal voor de 
Ladies Night een interactief stuk 
geschreven.”
Op de avond zijn een aantal be-
drijven uit Heemstede vertegen-
woordigd met een eigen stand, 
waaronder Pierôt Coiffures, 
woonwinkel Lifestyle,  Mes Amis, 
ICI PARIS, Boekhandel Blokker, 
NOUK! sieraden en accessoi-
res en De Lord Mode. De dames 
worden vanaf half acht ontvan-
gen met een glas prosecco van 
Wijnkoperij In de Gevulde Flesch  
en hapjes van de Tretterie.
Volgens Tineke Geerars zal een 
stukje promotie voor het Theater 
de Luifel niet ontbreken op de-
ze avond. “Ik ben altijd theater-
minded geweest. Maar met vier 
kleine kinderen komt daar op 
een zeker moment wel de klad 
in. Daarom waren wij zo blij met 
de Luifel. Het is weleens gebeurd 
dat we om acht uur ’s avonds 
uitgeblust op de bank zaten en 
ineens ontdekten dat we kaar-

ten hadden voor dezelfde avond. 
We belden de oppas, sprongen 
in de auto en om tien over acht 
zaten we in de zaal.  Natuurlijk 
is het niet Carré, maar het di-
recte contact met de artiest vind 
je daar niet en in de Luifel wel. 
Dat is precies de reden waar-
om ook de artiesten zelf graag 
naar Heemstede komen. We mo-

gen het best waarderen en zo’n 
Ladies Night is daar een mooie 
gelegenheid voor. Maar bedenk 
wel dat er maximaal tweehon-
derd mensen in de zaal kunnen, 
dus op is op.”
De kaarten à 19,50 euro zijn ver-
krijgbaar via Tineke Geerars, tel. 
06-28855004. 
Mirjam Goossens

Bloemenstal Jan van Goyenstraat 
wordt bloemenkiosk
Heemstede - Tijdens de verga-
dering van de commissie ruim-
te werd de commissieleden 
gevraagd een verklaring van 
geen bedenking te ondersteu-
nen om van de bestaande bloe-
menstal een bloemenkiosk te 
maken. Sinds jaar en dag dre-
ven opvolgende middenstanders 
de bloemenstal. Voorwaarde 
was ooit dat de stal (feitelijk een 
grote kar) slechts een paar da-
gen per week open mocht zijn 
en dat na sluitingstijd de stal 
weer zou verdwijnen. Van liever-
lee kwamen er meer verkoopda-
gen bij en bleef de stal gewoon 
staan.
De huidige exploitant, de heer 
Van Baekel, heeft een verzoek 
ingediend bij de gemeente om 
op deze locatie een kiosk voor 
permanent gebruik te mogen 
bouwen. Het stuk grond waar-
op de huidige stal staat is deels 
trottoir deels een gemeente-
lijk grasveldje. Om de bouw mo-
gelijk te maken dient het be-
stemmingsplan te worden aan-
gepast. Het gemeentebestuur 
voelt er wel voor om aan het ver-
zoek mee te werken. Men is van 

mening dat de huidige stal niet 
voldoet aan de eisen van de-
ze tijd. Zo is er geen water en  
ijn er geen sanitaire voorzienin-
gen. 
Het ingediende ontwerp is na 
wat aanpassingen ter visie ge-
legd ten behoeve van de in-
spraak. Een bewoner uit de ge-
meente Haarlem maakte be-
zwaar. Hij vond dat zijn uitzicht 
deels wordt weggenomen en 
tekende bezwaar aan tegen de 

grootte van het gebouwtje. Het 
wordt inderdaad wat ruimer dan 
de huidige stal en zeker wat 
hoger. De commissie vond ech-
ter in meerderheid dat men 
aan het plan moest meewer-
ken, waardoor het in de raad 
van 26 januari als hamerstuk 
op de agenda komt te staan. Er 
zit nog wel een addertje on-
der het gras. Ingeval de klagen-
de partij een beroep doet op 
planschade en dit wordt toege-

kend, is de gemeente gehouden 
de eventuele schade te betalen. 
De gemeente verhaalt de scha-
de op de bloemenkiosk. Als het 
om een aanzienlijk bedrag gaat 
heeft de eigenaar dus een pro-
bleem.
De kans op eventueel toe te ken-
nen planschade is volgens het 
gemeentebestuur echter klein. 
Verschillende commissieleden 
vroegen aan de wethouder of 
er bemiddeld kon worden tus-
sen  de eigenaar en de klagen-
de partij. De klager is een graag 
geziene klant van de huidi-
ge bloemenstal dus zal het zo’n 
vaart niet lopen.  
Eric van Westerloo

Alcohol-controle
Heemstede - Politiemensen 
hebben vorige week donder-
dagnacht tussen 00.00 en 02.00 
uur op verschillende plaatsen 
in Heemstede bestuurders ge-
controleerd op het rijden onder 
invloed van alcohol. Van de 20 
bestuurders die een blaastest 
aflegden, bleek één teveel te 
hebben gedronken. Bij hem 
werd na ademanalyse een pro-
millage van 1,12 vastgesteld. Hij 
is met een procesverbaal en een 
tijdelijk rijverbod op zak heen- 
gezonden.

Digitaal 
spreekuur over 
borstvoeding

Regio - Mensen met vragen over 
het geven van borstvoeding kun-
nen dinsdagochtend 31 januari 
terecht bij het digitale spreekuur 
van het Kennemer Gasthuis. Lac-
tatiekundige Erica Stapper be-
antwoordt een uur lang alle vra-
gen via Twitter en e-mail. Het di-
gitale spreekuur biedt de moge-
lijkheid om op een laagdrempe-
lige en snelle manier vragen te 
stellen. Volgens Stapper weten 
de meesten wel dat borstvoe-
ding de beste start is voor moe-
der en kind. In de praktijk blijkt 
echter dat velen vroegtijdig ge-
noodzaakt zijn om te stoppen 
met het geven van borstvoeding. 
“Goede begeleiding, steun en in-
formatie is van belang om borst-
voeding de kans te geven die het 
verdient”, aldus Stapper. Mensen 
met een Twitteraccount kunnen 
31 januari tussen 10.00 uur en 
11.00 uur via Twitter vragen stel-
len aan @kghaarlem of met #kg-
haarlem. Mensen zonder Twitter-
account of die hun vragen niet 
openbaar via internet willen stel-
len, kunnen hun vraag per mail 
sturen via antwoord@kg.nl.
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Azzurro Kids nu 
ook in Zandvoort
Regio - Een glaasje champag-
ne hoort bij de opening van een 
nieuwe zaak. Traditie bij de fami-
lie de Jonge die zaterdagochtend 
in de Kerkstraat 28 in Zandvoort 
hun vijfde modewinkel opende. 
Met champagne voor de gast-
vrije medewerksters van Azzur-
ro Kids. Dat zijn de mensen die 
staan voor de merken Armani, 
Burberry, Scotch en Soda, Guc-
ci en Moncler. Merken voor de 
cliënten die de Azzurro Fashion 
Group kennen van de winkels in 
de PC Hooftstraat in Amsterdam. 
Voor cliënten die houden van 
luxe en kwaliteit voor hun kin-
deren. Leuk dat nu Zandvoort en 
omgeving kennis kan maken met 
een winkel die hoort bij Zand-
voort en door de winkeliers van 
de Kerkstraat dan ook met open 
armen is ontvangen. Een winkel 
van Zandvoorters, want de fami-

lie de Jonge woont in Zandvoort. 
Een winkel met een nautisch 
tintje. De sloep die al jaren door 
vorige eigenaren in hun winkel 
gekoesterd werd, daar liggen nu 
babykleertjes in. 
Kinderen konden zaterdagmid-
dag genieten van een optre-
den van rapper Yes-R. Edward 
de Jonge Urbach kent de jonge 
rapper, nu heeft Zandvoort ook 
kennis gemaakt met zijn impro-
visatie met teksten die sloegen 
op de naam en de winkel. Het 
stond tegen twee uur zwart van 
de mensen. Zo bouw je een leuk 
feestje bij een opening.

Zandvoort en alle kids kun-
nen vanaf nu dus terecht bij 
Azzurro Kids in de PC Hooft van 
Zandvoort, de Kerklaan, op num-
mer 28.
Ton van den Brink

Prijzen winnen in de 
Jan van Goyenstraat
Heemstede - Tot en met 3 fe-
bruari geven de leden van de 
Ondernemersvereniging Jan 
van Goyenstraat kanskaarten 
uit. Bij elke besteding van 5 
euro of meer ontvangt u een 
kanskaart. Deze kanskaar-
ten kunnen worden gedepo-
neerd in de daarvoor bestem-
de bus bij Hildering Parfume-

rie of bij de Plus supermarkt. 
Des te meer aankopen u doet 
in de Jan van Goyenstraat des 
te meer kans u heeft om ‘Jan 
van Goyen waardebonnen’ te 
winnen. De bedragen van de-
ze waardebonnen variëren van 
10 tot 250 euro. De prijsuitrei-
king zal plaatsvinden op zater-
dag 4 februari.

PKN Bennebroek
Bennebroek - Bij de Hervormde 
Gemeente Bennebroek aan de 
Binnenweg 67 is ds. G.F. Smaling 
uit Oegstgeest zondag 22 janu-
ari om 10.00 uur de voorganger.

Kinderconcert in Het oude Slot
Heemstede - Zondagmiddag 29 
januari organiseert Podium Ou-
de Slot de kindervoorstelling/
concert ‘De Nacht Wacht’. De 
voorstelling van het Trio Vidali-
ta zit boordevol spanning, humor 
en natuurlijk is er weer een gro-
te rol voor het jonge publiek (5-
11 jaar) weggelegd.
Zing mee met het ‘Nachtlied’ 
of ga gewoon lekker achter-
over in je stoel luisteren naar  

de mooie muziek. Alles Kan! Wat 
doen jullie ’s nachts? Ga je al-
tijd braaf slapen? Of lig je wel 
eens uren wakker? Ben je bang 
voor spoken en nemen ze je dan 
wel serieus? Allemaal vragen die 
jullie samen met Trio Vidalita 
gaan beantwoorden. De klan-
ken van de instrumenten slui-
ten naadloos aan op de sfeer 
die wordt uitgebeeld. Soms is 
de muziek zo spannend dat je 
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je het liefst onder je stoel, onder 
de vleugel of achter de contra-
bas zou willen verstoppen. Grie-
zelmuziek, maar er is ook muziek 
waar je heerlijk op kunt weg-
doezelen, zoals de mooie noc-
turnes van Chopin of ‘Eine Klei-
ne Nachtmusik’ van Mozart en 
de ‘Moonlightsonate’ van Beet-
hoven. De mooiste muziek van 
de wereld is geïnspireerd op de 
nacht en is vaak ook ‘s nachts 
gemaakt. Maar een ding is 
zeker: jullie gaan nog niet sla-
pen. 
Duur van de voorstelling: 50-60 
minuten. Trio Vidalita bestaat uit 
Marieke de Bruijn - viool, zang, 
spel / Marjolein Bakker - pia-
no, zang, spel en Suze Stiphout 
- contrabas, spel. Zondag 29 
januari aanvang 12.00 uur in 
Het Oude Slot, ingang aan de 
Ringvaartlaan, Heemstede. Toe-
gang: 16,-/ 14,-/ kind 7,50. 
Reserveren: www.podiumoude-
slot.nl of 06-13133626. 

Een traumabeer 
voor de schrik

Heemstede - Op de Heem-
steedsedreef ontstond maan-
dagmiddag 16 januari een aan-
rijding waarbij twee auto’s be-
trokken waren. Een 19-jari-
ge Haarlemmer botste met zijn 
voertuig op een stilstaande auto, 
nadat de bestelbus die voor hem 
reed linksaf sloeg. De Haarlem-
mer zag de stilstaande auto op 
het laatste moment en kon niet 
meer tijdig stoppen. In de au-
to die stilstond auto zaten een 
21-jarige Velserbroekse en drie 
meisjes. Niemand raakte ge-
wond, maar voor de schrik kre-
gen de meisjes elk een trauma-
beertje van de agenten.

