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‘Oant Moarn’ in Bennebroek

500 gram vlees,
500 gram uienringen
en kruiden

Beatrixplein nu al tweede bij r6.00
Klimaatfeesten van Nederland
samen

Bennebroek – Zelfs weerman
Piet Paulusma heeft het weer
niet in de hand, hij kan er wel
mooi over vertellen. Donderdagavond gaf hij op het Beatrixplein
in Bennebroek een voorspelling
voor 20 februari 2011, foutje Piet,
dat is echter niet uitgezonden,
wel de voorspelling voor 20 januari en die was niet best. Kou,
regen, kans op ijzel, hagel, windkracht zeven, de bewoners van
het Beatrixplein in Bennebroek
kleden zich warm aan, gaan lekker buiten eten in een gesponsorde tent op het plein en zetten
de verwarmingen in hun huizen
laag. In de kou hebben ze dan
al autobanden op spanning gebracht, dat spaart zeker 15 procent brandstof. Walter Lang, bewoner van het Beatrixplein en
werkzaam in de sector duurzame energie, gaf informatie over
het Nieuwe Rijden, ook hier is
brandstof te besparen, tussen 10
en 20 procent. Marie-José Smit

serveert zelfgemaakte biologische pompoenensoep waar iedereen het recept van wil hebben. Wethouder van Bloemendaal, Annemarie Schep, neemt
na de soep even het woord. Ze
is trots op de bewoners van dit
plein die duurzaam bezig zijn
met het milieu. Leuk om te zien
hoe ze elkaar helpen, ondersteunen en stimuleren Je kunt als gemeente regels maken en maatregelen nemen, bewoners moeten er wel goed mee omgaan.
Ze heeft voor deze bijzondere
gelegenheid een presentje mee.
Het gebeurt niet vaak, maar hier
verdiend! De vlag van Bloemendaal, te hijsen op bijzondere dagen. Een bijzondere onderscheiding is dat Marie-José als de organisator van dit Klimaatstraatfeest is benoemd tot ambassadeur van de Landelijke Klimaatstraatfeest organisatie. Het
Beatrixplein staat volgens de
laatste berichten nu op de twee-

de plaats in Nederland. Ze herinnert nog even aan het initiatief dat enkele jaren geleden
kwam van een scholier, Jory van
Dorp, die met enkele buurtbewoners met een klimaatstraatfeestje begon en nu aan de top
staat in Nederland. Om trots op
te zijn. Een voorbeeld voor alle
scholen in Bloemendaal en daar
gaat de organisatie van het Klimaatstraatfeest Beatrixplein ook
de schouders onder zetten, met
de wethouder Schep die nog een
tweede kom pompoenensoep
neemt. Mmm!
Piet Paulusma
Na de soep is het lachen met
weerman Piet als de opname
even fout gaat. Een flitsende fotograaf, een verspreking van Piet
die zich al in februari waant of
de regie die de kluis niet open
krijgt, het gaat heel ontspannen. Piet wil de mystery guest
van het Klimaatstraatfeest ont-

hullen net als Nick en Simon bij
vorige klimaatstraatfeesten. Uit
de kluis, inmiddels staat deze
op een kiertje, komt een stem
die zegt dat hij eerst het weerbericht moet voorlezen. Echt comfortabel is het niet in die kleine kluis. Na het weer dat weinig goeds voorspelt, roepen Marie-José en Piet de mystery guest
uit de kluis. Het jeugdige publiek
wil direct allemaal op de foto
met de winnaar van de X-faktor,
Jaap! Met het goed ingestudeerde “oant moarn” is het Beatrixplein in Bennebroek goed op
weg om nationaal kampioen klimaatstraatfeesten te worden, in
weer en wind. Nu heel Bloemendaal nog!
ton van den Brink
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Opening kleurige expositie fr@nk
is geslaagd voor jong en oud
Bennebroek - Op donderdag 6 januari vond de opening plaats van de expositie ‘ Xi
Je!!!’ in het voormalig gemeentehuis in Bennebroek. Een kleurige
expositie van meer dan 20 schilderijen en 15 objecten. De ope-

ning werd verricht door de
kunstenaar, Frank Stolk.
Hij gaf een uiteenzetting van
zijn werk en de genodigden
waren zeer enthousiast over
zijn laatste kunstwerken. Een
aantal mensen dat werkzaam

was in het voormalige gemeentehuis gaf te kennen dat het
gemeentehuis nu sterk was opgevrolijkt! Deze kleurige en vrolijke expositie voor jong en oud
is nog te zien tot en met 1 februari 2011.
Gemeentehuis
Bennebroek,
Bennebroekerlaan 5 De openingstijden zijn: maandag t/m
vrijdag 08:30 - 12:30 uur en
woensdagmiddag van 13:30 16:30 uur.

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR

ActIEvE
EN sERIEuZE

BEZORGERs
(ook 55+)

Info:
Martin van Ooijen

0251-674433
www.verspreidnet.nl

Atelier Arabesque in Bennebroek
Bennebroek - Sinds 10 januari (en tot 28 februari 2011) organiseert
Bibliotheek Duinrand in de vestiging Bennebroek de expositie van
nicht en neef Margy Dernison en Martien Hersman. Beiden geboren en getogen Haarlemmers. Margy Dernison exposeert met aquarel- en pastelwerk. Zij schildert portretten, dansers, paarden, landschappen en strandtaferelen. In opdracht schildert Margy ook op
aanvraag. Margy tekent van jongs af aan en ontwikkelt snel een eigen stijl. Martien Hersman schildert nauwelijks in zijn jeugd, 7 jaar
geleden begon hij als autodidact amateurschilder.
De expositie is te zien tijdens de openingsuren van de bibliotheek:
Bennebroekerlaan 3. Tel. 023/ 5847712.

Roland Ebbeling (50) zal volgend
seizoen al weer voor het 4e jaar
verbonden zijn aan R.C.H. en is
volgens eigen zegge nog lang
niet op de club uitgekeken. “Ik
heb steeds meer het gevoel dat
R.C.H. een ‘sleeping giant’ is en
dat er nog veel kan en zal gebeuren in positief opzicht. Ik wil

daar graag onderdeel van uitmaken.” Zo zegt de sympathieke Ebbeling.
Voorzitter Kees Kokkelkoren, die
mede het contract ondertekende, is zeer verheugd. “Ik ben erg
blij dat wij Roland Ebbeling als
echte clubman en als oud-topamateurvoetballer weer voor een
seizoen aan ons kunnen binden.”
Bestuurslid Technische Zaken,
Johan van Streun, was ook betrokken bij de contractonderhandelingen. “Het contracteren
van Roland is een goed signaal
voor en van de club. Het geeft
rust in de tent en we kunnen al
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RCH verlengt contract
met hoofdtrainer
Heemstede - De Heemsteedse voetbalclub R.C.H., die dit
jaar haar 100-jarig bestaan
viert, heeft deze week het
contract met haar hoofdtrainer voor de zondagselectie
verlengd.

Correspondenten:
Ton van den Brink
Mirjam Goossens
Eric van Westerloo

WWW.HEEmsTEDEr.nl

vroegtijdig verder bouwen aan
de nabije toekomst. Tevens is het
een stuk van het fundament onder het nieuwe technische beleidsplan van onze mooie club.”

Roland Ebbeling was ook in trek
bij andere verenigingen maar
slagvaardig handelen van RCH
voorkwam dat hij voor een andere club zou kiezen.

pagina 4

26 januari 2011

Insprekers stelen show tijdens
bespreking Vomar bouwplannen
Heemstede - Leven in de brouwerij, dat brachten de insprekers tijdens de behandeling in
de commissie ruimte, over de
bouwplannen van de Vomar.
Vooraf blijken voorstellen van het
College vaak een gelopen koers.
Zowel de raadsleden als de insprekers hebben een marginale
invloed op de besluiten. De collegepartijen trekken een lijn en
klaar is Kees. De grote opkomst
bij de vergadering en de goed
gefundeerde kritiek deed enkele fracties twijfelen.
Perfecte insprekers
Het bleek weer eens, Heemstedenaren zijn over het algemeen
goed opgeleid en goed van de
tongriem gesneden. Vanuit de
wijde omgeving hebben buurtbewoners zich verenigd in de
vereniging Buurtgenoten Binnenweg-Oost. De belangenclub
liet een zestal sprekers opdraven, die ieder één onderdeel van
het plan bekritiseerde. Dit bleek
een slimme strategie, want normaal voert één inspreker het
woord en krijgt daarvoor een
tiental minuten. De zes inspreker sprokkelde zo, voor hetzelfde
onderwerp, maar liefst een uur
spreektijd bij elkaar.
Zijn de winkeliers nu
voor of tegen?
Als eerste kreeg Roeland Smit
het woord namens de winkeliersvereniging. Deze club vaart
blind op rapporten van belangenverenigingen zoals de Kamer van Koophandel. De stelling
van de winkeliers is dat een supermarkt een aantrekkende werking heeft en dat de kleine winkeliers profiteren van de grote
broer. Later op de avond bleek
dat dit effect, volgens onderzoekers, maar voor 50 á 100 meter
rondom de supermarkt geldt.
Vreemd is dat in Heemstede juist
het deel floreert dat verder weg
ligt van een supermarkt. Smit is
blij met de toename van het aantal parkeerplaatsen. Hij had 50
winkeliers gesproken en deze
waren unaniem voor.
Michel Radix (VVD) had ook onderzoek gedaan en tien winkeliers om hun mening gevraagd.
Volgens hem waren er negen tegen. Van der Have (HBB) vroeg
zich af waarom er in de Grote
Houtstraat maar één supermarkt
is en de winkelstand toch in tact
blijft. Maas (PvdA) vond het parkeerprobleem niet zo schokkend. Alleen op de zaterdagmiddag is er, gedurende twee uur,
een tekort. GroenLinks bij monde van Ida Sabelis vond dat de
winkeliers zich in het eigen vlees
zouden snijden en juist verdrongen worden door een megawinkel.
De overige insprekers
Mevrouw Fieke Kooi, een van de
drijvende krachten achter de be-

wonersclub, gaf een overzicht
van de problemen. “Te hoog, te
massaal, weg zonlicht, parkeeren verkeersproblemen, bouwschade aan de huizen, veel geluidsoverlast tijdens de bouw en
daarna.”
Bart Offerman gebruikte de verkeersgegevens van een onderzoeksbureau dat door de gemeente eerder was ingehuurd bij
de renovatie van de Binnenweg.
“Er rijden op zaterdag 19.300 auto’s in het gebied. Daar komen er
met een nieuwe Vomar nog eens
2.400 bij. Een derde zal de kruising Dreef/Julianalaan gebruiken, zodat ruim 6500 auto’s op
zaterdag het gehele gebied verstoppen met alle overlast van
dien.”
Bas Van Os vindt dat er al genoeg supermarkten zijn en dat
de kracht van Heemstede juist
de speciaalzaken zijn. Opmerkelijk vond hij dat juist tegenover de Albert Heijn grote leegstand is. “Wat is er dan van waar
dat je juist als speciaalzaak dicht
bij een supermarkt moet zitten”,
vroeg hij zich af.
Ook bestreed Van Os het verhaal
dat de mensen uit de wijde omtrek naar Heemstede komen. Als
dat zo is gaat het om bezoek aan
de speciaalzaken en niet voor de
dagelijkse boodschappen.
Hij rekende de aanwezigen voor
dat er 43 garageboxen zullen
verdwijnen en 7 losse plaatsen
op het terrein. De Vomar bouwt
150 parkeerplaatsen. Zelf hebben ze er 85 nodig dus de winst
is een magere 15 plaatsen voor
heel winkelend Hemstede.
Leon Hauser vroeg de raadsleden naar een alternatieve locatie
uit te kijken. Hij wist er wel een
paar zoals op het terrein van de
school aan de Cruquiusweg. “De
haalbaarheid is vastgesteld door
de Voram zelf. Zij keuren dus
hun eigen plannen. Wie toont de
duurzaamheid van 4 supermarkten in Heemstede eens aan?
Laat de Vomar eens bewijzen
dat het geluidsniveau niet uitkomt boven het huidige niveau.
Hoe lost de Vomar de verkeersdruk op?” Maas (PvdA) vroeg of
Hauser samen met de gemeente de haalbaarheid wilde onderzoeken. Zonder contact met zijn
achterban dacht hij dat de bewoners daar wel voor in zouden
zijn.
Mark de Rooij vroeg de gemeenteraad eens criteria vast te stellen en wilde ook weten of de Eikenlaan nu opeens een winkelgebied is. “De omgeving wordt
onleefbaar er komt een verkeersinfarct en de gemeente
door met het oprekken van de
regels.”
Jaap Verschoor, namens de Historische Vereniging Heemstede
Bennebroek, vond het knap dat
de buurtvereniging al 600 mede-

standers had gevonden. Zijn eigen club heeft er 1000. Hij prees
de buurtbewoners voor de wijze
waarop zij de publiciteit zochten.
De historische vereniging was
noch voor noch tegen, maar toch
net iets meer tegen dan voor.
In het betrokken gebied staan
geen panden met enige historische waarde. “Denk ook aan de
Bibliotheek, hou de Dreef mooi
en voornaam en koester de arbeiderswoningen aan de Eikenlaan,” aldus Verschoor.
Wat vindt de politiek?
Radix (VVD) nam een gereserveerde houding aan tegenover
zijn eigen wethouder. “Betaalt
de gemeente mee aan het haalbaarheidsonderzoek, hoe wordt
het parkeren opgelost, er zijn
al vier supers en hoe wordt het
aanzien van de Binnenweg?”
Maas (PvdA) ziet de oplossing
voor het parkeerprobleem niet
van de Vomar komen. Hij is niet
overtuigd door de argumenten
van de gemeente, de Vomar en
de Kamer van Koophandel.
Hij wees D66 (collegepartij) er
fijntjes op, dat in hun programma staat dat er geen grote gebouwen (winkels) meer bij zullen
komen. Wat doet de partij nu het
toch dreigt te gebeuren?
Maas wil nog wel even meewerken als de gemeente zelf een onderzoek doet en vasthoudt aan
strenge criteria maar verwacht
geen nieuwe gezichtspunten.
Voorlopig is hij tegen de plannen.
Van Der Linden (D66) was nog
niet overtuigd. Hij zag liever een
Action winkel op de Binnenweg
dan een nieuwe super. Wat gaat
er met de oude Vomar gebeuren,
zijn er geen alternatieven, waar
blijven de auto’s? De democraat
werkt voorlopig niet mee aan een
wijziging van het bestemmingsplan. Op de kritiek van de PvdA
antwoordde Van der Linden dat
er in zijn programma nergens
staat hoe groot ‘groot’ is.
Heremans (CDA) is als enige
voor het opstellen van een haalbaarheidsstudie, maar vraagt
zich af of de 2000 meter winkelruimte wel nodig is. De middenstandspartij voelt veel voor de
argumenten van de winkeliers.
Heeremans is nieuwsgierig naar
de antwoorden van de wethouder aangaande de rekensommen van de heer Van Os.
Annelies Van der Have (HBB)
was mordicus tegen het starten van een haalbaarheidsstudie. “” “Nergens voor nodig. We
hebben al een bovengemiddeld aantal supers in Heemstede. Er staan legio panden leeg
op de Binnenweg, krijg die eerst
maar eens vol. De Vomar zal een
groot assortiment voeren en wat
is dan nog de zin naar een kleine winkel te gaan?” Het grootste bezwaar van de lokale partij
is de toename van de verstede-

Vijfenzestig jaar huwelijk
van echtpaar Alta

Heemstede – Op zeventien januari 1946 trouwden Coen Alta en
Mies Brands in het stadhuis van Haarlem. Donderdag kwam de
Haarlemse loco-burgemeester Pieter Heiliegers het paar feliciteren in Jacob in de Hout. Hij trof het paar in het sfeervolle restaurant van het verzorgingshuis, zittend naast een draaiorgeltje afkomstig uit het draaiorgelmuseum in Haarlem, waarvan Coen een
van de oprichters was. Hiervoor verzorgden Louis en Jan Kees
van het museum met een klein orgeltje de muziek in het verzorgingstehuis, waar het echtpaar sinds een jaar woont. Hoe belangrijk het was bleek ook uit het feit dat zij een felicitatieschrijven van de Koningin en een van provinciale staten ontvingen.
Het echtpaar kreeg twee kinderen, Marjan en Herman. Enkele jaren geleden overleed Herman. Vijf kleinkinderen en zeven achterkleinkinderen schenken het echtpaar veel aandacht en plezier
in het leven. Vierenzestig jaar woonden ze op de Rijksstraatweg,
waar ze een grammofoonplatenzaak hadden en in heel Haarlem
bekend en beroemd waren. Mies was een vraagbaak voor de
klanten, je kon haar alles vragen, het antwoord kwam direct. Van
alle muziekmarkten was ze thuis. Klassiek, pop, jazz, populair of
operette, met een zwak voor dixieland muziek.
Draaiorgelmuseum
Coen had zichzelf geleerd om accordeon te spelen, hij gaf zelfs
lessen. Hij had ook een eigen orkestje dat speelde op feesten
en partijen en een enkele keer op 65-jarige bruiloften. In 1969
was hij een van de medeoprichters van het Haarlems draaiorgelmuseum. Coen Alta, die vanaf de oprichting van Stichting het
Kunkelsorgel in 1962 tot een aantal jaar geleden penningmeester van de stichting is geweest. Vandaar dat een speels draaiorgeltje nu in het restaurant van St.Jabob in de Hout het diamanten huwelijksfeest de wijsjes speelde die ze zo goed kennen. Bijna vanaf het moment dat Mies vlak na de oorlog als apothekersassistente in Heemstede een babyflesje warm moest maken en
ze alleen aan de overkant terecht kon bij de ouders van Coen
die warm water hadden. Ze kreeg het flesje warm en werd een
man rijker.
Ton van den Brink

lijking van Heemstede. Naast dit
plan komt straks de Haven, Het
Novacollege terrein en wat volgt
er nog?
Sabelis (GroenLinks) vindt het
ook maar niets. Zoals vanavond
blijkt geeft de middenstand verschillende geluiden af. In de
geest van haar partij verklaarde
ze: “Wie parkeerplaatsen zaait
zal auto’s oogsten. Wie denkt er
aan de voetgangers en de fietsers op de toch al zo drukke Binnenweg?”
Wethouder Pieter van de Stadt
toonde zich een ware voorvechter van een bloeiend winkelbestand. De uitbreiding van Albert Heijn is een noodzaak en
de bouw van een nieuwe Vomar vindt hij een kans. Hij wil
graag samenwerken met de belangenvereniging van de bewoners. Veel nieuws en gericht antwoorden op de vragen kon Van
de Stadt niet geven. Toch wilde hij het haalbaarheidsonder-

zoek laten doorgaan. Hij dacht er
wel aan om de gemeente dat samen met de Vomar te laten doen.
“Het verkeersonderzoek doen
we zelf en de raad heeft het laatste woord.” Hij is niet breid naar
een alternatief te kijken, omdat
dit te ver van de Binnenweg zou
afliggen.
Interessant is te ervaren of de
collegefracties van de VVD en
D66 het haalbaarheidsonderzoek uiteindelijk zullen steunen.
HBB, PvdA en GroenLinks zijn
tegen. De VVD heeft twijfels en
vraagt het college om met een
nieuw voorstel te komen. Het
CDA zal voor blijven en de sleutel ligt daarom bij D66. Doen zij
hun belofte gestand of zweren
zij trouw aan de coalitie? Met
de verkiezingen voor de Provinciale Staten voor de deur zullen
de Democraten 66 zich nog wel
even achter de oren krabben.
Wat is politieke wijsheid?
Eric van Westerloo

pagina 6

26 januari 2011

Februari = Vrij op naam maand

Huis kopen wordt
makkelijk gemaakt

Heemstede - Veel huizenkopers hikken aan tegen de kosten koperdrempel. Dit zijn kosten die bovenop de verkoopprijs van een bestaand huis worden gerekend. Voor veel mensen is de hoogte van deze kosten niet te overzien van tevoren.
Van den Putten ERA Makelaars/Taxateurs o.g. te Heemstede
helpt huizenkopers daarom met deze nieuwe actie: Februari =
Vrij op naam maand. Gedurende deze actieperiode is sprake
van een vaste prijs in plaats van een gebruikelijke vraagprijs.
De vraagprijzen van de deelnemende objecten zijn van K.K.
(kosten koper) omgezet in koopsom V.O.N. (vrij op naam).
Dit nieuwe fenomeen helpt huizenkopers bij de beslissing om
een huis te kopen. Deze benadering is nieuw in de makelaarswereld. Bij nieuwbouw was het al gebruikelijk dat huizen
werden verkocht tegen een vaste prijs inclusief een aantal
bijkomende kosten, maar bij bestaande huizen niet.
Staatssecretaris Marlies van Velthuizen van Zanten op de voorleesbank bij Les Petits.

