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STOMERIJ EN
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Getuigen
gezocht na
inbraak winkel

Wethouder Jur Botter leest voor
Heemstede - Voorlezen aan
kinderen is belangrijk. Het prikkelt de fantasie, ontwikkelt het
taalgevoel en bezorgt hen veel
plezier. Speciaal voor baby’s,
peuters en kleuters zijn er De
Nationale Voorleesdagen. Deze dagen hebben als doel het
voorlezen aan kinderen die zelf
nog niet kunnen lezen, te bevorderen. Zo worden kleintjes gro-

Geweld tegen
hardloper

Haarlem - Zondagavond om ca.
22.00 uur raakte een 18-jarige
hardloper uit Haarlem gewond.

Rookworsten

te lezers. De jaarlijkse Nationale Voorleesweek begint officieel
met het nationale voorleesontbijt
waarbij veel bekende Nederlanders voorlezen op kinderdagverblijven en peuterspeelzalen.
Dit jaar doet ook Casca Kinderopvang hieraan mee om te laten
zien dat zij voorlezen belangrijk
vindt. Op kinderdagverblijf Piere-

wiet zijn de kinderen op woensdag 18 januari voorgelezen door
een bekende Heemstedenaar:
wethouder Jur Botter. Daarna
hebben de kleintjes er met elkaar gezellig fruit gegeten.
Zowel de kinderen als de leidsters waren heel enthousiast
en hebben Jur gevraagd of hij
niet elke week kan komen voorlezen!

r5.

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

Zandvoortselaan 157
Heemstede
Tel. 023-5242809

Ooit waren hier
54 buitenplaatsen
Heemstede/Bennebroek – De
nieuwe HeerlijkHeden is uit, het
tijdschrift van Historische Vereniging Heemstede en Bennebroek.
Een van de thema’s die worden
belicht heet ‘buitenplaatsen’. Nu
wil het geval dat 2012 is uitgeroepen tot het Jaar van de Historische Buitenplaats. U kent de
huidige buitenplaatsen als Huis
te Manpad en de Hartekamp
vast wel. Deze buitenplaatsen
van weleer zijn nu nog bewoond.
Maar wist u dat er in de bloeitijd – tussen 1600 en 1900 ongeveer – wel 54 ‘lustoorden’ in de
regio Heemstede en Bennebroek
waren? U leest het in de nieuwe
HeerlijkHeden, Meer info: www.
hv-hb.nl of bel met 023-5284741.

INGEZONDEN

De jongen verklaarde dat hij tijdens het hardlopen in de Hekslootpolder is verwond aan zijn
buik door een onbekend gebleven persoon. Het hoe en waarom
is onduidelijk. Getuigen kunnen
bellen naar: 0900-8844.

Volgende week in deze
krant aandacht voor

Geopend van
16.00-22.00 uur
Dinsdag gesloten

Vossen eten uit je hand. . . . .

WELLNESS

2 stuks

50

Heemstede - Zondagavond
even na 21.00 uur is er ingebroken bij een winkel met huishoudelijke apparatuur aan de Binnenweg. Een medewerker ging
poolshoogte nemen bij het pand
nadat het inbraakalarm was afgegaan. Hij alarmeerde de politie. Een poortdeur aan de achterzijde bleek te zijn geforceerd,
evenals de achterdeur van het
pand. Of er buit gemaakt is, is
nog niet duidelijk. De politie onderzoekt de inbraak en vraagt
mensen die mogelijk iets gezien of gehoord hebben van de
inbraak, of die verdachte personen in de omgeving van de winkel hebben gezien op een eerder moment, contact op te nemen met de politie in Heemstede
via het telefoonnummer 09008844. Informatie kan ook anoniem worden doorgegeven via
0800-7000.

depot
SIGAREN
SPECIAALZAAK
PAUL MANS

Podium Oude Slot
Cabaret

Het Oude Slot
Ingang Ringvaartlaan, Heemstede
Woensdag 1 februari 2012
Aanvang: 20:15 uur
Toegang: e 17,- / e 15,-

Daniël
Samkalden
Ik en de Wereld
www.podiumoudeslot.nl / tel. 06 - 13 13 36 26

Regio - Maandag een fantastische duinwandeling gemaakt waarbij
ik drie vossen tegenkwam. Volgens zeggen is het een familie van een
moeder en twee welpen van ongeveer 9 maanden oud. Op de foto
zien we de moeder. Door de vele aandacht en het geven van voedsel zijn de vossen nogal gewend aan mensen. Het geeft mooie plaatjes, maar ook overlast, doordat de vossen steeds verder de steden in
trekken.
Daan Hendriks

**

Aanbiedingen slagerij Van der Werff
en Supermarkt de Koning pagina 4 & 5.

**
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INGEZONDEN

Russische
roulette

Kerkterrein Bavokerk
Herenweg afgesloten
Heemstede - De enorme parkeerdruk van gebruikers van
omliggende panden zorgt ervoor
dat de eigen parochianen en bezoekers van uitvaarten en huwelijksvieringen steeds vaker geen
parkeerplaats op het parkeerterrein van de kerk kunnen vinden.
Langdurig overleg met de gemeente heeft niet geleid tot een
afdoende oplossing.
Ook omdat steeds vaker vrachtauto’s het terrein opreden, heeft

de kerk tegen hoge kosten voor
eigen rekening het hele terrein
opnieuw moeten laten asfalteren.
Rekening houdend met deze
feiten en om nachtelijke criminaliteit tegen te gaan, heeft de
Bavokerk besloten om het terrein vanaf maandag 30 januari te
sluiten. Er blijven voldoende parkeermogelijkheden op de openbare parkeerterreinen en parkeerstroken.
Ton van den Brink

vlooienmarkt
Zondag 29 januari

Ontsnappen aan
dichte kruising

Sportcentrum Groenendaal
aan de Sportparklaan 16
(pal naast het zwembad)
HeemSteDe

Welkom van 9.30-16.00 uur. Entree
2 euro p.p. Kinderen t/m 11 jaar
gratis toegang. Info of reserveringen
0229-244739 of 244649

internet: www.mikki.nl

Heemstede - Op de foto
de Edelweissexpress, een
dieseltrein (foto N. Spilt)
die tussen Amsterdam en
Zürich reed vanaf zomer
1928, de daarna met wisselende eindbestemmingen maar vanaf 1933 weer
naar Zwitserland. De foto
toont de doorrit in Heemstede op 24 mei 1974. Te
zien zijn nog de oorspronkelijke witte hekjes aan de
perrons en de kopeindes. In
het najaar van 2004 is hier
het perron verlengd voor de
langere treinen.
Onder de trein is wel wat
leuks te ontdekken, een
overpad aan het eind van
de schuin aflopende perrons. Men ging overstekend
van spoor 1 naar spoor 2,
zonder
overwegbomen.
Een hellingbaan(schuin aflopend trottoir) gaf toegang tot het parkeerterrein
op het Roemer Visscherplein waar het visgraatparkeren nog de normaalste
zaak van de wereld was. Dit
overpad is verwijderd toen

Heemstede – Lezerstip: “Hoewel het kruispunt Herenweg is
afgesloten, kan het verkeer wel
gebruikmaken van de Herenweg
door bij Bos Makelaardij rechtsaf te slaan richting Bennebroek
en linksaf te slaan bij Recourt
richting Haarlem.”

Heemstede - Daar komen
ze. Tussen acht en negen uur
’s morgens. Op een doordeweekse dag. Moeders met
kinderen. Zoals graag wordt
gezien. Op de fiets naar de
scholen in de Geleerdenwijk.
Andere moeders en natuurlijk
ook vaders zijn minder sportief
en pakken even snel de bolide. Op het nieuwe kruispunt
tussen Kerklaan en Eijkmanlaan ontmoeten de verkeersstromen elkaar. Moeders met
dichtgeknepen billen: “Zou
het nu goed gaan?” Nergens
worden de verkeersregels van
het langzame verkeer zo goed
nageleefd. De arm horizontaal,
gestrekt om de voorgenomen
richting aan te geven. De hele
ronding van de rotonde lang.
Dat hoeft natuurlijk niet, alleen
bij het afslaan. “Maar die automobilist, ziet ie me wel?” Knal.
Wijdbeens wordt van de fiets
gesprongen. Sorry, wuift het
snelverkeer. Had je even niet
gezien. Lette teveel op het autoverkeer en het vrij zijn van
de rotonde om er op te komen. Maar het langzame verkeer van gisteren is anders geworden. Snelle e-bikes blijken
erg snel. Ze gaan wel 25 kilometer per uur. De kindertjes die begeleid worden door
hun ouders schrikken zich een
ongeluk. Ging weer net goed.
Nee. Alle “verbetering” blijkt
niet altijd een vooruitgang.
Fred Belt

Aanrijding met COLOFON
Voorhouter
Heemstede – De politie kreeg
zaterdagmorgen
omstreeks
11.30 uur een melding van een
aanrijding met letsel op de Lorentzlaan tussen twee personenauto’s. Een van de betrokkenen, een 58-jarige man uit Voorhout, kwam na de botsing tegen
een boom tot stilstand. Hij is met
hoofdletsel naar een ziekenhuis
vervoerd. De andere partij, een
58-jarige Heemstedenaar, raakte
voor zover bekend niet gewond.
De politie stelt een onderzoek in
naar de precieze toedracht van
de aanrijding.

Diverse inbraken
in Haarlem en
Heemstede
Heemstede/Haarlem – In
Haarlem, bij woningen aan de
Laan van Angers, is donderdag
19 januari getracht in te breken.
Bij een woning is dat gelukt. De
dader(s) verschafte zich toegang
tot het appartement door het
ruitje naast de voordeur te vernielen. Na de inbraak bleef een
grote ravage achter. Bij een ander huis werd zachtjes getikt tegen de ruit naast de voordeur,
zonder resultaat. De bewoonster
belde echter met de politie, die
drie jongemannen op de galerij
weg zag rennen. Twee ontsnapten via de wenteltrap, de ander
sprong van de eerste verdieping
naar beneden. De drie wisten uit
handen van de politie te blijven.
In Heemstede zijn ook diverse
inbraken gemeld, onder meer in
de Glip.

Het spoor van toen

van 1930

Verschijnt woensdag
EDITIE 5:
HEEmsTEDE
BEnnEBroEk
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aanleveren van advertenties:
Dinsdag voor 12.00 uur
aanlever@heemsteder.nl
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Tel. 0251-674433
Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
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Ingezonden brieven:
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op ontwikkelingen die spelen binnen de gemeente. Uw ingezonden
brief dient echter ondertekend te
zijn met naam en adres, telefoon of
e-mailadres. De redactie behoudt
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te weigeren.
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attent, dat door ons in deze krant
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de liften in de zomer van 1999 in gebruik
werden gesteld.
Terug naar de Edelweiss Express; vanaf de
zomer van 1974 reed deze trein tot slechts

de Belgische hoofdstad en in mei 1999 reed
deze trein voor het laatst. Meer informatie:
Gertjan Stamer, info@stationhad.nl.
(foto: N. Spilt)
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Het adres voor verantwoord lekker vlees !

Geen feestelijke opening
door totale leegroof
Heemstede - Op zondag 22 januari had de feestelijke opening
moeten plaatsvinden van de
nieuwe damesmodezaak Joe &
Brown aan de Zandvoortselaan
8A te Heemstede. Een inbraak
en complete leegroof in de nacht
van zaterdag op zondag heeft
deze feestelijke opening radicaal verstoord. Zaterdag hebben de eigenaressen Claire Mura en Caroline Volz tot laat in de
avond gewerkt om de nieuwe
winkel openingsklaar te maken.
Verlammend was dan ook toen
op zondagmorgen werd ontdekt
dat na inbraak letterlijk de hele

winkel inclusief kledinghangers
was leeggeroofd. Het leek wel of
iemand niet wilde dat deze winkel zou gaan openen.
De eigenaressen waren na de
ontdekking en het zien van de
compleet lege winkel totaal uit
het veld geslagen. Na de emotie kwam echter de realiteit snel
naar voren. Beide dames maakten direct plannen om de gestolen collectie weer snel aan te
vullen met nieuwe inkoop en mode die nog binnen moet komen.
Helaas geen opening dus op
22 januari, dan maar twee weken later.