Vacature Top 3
Heemstede - Steunpunt Vrij-
willigerswerk Heemstede pu-
bliceert haar vacature Top 
3. Staat er een leuke functie 
voor u bij, neem dan contact 
op met één van de medewer-
kers van het Steunpunt Vrijwil-
ligerswerk Heemstede. Ze zijn 
bereikbaar van dinsdag tot en 
met donderdag tussen 9 en 
12 uur via 023-5483824. Op 
de website www.vrijwilligers-
werkheemstede.nl kunt u nog 
veel meer vacatures vinden!

Medewerker Steunpunt
Vrijwilligerswerk
Het Steunpunt Vrijwilligers-
werk Heemstede ondersteunt 
organisaties bij het vinden, 
binden en begeleiden van vrij-
willigers en helpt vrijwilligers 
bij het vinden van een leuke 
vrijwilligersbaan of klus. Ge-
zocht wordt een enthousiaste, 
taalvaardige vrijwilliger voor 
het uitvoeren van verschil-
lende werkzaamheden op het 
Steunpunt, zoals het beheren 
van de online vacaturebank, 
het bijhouden van documen-
tatiemateriaal van organisa-
ties (brochures, nieuwsbrie-
ven en jaarverslagen) en het 
voeren van intake- en advies-
gesprekken. Daarnaast han-
del je de bijbehorende admi-
nistratie af in ons computer-
systeem. De ideale vrijwilli-
ger voor deze functie heeft af-
finiteit met vrijwilligerswerk, 
mensenkennis, goede monde-
linge en schriftelijke uitdruk-
kingsvaardigheden en kan 
overweg met de computer. 
Ben je één of twee ochtenden 
per week beschikbaar (dins-
dag, woensdag of donderdag 
van 9.00 - 12.00 uur) dan komt 
men graag met je in contact!

Voorleesvrijwilliger
Voor de Buitenschoolse Op-
vang zoekt men een enthousi-
aste vrijwilliger (oma, opa, va-
der of moeder) die 1 á 2 maal 
per maand op een vaste dag 
wil komen voorlezen aan de 
jongste kinderen.

Vrijwilliger Sportsoos
Bij Café de Sport komen iede-
re maandagavond van 18.45 
tot 20.15 uur cliënten kegelen, 
tafeltennissen en sjoelen. Een 
vaste groep vrijwilligers on-
dersteunt 30 cliënten bij het 
beoefenen van hun sport. Cli-
enten en vrijwilligers kunnen 
nog wel wat hulp gebruiken 
bij de diverse sportactiviteiten 
en het klaarzetten en oprui-
men van de spullen. Elke vrij-
williger heeft in principe zijn 
‘eigen’ groepje en activiteit.
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Expositie 
verlengd

Regio - De expositie ‘de 
Universele mens’ in het 
Zandvoorts Museum is ver-
lengd tot eind januari. Er 
zijn schilderijen, maskers 
en vazen te zien in het the-
ma: indianen, Geisha’s, Cir-
que du Soleil en kinderen 
uit verre landen. Informatie: 
www.zandvoortsmuseum.
nl en www.hillyjansen.com.

Regio - In Galerie 37, Groot Hei-
ligland 37 in Haarlem, is van 22 
januari tot en met 26 februa-
ri een expositie te zien van werk 
van Caren van Herwaarden en 
Sandra Kruisbrink. Tekenen is 
de basis van het werk van Caren 
van Herwaarden (Tilburg, 1961) 
en Sandra Kruisbrink (Laren, 
1961). Onafhankelijk van elkaar 
ontstond de behoefte om een 
derde dimensie op te zoeken en 
letterlijk gelaagdheid en ruimte 
in het werk toe te voegen. Kruis-

brink snijdt in het papier waar-
door verschillende lagen ont-
staan. Als coulissen worden de-
ze over elkaar heen geschoven. 
Ze tekent daardoor als het ware 
met schaduw. Van Herwaarden 
vergroot door extra lagen pa-
pier de fysieke presentie en de
onderlinge relatie van haar fi -
guren. In het werk van Caren 
van Herwaarden (zie foto) staat 
de mens centraal. De mens die 
met al zijn idealen en beperkin-
gen een manier zoekt om met 
zichzelf en anderen om te gaan. 
Haar aardse aquarellen, tekenin-
gen en collages geven het men-
selijk lichaam gelaagdheid en la-

den het op met erotiek en spi-
ritualiteit. Sandra Kruisbrink te-
kent juist de natuur en het land-
schap. De mens is afwezig en 
heeft hoogstens sporen nagela-
ten. De tekeningen vormen ijle, 
transparante landschappen die 
op een intuïtieve en associatie-
ve wijze zijn ont- staan. Een we-
reld van panoramische, verstil-
de landschappen waar je van al-
les ziet; wegen, rivieren, bouw-
sels en bomen. Waar Kruisbrink 
speelt met ruimtelijkheid, per-
spectief en verlatenheid, refl ec-
teert Van Herwaarden het rijke 
maar tevens problematische van 
het menselijke bestaan.

Inloopuur voor 
rugpatiënten
Regio - De Nederlandse Vereni-
ging Van Rugpatiënten (NVVR) 
organiseert op woensdag 25 ja-
nuari haar maandelijkse inloop-
middag in het Spaarne Zieken-
huis Hoofddorp. Tussen 13.00 en 
15.00 uur zijn twee leden van de 

vereniging aanwezig om ieder-
een, die meer wil weten over hoe 
om te gaan met chronische rug-
klachten, persoonlijk te woord te 
staan. Zij zijn voor u bereikbaar 
bij patiëntenvoorlichting van het 
Spaarne Ziekenhuis in de cen-
trale hal locatie Hoofddorp.
Wilt u meer weten, bel met pa-
tiëntenvoorlichting van het Spaar-
ne Ziekenhuis via 023-8908360.

Gruppo Sportivo treedt 
op in het Patronaat
Regio - Gruppo Sportivo geeft 
vrijdag 20 januari om 21.00 uur 
een optreden in het Haarlemse 
Patronaat. Een van de fi jnste, lek-
kerste en dampendste formaties 
uit de late jaren 70, toen kwa-
liteit en plezier nog achteloos 
hand in hand gingen. De wilde 
tijden van een stomende Herman 
Brood, een knarsgalmende Nina 
Hagen, een zwetende Meat Lo-
af. De eerste voorzichtige stap-
jes in de Grote Boze Buitenwe-
reld van latere topbands als U2, 
Simple Minds en The Police...en 
van prettig gestoorde hits als 
Hey Girl, Disco Really Made It en 
Tokyo van Hans Vandenburg en 
zijn jongens & meiden. Kortom: 

Back to ’78…
Een kaartje kost 15 euro. Meer 
informatie: www.patronaat.nl.

Hiphophelden 
in het 

Patronaat

Red Snapper 
in Haarlem
Regio - De Engelse band Red 
Snapper treedt donderdag 26 
januari om half negen op in
het Haarlermse Patronaat. Red 
Snapper wordt gekenmerkt 
door een energieke, organische 
sound: “a smoky mixture of dub, 
jazz and all tempos of break-
beat from trip hop to drum and

bass”, in de eigen taal. Ze toer-
den samen met illustere grot-
genoten The Prodigy en Foo 
Fighters, braken een paar keer 
hun tenten op sinds de oprich-
ting in 1993, maar kwamen toch 
altijd weer op elkaars licht af-
gevlogen. In 2011 kwam hun 
nieuwste album KEY uit, en dit 
optreden is dan ook onderdeel 
van de bijbehorende worldtour...
Een kaartje kost 15 euro.
Meer informatie:
www.patronaat.nl.

Regio - Hiphophelden Sef en 
Gers Pardoel slaan de han-
den ineen en nemen je za-
terdag 21 januari om half ne-
gen mee in de maandelijk-
se editie van ‘Harde Pappies’ 
in het Haarlemse Patronaat. 
Gers Pardoel (foto) bracht on-
langs zijn debuutalbum ‘De-
ze Wereld Is Van Jou’ uit. Op 
het album staan producties 
van Reverse, Soulsearchin’, 
Snelle Jelle en van Gers zelf 
en werkte hij samen met Hef, 
Sef, Guus Meeuwis en PHATT. 
De video van Gers’ tweede 
single ‘Ik Neem Je Mee’ is in-
middels al meer dan een mil-
joen keer bekeken op Youtu-
be en staat al weken op num-
mer 1 in de hitlijsten! Onlangs 
kreeg hij de platina versie van 
“Ik Neem Je Mee” in han-
den na de show van Paul de 
Leeuw. Meer dan 20.000 sin-
gles zijn over de toonbank 
gegaan voor het bereiken van 
deze status. En dan hebben 
we “Nergens zonder jou”, zijn 
duet song, met Guus Meeuw-
is nog niet eens genoemd... 
Ook al een megahit. Hiphop 
is nergens meer zonder Gers 
Pardoel, dat is duidelijk! Een 
kaartje kost 10 euro. Meer in-
formatie: www.patronaat.nl.

Dienst in 
ziekenhuis

Regio - Zondag 22 janua-
ri is pastor mw. A. Hoekman om 
10.00 uur voorganger tijdens de 
dienst in het Spaarne Ziekenhuis 
in Hoofddorp. De zang wordt on-
dersteund door de Petracantorij 
uit Heemstede.

Dienst in 
Cruquius

Regio - Bij de Kerkdiensten 
Stichting Epilepsie Instellingen 
Nederland in gebouw De Rank 
op terrein De Cruquiushoe-
ve leidt zondag 22 januari om 
15.00 uur pastor Els van Don-
gen de viering. Het is een dienst 
van Schrift en Tafel. U vindt De 
Rank aan de Spieringweg 101 in 
Cruquius.

Regio - In Galerie 37, Groot Hei- brink snijdt in het papier waar- den het op met erotiek en spi-

Expositie in Galerie 37

Regio - De tweede avond 
van dit winterseizoen van de
Friese Vereniging ‘Gysbert
Japicx’ wordt gehouden op vrij-
dag 20 januari in de Café Zaal 
De Wildeman, Hoofdstraat 142 in 
Santpoort-Noord.

De toneelvereniging ‘De Ly-
tze Komeedzje’ uit Drach-
ten speelt ‘Komkommerti-
id’, een blijspel in drie bedrijven 
van Carl Slotboom. De avond
begint om 20.00 uur.

Bijeenkomst Friese vereniging
Inlichtingen over deze avond 
en de vereniging zijn te verkrij-
gen bij L. Pen-Berkenpas, 023-
5329560.
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Klebsiella ESBL in KG onder controle
Regio - Het Kennemer Gasthuis 
heeft de ESBL-positieve Kleb-
siella onder controle. In decem-
ber 2011 verrichtte het zieken-
huis een laatste uitgebreid con-
tactonderzoek. Alle patiënten die 
daarbij zijn gekweekt zijn nega-
tief. Dat betekent dat de versprei-
ding van deze Klebsiella in het 
ziekenhuis is gestopt.   
In juli en september vorig jaar 
kampte het Kennemer Gasthuis 
met twee verschillende stammen 
van ESBL-positieve Klebsiella 
bacterie. Na onderzoek in okto-
ber leek de verspreiding van deze 
bacterie in het ziekenhuis te zijn 
gestopt. In november informeer-
de het Streeklaboratorium het 
Kennemer Gasthuis dat de bac-
terie was aangetroffen bij 2 in-
middels ontslagen patiënten. Dit 
was voor het ziekenhuis reden 
om opnieuw onderzoek te ver-
richten bij 70 ex-patiënten. Eén 
daarvan bleek half december po-
sitief. Uit een laatste contacton-
derzoek dat naar aanleiding van 

deze besmetting is uitgevoerd, 
is gebleken dat de verspreiding 
van de bacterie in het ziekenhuis 
nu is gestopt.   Peter van Bar-
neveld, voorzitter raad van be-
stuur: “Met ons onderzoek naar 
de verspreiding van de bacterie 
hebben we zo zorgvuldig moge-
lijk gehandeld. Dat is belangrijk 
voor de veiligheid van onze pa-
tiënten. Daarnaast willen we zelf 
ook heel precies weten hoe de 
bacterie zich in ons ziekenhuis 
heeft verspreid, zodat we waar 
nodig onze zorgprocessen kun-
nen aanpassen. We kunnen niet 
uitsluiten in de toekomst vaker 
te maken te krijgen met een re-
sistente bacterie. Patiënten kun-
nen die al bij zich dragen zonder 
dat zelf te weten. Dat is de rea-
liteit waar alle ziekenhuizen mee 
te maken hebben. We blijven dan 
ook steeds heel alert en scher-
pen doorlopend onze procedures 
en protocollen aan.”  Het Kenne-
mer Gasthuis heeft haar aanpak 
en de uitslag van het onderzoek 

gemeld aan de Inspectie voor de 
Gezondheidszorg.   
Een besmetting met ESBL-posi-
tieve Klebsiella bacteriën komt 
steeds vaker voor. Dat komt om-
dat de bacterie aanwezig is in 
de darmen van mensen en die-
ren. Tijdens het slachten van die-
ren kunnen ESBL-producerende 
bacteriën ook de buitenkant van 
het vlees besmetten. De bacteri-
en komen ook voor in het milieu 
(zoals het oppervlaktewater van 
rivieren). Voor gezonde mensen 
zijn ESBL-producerende bacte-
riën niet gevaarlijk. Wel kan het 
de behandeling van infecties be-
moeilijken omdat de bacterie re-
sistent is voor sommige antibio-
tica. Klebsiella ESBL is wel goed 
te behandelen met een bepaald 
soort antibiotica, de Carbape-
nems. De ESBL-positieve Kleb-
siella waar het in het Kennemer 
Gasthuis om ging verschilt hier-
in van de bacterie die eerder in 
2011 in het Maasstad ziekenhuis 
was gevonden. 