Voorlezen is Welzijn
Heemstede – Een staatssecretaris Welzijn in Kinderdagverblijf Les Petits en een wethouder Welzijn In de Bibliotheek lazen woensdagochtend 19 januari voor aan kinderen die nog niet
kunnen lezen. De staatssecretaris, Marlies Veldhuizen van Zanten-Hyllner, was al voor half negen present op het HBC-terrein,
waar de kleintjes van Les Petits
spelen, ravotten, zingen en leren
luisteren. Dat schijnt voor veel
mensen later heel moeilijk te
zijn, daarom kan je er niet vroeg
genoeg mee beginnen. De Leesmoeder Marlies had er zin in, de
kinderen helemaal. Ze kropen
direct al naar de bank waarop de
staatsecretaris ging zitten. Belangstellend vroeg ze of de kinderen het wel koud hadden gehad onderweg, maar een jochie
naast haar op de bank wist haar
gelijk te vertellen dat hij naar
een warm land gaat? Wanneer?
Morgen? Je zag hem nadenken: nee over twee dagen. Niet

met Fiet mee, die rent zo hard.
Die kan hij toch niet bijhouden.
Wel bijhouden kan hij het verhaal dat zo rustig wordt voorgelezen. Dat heeft de staatssecretaris meer gedaan. Marlies
Veldhuijzen van Zanten woont
al sinds 1986 in Heemstede, zij
werkte vanaf 1981 als verpleeghuisarts bij twee verpleeghuizen
in de Zaanstreek. Van 1987 tot
1993 was ze verpleeghuisarts en
hoofd medische dienst bij Zorgbalans in Haarlem en Heemstede. Van 1993 tot 2005 werkte ze
als docent en programmaontwikkelaar aan de opleiding verpleeghuisgeneeskunde bij het
medisch centrum van de Vrije
Universiteit Amsterdam (VUMC).
Ook was zij van 1993 tot 2003 als
projectleider en verpleeghuisarts
verbonden aan Fontis in Amsterdam (ontwikkeling van extramurale zorg). In 2005 werd zij
hoofd van de Dienst Behandeling en Begeleiding van SHDH
zorggroep/Amstelring. Op 1 ju-

Wethouder Jur Botter tussen Jacobakleuters.

ni 2009 wordt ze specialist ouderengeneeskunde bij Stichting
Amstelring, een stichting die ouderengeneeskunde levert op locaties in de Haarlemmermeer. In
oktober 2010 werd zij staatssecretaris van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport en is lid van
CDA Heemstede.
In de bibliotheek
In de bibliotheek zaten de kleuters van de Jacobaschool aan
kleuterhoge tafeltjes met een
kleurig bordje en mok, op kleuterstoeltjes te wachten op een
ontbijt. De wethouder van Welzijn, Jur Botter, vroeg of ze bij
zijn verhaal wilden blijven zitten
of op de grond liggen. Handopsteken, dat is nou democratisch.
Ze begrepen de vraag direct, zitten blijven, democratie komt later wel aan de beurt. Botter begon zijn verhaal over die gekke struisvogel Fiet die maar wil
rennen. Niet vliegen, fietsen,
scooteren, nee rennen. De wet-

ERA-makelaar Van den Putten is
enthousiast over deze benadering: “Een huis kopen gaat gepaard met veel formaliteiten en
kosten. Dat wil mensen nog wel
eens tegenhouden. Echter huizenzoekers zijn er altijd. Mensen trouwen en scheiden, mensen krijgen gezinsuitbreiding of
de kinderen gaan juist de deur
uit. Er is altijd een groep mensen bezig met verhuizen. In de
praktijk merken we dat mensen
wel op grote schaal op internet
naar huizen kijken. Een gedeelte
daarvan komt bezichtigen, maar
een ander deel niet. Als je op
een of andere manier toch contact krijgt, blijkt dat onbekendheid met het aankoopproces de
mensen vaak parten speelt.
Denk daarbij aan de hoogte van
de uiteindelijke koopsom, de bijkomende kosten, de financiering. Een transparante koopsom
helpt om die drempel weg te nemen.”
Wat valt er zoal onder het begrip
‘kosten koper’? Van den Putten
legt uit: “Kosten koper, vaak afgekort tot k.k., betekent dat de
koper de kosten voor de overdracht van de woning betaalt.
Het totale bedrag kosten koper
is ongeveer 6,5% van de koopprijs. Dat kan dus nog aardig oplopen van een paar duizend tot
wel tienduizenden euro’s.”
En wat is dan precies ‘vrij op
naam’?
Van den Putten: “Soms neemt de
verkoper de kosten voor de overdracht van een huis op zich. Zo’n
huis wordt dan “vrij op naam”
(v.o.n.) aangeboden.
Hieronder vallen de overdrachtsbelasting, de kadasterkosten
houder zag er een boodschap
in. Fiet wil maar rennen, desnoods tegen wind in, maar is
dat altijd wel verstandig? Knap
dat de wethouder het hele boek
kon voorlezen. De kinderen bleven geboeid en dat is voor kleuters al een hele opgaaf. Daarna
zat Jur Botter aan de kleutertafel
op een kleuterstoeltje wat ongemakkelijk, maar het lukte prima
om tussen de kleuters een bolletje met muisjes te eten. Er is in

voor de inschrijving van de akte van levering en de notariskosten voor de opmaak van de akte van levering. De koper betaalt
bij vrij op naam zelf de kadasterkosten voor het inschrijven van
de hypotheekakte en de notariskosten voor het opmaken van de
hypotheekakte. Een deel van deze kosten is trouwens aftrekbaar
bij de fiscus.”
Een volledig overzicht van de
deelnemende huizen is te vinden
op www.era.nl en werkt als volgt:
• Voor de deelnemende panden
ga naar: www.era.nl
• Zet het vinkje aan bij: ? vrij op
naam.
• Voor informatie klik op het logo
bij het pand.
Let op, want alleen de woningen met de vermelding ‘V.O.N.
maand’ in de tekst doen mee aan
de actie. U kunt deze huizen bezichtigen na het maken van een
afspraak op werkdagen. Wilt u
hiervoor een afspraak maken of
heeft u vragen over de Vrij op
Naam actie? Bel 023- 5285412
of stuur een e-mail naar: vandenputten@era.nl.
Van den Putten Makelaars/Taxateurs O.G. is aangesloten bij de
ERA makelaars-groep en is gevestigd aan de Bronsteeweg 45,
t/o de rotonde waar U uiteraard
van harte welkom bent voor informatie, een afspraak of een hypotheekberekening bij onze hypotheekadviseur Hans Nelissen
die u kunt bereiken onder telefoonnummer 023-5288700. Alle
ERA-makelaars zijn ook lid van
de Nederlandse Vereniging van
Makelaars (NVM).
het land wat voorgelezen op 19
januari tijdens Voorleesontbijten
in het land. Prinsessen, ministers en staatssecretarissen, burgemeesters, wethouders en beroemde sporthelden, allemaal
deden ze mee aan Het Nationale Voorleesontbijt. In Heemstede lazen Welzijnwerkers voor die
weten dat je met welzijn vroeg
moet beginnen.
Ton van den Brink
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Column

De Kop van Zuid
ook in Heemstede

Peter Bresser leest voor op de Antoniusschool
Regio - Woensdag 19 januari is het Nationale Voorleesdag.
Op de Antoniusschool Aerdenhout is deze ochtend Peter Bresser aanwezig die voorleest uit
zijn boek ‘Hallo, wie ben jij? Ik
ben Pjotr’
De gymzaal is voor de gelegenheid omgebouwd en om kwart
voor negen zitten de leerlingen
van groep vijf en zes ademloos
te luisteren naar Peter.
Hij lees niet alleen voor maar
geeft de kinderen alle gelegenheid om te reageren op het verhaal. Er wordt ingespeeld op de
vragen en de mening van de
leerlingen. Daardoor ontstaat
er een boeiende interactie. Op
de vraag van Peter of er buiten
gespeeld wordt en wat er dan
gedaan wordt gaan direct tientallen vingers omhoog. Ook
wordt er graag antwoord ge-

geven wanneer Peter wil weten
wat de weg van huis naar de
supermarkt is wanneer Pjotr voor
het eerst in zijn nieuwe woonplaats boodschappen gaat doen.
Diverse kinderen willen graag
aanwijzen wat de kortste weg is.
Als de schrijver vertelt dat Pjotr
in plaats van een diepvrieskip
een levende kip mee naar huis
neemt zorgt dat voor veel hilariteit. Dat de levende kip weer terug gebracht moet worden naar
de rechtmatige eigenaar begrijpen de kinderen wel. Zij zouden
het ook niet leuk vinden als hun
kip zomaar uit de achtertuin zou
verdwijnen.
De vraag of de aanwezige kinderen weleens complimentjes krijgen stemt tot nadenken. Complimenten krijgen ze best vaak
maar geven is weer wat anders.
Hoewel een van de aanwezige

atie voo r deze rub rie k
Hee mstede- De inform
de stic hti ng We lzij n
r
wo rdt verzorgd doo
OH), Lieven de Key laa n
Ouderen Hee mstede (W
023-528 85 10.
on:
24, Hee mstede, telefo
Samen eten: Het lot beslist!
Dinsdag 22 februari is er weer Samen Eten bij
Welzijn Ouderen Heemstede(WOH). De maaltijden in 2011 worden gekozen door een gast
van Samen Eten. Tijdens de maaltijd wordt door
middel van loting vastgesteld welke gast het
menu voor de volgende maand mag samenstellen. Voor februari heeft de winnaar het volgende menu samengesteld: groentesoep, hutspot met een gehaktbal en als dessert citroenvla. WOH heeft besloten er een tweede stamppot aan toe te voegen zodat de gasten een keus
kunnen maken.
Vanaf 12.30 uur wordt men welkom geheten
door de gastvrouwen van WOH. Maaltijdbonnen
van 10,00 euro zijn te koop bij de receptie van
Stichting Welzijn Ouderen Heemstede.
Hulp bij het invullen van het belastingformulier
Nog even en dan stuurt de belastingdienst
weer de bekende blauwe enveloppen.
Welzijn Ouderen Heemstede biedt, in samenwerking met de ouderenbonden in Heemstede,
hulp bij het invullen van de aangifte. U kunt
kiezen uit hulp op kantoor van WOH of hulp bij

meisjes haar vriendinnen vaak
complimenteert met een nieuwe jurk, schoenen of een ander
kapsel.
Tot slot mogen de kinderen allemaal een button uitzoeken waarop de hoofdpersonen uit het
boek zijn afgebeeld. Peter vertelt
verder dat hij bezig is aan nieuw
boek waarin Pjotr nieuwe avonturen gaat beleven in Rome. Dit
boek verschijnt dit voorjaar.
Mocht u het leuk vinden om de
schrijver Peter Bresser ook op
uw school te laten voorlezen dan
kunt u contact met hem opnemen via www.Pjotr.tv. Aan het
voorlezen zijn geen kosten verbonden.
Het boek is momenteel verkrijgbaar bij boekhandel Blokker aan
de Binnenweg te Heemstede.
Ingrid de Bruijn

Wat waren ze blij de Rotterdammers, dat de in ongerede geraakte Binnenhaven eindelijk werd volgebouwd. Ratten, kakkerlakken,
olie en verrotte kademuren dat was het aanzicht van de Binnenhaven rond 1990. Bestuurlijk valt het gebied onder de deelraad
Feijenoord, maar zo’n groot project trekt het stadsbestuur natuurlijk wel naar zich toe.
In Heemstede heeft men een oude haven, geen ratten, geen kakkerlakken, geen olie en verrotte kademuren maar een pittoreske
oude zandhaven waar niets gebeurt, waar niemand zich aan stoort
en er gewoon ligt te liggen. Het Heemsteedse stadsdeel Watertoren ziet wel mogelijkheden hun eigen nieuwbouw torenflatwijkje
verder uit te breiden richting de haven.
Natuurlijk trekt ook hier het stadsbestuur de regie naar zich toe.
‘Wethouder hoogbouw’ is door de bevolking gekozen om met de
regiogemeenten te strijden om hoog, hoger, hoogst.
Het lukte al aardig met de piramides bij de watertoren en ook het
oude ziekenhuisterrein is in de race om het Haarlemse Schalkwijk
in hoogte te verslaan. De entree van Heemstede moet en zal de
uitstraling van de Bijlmermeer krijgen of nog beter de Kop van
Zuid.
Als mijn tante Bep vanuit het ook al pittoreske Hoofddorp mij komt
bezoeken gaat ze altijd eerst langs de koopgoot bij de Cruquius
voor een nieuwe stereo, waterbed of aanbiedingen van de Gamma. Ze waant zich richting Heemstede rijdend nog steeds in de
Haarlemmermeer. Lang heeft zij dan ook gedacht dat ik in de
Haarlemmermeer woonde. Toen ik haar wees op de oude haven besefte ze pas dat ze de polder had verlaten. De hoogbouw
aan de Kop van Noord zal haar weer danig in verwarring brengen. Heemstede, de oase van rust met prachtige wijken en huizen
met grote tuinen. Niet voor iedereen weggelegd, maar wat is daar
mis mee? Een villa aan de Vecht, Bloemendaal of het Gooi kunnen de Heemstedenaren zich niet veroorloven. Maar lekker knus
in een flatje op zeven hoog is nu juist niet de reden om in Heemstede te gaan wonen.
Mocht de deelraad en het stadsbestuur toch besluiten rond de haven een nieuw Worl Trade Center te gaan bouwen, heet het vanaf
nu in de volksmond De kop van Noord.
O. Oosterkroon

Seniorennieuws Heemstede
u thuis. Er zijn enkele voorwaarden verbonden
aan deze hulp: het moet gaan om een eenvoudige aangifte; het totale inkomen mag niet hoger zijn dan ca.
35.000,- euro (incl. opbrengst uit vermogen). En
het moet gaan om een beperkt vermogen. De
kosten voor de hulp bij het invullen van de aangifte zijn 10,00 euro. Voor meer informatie of
het maken van een afspraak kunt u na 3 februari a.s. contact opnemen met WOH.
Dagcentrum Lieven de Key
Dagcentrum Lieven de Key is geopend op maandag, donderdag en vrijdag. In het dagcentrum
staat het ontmoeten van leeftijdgenoten centraal, waarbij activiteiten worden aangeboden
die aansluiten bij de persoonlijke interesse. U
kunt meedoen aan gezelschapsspellen en aan
creatieve activiteiten. Ook worden bewegingsactiviteiten aangeboden. De begeleiding is professioneel waarbij beroepskrachten en vrijwilligers samenwerken. Voor vervoer naar en van
het dagcentrum wordt gebruik gemaakt van de
KO-Bus. Er wordt een eigen bijdrage gevraagd
van 5,00 euro per dag, dit is inclusief kofﬁe,
thee, warme maaltijd bestaande uit een voorhoofd en nagerecht en het vervoer. Indien u
wilt deelnemen aan het dagcentrum dan kunt u
contact opnemen met Loket Heemstede. Zij kij-

ken met u of deze voorziening passend is voor
u. U kunt ook kennis maken op vrijdagochtend
tussen 10.00 en 12.00 uur. Dan is de ‘kofﬁe inloopochtend’. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Welzijn Ouderen Heemstede
of Loket Heemstede, tel: 023- 548 30 40.
Cursus mobiel bellen
Wegens succes biedt Welzijn Ouderen Heemstede opnieuw een cursus mobiel bellen aan.
Leerlingen van het Nova-College leren ouderen
de vele mogelijkheden van hun eigen mobiel. Hoe
werkt de mobiel? Een ontvangen sms bericht
openen en een sms bericht sturen.
De cursus bestaat uit 3 bijeenkomsten op donderdag 3, 10 en 17 maart van 13.30 uur tot 15.30
uur Kosten cursus 20,00 euro incl. kofﬁe of thee.
Voor verdere inlichtingen en reserveren:
Welzijn Ouderen Heemstede.
Vooraankondiging OV-Chipkaart
Informatiebijeenkomst voor 55 plussers!
Alles over reizen met het openbaar vervoer: activeren, opladen, in en uitchecken.
Noteer vast in uw agenda woensdag 9 maart
van 14.00 uur tot 16.00 uur in de Burgerzaal van
het Raadhuis in Heemstede.
website: www.welzijnouderenheemstede.nl
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Eerste voorjaarstekenen...
Bennebroek - “Wat is het fijn
om de eerste voorjaarstekenen weer te kunnen ontdekken. Zoals de winterakonieten
die hier langzaam hun gezicht
boven de zwarte aarde laten
zien! Ook het loof van narcissen, sneeuwklokje en krokussen is al her en der zichtbaar”,
aldus Daan Hendriks, die ook
de foto maakte.

Zelfverdediging bij Welzijn Bloemendaal
Bennebroek - Dinsdag 1 februari kunnen senioren meedoen
met Nordic Walking in de duinen.
Samen met een vrijwilligster kunt
u weer fijn wandelen. Start vanuit Panneland om 10 uur. Kosten: duinkaart. Informatie: 023 -

584 5300. Op dinsdag 8 februari
is er een koffie-ochtend bij Welzijn Bloemendaal, Bennebroekerlaan 5, Bennebroek (voormalig gemeentehuis).

voelt op straat? Dolf Schuurman,
de wijkagent, leert u iemand op
afstand te houden, maar bijvoorbeeld ook hoe u veilig kunt pinnen. Deze bijeenkomst start om
10.00 uur. Kosten: 3,- euro. AanWat te doen als u zich onveilig melden: 023 – 584 5300.

Zwembad goedgekeurd voor
Keurmerk Veilig en Schoon
Heemstede - December jl. heeft
Sportplaza Groenendaal Heemstede een audit ondergaan voor
het Keurmerk Veilig en Schoon.
De gehele dag is de organisatie
onder de loep genomen en onder andere zijn alle wettelijke documenten en checklisten gecontroleerd. In de categorie C multifunctioneel zwembad is direct
een positief advies gegeven. Dit
betekent dat binnenkort het felbegeerde schild wordt ontvangen. Alle zwembaden in Nederland dienen te voldoen aan gestelde wet- en regelgeving. Met
het Keurmerk Veilig & Schoon
geeft de zwembadbranche gehoor aan wensen en eisen die
klanten, eigenaren, zwembadmanagement en overheden stellen aan zwembaden. Het realiseren van structurele kwaliteitsverbetering op deze wijze onder-

scheidt zwembaden. Het Keurmerk Veilig & Schoon, uitgegeven door de Stichting Zwembadkeur®, leidt tot versterking van
de belangrijke maatschappelijke
functie van zwembaden en ook
tot betere bedrijfsresultaten. Het
Keurmerk is een niet-verplichte regeling met het wettelijk kader als ondergrens en daarboven
op een aantal extra kwaliteitseisen. De betrouwbaarheid van het
keurmerk is gewaardeerd op 9,4
door ConsuWijzer, het informatieloket voor consumenten van
de Nederlandse overheid.
Wilt u komen kennis maken met
het goedgekeurde en vernieuwde golfslag- en banenzwembad kijkt u voor de openingstijden op de website, www.sportplazagroenendaal.nl of informeert
u bij de receptie onder nummer
023-5292072.

Themadienst Kleine Vermaning
Heemstede - Deze maand heeft
weer vijf zondagen en dus is er
op de vijfde zondag 30 januari
2011 een themadienst in de Kleine Vermaning aan de Postlaan
16 te Heemstede.
Dit keer is het thema ‘Vertrouwen en vriendschap’. De dienst

begint om 10.30 uur en is
voorbereid tezamen met de
Doopsgezinde Gemeente Haarlemmermeer omdat het deze
zondag Wereldbroederschapsdag is.
Na afloop is er koffie/thee en
een eenvoudige lunch.

Welzijn Bloemendaal
THEMABIJEENKOMST
niet alleen gezellig, maar ook interessante onderwerpen
* Dinsdag 8 februari, 10.00 uur. Zelfverdediging. De wijkagent komt vertellen wat te doen
als u zich onveilig voelt op straat. Locatie Zuid
CURSUSSEN
* Vanaf woensdag 26 januari. Hoe werkt uw
mobiele telefoon? Drie lessen van 14.00 tot
16.00 uur. Locatie Zuid.
Studenten leren u alle nuttige dingen o.a.
sms’en en nummers opslaan
FILM
* Maandag 14 februari, 14.00 uur. ‘Madame Rose en Oscar’. In de ontmoetingsruimte
Kerkplein. Vogelenzang
Madame Rose bezoekt de 10-jarige Oscar, die
leukemie heeft, in het ziekenhuis. Bij Madame
Rose vindt Oscar meer troost dan bij zijn ouders die met de situatie geen raad weten..
BELASTINGSERVICE
Vanaf 1 februari kunt u ons bellen om een afspraak te maken met onze vrijwilligers om u te
helpen bij het invullen van uw belastingformulier. Nadere informatie wordt op dat moment
verstrekt.
VERVOER VAN DEUR TOT DEUR
* Buurtbus
De buurtbus rijdt voor alle inwoners van de gehele gemeente Bloemendaal!
Wij halen u thuis op en brengen u naar een

adres in de gehele gemeente en naaste omgeving, incl. de ziekenhuizen.
* Vervoer op maat
Kunt u geen gebruikmaken van openbaar vervoer of de buurtbus en bent u 55 jaar of ouder? Onze vrijwilligers willen u graag rijden!
Zij brengen u met hun eigen auto naar uw afspraak (zoals arts) en kunnen u ook begeleiden.
GEZELLIGE ONTMOETINGSMOGELIJKHEDEN
* Elke maandag en vrijdag, 14.00 - 16.00 uur,
bridgen, De Voghelsanck
* Elke dinsdag, vanaf 10.30 uur, kofﬁedrinken,
De Voghelsanck
* Elke vrijdag, 14.00 - 16.00 uur, diverse spelletjes, De Voghelsanck
* Maandag 31 januari en maandag 28 februari, 9.30 - 11.30 uur, creatieve ochtenden, De
Voghelsanck
* Vrijdag 28 januari en vrijdag 25 februari, 13.30 - 15.30 uur, creatieve middagen, De
Voghelsanck
BEWEGEN, GOED VOOR U!
*Woensdag 26 januari en woensdag 23 februari Wandelen rondom Bennebroek, om 10.00
uur vanaf Locatie Zuid.
*Maandag 7 februari Wandelen in de Waterleidingduinen, om 10.00 uur vanaf ’t Panneland.
*Iedere zaterdag en eerste dinsdag van de maand
Nordic Walking in de Waterleidingduinen,om
10.00 uur vanaf ’t Panneland
* Iedere woensdag Koersbal. Van 14.00 - 16.00