Film bij Casca

Heemstede - Op woensdag 1
februari draait er een bijzondere dramafilm over het leven van
drie vrouwen die op het eerste oog elkaar niet kennen bij
Casca in de theaterzaal van de
Luifel, Herenweg 96, Heemstede. U kunt bellen voor informatie over de titel en inhoud en/of
om te bespreken: 023-54838281 (op werkdagen tussen 9 en 12
uur).
Aanvang film 20.00 uur, entree 5
euro, filmduur: 125 minuten.

Zaterdag werd nog hard gewerkt om de opening mogelijk te maken.

Vrouwen van nu

Zondag was alles verdwenen, behalve de bloemen.

Regio - De NBvP, Vrouwen van
Nu, afdelingen Heemstede en
Aerdenhout, hebben op woensdag 1 februari een gezamenlijke
afdelingsmiddag.
Er is deze middag een lezing
en show (door 12 koppels) over

schaatsklederdrachten, gehouden door mevrouw Hille uit Tienhoven.
Plaats: Adventskerk Leewerikkenlaan (zijstraat Zandvoortselaan) in Aerdenhout. Aanvang:
14.30 uur, zaal open 14.00 uur.
Voor leden gratis. Gasten betalen 2,50.
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Middagje Bernlef en
Flip Hammann in Oude Slot
Heemstede - ‘Gisteren trad
ik nog op met dichteres Mieke Marsman’, zo begon Bernlef zondagmiddag zijn interview
met neerlandicus Flip Hammann
in het Oude Slot. Bernlef is zelf
geboren Marsman, maar koos
vijftig jaar geleden al voor een
pseudoniem Bernlef om nooit
verward te worden met de dichter Marsman. Hij had de arme
Mieke dan ook geadviseerd een
pseudoniem aan te meten.
Een ontspannen begin van een
interview met de man die grote bekendheid kreeg met de beschrijving van binnenuit over
dementie met zijn boek Hersenschimmen dat hij schreef in
1984 en inmiddels in meer dan
50 talen is verschenen, het laatst
in het Egyptisch. In deze literaire matinee wil Flip Hammann
eerst praten met Bernlef over
zijn jeugd en hoe hij tot schrijven
kwam. Bernlef praat nog graag
over de jaren dat hij in Haarlem woonde, bijna om de hoek
van Hammann, die in de Heussenstraat woonde. Over zijn confrontatie met Jan Blankers, ja,
die van Fanny, die trainde hem
bij het hardlopen. Fanny zei ooit
tegen hem: ‘tot ziens in Helsinki
als de nieuwe Nederlandse kampioen’. Met zo`n autobiografisch
verhaal kun je thuiskomen!
Bernlef ging in die tijd, de jaren
60, geen druivenplukken of lui-

eren op Ibiza, hij koos voor Zweden. Met vrienden richtte hij in
1958 het blad Barbarber, ‘tijdschrift voor teksten’ op en hij
vertelt hoe zij op allerlei manieren het alledaagse binnen de
poëzie haalden. Zij wilden de
grenzen van het literaire doorbreken. Een vaste werkmethode
daarbij was het gebruik van ‘ready-mades’: bestaande teksten,
zoals reclamekreten en krantenknipsels die, uit hun context gelicht, tot poëzie werden. Zo legt
Bernlef nog even op de ‘Bernlef-manier’ uit wat het verschil is
tussen poëzie en proza. Poëzie is
als een directe uiting, net als tekenen. Proza is als een schilderij waarmee je bewust bezig bent
met een onderwerp. Hier al voel
je dat Bernlef niet zwaarwichtig
is, alhoewel zijn vele boeken dit
wel als onderwerp hebben.
Anekdotes versterken dit beeld,
de volle zaal van het Oude Slot
geniet. Tussen de verhalen door

Flip Hammann (links) in gesprek
met Bernlef.

atie voo r deze rub rie k
Hee mstede- De inform
de stic hti ng We lzij n
r
wo rdt verzorgd doo
OH).
Ouderen Hee mstede (W
, Hee mstede, telefo on
Lieven de Key laa n 24
ma andag t/m don der
023-528 85 10 op
g van
jda
vri
op
en
uur
00
dag van 09.00-17.
09.00-13.00 uur.
Samen Eten bij Welzijn Ouderen
Een keer in de maand bedenken de medewerkers in overleg met de kok een heerlijk menu. Voor dinsdag 28 februari staan stamppotten op het menu: hutspot en boerenkool met
een lekker sudderlapje. Dit wordt voorafgegaan
door een lichte soep en als dessert rijstpudding
met abrikozensaus. Tijdens de maaltijd krijgt u
2 drankjes en het geheel wordt afgesloten met
een kopje kofﬁe of thee en dat allemaal voor
slechts 10 euro.
Vanaf 12.30 uur wordt u welkom geheten door
de gastvrouwen van WOH. De maaltijdbonnen
zijn te koop bij de receptie.
Themamiddag ‘Het Ouder wordende Brein’
Deze themamiddag wordt georganiseerd door
Stichting Welzijn Ouderen Heemstede, De
Pauwehof en Casca. Een mens ontwikkelt zich
zijn hele leven. Er wordt gekeken naar de
groeiende wijsheid van het ouder wordende
brein plus het toenemende begrip voor mensen
om ons heen. De ouderdom komt niet alleen

krijgt hij opdrachten van Hammann om korte passages voor te
lezen uit zijn werken. Hammann
heeft de regie perfect in de hand
en stuurt het gesprek naar Bernlefs grote liefde, jazzmuziek. Hoe
Bernlef als kind bij pianoles bij
foute aanslagen tikken op de
vingers kreeg. Zo leerde je vroeger vlot pianospelen! Een vraag
uit de zaal over improvisatie in
de jazz komt precies op tijd. Hij
neemt er de tijd voor, legt uit
dat hij als kind al anders speelde dan de noten aangaven. Vele
tikken liep hij op, maar naar huis
fietsend, vroeg hij zich toch af: ‘is
dat wel zo? Dit is toch ook mooi!’
Bekende jazzmusici speelden
hun improvisatie zoveel dat het
uitvoerend werk werd.
Een heerlijke literaire zondagmiddag zonder hoogdravende
discussies in de intimiteit van
de donkere zaal van het Podium
Oude Slot.
Ton van den Brink

Voorlezen vast ritueel op
kinderdagverblijf Bambino
Heemstede - De nationale voorleesdagen zijn in volle gang. Op
woensdag 18 januari is landelijk
het startschot gegeven voor de
voorleesdagen. Kinderdagverblijf
Club Bambino aan de Overijssellaan 197 organiseerde afgelopen woensdag een voorleesontbijt. Speciale gasten waren politieagente Chantal en haar collega Tim, die samen kwamen voorlezen.
Club Bambino vindt het belangrijk om op deze manier aandacht
te vragen voor de nationale voorleesdagen. De kans is groter

dat kinderen die weinig tot niet
worden voorgelezen in de leeftijd van 0-4 jaar, met een achterstand op de basisschool beginnen. Dat is een serieus probleem. Daarbij komt ook nog dat
voorlezen niet alleen educatief
en goed voor de ontwikkeling is
maar het is ook nog eens heel
gezellig!
Club Bambino heeft van voorlezen een vast ritueel gemaakt. Het
is een steeds terugkerende activiteit en dit schept voor de kinderen duidelijkheid. Bovendien
vormt het voorlezen op zich een
moment van rust.

Seniorennieuws Heemstede
met gebreken, maar biedt ook mogelijkheden.
Deze middag start met de spreker Hans van
Dam, ethicus en docent neurologie, hij vertelt
waar het brein op hoge leeftijd sterk in is en
sterk kan blijven en dat doet hij zo toegankelijk mogelijk en in begrijpelijke taal. De tweede
spreker werkt veel met mensen die vergeetachtig zijn en vertelt over vergeetachtigheid en de
zin en onzin van geheugentrainingen.
U bent welkom op donderdag 16 februari om
14.00 uur in De Pauwehof, Achterweg 19 in
Heemstede. Vooraf zijn kaartjes á 3,50 (inclusief kofﬁe/thee) te verkrijgen bij: De Pauwehof,
Stichting Welzijn Ouderen Heemstede en Casca, de Luifel.
Cursus mobiel bellen
Welzijn Ouderen Heemstede biedt 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.
Een cursus bestaande uit 3 bijeenkomsten. De
data is donderdag 8, 15 en 22 maart van 13.30
uur tot 15.30 uur. Kosten cursus 20 euro inclusief kofﬁe of thee.
Voor verdere inlichtingen en reserveren: Welzijn Ouderen Heemstede.

Hulp bij het invullen van de aangifte
inkomstenbelasting voor 55 plus
De aangifte inkomstenbelasting 2011 moet voor
1 april worden ingevuld. De stichting Welzijn
Ouderen Heemstede biedt in samenwerking met
de ouderenbonden, hulp bij het invullen van de
aangifte. Er kan worden gekozen uit hulp op
kantoor van WOH of hulp bij het invullen bij de
mensen thuis.
Niet iedereen kan worden geholpen, er
zijn enkele voorwaarden verbonden aan de
hulp: het moet gaan om een eenvoudige
aangifte; het inkomen mag niet hoger zijn dan
ca 36.000 euro voor een alleenstaande en voor
gehuwden/ samenwonende ca. 54.000 euro
(inclusief opbrengst uit vermogen); en het moet
gaan om een beperkt vermogen. De kosten voor
de hulp bij het invullen van de belastingaangifte zijn 10 euro. Voor meer informatie of het
maken van een afspraak kan contact worden
opgenomen met Welzijn Ouderen Heemstede.
70+ Rijbewijskeuring bij WOH
Vanaf februari kunnen 70-plussers terecht bij
WOH voor hun rijbewijskeuring. Eenmaal per
maand is dr. F.J.F.E. Vismans van Medialert op
woensdagochtend aanwezig in de Lieven de
Keylaan 24. Er kan een afspraak worden gemaakt voor woensdag 22 februari.
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Vragen voor college omtrent
broedgebied reigers
Heemstede - Het artikel over
het afdekken van reigersnesten,
dat vorige week op de voorpagina van de Heemsteder stond, leverde nogal wat reacties op. Enkele omwonenden lieten zich
ongerust uit over het aanbrengen van plastic op de nesten zodat de reigers hun broedplek elders moeten zien te vinden, maar
gaven tevens aan vrees te hebben voor de nieuwbouwplannen op het Overbos-terrein. Het
is al enige tijd bekend dat het
oude tehuis plat gaat om ruimte te maken voor nieuwbouw.
Zorg wordt vooral geuit over het
verdwijnen van een deel van het

bos. Daarnaast liet een tweetal
buurtbewoners de redactie weten dat het ‘almaar volbouwen
van plaatsen in Heemstede waar
nog natuur is een halt toegeroepen zou moeten worden’. Twijfel werd bovendien uitgesproken
over de toch wel ‘dure’ appartementen die op het oude terrein
van Overbos gepland staan.
Joke
Ruitenberg-Alphenaar,
PvdA-lid, vatte de koe bij de horens en diende schriftelijke vragen bij het college van burgemeester en wethouders in
over de kwestie ‘reigernesten’.
Ze hoopt tijdens de komende
raadsvergadering, op 26 januari,

Stap nu in een nieuwe
Mazda en betaal de helft
Regio - Mazda RC in Velserbroek heeft een zeer bijzonder aanbod voor u: de unieke 50/50 deal. “Een fraaie en
voordelige actie”, vertelt brandmanager Hans Touw. Wanneer
u nu in een gloednieuwe Mazda 2 of Mazda 3 stapt, betaalt
u slechts de helft. De andere helft betaalt u pas over een
jaar. Rentevrij! U heeft tussentijds geen maandlasten of andere bijkomende rentekosten
en betaalt pas over een jaar
het resterende bedrag voor uw
nieuwe auto tegen 0% rente.
“Als u daarnaast nog kiest voor
de Mazda 2 BiFuel (wegenbelastingvrij) kunt u dubbel genieten van de geringe maandlasten”, aldus Touw.
Daarnaast kunt u kiezen uit alle andere Mazda personenwagens. Er zijn ook diverse bijzondere uitvoeringen leverbaar
met een zeer complete standaarduitrusting én een speciaal

prijskaartje. Naar welk model
of uitvoering uw voorkeur uitgaat, u sluit de beste deal. Laat
u verrassen en komt u naar de
showroom aan de Kleermakerstraat 63 in Velserbroek. Hans
Touw kan u alles vertellen over
de recente prijsverlaging op de
Mazda 5 en Mazda 6. Ook het
laatste nieuws van de nieuwe
Mazda CX-5 is dan bekend en
de auto staat binnenkort in de
showroom.
Kom langs en profiteer het eerste kwartaal al van de gunstige Mazda-acties. Ook voor occasions bent u aan het juiste adres. Informeert u naar de
voordelige Mazda MX-5. Al
ruim 20 jaar de meest verkochte cabriolet. Het seizoen staat
voor de deur en u gaat direct
uit uw dak bij de eerste voorjaarszon. Komt u snel want
weg is weg!
Mazda RC Velserbroek, Kleermakerstraat 63, tel. 0235132940.

antwoorden te krijgen.
Onder meer stelt ze het college
de vraag of het bekend is dat de
reigernesten op het bewuste terrein zijn afgedekt. Zij vraagt zich
tevens af of dat conform de gemaakte afspraken is met Stichting Sint Jacob inzake de bescherming van het broedgebied
van de reigerkolonie?
Gehoord hebbende dat de reigerkolonie al bezig waren met
nestbouwen, wil Ruitenberg
tot slot weten wat de wethouder denkt te zullen gaan ondernemen tegen de verstoring van
het broedgebied van de reigers?
Wordt vervolgd?