Op de foto van links naar rechts Jan Mantel (intercedent), Marcel 
van der Heiden (vestigingsmanager), Linda Smets (intercedent), René 
Sodekampff (chauffeur) en Richard Heijndijk (belader).

Samenwerking De Meerlanden en Olympia
Regio - Olympia Uitzendbureau 
is vanaf heden de uitzendorgani-
satie, verantwoordelijk voor het 
leveren van alle benodigde flex-
krachten aan De Meerlanden. De 
Meerlanden is werkzaam voor de 
gemeenten Aalsmeer, Bloemen-
daal, Diemen, Haarlemmerliede 
en Spaarnwoude, Haarlemmer-
meer, Heemstede, Hillegom, Lis-
se en Noordwijkerhout. In al deze 
gemeenten zal Olympia Uitzend-
bureau uitzendkrachten leve-
ren op het gebied van beladers, 
medewerkers compostering en 
vergisting, vegers, en dergelijke. 
Ook vacatures voor administra-
tief personeel worden bij Olym-
pia uitgezet. Als contactvesti-
ging is gekozen voor Olympia in 
Aalsmeer.
Marcel van der Heiden, vesti-
gingsmanager Olympia Uitzend-
bureau Aalsmeer: “In deze sa-
menwerking fungeert Olympia 
Uitzendbureau in de Zijdstraat 
in Aalsmeer als contactpunt voor 
heel De Meerlanden. Gezien de 
geografische ligging ten opzichte 
van Rijsenhout, was dit de meest 
voor de hand liggende keuze. Wij 
zullen er vervolgens voor zorgen 
dat de aanvragen voor andere 
gemeenten bij collega-vestigin-
gen terecht komen (Sassenheim, 
Haarlem, Hoofddorp of Amster-
dam). Ik zie De Meerlanden als 
waardevolle aanvulling in onze 
klantenportefeuille. Door deze 

samenwerking kunnen wij, on-
danks de economische crisis, on-
ze ingeschreven werkzoekenden 
een nog meer gevarieerd aanbod 
aan werk aanbieden. Wij zijn De 
Meerlanden dan ook heel dank-
baar voor het gestelde vertrou-
wen.”
Harry Kouwenberg, Manager 
HRM bij De Meerlanden, legt dit 
vertrouwen uit: “De Meerlanden 
heeft onder diverse uitzendor-
ganisaties een vragenlijst uitge-
zet, verdeeld in verschillende on-
derdelen, die De Meerlanden be-
langrijk vindt om in zee te gaan 
met een partner, die verantwoor-

delijk is voor het aanleveren van 
tijdelijke krachten. Onderwerpen 
die in de vragenlijst aan de orde 
kwamen waren onder andere de 
beschikbaarheid en de kwaliteit 
van de uitzendkrachten, de kwa-
liteit van de uitzendorganisatie 
als werkgever, hoe veilig werken 
geborgen is in de dienstverlening 
van de uitzendorganisatie en op 
welke manier het uitzendbureau 
maatschappelijk verantwoord 
onderneemt. Op basis van de 
uitkomsten van de vragenlijst is 
uiteindelijk op de prijs-kwaliteit-
verhouding gekozen voor Olym-
pia.”

Debatcompetitie middelbare scholen
Regio - Op dinsdag 24 janua-
ri en woensdag 25 januari vin-
den de provinciale voorronde-
dagen van ‘Op weg naar het La-
gerhuis’ plaats, in Aristo Amster-
dam. Vierentwintig middelbare 
scholen uit Noord-Holland strij-
den om een plekje in de landelij-
ke finale. Daaronder twee scho-

len uit deze regio: Lyceum Sanc-
ta Maria en het Mendelcollege 
uit Haarlem. Uiteindelijk nemen 
meer dan tweehonderd scholen 
uit heel Nederland dit jaar deel 
aan de veertiende editie van de 
nationale scholieren-debatcom-
petitie van de VARA. Door deel 
te nemen aan ‘Op weg naar Het 

Lagerhuis’ vormen jongeren zich 
een mening over maatschappe-
lijke onderwerpen. Ze moeten 
hun standpunt onder woorden 
brengen en in het openbaar ver-
dedigen. Alle verdere informa-
tie over ‘Op weg naar Het Lager-
huis’ is te vinden op:
opwegnaarhetlagerhuis.vara.nl.

Symbolische eerste steen 
voor SOS Kinderdorp 

Regio - De eerste steen voor 
een nieuw SOS Kinderdorp in 
Ivoorkust werd zondag door 
Niek Meijer, de burgemees-
ter van Zandvoort samen met 
de SOS Marathon Kids sym-
bolisch gelegd op het Zand-
voortse strand. Kunstenaar 
Pieter Lemmens maakte van 
deze eerste steen een prach-
tig kunstwerk dat een plek zal 
krijgen in het nieuw te bouwen 
kinderdorp. 

Het estafetteteam ‘SOS Mara-
thon Kids’, bestaande uit zeven 
kinderen uit Haarlem en om-

geving, loopt zondag 11 maart 
mee in de Scheveningen 
Zandvoort Marathon van 42 
kilometer over het strand. De 
opbrengst van deze marathon 
komt geheel ten goede aan de 
realisatie van dit nieuwe SOS 
kinderdorp in de Ivooriaanse 
hoofdstad Yamoussoukro. In 
deze vijfde editie lopen naast 
honderden volwassenen, voor 
het eerst vijf kinderteams mee. 
Via de website www.scheve-
ningenzandvoort.nl kan ieder-
een zich nog inschrijven voor 
deze unieke marathon, indivi-
dueel of als estafetteteam.

Inloopspreekuur MS-vereniging
Regio - Op 20 januari organi-
seert het Kennemer Gasthuis, in 
samenwerking met de MS-pa-
tiëntenvereniging, een inloop-
spreekuur. MS-patienten en hun 
naasten kunnen daar terecht met 
al hun vragen rond de ziekte.
Multiple Sclerose (MS) is een 
ziekte met vele gezichten. Geen 
twee mensen met MS hebben 
namelijk dezelfde klachten. De 
klachten zijn divers en ook het 
ziektebeloop is onvoorspelbaar. 
Voor MS-patiënten, maar ook 
voor mensen uit hun omgeving, 
kan het fijn zijn te praten met 
ervaringsdeskundigen. Daarom 

organiseert de MS-patienten-
vereniging elke maand een in-
loopspreekuur in het Kennemer 
Gasthuis. Iedereen met vragen 
over (het omgaan met) MS kan 
daar terecht voor een gesprek. 
Het gaat om niet-medische vra-
gen over onderwerpen als: hoe 
ga ik om met onbegrip over mijn 
ziekte, MS en werk, MS en va-
kantie etc.
Het inloopspreekuur vindt elke 
derde vrijdag van de maand van 
10.00 tot 11.30 uur plaats in de 
Polikliniek Neurologie, locatie 
noord van het Kennemer Gast-
huis, Vondelweg 999 in Haarlem.

Regio - Voelt u zich al langere 
tijd somber en zit het uw dage-
lijks leven in de weg? Dan is het 
belangrijk om er iets aan te doen. 
Prezens kan u hierbij ondersteu-
nen. Op 8 maart start de cursus 
‘In de put, uit de put’, voor men-
sen die last hebben van som-
berheid. Tijdens de cursus le-
ren deelnemers vaardigheden 
om hun stemming te verbeteren. 
De cursus bestaat uit zes bij-
eenkomsten en een terugkom-
bijeenkomst. Iedereen voelt zich 
wel eens somber. Bijvoorbeeld 
als er iets onplezierigs gebeurt, 
bij tegenslag of ziekte. Soms blijft 
somberheid bestaan en lijkt alles 
kleurloos. Daarbij kunnen ook al-
lerlei andere klachten aanwezig 
zijn, zoals slaapproblemen, rug-
pijn, maagpijn, eetproblemen, 
moeheid en schuldgevoelens. 

Dit kan het dagelijks leven ern-
stig in de weg zitten. Tijdens de 
cursus leert u wat u kunt doen 
om uw klachten te verminderen. 
U krijgt informatie over depres-
sieve klachten en u gaat aan de 
slag met plezierige activiteiten, 
anders leren denken en opko-
men voor uzelf. Onderzoek toont 
aan dat de cursus werkt. Vooraf 
kijken de organisatoren in een 
kosteloos adviesgesprek samen 
met u of de cursus bij u past. De 
cursus kost 50 euro.
Wilt u meedoen? Bel dan Pre-
zens: 023-518 7640 en maak 
een afspraak voor een advies-
gesprek. Of vul de PrezensQuest 
in op www.prezens.nl, voor gra-
tis advies en ondersteuning. De 
cursus wordt gegeven op don-
derdagmiddag van 14.30 tot 
16.30 uur.

Aan de slag met somberheid
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Bloementrends 2012: 
kleurrijk en energiek
Regio - Zin in lente? Met bol-
letjes-op-pot en voorjaarsbloe-
men haal je vanaf nu de lente in 
huis. De heldere kleuren en het 
frisse lenteparfum maken je vro-
lijk en brengen je interieur tot le-
ven. Ben je een echte fashionis-
ta? Laat je dan ook eens verlei-
den door de bloementrends van 
2012. Ze zijn kleurrijker dan ooit 
met de knallende kleuren van 
Colour Rich of de natuurtinten 
van Warm Embrace. Dag grauwe 
winter… hallo lente! 

Voor een flinke dosis nieuwe 
energie zit je goed bij de trend 
Colour Rich. Deze wordt geken-
merkt door extreem felle kleu-

ren, die terugkomen in bloemen, 
accessoires én interieur. Heftige 
kleurcontrasten worden daarbij 
niet geschuwd. Stel je eens voor: 
hardroze hyacinten of tulpen te-
gen een blauwe wand. Door te 
kiezen voor bloemen met hel-
dere vormen, wordt het effect 
nog energieker. Minstens net zo 
spannend is de combinatie van 
natuurlijke materialen met fluor-
tinten zoals knalroze of fel geel. 
Een subtiele toevoeging zorgt al 
voor veel effect; combineer bij-
voorbeeld pastelkleurige bloe-
men met een enkel fluoresce-
rend accent in de vorm van ac-
cessoires, tape of touw. Verras-
send mooi!
Bloemen zoals moeder natuur 
ze bedoeld heeft. Daar staat 
de trend Warm Embrace voor. 
Dus geen strakke, gecultiveer-
de bloemen, maar stoere, volle 
exemplaren waarmee je de na-
tuur overtuigend naar binnen 
haalt. Heerlijk als de winter nog 
wat voortsukkelt en jij al naar 
lente hunkert! Voor een eigen-
tijdse uitstraling kun je ruige, na-

tuurlijke materialen combineren 
met knalgele bloemen; denk aan 
narcissen of tulpen. Liever iets 
rustigers? Combineer dan na-
tuurlijke kleuren met traditionele 
tinten, zoals oker, lila en auber-
gine. Het natuurlijke effect wordt 
versterkt door het gebruik van 
pure accessoires, bijvoorbeeld 
van hout, riet en lekker zachte 
materialen zoals wolvilt.
Voorjaarsbloemen zijn vanaf nu 
verkrijgbaar. Kijk voor meer in-
formatie en inspiratie op www.
mooiwatbloemendoen.nl of volg 
via twitter@watbloemendoen.