uur, De Voghelsanck.
* Iedere maandagmorgen Conditietraining om
9.00 en 11.00 uur en Gymnastiek om 10.00 uur,
in de sportzaal van GGZ in Geest
Voor meer informatie en aanmelden belt u
met Welzijn Bloemendaal
JONGERENWERK BLOEMENDAAL NEEMT
JONGEREN SERIEUS!
Elke dinsdag van 19.30 – 21.00 uur Teen BuZZ
in de jongerenbus in Bennebroek. Locatie parkeerplaats Kerkje achter het Anemonenplein.
Leeftijd 12 - 18 jaar, vrije inloop en gratis entree.
Elke donderdag van 19.15 – 21.00 uur Cursus
Maak je Eigen Mode in Bennebroek. Locatie
Welzijn Bloemendaal, Bennebroekerlaan 5 in
Bennebroek. Leeftijd 11 – 15 jaar, volgens inschrijving
KIJK ook 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
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Voorproeven op Haarlemse Trouwbeurs
Heemstede - Voor de derde keer organiseren diverse gespecialiseerde bedrijven uit Haarlem en omgeving een trouwbeurs. Geen massaal evenement, waarvan aanstaande bruidsparen vaak niet veel wijzer worden. Klantgerichtheid en persoonlijke aandacht staan voorop bij de deelnemende ondernemers met passie voor hun vak. Een bruiloft kan al gauw flink
in de papieren lopen, maar dit voorproefje op de grote dag is
gratis. Op zondag 30 januari kan er getoast, geproefd, gepast,
en geswingd worden in het stijlvolle en romantische restaurant Madame Marlie op de Grote Markt. Zelfs een rondje in
een koets of limousine behoort tot de mogelijkheden.
Weddingplanner Judith Sonder is een organisatorische duizendpoot. Naast haar baan als
psycholoog in het VU ziekenhuis, toont ze met haar bedrijf
Wishful Weddings haar creatieve kant. “Ik was sowieso altijd
al degene die de feestjes en cadeautjes regelde”, zegt ze. Waarom is de uit Amerika overgewaaide weddingplanner ook in
Nederland een welkome aanwinst? “Veel aanstaande bruidsparen zijn soms wel een jaar bezig met de voorbereiding van
hun huwelijksdag. Omdat beide partners vaak een baan hebben, blijft er maar weinig tijd
over in de avonduren. Als weddingplanner neem ik ze veel uitzoekwerk uit handen. We inventariseren samen wat hun wensen zijn, van de trouwlocatie tot
de bruidstaart. Vervolgens presenteer ik ze een kant en klaar
pakket waaruit ze kunnen kiezen wat het beste bij hen past.
Ik maak de afspraken met de leveranciers waarvan ik weet dat
ze die ook nakomen en bewaak
het budget. De rol van ceremoniemeester is nog zo’n taak die
ik regelmatig op me neem. Het
is weliswaar een eer om door
je broer of goede vriend gevraagd te worden, maar er komt
veel stress bij kijken. Zo jammer als niet iedereen ontspannen van het feest kan genieten,
omdat ze overal achteraan moeten. Ik heb de ervaring om zo’n
dag goed te overzien. Er gaat altijd wel wat mis, maar de kunst
is dat bruidspaar en gasten daar
niets van merken. In mijn nood-

koffertje zitten bijvoorbeeld ook
pleisters, extra panty’s en een
schoon overhemd. Ik ben overal
op voorbereid. Mijn rol is achter
de schermen en pas geslaagd
als het bruidspaar de huwelijksdag beleeft met een blijde lach.
Ook Anja Kocks van Graficard
onderstreept het belang van persoonlijke aandacht. De Heemsteedse, gespecialiseerd in het
ontwerp en de productie van
hoogwaardig drukwerk, brengt
17 jaar ervaring mee en laat zich
nog steeds niet leiden door vaste kantoortijden. Ze bezoekt haar
klanten eventueel thuis, ook na
werktijd. “Op het gebied van de
trouwkaarten zie je zowel de
klassieke kaarten van geschept
papier tot zeer eigentijdse aankondigingen. Ik heb boekenvol met voorbeelden, maar eigen ontwerpen zijn natuurlijk
ook mogelijk. Wat ik zo prettig
vind aan deze beurs is de kleinschaligheid en de kwaliteit. Ook
mensen die voor de tweede keer
trouwen of een jubileum vieren komen er aan hun trekken
De ondernemers staan de klant
zelf te woord en geven advies op
maat. Natuurlijk kan je het internet op om je te oriënteren. Maar
wat moet je in feite met dertig
adressen voor je trouwkaart. Je
hebt meer aan een betrouwbaar
adres, aan iemand die goed naar
je wensen luistert.”
Voor de Heemsteedse zangeres
Yvonne Weijers is zingen op een
bruiloft altijd een bijzondere ervaring. “Omdat je op dat moment
echt iets van jezelf laat zien. Dat
ontroert mij, net als een begra-

Op de foto Anja Kocks, Judith Sonder en Yvonne Weijers.

fenis. Hier draait het om. Het
zijn de mijlpalen in het leven. Je
voelt het aan de sfeer en je ziet
het aan de mensen. Het is fijn als
ik op zo’n moment de liedjes kan
zingen die voor het bruidspaar
persoonlijk veel betekenen. Natuurlijk kan je een cd opzetten
of een bandje, maar livemuziek
voegt zoveel meer toe.”
Yvonne Weijers is bekend van
haar Jazz en Latin repertoire,
maar zingt moeiteloos alle favoriete ballads. “Tijdens de huwelijksvoltrekking word ik begeleid
door een vaste gitarist en de receptie vraagt vaak om sfeervolle
achtergrondmuziek. Tijdens het
feest speelt mijn band dansbare
muziek. Dat is mijn sterke punt,
ik kan met mijn band op alle verschillende sfeermomenten goed
uit de voeten. Weet je, als het
bruidspaar samen, of de bruid
aan de arm van haar vader naar
voren loopt en ik zet een lied in
als ‘She’ van Charles Aznavour,
zie ik de eerste ogen glinsteren
op de voorste rij. Dan denk ik
‘Yes!’, dan het zit goed.”
Een tip voor trouwlustigen van
de weddingplanner: “Laat je
niet remmen door standaard en
tradities. Het gaat niet om een
show, maar om een ceremonie
die verloopt op de wijze die bij
jezelf past.” Ze kan binnenkort
de daad bij het woord voegen,
want deze zomer stapt ze zelf in
het bootje. Hoe is dat om de regie uit handen te geven? “Ik regel heel veel zelf, maar een goede collega neemt het straks over,
want ik wil natuurlijk niet alles
weten. Ik wil ook verrast worden
op mijn huwelijksdag.”
Op de Haarlemse trouwbeurs
van 30 januari zijn zeventien
specialisten vertegenwoordigd.
Locatie Restaurant Madame
Marlie, Grote Markt 21, Haarlem,
van 12.00 tot 17.00 uur.
De toegang is vrij. Informatie:
www.trouwbeurshaarlem.nl.
Mirjam Goossens

Van der Werff (links) en De Koning, unieke combinatie.

Spar de Koning nu
Supermarkt de Koning
Heemstede – De Koning was
al 20 jaar zelfstandig supermarktondernemer,
waarvan
de laatste tien jaar onder de
vlag van de Spar. De Koning
gaat nu verder onder de eigen
vlag, de Koningvlag. De Spar
was tien jaar de basis. De Koning gaf verder zelf invulling
aan het assortiment van buurtsuper met vooral het accent
op vers. Met name op brood
en groenten. Die eigen invulling werd altijd door de klanten gewaardeerd. De organisatie de Spar wilde die eigen
invulling nu gaan beperken,
maar daar moet je bij de Koning niet mee aankomen. Het
ging prima met de Spar, maar
eigen inbreng is belangrijker.
Vandaar de keuze om verder te
gaan onder eigen vlag, de Koningvlag. De basis wordt nu

geleverd door de Coop, een organisatie waarmee de Koning
nu samenwerkt. Dat zit al in de
naam Coop, dat is samenwerken. Daar ben je baas met de
klant. De zorg van De Koning
is om in de toekomst de juiste kwaliteit tegen de acceptabele prijs te blijven leveren. Samen met Slagerij van der Werff
onder een dak zoals de combinatie al sinds 1992 bij elkaar
zit. Een unieke combinatie van
de ambachtelijke slager en een
buurtsupermarkt, met elke dag
verse waar en een compleet
kruideniersassortiment. Slager van der Werff is vooral bekend om de prijzen die hij haalt
bij de vakwedstrijden. Die twee
passen bij elkaar en vormen
een unieke combinatie met
service en kwaliteit.
Ton van den Brink

Glazenactie bij ‘t Bremmetje
Heemstede – Bierdrinkers uit
Noord-Holland weten wat nodig is om ook thuis een koud,
goed getapt biertje te drinken.
Zo vormt voor bijna 7 op de
10 Noord-Hollandse bierdrinkers een mooie schuimkraag de
kroon op een lekker biertje en is
voor 86,5 procent een lauw biertje een doodzonde. Ook
schenkt bijna 80 procent
zijn bier het liefst uit een
echt bierglas en spoelen ruim 8 op de 10 van
de bierdrinkers dit altijd
uit met koud water. Toch
weet tweederde niet dat
een schuimkraag doodslaat in een bierglas dat
in de vaatwasser is gewassen en hebben veel
mensen geen idee hoe
zij hun biertje het beste kunnen behandelen.
Dit en meer blijkt uit een
onderzoek dat Heineken heeft laten verrichten onder ruim 1.000 Ne-

derlandse bierdrinkers. Om iedereen ook thuis van het ideale biertje te laten genieten, trakteert Heineken consumenten de
komende weken op meer dan
één miljoen nieuwe Ellipse-glazen. Eerder werd dit innovatieve glas met 1,2 miljoen stuks
al succesvol geïntroduceerd in
de horeca, nu zijn ook
de thuisdrinkers aan de
beurt.
Heineken wil graag dat
iedereen thuis het perfecte biertje kan drinken.
Wie van 24 januari tot en
met 31 maart een krat
Heineken koopt, kan
met de kassabon naar
zijn of haar lokale Heineken café en daar vier Ellipse-glazen afhalen. Op
www.heineken.nl/glas
staat welke cafés deelnemen aan de glazenactie. In Heemstede is dat
café ‘t Bremmetje aan de
Raadhuisstraat.
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Nouvelle Cosmétique 25 jaar aan de top!

Trefpunt-Casca dialezing/55+

Schilderijen met de zee
als inspiratie

De zee is door de eeuwen heen een belangrijke bron van inspiratie geweest voor schilders.
Ze hebben geboeid naar baadsters, bomschuiten, schelpenvissers en spelende kinderen op het strand gekeken. De Hollandse meesters bezongen in de Gouden Eeuw de zeevaart.
Hendrik Mesdag trok met de Haagse School schilders naar het
Scheveningse strand. Later werden Katwijk en Domburg kunstenaarskolonies. Monet werkte aan de Normandische kust;
Matisse aan de Méditéranée; Caspar David Friedrich zag de
zon ondergaan aan de Duitse Ostsee en de Denen schilderden
in Skagen bij het Noorderlicht.
Kunsthistorica Aukje Bos-Geertsema komt de Trefpunt-Casca bezoekers weer een heleboel moois laten zien en vertellen over de zee als inspiratie voor bekende en minder bekende
schilders. Deze Trefpunt-Casca dialezing is bij Casca in de Luifel, Herenweg 96, Heemstede op dinsdag 1 februari om 14.30
uur. Entree: 3,00 euro. Reserveren is noodzakelijk en kan op
werkdagen tussen 9 en 12 uur: telefoon (023) 548 38 28 kies 1.

Muziek, poëzie, liederen:
‘Achterom’ in zijn element
Al eerder trad muzikaal ensemble Achterom op bij Casca.
Muziek, poëzie, liederen: Achterom is daarmee helemaal in zijn
element. Elementen van zon, wind en ijs, van de seizoenen, van
het leven. Achterom zingt en vertelt erover en speelt ermee
met zijn geheel eigen geluid. Achterom bestaat uit vier mannen, muzikanten met liefde voor teksten en muziek.
Jan Tulp (teksten, gitaar, accordeon, voordracht en zang), Hans
van der Laan (fluit, saxofoon, voordracht en zang), Henk van
Meegen (piano en voordracht) en Henk Engel (voorheen directeur van Casca/gitaar, voordracht en zang). Een avond muziek, poëzie en liederen vol ontroering!
Het muzikaal optreden van Achterom is op woensdag 2 februari om 20.00 uur bij Casca in de Luifel, Herenweg 96, Heemstede. Entree: 6,00 euro. Reserveren kan op werkdagen tussen
9 en 12 uur: telefoon (023) 548 38 28 kies 1.

The Reconnection –
Reconnective Healing
Wat is ‘healing’? En waarin is Reconnective Healing anders
dan andere vormen van (zelf)heling? Henny Cramers geeft in
deze lezing achtergronden en demonstraties van een nieuwe
vorm van healing, bekend van Eric Pearl.
Reconnective Healing is vaak een levensveranderende ervaring, nieuwe frequenties worden aangesproken, die lichaam,
geest en wezen kunnen helen. Deze frequenties zijn voor vrijwel iedereen waarneembaar en de effectiviteit van Reconnective Healing is door praktijkervaringen, maar ook in wetenschappelijke laboratoria aangetoond. Het is geen therapie en
veel meer dan alleen symptomen van fysiek ongemak bestrijden. De frequenties bieden de mogelijkheid om in balans te
komen op alle niveaus: fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel. Je komt in een diepere verbinding met jezelf. Als resultaat
van deze verbinding en balans, ontvouwen zich vaak ook fysieke genezingen. ‘Reconnectie’ kan een versnelling op je levensweg, van je persoonlijke evolutie zijn.
Henny Cramers is opgeleid als docent Lichamelijke Opvoeding
en na enkele functies als consultant sinds 1994 actief als personal coach.
Voor meer info zie: www.reconnective-healing.nl.
De lezing is bij Casca in de Luifel, Herenweg 96, Heemstede op
donderdag 3 februari om 20.00 uur. Entree: 7,50 euro.
Reserveren kan op werkdagen tussen 9 en 12 uur: telefoon
(023) 548 38 28 kies 1.

Regio - Nouvelle Cosmétique,
het Haarlemse specialiteiteninstituut voor huid- en lichaamsverbetering viert haar 25-jarig
bestaan! Nouvelle Cosmétique
vult het ‘gat’ tussen het huidige
aanbod van cosmetische behandelingen en de plastisch chirurg.
Het concept van Nouvelle Cosmétique is vernieuwend en heeft
als doel het toegankelijk maken
van medische beautybehandelingen voor een breed publiek.
Nouvelle Cosmétique is zeer innovatief en onderscheidt zich
door gebruik te maken van geavanceerde technologieën. Door
de unieke behandelapparatuur
is het mogelijk een enorme diversiteit van medische behandelingen met verbluffende eindresultaten aan te kunnen bieden.
De behandelmogelijkheden bij
Nouvelle Cosmétique zijn een
betaalbaar, veilig en pijnloos alternatief voor indicaties die veelal middels plastische chirurgie
behandeld worden.

“In 1986 rondde ik mijn opleiding af en ben nog datzelfde jaar
als zelfstandig ondernemer gestart in de schoonheidsbranche.
Enthousiast en overtuigd dat er
‘meer’ moest zijn dan enkel het
verwennen van de huid, volgde
ik de één na de andere opleiding om mijn honger naar kennis te stillen.” Aan het woord is
Marjolein van der Eem. “Hierdoor is mijn passie ontstaan om
niet enkel de huid te verwennen
maar vooral om deze te herstellen en te verbeteren!” Marjolein
vervolgt: “Anno 2011, 25 jaar later, zijn wij inmiddels uitgegroeid
tot een specialiteiteninstituut dat
niet enkel mensen vanuit de directe omgeving, maar inmiddels
vanuit het hele land behandelt.
Vooral de veelzijdigheid, daar
ben ik heel trots op. Samen met
mijn team hebben wij u zoveel
meer te bieden dan in de begintijd toen ik mijn salon begon.
Het allerbelangrijkste echter
voor ons blijft een cliënt die blij

is. “Dat u tevreden bent met de
resultaten van een behandeling.
Dat u lekker in uw vel zit. Daar
werken wij voor, dag in dag uit.
Met een steeds groter wordend
team. Of we daardoor onpersoonlijker worden? Zeker niet! Al
die medewerkers samen vormen
Nouvelle Cosmétique. Zij geven u allemaal de aandacht die
u verdient. Zij kennen de apparatuur en hebben de deskundigheid waar u echt iets aan heeft.
Het fijne is dat al mijn medewerkers de kwaliteit kunnen bieden
waar u iedere keer voor terug
wilt komen. Daarom zeg ik ook
altijd... Nouvelle Cosmétique?
Dat zijn wij!
Wilt u ook ervaren wat Nouvelle Cosmétique voor uw huid kan
doen? Knip de bon uit en reserveer snel! Nouvelle Cosmétique,
Verspronckweg 297, Haarlem. Telefoon: 023-5252504 of kijk voor
meer info en jubileumaanbiedingen op: www.nouvellecosmetique.nl

(Advertorial)

Voorafgaand aan een behandeling of kuur vindt er
altijd een kennismakingsbehandeling plaats. Zo leren
we uw huid en uw wensen kennen, en kunnen we
samen een effectief behandelplan opstellen.
De kennismakingsbehandeling (90 min.) start met
een uitgebreide huidanalyse m.b.v. een skinanalyzer
en een speciale echo van de diepere huidlagen.
Vervolgens wordt uw huid uitvoerig gereinigd om
de opname van de huid te optimaliseren.
Een effectieve (bindweefsel)massage en een
verzorgend masker zorgen aansluitend voor een
optimale huidconditie waarop uw persoonlijke
huidadvies gebaseerd wordt.

Politie rondt onderzoek naar misbruik af
Heemstede – Politie Kennemerland heeft een onderzoek naar
misbruik van minderjarigen afgerond. Een 15-jarige jongen uit
Heemstede is op last van de officier van justitie op woensdag
5 januari als verdachte aangehouden en verhoord. Hij is op
vrijdag 7 januari op last van de
rechter-commissaris weer (onder bepaalde voorwaarden) in
vrijheid gesteld. Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat
de verdachte, op 12 en 13 jarige leeftijd, bij hem thuis, in de
periode 2007 tot 2009, met vijf
meisjes ontuchtige handelingen heeft gepleegd. Die meisjes
waren toen 6 tot 8 jaar oud. De
verdachte heeft bekend bij vier
meisjes ontuchtige handelingen
te hebben gepleegd. Door de
ouders van twee meisjes is aangifte gedaan. De ouders van de
drie andere meisjes hebben om
persoonlijke redenen afgezien
van het doen van aangifte.

Als minderjarigen slachtoffer zijn
geworden van een strafbaar feit
en er een strafrechtelijk onderzoek wordt ingesteld, heeft dit
vanzelfsprekend een grote invloed op de slachtoffers en op
hun ouders. In sommige gevallen kiezen ouders (en hun kinderen) ervoor om geen aangifte te doen. Dit kan leiden tot onbegrip bij anderen, die niet direct betrokken zijn. Zaken zoals
deze worden door de politie en
het Openbaar Ministerie met de
grootst mogelijke zorgvuldigheid
onderzocht en aan de betrokken
slachtoffers wordt een ruime bedenktijd gegeven om een afweging te maken over het wel of
niet doen van aangifte.
Begin oktober kwamen de eerste signalen binnen bij de politie
van de mogelijk gepleegde misdrijven. Daarop is een crisisteam
samen gesteld, bestaande uit de
politie, slachtofferhulp, gemeente Heemstede, GGD, schooldi-

rectie en Kinder- en Jeugdtraumacentrum.
Er is uitgezocht wie er mogelijk
slachtoffer zou kunnen zijn en
vervolgens is voor de betreffende ouders een informatiebijeenkomst georganiseerd en hen is
deskundige hulp aangeboden.
Dit leidde in de loop van november tot twee aangiftes. Onderdeel van de aangifte is het verhoren van de slachtoffers. Dat
gebeurt door gespecialiseerde
jeugd- en zedenrechercheurs in
een daarvoor ingerichte ruimte. De verhoren zijn vervolgens
uitgewerkt en geanalyseerd en
vormden de aanleiding om de
verdachte jongen begin januari aan te houden en te verhoren.
Door de recherche is thans het
proces-verbaal opgemaakt en
ingestuurd naar het Openbaar
Ministerie. De officier van justitie zal een besluit nemen over de
mogelijke vervolging van de verdachte.

pagina 12

26 januari 2011

Camino der Lage Landen door Heemstede De voorpagina van...
Heemstede – De vereniging in
Nederland die het snelst groeit,
is heel wonderlijk, Het Genootschap van St. Jacob, beter bekend als de organisatie die de
voet- of fietstochten naar Santagio de Compostela begeleidt. In vijf jaar tijd gegroeid van
een kleine 6000 leden naar bijna 10.000 leden. Dit jaar bestaan
ze vijfentwintig jaar. Vooral in de
laatste jaren zijn er velen, waaronder een aantal Heemstedenaren, die de pelgrimsroute naar
het graf van de apostel Jacobus in Santiago de Compostella in Spanje fietsten of zelfs liepen . Van oudsher hebben bedevaarten een religieus karakter.
Pelgrims reisden daar naar toe
om daar aanwezige relikwieën
te vereren. Ook ondernam men
een bedevaart ter uitvoering van
een aan God gedane belofte,
een boetedoening. In de Middeleeuwen werden bedevaarten
niet zelden als straf opgelegd
door kerkelijke of zelfs wereldlijke rechtbanken. Religieuze, of in
elk geval levensbeschouwelijke,
motieven spelen ook thans vaak
een rol. Doch een aanmerkelijk
deel van de pelgrims die tegenwoordig naar Santiago reist doet
dit vanwege het cultuurhistorische erfgoed op de route, vanwege de fysieke uitdaging of om,
vaak in samenhang met ontwikkelingen in het eigen leven, geruime tijd in een geheel andere

omgeving te verkeren. Het Genootschap van St. Jacob helpt de
wandelaars en fietsers op weg
naar Santiago. Het genootschap
levert de documenten en informatie die de tocht vergemakkelijken. De pelgrimspas is een op
naam gesteld document dat op
de camino’s naar Santiago de
Compostela noodzakelijk is om
toegang te krijgen tot de speciale
pelgrimsonderkomens,refugios
en albergues. Dit internationaal
erkende document dient tevens
om in Santiago de Compostela
het bewijs van voltooien van de
pelgrimstocht, de `Compostela`
te verkrijgen.
Camino der Lage Landen
De afdeling Bollenstreek van het
Genootschap heeft in het jubileumjaar een Camino Estafette
van de Lage Landen door onze
regio georganiseerd. Van 22 januari 2011 tot en met 5 februari 2011 wordt er gelopen en op
31 januari wordt ook Heemstede aangedaan. Medeorganisator is de Heemstedenaar Cees
Fortgens, hij liep enkele jaren
geleden de camino. De Heemstedenaren Jos Schabbink en
Aad van Houten fietsten vanaf
het historische St Jacobs Godshuis in de Hagestraat in Haarlem, waar zij hun Jakobsschelp
in ontvangst namen, naar Santiago en Hans de Gier begon vorig
jaar aan zijn voettocht in etap-

27 januari 2010

Heemstede – Aan het einde van ieder jaar blikken veel
nieuwsbladen terug. Een heel jaar passeert dan de revue
met foto’s en een greep uit de meest spraakmakende artikelen. De Heemsteder gooit het over een andere boeg.
Van ons geen jaaroverzicht, maar zo nu en dan een terugblik op de voorpagina van precies 12 maanden terug.
Deze week: 2 7 januari 2010.