Lezing over oplichting
aan de deur
Bennebroek - Dinsdag 31 januari van 10.00 tot 12.00 uur organiseert Welzijn Bloemendaal
een lezing over oplichting aan
de deur. Smoezen of babbeltrucs: de politie informeert hoe
te handelen bij onbekenden aan
de deur.
Info: Welzijn Bloemendaal, Bennebroekerlaan 5, Bennebroek.
Aanmelden: 023-584 5300. Kosten 3 euro.

Whatever speelt live in
de 1ste Aanleg
Heemstede - Zaterdag 28 januari treedt de band Whatever op
in de 1ste Aanleg in de Raadhuisstraat. Ze staan beter bekend als
‘de Cruqband’ in de 1ste Aanleg hoewel Whatever de officïele naam is. Deze zeer swingende
coverband van 7 leden waarvan
6 van de bandleden elkaar hebben leren kennen als collega’s
bij SEIN (Stichting Epileptie Instellingen Nederland), in de regio beter bekend als de Cruquiushoeve, vandaar de naam de
Cruq-band.
Dit wil overigens niet zeggen

dat Whatever alleen maar binnen SEIN optreedt, integendeel! Whatever speelt graag buiten de poorten en speelt voor ieder wat wils. Een knallende band
met een grote schare fans uit de
directe omgeving van Heemstede. Whatever speelt vanaf 21.30
uur.
De 1ste Aanleg organiseert
maandelijks op de laatste zaterdag livemuziek of een themafeest. Daarnaast is er op zondagen de tweewekelijkse jam sessie voor beginnende en gevorderde muzikanten.

Speciale open avond Zang & Vriendschap
Regio - Op maandag 30 januari houdt Zang & Vriendschap een
Open Repetitieavond, met extra
aandacht voor nieuwe belangstellenden. Mannen die van zingen houden doen dat in Haarlem bij Zang & Vriendschap. Wie
wil kennismaken is op 30 januari
om 19.45 uur van harte welkom.
Toegang: gratis. Lokatie: het eigen gebouw van Zang & Vriendschap, aan de voet van de Grote of St.-Bavokerk, Jansstraat 74,
Haarlem.
Het Koninklijk Haarlems Man-

nenkoor Zang & Vriendschap is
het oudste mannenkoor van Nederland en behoort al bijna 200
jaar tot de beste koren van ons
land. Het koor - dat bovenal een
vriendenclub is met veel activiteiten, ook voor partners- behoort tot de beste Haarlemse
tradities. Met een eigen verenigingsgebouw en een eigen vaste dirigent Arno Vree. Het koor
heeft een heel gevarieërd repertoire van Schubert en Verdi tot Andrew Lloyd Webber, Arthur Sullivan en Ramses Shaf-

fy. Er worden regelmatig optredens verzorgd in binnen- en buitenland. Zang & Vriendschap
had recent erg veel succes met
Scrooge, met onder andere Eric
van Muiswinkel, dat in 22 voorstelingen ruim 14.000 bezoekers
trok. Zondag 29 januari treedt
het koor om 15.00 uur op in de
Philharmonie, samen met de Flying High Singers, een vrouwbarbershopkoor uit Nieuw-Vennep.
Kaarten à euro 15,00 bij de kassa van de Philharmonie.

Vroege vogels

Heemstede – Het moge duidelijk zijn: door de relatief warme
januarimaand steken krokusjes
hun kopjes al boven de grond.
Dat komt niet zo vaak voor aangezien de krokus een echte lentebloeier is. En januari is nog altijd een wintermaand.
Wist u dat de Grieken deze
bloem haar naam gaven? Krokos
betekent saffraan. Het was deze
bloem die hen saffraan leverde.
Nog een ander krokus’weetje’
is dit: de krokus bloeit alleen als
de zon schijnt. Bij bewolkte dagen houdt dit gewas haar blaadjes dicht. Dat geldt ook voor de
avonduren.
Deze gele exemplaren zijn te bewonderen op de rotonde van het
Valkenburgerplein.

Dit schilderij maakte Pit Zwaanswijk van het mannenkoor. Het hangt in
het eigen gebouw aan de Jansstraat 74 in Haarlem.

pagina 10

25 januari 2012

Huidverbetering zonder apparaten

Elisa Pesapane exposeert
in het raadhuis
Heemstede – Een wonderlijke combinatie van talent, opleiding en nuchter denken. Elisa Pesapane, portretschilder, tekenaar, illustrator, studeerde in
2004 af aan de ‘Koninklijke’ in
Den Haag, de academie voor
Beeldende Kunsten waar zij als
laatste nog de klassieke opleiding modeltekenen volgde. Hetgeen duidelijk te zien is in de
studies die zij maakte van schilderijen. Gave tekeningen waarin het talent zich openbaart, zij
doen denken aan de tekeningen
uit vervlogen eeuwen. Een opleiding waar talent ontwikkeld
werd om verder een weg te vinden. Zij moet wel een sterke manier van kijken hebben om met
zo`n afwisselend en spannend
aantal werken de Burgerzaal
van het Heemsteedse raadhuis
te vullen. Wie schildert er nu een
aantal forellen, liefdevol gekoesterd door een meisje? Een zelfportret? De voorstudie zwart-wit
tekening die tevens op de uitnodiging van de expositie staat, is
misschien nog intenser dan het
schilderij zelf. Dat mag u bekijken en voor uzelf beslissen.
Wethouder Jur Botter opende vrijdagmiddag de expositie

en had enkele vragen over haar
schilderijen, werk en manier van
werken. Over compositie, kleur,
verhaal, hoe de balans te vinden.
Elisa heeft een Italiaanse moeder en een Nederlandse vader,
dat zie je terug in haar werk. Elisa kan in eenvoudige woorden
praten over haar 35 portretten
van heel verschillende mensen
die allemaal blazen. Gekust door
Aeolus, een figuur uit de Griekse
en Romeinse mythologie als de
bewaarder van de wind.
Haar leermeesters waren niet alleen de schilders bij de ‘Koninklijke’, zij haalde in 2008 haar diploma Italiaanse Letterkunde
aan de Universiteit in Leiden.
Het drieluik ‘De wereld is vooral een kooi of Fools’ is een kolderieke komedie die zich afspeelt in een toren in de steigers, die zij ergens in Italië terloops tegenkwam. Jan Steen zou
er bij glimlachen! In een ander
drieluik kom je levensfasen van
personen uit een klucht tegen in
een alpenlandschap. Om meerdere keren te bekijken. Dat kan
tot eind maart tijdens kantooruren in de Burgerzaal van het
Raadhuis.
Ton van den Brink

Lien Mast vertrekt bij kleuters
Nicolaas Beetsschool
Heemstede - Ze heeft er zelf
voor gespaard om wat eerder
met pensioen te kunnen en nu ze
63 is, komt het er van. Afscheid
nemen van haar kleuters van
de Nicolaas Beetsschool. Ze is
gek op die kinderen, het leukste wat er is! Nu gaat ze weg van
die schatten om met haar schat
te reizen en de kamperen. Drieendertig jaar met de kleuters
houd je jong, zo vertelt Lien
Mast-Wijnstroom tussen haar
kleuters in de klas met op de
deur een grote kikker. “Onbevangen, creatief, flexibel zijn ze,
om jaloers op te worden. Elke
dag anders, elke dag een ander
feestje.” Ze stond op verschillende scholen. Onder andere negentien jaar op de Jan Willem
van Oranjeschool in Haarlem
met veertig kinderen, toen heel
gewoon. Dat zijn er nu hooguit

28 tot 30. In Heemstede maakte ze haar laatste negen jaar vol.
Haar vader, de vroegere opticien
Wijnstroom van de Zandvoortselaan, wilde haar boekhouder
laten worden, want op de Gerrit Barger haalde ze tienen voor
boekhouden en handelsrekenen.
Dat wordt toch te saai, dacht ze.
Achteraf is ze blij met haar opleiding kleuterkweekschool van de
Dreefschool.
Maar nu is het mooi geweest
met alle kleuters. Ze mogen allemaal afscheid komen nemen op
31 januari op de Nicolaas Beetsschool tussen 17.00 en 18.30 uur.
Daarna is haar klarinet aan de
beurt, die te lang heeft moeten
wachten op haar spel. En aandacht voor haar kleinkinderen.
Niet oppassen, ze zitten al op de
`grote` school.
Ton van den Brink

Heemstede - Bianca Sijssens
woont in een bijzonder pand in
Heemstede. Het historische gebouw van voormalig seminarie Hageveld herbergt prachtige eigentijdse woningen. Bianca
deelt een van de woonunits met
man en twee kinderen en sinds
enkele maanden haar praktijk,
BS huidverbetering. Alle aandacht wordt momenteel echter
opgeëist door een baby van elf
weken: Joe, een Bologna Svetna.
Zie nou maar eens het gesprek
professioneel te houden met dit
hondje dat alle harten steelt.
De strakke en gestileerde inrichting van de nieuwe nieuwbouw
van Hageveld vormt een opvallend contrast met het authentieke entree. Een groter verschil
in het prille bestaan van Joe is
haast niet mogelijk. Zijn baasje haalde hem in Berlijn bij een
fokker, een bijzonder adres. “Het
was daar te vies voor woorden,
mijn schoenen plakten aan de
vloer. We zijn maar meteen teruggereden naar Heemstede. Tijdens die uren in de auto is onze band gegroeid, kilometer voor
kilometer.”
Pas twee dagen maakt de pup
deel uit van het gezin, maar hij
lijkt zijn onvoorwaardelijke liefde al verklaard te hebben aan
de schoonheidsspecialiste. Waar
Bianca loopt, trippelt Joe achteraan. Als ze dan eindelijk aan
tafel schuift, valt hij meteen in
slaap op haar schoot.
Blijkbaar weet Bianca Sijssens
ook mensen moeiteloos aan zich
te binden. Na een time-out van
enkele jaren, vanwege de aangeboren hartafwijking van haar
dochter, heeft zij haar vak weer
opgepakt. Het klantenbestand
bestaat voornamelijk uit trouwe cliënten, die er niet tegenop
zien om van Rotterdam, Amsterdam en de kop van Noord-Holland naar Heemstede te komen.
Ze peinzen er niet over hun huid
aan een ander toe te vertrouwen. Nu is er ruimte voor nieuwe
klanten uit Heemstede en omgeving, vindt ze. “Mijn werkwijze is
misschien niet dezelfde van wat