Japanse bruidskimono’s 
in KG locatie zuid
Regio - Tot en met 29 maart ex-
poseert DengDeng in het Ken-
nemer Gasthuis locatie zuid 
een zestal Japanse bruidskimo-
no’s, uchikake genaamd. Kle-
ding heeft een belangrijke plaats 
in het sociale leven in Japan. De 
uchikake is de meest forme-
le kimono in Japan die gedra-
gen wordt door een bruid of ge-

bruikt wordt als kleding in het 
theater. De uchikake (van zijde 
en katoen) is vaak erg rijk ge-
decoreerd met talloze (natuurlij-
ke) symbolen zoals kraanvogels, 
pijnbomen en bamboe, pioen-
rozen en chrysanten. Maar ook 
symbolen als waaiers, golven en 
koetsen. De symbolen staan voor 
een lang, gelukkig en rijk leven. 
De uchikake wordt over de ei-
genlijke kimono en obi (cein-
tuur) gedragen als een soort van 
jas. Men bindt daarom nooit een 
obi om een uchikake. De uchika-
ke sleept over de vloer. Vandaar 
ook dat de onderkant extra ver-
stevigd is. De uchikake van de 
bruid is of wit of juist erg kleur-
rijk (irouchikake). De exposant 
van de bruidskimono’s is Deng-
Deng, een winkel in Haarlem. U 
kunt de uchikake tot 29 maart 
bekijken op de expositiegang 
van het Kennemer Gasthuis, lo-
catie zuid, Boerhaavelaan 22 in 
Haarlem.

Regio - Huib Schouten (1935) 
is na de Hogere Zeevaartschool 
gaan varen. Hij zwierf over de 
wereldzeeën en na elf jaar, na 
de geboorte van zijn eerste zoon, 
kwam hij aan wal. De schrijver 
uit Vijfhuizen vertelde zijn bei-
de zoons voor het slapen gaan 
verhaaltjes. Ideeën voor deze 
‘zelfverzonnen’ verhaaltjes put-
te hij uit de ervaringen die hij 
had opgedaan als stuurman. Na 

zijn pensioen heeft hij deze ver-
haaltjes op papier gezet en is er 
uit gaan voorlezen op de basis-
school bij zijn kleinzoon. Na zijn 
dood in september 2011 wil-
de zijn kleindochter Lisanne dit 
boek uitgeven als eerbetoon aan 
haar opa en zo is ‘Huib de Stuur-
man’ ontstaan, dat in veel boek-
handels in de regio verkrijgbaar 
is. Voor meer informatie:
www.boekscout.nl.

Kleindochter geeft boek opa uit

Japanse exposeert in De Waag
Regio - Eiko Maruyama uit Ja-
pan transformeert het histori-
sche gebouw De Waag aan het 
Spaarne de komende weken om 
tot een heus filmpaleis. Haar ani-
matiefilms worden tijdens de-
ze weken doorlopend geprojec-
teerd op de muren van de expo-
sitieruimte op de eerste verdie-
ping.  
Eiko Maruyama, wonende in 
Amstelveen, in het dagelijks le-
ven werkzaam als tolk, vertaal-
ster, schrijfster en leraar, stu-
deerde in 1991 als Master of 
Arts af  aan de George Washing-
ton University in Washington 
(USA). In de daarop volgende ja-
ren specialiseerde zij zich onder 
meer in conceptual design aan 
het Montgomery College in Ma-
ryland en aan de Gerrit Rietveld 
Academie in Amsterdam. Maar 
voor haar huidige activiteiten 
toog Eiko weer naar Japan waar 
zij zich aan het Tokyo College be-
kwaamde in haar vroege jeugd-
liefde: de zogenaamde Manga 
Comics. 
Eiko Maruyama heeft zich de 
laatste jaren geheel toegelegd 
op het maken van animatie-
films, geinspireerd door de tradi-
tie van de Japanse animatiefilms 
in de sfeer van Ninja en de Dra-
gon. Zoals Eiko zelf vertelt: “Als 
Japanse ben ik natuurlijk opge-
groeid met animatiefilms. In mijn 
films wil ik mensen en dieren la-
ten spelen, wat ik daarbij wil uit-
dragen is de universele liefde 
voor alles om mij heen, de liefde 
voor het gehele universum.”
Haar gehele oeuvre is toege-
spitst op haar virtuele I Dream 
Museum. In dat gedroomde mu-
seum tracht Eiko al haar grafi-
sche animaties te vervolmaken. 
Dat geldt ook voor de door haar 

zelf gespeelde barokmuziek, die 
zij onverbrekelijk verbonden acht 
met al haar schilderijen, beelden 
en films. In feite belichaamt haar 
I Dream Museum een soort to-
taal-concept. Als een van haar 
grote inspiratiebronnen noemt 
zij Frans Hals; zoals zij toelicht: 
een schilder die mij nog elke 
dag inspireert en waar ik nog 
elke dag van leer! Men kan Ei-
ko Maruyama dan ook gerust als 
een universele kunstenares ty-
peren. Ogenschijnlijk tegenge-
stelde uitingen als animatiefilms 
en barokmuziek vinden moeite-
loos hun weg in het I Dream Mu-
seum. 

Het I Dream Museum van Ei-
ko Maruyama is tot en met zon-
dag 5 februari te bezichtigen in 
Galerie De Waag  Spaarne 30 te 
Haarlem. (Openingstijden: don-
derdag tot en met zondag van 
13.00 tot 17.00 uur). Op zondag 
22 januari vangt deze expositie 
om 15.00 uur aan met een spe-
ciaal concert door Andres Mar-
tinez (leerling van de beken-
de klavecinist Bob van Asperen) 
die op spinet werken van onder 
meer Bach en Purcell zal uitvoe-
ren gevolgd door een feestelijke 
opening in geheel Japanse tradi-
tie. Zie ook: www.eikochan.com 
en www.kzod.nl.
Jan Reijnders

Leuke items
Regio - Juffertje Flut uit Haar-
lem (www.juffertjeflut.nl) ver-
koopt allerhande leuke en 
nuttige dingen voor in huis, 
waarmee u het goede doel 
steunt. De opbrengst van de 
artikelen gaat naar township 
East London in Zuid-Afri-
ka. Bijvoorbeeld deze vrolij-
ke deurmat met nestkastjes. 
Van zware kwaliteit rubber en 
slechts 0,4 cm dik. 45x77 cm.
De mat kost 12,50 euro en 
wordt gratis bezorgd.

Gezocht: Bloemenmeisjes
Regio - City Marketing Haar-
lem is op zoek naar enthousi-
aste meiden die het leuk vin-
den om het promotieteam van 
Haarlem te versterken. Jaar-
lijks wordt tijdens het Bloemen-
weekend het bloemenmeisjes-
team gepresenteerd. City Mar-
keting Haarlem wil ook dit jaar 
een nieuw, fris team presente-
ren.
Het Haarlems promotieteam ‘de 
Haarlemse Bloemenmeisjes’ is 
al jaren hét gezicht van de stad. 
Elk jaar zet een enthousiast 
team zich in om Haarlem in bin-
nen- en buitenland beter op de 
kaart te zetten. Gasten ontvan-
gen bij evenementen en geno-
digden een bloemetje opspel-

den, zijn de voornaamste taken 
van een bloemenmeisje.
Daarnaast vertegenwoordigt 
het team de stad op verschil-
lende beurzen. Daar informe-
ren ze bezoekers over Haarlem 
en wat de stad te bieden heeft. 
De Haarlemse Bloemenmeis-
jes staan garant voor een posi-
tief imago van de stad. Ze ont-
moeten jaarlijks heel veel men-
sen die zij enthousiast maken 
voor Haarlem.
Ben je tussen de 16 en 21 jaar 
en wil jij in 2012 het Haarlemse 
Bloemenmeisjesteam komen 
versterken? Stuur dan een kor-
te motivatie en je pasfoto vóór 1 
februari naar:
info@haarlemmarketing.nl.

90’s Now!
Regio - Zaterdag 21 janua-
ri vindt in het Haarlemse Patro-
naat het maandelijkse 90-erja-
renfeest 90’s Now! plaats. Een 
speciale editie want ‘2 Brothers 
On The 4th Floor’ is terug en 

komt tijdens hun ‘Reunion Tour’ 
langs in Haarlem.

90’s Now! begint om 23.00 uur, 
een kaartje kost 13,50 en alleen 
18-plussers zijn welkom.
Meer informatie:
www.patronaat.nl.
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Duidelijk wie gaat winnen
Regio - Halverwege  deze serie is wel duidelijk wie die gaan win-
nen in de A-lijn bij bridgeclub Bel Air. De huidige kampioenen heb-
ben een voorsprong van 20% op Helmie v.d. Berg en Joke v.d. Lans. 
Deze dames kwamen met 55,42% goed voor de dag. Tegen Jan 
Pieters en Piet v.d. Raad haalden ze zelfs 90% op vier spellen. De 
laatst genoemde heren kwamen niet verder dan 42,08% en moes-
ten hun fraaie positie in de rangschikking prijsgeven. Jan Zwane-
veld en Pim Houtzager behielden de derde plaats met een score 
van 55,42%. Agnes Hulsebosch en Tiny Uitendaal herstelden zich 
goed van het debacle van vorige week. Zij behaalden nu 57,50%, 
maar staan nog lang niet veilig. Miep v.d. Raad en haar partner zak-
ten met een score van 33.33% van de achtste naar de dertiende 
plaats. Jan en Joop Warmerdam klommen door het resultaat van 
50% een paar plaatsen en staan nu boven de fatale grens.
Kees Doorn en Gert v.d. Beld behaalden in de B-lijn de eerste 
plaats met 60,42% en omdat Jet en Kees Gilijamse bleven steken 
op 51,25% namen de heren de eerste plaats over. Toos v.d. Tweel 
en Albert v.d. Moolen kwamen tot 57,80% en omdat Martien en 
André Mesman 55,83% scoorden hebben deze paren van plaats 
geruild in de rangschikking.  Omdat er vijf paren in de A lijn in de-
gradatiezone staan is het belangrijk om bij de top te blijven horen. 
Nettie v. Egmond komt met Els Zonneveld niet meer in aanmerking 
voor promotie omdat Nettie vier keer met een invaller(ster) moet 
spelen.  Mogelijk hebben Anita v.d. Meulen en Joke v. Dam nog 
kans. Zij kwamen met een score van 57,08% op de zesde plaats uit.  
Ella Wijsman en Mieke de Ridder hadden een offday. Met 32,08% 
zakten zij naar de laatste plaats en hebben nu al een achterstand 
van 14% op plaats elf, welke nog recht geeft op behoud van hun 
plaats in de B lijn. Er is dus werk aan de winkel.
Riek en Nico Timmers kwamen op spel 19 als enige in klein slem 
SANS en haalden dat, mede door deze score werden zij met 
59,17% eerste van de avond en behouden hun eerste plaats in de 
rangschikking in de C-lijn. Ook An Touw en Wil v. Dijk en Ria Len-
gers met Wieck v. Baars blijven met hun respectievelijke score van 
59,58 % en 47,92% in de top drie staan. Emmy en Jan v. Stijn had-
den de kans om door te stoten omdat Ria en Wieck maar 47,92% 
haalden, maar zelf kwamen zij niet verder dan 41,25% en zakten 
weg uit de top.  Met 56,67% komen Lucie Doeswijk en Siem v. 
Haaster dicht bij de top drie. Hun achterstand bedraagt nog maar 
2 %.  Corrie Warmerdam en Bert Spreeuw waren na een paar we-
ken weer van de partij en moeten duidelijk weer in hun ritme ko-
men, want 43,75% is beneden hun kunnen. Het wordt tijd dat Il-
se en Ron Rusman de sprong naar de B lijn gaan maken en met 
53,75% zijn zij op de goede weg. Maar de afstand met de top 
drie is nog steeds 8%.  Ondanks het voor hun doen fraaie resul-
taat van 46,67% blijven Truus Rekké en Diny Heidema op de laat-
ste plaats staan.
Piet van den Raad