Jos Schabbink en Aad van Houten bij het eindpunt van de camino, de kathedraal van Santiago de
Compostela.
pes. De route op 31 januari door
Zuid-Kennemerland is: start om
10 uur bij de Ringvaartbrug, naar
Nijverheidsweg, Dreef oversteken naar Postlaan, Raadhuisstraat, van Merlenlaan, Vrijheidsdreef, langs de Kinderboerderij ,
Glipperdreef naar Bosbeek waar
de koffie klaar staat. Vandaar via
Marienheuvel de blauwe route volgen en uitgang Manpadslaan nemen, via Vinkenduin
verder naar Hillegom. Cees Fortgens loopt mee en is bereikbaar
op 06-42206514. Meewandelen,
Een inspirerende wandeling!
Ton van den Brink

INGEZONDEN

Kostendekkend?
Na ruim 13 jaar gezeten hebbend achter de ruggen van diverse lichtingen raadsleden tijdens hun
al dan niet besloten vergaderingen, mag ik constateren dat als de wethouder het argument ‘kostendekkend’ aanhaalt, de breinen van de lieden als
vanzelf stoppen en het onderwerp gedegradeerd
wordt tot een hamerstuk. Immers, onze raad zit
daar niet voor niets, ze zitten daar om o.a. de portemonnee van de gemeente te bewaken.
Met het hoofdargument van de tweemaal zo lange gemeentelijke reactie op de inzending van dhr.
Westerkamp (Heemsteder 19 januari jl, red.) over
de (verhoogde) afvalstoffenheffing en zeker voor
ouderen sterk verzwaarde eigen inbreng, hoopt de
onlangs aangetreden wethouder dat de burger net
zo zal reageren als de raadsleden. ”Oh…kostendekkend, had dat eerder gezegd. Dat bespaart
ons burgers, dus prima.”
Een summiere greep over de kosten die gedekt
moesten worden in de afgelopen periode. Vroeger haalden scholieren en/of sportverenigingen
het oud papier en lege flessen op voor een extra
centje en behoefde de oudere slechts zijn krantje
in het schuurtje in een kartonnen doos te gooien.
Daarmee had men een win-win-situatie. Die centen kon de gemeente goed gebruiken en kwam de
burger in de vorm van minder kosten voor hun afvalstoffenheffing ten goede. Maar daartoe moest
iedereen voorzien worden van plastic kratjes. Kosten….? Weg kratjes, de rijksoverheid subsidieert
alleen op centrale punten gebracht papier, karton,
plastic, glas in diverse kleuren, gft en wat er in de
toekomst nog meer in verscheidenheid verzonnen
wordt. Brengparkjes stuwden de kostenpost flink
op, maar ach, kostendekkend toch…? Jammer
van het gesleep. Heel milieuvriendelijk was het

Milieupark op de gemeentewerf, een voorbeeld
voor de omgeving. Daar haalden we behoorlijk wat milieupunten mee. Kosten…. Aanzienlijk!
Toen de gemeente nog niet deelde in de winst van
de Meerlanden (aandelen!) gingen de gemeentelijke reinigingsambtenaren zeer behoorlijk om
met de hun toegewezen zaken, er werd op gelet.
Maar nog niet was de overdracht een feit of maakte een deukje meer of minder in de vuilophaalauto niet echt uit. Alles toch van de grote hoop. Lekker dat kostendekkend. De manier van vuilophalen
moest anders. De oude auto’s waren nog niet afgeschreven en een nieuw systeem van vuil ophalen met nieuwe auto’s moest worden betaald. Ach,
een minieme verhoging van de afvalstoffenheffing
moest kunnen. De Arbo-dienst deed ook een duit
in het zakje. Oudere werknemers, ze mochten niet
meer zo zwaar en veel tillen. Er kwam een ‘aflos
busje’. Verzet van onze gemeenteraad? De dienstbaarheid nam zwaar af. Stickertjes, sancties en
nog even dan mag de burger alleen maar betalen
en voor de rest: mondje dicht! Een kilometer lopen
met een pak kranten en de veelheid aan reclame? Plak maar een sticker op je brievenbus waar
de ‘oudjes’ ook graag willen weten waar ze goedkoper of beter terecht kunnen voor hun aankopen.
Er zijn binnenkort Provinciale verkiezingen. Ik
denk dat ik dit keer toch maar op de Ouderenpartij ga stemmen. Hopelijk doen die wat voor
de zo vergrijsde, verguisde, babyboomers en degenen die daarvoor geboren werd. Het loopt de
spuigaten uit met die geprivatiseerde NUTSbedrijven. Tot 2012?
Fred Belt, Huizingalaan 26, Heemstede.
(van 1937!)

Afscheid en Haïti
Januari vorig jaar stond helemaal in teken van die afschuwelijke
ramp in Haïti. Een aardbeving met desastreuze gevolgen. Overal werden hulpacties op touw gezet, ook in Heemstede. Zo droeg
Zwembad Groenendaal zijn steentje bij door sponsorzwemmen te
organiseren voor kinderen. Die konden zich laten sponsoren per
baantje door mam, pap, oma, opa, juf of meester.
Oude Slotbewoners Tine en Jan van de Reep namen afscheid van
hun ‘slot woning’. Het tweetal was zeer actief met allerlei activiteiten zoals bruiloften, feesten en partijen, maar ook iets van een heel
andere orde, het opzetten vn het serviceloket op de begraafplaats.
Zowel Tine als Jan bleken van aanpakken te weten en maakten,
zo vertelde het verhaal, van alle activiteiten een succes. 2 Februari
kreeg het tweetal een receptie in de burgerzaal van het gemeentehuis aangeboden. “Vreemd om dan zelf eens de hoofdpersonen
te zijn”, aldus Tine van de Reep op 27 januari 2010.

Kinderdisco:
Superhel den

Heemstede - Spiderman, Catwoman, Atomic Betty, The Incredibles… deze superhelden hebben allemaal iets gemeen: ze
willen de wereld redden! Voor de
Kinderdisco (6-10 jaar) op zaterdag 5 februari hoef je geen superheld te zijn. Je mag wel als je
favoriete superheld verkleed komen. De kids dansen, rennen en
springen, er zijn danswedstrijdjes en limbodansen en de leukste liedjes van het moment. Een
echte DJ staat aan de draaitafel. Ouders mogen in het begin mee naar binnen, maar kun-

nen daarna in de foyer van Luifel
een kopje koffie drinken of naar
huis gaan. Alle disco-bezoekertjes krijgen een kaartje. Hiermee kunnen zij twee keer limonade halen en 1 keer een zakje
snoep. Op dit kaartje komt ook
het thuistelefoonnummer en hun
naam te staan, mocht er wat zijn
dan kunnen de jeugdwerkers het
thuisfront altijd bereiken.
De kinderdisco is van 19.0021.00 uur in de jongerenruimte
Plexat bij Casca in de Luifel, Herenweg 96, Heemstede. Entree:
2,- euro. Graag de kinderen van
tevoren opgeven, tel. 023-548 38
28-1. De volgende kinderdisco is
op zaterdag 5 maart, zet ‘m vast
in je agenda!
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Evi de Jean in Theater de Luifel
Heemstede - Evi De Jean
woonde in haar kindertijd in
Israël. Maar nu, op haar dakterras in Amsterdam, vraagt ze zich
af waar ze eigenlijk thuis is. Uit
weemoed pakt Evi haar koffer
en reist terug naar het land dat
ze 22 jaar geleden achter liet.
Op zoek naar dat huis waar het
prikkende droge gras onder haar
blote voeten kietelde. Letterlijk
de reis van haar leven. Een gevaarlijke reis waarin ze het thuis
uit haar herinnering aan de veranderde wereld verliest. Dansend op de breuklijn tussen Israël en Palestina, midden in een
oorlog, ontdekt ze in een overrompelende ontmoeting wat
‘thuis’ is.

Fotograaf: Coen Bouman.

Deze jonge Vlaamse vrouw
is een bijzonder getalenteerde theatermaakster. Een Gran-

de Dame aan het theaterfirmament. Zij zingt met haar vurige,
warme stem muziek geschre-

ven door wereldcomponisten als
Fernando Lameirinhas en raakte
je daarmee recht in het hart!
En Evi doet waar zij meester in
is: een krachtig verhaal vertellen
over de kleine dingen in het leven en het zo toch stiekem hebben over de grote.
In Aarde gaat het over de melancholie van herinneren. En de
oerkracht van leven.
Wanneer?
Vrijdag 4 februari is de voorstelling te zien in Theater de Luifel, Herenweg 96 in Heemstede.
Aanvang: 20.15 uur.
De entree is 17,50 euro. CJP/65+
16,50 euro.
Kaartverkoop van maandag t/m
vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur en
45 minuten voor aanvang.
Telefonisch reserveren via theaterlijn: (023) 548 38 38.

Kunstveiling met Brood en Appel

Valentijn Dierenhulp Concert
Regio - Op maandag 14 februari (Valentijnsdag) vindt in het
Figee Innovatie Theater in Haarlem aan de Hendrik Figeeweg 1,
het Valentijn Dierenhulp Concert plaats. Dit concert dat muzikaal verzorgd zal worden door
Joke Bruijs en haar partner Frits
Landesbergen, staat in het teken van het vrijwilligerswerk dat
Stichting Dierenhulp verricht
voor kansarme dieren in binnenen buitenland. Het concert begint om 20.00 uur.

Stichting Dierenhulp is een nonprofit organisatie die volledig
draait met vrijwilligers. De Ne-

Regio - Op woensdag 2 maart 2011 vinden de provinciale statenverkiezingen plaats.
Een stuurgroep Verkiezingen bestaande uit zes statenleden en
onder voorzitterschap van de heer Remkes, commissaris van de
Koningin, heeft gekozen voor een beperkte verkiezingscampagne. De verkiezingscampagne is bestemd voor alle stemgerechtigden, maar met specifieke aandacht voor jongeren.
Wie doen er mee?
In de provincie Noord-Holland doen dit jaar 12 politieke partijen
mee aan de verkiezing, waarvan drie nieuwe partijen. De definitieve kandidatenlijsten zijn uiterlijk 21 januari openbaar en komen op de verkiezingssite van de provincie te staan. De verkiezingsite gaat in week 4 online.
Politieke Partij
VVD
PvdA
CDA
SP
GroenLinks
D66
PvdD
CU-SGP
ONH
PVV
De Groenen
50Plus

Lijsttrekker
Elisabeth Post
Tjeerd Talsma
Jaap Bond
Remine Alberts
Titia van Leeuwen
Joke Geldhof
Bram van Liere
Johan Kardol
Jeff Leever
Hero Brinkman
Khaled Sakhel
Kees de Lange

Op woensdag 2 februari a.s. start de verkiezingscampagne provinciale staten van Noord-Holland.

Foto: Dierenhulp.

Actrice en zangeres Joke Bruijs,
bekend uit o.a. de KRO-serie
‘Toen was geluk nog heel gewoon’, is lid van het comité van
aanbeveling en vond dat het
15-jarig bestaan van Stichting
Dierenhulp niet onopgemerkt
voorbij mocht gaan. Op deze
avond zal ook een kleinschalige veiling gehouden worden van
moderne kunst waarvan de opbrengst geheel ten goede komt
aan het vrijwilligerswerk. Zo zal
er een werk van meesterkunstenaar Geert Jan Jansen onder de
hamer gaan, naast tal van andere objecten van bijvoorbeeld
Herman Brood en Karel Appel.

Verkiezingen Provinciale
Staten Noord-Holland

derlandse organisatie ontvangt
geen enkele subsidie of gelden van een loterij. De stichting
draait op vrijwilligers die met
hart en ziel werken aan de relatie mens en dier en via tal van
programma’s dierenleed tegen
gaan. Geen salarissen, dure kantoorpanden of anderszins geldverslindende zaken dus geen
‘strijkstok’. Opgericht op 14 februari 1996 met als doel het uitbannen van dierenleed. De organisatie een door de fiscus erkende ‘ANBI’, waardoor giften aftrekbaar zijn en bezit het Keur-

merk Goed Besteed voor goede
doelen.
Wilt op Valentijnsdag aanwezig
zijn, dan kunt u vanaf nu online
uw toegangskaarten bestellen
via: www.dierenhulp.nl Bovendien ontvangt iedereen in bezit
van een toegangskaart een gratis CD van Joke Bruijs die men
desgewenst door haar persoonlijk kan laten signeren. Op tijd uw
kaarten bestellen is aan te bevelen want vol is vol. Ook de volledige opbrengst van de kaartverkoop komt ten goede aan de verschillende dierenprojecten.

Kinderfietsdieven aangehouden
Regio - De politie hield donderdagmiddag 20 januari rond 13.30
uur op de A9 drie Oost-Europeanen aan voor diefstal/cq heling
van twee kinderfietsjes. De mannen reden door de Velsertunnel
en gooiden op een gegeven moment de twee fietsjes uit de auto.
De verdachten, 36,28 en 24 jaar oud, zitten nu nog vast. De politie
is dringend op zoek naar de eigenaren van de kinderfietsen. Het
gaat om een blauwe kindermountainbike en een roze meisjesfiets.
De eigenaar/eigenaren van de fietsen wordt verzocht zo snel mogelijk contact op te nemen met de politie in Velsen via 0900-8844.

Snuffelen in Haarlemmermeer Expo
Regio - Als vervolg op het grote succes van de eerste Snuffelmarkt in Expo Haarlemmermeer
organiseert De Wit Evenementen
op zondag 30 januari van 9 tot
16.30 uur een tweede editie.
U bent welkom op deze Snuffelmarkt in een verwarmde Expo Haarlemmermeer te Vijfhuizen/Hoofddorp. Waren er in november al veel standhouders, dit

keer zullen ruim 600 kramen vol
liggen met mooie, interessante, exclusieve, verrassende, oude spullen en talrijke leuke en
spannende artikelen uit Moeders en Grootmoeders Tijd. Belangstellenden uit de regio Haarlemmermeer en verre Omstreken
worden uitgenodigd om zo snel
mogelijk nog een standplaats te
huren en op hun zolders, in kel-

ders, schuurtjes en garages op
zoek te gaan naar bruikbare artikelen, die nog verkoopbaar en
vooral mooi uitstalbaar zijn.
De meest uiteenlopende spullen
zullen er weer te bewonderen en
te koop zijn. Antiek, curiosa, leuk
aardewerk, speelgoed, munten,
postzegels,
verzamelobjecten,
poppen, kleding, games, CD’s,
boeken, vintage, Verkadeal-

bums, schoolplaten, leuke hebbedingentjes, geschenken, enz.
Omdat er steeds meer mensen
op zoek gaan naar mooie, oude voorwerpen en artikelen van
vroeger en grootmoeders tijd, is
Expo Haarlemmermeer de loca-

tie waar de speurtocht kan beginnen. Entrée: 4 euro, parkeren
gratis.
Info: De Wit Evenementen,
Tel. 0251-319090 (Uitgeest),
dewitevenementen@gmail.com
www.dewitevenementen.nl
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Foto: Hans Speekenbrink

Alle kinderen tot 4 jaar Dichtstorten
gratis lid van de bieb

Podium Oude Slot

‘Schrijvers in Concert’
Heemstede - ‘Schrijvers in Concert’ een avond speciaal voor
liefhebbers van jazz, literatuur,
verhalen, het experiment, improvisatie, muziek en taal. Gitariste,
componiste en bandleidster Corrie van Binsbergen slaat nieuwe
wegen in, evenals de auteurs die
onder haar auspiciën voorlezen
uit eigen werk. Verhalen worden deze avond in het Oude Slot
live gelezen door schrijver/ dichter Toon Tellegen. Tegelijkertijd
ontrolt zich een muzikaal scenario, geschreven op de verhalen;
als ‘een film voor je oren’. Gitariste Corrie van Binsbergen organiseerde in 2003 bij wijze van ex-

periment een serie ‘Schrijvers in
Concert’ in het Bimhuis te Amsterdam. Het succes van deze
formule leverde een landelijke
tour op en zeven cd’s. Toonaangevende schrijvers, verbinden
zich met een op maat gesneden
ensemble uit de pool van uitstekende musici waar van Binsbergen zich mee omringt.
Donderdag 3 februari aanvang
20.15 uur. Het Oude Slot, ingang
aan de Ringvaartlaan, Heemstede. Toegang: 18 euro/15,50 euro.
Reserveren kaarten:
www.podiumoudeslot.nl. of
06-13133626.

Veelzijdige René van de Plas
exposeert in Bennebroek
Bennebroek - Van 4 februari
tot en met 5 april exposeert René v.d. Plas in het voormalig gemeentehuis van Bennebroek aan
de Bennebroekerlaan 5.
Veelzijdigheid is een belangrijk kenmerk van René’s werk;
van pentekeningen en aquarellen tot acrylschilderijen. Daarnaast maakt hij ook ruimtelijk
werk, zoals collages van metaal,
die hij uit bestaande onderdelen
samenstelt. De tentoonstelling
wordt geopend op donderdag 3
februari om 20.00 uur.

Openingstijden zijn op werkdagen van 8.30 – 12.30 uur en op
woensdagmiddag van 13.30 16.30 uur.

Oproepje valentijnsgedichten
Laat Cupido je inspireren en richt je
pijlen op de liefdespoëzie: oproep
Dichtstorten Valentijnsspecial.
Vlinders in je buik? Verliefd? Een nieuwe
liefde? Of misschien zijn jij en je geliefde al heel lang bij elkaar?
Laat Cupido je inspireren en richt je pijlen op de liefdespoëzie: schrijf een mooi
liefdesgedicht en stuur dit vóór 5 februari a.s. naar onze dichtrubriek Dichtstorten@yahoo.com. De mooiste gedichten
zullen in de week van Valentijnsdag in
onze editie van 9 februari worden gepubliceerd in de “Dichtstorten Valentijnsspecial “ die net als vorig jaar weer even
“Hartstorten” gaat heten!
Succes!

Heemstede - Voor het eind van
de Nationale Voorleesdagen, op
29 januari, zoveel mogelijk kinderen van 0 tot 4 jaar gratis lid
maken van de bibliotheek, omdat (voor)lezen zo belangrijk is!
Met dat streven heeft de Bibliotheek Haarlem en omstreken de
actie Jouw kind gratis lid van
de bieb - de groep gratis prentenboeken! ontwikkeld voor kinderen van peuterspeelzalen en
kinderdagverblijven in Haarlem
en Heemstede. Peuterspeelzalen en kinderdagverblijven hebben een informatiepakket ontvangen. Ouders kunnen hier hun
kind inschrijven als kersvers lid
van de bieb. Met hun lidmaatschapspasje kunnen de kinderen tot hun 16de jaar gratis de
mooiste boeken bij de biblio-

theek lenen. Alle kinderen die
ingeschreven worden ontvangen
een leuk poppetje als ze de eerste keer in de bibliotheek komen.
De drie groepen van de peuterspeelzalen en kinderdagverblijven die de meeste nieuwe lezertjes aanbrengen winnen prijzen; een boekenpakket ter waarde van 100,-, 75,- of 50,- euro en
een feestelijk bezoek aan de bibliotheek. In de eerste week van
februari worden de winnaars bekend gemaakt. Kijk voor meer informatie op www.sbhaarlem.nl.
Voor alle kinderen van 0 tot 4
jaar die niet op een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf zitten:
ook voor hen geldt: gratis lid van
de bieb tot het 16de jaar én een
gratis vingerpoppetje, tijdens de
Nationale Voorleesdagen 2011.

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

Belém
Op Beléms vestingwallen
herinner ik me vaag
hoe menig traan is gevallen
en leed werd weggespoeld
als banneling afgevoerd
in ‘n zwijgzame Taag
Bart Jonker

Podium Oude Slot

‘O.a. Cassandra’
Heemstede - O.a. Cassandra is
een intelligente humoristische
voorstelling en voor wie bekend
is met theatergeschiedenis, een
feesttoneel der herkenning. o.a.
Cassandra is de tweede solovoorstelling van de Haagse actrice Annemarie de Bruin. De Bruin
kruipt in de huid van prinses Cassandra, een van de dochters van
Priamos, koning van Troje. Door
een sadistische vloek van Apollo kan Cassandra de toekomst
voorspellen, maar niemand zal
haar ooit geloven. Gekweld door
alle rampscenario’s probeert ze
voortdurend het tij te keren. Tevergeefs. De val van Troje wordt
een ware tragedie en Cassandra
kan slechts toezien. Cassandra is
het spuugzat dat de toneelgeneraties na haar er zo’n ongelooflijke puinhoop van maken. De
tragedies door menselijke fou-

Pilates
met Casca

Heemstede - Pilates-oefeningen hebben als doel: balans tussen lichaam en geest. Met deze methode, ontwikkeld door
Joseph Pilates, versterk je je rugen buikspieren en werk je aan
je houding. De bewegingsleer
heeft zes basisprincipes waar je
onder leiding van Marie-Thérèse Derkinderen aan werkt: concentratie, ademhaling, controle,
precisie, vloeiende bewegingen
en verbetering van lichaamshouding. Ook een serie oefeningen op de mat komen aan bod:
ground control. Iedereen kan
meedoen op zijn of haar eigen
niveau. De cursus bestaat uit 18
lessen en begint op maandag 31
januari bij Casca in de Luifel, Herenweg 96, Heemstede. Opgeven kan op werkdagen tussen 9
en 12 uur, tel: 023-548 38 28-1.

ten zijn al lange tijd een doorn in
haar oog. Hoe kan het dat men
uit vrije wil van zijn leven een
tragedie maakt? Met een beetje gezond verstand kan je leven
een sprookje zijn! Reizend door
de toneelliteratuur springt ze van
Tjechov naar Shakespeare en Ibsen. De zieneres laat zien dat
rampspoed ook zonder bijzondere gave van verre herkend kan
worden. Een bizarre reis die u
niet mag missen!
Woensdag 2 februari aanvang
20.15 uur in Het Oude Slot, ingang aan de Ringvaartlaan,
Heemstede. Toegang: 18,- euro /
15,50 euro.
Reserveren www.podiumoudeslot.nl of 06-13133626.