men gewend is. Ik draai niet het
gebruikelijke riedeltje af dat de
mensen kennen van de meeste
schoonheidsspecialisten. Zo blijf
ik continue bij mijn cliënt en laat
ze dus niet alleen met hun maskertje enzo. Een hoofdhuid -en
handmassage maken altijd deel
uit van de standaard behandeling. Maar de focus ligt op huidverbetering. Ik heb een ruime ervaring opgebouwd in de behandeling van mensen met een probleemhuid zoals acne. Als ze
bij de dermatoloog uitbehandeld waren, kwamen ze bij mij
voor het herstel. Nu in Heemstede gebruik ik de opgedane ken-

en een lekkere massage. Nu wil
men toch echt resultaat zien en
is er meer kennis hoe je dat kan
bereiken. Natuurlijk hoort daar
ook een goede leefstijl bij. Iedereen weet dat eigenlijk wel. Jonge meisjes lezen al dat je goed
moet reinigen en dat veel zonlicht schadelijk kan zijn. “
De weloverwogen schoonheidsspecialiste houdt niet van compromissen. Ze heeft een duidelijk beeld voor ogen wat ze wil
met haar vak. Een van haar principes is om zo weinig mogelijk
gebruik te maken van apparatuur. “Ik geloof in de kracht van
manuele behandeling. De appa-

nis om de huid zo goed mogelijk in conditie te houden. Daarbij
werk ik met het Franse merk Carita. Zowel ikzelf als mijn klanten
zijn er weg van. Het is een gerenommeerd product uit het hogere segment. Je mag dus verwachten dat het de huid zichtbaar verbetert. Carita is een
merk dat zichzelf verkoopt; daar
hoef ik helemaal geen moeite
voor te doen.”
Dat er veel informatie over de
materie beschikbaar is via de
bladen en het internet, is de
38-jarige Sijssens niet ontgaan:
“Toen ik als schoonheidsspecialiste begon, waren de mensen
al gauw tevreden met een zalfje

raten die op de markt zijn kunnen veel schade aanrichten, ik
heb in het verleden doffe ellende gezien op dat gebied. Laat
de gespecialiseerde apparatuur
aan specialisten als een dermatoloog. Ik brandt mijn handen er
niet aan.”
Liever gebruikt Bianca Sijssens
haar handen voor de behandeling van haar klanten en om Joe
over z’n kop te aaien natuurlijk.
Die vindt sowieso alles best, zolang zijn baasje maar in de buurt
blijft.
Informatie en afspraken: BS
Huidverbetering: Hageveld 10,
Heemstede, tel: 06-51282655.
Mirjam Goossens
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Bevalcentrum in het
Spaarne Ziekenhuis
Regio - Na 3 jaar van voorbereidingen opende op 12 januari het Bevalcentrum De Nieuwe
Meren haar deuren in het Spaarne Ziekenhuis in Hoofddorp. En
op 15 januari 2012 is hier ook de
eerste baby geboren: Dylan van
Veen. Met het Bevalcentrum krijgen zwangere vrouwen de mogelijkheid om te bevallen in een
huiselijke sfeer in een ziekenhuis, dichtbij de specialistische
zorg. Bij de afdeling Verloskunde
van het Spaarne Ziekenhuis zijn
daarvoor twee sfeervolle verloskamers ingericht. Het Bevalcentrum Nieuwe Meren is een gezamenlijk initiatief van de verloskundigen in de Haarlemmermeer
e.o. het Spaarne Ziekenhuis en
de maatschap gynaecologie van
het Spaarne Ziekenhuis.

De kamers in het Bevalcentrum
zijn ingericht voor een normale
bevalling. Het zijn sfeervolle kamers, voorzien van een badkamer met bad, een koffie en theemogelijkheid, TV en waar nodig alle medische voorzieningen.
Mocht het medisch noodzakelijk zijn om een gynaecoloog bij
de bevalling te roepen, dan kan
de aanstaande moeder zo overgeplaatst worden naar een medische bevalkamer in dezelfde
gang. De lijnen tussen de verloskundige (1e lijn) en gynaecoloog (2e lijn) zijn op deze manier
zeer kort, waardoor veel tijd bespaard wordt.
Met het bevalcentrum willen de
eerstelijns verloskundigen een
nog nauwere samenwerking met
de tweedelijns verloskunde in het

Recordopbrengst collecte
voor gehandicapte kind
Regio - Collectanten van NSGK (Nederlandse Stichting voor
het Gehandicapte Kind) hebben
ruim 700.000 euro ingezameld.
Dat blijkt nu de laatste bussen
zijn geteld. Meer dan 8.000 vrijwilligers gingen in november
2011 langs de deuren om geld
in te zamelen voor kinderen met
een handicap. Zij haalden ruim
een halve ton meer op dan het
jaar ervoor, een prachtige prestatie. In de gemeente Heemstede werd ruim 1600 euro ingezameld.
Op 15 januari 2012 om 2315 geboren werd de eerste baby geboren in Bevalcentrum De Nieuwe
Meren: Dylan van Veen.
Spaarne Ziekenhuis realiseren.
Meer informatie is te vinden op
www.bevalcentrum.nl.

Voor kankerpatiënten KG

‘Pluk de dag’ biedt aanvullende zorg
Regio - ‘Pluk de dag’. Onder dit
label biedt het Kennemer Gasthuis in 2012 een programma aan
dat speciaal is samengesteld
voor kankerpatiënten. Het zijn
‘diensten’ die het ziekenhuis zelf
niet aanbiedt maar waar grote
behoefte aan is, zo blijkt uit onderzoek. Het gaat daarbij onder
andere om zingeving en hulp om
met angst om te gaan. Het Kennemer Gasthuis biedt dit programma aan in samenwerking
met Landgoed Duinlust in Overveen.
Het ziekenhuis deed in 2011 onderzoek naar behoeften van oncologisch patiënten. Daaruit
bleek onder andere dat vrouwen
meer behoefte hebben aan psychosociale ondersteuning dan
mannen. Ook willen patiënten
hulp bij het omgaan met angst
en willen ze hoop vinden voor
de betekenis van het leven. Veel
ondervraagden gaven aan behoefte te hebben aan zingeving.
Het Kennemer Gasthuis voorziet
naast medische zorg in psycho-

sociale ondersteuning. Zingeving en daarmee verwante zaken bood het ziekenhuis nog
niet aan.
Bij Landgoed Duinlust in Overveen staan lichaam, geest en
zingeving centraal. De twee partijen vonden elkaar in hun overtuiging dat juist voor deze groep
patiënten een positief gevoel belangrijk is. Hiervoor wordt op
Landgoed Duinlust, een prachtige plek midden in de natuur, een
programma aangeboden met
aandacht voor ontspanning, inspiratie, meditatie en omgaan
met stress. Ook het lotgenotencontact in een prettige omgeving
draagt bij aan het omgaan met
en verwerken van het leven met
kanker. Dat bleek uit de positieve reacties van de bezoekers van
de startbijeenkomst van ‘Pluk de
Dag’ op 26 oktober, die speciaal
was georganiseerd voor borstkankerpatiënten.
Het programma wordt exclusief aangeboden voor alle oncologiepatiënten van het Kenne-

mer Gasthuis. Naast zingeving is
er ook aandacht voor het uiterlijk. Het ziekenhuis werkt hiertoe samen met de stichting Look
Good…Feel Better. Zij verzorgen
in 2012 vier workshops waarin
vrouwen praktische tips krijgen
voor hun uiterlijke verzorging. In
de planning staan nog lezingen
voor oncologisch patiënten en
hun partners.
De workshops zijn eens per
maand op een woensdag van 10
tot 12 uur met aansluitend een
lunch op Landgoed Duinlust.
Meer informatie over de inhoud
van het programma en de workshops is te vinden op www.kg.nl
en www.duinlust.com. Via deze
websites kunnen mensen zich
ook opgeven.

NSGK is erg blij met het resultaat. Directeur Ingrid Tuinenburg: “Het is geweldig dat de opbrengst groeit terwijl veel mensen minder te besteden hebben. Het laat zien dat donateurs en vrijwilligers het belang
van ons werk voor kinderen met
een handicap onderschrijven en
dat is voor ons een enorme stimulans. Ik wil dan ook ieder-

een hartelijk bedanken voor dit
prachtige resultaat!”
Met de opbrengst van de collecte steunt NSGK kinderen en jongeren met een handicap, zodat
zij volwaardig kunnen leven en
gewoon kunnen meedoen met
hun leeftijdgenoten. NSGK helpt
hen met aangepaste vakanties, toegankelijke speelplaatsen, kleinschalige woonvormen,
dagbesteding, en nog veel meer.
Zodat ze met hun beperking gewoon kind kunnen zijn.
NSGK ontvangt geen subsidie
en kan haar werk doen dankzij donateurs en vrijwilligers.
In veel plaatsen heeft de stichting nog vrijwilligers nodig. Wie
wil meehelpen met de collecte
voor kinderen met een handicap
kan zich aanmelden via www.nsgk.nl of telefoonnummer 0206791200. NSGK is in het bezit
van het CBF-keurmerk, dat garant staat voor een verantwoorde
fondsenwerving en -besteding.

Disco en film in
Museum Het Dolhuys
Regio - Op zaterdag 28 januari is museum Het Dolhuys dé
plek om van je winterdip te genezen. Onder het motto ‘Dance
the winterblues away’ verlaten
bezoekers op swingende, vrolijke en oppeppende nummers
de ‘blues’ en belanden in een
sfeer van happiness. De dansvloer is geopend vanaf 20.30
uur en sluit om 00.30 uur. Aarzel niet en ‘Dance the winterblues away’ in Het Dolhuys!
Deze avond maakt deel uit van
de Haarlemse Monumentennacht. Acht monumenten en

musea in de stad openen hun
deuren voor het publiek en geven op eigen wijze invulling
aan het thema ‘Winterfeest’.
Op zondag 29 januari is de indrukwekkende documentaire
Casa Verdi te zien in Het Dolhuys. Casa Verdi is een documentaire van de Italiaanse
filmmaker Anna Maria Franceschini over de bewoners van
Casa Verdi, het door Guiseppe
Verdi in 1899 opgerichte rusthuis voor ‘oude en behoeftige musici te Milaan’. Aanvang:
14.00 uur.

Gezicht ‘bloedbank’ neemt afscheid
Regio - In 1971 begon Marian als hoofd van de Bloedbank
Haarlem e.o. bij het Rode Kruis
Kennemerland. In het mooie
pand aan de Paviljoenslaan werden donoren opgeroepen voor
keuring en na alle controles uitgenodigd om bloed af te staan.
Menig donor is de karakteristieke trap van het pand opgegaan om vervolgens zijn/haar
halve liter bloed te geven. Marian gaf leiding aan ruim 15 collega’s die alle werkzaamheden
verrichtten, bloedtesten uitvoerden, routes naar de ziekenhuizen
reden en inzetbaar waren voor
beschikbaarheidsdiensten
in
het weekend en ’s nachts. Vanaf 1985 combineerde Marian het
moederschap met haar baan als
avondhoofd.
In 1987 verhuisde de bloedbank
Haarlem naar de Velserstraat,
waar het computertijdperk zijn
intrede deed. In 1998 werd

Bloedbank Haarlem opgeheven
en ging onder de naam Sanquin
Bloedvoorziening verder. Na korte tijd werd Haarlem een afname
locatie omdat alle werkzaamheden naar Amsterdam verplaatst
werden. Marian werd teamleidster van donorcentrum Haarlem.
In het voorjaar van 2006 moest
de Velserstraat verruild worden voor de houten barak bij het
K.G, maar nieuwbouw zou spoedig klaar zijn . De hechte groep
collega’s ging met elke verhuizing mee. Als teamleidster was
Marian niet echt meer werkzaam op de werkvloer maar een
heuse manager geworden. Vanaf 2009 worden de donoren op
een prachtige locatie ontvangen
waar Marian met verve de scepter zwaait. Aan dit tijdperk komt
nu een einde.
Op vrijdag 10 februari neemt
Marian Lambert-Tromp met pijn
in haar hart afscheid en gaat van

haar welverdiende pensioen genieten. Donoren die persoonlijk
Marian de hand willen komen
schudden, zijn van harte welkom
op vrijdag 10 februari van17.00
tot 18.30 bij Sanquin Bloedvoorziening locatie Haarlem, Boerhaavelaan 32 C.
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Ferry Tromp vertelt over
‘Kind in de jaren vijftig’

Dialoog tussen
christenen en moslims
Heemstede - De dialoog over
Christendom en Islam kun je
voeren aan de hand van heilige boeken, Bijbel en Koran. De
praktijk zegt echter meer dan
de theorie. Op 2 februari is er
een bijeenkomst in Heemstede,
waarin de ontmoeting centraal
staat, vooral de ontmoeting tussen mensen. Stem in de Stad is
een gastvrije plek in Haarlem van
de kerken voor wie wil binnenkomen. Daar is de afgelopen jaren ook ervaring opgedaan met
een dialoog tussen christenen en
moslims. Die groepen stonden
onder leiding van Henk Kroon,

rooms-katholiek pastor, verbonden aan Stem in de Stad en Ayse Yavas, een Nederlandse moslima, verbonden aan de Selimiye
moskee in Haarlem.
Henk en Ayse zullen verslag
doen van hun ervaringen en van
de mogelijkheden en moeilijkheden van dergelijke gesprekken.
Een echte dialoog kan alleen
als veel opvattingen vertegenwoordigd zijn. De bijeenkomst
is op donderdag 2 februari om
20.00 uur in de Pinksterkerk aan
de Camplaan in Heemstede. De
toegang bedraagt vijf euro.