INGEZONDENOp vakantie met het Rode Kruis
Regio - Voor velen is het niet 
meer mogelijk om zelfstan-
dig op vakantie te gaan vanwe-
ge een chronische ziekte, handi-
cap of ouderdom. Maar niemand 
zou verplicht thuis moeten blij-
ven omdat op de vakantieloca-
tie niet de juiste zorg beschik-
baar is. Of omdat de badkamer 
niet geschikt is voor mensen in 
een rolstoel. 
Daarom biedt het Rode Kruis 
Haarlem en Omstreken volledig 
verzorgde vakanties aan. Daar-
toe heeft men de beschikking 
over het hotelschip de Henry 

Dunant en twee aangepaste va-
kantiehotels, de Valkenberg en 
de IJsselvliedt. Ook organiseert 
het Haarlemse Rode Kruis in mei 
een week naar vakantieboerderij 
de Vinkenhoeve in Vinkega en in 
september een week naar de va-
kantieboerderij De Imminkhoeve 
te Lemele. Voor alle accommo-
daties geldt dat zij volledig zijn 
aangepast. Gasten worden be-
geleid door vrijwilligers. 
Voor de vakanties naar De IJs-
selvliedt van 19 tot en met 24 
maart en naar De Valkenberg 
van 2 tot en met 7 april zijn nog 

plaatsen vrij.  Ook voor de overi-
ge vakanties kunt u zich nog in-
schrijven.
Kunt u niet meer zelfstandig op 
vakantie, bent u woonachtig in 
de gemeente Bloemendaal, Ben-
nebroek, Haarlem of Heemstede 
en heeft u interesse in een va-
kantieweek met het Rode Kruis? 
Neemt u dan contact op met 
het Rode Kruis Haarlem e.o.; dit 
kan telefonisch op 023-5411615 
(maandag, dinsdag en donder-
dag van 09.00 tot 14.00 uur). 
Men stuurt u dan de benodigde 
informatie op.

Heemstede - Het Wereldkam-
pioenschap Optimist 2011 is ge-
zeild in Napier, Nieuw Zealand, 
met 210 deelnemers uit 48 lan-
den. Een sterke competitie waar 
alleen de beste 5 zeilers per land 
aan mee mochten doen. 
Bart Lambriex (13) uit Heemste-
de plaatste zich vorig voorjaar al 
samen met nog 4 jongens voor 
het WK. Hierna volgde een in-
tensieve periode van training en 
internationale wedstrijden. Een 
mooie tijd waarin de concurentie 
in het buitenland is opgezocht 
om met plezier beter te worden.
Het 10-daagse WK is onder wis-
selende omstandigheden geva-
ren. Bart begon de eerste dag 
sterk met een 2e plaats met licht 
weer. Na de tweede dag stond 
Bart zelfs aan de leiding in het 
klassement doordat hij een 11 
en twee paaltjes had gevaren 

met mooie golven en een flinke 
zeewind. Hierna kwamen er een 
paar moeilijke dagen, waarin de 
concurrentie uit Singapore, Pe-
ru, USA en Brazilië de topposi-
ties verwisselden.
De strijd om de titel bleef tot op 
het laatste moment spannend. 
Na de rustdag kon Bart de kop-
positie in het klassement weer 
innemen, maar de top stond 
heel dicht bij elkaar. De laatste 
dag was een dag met veel wind, 
regen en een enorme deining. 
Moeilijk om de boot op snelheid 
te houden aan de wind. Dit re-
sulteerde in Bart zijn slechtste 
wedstrijd (33) van dit evenement. 
Hij behaalde uiteindelijk zilver na 
11 wedstrijden en moest alleen 
Kimberly Lim uit Singapore voor 
zich dulden.
“Onder deze moeilijke omstan-
digheden en in dit sterke veld, 

Bart Lambriex wint 
zilver op WK Optimist

Luxe varen over de wereldzeeën…

Informatie-avond The 
Travel Club in Santpoort
Regio - Heeft u ook altijd gefan-
taseerd hoe het is om mee te va-
ren op de Holland America Line 
of een ander luxe (zeil-)schip? 
Dan is dit uw kans.  Op donder-
dag 2 februari organiseert Bian-
ca Tolsma van The Travel Club 
in Santpoort een avondvullende 
programma over zeereizen.
Op deze avond zijn de 3 grote re-
derijen uitgenodigd, de Holland 
America Line, de Star Clippers 
en Costa Cruises.
 
Liefhebber van zeilen?
De prestigieuze Holland Ameri-
ca Line vaart routes over de he-
le wereld. Ontspan u in de com-
fortabele stijlvolle omgeving van 
de schepen, ingericht met luxu-
eus gepolijst hout en zacht lede-
ren meubilair. U kunt rekenen op 
een culinaire reis met uitsteken-
de service met vaak 1 beman-

ningslid per passagier!  
Star Clippers, deze rederij vaart 
met luxe zeilschepen, aan boord 
kunt u genieten van de ont-
spannen sfeer en internationa-
le gerechten. Als u een liefheb-
ber bent van zeilen kunt u een 
handje helpen met het hijsen van 
de zeilen, de mast beklimmen of 
gewoon heerlijk genieten op het 
dek. De vaarroutes variëren van 
de Middellandse Zee tot het exo-
tische Verre Oosten en het Ca-
ribische gebied. Costa Cruises 
biedt luxe vakanties op schepen 
die vooral van alle gemakken zijn 
voorzien, er is van alles te doen 
voor het hele gezin.
 
Info-avond Café Brasserie
de Wildeman
Op donderdag 2 februari geven 
deze rederijen een presentatie 
en zal The Travel Club u mee-

nemen op een fictieve reis over 
de wereldzeeën. Aan de hand 
van beeldmateriaal wordt verteld 
over de reis aan boord, de excur-
sies aan de wal en de verschil-
lende bestemmingen.   
Deze Cruise-avond is op donder-
dag 2 februari in Cafe-Brasserie 
de Wildeman aan de Hagelin-
gerweg 142 te Santpoort Noord. 
De zaal gaat open om 19.00 uur. 
De avond start om 19.30 uur en 
zal rond 21.45 uur afgerond zijn. 
Hierna kunt u onder het genot 
van een drankje en hapje nog 
even napraten en eventuele vra-
gen stellen.
 
De vakantie begint bij 
The Travel Club
Niet alleen voor cruises maar 
ook voor andere vakanties kunt 
u bij Bianca Tolsma terecht.  Zij 
komt op uw verzoek bij u thuis, 
zodat u in alle rust de juiste keu-
ze kan maken voor een gewel-
dige vakantie. Zij werkt met het 
aanbod van alle gerenommeerde 
touroperators. Of u  nu kiest voor 
rust, ontspanning of avontuur, 
de vakantie begint bij The Travel 
Club. The Travel Club maakt deel 

uit van een landelijk keten wel-
ke aangesloten is bij het ANVR 
en SGR.
 
Toegang gratis,
wel aanmelden
Heeft u interesse om deze avond 
bij te wonen dan kunt u zich van 
te voren aanmelden. Doe dat 
snel, want vol is vol! U kunt zich 

aanmelden bij The Travel Club, 
Bianca Tolsma, tel: 023 - 5762720 
of 06- 40839342. Ook kunt u een 
mail sturen met uw gegevens 
naar bianca.tolsma@TheTravel-
Club  of kijk voor meer informatie 
op de website: TheTravelClub.nl/
BiancaTolsma. De toegang voor 
deze avond is gratis, maar reser-
veren is noodzakelijk.

Uw reisadviseuse Bianca Tolsma.

heeft Bart met zijn zilveren me-
daille een topprestatie geleverd”, 
aldus Olympisch zeilster Lisa 
Westerhof. Vijftien jaar geleden 
was zij de laatste Nederlandse 
Wereldkampioen Optimist, maar 
nu kan de Heemsteedse Ha-
geveld scholier Bart Lambriex 
zich bij het illustere rijtje van 
Hollandse medaillewinnaars toe-
voegen.
Voor uitslagen en foto’s:
www.optiworldsnz.org.nz.
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Tweede helft competitie 
begint zaterdag
Heemstede - Afgelopen zater-
dag was er één inhaal wedstrijd 
bij VEW, HBC-a junioren tegen 
de  VEW-a junioren. Het werd 
een doelpunt rijke wedstrijd: 4-4 
was de uitslag.
Zaterdag 21 januari gaan de se-
nioren weer van start. De jeugd 
elf- en zeventallen beginnen een 
week later. Het programma:
VEW-1-
Bloemendaal-1  15.00 uur
VEW-2- Zandvoort     10.45 uur
 DVVA- VEW-3      12.30 uur
VEW-4- Hellas Sport  14.30 uur
BSM-vet- VEW-vet   14.30 uur
Berdos-a- VEW-a  12.00 uur

De jeugdteams spelen ’s mor-
gens oefenwedstrijden die be-
ginnen om 09.00 uur.
In het VEW-nieuws van vorige 
week stond vermeld dat er twee 
spelers van VEW-2 voor lange-

re tijd weg zijn (een reis naar het 
verre oosten), er gaat nog een 
speler voor een periode van drie 
maanden VEW-2 verlaten, Jelle 
de Vries vertrekt naar Amerika.
Vrijdag 13 januari werd er weer 
geklaverjast. Er werd dit keer 
heel laag gekaart.
Eerste werd Ans van der Ma-
rel met 5169 punten, tweede Art 
van Egmond met 5132 punten 
en derde  Wil Dijkstra met 5093 
punten. De Poedelprijs was voor 
Eef Riessenbosch met 3586 pun-
ten. De volgende klaverjasavond 
is op 10 februari. Aanvang 20.00 
uur.
Eén evenement vult de kalen-
der: 28 januari- Dutch Valley-
in het clubhuis van VEW. Aan-
vang 20.00 uur. Er wordt voorna-
melijk muziek gedraaid van Hol-
landse  bodem. Het feest duurt 
tot 01.00 uur.

Nieuwe jeugdcoördinator bij RCH
Heemstede - Door de emigratie 
van Marcel Tiemens naar Frank-
rijk moest RCH op zoek naar een 
nieuwe jeugdcoördinator. In de 
zoektocht stuitte RCH op een 
andere oud-speler die al aan 

RCH verbonden is als trainer, 
Wilco Eindhoven. Wilco is jeugd-
trainer en assistent trainer bij het 
eerste elftal en kent de club dus 
erg goed.
“Los van het feit dat hij de club 

goed kent, kennen de mensen 
hem ook en wordt hij in zijn hui-
dige functies al enorm gewaar-
deerd”, zegt Johan van Streun, 
bestuurslid Technische Zaken. 
“Toen hij dus interesse toonde 
in de vacature zijn we met hem 
om de tafel gegaan en kwamen 
we er eigenlijk heel snel met el-
kaar uit.”
Het bestuur is blij met een man 
uit eigen gelederen die ook nog 
de status heeft van oud betaald 
voetbalspeler (keeper van Spar-
ta Rotterdam) en verdere invul-
ling kan geven aan het Jeugd-
plan van RCH.
“De jeugd is één van de priori-
teiten van RCH en met het op-
nieuw aanstellen van een jeugd-
coördinator, voegen we de daad 
bij het woord” aldus een enthou-
siaste Donald Köller, jeugdvoor-
zitter van RCH.

Geweldige start 
van 2012 voor HPC
Heemstede - In navolging van 
het fantastische optreden van de 
HPC synchroonzwemsters vori-
ge week, zijn ook de wedstrijd-
zwemmers geweldig van start 
gegaan in het nieuwe jaar. In het 
bloedhete zwembad in Alkmaar 
vonden zondag de Kring Win-
ter Kampioenschappen plaats. 
Bij deze wedstrijd worden  twee 
afstanden gezwommen, de 100 
meter wisselslag en de 100 me-
ter vlinderslag. De tijden van bei-
de afstanden worden bij elkaar 
opgeteld en degene met de 
minste secondes wordt uitge-
roepen tot Kampioen van de 
Kring Noord-Holland. Voor HPC 
Heemstede verschenen Anouk 
van Dam, Wesley Bos en Mi-
chael van Dam aan de start. 