Diensten PKN
Heemstede – Dienst zondag 30 januari van Protestantse Gemeente Heemstede: Oude
Kerk: 10.00 u. ds. Arie Molendijk,
met kinderkring en crèche; een
dienst met nagesprek. Kennemerduin: 10.30 u. zangdienst en
Pinksterkerk: geen dienst.

Hervormde
gemeente
Pizza’s maken Bennebroek
- Hervormde Gevoor jongeren Bennebroek
meente Bennebroek (PKN) Bin-

Heemstede - Een keer per
maand op vrijdagavond met elkaar koken en eten is heel gezellig! Bij Cook - eat - meet & greet
kunnen tieners van 11 tot 14 jaar
lekker koken, samen eten, opruimen en gratis blijven hangen bij
’t Is weer Vrijdag. Op vrijdag 4 februari gaan de jongeren pizza’s
maken: Hawaï, tonijn, mozzarella, waar houd jij van? De Cook –
eat – meet & greet is van 18.00
tot 20.00 uur in de Luifel, Herenweg 96, Heemstede. Kosten 5,euro. Geef je snel op: (023) 548
38 28, plexat@casca.nl.
De eerstvolgende Cook - eat meet & greet is bij Casca op vrijdag 4 maart. Kijk ook eens op
www.casca.nl voor alle activiteiten voor jongeren.

nenweg 67 Bennebroek houdt
op zondag 30 januari om 10.00
uur dienst met ds. A. Tromp uit
Krimpen a.d. IJssel.

Rijbewijs
ingenomen

Heemstede – De politie heeft
zondag 23 januari om 05.30
uur op de Valkenburgerlaan de
25-jarige bestuurder van een
auto uit Vijfhuizen aangehouden vanwege rijden onder invloed. De man zoveel gedronken
(alcoholpromillage 1,37) dat zijn
rijbewijs direct is ingenomen. Tegen hem is proces-verbaal opgemaakt.

26 januari 2011

pagina 15

Kind met leesprobleem,
wat doe je eraan?

Nieuwe
menukaart
Sanz

Heemstede – Heeft uw kind moeite met lezen? Maakt u zich
zorgen over dit probleem en andere ontwikkelingsstoornissen
van uw kind, die niet zomaar onder de noemer ‘dyslexie’ te
plaatsen zijn? Mariette van Werven van Brains and Body in
Balance zoekt naar de oorzaak en vindt samen met ouder en
kind een oplossing de problemen te lijf te gaan. Op donderdag 3 februari houdt zij een lezing bij de Praktijk Heemstede:
De 15 redenen waarom een kind niet tot lezen kan komen.
Ouders en grootouders zijn van harte welkom.
Wat is in het kort je aanpak?
“Ik ga terug naar de fysieke oorzaak van leergedrag en gezondheidsproblemen en ontwikkelingsstoornissen.”
Wie kan je helpen?
“Alle kinderen die een leesachterstand hebben. Ik heb mijn powerpointpresentatie toegespitst
op 15 fysieke oorzaken, maar er
kunnen er veel meer zijn. Leesproblemen worden al gauw geschoven onder het label dyslexie. Daarmee krijgt het kind
wat meer tijd bij proefwerken.
Maar er wordt geen verklaring
gegeven voor de dyslexie. Terwijl er zoveel verschillende oorzaken zijn.”

Marlette van Werven.

Wat ontdek je bij deze
kinderen?
“Je ziet vaak een opeenstapeling van problemen. Te beginnen
bij een problematische zwangerschap en een geboortetrauma. Het een kan een gevolg zijn
van het ander. Veel bevallingen zijn geforceerd, met allerlei letsels tot gevolg, waar later
niet veel aandacht voor is. Het
leesprobleem is maar één indicatie.”

Je stelt ook een
oefenprogramma samen?
“Ik maak gebruik van de BSMde Jong methode. Deze oefeningen voert de ouder of verzorger
samen met het kind 6x per week
uit. Dat kost dagelijks ongeveer
10 tot 15 minuten. De oefeningen zijn ontwikkeld door mevrouw de Jong uit Zeeland die
twee kinderen had met leesproblemen. Zij heeft er een complete studie aan gewijd.”

Waaruit bestaat de
behandeling?
“In een eerste gesprek maak ik
een grondige analyse van geschiedenis en ontwikkeling van
het kind. Bij deze ruim 2 uur durende intake hoeft het kind overigens niet aanwezig te zijn. Tijdens de tweede afspraak kijk ik
naar de werking van de ogen en
via osteopathische testen kijk
ik wat er in het lichaam slecht
functioneert. Als prikkels in het
centrale zenuwstelsel niet op de
juiste wijze worden overgedragen, werken bepaalde delen van
de hersenen niet goed. Osteopathie, het losmaken van de organen, zorgt voor een betere doorbloeding en bezenuwing.”

Waarom ben jij dit gaan
doen?
“Ik kwam na een postnatale depressie bij een osteopaat terecht
die mij uiteindelijk beter heeft
gemaakt. Bij hem ben ik een
opleiding gaan volgen. Eerder
kwam ik met mevrouw De Jong
in aanraking die mijn zoon behandelde, toen bij hem dyslexie
werd geconstateerd. Vanuit die
twee gebeurtenissen was mijn
interesse gewekt. De studies die
ik daarna heb gevolgd zijn te vinden op mijn website.”

Waar kan een ouder op letten,
behalve leesproblemen?
“Kijk eens naar de eetpatronen
van je kind. Lust het ei, of liever
gezegd eigeel? Kan het die stof
verdragen? Verder hebben sommige kinderen een erg witte gelaatskleur, wat duidt op een gebrek aan calcium. Heeft je kind
nooit gekropen of moeite met
fietsen? Vindt hij het naar als zijn
haar wordt gewassen? Als mensen ontwikkelingsstoornissen bij
hun kind constateren zijn dat
enkele signalen. Die ouders kunnen bij mij terecht.”

Voorjaarsbeeld met Huis te Manpad op de achtergrond (foto Ivo
Alserda).

Slangenmuur bij Manpadhuis
langste in Europa

Wat zijn de kosten van de
behandeling?
“De kosten zijn 70 euro per uur.
De behandeling wordt vergoed
als men is verzekerd voor alternatieve geneeswijze uit de aanvullende verzekering.
Het intakegesprek kan eventueel
thuis gevoerd worden en de behandelingen zijn in Hoofddorp.”
De lezing wordt gehouden op
donderdag 3 februari in de Praktijk Heemstede, Jan van Goyenstraat Heemstede. Telefoon: 0235291642. Ontvangst met koffie
om 19.30 uur. Aanvang lezing
20.00 uur tot circa 21.00 uur. Entree 2,50 euro. Inschrijven via de
website www.brainbody.nl
Mirjam Goossens

Heemstede - De buitenplaats
Huis te Manpad aan de Herenweg 9 te Heemstede opent vanaf dinsdag 1 februari haar poorten. Het Huis te Manpad is een
eeuwenoude buitenplaats en
behoort tot de mooiste historische parken in Nederland met
goed bewaarde overblijfselen
van tuin-aanleg uit de 17e eeuw.
Vooral de slangenmuur met fraai
leifruit is bekend. Deze muur is
de langste in zijn soort in Europa. In het vroege voorjaar kunt u
genieten van de uitbundige bloei
van de stinsenflora. Het park
herbergt tevens talrijke broedvogels.
Het grootschalige restauratie
project van het park van Huis te
Manpad, begonnen in 2006, is
thans afgerond. Wel wordt deze
winter een van de kleinere fruitmuren gerestaureerd en vindt er
grootschalig
boomonderhoud
plaats aan de laanbomen.
Het park is alleen in excursieverband te bezoeken. In het voorjaar, van 1 februari tot 31 mei
zijn de tijden van openstelling op
dinsdag om 14.00 uur en op zaterdag om 10.00 uur. Van 1 juni

tot 15 oktober is het park alleen
op zaterdag opengesteld om
10.00 uur. Op deze tijdstippen
staat er aan de poort een gids
klaar, die een rondleiding verzorgt en het een en ander vertelt
over de flora en fauna en de rijke geschiedenis van deze goedbewaarde buitenplaats. Aanmelden voor deze excursies is niet
nodig en er worden geen kosten
berekend. Het huis zelf is particulier bewoond, evenals de overige woningen op het terrein en
zijn niet te bezichtigen.
Wilt u in groepsverband het Huis
te Manpad bezoeken, buiten
de tijden van openstelling, dan
kan dat, behalve op zondagen.
U kunt hierover contact opnemen met mevrouw Wilmink, telefoon 023-5287528, e-mail joswilmink@gmail.com.
Voor overige informatie betreffende de openstelling of excursies kunt u terecht bij Peter de
Jong, excursiecoördinator: 0252377656, 06-54392301, e-mail peter-atalanta@telfort.nl, of bij de
tuinbaas Fred van der Hengst
06-54965876. Nadere informatie
www.huistemanpad.nl.

Afval achterlaten trekt
helaas ratten aan
Heemstede – Mevrouw Meidam wonend aan de Thorbeckelaan bij Mariënheuvel trok vorige week geschrokken aan de bel
van de redactie. Een aantal maanden lang hadden zij en een
aantal andere bewoners uit de buurt (over-)last van ratten. De
rattenbestrijding maakte korte metten met de overlast van de
knaagdieren. Het was wel het bekende ‘rib uit het lijf’ want huisbezitters dienen zelf voor de kosten van bestrijding op te draaien. Groot was de schrik, aldus mevrouw Meidam, toen ze onlangs langs het water vlakbij huis afval zag liggen. Achteloos
had iemand etenswaren weggegooid. “Misschien voor eendjes
of vogels, onder meer stukken gevulde koek”, vertelt mevrouw
Meidam. “Helaas trekt dat nu juist ook ratten aan en daar waren
we net vanaf!” Mevrouw Meidam wil graag meegeven dat etenswaren weggooien in de vrije natuur geen goed idee is.

Heemstede - Vanaf heden is
de menukaart van Brasserie
Sanz weer geheel vernieuwd.
En, zoals u gewend bent zijn
de gerechten aantrekkelijk
geprijsd, en erg lekker.
Zo vindt u op de kaart bijvoorbeeld een ‘millefeuille’
gevuld met fruit de mer, oesters op drie manieren bereid
en een rillette van haas bij
de voorgerechten. Gerookte
heilbot, gebakken ossenhaas
en gegrilde kalfslende vindt
u onder andere bij de hoofdgerechten.
De website (www.sanz.nl)
wordt op dit moment geheel vernieuwd en is op dit
ogenblik niet up to date,
maar mocht u vragen hebben kunt u altijd even bellen:023-5291892.
Met een dagelijks wisselend
3- en 6-gangen verrassingsmenu (respectievelijk 25 en
29,50 euro) kunt u de keuze
ook aan het team van Sanz
overlaten.
Mochten er allergieën zijn
meld dit dan, dan houdt de
kok daar uiteraard rekening
mee. Het team staat dagelijks
voor u klaar!
Brasserie Sanz, Jan van Goyenstraat 31, tel. 023-5291892.

‘Crea Bea’ op
vrijdag bij Casca
Heemstede - Lekker: de schoolweek is voorbij en je kan bij ‘t
Is weer Vrijdag chillen, hangen
(zonder dat iemand daarover
zeurt…), potje poolen, airhockey
of WII-en op een groot scherm.
Maar er zijn ook andere activiteiten, soals sport, spel of bijvoorbeeld een film maken.
Op vrijdag 28 januari gaan jullie Crea Bea aan de slag. Ben
je een Picasso of meer een Van
Gogh of kom je beter weg in de
stijl van Mondriaan? We gaan
lekker schilderen. Of het nu een
Bob Ross wordt of niet, je zult
je vast prima vermaken! Entree:
2,00 euro.
‘t Is weer Vrijdag is altijd in de
jongerenruimte van Plexat bij
Casca in de Luifel, Herenweg 96,
Heemstede. Kijk voor het volledige programma op www.casca.nl
bij activiteiten jongeren/Plexat.
‘t Is weer Vrijdag heeft ook een
eigen hyves pagina: www.plexatheemstede.hyves.nl
Ben jij al vriend? Ga gauw een
kijkje nemen voor filmpjes, foto’s en alle leuke dingen die er
te doen zijn! Op vrijdag 4 februari is er inloop. De entree is vrij.
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Achter de Zuilen Bloemendaal

Crazy top 10

Antieke linnen nachtjaponnen
als ondergrond schilderijen
Regio - Achter de Zuilen is het
nieuwe jaar gestart met een
expositie van Françoise Magrangeas en Ton de Kroon.
Magrangeas is geboren in Saumur, Frankrijk waar zij aan diverse instituten een kunstopleiding volgde. In 1974 kwam zij in
ons land aan om met een studiebeurs van de Nederlandse overheid een opleiding te volgen aan
de Amsterdamse Rijksacademie
tot 1978. Sinds die tijd woont en
werkt zij in Amsterdam en exposeert geregeld in Nederland en
Frankrijk. Naast het schilderen
ontwerpt en realiseert zij kostuums voor het danstheater.
Vrouwen zijn de hoofdpersonen
in haar kleurrijke schilderijen. Ze
zijn vrouwelijk, sensueel, wellustig, humoristisch en onafhankelijk. Niet om het plezier van de
man, maar om zichzelf te behagen. De zelfverzekerde vrouw
zonder complexen. De mannen
in haar werk hebben een bijrol,
meestal zijn ze afwachtend, de
blik op de vrouw gericht.
Soms gebruikt Magrangeas antieke
linnen
onderhemden,
nachtjaponnen en jurken als ondergrond voor haar schilderijen.
Een spieraam ontbreekt. Ze prepareert de stof net zo lang tot die
hard genoeg is om op te schilderen en te tekenen. Soms naait of
lijmt ze de stof op elkaar. “Je kunt
de stof omvormen en snijden tot
een nieuwe vorm ontstaat. Dat
geeft nieuwe dimensies.”
Door haar vak als kostuumontwerpster voor danstheaters is
Magrangeas bekend met de mogelijkheden van textiel. Ook de
voorstellingen op haar schilderijen zijn hierdoor beïnvloed. “Ik

zoek naar een mise- en- scène waarbij de sfeer het belangrijkst is.”
Magrangeas werkt in series.
Ze schilderde een serie badkamerscènes waarbij ze een studie maakte van de juiste tegels.
Ook maakte ze een serie mensen bij wie het hoofddeksel letterlijk kan worden opgelicht.
Onder een stuk stof dat je opzij
kunt schuiven, worden de hersenen van de afgebeelde figuren
zichtbaar. “Ik wilde met deze serie laten zien wat er gebeurt als
je in het hoofd van mensen kijkt.
Bij sommigen heb ik het hart in
de hersenen geplaatst. Want dat
is toch eigenlijk waar het hart
hoort te zitten.”
Ton de Kroon (1948) maakt werk
dat modern is en hedendaags.
Hij gaat uit van de autonomie
van het tekenen, maar sluit verwijzingen naar ervaringen en
herinnerde beelden niet uit.
Na zijn voortgezette studie op
Ateliers 63 in Haarlem is bij hem
de aandacht gegroeid voor de
autonome taal van het tekenen. Dat impliceerde onderzoek
naar de werking van de lijn, ritme, vlekken op een wit vlak zonder dat daarin de voorstelling of
betekenis een rol speelde. Nu is
zijn werk geëvolueerd naar een
verbeelding, waarin fragmenten
van waargenomen werkelijkheid
zich mengen met de autonome
beeldtaal van de tekening.
Sinds enige jaren is Ton de Kroon
zich ook gaan bezighouden met
keramiek. Uit klei tovert hij verbazingwekkende werelden die
verband houden met herinneringen aan reizen, huizen en bouwsels, deuren, loshangende ramen

Reumafonds zoekt collectanten
Regio - Wilt u zich inzetten voor
de reumabestrijding in de regio
Haarlem en hebt u daarvoor een
paar uur per jaar beschikbaar?
Word collectant of mede-organisator voor de collecteweek van
het Reumafonds van 27 februari t/m 5 maart. Neem contact
op met Comité Haarlem Zuid
via 023-5292637 of 06-55717040
(Ans Klaster-Wouda).
Televisiepresentatrice Anita Witzier ondersteunt de oproep van
het reumafonds “Toen het Reumafonds mij jaren geleden
vroeg om ambassadrice te worden, heb ik meteen ‘ja’ gezegd.
Ik zet mij graag in voor de ruim
2 miljoen mensen in Nederland
die leven met reuma of artrose.
Ouderen, maar ook jonge, werkende mensen of zelfs kinderen.
Hun aandoening is niet altijd
zichtbaar; voor de buitenwereld
lijkt er soms niets aan de hand.
Uit eigen ervaring weet ik dat

reuma een wrede ziekte is: de
ene dag kan je alles en de volgende dag doet alles pijn. Leg
dat maar eens uit! Inmiddels heb
ik goede medicijnen en is mijn
reumatoïde artritis onder controle, maar niet bij iedereen gaat
dat zo. Het is soms een jarenlange zoektocht, vol pijn en frustraties.”
Reumafonds
Het Reumafonds is al 85 jaar de
belangrijkste financier van onafhankelijk wetenschappelijk reumaonderzoek. We geven voorlichting, ondersteunen patiëntenactiviteiten en zijn belangenbehartiger voor mensen met
reuma. Het fonds krijgt hiervoor
geen subsidie van de overheid
en is dus volledig afhankelijk van
giften van particulieren en bedrijven. Als collectant of medeorganisator van de collecteweek
bent u dan ook van wezenlijk belang.

en gescheurd rood bouwplastic.
Zij roepen op ons eigen innerlijk
landschap in ogenschouw te nemen, onze eigen ervaringen, onze eigen gedroomde reizen en
onvervulde verlangens.
Klei is op een volstrekt onconventionele manier gebruikt. Hij
hanteert het als teken- en schildersvlak, waarop hij zijn voorstellingen in kleur te voorschijn
roept en aquarellerend laat verschieten.
De ingang van Achter de Zuilen bevindt zich aan de achterzijde van Bloemendaals gemeentehuis, Bloemendaalseweg 158 te
Overveen.
De expositie duurt t/m 6 februari en is gratis toegankelijk. Openingstijden: donderdag t/m zondag van 13.00 – 16.00 uur.
Zie ook www.achterdezuilen.nl

Auditie
Kaas & Sushi

Regio - Voor haar nieuwe productie Kaas & Sushi (werktitel)
zoekt Project Fors acteurs/trices.
De productie, die zal worden gemaakt door theatermaakster Ida
vd Lagemaat rondom het aloude thema van Romeo en Julia,
zal begin juni in Haarlem in première gaan. Er zal vanuit dit thema gewerkt gaan worden naar
een voorstelling die de verschillen en overeenkomsten tussen
de Nederlandse en Japanse cultuur laat zien. Kaas & Sushi word
modern en multimediaal. Meld
je aan voor de auditieavond op
1 februari a.s. in Haarlem via info@projectfors.nl

Regio - Bezoekers die zaterdag 29 januari naar de Crazy-disco
in museum Het Dolhuys Haarlem komen, kunnen zelf hun top
tien samenstellen. In het kader van de Haarlemse Monumentennacht verandert Het Dolhuys in een ‘Crazy Disco’. Gekte is het
thema van de Dolhuys-DJ, die een avond lang swingende nummers uit de jaren tachtig en negentig zal draaien. De bezoeker
die er zeker van wil zijn dat de Dolhuys-DJ zijn favoriete nummer draait, kan zijn eigen top tien met ‘Crazy-hits’ naar het museum sturen. Let wel: de liedjes moeten wel over gekte gaan, anders haal je de Top Tien niet. Onder de inzenders worden twee
vrij-kaartjes (tien euro per stuk) voor De Monumentennacht verloot. Ter gelegenheid van de Monumentennacht heeft Het Dolhuys ook zijn eigen crazy Top-Tien samengesteld.
Prince – Let’s go crazy
Cypress Hill – Insane in the Brain
Seal – Crazy
Paul Simon – Still crazy after all this years
Gnaris Barkley – Crazy
Jamiroquai – Virtual Insanity
Hot Chocolate - Girl Crazy
Fine Young Cannibals – She drives me crazy
Barry Manilow – Copacabana
Jimi Hendrix – Manic Depression
Stuur uw Crazy Top Tien voor zaterdag 29 januari naar:
info@hetdolhuys.nl
Kijk voor inspiratie op: http://www.hetdolhuys.nl/crazytop10

Nieuw: Het Rouwcafé
Regio - Iedere 3e zaterdag van
de maand is het Rouwcafé geopend van 10.00 tot 12.00 uur bij
‘Binnenstebinnen’, Zonnebloemstraat 2 te Haarlem. Het Rouwcafé is een initiatief van Jakelien
Paulus van Binnenstebinnen en
Ria van Kleef van Just in Time.
Rouw en café: het lijkt misschien
niet de meest voor de hand liggende combinatie. Echter, voor
rouw is tijd, aandacht en ruimte nodig en een café biedt een
sfeer van vertrouwen en verbondenheid. In de sfeervolle entourage van Het Rouwcafé, waar de
koffie voor u klaar staat, treft u
deze kwaliteiten aan.
Het Rouwcafé is een plek waar
een ieder die met dood en rouw

te maken heeft herkenning zal
vinden, soms door een woord,
een gebaar of door een blik in
de ogen. In Het Rouwcafé worden ‘tips en tricks’ voor rouwrituelen aangeboden, maar worden ook vragen beantwoord als
“Wat doe ik met de kleding van
mijn overleden partner?” en “Is
er nog geen boek ‘Rouwen voor
dummies’ verschenen?”.
De wens van de initiatiefnemers
van Het Rouwcafé is dat de dood
en inherente rouw en verlies hun
plaats terugkrijgen in de samenleving en dat Het Rouwcafé
daarbij enige troost mag aanreiken. Informatie: info@hetrouwcafe.nl. Telnrs: 06-28886380 /
06-52306969.