In Podium Oude Slot

‘Ik en de Wereld’
Heemstede - Cabaretier Daniel Samkalden doet met zijn muziektheatervoorstelling ‘IK en de
Wereld’ op woensdag 1 februari Heemstede aan. In deze voorstelling probeert Daniël zichzelf, het publiek en de rest van
de wereld te omarmen. ‘IK en de
Wereld’ is een muzikale roadtrip over de wereld langs broeinesten, haardvuren, handelscentra en vergeten plekken. Een
verslag van zijn reizen door China, Afrika en Iran, maar bovenal een doordachte en verrassend geestige poging om orde
te scheppen in zijn eigen chaotische leven. Samkalden switcht
moeiteloos van lyrische poëzie
naar messcherpe analyses van
de toestand in de wereld, van
kwetsbare liedjes naar hilarische verhalen. Hij probeert zichzelf en de wereld om hem heen
in kaart te brengen. Samen te
brengen. Met de bedoeling om
nog voor het eind van de voorstelling, als niets meer tussen
hem en de ander instaat, te kunnen gaan bouwen aan een solide en zonnige toekomst. Samkalden creëerde met zijn eerste twee geroemde liedjesprogramma’s, Daniël Samkalden,

One Man Show, een eigen genre. Hij bouwt op eigen wijze voort
op de kleinkunsttraditie, waarbij
niet de herkenbaarheid van het
alledaagse, maar juist de onbeperkte verbeelding het uitgangspunt is. Met jazzy liedjes zet hij
zijn dwarse gedachten op onweerstaanbaar komische wijze
op een rijtje. Teksten, spel & zang
Daniël Samkalden, muzikale begeleiding Thijs Cuppen piano en
Peter Sambros bas. Woensdag
1 februari aanvang 20.15 uur.

samen vormen ze een intiem,
soms hilarisch, dan weer ontroerend portret van dat roemruchte naoorlogse decennium, waarin Nederland zich omhoog probeerde te werken uit de nood en
de noodzaak. Voor de lezer ontstaat een beeld dat voor de een
veel herkenning zal oproepen en
de ander, met name jongere lezer, zal verbazen. Tegelijkertijd
vormt de gedetailleerde portretten van mensen en dingen in de
jaren vijftig een spiegel van onze
manier van leven van nu.
Aanvang 10.30 uur. Toegang vrij.
Reserveren gewenst via 0235282472. Informatie:
www.boekhandelblokker.nl.

Angela en
de Optigan
Heemstede - Na het succes
van ‘Klein’ en ‘Label’ gaat Angela
Groothuizen door op het ingeslagen pad van mooie Nederlandstalige liedjes. Nieuwe muziek
met de legendarische Optigan,
het vergeten instrument uit de
jaren ‘70. De sound van de Optigan is smerig. Is het een Hammond? Is het een Mellotron?
Nee, het is een Optigan.
De show, die zaterdag 4 februari te zien is in Theater de Luifel, zit vol met de mooiste liedjes
van Angela, nieuw en oud materiaal, met onder meer teksten
van Rob Chrispijn en Jan Beuving. Natuurlijk neemt Angela je
weer mee op sleeptouw met een
ontroerend en vooral ook geestig
verhaal. Ze staat, zoals altijd, garant voor een inspirerende, muzikale avond. Met een Optigan,
Hammond, vleugel, Rhodes en
laptop en samen met haar muzikale vriend kneedt Angela de
Het Oude Slot, ingang aan de
Ringvaartlaan, Heemstede. Toegang: 17,00/15,00 Reserveren:
www.podiumoudeslot.nl of 0613133626.

Heemstede - Zondag 29 januari kunt u de grote vlooienmarkt in sportcentrum Groenendaal bezoeken. In de hal,
aan de Sportparklaan 16, net
naast het zwembad, kan worden gesnuffeld tussen kleding, speelgoed en huisraad
maar ook minder courante
zaken als antiek en verzamelaarobjecten. De markt duurt
van 9.30 tot 16.00 uur en de
entreeprijs bedraagt 2 euro per persoon. Kinderen t/m
11 jaar en onder begeleiding
hebben gratis toegang tot de
markt.
Voor meer informatie kunt u
bellen naar organisator MIKKI, telefoon 0229-24 47 39 of
24 46 49. Of kijk op internet:
www.mikki.nl.

Dialezing
over Vietnam
Foto: Mike van den Toorn.

De Selimiye moskee in Haarlem.

Heemstede - Haarlemmer Ferry Tromt komt wosdagmorgen 1
februari naar Boekhandel Blokkker aan de Binnenweg om te
vertellen over zijn boek ‘Kind in
de jaren vijftig’. In veertien verhalen geeft Ferry Tromp uit eigen ervaring en herinnering een
schets van zijn leven als kind van
de jaren vijftig. Van de knusheid
en de leegte, van de armoe en
het sentiment, van de schaamte en de vechtlust, van de moed
en de wanhoop. In de verhalen
speelt het melkboerengezin van
Toon, Esther en hun acht kinderen een hoofdrol. Door de ogen
van de oudste zoon zien we de
jaren vijftig voorbij trekken. Elk
van de verhalen staat op zich,

Vlooien in
Heemstede

sound ter plekke tot een Optivleudorolaha.
Angela heeft besloten om de jonge formatie Sway mee te nemen
als stagiaires tijdens deze theatertournee. Aïcha, Saja en Janice zijn samen Sway, een talentvol jong trio dat het ver schopte bij de X Factor onder leiding
van coach Angela. Ze zingen al
samen sinds hun eerste ontmoeting op de Dutch Academy of
Performing Arts. De meisjes leveren een belangrijke bijdrage
aan de theatershow ‘Angela en
de Optigan’ onder muzikale leiding van Nico Brandsen.
Meer informatie: www.angelagroothuizen.nl en www.theaterdeluifel.nl.
Zaterdag 4 februari is de voorstelling te zien in Theater de Luifel, Herenweg 96 in Heemstede. Aanvang: 20.15 uur. Kaartverkoop van maandag tot en met
vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur en
45 minuten voor aanvang. Telefonisch reserveren via 0235483838.

PKN
Heemstede

Heemstede - Zondag 29 januari is ds. Pieter Terpstra om
10.00 uur voorganger in de Oude Kerk aan het Wilhelminaplein.
Met Kinderkring en crèche. In de
Pinksterkerk is geen dienst.

Heemstede - Dinsdag 31 januari organiseert Casca een dialezing voor senioren over Vietnam
door Cisca en Evert Abspoel. Geillustreerd door prachtige beelden nemen zij u mee door dit
zeer afwisselende land met boeiende steden en tempels. U kijkt
uw ogen uit op de markten, zowel in de hectische steden waar
wel tienduizenden brommertjes
rijden, als op het water van de
Mekongdelta, waar duizenden
huizen zijn gebouwd op palen.
Dit trotse land heeft gezegevierd
in oorlogen tegen grootmachten,
de bevolking heeft een enorm
doorzettingsvermogen. Vietnamezen kijken eerst en vooral
vooruit, zult u zien.
De dialezing is bij Casca in de
Luifel, Herenweg 96 in Heemstede op dinsdag 31 januari, aanvang 14.30 uur. Entree: 4 euro.
Reserveren kan telefonisch: 0235483828-1 op werkdagen tussen
9 en 12 uur.
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Regio - Om te voorkomen dat er
misbruik wordt gemaakt met geld
van de gemeenschap gaat de
provincie Noord Holland er toe
over alle ontvangers van subsidie te beoordelen op hun integriteit. Men wil voorkomen dat gemeenschapsgelden worden aangewend voor criminele activiteiten er mogelijk strafbare handelingen worden verricht of dat de
kans bestaat geld wit te wassen.
Een en ander valt onder de zogenaamde wet Bibob. In grote steden is dit beleid al enige tijd met
goede resultaten ingezet. Aanvragers zullen in eerste instantie zelf de bewijsstukken moeten
aanleveren. Vervolgens doet de
provincie onderzoek via openbare bronnen. Bij twijfel raadpleegt

de Provincie gesloten bronnen
zoals de Belastingdienst, Justitie, Politie en andere instanties .
De informatie vanuit deze geslote bronnen loopt dan via het landelijke bureau Bibob. In de praktijk zal het vooral gaan om die instellingen en bedrijven die grote sommen geld ontvangen en
waarbij risico’s bestaan voor een
verkeerd (crimineel) gebruik van
gelden. Zeker bij grootschalige
bouwprojecten waarbij de provincie belangen heeft en financieel risico draagt zal de nieuwe
werkwijze worden gehanteerd.
De gemeente Heemstede is desgevraagd duidelijk. Zij heeft de
wet Bibob al opgenomen in het
vergunningenbeleid. Er zijn geen
redenen het beleid aan te pas-

sen. Zij stelt zich op het standpunt dat Heemstede deze regeling alleen toepast bij het afgeven
van drank- en horecavergunningen, evenals bij de aanvraag voor
het openen van speelhallen en
prostitutiebedrijven. Deze laatste categorie komt in Heemstede
echter niet voor.
Binnen de Bibob wetgeving is
het ook mogelijk de al bestaande
instellingen en bedrijven hun vergunning te ontnemen. In Heemstede bestaat daartoe tot op heden geen enkele aanleiding.
Voor veel aanvragers van provinciale subsidies zal de papieren rompslomp flink toenemen,
maar wie geen slechte bedoelingen heeft niets te vrezen.
Eric van Westerloo

Dichtstortenrecensie

‘ Liefde en meer...’
van Lilian Cornielje

Regio - “Daar gevoelens verwoorden niet eenvoudig blijkt te
zijn en letters op papier veiliger...
is schrijven een welkome uitkomst.” Dit is een van de mooie
zinnen uit de inleiding van de
debuut dichtbundel “Liefde en
meer…” van Lilian Cornielje, die
recentelijk in december werd gepubliceerd.
De bundel is een prachtig samenspel van haar diepste gevoelens die de dichteres op papier heeft opgetekend. Zij licht
deze gevoelens zelf toe: “Gevoelens van intense liefde, verdriet,
vervulde en onvervulde verlangens, groei en frustratie. Alles
wat bij het leven hoort, worstelingen en vreugde.”
Lilian Cornielje schreef vanaf
haar 18e jaar haar diepste gevoelens op papier en deze resulteerden in deze mooie bun-

del. Ze weet op haar eigen wijze de lezer te verrassen, te boeien en vast te houden met haar
poëtische juweeltjes. De thema’s
van haar gedichten zijn voor iedereen herkenbare fragmenten
uit het leven, eigenlijk een poëtische documentatie van gevoelens en dagelijkse dingen waarmee iedereen in het leven te maken heeft. Dit alles maakt deze
bundel toegankelijk voor eengroot publiek. De vormgeving is
fraai, doch eenvoudig. Het boekje ziet eruit als een soort dagboekje waaruit je iedere dag een
stukje kunt lezen om het leven te
begrijpen, kortom: waar iedereen iets uit kan halen wat voor
hem of haar tot steun of vreugde
kan zijn. “Liefde en meer…” is te
koop bij boekhandel De Vries en
kost 14,95 euro.
Bart Jonker

Spiegel
Denkend aan jou voel ik ‘n zachte, zoete streling
Verborgen achter dik, scherp glas
Wellicht ben je daarin geen eenling
Maar ik wil ‘t niet, ik pas
Een streling, zoet als witte wijn in de zomerzon
Met woorden, als scherpe messen in haar schaduw
Was het de zachte sluimering die overwon
Voel ik me naakt in m’n gevoelens, toch een beetje schuw.
Dé liefde
Als de liefde groter wordt
en de weg loopt dood; is gevangen
Als je voelt; je wordt gesmoord
in een web van schuld en verlangen
Als je wéét dat bedrog niet hoort,
maartoch beneveld en bevangen
Heb ik je lief en ben bekoord,
maar laat een herinnering de droom vervangen.
Lilian Cornielje, uit de bundel “Liefde en meer...”