Anouk had een prima dag en 
zwom twee mooie persoon-
lijke records. Haar broer Mi-
chael zwom een mooi persoon-
lijk record op de 100 meter wis-
selslag en werd in de einduit-
slag knap tweede. Wesley Bos 
had het ook weer op zijn heu-
pen en liet de concurrentie ver 
achter zich. Met een flink per-
soonlijk record op de wisselslag 
en een hele goede race op de 
vlinderslag veroverde hij de 
kampioenstitel! Een prachtige 
prestatie! Begin februari mag 
Wesley op de Nederlandse Juni-
oren Kampioenschappen uitko-
men op maar liefst acht afstan-
den. Na het kampioenschap van 
afgelopen zondag, zal hij daar 
vol vertrouwen van start gaan!

Veel medailles turnen 
voor GSV Heemstede
Heemstede - Zaterdag was 
de tweede rayonwedstrijd in de 
vierde divisie meisjes van GSV 
Heemstede. De wedstrijd begon 
met Mikki, Julie en April. Mikki 
werd vierde, Julie tweede. April 
raakte bij de brug met haar han-
den aan de grond, wat als een 
val gezien wordt; een 9.65. Voor 
de rest een goede wedstrijd wat 
een negende plaats opleverde.
Charlotte was de gevreesde te-
genstander van iedereen, de vo-
rige wedstrijd werd ze eerste, 
dus het kon niet meer stuk. Ook 
deze wedstrijd turnde ze heel 
goed, alleen bij de balk had ze 
na de pirouette een val. Met 0.15 
punten minder dan de vorige 
wedstrijd, werd ze nu een goe-
de tweede. Myrthe had wat in  te 
halen. Waar het de vorige wed-
strijd nog mis ging bij bijna al-
le toestellen, zat ze nu goed in 
de wedstrijd. Op alle toestellen 
heeft ze haar punten verhoogd, 
waardoor er nu een vijfde plaats-
medaille voor haar klaar lag.

Zondagochtend was het de 
beurt aan de vijfde divisie meis-
jes van GSV Heemstede. Dit was 
de tweede competitiewedstrijd 
in het rayon. De jongste instap-
pers begonnen bij de vloer, hier 
turnden Cindy en Mania een 
hele strakke oefening wat bei-
de meiden 14 punten opleverde. 
Mania viel niet in de prijzen maar 
Cindy heeft een hele goede wed-
strijd geturnd, zij werd vierde. Bij 
de jeugd ging het bij Dominique 
niet zo goed, bij de balk verloor 
ze haar evenwicht en hierdoor 
raakte ze uit haar concentra-
tie, ook bij de andere toestellen. 
Vera wist wel haar concentratie 
terug te pakken na een val van 
de balk, waardoor ze een stabie-
le wedstrijd afmaakte. Voor haar 

een zesde plaats op zondag en 
gemiddeld over 2 wedstrijden 
een vierde plaats.
In de middag waren alle ogen 
gericht op Renée, als enige van 
de vereniging turnt ze bij de ju-
nioren. Alle toestellen haalde ze 
boven de 10 punten, wat een 
zesde plaats opleverde.
In de laatste wedstrijd nog 8 
meisjes van de vereniging. Met 
Floor ging het helaas mis met in-
turnen op de balk, waardoor ze 
geblesseerd raakte aan haar en-
kel. Hierdoor kon ze niet meetur-
nen met de wedstrijd. Voor Chris-
ta en Mirre op de balk niet zo’n 
hoge score. Door een hele mooie 
brugoefening kwam Christa op 

de vijfde plaats te staan. In de 
andere groep turnden Kyra, Lau-
ra en Rianne. Kyra werd acht-
ste, Rianne behaalde een zesde 
plaats.
Bij de senioren was het een strijd 
van Marlijn en Rivka. Marlijn is 
net genezen van een gebroken 
sleutelbeen, maar ze was vast-
beraden om er een goede wed-
strijd van te maken. Rivka turn-
de op de balk zoals ze kan, net-
jes en strak, een mooi bruggetje 
achterover en een goede salto af, 
ook op de vloer turnde ze alles 
heel netjes. Bij de sprong turn-
den ze allebei een half in half uit, 
wat de jury goed beoordeelde. 
Bij de brug en vloer kwam Riv-
ka boven Marlijn uit, maar door 
de iets hogere scores van Mar-
lijn op de sprong en balk kwam 
Marlijn op de vierde plaats op 
het podium en Rivka op de zes-
de er net naast. Marlijn is terug!

De meisjes uit de vierde divisie, van links naar rechts Mikki, Myrthe, 
Juli, Charlotte en April.

De turnsters uit de vijfde divisie.

Petrakerk
Heemstede - Op zondag 22 ja-
nuari is er een viering in de Pe-
trakerk aan de Limburglaan 3. 
De dienst begint om 10.00 uur en 
staat onder leiding van br. C.A.A. 
Struik uit Schiedam. Er is kinder-
opvang voor de kleinsten en Bij-
belklas voor de kinderen van de 
basisschool.

Dienst in
Het Trefpunt

Bennebroek - Bij de protestan-
te gemeente Het Trefpunt, Ako-
nietenplein 1, is ds. Jolien Nak 
zondag 22 januari om 10.00 uur 
de voorganger. Het thema is 
‘Yessss, ik ben verliefd’. Het koor 
Odyssee verleent medewerking.
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Heemstede/
Bennebroek

Exposities
Tot en met 20 januari
• Cursisten-expositie bij 
Casca in de Molenwerf, Mo-
lenwerfslaan 11 in Heemstede.

Tot en met
vrijdag 27 januari
• Expositie van kunstenaar 
Hans Elsas in de foyer van 
de Luifel, het sociaal cultu-
reel centrum van Casca aan 
de Herenweg 96, Heemstede.

Tot en met dinsdag
31 januari
• Keramiek van Ineke 
Hoekstra en schilderijen 
van Jenny Klevering in het 
voormalige gemeentehuis van 
Bennebroek, Bennebroeker-
laan 5, 1 december t/m 31 ja-
nuari. Te zien maandag t/m 
vrijdag 08.30-12.30 en woens-
dag 13.30-16.30 uur.

Tot eind januari
• ‘Huizen’ van Co Hoogen-
dijk in Raadhuis Heemstede. 
Te bezichtigen op werkdagen.

Tot en met
zaterdag 4 februari
• Expositie van schilderij-
en van Carlos Casas, Mar-
the Nso Abomo en Joop van 
Zeitveld en meubels en mo-
zaïek van Jur Fortuin in Het 
Kunstbedrijf, Raadhuisstraat 
56A in Heemstede. Informatie: 
www.hetkunstbedrijf.nl.

Tot en met zondag 29 april
• Expositie van cursisten 
van De Pauwehof in Biblio-
theek Heemstede.

Muziek

Agenda
Cultuur Donderdag 19 januari

• Carel Kraayenhof en Juan
Pablo Dobal brengen Ar-
gentijnse muziek in de
Oude Kerk, Wilhelminaplein in 
Heemstede, 20.15 uur.
Toegang: 21,50/19,50. Reser-
veren: www.podiumoudeslot.
nl of 06-13133626. 

Vrijdag 20 januari
• Lenny Kuhr in Theater de 
Luifel, Herenweg 96 in Heem-
stede, 20.15 uur. Informa-
tie: www.theaterdeluifel.nl of 
023-5483838.

• Concert van het Nova En-
semble in de Bavokerk, He-
renweg 88 in Heemstede, 
20.00 uur. Entree 1 euro, het 
ensemble houdt na afloop col-
lecte.

Zondag 29 januari
• Kinderconcert (5-11 jaar) 
in Het Oude Slot, ingang Ring-
vaartlaan in Heemstede: Trio 
Vidalita met ‘De Nacht Wacht’, 
12.00 uur.
Reserveren:
www.podiumoudeslot.nl of
 06-13133626.

Zaterdag 11 februari
• Huisconcert bij Loek van 
der Meer, J.P. Strijboslaan 1 
in Heemstede, 20.00 uur. En-
tree 19 euro inclusief koffie en 
aangekleed glas wijn.
Aanmelden: 023-5284495.

Zondag 12 februari
• Huisconcert bij Loek van 
der Meer, J.P. Strijboslaan 1 
in Heemstede, 14.00 uur. En-
tree 19 euro inclusief koffie 
en aangekleed glas wijn. Aan-
melden: 023-5284495.

Theater

Zaterdag 21 januari
• Cabaretier Pieter Derks in 
Theater de Luifel, Herenweg 
96 in Heemstede, 20.15 uur. 
Informatie: www.theaterdelui-
fel.nl of 023-5483838.

Vrijdag 27 januari
• C3 (Mike Boddé, Onno 
Innemee en Jelka van Hou-
ten) met de cabaretvoor-
stelling ‘Wil je in ons groep-
je’ in Theater de Luifel in 
Heemstede, 20.15 uur. Kaar-
ten: 023-5483838. Zie ook: 
www.theaterdeluifel.nl.

Zaterdag 25 februari
• Theaterversie Una Gior-
nato Particolore in Het Ou-
de Slot in Heemstede, 20.00 
uur. Ontvangst vanaf 19.30 uur 
met een glas Prosecco of di-
ner vooraf vanaf 18.00 uur. En-
tree 15 euro, met diner 50 eu-
ro. Reserveren: 023 5470496 
of info@postverkadegroep.nl.

Diversen
Donderdag 19 januari
• Lezing over de wortels 
van ons morele gedrag 
door Prof. Dr. Piet Drenth in 
Het Trefpunt aan het Akonie-
tenplein in Bennebroek, 20.00 
uur. Entree 5 euro.

Vrijdag 20 januari
• Lezing Jaap Scholten over 
zijn boek ‘Kameraad Baron’ 
bij Boekhandel Blokker, Bin-
nenweg 138 in Heemstede, 
20.00 uur. Entree 5 euro.
Aanmelden: 023-5282472 of 
info@boekhandelblokker.nl.

• Lezing ‘Toeren langs tui-
nen en parken in Midden- 
en Noord-Duitsland’ van 
Groei en Bloei Bennebroek 
in Het Trefpunt van de Protes-
tantse Kerk, Akonietenplein 1 
in Bennebroek, 20.00 uur. En-
tree gratis.
Informatie: 023-5849266.

Zondag 22 januari
• Literaire matinee met 
Bernlef in Het Oude Slot in 
Heemstede, 15.00 uur. Toe-
gang: 16,00/14,00. Reserve-
ren: www.podiumoudeslot.nl 
of 06-13133626.

Donderdag 26 januari
• Boekpresentatie poërzie-
debuut van ‘wandelcoach’ 
Marten Janse bij boekhan-
del Blokker, Binnenweg 138 in 
Heemstede, 17.00 uur.
Informatie:
www.boekhandelblokker.nl.

Zaterdag 28 januari
• Potitco Mama Uil, een 
voorstelling met aansteke-
lijke liedjes voor kleuters in 
de bibliotheek in Bennebroek, 
10.00 uur. Entree 2,50.
Informatie:
www.bibliotheekduinrand.nl.

Zondag 29 januari
• Vlooienmarkt in Sportcen-
trum Groenendaal in Heem-
stede, 09.30-16.00 uur.
Informatie: www.mikki.nl.

Vrijdag 10 februari
• Ladies Night in Theater de 
Luifel in Heemstede, 20.15 
uur. Kaarten voor 19,50 via de 
Vrienden van Theater de Lui-
fel, tel. 06-28855004.

Regio
Exposities

Tot zondag 22 januari
• Expositie ‘De bruid van 
Leopold’, in de schaduw van 
een ziekte in het Dolhuys, 
Schotersingel 2 in Haarlem.
Informatie: www.hetdolhuys.nl.

Zondag 22 januari
tot zondag 26 februari
• Werk van Caren van Her-
waarden en Sandra Kruis-
brink in Galerie 37, Groot Hei-
ligland 37 in Haarlem.

Tot en met eind januari
• Expositie ‘De Universele 
Mens’ in het Zandvoorts Mu-
seum, Swaluëstraat 1 in Zand-
voort. Informatie:
www.zandvoortsmuseum.nl.

Tot en met 
zondag 5 februari
• Animatiefilms van Ei-
ko Maruyama in De Waag, 
Spaarne 30 in Haarlem. Infor-
matie: www.kzod.nl.

Tot en met 29 februari
• Expositie ‘De mens en zijn 
gedoe’ van Christine Peur-
sum in bibliotheek Centrum, 
Gasthuisstraat 32 in Haarlem.