Tentoonstelling

De zomer van 2010, het
wás ook warm…
Regio - Tot en met 2 maart
exposeert de Haarlemse schil-

der Hannes Kuiper met nieuwe schilderijen die geïnspireerd zijn op de warmte van de
zomer en de schoonheid van
de poëzie. Zomerse gedachten worden gerealiseerd in
tekst en beeld. Hannes schildert met het jaar mee, zoals hij
zelf zegt. Om een beetje warm
te worden midden in de winter. De tentoonstelling wordt
feestelijk en op muzikale wijze
geopend door Hannes Kuiper
en zijn dochter op donderdag
27 januari om 16.00 uur.
Bibliotheek Centrum, Gasthuisstraat 32 te Haarlem. Toegang is gratis.
Kijk voor meer informatie op
www.sbhaarlem.nl.
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Dierenbescherming organiseert
kortingsactie op neutraliseren van katten
Regio - Zoals ieder jaar organiseert de afdeling Haarlem & Omstreken van de Dierenbescherming weer de populaire kortingsactie op de castratie en sterilisatie van katten. Vanaf 1 februari kunnen particulieren een
korting van 10,- euro krijgen op

de kosten van de operatie. Met
deze actie benadrukt de Dierenbescherming Haarlem nog eens
hoe belangrijk het is dat katteneigenaren er tijdig voor kiezen
hun dier te laten ‘helpen’.
Vanaf 1 februari kunnen geïnteresseerden op maandag t/m vrijdag tussen 11.00 en 16.00 uur
op het kantoor van de Dierenbescherming, in het dierentehuis
Kennemerland, Keesomstraat 5
te Zandvoort een kortingsformulier invullen. Ook kunt u een formulier aanvragen via telefoonnummer: 023-5343440 of e-mail:
dierenbescherming.haarlem@
dbhaarlem.nl

De Dierenbescherming Haarlem stelt 100 formulieren voor
deze kortingsactie beschikbaar.
Op = op!
De meeste dierenartsen uit de
regio doen met de actie mee
door een eigen extra korting per
ingreep te geven. Informeer ernaar bij uw dierenarts.

Historische Rondleiding in Schouwburg
Regio - Wie meer te weten wil
komen over de Stadsschouwburg aan het Wilsonplein in
Haarlem kan daarvoor iedere
eerste zaterdag van de maand
deelnemen aan een “historische
rondleiding”. Het Historisch To-

neel Genootschap onder leiding
van Marijke Kots laat u de repetitieruimte, de artiestenfoyer, de
kleedkamers en het vernieuwde
grote podium zien.
Speeldata zijn: 4 december, 5 februari, 5 maart, 2 april, 7 mei en 4

Kunst uit Velsen aan het Spaarne
Regio - In de maand februari
exposeren zeven leden van het
Kunstenaars Collectief Velsen
(KCV) hun schilderijen en ruimtelijk werk in de sfeervolle expositiezaal op de 1e verdieping van
Galerie De Waag aan het Spaarne te Haarlem.
Het Kunstenaars Collectief Velsen heeft z’n vestiging in het historische Raadhuis voor de Kunst
in de oude dorpskern van Velsen-Zuid. Een plek waar de creativiteit kennelijk in alle vormen
tot ontplooiing komt, gelet op het
veelzijdige werk dat dit Collectief
in de Waag laat zien.Geheel volgens traditie is bij een aantal exposanten sprake is van een uitgesproken “IJmond signatuur”;
Henk Zwanenburg bijvoorbeeld
toont als van ouds een fascinatie voor schepen in het Noord-

juni. Aanvang 9.30 uur. De rondleiding duurt ongeveer een uur.
Kaarten 10 europ.p.
Reserveren via het bespreekburo van de Stadsschouwburg &
Philharmonie: 023 - 512 12 12 of
via www.theater-haarlem.nl

Open repetitie Zang en Vriendschap
Regio - Het laatste weekend van
januari is landelijk uitgeroepen
tot ‘mannenkorenweekend’. Het
Koninklijk Haarlems mannenkoor Zang en Vriendschap opent
daarom zijn deuren voor belangstellenden op maandag 31 januari.
Zang en Vriendschap is opgericht in 1830, het oudste mannenkoor van Nederland, enig in
Haarlem en behoort nog steeds
tot de landelijke top. Het koor
telt nu ongeveer 80 leden, maar

er altijd plaats voor nieuwe zangers.
Zang en Vriendschap is dit jaar
begonnen onder leiding van de
nieuwe dirigent Arno Vree. Onder zijn leiding wordt elke maandag gerepeteerd voor een van de
diverse optredens die dit jaar op
de rol staan. Dit jaar ook in België.
In het hele land stellen mannenkoren in het laatste weekend van
januari mannen, jong en oud, in
de gelegenheid om kennis te
maken. Sander Ruitenbeek, de

voorzitter van Zang en Vriendschap: “Hebt u geen zangervaring kom langs en zie dat zingen
een leuke hobby is. Hebt u wel
zangervaring zie hoe gezellig het
bij Zang en Vriendschap zingt.“
U bent van harte welkom op 31
januari vanaf 19.30 uur in het
gebouw aan de Jansstraat 74 te
Haarlem. De repetitie duurt van
20.00 tot 22.15 uur, met een pauze om 21.15 uur. Meer informatie over het koor is te vinden op
de website: www. zangenvriendschap.nl

Bridge for Brains – ten bate
van de Hersenstichting
Regio - Op zondagmiddag 30 januari organiseert de Soroptimistenclub Haarlem een bridgedrive
ten bate van de Hersenstichting. De drive wordt gehouden
in Denksportcentrum ’t Spaerne. Deelnemers kunnen zich tot
27 januari a.s. opgeven via www.
soroptimist.nl/haarlem. De prijzen, o.a. sieraden ter waarde van
450,- euro en een midweek arrangement in een vakantiehuis
in Friesland, werden om niet
beschikbaar gesteld door clubleden.
De reden om de Hersenstichting te steunen is dat een aantal clubleden een echtgenoot
heeft verloren aan hersentumor.
De wedstrijd staat open voor
ervaren spelers maar ook voor
‘gezelligheidsspelers’.Daarom
zal bij voldoende inschrijvingen
in twee lijnen gespeeld worden,

een gezelligheidslijn en de meer
serieuze lijn. Men kan zich inschrijven via www.soroptimist.nl/
haarlem en door 35,- euro over
te maken naar Stichting Soroptifonds in Haarlem, rekeningnummer 60 978 9295. Bij inschrijving s.v.p. aangeven in welke lijn
u wilt spelen. Na ontvangst van
het inschrijfgeld ontvangt u een
bevestiging.
Wat doet het bridge spel voor
de hersenen? De nieuwe folder Hersenen en Training van de
Hersenstichting geeft een update over wat bekend is uit hersenonderzoek. Hoofd Voorlichting Riekie van Nies legt uit:
“Om je hersenen met trainingen
gezond te houden zijn twee dingen belangrijk. Allereerst: zorg
dat je je hersenen aan de gang
houdt. Het principe use it, or
lose it klopt. Door je mentaal in

Joke Braam.
zeekanaal. De geexposeerde tekeningen/monotypes van Joke
Braam met als toepasselijk onderwerp “de IJmond” zijn een
onderdeel van een serie over het
industriele landschap in IJmuiden. Zoals Joke zelf omschrijft:
een blik op Hoogovens, schepen
en kranen met hier en daar nog
zicht op de duinen en de zee.
In het meer abstracte werk van
Petra Meskers staat de cirkelvorm centraal, hetgeen zij
zelf aanduidt als onze verbin-

te spannen blijven de hersenen
aan het werk. En ten tweede:
kies daarbij een bezigheid die je
vooral leuk vindt. Voor de één is
dat bridgen, voor een ander pianospelen en voor een derde
kruiswoordraadsels oplossen.”
Zij adviseert mensen die hun
hersenen gezond willen houden
om op meerdere fronten actief te
blijven.
In de folder staan naast het wetenschappelijke onderzoek ook
tips hoe je je hersenen het beste
aan het werk kunt houden.
De folder is te bestellen op:
www.hersenstichting.nl

Petra Meskers.

Afke Spaargaren.
ding met de kosmos. Daarnaast
kan de aandachtige toeschouwer overigens in haar werk een
vleugje “IJmond” in de vorm van
vissenhuiden waarnemen. Een
ware ontdekkingsreis vormen de
schilderijen van Afke Spaargaren waarbij zij allerlei voorwerpen uit haar eigen atelier een eigen plaats geeft binnen een uitbundige, kleurrijke omgeving. In
de woorden van Afke: alsof zij
het ware geluk gevonden hebben!
John van den Goorbergh legt –
middels een herhaling van motieven - veel symboliek in z’n
werk. Een overwegend poetische benadering van het natuurlijk materiaal tonen zowel
de beelden van Maria de Jong
als van Ruud Zweypfenning. Bij
Maria kan men duidelijk spreken over lyrische abstractie terwijl bij Ruud een fascinatie voor
dieren de boventoon voert. Kortom: een tentoonstelling waarin de zeven leden vele facetten
van hun veelzijdig kunstenaarscollectief tonen!

Ruud Zweypfenning.
Informatie
De werken van deze beeldende kunstenaars zijn te bezichtigen vanaf donderdag 27 januari tot en met zondag 13 februari (openingstijden: van 13.00 tot
17.00 uur) in Galerie De Waag –
Spaarne 30 te Haarlem. De feestelijke opening vindt plaats op
zondag 30 januari a.s. om 16.00
uur en zal worden verricht door
Wim Westerman, Wethouder van
Cultuur van gemeente Velsen.
(zie ook: www.kunstenaarscollectiefvelsen.nl en www.kzod.nl
Jan Reijnders

Dienst in ziekenhuis
Regio - Zondag 30 januari om 10.00 uur vindt in de kerkzaal in het
Spaarne Ziekenhuis in Hoofddorp een kerkdienst plaats. Het is een
dienst van Woord en Tafel met een oecumenisch karakter.
Voorganger is ds. mw. P. Renes. De zang wordt ondersteund door
het Gemengd Koor Joannes de Doper uit Hoofddorp. (avondmaalviering)
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Rijke verleden van Noord-Holland online
Regio - Op donderdag 13 januari heeft de provincie NoordHolland de website www.oneindignoordholland.nl gelanceerd.
Op dit ‘interactieve verhalenplatform’ vindt de bezoeker informatie over het rijke verleden van Noord-Holland. Het platform
maakt cultureel erfgoed voor een breed publiek toegankelijk. Dit moet leiden tot meer cultuurtoerisme en daarmee de
Noord-Hollandse economie stimuleren.
Rijk verleden
Noord-Holland heeft een rijk verleden: enorme collecties van musea, erfgoedverenigingen en archieven, talrijke monumenten en
cultuurlandschappen en vele archeologische vondsten. Dit rijke
verleden is nu ook digitaal te bezoeken via www.oneindignoordholland.nl. Op de site zijn verhalen gekoppeld aan digitale collecties van musea en archieven.
Zo kunnen bijvoorbeeld via Oneindig Noord-Holland stukken
van het Amsterdams Historisch
Museum gekoppeld worden aan
archiefbeelden van het Regionaal
Archief Alkmaar. De site bevat
ook niet eerder vertoonde beelden en audio-visuele fragmenten. Noord-Holland werkt samen
met veel belangrijke culturele instellingen, zoals het Amsterdams
Historisch Museum, het Zuiderzeemuseum en het Instituut voor
Beeld en Geluid. Ook gemeenten
en VVV’s zijn betrokken. Sascha
Baggerman, gedeputeerde cultuur: “Ik vind het echt fantastisch
dat steeds meer instanties aanhaken, met nieuwe collecties en
nieuwe informatie. Zo kunnen we
een steeds completer beeld ge-

ven van het rijke Noord-Hollandse verleden.“ Op 15 januari organiseren de betrokken instanties
evenementen om de lancering
van Oneindig Noord-Holland te
vieren. Op 13 januari zet de provincie op 6 locaties in Noord-Holland 6 meter hoge ‘inflatables’
neer, om de aandacht te vestigen
op Oneindig Noord-Holland.
Interactief verhalen platform
De site is een “interactief verhalen platform”. De provincie vindt
dat erfgoed in verhalen pas écht
tot leven komt. Over het verleden
zijn ontelbare verhalen te vertellen, door culturele instellingen
en door mensen zelf. De meeste
verhalen die nu op de site staan,
zijn gemaakt onder redactie van
Piet de Rooij, emeritus hoogleraar Nederlandse Geschiedenis aan Universiteit van Amsterdam. Naast culturele instellingen werken ook studenten ‘Publieksgeschiedenis’ van de UvA
mee aan de verhalen. NoordHolland roept ook andere bewoners van binnen en buiten de
provincie op om hun persoonlijke verhalen over het Noord-Hollands erfgoed via de site te de-

len met anderen. “Een groot deel
van onze geschiedenis is nu nog
verborgen in de mensen van nu.
Die verborgen verhalen willen
we met Oneindig Noord-Holland
zichtbaar maken”, aldus Baggerman. Via Oneindig NoordHolland kunnen verhalen van
dorpsbewoners in Bergen gekoppeld worden aan polygoon
journaalbeelden.
Meer dan een website
Oneindig Noord-Holland is ook
bereikbaar via de mobiele telefoon. Langs interessante routes
zijn QR-codes aangebracht, die
– gescand met een smartphone – direct informatie bieden. Via
Layar-technieken kun je op een
smartphone zien waar in de directe omgeving interessant erfgoed te vinden is. Ook op TV is
Oneindig Noord-Holland te vinden: vanaf maandag 17 januari zendt RTV Noord-Holland een
serie uit over cultureel erfgoed
die vanaf 2 februari ook op AT5
te zien is.
Investeren in cultuur
Noord-Holland investeert tot
2013 in totaal 3 miljoen euro in
Oneindig Noord-Holland. Door
het culturele erfgoed bekender
te maken verwacht de provincie een toename van het bezoek
aan musea en monumenten. Zo
krijgt cultuurtoerisme en daarmee de Noord-Hollandse economie een impuls.

Winter in de Bloembollenstreek

Museum de Zwarte Tulp zoekt winterfoto’s
Regio - De winter lijkt wel over,
maar het is pas januari. Er zal
dus nog voldoende gelegenheid
komen, om winterplaatjes te
schieten. Ook foto’s, die op een
andere manier met de winter en
de Bloembollenstreek te maken
hebben, worden door Museum
de Zwarte Tulp gezocht. Het ligt
in de bedoeling om het komende najaar een tentoonstelling in
te richten met de mooiste, door u
gemaakte foto’s.
Amateurfotografen worden dan

ook opgeroepen, om foto’s die
bijvoorbeeld te maken hebben met winterlandschappen,
schaatsen, winterverkeer en alle andere onderwerpen, die wat
met de winter in de Bloembollenstreek te maken hebben, in te
zenden naar Museum de Zwarte Tulp, Grachtweg 2a, 2161 HN
Lisse. De foto’s dienen niet ingelijst te zijn. Op de achterzijde van
elke foto dienen vermeld te worden de naam, het adres, de postcode, de woonplaats en een te-

lefoonnummer van de inzender.
Van belang is ook de plek waar
de foto is genomen en de datum
waarop de foto is gemaakt. Ook
die moeten dus vermeld worden.
Op de enveloppe dient vermeld
te worden: winterfoto’s. Er mogen meerdere foto’s per deelnemer/deelneemster worden ingezonden. Een deskundige jury zal
bepalen welke foto’s geschikt
zijn, om tentoongesteld te worden, voor de expositie, “Winter in
de Bloembollenstreek”.

Verkiezingen bij
Gay café Wilsons
Regio - Haarlem heeft op
zaterdag 19 februari zijn eigen Travestie Show. Onder
de noemer ‘Wie heeft The
Drag Factor?’ schrijft het
Haarlemse Gay café Wilsons verkiezingen uit om op
zoek te gaan naar de beste Drag King of Drag Queen
van de stad. Er zijn twee
voorrondes: de eerste is op
19 februari en de tweede is
op 5 maart. De finale van
The Drag Factor 2011 vindt
plaats op zaterdag 19 maart
in de Wilsons.
Gay café Wilsons, het enige homo café in Haarlem, is een plek
waar iedereen zichzelf kan zijn.
Na de zoektocht naar de nieu- Eigenaar Roland Smit als prewe Mr Wilsons vorig jaar, gaat sentatrice Miss Fucksia.
het café nu op zoek naar de
beste, leukste of grappigste didaten voor The Drag Factor
travestiet, ook wel Dragqueen 2011.
genoemd. Man als vrouw, of
vrouw als man, jong of oud: al- Deze Drag verkiezing is, net als
les kan tijdens deze verkiezing. de Mr Wilsons verkiezing eind
“Het moet een feestje worden vorig jaar, een opmaat naar
voor het oog en het oor. Het Haarlem Roze Stad 2012. In dat
kan mij niet bont genoeg zijn, jaar kleurt heel Haarlem roze.
maar er is ook al een aanmel- De winnaar van de Drag Factor
ding van een zeer ingetogen mag in 2012 op vele roze geleDragqueen,” aldus eigenaar genheden en openingen in de
Roland Smits.
stad de aandacht vestigen op
alles wat met het roze jaar te
Café Wilsons zoekt in totaal maken heeft.
12 kandidaten. Zij worden verdeeld over twee voorrondes. Er De inschrijving van kandidawordt verwacht van de drags ten M/V is vanaf nu geopend.
dat zij hun presentatievermo- Via de website van de Wilsons
gen op een paar manieren la- (www.wilsons.nl) of aan de bar
ten zien. De verschijning op zelf kunnen de kandidaten zich
zich en het zingen/playbacken aanmelden. Er is geen leeftijdsvan een. Roland Smit, zelf re- grens verbonden aan deelnagelmatig actief als Miss Fuck- me van de verkiezingen. Iedersia: “Er is een vrije keuze voor een mag meedoen.
een solo lied, maar het tweede lied is een duet. De organi- The Drag Factor 2011 Verkiesatie kiest wie welk duet zingt zingen in Gay café Wilsons op
en met wie. Het gaat dus heel de Gedempte Raamgracht 78 in
spannend worden voor zowel Haarlem. Het café is open vanpubliek als de kandidaten.” Tij- af 20.00 uur. Start van de verdens elke voorronde kiest een kiezingsstrijd is 21.00 uur. De
vakkundige jury drie kandida- Afterparty gaat door tot 04.00
ten per keer. Van beide avon- uur. Meer informatie over deden gaat de top drie door naar ze verkiezingen en de complede finale. En op 5 maart strijden te agenda van gay café Wilsons
deze overgebleven zes kan- is te vinden op www.wilsons.nl.

Logeerplaatsen gezocht

Internationale Vrouwenconferentie Haarlem
Heemstede - Vrouwennetwerk Heemstede maakt zich op
voor de aanstaande Internationale Jumelage Vrouwenconferentie van 28 maart tot en met
3 april. Deelnemers zijn afkomstig uit o.a. de jumelagesteden
van Haarlem (Osnabruck (D) en
Angers( Fr.) en van Heemstede t.w. Royal Leamington Spa
(GB) en Bad Pyrmont (D). Iedere
twee jaar wordt een Internationale Vrouwenconferentie georganiseerd en in 2011 is de regionale vrouwenorganisatie NVVHVrouwennetwerk als organisator
aan de beurt.

Tijdens deze week zal ook een
werkbezoek worden gebracht
aan het Europese Parlement te
Brussel. Elisabeth Grolman van ’t
Net is organisator van deze jumelageconferentie 2011.
Alle gasten worden bij particulieren ondergebracht. Er zijn 24
aanmeldingen afkomstig uit deze jumelage steden – echter er is
nog dringend behoefte aan een
logeerbed bestemd voor een of
twee Franse deelnemers (vrouw
ca 60 jr). Grolman doet een dringende oproep: ‘’Wilt u gedurende deze periode gastvrij een logeerbed beschikbaar stellen?

Deze deelnemer is gedurende de
periode de hele dag van 08.30 –
21.30 uur van huis en alle maaltijden worden buitenshuis gebruikt.”
Het thema waarover deze internationale deelnemers zullen discussiëren is ‘Powerwomen’ en
het zgn ‘glazen plafond’ in eigen land.
Binnen de Heemsteedse vrouwenvereniging
Vrouwennetwerk zal de komende tijd zeker meer aandacht worden gegeven aan dit onderwerp. Voor
meer inlichtingen: E. Grolman 023 5477486.