Omarm je
liefde met
omarmend rijm!
Wil jij je geliefde echt verrassen? Schrijf dan een mooi
gedicht voor onze speciale
Dichtstorten Valentijnseditie,
via dichtstorten@yahoo.com,
of per post naar: de Heemsteder, Camplaan 35, 2103
GV, Heemstede.
De mooiste gedichten zullen worden geplaatst in de
Heemsteder van woensdag
8 februari. Inzenden kan tot
uiterlijk 6 februari aanstaande. Succes!

Aanmelden
Afslankgroep
Heemstede – Belangstellenden kunnen zich nog aanmelden voor afslankgroepen,
die dinsdagavond 17 en vrijdagochtend 20 januari in De
Luifel zijn gestart. Het betreft
een informatieve bijeenkomst
waarbij iedere week een ander onderwerp wordt behandeld en u begeleiding krijgt
van een coach. Iedere dinsdagavond om 19.45 uur, 12
weken lang in De Luifel, Herenweg 96 te Heemstede of
vrijdagochtend om 11.00 uur,
12 weken lang, eveneens in
De Luifel, Herenweg 96. Aanmelden: Annemarie Dohmen,
023-5749451/06-42412085,
info@welzijnspraktijkheemstede.nl.

Foto: Iso Alserda.

Provincie gaat ontvangers subsidie
op integriteit beoordelen

Huis te Manpad na vijf jaar
restauratie opengesteld
Heemstede - De buitenplaats
Huis te Manpad aan de Herenweg 9 opent vanaf zaterdag
4 februari weer haar poorten.
Huis te Manpad is een eeuwenoude buitenplaats en behoort
tot de mooiste historische parken in Nederland met goed bewaarde overblijfselen van tuinaanleg uit de zeventiende eeuw.
Vooral de slangenmuur met fraai
leifruit is bekend. Deze muur is
de langste in zijn soort in Europa.
Het voorjaar komt vroeg op gang
dit jaar en u kunt genieten van
de uitbundige bloei van de stinsenflora zoals de winterakoniet.
Het park herbergt tevens talrijke broedvogels en monumentale bomen.
Het grootschalige restauratieproject van Huis te Manpad, in
2006 begonnen, is nu praktisch
voltooid. Tuin en park zijn in een
periode van vijf jaar voor een
groot deel in de oorspronkelijke
staat teruggebracht. Deze winter
is verder uitvoering gegeven aan
het hakhoutbeheer. Ook wordt
de houten zogenaamde Zwitserse brug weer geheel hersteld.
Verder zullen alle beelden en ornamenten dit jaar worden gerestaureerd.
Het park van Huis te Manpad is
alleen in excursieverband te bezoeken. In het voorjaar, van 4 fe-

bruari tot 29 mei op dinsdag om
14:00 uur en zaterdag om 10:00
uur. Van zaterdag 2 juni tot 13
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 vertelt over de planten en dieren
en de rijke geschiedenis van deze goed bewaarde 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 derhalve 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. Voor overige
informatie betreffende de openstelling of excursies kunt u terecht bij Peter de Jong, excursiecoördinator: 0252-377656 of 0654392301, of bij tuinbaas Fred
van der Hengst: 06-54695876.
U kunt uiteraard ook de website bezoeken: www.huistemanpad.nl. Speciaal in 2012, het jaar
van de Historische Buitenplaatsen, verdient Manpad uw bijzondere aandacht.

Amnesty zoekt
versterking op school
Heemstede - De Amnesty-basisscholengroep Haarlem e.o.
zoekt per direct versterking. De
groep zoekt nieuwe leden die namens Amnesty zelfstandig basisscholen in Heemstede willen benaderen. Op deze scholen bieden
zij op maat gemaakte lespakketten aan voor kinderen van groep
8. De inhoud ervan lichten de
basisschoolwerkers toe aan de
leerkrachten.
Voor dit werk is het belangrijk

dat je overdag tijd kunt vrijmaken. Je gaat zelfstandig te werk
en je kunt zelf in overleg met de
school je bezoek plannen. Amnesty Haarlem zorgt er uiteraard
voor dat je wordt ingewerkt als
nieuwe basisscholenmedewerker.
Heb je interesse en wil je meer
weten over deze functie, neem
dan contact op met Tiny Ribbens,
tel. 023-5332083. Of stuur een email naar tiny.ribbens@xs4all.nl.
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Bijzonder concert Zang & Vriendschap
Regio - Het Koninklijk Haarlems
Mannenkoor Zang & Vriendschap verzorgt op zondag 29 januari een opmerkelijk concert in
de Philharmonie in Haarlem, samen met de Flying High Singers,
een vrouwenkoor uit NieuwVennep.
Het wordt een optreden met
veel contrasten voor oog en
oor, met vrijwel alleen Engelstalig werk. De Flying High Singers, opgericht in 1987, zingen in
de “barbershop”-traditie: a ca-

pella (zonder begeleiding dus),
vierstemmig en met een vrolijk
show-element.
Zang en Vriendschap komt met
werken uit de 19e en 20e eeuw,
onder meer met liederen van Edward Elgar, Sir Arthur Sullivan en
enkele negro-spirituals. Het Koninklijk Haarlems Mannenkoor
Zang en Vriendschap behoort al
bijna twee eeuwen tot de beste mannenkoren van Nederland.
Het koor staat sinds begin 2011
onder leiding van Arno Vree. De

nieuwe dirigent weet het koor
duidelijk te inspireren. Zo had
Zang & Vriendschap veel succes
bij de recente familievoorstelling Scrooge, met Eric van Muiswinkel, waar in 22 voorstellingen
maar liefst 14.000 mensen op af
kwamen.
Aanvang 15.00 uur, duur concert
vijf kwartier, geen pauze, entree
15 euro inclusief een drankje na
de voorstelling. Kaarten bij of via
de Philharmonie, www.theaterhaarlem.nl.

The Wailors
in Haarlem

Chinees Nieuwjaar:

Workshop jiaozi maken
Regio - Ter gelegenheid van
Chinees Nieuwjaar, het Jaar van
de Draak, houden Geledraak.nl
en Ikleerchinees.nl een workshop jiaozi (dumplings, een soort
Chinese ravioli) maken, op zondag 29 januari van 14.00 tot 17.00
uur in het Touchdown Center in
Haarlem. Jiaozi worden traditioneel gemaakt en gegeten tijdens
Nieuwjaar. Het is een sociaal en
gezellig feest: iedereen helpt
mee met bereiden, deeg rollen

en vouwen. Vervolgens worden
de dumplings gekookt en opgegeten, meest met een sausje van
azijn/soja.
Iedereen is welkom. Kinderen
kunnen onder begeleiding van
een volwassene ook meedoen.
Tijdens het jiaozi maken wordt
ook verteld over Chinees Nieuwjaar en de gebruiken tijdens dit
belangrijkste festival voor Chinezen.
De workshop wordt begeleid

door Huadi Wang, taaldocente
van Ikleerchinees.nl. Daarnaast
is er een workshop Chinese kalligrafie en kunnen diverse soorten Chinese thee worden geproefd.
Meer informatie en opgeven:
www.geledraak.nl.

‘ Rumah
Ngobrol’
Regio - Op zondag 5 februari van 14.00-16.15 uur vindt de
Rumah Ngobrol (gezellig met
elkaar praten en spelletjes
doen) plaats in Woonzorgcentrum Schalkweide aan de Floris van Adrichemlaan 15 in
Haarlem. Deze Indisch getinte zondagmiddag is bedoeld
voor iedereen die van gezelligheid houdt en is mede georganiseerd door een groep enthousiaste vrijwilligers. Iedere eerste zondag van de even
maand is er van 14.00-16.15
uur Rumah Ngobrol met een
wisselend programma. Het
programma van 5 februari is
twee rondes Rad van Fortuin,
muzikaal entertainer Willem
Strik, The Pacific Flowers onder leiding van Peggy Brands
met Hawaiianse dans) en vanaf 13.30 uur verkoop Indische
hapjes. De toegang is gratis.

Muzenforum
viert 65-jarig
bestaan

Dienst in Cruquius
Regio - Bij de Kerkdiensten Stichting Epilepsie Instellingen Nederland in gebouw De Rank op terrein De Cruquiushoeve leidt zondag 29 januari om 15.00 uur ds. Hetty van Galen de viering. Koor de
Geluksvogels uit Nieuw Vennep verleent medewerking. U vindt De
Rank aan de Spieringweg 101 in Cruquius.

MZK popkoor zingt ‘ Yummie soul food’
Regio - De rijke en nog steeds
springlevende traditie van soul
muziek blijft een bron van inspiratie voor vocalisten. Onder de
titel ‘Yummy Soul Food’ heeft het
MZK Popkoor een paar maanden gegraven in de archieven
van beroemde platenlabels als
Stax, Atlantic en Motown, op
zoek naar bijzondere pareltjes
van (samen)zangkunst. Zondag

Regio - De Jamaicaanse band
The Wailers, die woensdag 1
februari optreedt in het Haarlemse Patronaat, is beroemd
geworden als de eerste band
van reggae-legende Bob Marley. De band huisvestte ook
andere grote jongens zoals
Peter Tosh, maar is vooral al
die tijd trouw gebleven aan de
oorspronkelijke One Love sferen.
Het concert begint woensdag
1 februari om 21.00 uur en een
kaartje kost 25 euro. Meer informatie: www.patronaat.nl.

29 januari kunt u om 21.00 uur in
het Haarlemse Patronaat horen
welke pareltjes gevonden zijn.
Ongetwijfeld zullen songs van
grootheden als Aretha Franklin
en Marvin Gaye deel uitmaken
van de oogst. Maar ook eigentijdse soul artiesten als Corinne Bailey Rae en Mary J. Blige
zullen niet veilig zijn voor de lekkere trek van onze koordames.

Yummy Soul Food: eet smakelijk!
De arrangementen zijn, zoals altijd, gemaakt door koorleider Boris Kothuis. De Popkoor Band bestaat ditmaal uit:
Kim Haworth (drums), Mischa
Kool (bas), Hans de Ruiter (gitaar), Rob Berends (sax), George Pancras (trompet), Boris Kothuis (toetsen).
Een kaartje kost 8 euro.

Regio - De concertstichting
Muzenforum bestaat 65 jaar en
viert dit lustrum uitgebreid in
het laatste weekend van januari, met drie bijzondere concerten die plaatsvinden in de Burgerzaal van Bloemendaal.
Op 27 en 28 januari zijn er bijzondere concerten speciaal gericht op jongeren: op vrijdagavond wordt de interactieve
zangcompositie ‘The air we breathe’ van de hedendaagse componist Merlijn Twaalfhoven uitgevoerd met medewerking van
75 leerlingen van Bloemendaalse scholen. Op zaterdagmiddag is er een familieconcert ‘Het
Carnaval der Dieren’ van Camille Saint-Saëns, geschikt voor iedereen vanaf 6 jaar. Op zondagochtend 29 januari, het reguliere tijdstip van de Muzenforumconcerten, is er een uitzonderlijk
concert met stervioliste Simone
Lamsma.