Tot en met
donderdag 29 maart
• Expositie Japanse bruids-
kimono’s in KG locatie zuid, 
Boerhaavelaan 22 in Haarlem.

Tot en met dinsdag 3 april
• Expositie acrylschilderij-
en van Annelie Versteeg in 



 de Sanquin Bloedbank, Boer-
haavelaan 22 in Haarlem.

Tot en met 29 april
• Platen uit Atlas van Huet 
in museum Cruquius.
Informatie: www.museumde-
cruquius.nl.

Muziek
Zondag 5 februari
• ‘Heemstede Tutti’, con-
cert Harmonie St. Mi-
chaël Heemstede, Heem-
steeds Philharmonisch Orkest 
en Symfonisch Blaasorkest 
Heemstede in de Philharmo-
nie in Haarlem, 20.15 uur.
Informatie en kaarten:
www.heemstedetutti.nl.

Diversen

Zondag 22 ja nuari
• Informatiebijeenkomst 
over Bedevaarten naar 
Lourdes in Parochie Johan-
nes de Doper, Amsterdam-
straat 59 in Haarlem, 14.00 
uur.
Informatie: 023-5244132 of:
www.lourdesgroephaarlem.nl.

• Vlooienmarkt in het Ken-
nemer Sportcenter in Haar-
lem, 09.00-16.30 uur. Informa-
tie: www.vanaerlebv.nl.

Zondag 29 ja nuari
• Vlooienmarkt in Expo 
Haarlemmermeer (voorheen 
de Floriadehallen), 09.00-
16.30 uur. Informatie:
www.dewitevenementen.nl.
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Hartekamp en Landschap Noord-
Holland slaan handen ineen
Heemstede - Op de grens van 
Heemstede en Bloemendaal, 
midden in deZuid-Kennemer-
landse landgoederenzone, ligt 
de buitenplaats De Hartekamp. 
De zorginstelling De Hartekamp 
Groep is eigenaar van deze his-
torische buitenplaats en draagt 
het groenbeheer over aan Land-
schap Noord-Holland. De Har-
tekamp werd wereldberoemd 
door Carolus Linnaeus die voor 
de toenmalige eigenaar George 
Clifford werkte. Samen met om-
liggende buitenplaatsen zoals 
Leyduin, Oud-Woestduin, Vin-
kenduin en de voormalige Over-
tuin De Overplaats is dit groene 
gebied vangrote cultuurhistori-
sche waarde.
Landschap Noord-Holland en 
De Hartekamp Groep hebben de 
handen ineen geslagen en gaan 
samenwerken. Het beheren van 
landgoederen is geen kerntaak 
van De Hartekamp Groep. Dat 
in tegenstelling tot Landschap 
Noord-Holland. Duurzaam be-
heer van natuur en landschap is 
één van haar kerntaken. Land-
schap Noord-Holland is eige-
naar en beheerder van meerde-
re buitenplaatsen in de regio en 
heeft veel ervaring met specia-

listisch groenbeheer. Landschap 
Noord-Holland helpt De Harte-
kamp Groep ook bij het verant-
woord herinrichten van het ter-
rein in verband met plannen voor 
nieuwbouw.
In een samenwerkingsconve-
nant is afgesproken dat Land-
schap Noord-Holland per 1 ja-

nuari 2012 het beheer van al 
het groen van de Hartekamp 
Groep  op zich neemt. Het 
gaat om het groenbeheer van 
de buitenplaats De Hartekamp 
(totaal 27 hectare) en nog zeven 
andere, kleinere locaties.
De drie tuinmannen van De Har-
tekamp Groep worden gedeta-

Jan Kuiper, directeur Landschap Noord-Holland en Mr. Jan E. Bauer, 
Voorzitter Raad van Bestuur, Stichting De Hartekamp Groep onthul-
len het terreinbord.

Verschillende 
snuffelmarkten
Regio - Op zondag 22 januari 
kunnen de liefhebbers van snuf-
felmarkten hun hart ophalen in 
het Kennemer Sportcenter bij de 
IJsbaan in Haarlem. Deze popu-
laire Van Aerle Vlooienmarkt ligt 
bomvol met snuffelwaar. Op zon-
dag 29 januari organiseert De 
Wit een grote Snuffelmarkt van 9 
tot 16.30 uur In de EXPO Haar-
lemmermeer, voorheen Floriade-
hallen in Vijfhuizen. Mikki orga-
niseert ook op zondag 29 janua-
ri een vlooienmarkt in het Sport-
centrum Groenendaal in Heem-
stede. Alle organisatoren ver-
wachten vele duizenden bezoe-
kers, die gezellig komen rond-
struinen op deze populaire vlooi-
enmarkten in onze regio. 
Voor meer informatie: www.va-
naerlebv.nl, www.dewitevene-
menten.nl en www.mikki.nl.

Samen Eten 
bij Welzijn 
Ouderen

Heemstede - Dinsdag 31 
januari is de eerste keer in 
het nieuwe jaar dat het Sa-
men Eten bij Welzijn Oude-
ren Heemstede (WOH) weer 
plaatsvindt. Speciaal voor de-
ze dag hebben de gastvrou-
wen gekozen voor een ouder-
wetse snertmaaltijd met on-
der andere roggebrood en 
katenspek, voor een speciale 
prijs van 8 euro inclusief twee 
drankjes en koffie/thee.
De maaltijden voor de maan-
den daarna worden bedacht 
door de medewerkers van 
WOH in overleg met de kok.
Vanaf 12.30 uur wordt u wel-
kom geheten door de gast-
vrouwen van WOH. Maaltijd-
bonnen zijn te koop bij de re-
ceptie van Stichting Welzijn 
Ouderen Heemstede,
Lieven de Keylaan 24 op 
maandag tot en met donder-
dag van 09.00 tot 17.00 uur en 
op vrijdag van 09.00 tot 13.00 
uur. Meer informatie:
023-5288510.

PvdA beticht VVD van woordbreuk
Heemstede - Johan Maas, 
voorman van de PvdA in Heem-
stede, kwam aan het einde van 
het debat over de nieuwbouw 
van het voormalige Nova Colle-
ga aan de Cruquiusweg met de-
ze uitspraak.
In de voorgaande collegeperi-
ode stonden de VVD en PvdA 
gebroederlijk samen aan het 
roer van de gemeente. Tijdens 
de nieuwbouwplannen voor het 
nieuwe Overbos spraken de 
twee partijen af dat er in Over-
bos dure appartementen moch-
ten komen. Dit met instemming 
van de PvdA. In ruil voor hun 
welwillende medewerking zegde 
de VVD toe dat er bij de nieuw-
bouw van het Nova Collega soci-
ale woningbouw zou komen.
Tijdens de behandeling van het 
voor de nieuwbouw in het le-
ven geroepen bestemmingsplan 
Slottuin bleek dat de VVD tegen 
het voorstel stemde samen met 
HBB. Dit nu schoot Maas in het 
verkeerde keelgat. Hij dacht af-
spraken te hebben gemaakt op 
het punt van de sociale woning-
bouw. De VVD zag dat geheel 
anders en voelde er niets voor 
het plan nu te gaan steunen on-
danks dat hun eigen wethouder 
Van de Stadt helemaal achter het 
plan stond. 
De reden van de opstelling van 
de VVD bleef onduidelijk. Mis-
schien is de partij geschrok-
ken van de nieuwbouw bin-
nen het Watertorenplan waar-
bij het laatste flatgebouw zowat 
op het fietspad van de Heem-

steedse Dreef staat en waar veel 
Heemstedenaren zich aan er-
geren. Hier was het VVD-wet-
houder Jos Hardesmeets die dit 
plan er had doorgedrukt en mis-
schien wil de VVD-fractie een-
zelfde blunder aan de Cruquius-
weg nu voorkomen.
Tijdens de behandeling bleek dat 
er een meerderheid van de raad 
voor het plan zou stemmen, dus 
kon de VVD gemakkelijk afstand 
nemen. Verschillende inspre-
kers spraken hun zorg uit over 
de plannen. Een gebouw van 17 
meter hoog pal aan de weg is 
niet echt een fraai uithangbord 
voor Heemstede. De meningen 
waren verdeeld over hoever het 
gebouw nu van de weg af zou 
komen en of de bomen het ge-
bouw aan het zicht zouden ont-
trekken. Ergens tussen de 4 en 
de 10 meter komt het gebouw 
van de weg af te staan. Niemand 

kon daarover helderheid ver-
schaffen.
De bekende bezwaren kwamen 
weer op tafel. Te veel extra ver-
keer, te veel lawaai en te mas-
saal voor de omgeving. Alleen 
de heer Damen van Elan was en-
thousiast. “Het plan is goed ont-
vangen door de bewoners van 
Heemstede”, verklaarde hij. Waar 
het breekpunt ligt voor Elan om 
wel of niet te gaan bouwen wilde 
hij niet zeggen.
In de raadsvergadering van 26 
januari zal het besluit definitief 
worden, tenzij GroenLinks als-
nog kiest voor meer groen en 
minder stenen maar daar bleek 
tijdens de commissievergade-
ring nog niets van. Als de plan-
nen doorgaan komt er ten be-
hoeve van het bouwverkeer een 
toegang vanaf de Cruquiusweg 
met stoplichten en al. 
Eric van Westerloo

cheerd bij Landschap Noord-Hol-
land.
Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst 
op 12 januari van De Hartekamp 
Groep werd de samenwerking 
feestelijk beklonken en werd een 
nieuw terreinbord van Landschap 
Noord-Holland onthuld.

De mens en 
zijn gedoe
Regio - Van 13 januari tot en met 
29 februari is de tentoonstelling 
‘De mens en zijn gedoe’ van de 
Haarlemse kunstenaar Christine 
Peursum te zien in Bibliotheek 
Centrum, Gasthuisstraat 32 te 
Haarlem. De expositie is gratis 
toegankelijk tijdens openings-
uren van de Bibliotheek. Waarom 
doet de mens wat hij doet? Mis-
schien omdat hij het niet laten 
kan. Dat gedoe van alledag kan 
zo mooi zijn. Vraag mensen niet 
meteen waarom ze doen wat ze 
doen. Als ze erover gaan naden-
ken houden ze misschien wel op 
met hun gedoe. En dat zou jam-
mer zijn. Al dit menselijke gedoe 
heeft Christine Peursum vastge-
legd in schilderijen en beelden. 
De werken zijn ook voor kinde-
ren leuk om te bekijken, zij wor-
den dan ook speciaal uitgeno-
digd. 
Kijk voor meer informatie op 
www.bibliotheekhaarlem.nl en 
op www.christinepeursum.nl.
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Wees voorbereid op winterweer! 

Werk aan de Herenweg van start 

Pas een baby gekregen? 

Niets is zo veranderlijk als het weer. Het kan 
van de ene op de andere dag winter zijn in ons 
land. U kunt zich nu al voorbereiden op winterse 
omstandigheden door strooizout in huis te 
halen. Bij gladheid kunt u uzelf en uw directe 
woonomgeving direct van dienst zijn.

Bij de afvalkalender 2012 ontving u een bon voor gratis 
strooizout. Bij inlevering van deze bon en op vertoon 
van geldige legitimatie ontvangt u bij de milieustraat 
van De Meerlanden aan de Cruquiusweg 47 een 
zak strooizout (5 kg). De milieustraat is geopend op 
werkdagen van 08.00 - 16.30 uur en op zaterdag van 
09.00 - 16.00 uur.

Deze week is het werk aan de reconstructie Herenweg 
- fase 2 begonnen. De werkzaamheden veroorzaken 
ernstige verkeershinder. De kruising met de 
Zandvoortselaan/Lanckhorstlaan is tot eind februari 
2012 geheel gesloten voor alle verkeer. En het wegdeel 
tussen het kruispunt en de gemeentegrens tot Haarlem 
is tot eind maart 2012 dicht.

Het CJG Heemstede organiseert op dinsdag 
7 februari 2012 een informatie-uurtje voor ouders 
met een baby van onder de drie maanden. 
U krijgt informatie over voeding, slapen, huilen 
en troosten, ritme en regelmaat en dergelijke. 
Uiteraard kunt u ook zelf vragen stellen. Het is 
een leuke manier om andere kersverse ouders te 
ontmoeten. 