Opening Veteranencafé
Bloemendaal

Regio - Na de succesvolle
start in Heemstede is het nu
de beurt aan Bloemendaal om
haar Veteranen de gelegenheid
te geven eens per maand op
een gezellige ontspannen manier bijeen te komen.
Dick Dell, eigenaar van Grand
Café Vreeburg is bereid gevonden op elke laatste donderdag
van de maand zijn Grand Café beschikbaar te stellen voor

dit doel. Het Veteranen Café in Vreeburg zal elke laatste
donderdag van de maand haar
deuren open tussen 16.00 en
18.00 uur. Het Veteranen Café is duidelijk herkenbaar aan
het uithangbord. Op 27 januari
is de opening, vanaf 16.00 uur.
Grand Café Vreeburg is gevestigd op het Kerkplein 16 in
Bloemendaal dorp.
Info: telefoon 06-51394046.
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Tweede voorwedstrijd turnen van
GSV Heemstede in Beverwijk
Heemstede - Op zaterdag 15
januari mochten de meisjes
van de wedstrijdgroep van GSV
Heemstede hun tweede wedstrijd turnen van dit seizoen. De
beste plaatsing van deze of de
vorige wedstrijd dingt mee voor
de bepaling wie er nog minimaal
1 wedstrijd mag turnen.
’s Morgens vroeg begonnen er
al 10 turnsters. De instappers en
de jeugd meisjes begonnen op
de brug. Bij Vera ging haar brug
oefening super, ze zwaaide bijna op tot een handstand! Het
leverde haar een punt meer op
dan de vorige wedstrijd, bij Emma was haar oefening zelfs verbeterd met bijna 2 hele punten.
Bij de balk ging het met deze
groep iets minder goed. Bij de
sprong heeft iedereen een veel
hogere score behaald dan de
vorige wedstrijd en Vera, Emma
en Roos zelfs 2 punten meer!
Bij de jongste meisjes was het
voor Mikki haar eerste wedstrijd, maar dat was niet te zien
aan haar. Ze turnde net als de
andere meisjes geweldig. Bij de
balk verraste Rianne iedereen
met een hoge score van 13.30,
en bij de vloer zelf een 13.80!
Op het podium mocht Julie op
een tweede plaats staan en Rianne viel met haar zesde plaats
net buiten de medailles. Bij de

jeugdmeisjes was het een GSV
onderonsje: Myrthe tweede,
Renee derde en Vera vierde.
Bij de tweede wedstrijd hadden
we maar 4 meisjes, de pupillen
1. Deze meisjes begonnen bij
de sprong. Mirre en April sprongen met een springplank, waardoor ze een hele hoge score kregen. Daarna mochten ze
aan de brug, hier werden punten verloren vergeleken met de
eerste wedstrijd. Op de balk
ging het wel heel goed, Christa kreeg 2 punten hoger, Floor
kreeg ondanks een val zelfs 3
punten hoger en April kreeg een
13.80, de hoogste score van de
dag. Door deze goede wedstrijd
kwam April op de eerste plaats
op het podium en Mirre haalde
een goede achtste plaats.
In de laatste wedstrijd nog 2
groepen, Charlotte bij de pupillen 2 en Rivka en Marlijn bij
de junioren. Charlotte begon

Geen fouten bij An, Henk, Jet
en Kees in de B-lijn
A li jn: Met een score van
69,17% hebben Irma v. Roosmalen en Tine Posthuma hun
kampioenschap van Bel Air zo
goed als al veiliggesteld. De
voorsprong van 9% op Liesbeth
Warmerdam en Ans Pieters zal
wel gehandhaafd blijven, zodat
de derde 100 punten in de knip
zitten. Jan Zwaneveld en Pim
Houtzager kwamen eindelijk
weer eens positief in het nieuws.
Zij konden de kampioenen met
60% nog een beetje volgen.
Anita v.d. Meulen en Joke v.
Dam hadden hun dag niet. Met
een score van 35,42% zakten zij
behoorlijk op de ranglijst en komen dicht bij de fatale grens van
47½%. Dat het nog minder kan
bewezen de winnaars van vorige week. Miep v.d. Raad en haar
partner kwamen niet verder dan
28,33%. Een laagte record voor
de dames. Op dit moment staan
er vijf paren in de gevarenzone (een lager gemiddelde dan
47½%). Ria Lengers en Wieck v.
Baars moeten tijdens de laatste
wedstrijd in deze serie 80% halen. Lukt volgens mij niet. Hannie Koek speelde met Roos v.d.
Elst en de dames kwamen niet
verder dan 46,67% en dat was
niet genoeg om een plaatsje in
de A lijn te behouden. Volgen-

de week 57% en het is
weer gelukt.
B lijn : An Heemskerk
en Henk Vledder en
Jet en Kees Gilijamse
maakten geen fouten
en bleven de eerste
twee plaatsen behouden. Corrie Warmerdam en Bert
Spreeuw (derde plaats) kwamen niet verder dan 43,33% en
zakten daarmee naar de zevende plaats. Riek en Gerard Hageman behaalden 51,25% en hebben weer goede kansen om terug te keren naar de A lijn. Ook
Marijke v. Lamoen en Ronald
v.d. Holst behaalden een goed
resultaat (55,83%) en omdat er
vijf paren mogelijk verdwijnen
uit de A lijn, hebben Maria en
Ton Bruseker ook nog kansen.
Hilda en Henk Uittenbroek zijn
nog niet kansloos voor een promotie plaats, omdat zij slechts 3
% achterstand hebben op plaats
drie. Het wordt dus spannend.
Wil v.Dijk en An Touw waren vorige week met hun 55% zo blij.
Degradatie was uit zicht, maar
een score van 40,42% bracht de
dames gelijk weer in de problemen. Els Zonneveld met Nettie
v. Egmond en Fia de Kluijver met
Marrie Mesman zijn reddeloos
verloren voor de B lijn. Zij moe-

INGEZONDEN

bij de brug. Helaas durfde ze
de salto er niet alleen af, waardoor ze wat punten liet liggen.
Bij de balk heeft ze ook 1 punt
laten liggen door eraf te vallen.
Bij haar vloeroefening kreeg ze
de hoogste score en ook bij de
sprong maakte ze een mooie
overslag met een 14.10 ook de
hoogste score. De junioren begonnen bij de vloer. Rivka liet
hier een hele mooie oefening
zien en verbeterde haar oefening met 1,5 punt. Bij de brug
liet Marlijn punten liggen door
te veel vaart te hebben vanuit
de zolendraai. Bij de prijsuitreiking kwam Charlotte op de derde plaats, Marlijn op een vijfde
plaats te staan en Rivka op de
achtste.
Julie, Rianne, April, Charlotte,
Myrthe, Renee, Rivka en Marlijn zijn door naar de regiokampioenschappen.
Monique Marchand

INGEZONDEN

ten minstens 60
scoren om het
nog te redden.
C lijn : De magere score van
42,92% is er verantwoordelijk
voor dat Rietje
Koopman en Ingrid Roosendaal
hun eerste plaats moesten prijsgeven. Toos v.d. Tweel en Albert
v.d. Moolen behaalden 64,58%
en sprongen van plaats vier naar
de top. Ook Diny en Piet Clemens lieten het behoorlijk liggen. Met 42.08% vielen zij zelfs
uit de top drie. Ina Langeveld
en Ria Brandwijk herstelden
zich met een score van 55,42%,
maar zij blijven wel op de vijfde
plaats staan. Gert v.d. Beld werd
gekoppeld aan Madelon Meijer
en dit paar werd tweede met
62,50%. Dat werd gecorrigeerd
naar 55%. Gert moet volgende
week wel met zijn eigen partner
Kees Doorn spelen anders is de
promotie van de baan. Er moet
wel drie keer met de eigen partner gespeeld worden. Ondanks
de 47,92% waarmee Diny Heidema en Truus Rekké zevende werden konden zij de laatste plaats nog niet van de hand
doen.
Piet van den Raad

Zwemmers HPC presteren
boven verwachting

Heemstede - Bij de Speedowedstrijden van afgelopen zondag in Zaandam waren de wedstrijdzwemmers van HPC Heemstede weer lekker op dreef. Van
de 19 starts werden er maar
liefst 18 persoonlijke records gezwommen. Wesley Bos opende met een geweldige 100 meter vrije slag en wist een tijd van
1.08.73 neer te zetten, waarmee
hij zijn persoonlijke record met 3
seconden verbeterde. Hij is nog
slechts 1 seconde verwijderd van
een nieuw clubrecord. Voor Lotte Wennekers was het de eerste
Speedo wedstrijd en zij zwom
zich naar prima tijden. Ook voor
Danai Lytrokapi was het de eerste keer dat zij aan deze wedstrijden meedeed omdat zij in
eerste instantie alleen aan synchroonzwemmen deed bij HPC.
Maar sinds kort is zij besmet met
het wedstrijdzwemvirus en dat
is zeker een aanwinst voor de
ploeg! Laura Hartman had wat
pech. Na een van de keerpunten
tijdens de 200 meter wisselslag
kreeg zij last van steken in haar
zij en dat speelde haar parten.
Maar gelukkig was daar tijdens
haar tweede race op de 200 meter schoolslag niets meer van te
merken en zwom zij 7 seconden
van haar tijd af. Veerle Claassen
was nog in de ban van haar gou-

den medaille die zij zaterdag bij
het synchroonzwemmen had behaald en zwom, evenals Carmen
Meijer, twee prachtige persoonlijke records. Niet alleen de dames waren in vorm, maar ook
de heren deden het goed. Daniel Trouwen was getergd en probeerde uit alle macht als eerste
aan te komen in zijn serie. Het
is hem gelukt op de 200 meter
wisselslag maar jammer genoeg
kwam hij net twee tienden van
een seconde te kort op de 200
meter schoolslag. Gijs van de
Woord zwom op beide afstanden
respectievelijk 11 en 9 seconden
van zijn tijd af, maar werd helaas
gediskwalificeerd omdat hij niet
met beide handen had aangetikt.
Ook Martijn Braspenning zwom
twee mooie persoonlijke records. De zwemmers overtroffen
de verwachtingen van de coaches Denise van der Linden en
Niels Derksen. Niels had iedereen een tijd meegegeven waarvan hij graag wilde dat de zwemmers deze zouden halen. Met
een grote grijns op zijn gezicht
zei hij na afloop dat hij blij was
dat er niet altijd naar hem geluisterd werd. De meeste zwemmers
hebben boven verwachting gepresteerd en betere tijden neergezet als dat hij had gedacht!

VEW pakt broodnodige punten
Heemstede - Zaterdag 22 januari was een inhaalzaterdag bij
VEW. Het eerste team was vrij
en VEW-2 moest aantreden tegen NFC/Brommer. De stand op
de ranglijst liet zien dat de punten in Heemstede moesten blijven en dat gebeurde ook. Na een
voorzet van Gerben Jukema was
het Gert Rothert die de bal in
de kruising kopte. Nog voor de
thee kwam VEW verdiend op
2-0. Bas van ’t Sant schoot een
vrije trap in de korte hoek, 2-0.
Na de thee was het de beurt
aan de invallers. Eerst was het
Tom Enthoven die na een hakje van Michiel Dekker 3-0 scoorde en even later was het Luc van
Vliet die het net vond. De wedstrijd werd besloten weer door

Gert Rothert die een voorzet van
Michiel Dekker binnen schoof,
5-0.
Het programma voor
zaterdag 29 januari:
KHFC-1- VEW-1
14.30 uur
Overbos- VEW-2
14.30 uur
VEW-3 Aalsmeer
14.30 uur
Castricum- VEW-4
12.30 uur
THB-vet- VEW-vet
14.30 uur
VEW-b1- Velsenoord-b12.30 uur
VEW-b2- Programma nog niet
bekend
VEW-d- SVIJ-d
10.45 uur
VEW-e Sp. Martinus-e
09.30 uur
VEW-agenda:
11 februari.Klaverjassen in het
clubhuis. Aanvang 20.00 uur.
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Cultuur

Agenda

Heemstede/
Bennebroek
Exposities
Tot en met 29 januari
• Florian van Rooij exposeert in Burgerzaal Raadhuis
Heemstede. Abstract werk.
T/m dinsdag 1 februari

• Expositie Frank Stolk met

popart in het voormalig gemeentehuis van Bennebroek.
Open: maandag t/m vrijdag
8.30 - 12.30 uur en woensdagmiddag van 13.30 - 16.30 uur.

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

•

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

•

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

•

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

•

Muziek
Donderdag 3 februari
• ‘Schrijvers in Concert’
een avond speciaal voor

liefhebbers van jazz, literatuur, verhalen, het experiment, improvisatie, muziek
en taal. Aanvang 20.15 uur.
Ringvaartlaan,
Heemstede.
Toegang: 18 euro/15,50 euro.
Reserveren kaarten:
www.podiumoudeslot.nl.
of
06-13133626.

Theater
Vrijdag 28 januari
• Cabaret Jochen Otten:
‘Belastend materiaal’ in De
Luifel, Herenweg 96 in Heemstede. Aanvang: 20.15 uur. De
entree is 17,00 euro CJP/65+
16,00 euro.
Telefonisch reserveren via
theaterlijn: (023) 548 38 38.
Woensdag 2 februari
• O.a. Cassandra is een intelligente
humoristische
voorstelling en voor wie bekend is met theatergeschiedenis, een feesttoneel der herkenning.
Aanvang 20.15 uur in Het Oude Slot, ingang aan de Ringvaartlaan, Heemstede. Toegang: 18,- euro / 15,50 euro.
Reserveren www.podiumoudeslot.nl of 06-13133626.
Vrijdag 4 februari
• Voorstelling theatermuziek Evi de Jean in Theater de Luifel, Herenweg 96 in
Heemstede. Aanvang: 20.15
uur. De entree is 17,50 euro.
CJP/65+ 16,50 euro.
Telefonisch reserveren via theaterlijn: (023) 548 38 38.
Zaterdag 5 februari
Cabaretvoorstelling
Speelman & Speelman in
Theater de Luifel, Herenweg
96 in Heemstede. Aanvang:
20.15 uur. Entree is 16,50
euro, CJP/65+ 15,50 euro.
Telefonisch reserveren via
theaterlijn: (023) 548 38 38.

Upside van Down’ in Spaarne Ziekenhuis Hoofddorp.
Foto’s van Eva Snoijink.
Donderdag 27 januari
t/m zondag 13 februari
• Kunstenaars Collectief
Velsen in Galerie De Waag,
Spaarne 30 Haarlem. Zie ook:
www.kunstenaarscollectiefvelsen.nl en www.kzod.nl
T/m zondag 30 januari

• Water wiegt stilte, nieuwe

expositie van Nico van den
Raad in Het Theehuis (Cruquisdijk 12 te Cruquius) zie:
www.theehuiscruquius.nl

Zondag 30 Januari
t/m zondag 6 maart
• Expositie Pär Strömberg –
Into the Starless Night. Locatie: Galerie 37 ( voortzetting van Galerie 37 Spaarnestad, die zich met ingang van
2011 splitst in twee instellingen: 37PK, platform voor kunsten, Haarlem en Galerie 37,
galerie voor hedendaagse
beeldende kunst). De schilderijen van de Zweedse kunstenaar Pär Strömberg tonen
verstilde landschappen. Groot
Heiligland 37, Haarlem, (0)610142540 / www.galerie37.nl

•

Divers
Vrijdag 28 januari
• Maandelijkse open dag in
de Oude Meelfabriek, Glipperweg 94 Heemstede.
Ateliers en ambachten bekijken. Zie ook: www.oudemeelfabriek.nl / 023 584 8910, 06
4103 9231

Regio
Exposities
Januari en februari
• Fototentoonstelling ‘de

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

•

Februari
• Aurasomakunst van Anita
Poelman in bibliotheek Duinrand Hillegom (Sportlaan 1).
De expositie geeft een overzicht van haar werk zoals de
Hart Energie Sterren, het Hart
Energie Schilderij, olieverfschilderijen, tassen van vilt, en
kleurige met de hand geweven shawls. Info: www.aurasomakunst.nl Bibliotheek, tel.
0252/516726.
hillegom@bibliotheekduinrand.nl
T/m zondag 6 februari
• Expositie bij Achter de
Zuilen, gemeentehuis Bloemendaal, Françoise Magrangeas – schilderijen en
Ton de Kroon – tekeningen/
keramiek. Bloemendaalse-

weg 158 te Overveen.
Gratis toegankelijk. Openingstijden: donderdag t/m zondag
van 13.00 – 16.00 uur. Zie ook
www.achterdezuilen.nl
T/m zondag 13 februari
• Abstract expressionistische kunstwerken van
Henny Beenders en Lydia van de Staak in Galerie
Kunst 2001 te Badhoevedorp.
Snelliuslaan 35 Badhoevedorp. Openingstijden: vr, za, zo
13–17u.
T/m 27 zondag februari

• ‘Dossier Van Gogh: gek of

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

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

• Schilderijenexpositie Net-

ty Uijtendaal en Jan Smakman
in Bibliotheek Noord, Planetenlaan 170, Haarlem. Gratis
toegankelijk tijdens openingstijden. Kijk voor meer informatie op www.sbhaarlem.nl.
T/m zondag 3 april

• Nieuwe tentoonstelling in

het Archeologisch Museum
Haarlem: Proost!
Bierbrouwen in Haarlem,
1250-1650. Grote Markt 18k,
Haarlem.
Tot zondag 8 mei
• Tentoonstelling Leren
voor het leven in het Historisch Museum Haarlem,
Groot Heiligland 47, Haarlem.
Tel : 023 5422427. www.historischmuseumhaarlem.nl

Muziek
Zondag 6 februari
• Jazz in Zandvoort, Theater de Krocht, Grote Krocht

41. Met Johan Clement (piano), Eric Timmermans (contrabas), Frits Landesbergen en
Phil Abraham (België).
Aanvang: 14.30 uur, toegang:
15 euro (studenten 8 euro)
website:.
www.jazz-inzandvoort.nl
Zondag 6 februari
• Het Navarra String
Quartet geeft concert in de
Dorpskerk aan het Kerkplein
te Bloemendaal, om 16.00 uur.
Toegang: 12,- euro.
Kijk ook op www.dorpskerkbloemendaal.nl
Zaterdag 12 februari
Bach in de Binnenstad
door Haarlems Bach Ensemble o.l.v. dirigent Mark
Lippe. Solisten zijn: Simone
van Lieshout (sopraan), Marjolein Niels (alt), Jean-Léon
Klostermann (tenor) en Stefan
Sigurjonsson (bariton).
Doopsgezinde Kerk in Haarlem, ingang Frankestraat 24.
Start: 17 uur.
Info: www.haarlemsbachensemble.nl

•

Divers
Woensdag 26 januari
• ‘Psalmen van Nu’, lezing
door Greet Brokerhof-vd Waa
in Remonstrantse Kerk, ingang Oranjekade 1, Haarlem.
20-21.45u.
Contact: hoek@nedtruss.com,
0252 211204.
Dinsdag 1 februari
Lezing bloembollen als
passie, om 20.00 uur in locatie: De Blinkert, Rockaertshof
66, Haarlem.
Toegang gratis.

•

Zondag 6 februari
Indische middag Rumah
Ngobrol in Zorgcentrum
Schalkweide van 14.00-16.15
uur. Met o.a. Rad van fortuin,
optreden van ‘The Jammers en
verkoop Indische hapjes.
Toegang gratis. Floris van
Adrichemlaan 15 te Haarlem.

•

Woensdag 9 februari
Lezing prof. Dr. Alfons
Vansteenwegen met thema
‘Liefdesrelaties met toekomst’. Hoe komen partners
tot een deugddoende duurzame relatie? Is dat nog mogelijk in deze tijd? Is samenleven
met iemand alleen maar een
kwestie van gevoelens?
Gebouw NOVA College, Zijlweg 203, Haarlem.
Aanvang: 20.00 uur. Entree
7,50 euro.
Informatie en aanmelden zie:
www.encounterlezingen.nl

•
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Plak de groene
of de rode
sticker op de
grijze rolemmer

Reconstructie Herenweg
Uitvoering 1e fase: 7 februari tot juni 2011
In de periode 2011-2015 wordt de Herenweg opnieuw ingericht. Er komen vrijliggende
fietspaden, parkeerstroken en oversteekplaatsen, en het asfalt wordt vervangen. Het
werk wordt in vier fasen uitgevoerd. Begin februari start het werk aan fase 1, die het
deel vanaf het kruispunt Herenweg/Kerklaan/Eykmanlaan tot en met de Koediefslaan
beslaat. Vanaf 14 februari kan het verkeer alleen nog van zuid naar noord gebruikmaken
van de Herenweg. Andersom, vanuit Haarlem richting Bennebroek is de Herenweg tussen
Lanckhorstlaan tot en met kruising Kerklaan/Eykmanlaan tot juni 2011 afgesloten voor
gemotoriseerd verkeer. Fietsers kunnen wel in twee richtingen gebruikmaken van de
Herenweg.
mogelijk behouden; daarnaast worden
Herinrichting
nieuwe eikenbomen geplant. Langs de
De Herenweg is aan vernieuwing toe.
groenstrook komen parkeerplaatsen. Ook
De nieuwe inrichting moet ervoor zorgen
tussen de parkeervakken komen groendat de weg veiliger wordt voor fietsers en
stroken met bodembedekkende heesters
voetgangers en dat de weg minder ‘uiten bomen.
nodigt’ tot hardrijden door automobilisten.
Al met al krijgt de Herenweg de uitstraling
De rijbaan wordt smaller en er komen
van een laan, wat de neiging om hard te
vrijliggende fietspaden. De kruising
rijden moet verminderen.
Herenweg/Kerklaan/Eykmanlaan wordt
Fase 1: deel Kerklaan t/m
omgevormd tot een rotonde. De gehele
Koediefslaan
Herenweg krijgt geluidreducerend asfalt.
In de eerste fase wordt het deel vanaf de
Bij de fiets- en voetgangersoversteekkruising met de Kerklaan/Eykmanlaan tot
plaatsen komen ‘eilanden’ zodat de weg
en met de Koediefslaan aangepakt. De
niet meer in één keer hoeft worden overplannen voor de herinrichting van dit deel
gestoken. De bomen in de groenstrook
maakten wij in 2010 bekend. Vorig jaar
tussen fietspad en rijbaan worden waar

na de zomer kon u reageren op deze
plannen. De uitvoering van de werkzaamheden vindt plaats van februari tot en met
mei 2011. Het kruispunt Herenweg/
Kerklaan/Eykmanlaan wordt vervangen door
een rotonde. Verder leidde de inspraak
ertoe dat de fietsoversteek bij de Willem
Klooslaan en Oude Posthuisstraat wordt
uitgebreid met een oversteekplaats voor
voetgangers, en dat er tussen de Kerklaan
en Duin en Vaart minder bomen komen
ten gunste van extra parkeervakken.
Verder heeft de gemeenteraad gevraagd
om bredere fietspaden: 2.40 meter breed
in plaats van de oorspronkelijk geplande
1.80 meter.