Klankschalen
Regio - Klankschalen zijn bijzondere instrumenten. In het
cursuscentrum Finlandia wordt
vrijdag 27 januari een klankschalenconcert gegeven door
Marjan Kwakernaak. De avond
begint om 20.00 uur, Finlandstraat 22 in Haarlem. Cursisten
betalen 7,50, introducé’s 10 euro.

Paranormale
avond

Regio - Op maandagavond 6 februari verzorgt het Ethisch Paranormaal Centrum Kennemerland een avond waarop medium
Keimpe Zwart waarnemingen
gaat doen aan de hand van door
de bezoekers meegebrachte
voorwerpjes, zoals bijvoorbeeld
een ketting, horloge of foto.
Deze avond vindt plaats in het
verenigingsgebouw
Speeltuin
Oost, Anna Kaulbachstraat 14A
in Haarlem, begint om 20.00 uur
en is voor iedereen vanaf 16 jaar
toegankelijk. Entreeprijs leden 1
euro, niet leden 7 euro.
Meer informatie: www.epckennemerland.nl of 023-5364593.

Stervioliste Simone Lamsma besluit de serie jubileumconcerten
(foto: Otto van den Toorn).
Voor meer informatie:
www.muzenforum.nl.

Dienst in
ziekenhuis

Regio - Zondag 29 januari is
pastor mw. B. Hazelzet om 10.00
uur voorganger tijdens de dienst
in het Spaarne Ziekenhuis in
Hoofddorp. De zang wordt ondersteund door het koor Rijk Rijsenhout.
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Vrijwilligerswerk in landschapsbeheer
Regio - Wat betekent vrijwilligers werk in landschapsbeheer?
Welke effecten hebben deze
werkzaamheden en zijn deze effecten wel zichtbaar bij beleidsmakers? Om dit in beeld te brengen heeft Landschap NoordHolland samen met andere organisaties een verkenning gedaan naar de winst van vrijwilligerswerk in landschapsbe-heer
in de provincie Noord-Holland.
De resultaten van het onderzoek
zijn gepubliceerd in de brochure ‘Winst van
vrijwilligerswerk in landschapsbeheer’. Maandag 16 januari
kreeg Jaap Bond (gedeputeerde Provincie Noord-Holland) het
eerste exemplaar overhandigd.
Meer dan 6.000 vrijwilligers in
Noord-Holland zijn actief in
landschapsbeheer en verzetten
meer dan 280.000 uur aan werk.
De effecten van deze werkzaamheden zijn niet bekend en weinig
zichtbaar voor de maatschappij
en beleidsmakers. En deze winst
is groot, niet alleen voor de natuur, ook zijn er effecten gevon-

Gedeputeerde Jaap Bond ontving vorige week Jan Kuiper (directeur
Landschap Noord-Holland) het eerste exemplaar van deze publicatie.
den op sociaal maatschappelijk
en recreatief vlak. Bovendien is
de economische winst groot. Elke geïnvesteerde euro in het ondersteunen van vrijwilligerswerk
levert 10 procent winst op voor
de maatschappij. Niet alleen
door de kosteloze inzet van
vrijwilligers, ook door de neven-

effecten zoals de invloed op gezondheid.
De resultaten van deze verkenning heeft geresulteerd in de
brochure ‘De winst van vrijwilligerswerk in land-schapsbeheer’.
De brochure is digitaal beschikbaar via www.landschapnoordholland.nl/actueel.

Wandelen in de oude duinen van Santpoort
Regio - Zondag 29 januari organiseert het IVN Zuid-Kennemerland een sfeervolle wandeling over Boschbeek en Spaarnberg in Santpoort. Tijdens deze
excursie is er veel aandacht voor
de historische en landschappelijke kenmmerken van de oude
duinen ter plaatse. De wandeling gaat door een karakteristiek
oud duinlandschap. Bijzonder in
dit gebied is de gave overgang
van strandwal naar de voormalige strandvlakte. Het contrast tussen hoog en laag, alsmede droog en nat is opvallend.
En daarmee tevens de variatie

en rijkdom aan natuur. Verder
komt onderweg ook de cultuurhistorische context in beeld. Van
de nalatenschap van de diverse blekerijen die zich hier vanaf
de 16de eeuw hebben gevestigd,
tot aan het voormalige Landgoed
Spaarnberg.
De wandeling duurt van 13.00
tot 15.00 uur. Vertrek om 13.00
uur bij restaurant Boschbeek,
Wustelaan 75 in Santpoort-Zuid
Deelname is gratis, aanmelden
niet nodig.
Meer informatie bij Eric van Bakel, 023-5393507 of via ericvanbakel@hetnet.nl.

Dale Watson & The Texas Two
Regio - Dale Watson & The Texas
Two treden donderdag 2 februari op in het Haarlemse Patronaat.
Over zijn album The Sun Sessions: “Het is allemaal buitengewoon knap wat Dale Watson
in de Sun-studio in Memphis,
Tennessee, heeft klaargespeeld.
Samen met The Texas Two wordt
op The Sun Sessions (Continental Song City/Munich) het geluid van de eerste opnamen van
Johnny Cash teruggehaald! Het
project is vooral bewonderenswaardig omdat de veertien nummers die Watson schreef zo vertrouwd klinken dat je je nauwelijks kunt voorstellen dat het

geen covers zijn”. Het concert
begint donderdag 2 februari om
21.00 uur en een kaartje kost 15
euro. Meer informatie:
www.patronaat.nl.

Reumafonds zoekt collectanten

Regio - Wilt u zich inzetten voor de reumabestrijding en hebt u
daarvoor een paar uur per jaar beschikbaar? Word collectant voor
de collecteweek van het Reumafonds, dit jaar van 12 tot en met 17
maart. Neem contact op met Ans Klaster-Wouda via 06-55717040.
U kunt ook een e-mail sturen naar: vrijwilligers@reumafonds.nl.

Natuurwerkdag
Regio - Het IVN Zuid-Kennemerland organiseert in samenwerking met Landschap NoordHolland zaterdag 28 januari een
natuurwerkdag in de oeverlanden van de Liede, gelegen aan
de oostkant van Haarlem. De
deelnemers gaan in een moerassig rietland hopelijk de laatste wilgenbosjes zagen! Dit weghalen van de wilgen is nodig om
de rietlanden nog beter te kunnen beheren.
De Liede is oud en kronkelig en
van oorsprong een veenrivier
die water van het Spaarne en
de Mooie Nel naar het IJ bracht.
Door de bodemsamenstelling
met hoogveen-, zeeklei- en laagveenlagen is de plantenrijkdom
in dit natuurgebiedje zeer groot.
Moeraswederik en moerasviooltje zijn hier opvallende soorten
naast onder andere rietorchis,
zompzegge, addertong, waterdrieblad en zonnedauw. De bruine kiekendief en de rietzanger
gebruiken deze oeverlanden om
te broeden. En vanaf eind maart
is er de welluidende zang van de
Blauwborst te horen.
Natuurliefhebbers die het leuk
vinden om deze laatste wilgenbosjes aan te pakken zijn van
harte welkom op deze werkdag.
Verzamelen om 9.30 uur aan het
eind van het Stekelbaarspad bij
De oeverlanden van de Liede

INGEZONDEN

Van Roosmalen
en Pusthuma niet te stoppen
Regio - De paren van bridgeclub Bel Air in de A-lijn moeten hun
krachten gaan bundelen om Irma v. Roosmalen en Tine Posthuma van de titel af te houden, want op deze manier (weer eerste
met 59,72%) zijn de dames niet te stoppen. Jan Zwaneveld en Pim
Houtzager kwamen met 55,56% het dichtste bij, maar hebben een
achterstand in deze serie van maar liefst 26%. Helmie v.d. Berg en
Joke v.d. Lans moesten met een score va 51,74% de mannen voor
laten gaan. De spanning zit onderin. Maar liefst zes paren staan
op de nominatie voor degraderen. Jan Pieters en Piet v.d. Raad
lieten het weer afweten en met 43,06% kwamen zij onder de fatale streep van 47½% gemiddeld. Ook Marijke v. Lamoen en Ronald v.d. Holst konden het niet bolwerken. Al een paar weken was
Ronald niet aanwezig en dan merk je dat de routine met je partner wat weggezakt is. Met slechts 45,93% werd deze zitting afgesloten. Hilda en Henk Uittenbroek staan op een gemiddelde van
41,78% en kunnen het wel vergeten. Dat wordt weer B lijn.
Martien en André Mesman hebben met 60% hun slag geslagen
in de B-lijn. Gert v.d.Beld speelde met Yvon Tromp in de A lijn
(43,06%) en Jet en Kees Gilijamse kwamen niet verder dan 50%,
waardoor de eerst genoemde heren de eerste plaats in bezit namen. Toos v.d. Tweel en Albert v.d. Moolen konden nog enigszins
partij geven en kwamen uit op 53.33%. Maria en Ton Bruseker
speelden zich in een keer in veiligheid met een score van 58,33%.
Anita v.d. Meulen en Joke v. Dam hadden gehoopt hun slag te
slaan omdat Joke twee keer niet aanwezig is, maar dat lukte niet.
Met 54,17% kwamen zij niet in de buurt van een promotieplaats.
Maar zij staan op de zesde plaats en als de situatie in de A lijn zo
blijft is er nog hoop. De ene ze d….. is de ander zijn brood. Met
50,83% waren Ina Langeveld en Ria Brandwijk een beetje tevreden. Zij bleven uit de gevarenzone. Irma Klinkhamer speelde met
Nettie v. Egmond en achteraf waren zij blij met de reglementen,
want de 42,92% werd omgezet naar 45%. De twee volgende zittingen zullen Irma met haar partner Leon Couvee er alles aan moeten doen om hun verblijf in de B te realiseren.
Met een score van 64,58% bij hun totaal hebben Riek en Nico Timmers een voorsprong van 17% op An Touw en Wil v. Dijk in de Clijn. Deze laatsten kwamen niet verder dan 50% maar blijven nog
op de tweede plaats staan. Ook Ria Lengers en Wieck v. Baars
handhaven zich met 58,33% in de top drie. Lucie Doeswijk en Siem
v. Haaster behaalden op spel 10 een zaaltop. Als enige boden en
haalden zij groot slem in ruiten. Verder heeft niemand een poging
ondernomen om een slem in ruiten uit te bieden?. Ook op spel 16
hadden zij als enige klein slem schoppen geboden en gemaakt.
Rietje Koopman en Ingrid Roosendaal hebben de eindsprint ingezet. Met een score van 63,33% klommen zij een paar plaatsjes,
maar of zij de top drie zullen halen is nog maar de vraag. De achterstand is 5%. Ondanks de mooie score van 57,08% bleven Ilse
en Ron Rusman op de zesde plaats staan. Herre Mostert en Jan v.
Dam moeten wat aan hun gezamenlijk systeem gaan doen. Er gaat
nog te veel mis en zodoende zakken zij steeds verder weg.
Piet van den Raad

nabij Penningsveer. De werkdag duurt tot ongeveer 15.00
uur. Zorg zelf voor werkkleding
en -laarzen. En neem ook je eigen koffie/thee en lunch mee.
Het IVN zorgt voor gereedschap,
begeleiding, koffie/thee, werkhandschoenen en een lekkere

vlaai voor bij de koffie. Informatie en aanmelden bij Marc van
Schie, 023-5351239 of ivnzk.natuurwerk@gmail.com. Dit in verband met de hoeveelheid gereedschap en vlaai!
Meer informatie:
www.ivn.nl/zuidkennemerland.
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Gratis Beeball Training
bij RCH-Pinguins

Naar de marathon van Athene?