Het informatie-uurtje wordt begeleid door een ervaren 
wijkverpleegkundige van de Jeugdgezondheidszorg 
0-4 jaar. U bent van harte welkom op dinsdag 7 februari 
2012 van 15.00 tot 16.00 uur op de Lieven de Keylaan 
7 in Heemstede. De bijeenkomst is voor u kosteloos. 
Graag aanmelden via email: jgz@jgzkennemerland.nl of 
bellen naar (088) 995 95 95.

Centrum voor Jeugd en Gezin
Wilt u meer weten over deze bijeenkomst of heeft u 
een andere vraag? Voor alle vragen over opvoeden en 
opgroeien, kunt u terecht bij het Centrum voor Jeugd 
en Gezin Heemstede. Ook als aanstaand ouder bent u 
van harte welkom. U kunt zonder afspraak langskomen, 
bellen of een email sturen. Er zijn geen kosten voor u 
verbonden aan onze dienstverlening. 

Kijk voor informatie over alle weg-
afsluitingen en omleidingen op 
www.heemstede.nl/plannen-en-
projecten/reconstructieHerenweg. 
Als u een smartphone heeft, kunt 
u ook de QR-code scannen om 
direct naar de webpagina te gaan.

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

Publieksbalie: 
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/Burgerlijke 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: 
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 14 023. 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).
Telefoon (023) 548 58 68.

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. 

Volg ons op:
heemstedetweet
facebook.com/gemeenteheemstede
HeemstedeConnect (groep) 
www.youtube.com/gemeenteheemstede

Adresgegevens en openingstijden



Uittreksel bevolkings register (GBA)?
www.heemstede.nl

Wethouder Jur Botter bezoekt BeeBallclinic 
op Valkenburgschool

Voorzie uw grijze 
rolemmer vóór 
30 januari van de 
juiste sticker!Woensdag 11 januari bracht wethouder Jur Botter een 

bezoek aan de Valkenburgschool om een BeeBallclinic 

voor de leerlingen van groep 4/5 te bekijken. BeeBall 

is een laagdrempelige spelvorm voor kinderen van 

5 t/m 12 jaar waarbij kinderen de basis (gooien, 

vangen, slaan) van de Honk- en Softballsport leren. 

Het ministerie van VWS heeft de KNBSB in 2011 een 

subsidie toegewezen om in Nederland BeeBall te 

promoten op basisscholen. In Zuid-Kennemerland en 

de Haarlemmermeer hebben zich in totaal 12 scholen 

aangemeld (totaal ca. 1250 leerlingen), waarvan 4 

basisscholen in Heemstede. 

Eind december 2011 ontving u als inwoner van 
Heemstede de nieuwe afvalkalender voor 2012. 
Net als in voorgaande jaren hebben gebruikers van 
grijze rolemmers een nieuwe sticker ontvangen 
bij de afvalkalender. Deze sticker moest direct na 
ontvangst op het deksel van de grijze rolemmer 
worden aangebracht. Als u dit nog niet gedaan heeft, 
verzoeken wij u dit alsnog te doen (De Meerlanden 
zorgt tijdens de eerste controlerondes voor een 
sticker op uw rolemmer met het jaartal 2012). In 2012 
moeten de grote rolemmers met een inhoud van 240 
liter voorzien zijn van een roze sticker. 

De kleine rolemmer heeft een appelgroene sticker 
nodig. In de eerste weken van januari worden 
alle aangeboden grijze rolemmers die nog geen 
juiste sticker hadden, voorzien van een geel 
waarschuwingslabel. Op dit label staat het verzoek 
om alsnog de in december aangeboden sticker aan 
te brengen. Wij gaan ervan uit dat u inmiddels aan 
ons verzoek heeft voldaan, want vanaf 31 januari 2012 
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.

Werk aan de weg

Adriaan Pauwlaan-Herenweg Tot begin april 2012 

is het kruispunt Adriaan Pauwlaan - Herenweg 

afgesloten voor autoverkeer. Fietsers kunnen gewoon 

gebruik maken van de oversteekplaats richting de 

Laan van Rozenburg.

Kruispunt Herenweg-Zandvoortselaan-Lanckhorstlaan

Tot eind februari 2012 is het kruispunt Herenweg 

- Zandvoortselaan - Lanckhorstlaan afgesloten in 

combinatie met het deel van de Herenweg tot en 

met kruising met de Koediefslaan. De Lanckhorstlaan 

is gestremd ter hoogte van de Van Slingelandtlaan. 

De Zandvoortselaan is afgesloten ter hoogte van de 

kruising met de Amaryllislaan.

Tot en met eind maart 2012 is de Herenweg tussen 

het kruispunt Herenweg – Zandvoortselaan - 

Lanckhorstlaan en de gemeentegrens met Haarlem 

afgesloten voor alle verkeer.

Om sluipverkeer door de Heemsteedse Bloemenbuurt 

te voorkomen, zijn op de kruispunten Zandvoorter 

Allee - Fresialaan en Chrysanthemumlaan - 

Lyceumlaan betonnen wegafzettingen geplaatst. 

Fietsers kunnen deze wegafzettingen gewoon 

passeren.

Gedurende de afsluiting van de werkvakken zijn 

diverse omleidingsroutes ingesteld voor fi etsers, 

auto’s, openbaar vervoer en vrachtverkeer. 

Uitgebreide informatie over de werkzaamheden vindt 

u op www.heemstede.nl.

Kruising Heemsteedse Dreef - Camplaan Op de 

kruising Heemsteedse Dreef - Camplaan wordt 

een proef genomen met maatregelen om de 

verkeersveiligheid te verbeteren. Op delen van de 

rijbaan van de Heemsteedse Dreef zijn betonnen 

verkeersgeleiders geplaatst. De proef duurt tot april 

2012.

Heemsteedse Dreef, tussen Wipperplein en Van den 

Eijndekade Tot maart 2012 kan verkeershinder ontstaan 

op de Heemsteedse Dreef tussen Wipperplein en Van 

den Eijndekade. Vanwege bouwwerkzaamheden heeft 

de projectontwikkelaar ontheffi  ng gekregen voor het 

gebruik van 1 rijbaan. De afzetting kan plaatsvinden op 

nog nader te bepalen dagen tussen 09.00 en 15.00 uur 

en na 18.00 uur.

Serviceloket 
Begraafplaats

Alle zaken met betrekking tot overlijden en begraven 

zijn op een effi  ciënte en praktische manier te regelen 

aan het Serviceloket Begraafplaats. Nabestaanden 

kunnen aan dit loket informatie opvragen en de 

brochure over de begraafplaats verkrijgen. 

Deze brochure is ook te downloaden vanaf 

www.heemstede.nl. Daarnaast is het mogelijk om ook 

buiten openingstijden een digitaal informatiepaneel 

te raadplegen met daarop een overzicht (dat u kunt 

uitprinten) waar graven gelegen zijn en hoe men er 

naar toe moet lopen. 

Serviceloket, Herfstlaan 3 (rechterkant van hoofdingang) 

is geopend op werkdagen van 09.00 tot 14.00 uur, tel. 

(023) 528 03 76 (bereikbaar van 09.00 tot 12.00 uur), 

fax: (023) 547 98 58, e-mail: begraafplaats@heemstede.nl. 

De begraafplaats is toegankelijk van zonsopkomst 

tot zonsondergang.



Aanvragen omgevingsvergunning
Omgevingsvergunning voor bouwen

Beethovenlaan 35 het plaatsen van een overkapping 

voor fi etsen 2012.013

ontvangen 5 januari 2012

Frederik van Eedenplein 7 het uitbreiden van de 

1e verdieping van een woonhuis 2012.011

ontvangen 2 januari 2012

Frederik van Eedenplein 5 het uitbreiden van de 

1e verdieping van een woonhuis 2011.009

ontvangen 2 januari 2012

Patrijzenlaan 11 het vergroten van een dakkapel 

op het voorgeveldakvlak 2012.014

ontvangen 6 januari 2012

De beslistermijn voor bovengenoemde aanvragen 

is 8 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.

Omgevingsvergunning voor kappen

Sportparklaan 17 het kappen van een berk 2012.012

ontvangen 3 januari 2012

De beslistermijn voor aanvraag is 8 weken vanaf 

ontvangst van de aanvraag.

De aanvragen liggen vanaf 19 januari 2012 van 

maandag tot en met donderdag van 08.30 - 17.00 uur 

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

afdeling Bouw- en Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). 

Verleende omgevingsvergunningen 

(verzonden 13 januari 2011)

Omgevingsvergunning voor bouwen

Leidsevaartweg 147 het plaatsen van een dakkapel op 

het voordakvlak 2011.325

Omgevingsvergunning voor kappen

Amaryllislaan 4 het kappen van een taxus 2011.344

Lucas van Leijdenlaan 15 het kappen van een 

metasequoia 2012.005

Adriaan Pauwlaan 8A het kappen van 1 eik, 3 abeelen, 

1 beuk, 1 kastanje, 1 esdoorn 2011.342

Blekersvaartweg 24 het kappen van 29 coniferen, 

1 esdoorn, 1 meidoorn 2011.338

N.K.J. van Waasplein 7 het kappen van een treurwilg 

2012.004

Ir. Lelylaan 8-10 het kappen van 104 bomen 2011.319

Omgevingsvergunning voor afwijken 

bestemmingsplan en kappen

Vondelkade 2 het uitbreiden van een woonhuis en het 

kappen van 4 bomen 2011.339

Omgevingsvergunning voor slopen 

Herenweg 18 het slopen van een loods 2012.001

De bovenstaande vergunningen liggen vanaf 19 

januari 2012 van maandag tot en met donderdag van 

08.30 - 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur 

ter inzage bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht 

(Raadhuisplein 1). Belanghebbenden kunnen 

hiertegen bezwaar maken. Zie: “Bezwaar maken of uw 

mening/zienswijze kenbaar maken”.

Omgevingsvergunning

Artikel 3 van de Verordening investeringssubsidies 
toegankelijkheid accommodaties 2009 kent een 

subsidieplafond. Voor 2012 is het subsidieplafond 
vastgesteld op € 10.000.

Vergadering gemeenteraad
De gemeenteraad van Heemstede houdt een 
openbare vergadering op 26 januari 2012 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 26 januari 2012
-  Schets organisatieontwikkeling gemeente 

Heemstede - presentatie -
- Ervaring met papierloos vergaderen - presentatie -
- Vragenuur

Bespreekpunten
- Vaststellen bestemmingsplan ‘De Slottuin’

Hamerpunten
-  Verklaring van geen bedenkingen 

omgevingsvergunning bloemenkiosk Adriaan van 
Ostadeplein

-  Begroting 2012 Stichting Openbaar Primair Onderwijs 
Zuid-Kennemerland

- Wet werk en bijstand (Wwb 2012); verordeningen

Overige punten
- 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 raadsgriffi  e, telefoon 
(023) 548 56 46, of e-mail: raadsgriffi  er@heemstede.nl.

Verordening investeringssubsidies toegankelijkheid 
accommodaties 2009

Vergadering

Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen 
een door de gemeente genomen besluit door binnen 
zes weken na de verzenddatum, een gemotiveerd 
bezwaarschrift te richten aan het college van 
burgemeester en wethouders, Postbus 352, 2100 AJ 
Heemstede. Een bezwaar moet zijn ondertekend en 
voorzien van naam en adres, datum, een duidelijke 
verwijzing naar het besluit en de reden van bezwaar.

Over onderwerpen waarover nog geen beslissing 
is genomen kunt u in die gevallen waar dit is 
aangegeven uw zienswijze kenbaar maken. Richt 
hiertoe binnen de termijn van terinzagelegging, 

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

Meer weten?
Neem contact op met de gemeente, telefoon 14 023 
of e-mail: gemeente@heemstede.nl.

Beroep
U kunt, als u belanghebbende bent, op grond van 
de Algemene wet bestuursrecht beroep aantekenen 
bij de rechtbank Haarlem wanneer u in een voorfase 

zienswijzen heeft ingediend of wanneer u niet 
verweten kan worden geen zienswijzen te hebben 
ingediend. Richt uw beroepschrift binnen zes weken 
na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd aan: 
Rechtbank Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 
1621, 2003 BR Haarlem. Een beroepschrift moet 
zijn ondertekend en 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.

Bezwaar maken of uw mening/zienswijze kenbaar maken