Afsluiting en omleiding
Vanaf 14 februari is de Herenweg tussen
Lanckhorstlaan tot en met kruising
Kerklaan/Eykmanlaan afgesloten voor
verkeer in zuidelijke richting (richting
Bennebroek). Het verkeer wordt omgeleid
via de Lanckhorstlaan, Heemsteedse
Vervolg op pag. 2

Heeft u een grijze rolemmer? Dan heeft u
een nieuwe sticker bij de afvalkalender
ontvangen. Deze sticker plakt u op het
deksel van de grijze rolemmer. In 2011
moeten de grote rolemmers met een
inhoud van 240 liter voorzien zijn van een
groene sticker. De kleine rolemmer heeft
een rode sticker nodig. De stickers met
barcode vormen een controlemiddel dat
onder andere informatie geeft over het
adres waartoe de rolemmer behoort.
In deze maand worden de aangeboden
grijze rolemmers die nog geen juiste
sticker hebben, voorzien van een geel
waarschuwingslabel. Op dit label staat
het verzoek om de sticker alsnog aan te
brengen.
Vanaf 31 januari 2011 worden alleen nog
grijze rolemmers geleegd die voorzien
zijn van een juiste sticker.
Heeft u nog vragen over het gebruik van
de sticker, de grijze rolemmer of de afvalkalender of heeft u geen stickers ontvangen?
Neem dan contact op met de afdeling
Publieksinformatie van De Meerlanden
via telefoonnummer (0297) 38 17 17.

In deze HeemstedeNieuws o.a.:
• Verzamelcontainers voor plastic
verpakkingsafval
• Toelichting bij nieuwe regels
grofvuil

Volg ons op:

• Werk aan de weg
• Serviceloket Begraafplaats
• Omgevingsvergunning

www.youtube.com/gemeenteheemstede

heemstedetweet

HeemstedeConnect (group)

Adresgegevens & openingstijden
Publieksbalie (voorheen burgerzaken)
Maandag tot en met woensdag van 08.30 - 17.00 uur, Donderdag van 08.30 - 19.30 uur, (tussen
17.00 - 19.30 uur: alléén voor reisdocumenten, rijbewijzen en uittreksels GBA/Burgelijke stand),
Vrijdag van 08.30 - 13.00 uur
Voor ondertrouw/partnerschapsregistratie, erkenning van (ongeboren) kinderen en naturalisatie
moet u vooraf eerst een afspraak maken.
Bouw- en Woningtoezicht (BWT)
Maandag t/m donderdag van 08.30 - 17.00 uur, Vrijdag van 08.30 - 13.00 uur
Op afspraak: de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag tot 13.00 uur) en donderdagavond tussen
17.00 - 19.30 uur.

Raadhuis: Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Telefoon (023) 548 58 68.
Fax (023) 548 57 00. E-mail: gemeente@heemstede.nl Website: www.heemstede.nl
Sociale Zaken
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur. Op afspraak: de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag
tot 13.00 uur)
Loket Heemstede
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur. Op afspraak: de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag tot
13.00 uur). U kunt ook een afspraak maken voor een huisbezoek.
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Vervolg van pag. 1
Dreef, Camplaan en de Van Merlenlaan.
Verkeer van zuid naar noord (richting
Haarlem) is wel mogelijk. Fietsers kunnen
in twee richtingen gebruikmaken van één
fietspad.
De Herenweg wordt twee keer volledig
afgesloten. Eén keer half maart, in het
weekend van vrijdag 21.00 uur tot maandag
05.00 uur, in verband met rioolwerkzaamheden. En één keer eind mei, eveneens
gedurende dezelfde tijden in het weekend,
in verband met het aanbrengen van
asfalt.
De exacte data van de afsluiting zullen
wij via deze krant en www.heemstede.nl
bekendmaken.
Overigens zorgt de aannemer ervoor dat
het Bloemencorso op zaterdag 16 april
gewoon ongehinderd gebruik kan maken
van de Herenweg.

Verdere planning
De reconstructie van de Herenweg verloopt in 4 fases:

Rotonde Kerklaan/Eykmanlaan/
Herenweg tot en met de Koediefslaan. Uitvoering februarijuni 2011.
Fase 2: Koediefslaan tot aan de Wagenweg. Voorbereiding (inclusief
inspraak) in de eerste helft van
2011. Uitvoering begin 2012.
Fase 3/4: Rotonde Kerklaan/Eykmanlaan/
Herenweg tot aan Bennebroek.
Voorbereiding (inclusief inspraak)
in 2012. Uitvoering nog niet
bekend.
Fase 1:

Informatie
Met vragen over de werkzaamheden kunt
u terecht bij de heer Rein van Kampenhout
via telefoonnummer (023) 548 57 72 of de
heer Hans Lamers via (023) 548 56 17.
Reageren per e-mail kan via
herenweg@heemstede.nl
Bewoners aan de Herenweg en omgeving
worden met een brief persoonlijk geïnformeerd over de werkzaamheden.

Uitbreiding locaties

Verzamelcontainers voor
plastic verpakkingsafval
In 2009 is in de gemeente Heemstede
gestart met de gescheiden inzameling
van plastic verpakkingsmateriaal. Op acht
plaatsen, verspreid over de gemeente,
kan plasticafval van huishoudens apart
worden ingeleverd. En daar wordt goed
gebruik van gemaakt! De containers raken
wel snel vol, waardoor ze bijna dagelijks
geleegd moeten worden.
Daarom wordt het aantal locaties voor het
wegbrengen van plasticafval uitgebreid.
Begin februari 2011 worden op vijf locaties,
waar ook al containers voor glas en papier
aanwezig zijn, bovengrondse verzamelcontainers voor plastic geplaatst:
- Valkenburgerplein;
- Aletta Jacobslaan/Jos Gemmekeweg;
- Zandvoorter Allee;
- Bartoklaan, tegenover brengparkje Franz
Leharlaan;
- Laan van Dick Laan/Godfried Bomanslaan.
De gemeente Heemstede en De Meerlanden zijn overtuigd van het belang van
het gescheiden inzamelen van kunststof
verpakkingsafval. Echter, door de onzekerheid over landelijke regelgeving en

vergoedingen voor plastic in de toekomst
is deze uitbreiding met bovengrondse
containers tijdelijk. De containers blijven
uiterlijk tot en met 2012 staan.
Half maart 2011 worden bij de Dekamarkt
aan de Binnenweg en Albert Heijn aan de
Blekersvaartweg de huidige verzamelcontainers voor plastic vervangen door
‘perscontainers’. Een perscontainer kan
het afval 5 tot 6 keer verkleinen, zodat
meer plastic in de container kan worden
verzameld. Doordat de containers meer
afval aan kunnen, moet worden voorkomen
dat er plastic zakken naast de container
worden geplaatst.

Toelichting bij nieuwe
regels grofvuil
De afgelopen weken hebben wij u in deze
uitgave geïnformeerd over de nieuwe regels
voor grofvuil. Bij de gemeente zijn hierop
verschillende reacties binnengekomen.
Daarom gaan we hieronder in op de uitgangspunten bij de nieuwe regels.
De afvalinzameling in Heemstede is kostendekkend. Inwoners betalen voor de afvalinzameling via de jaarlijkse afvalstoffenheffing, die in Heemstede tot de laagste
van Noord-Holland behoort. Deze belasting kan laag blijven door het hanteren
van het principe ‘de vervuiler betaalt’. Het
is dus ook een stimulans om bewust met
afval om te gaan. Wie het afval goed
scheidt houdt minder restafval over.
Voor gescheiden afval hoeft u niet te
betalen. Verspreid in Heemstede zijn er
‘brengparkjes’ waar u glas, papier en
plastic kunt wegbrengen. Op enkele
plaatsen staan containers voor kleding.
Wie toch niet genoeg heeft aan de grijze
rolemmer, kan een grotere kopen of één
erbij. De afvalstoffenheffing die men
betaalt gaat dan wel omhoog.
Wanneer u incidenteel te veel afval heeft,
kunt u dit ook naar de milieustraat brengen.
Dit restafval wordt niet geregistreerd als
grofvuil en telt dan ook niet mee voor de
3 m3 -regeling. Het is echter gebleken dat
meerdere inwoners met regelmaat huishoudelijk restafval naar de milieustraat

brengen. Omdat het niet de bedoeling is
om op deze manier een hoger tarief voor
de afvalstoffenheffing te ontlopen zal er
een speciaal tarief voor vuilniszakken
komen. Dit tarief moet nog worden vastgesteld door de gemeenteraad, maar zal
ongeveer € 2,-- per huisvuilzak gaan
bedragen.
De kosten die voor grofvuil worden gerekend,
zijn in lijn met omliggende gemeentes als
Haarlemmermeer en Bloemendaal (Bennebroek). De regeling gaat ervan uit dat een
gemiddeld huishouden door bewust met
afval om te gaan onder de (gratis) limiet
van 3m3 blijft.
Grote en kleine elektrische apparaten en
groen afval kunt u altijd gratis aanbieden
bij de milieustraat.
Ook kunt u grote elektrische apparaten,
zoals koelkasten, meegeven aan de
leverancier van uw nieuwe apparaat. De
leverancier is verplicht het oude apparaat
gratis mee te nemen.
Meubels zoals banken, tafels en kasten
kunnen vaak nog een tweede leven krijgen
bij de kringloopwinkel.
Het tarief voor het laten ophalen van
grofvuil is weliswaar € 20,-- maar dit is
nog niet kostendekkend. Dit tarief is
bewust laag gehouden om groepen
inwoners, zoals ouderen, niet op hoge
kosten te jagen.

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

Blekersvaartcomplex
Tot medio februari 2011 worden in het Blekersvaartcomplex werkzaamheden uitgevoerd
in de Wasserij Annalaan, Bleekveld, Jan Wiegmanlaan. Een deel van het wegdek wordt
verwijderd voor het aanbrengen van filterbuizen. Het werk is onderdeel van een grondwatersaneringsprogramma van de provincie Noord-Holland. Verkeer wordt omgeleid ter hoogte
van de werkzaamheden.
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Omgevingsvergunning
Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsvergunning (Wabo) in werking getreden. Op grond van deze wet is voor veel activiteiten waarvoor tot 1 oktober 2010 een
aparte vergunning of ontheffing vereist was nu een omgevingsvergunning vereist waarin de verschillende vergunningen en ontheffingen integreren. Hieronder treft u de diverse
aanvragen omgevingsvergunning voor deze week aan. Omdat we nu in een overgangsperiode zitten worden ook nog vergunningen verleend die voor 1 oktober 2010 zijn aangevraagd
en dus volgens het oude recht moeten worden afgehandeld. Als wij deze vergunningen (b.v. bouwvergunningen, kapvergunningen en sloopvergunningen) verlenen maken wij dat ook
bekend in deze rubriek.

Aanvragen omgevingsvergunning
Omgevingsvergunning voor bouwen
Sportparklaan 8
het plaatsen van een scorebord en een
2011.017
videotoren
ontvangen 14 januari 2011
Mahlerlaan 4
het plaatsen van een dakkapel op het
2011.019
voorgeveldakvlak en het uitbreiden van de
badkamer
ontvangen 17 januari 2011
het uitbreiden van de woning aan de achterzijde, 2011.007
N.K.J. van Waasplein 7
het verlengen van de luifel aan de achterzijde,
het aanpassen van enkele ramen en het stuccen
van de gevels
ontvangen 24-12-2010
Wilhelminaplein 19A
het plaatsen van een dakterras
2011.022
ontvangen 19 januari 2011
De beslistermijn voor bovengenoemde aanvragen is 8 weken vanaf ontvangst van de
aanvraag.

De aanvragen liggen vanaf 27 januari 2011 op maandag tot en met donderdag van
08.30 – 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouw- en
Woningtoezicht (Raadhuisplein 1).

Voornemen verlenen omgevingsvergunning voor afwijking van het
bestemmingsplan
Wij zijn voornemens voor onderstaand bouwplan een omgevingsvergunning voor afwijking
van het bestemmingsplan te verlenen:
Beethovenlaan 5

het uitbreiden van een woonhuis

2010.084

Het verzoek ligt vanaf 27 januari 2011 gedurende 2 weken op maandag tot en met
donderdag van 08.30 - 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de
afdeling Bouw- en Woningtoezicht aan het Raadhuisplein 1. Belanghebbenden kunnen hierover tijdens de periode van terinzageligging zienswijzen aan de gemeente kenbaar maken.
Voor nadere informatie over het verzoek kunt u zich wenden tot M. Jansen van de afdeling
Bouw- en Woningtoezicht, telefoon (023) 548 57 52.

Verleende omgevingsvergunning (verzonden 21 januari 2011)
Omgevingsvergunning voor verstoren van een monument en bouwen
Kadijk 34 a en b
het verbouwen /vergroten van een bollenschuur 2011.021
en bouwen schuur
ontvangen 18 januari 2011
De beslistermijn voor bovengenoemde aanvraag is 26 weken vanaf ontvangst van de
aanvraag.
Omgevingsvergunning voor kappen
In de groenstrook bij
het kappen van 3 bomen
Kennemeroord 1 t/m 38
ontvangen 17 januari 2011
Ir. Lelylaan 67
het kappen van een boom
ontvangen 13 januari 2011
Sportparklaan 4
het kappen van 2 bomen
ontvangen 17 januari 2011
Eemlaan 18
het kappen van een boom
ontvangen 18 januari 2011

2010.0477

De bovenstaande vergunning ligt vanaf 27 januari 2011 op maandag tot en met donderdag van 08.30 - 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling
Bouw- en Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). Belanghebbenden kunnen hiertegen bezwaar
maken. Zie kader.

Verleende reguliere bouwvergunning 2e fase (verzonden 18 januari 2011)
2011.016

Kadijk 34c

2011.018

De bovenstaande vergunning ligt vanaf 27 januari 2011 van maandag tot en met donderdag van 08.30 - 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling
Bouw- en Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). Belanghebbenden kunnen hiertegen
bezwaar maken. Zie kader.

2011.020

het bouwen van een bungalow

2010.203/3876

2011.024

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

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

Omgevingsvergunning voor kappen
Johannes Verhulstlaan 10
het kappen van een boom

Iedere werkdag tussen 09.00 en 13.00
uur kunt u, zonder afspraak, bij het Loket
langskomen. U kunt ons ook bellen om uw
vraag te stellen.
Loket Heemstede
Raadhuis, Raadhuisplein 1
Telefoon (023) 548 30 40
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag
van 09.00 tot 13.00 uur.

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

Serviceloket Begraafplaats
Alle zaken met betrekking tot overlijden
en begraven zijn op een efficiënte 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 uit-

printen) 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, telefoon
(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.
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Budget lokaal culturele initiatieven 2011

Zoekt u een vrijwilligersbaan of klus?
Heeft uw organisatie vacatures voor
vrijwilligers? Heeft u vragen over arbeidsvoorwaarden, rechten en plichten? Of
zoekt u een goede cursus/workshop voor
uw vrijwilliger(s)? Dan kunt u terecht bij het
steunpunt Vrijwilligerswerk Heemstede!
p/a Casca-de Luifel - Herenweg 96 -

Postbus 578 - 2100 AN Heemstede.
Spreekuur op afspraak, telefonisch
bereikbaar di. t/m do. van 09.00 tot 12.00
uur, tel: (023) 548 38 24/26.Digitale informatiezuil (dagelijks tijdens openingstijden
van de Luifel)
E-mail: steunpuntvrijwilligerswerk@casca.nl
Website: www.vrijwilligerswerkheemstede.nl

Vergadering commissie voor bezwaarschriften
De commissie voor bezwaarschriften houdt een vergadering op donderdag 3 februari
2011 om 20.00 uur in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1
20.00 uur bezwaar tegen de afwijzing van een verzoek om een gehandicaptenparkeerplaats - niet openbaar 20.30 uur bezwaar tegen de verleende bouwvergunning voor het uitbreiden van een
woonhuis en het bouwen van een kelder aan de Dr. P. Cuyperslaan 2 - openbaar 21.00 uur bezwaar tegen de verleende omgevingsvergunning voor het kandelaberen van
bomen aan de Von Brucken Focklaan - openbaar Voor informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van de commissie, tel.
(023) 548 56 07.

Uitschrijving GBA
Met onbekende bestemming uitgeschreven uit de gemeentelijke basisadministratie
persoonsgegevens (GBA)
Als u gaat verhuizen moet u dit ook doorgeven aan uw (nieuwe) woongemeente. Vaak
gaat dit goed, maar soms wordt dit vergeten. De gemeente start dan een adresonderzoek
op, waarbij de persoon -indien mogelijk- erop gewezen wordt dat er nog aangifte van de
verhuizing gedaan moet worden. Als er geen aangifte gedaan wordt of als de persoon
niet te traceren is, besluit het college van burgemeester en wethouders deze persoon
‘met onbekende bestemming’ uit te schrijven uit de gemeentelijke basisadministratie
persoonsgegevens (GBA). Dit betekent, dat iemand dan ook formeel niet meer op dat
adres staat ingeschreven. De gevolgen hiervan zijn dat er bijvoorbeeld geen reisdocument
of rijbewijs bij de woongemeente aangevraagd kan worden en dat er geen gebruik
gemaakt kan worden van verschillende overheidsvoorzieningen. Ook wordt, als iemand
65 wordt, de AOW gekort. Het is daarom van groot belang dat alsnog aangifte van een
verhuizing gedaan wordt.
Het college van burgemeester en wethouders heeft het voornemen om de volgende
persoon per 18-01-2011 met onbekende bestemming uit te schrijven:
M.Ł. Dusinski, geboren 29-03-1983, Cruquiusweg 124
Als de betrokkene het hier niet mee eens is, kan deze binnen twee weken na plaatsing
van deze publicatie hierop reageren door contact op te nemen met de afdeling
Publiekszaken van de gemeente Heemstede (Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ
Heemstede, telefoon (023) 548 58 68.

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

Wilt u iets ondernemen in Heemstede om de cultuur te bevorderen? Mogelijk komt uw
initiatief in aanmerking voor een subsidie van de gemeente. De gemeente heeft nl. voor
deze ‘lokaal culturele initiatieven’ een budget beschikbaar van maximaal € 7.000.,-Dit bedrag is beschikbaar voor activiteiten die zich richten op het bevorderen van
cultuurparticipatie, cultuurbehoud en cultuureducatie in Heemstede.

Subsidievoorwaarden
Uw subsidieverzoek moet aan enkele nadere voorwaarden voldoen:
- Het moet voldoen aan de voorwaarden in de Algemene subsidieverordening Heemstede
en de Verordening Subsidiëring Lokaal Culturele Initiatieven. Dit houdt in dat onder andere
een begroting van de activiteiten moet worden ingediend;
- de activiteit of het project dient in 2011 van start te gaan;
- u moet uw subsidieverzoek indienen vóór 1 maart 2011.
Als het beschikbare budget van € 7.000,-- onvoldoende is om alle aanvragen te honoreren,
zal het college van B&W keuzes maken. Bij deze afweging wordt prioriteit gegeven aan
activiteiten die het duidelijkst een verbinding leggen tussen de pijlers van het cultuurbeleid (cultuureducatie, cultuurbehoud en cultuurparticipatie) of tussen één van deze
pijlers en andere beleidsterreinen.
Overigens komt een Heemsteedse muziekvereniging die wordt bezocht door een buitenlandse muziekvereniging in aanmerking voor een incidentele subsidie van € 500,--.
Voorwaarde is dat de betreffende buitenlandse muziekvereniging gedurende het bezoek
minimaal één optreden in Heemstede verzorgt.
Voor meer informatie over deze subsidie kunt u contact opnemen met de heer Koen
Siegrest van de afdeling Welzijnszaken, telefoonnummer (023) 548 56 79 of via de
e-mail: ksiegrest@heemstede.nl. Hier kunt u ook een aanvraagformulier verkrijgen.

Bezwaar maken of uw mening/zienswijze kenbaar
maken
Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen een door de gemeente genomen besluit door
binnen zes weken na de verzenddatum, een gemotiveerd bezwaarschrift te richten aan het college
van burgemeester en wethouders, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Een bezwaar moet zijn ondertekend en zijn voorzien van naam en adres, datum, een duidelijke verwijzing naar het besluit en
de reden van bezwaar.
Over onderwerpen waarover nog geen beslissing is genomen kunt u in die gevallen waar dit is
aangegeven uw zienswijze kenbaar maken. Richt hiertoe binnen de termijn van terinzagelegging, schriftelijk uw reactie aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 352,
2100 AJ Heemstede. Uw reactie zal bij de besluitvorming worden betrokken.
Meer weten?
Neem contact op met de gemeente, telefoon (023) 548 58 68 of e-mail: gemeente@heemstede.nl.

Beroep
U kunt, als u belanghebbende bent, op grond van de Algemene wet bestuursrecht beroep aantekenen bij de rechtbank Haarlem wanneer u in een voorfase zienswijzen heeft ingediend of
wanneer u niet verweten kan worden geen zienswijzen te hebben ingediend. Richt uw beroepschrift binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd aan: Rechtbank
Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een beroepschrift moet zijn
ondertekend en zijn voorzien van naam en adres, datum, een omschrijving van het besluit
waartegen het beroep zich richt en de reden van beroep. Bij het beroepschrift moet zo mogelijk
een afschrift van het besluit waarop het geschil betrekking heeft, worden overlegd.

Ter inzage
Stukken liggen gedurende openingstijden ter inzage in de het raadhuis, Raadhuisplein 1.
De stukken zijn tevens in te zien in de gemeentelijke openbare bibliotheek (Julianaplein 1).