Stemmen op Heemstede Loop
Heemstede - Bij de Verkiezing van het Leukste Hardloop Evenement van Nederland kan er gestemd worden op de Heemstede
Loop in Heemstede en andere hardloop evenementen in de regio.
Op de website www.hardloopevenementvanhetjaar.nl kun je je
voorkeur kenbaar maken. Stemmers maken kans op iPad2 of zelfs
een reis naar Athene, voor deelname aan de marathon of een bescheidener afstand van 5 of 10 km.
Bij het stemmen kun je cijfers geven voor de sfeer, het parcours,
de organisatie en de prijs/kwaliteitverhouding van hardloopevenementen.
De evenementen zijn ingedeeld op basis van het aantal deelnemers. Hierdoor maken kleine evenementen net zoveel kans op
een award als grote evenementen.
Er kan op alle hardloopevenementen in Nederland worden gestemd. Maar er zijn ook prijzen voor events in de provincie NoordHolland.
Een stem uitbrengen kan tot en met 22 april. Voor iedere stem
keert de organisatie en haar partners 5 eurocent uit aan een goed
doel naar keuze.
Dat zijn: het Rode Kruis, Kika of de Hartstichting. De verkiezing
wordt georganiseerd in samenwerking met onder meer Grote Steden Trimreizen, Wahoo, Ikren.nl, Vote Company, Het Rode Kruis,
Kika en De Hartstichting.

Nieuwe clubkampioenen
bij H.B.C. Tafeltennis
Heemstede – Op 20 en 21 januari vonden bij H.B.C. Tafeltennis de jaarlijkse clubkampioenschappen plaats. De senioren
kwamen met 24 deelnemers op
vrijdag in actie. Doordat de deelnemers op sterkte waren ingedeeld in verschillende categorieen ontstonden er leuke en spannende wedstrijden. De hoogste
categorie was gesplitst in twee
poules waar de nummers 1 en
2 doorgingen naar de kruisfinales. Dit waren uiteindelijk allemaal spelers die in de competitie, in hetzelfde team, op landelijk niveau uitkomen. De eerste
kruisfinale ging tussen Jeroen
Kuijt en Jelle Rhee. Deze wedstrijd ging lang gelijk op maar na
vijf spannende sets wist Jelle de
wedstrijd naar zich toe te trekken. De andere wedstrijd werd
gewonnen door Tino Rodriguez. Hij won vrij eenvoudig in vier
sets van Josco Maaskant. De finale tussen Jelle en Tino werd
een spannende vijfsetter. Allebei

de spelers, die overigens dit seizoen naar H.B.C. zijn gekomen
om het eerste team te versterken, maakten er een mooi sportief gevecht van. Uiteindelijk kon
Jelle zijn niveau het langst vasthouden en won de partij. Hij mag
zich een jaar lang clubkampioen
noemen!
Aan het jeugdtoernooi op zaterdag deden 35 spelers mee. Deze waren verdeeld over vijf categorieën. Net als bij de senioren
waren de deelnemers uit de
hoogste categorie verdeeld over
twee poules en gingen uiteindelijk de nummers 1 en 2 verder. Ashkan Issazadeh nam het
in de eerste kruisfinale op tegen
Ruby Tangerman. Deze partij trok
Ashkan op vrij eenvoudige wijze
naar zich toe. Gabriella Boxhoorn
en Jelle van den Brink speelden
in de andere wedstrijd tegen
elkaar. Hier ging het vooral om
het behouden van de concentratie. Gabriella beheerste dit

Heemstede - Op de zondagen
van 29 januari tot en met 4 maart
organiseert Honkbal en Softbalvereniging RCH-Pinguins gratis
beeball trainingen. Beeball is de
nieuwe vorm van wat eerst Peanutball was, het spelenderwijs
leren honk- en softballen.
Vanaf het 5e jaar mag er al gespeeld worden. De spelregels
van deze balsport zijn niet moeilijk en er is niet veel materiaal
nodig. Het gaat er ook niet om
hoeveel wedstrijden er worden
gewonnen maar om het plezier
dat men met elkaar heeft. Zo leren uw kinderen in een groep een team - hun spel te delen en
wat voor elkaar over te hebben.
De trainingen zijn voor meisjes

en jongens in de leeftijd van 5
tot en met 9 jaar en zij kunnen
worden aangemeld via Jeugd@
RCH-Pinguins.nl.
De trainingen in de wintermaanden worden gehouden in de
gymnastiekzaal ‘De Schulp’ in
Overbos, Liesbos 150 in Hoofddorp van 10 tot 11 uur en staan
onder leiding van een aantal trainers die hun sporen ruimschoots
verdiend hebben in de honk- en/
of softbalsport.
De competitie voor beeball zal
beginnen in de maand april, het
is tenslotte een zomersport. Wil
je eerst alleen even een keertje
een kijkje nemen dan is dat natuurlijk geen probleem, je bent
altijd van harte welkom. Meer in-

formatie bij Marc de Bruyn, tel.
06-24763641.
Neem een kijkje op de website voor meer informatie over
de vereniging op www.rch-pinguins.nl.

Nieuwe PLUS voetbalspaaractie
Heemstede - Voetbalfans worden bij PLUS Heemstede op
hun wenken bediend. De supermarkt begon vorige week maandag met de nieuwe voetbalspaaractie ‘pop-up spelers’. Ditmaal geen platte plaatjes, maar
pop-up spelers waar de consument voor kan sparen, compleet
met verzamelalbum. In totaal zijn
er 288 pop-up voetbalkaarten te
bemachtigen. Bij elke tien euro
aan boodschappen en bij speciale actieproducten krijgen PLUS
klanten een pakje met vier popup spelers uit de Eredivisie cadeau.
De nieuwe voetbalspaaractie
moet weer zorgen voor een ware
het best en bereikte na vier sets
de grote finale. Ashkan en Gabriella, vooraf als nummers één
en twee geplaatst, lieten zien
waarom zij in de finale stonden.
Na lange rally’s en mooie punten trok Ashkan de wedstrijd
met een knappe 3-0 overwinning naar zich toe en is hij een
jaar lang jeugdkampioen van de
club!
Jelle Rhee en Ashkan Issazadeh zijn de grote winnaars.

de pop-up spelers is het verzamelalbum voorzien van een speciaal pop-up veld. Hier kan iedere voetbalfan zijn eigen Eredivisie Dream Team opstellen. Het
album is bij alle PLUS supermarkten te koop voor 3,99 euro.

verzamelhype. De voetbalkaarten onderscheiden zich van eerdere voetbalspaaracties doordat de kaarten levendiger zijn.
Zo zijn de voetballers uitgesneden en komen ze omhoog wanneer het kaartje wordt dubbelgevouwen. Van alle achttien Eredivisieclubs zijn er per voetbalclub
zestien verschillende pop-up
kaartjes verkrijgbaar. Deze zestien kaartjes vormen het pop-up
voetbalteam, dat bestaat uit dertien spelers, de keeper, de trainer en het clublogo. Op de kaartjes staat informatie over de betreffende speler zoals de positie,
lengte en gewicht.
De 288 spaaritems kunnen bewaard worden in een speciaal
pop-up verzamelalbum. Het album bevat leuke wetenswaardigheden over alle Eredivisieclubs. Naast insteekhoesjes voor

Voetballiefhebbers kunnen ook
virtueel hun eigen Eredivisieclub
samenstellen. Op http://plus.hyves.nl wordt een virtueel stadion ingericht. Alle pop-up spelerskaarten zijn aan de achterzijde voorzien van een QR code.
Door deze met de webcam in te
scannen, of door een letter-cijfer
combinatie in te toetsen, worden
de pop-up spelers in de kleedkamer van het stadion direct zichtbaar als tenue met namen en
rugnummers. Het virtuele album
laat in één oogopslag zien welke pop-up spelers de voetbalfan heeft, welke hij dubbel heeft
en welke nog ontbreken. Ook is
zichtbaar welke Hyves vrienden
kunnen helpen om de verzameling compleet te maken. Daarnaast kan online een hooghoudspel worden gespeeld. Het online registeren van de pop-up
spelers via de QR codes en het
winnen van het hooghoudspel
levert punten op. Hiermee worden diverse gadgets in het stadion geactiveerd en maken voetbalfans kans op prijzen.
PLUS is sinds medio 2011 weer
Official Partner van Eredivisie CV.
Na drie jaar is het Eredivisievoetbal terug bij de supermarkt die
ooit begon met spaaracties rond
voetbal. De aftrap van deze samenwerking vond afgelopen najaar plaats met de Clubmuntenactie. De pop-up spelers campagne is de tweede spaaractie
die PLUS in samenwerking met
de Eredivisie op landelijk niveau
organiseert. In de toekomst onderneemt PLUS op landelijk en
lokaal niveau meer activiteiten
rondom het Eredivisievoetbal.
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Cultuur

aan de Ringvaartlaan, Heemstede, 20.15 uur. Reserveren:
www.podiumoudeslot.nl
of
06-13133626.

Agenda

Heemstede/
Bennebroek
Exposities
Tot en met 27 januari
• Expositie van kunstenaar
Hans Elsas in de foyer van
de Luifel, het sociaal cultureel centrum van Casca aan
de Herenweg 96, Heemstede.

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

• ‘Huizen’ van Co Hoogendijk in Raadhuis Heemstede.
Te bezichtigen op werkdagen.

Tot en met 4 februari
• Expositie van schilderijen van Carlos Casas, Marthe Nso Abomo en Joop van
Zeitveld en meubels en mozaïek van Jur Fortuin in Het
Kunstbedrijf, Raadhuisstraat
56A in Heemstede. Informatie:
www.hetkunstbedrijf.nl.

Zondag 29 januari
• Kinderconcert (5-11 jaar)
in Het Oude Slot, ingang Ringvaartlaan in Heemstede: Trio
Vidalita met ‘De Nacht Wacht’,
12.00 uur.
Reserveren:
www.podiumoudeslot.nl of
06-13133626.
Zaterdag 4 februari
• Angela Groothuizen met
liedjesprogramma ‘Angela en de Optigan’ in theater de Luifel, Herenweg 96 in
Heemstede, 20.15 uur. Kaarten: www.theaterdeluifel.nl of
023-5483838.
Zaterdag 11 februari

• Huisconcert bij Loek van
der Meer, J.P. Strijboslaan 1
in Heemstede, 20.00 uur. Entree 19 euro inclusief koffie en
aangekleed glas wijn.
Aanmelden: 023-5284495.
Zondag 12 februari

• Huisconcert bij Loek van

der Meer, J.P. Strijboslaan 1
in Heemstede, 14.00 uur. Entree 19 euro inclusief koffie
en aangekleed glas wijn. Aanmelden: 023-5284495.

Theater

Tot eind maart

• Schilderijen van Elisa Pe-

sapane in de burgerzaal van
het raadhuis in Heemstede.

Zaterdag 25 februari
• Theaterversie Una Giornato Particolore in Het Oude Slot in Heemstede, 20.00
uur. Ontvangst vanaf 19.30
uur met een glas Prosecco of
diner vooraf vanaf 18.00 uur.
Entree 15 euro, met diner 50
euro. Reserveren: 023 5470496
of info@postverkadegroep.nl.

Diversen
Donderdag 26 januari
• Boekpresentatie poëziedebuut van ‘wandelcoach’
Marten Janse bij boekhandel Blokker, Binnenweg 138 in
Heemstede, 17.00 uur.
Informatie:
www.boekhandelblokker.nl.
Vrijdag 27 januari
Open dag in de ateliers
van de Oude Meelfabriek,
Glipperweg 94 in Heemstede,
met kunst en ambacht, 11.0017.00 uur.
Informatie: www.oudemeelfabriek.nl.

•

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

•

Zondag 29 januari

• Vlooienmarkt in Sportcentrum Groenendaal in Heemstede, 09.30-16.00 uur.
Informatie: www.mikki.nl.

Tot en met 29 april
• Expositie van cursisten
van De Pauwehof in Bibliotheek Heemstede.

Muziek

Vrijdag 27 januari
• C3 (Mike Boddé, Onno
Innemee en Jelka van Houten) met de cabaretvoorstelling ‘Wil je in ons groepje’ in Theater de Luifel in
Heemstede, 20.15 uur. Kaarten: 023-5483838. Zie ook:
www.theaterdeluifel.nl.

stede, 20.00 uur. Informatie
over de film: 023-5483828.

Donderdag 2 februari
• Dialoog tussen christenen en moslims in de Pinksterkerk aan de Camplaan in
Heemstede, 20.00 uur.

•

Stephan Enter wordt geinterviewd over zijn nieuwe roman Grip bij boekhandel Blokker, Binnenweg 138 in
Heemstede, 20.00 uur. Reserveren gewenst: 023-5282472
of www.boekhandelblokker.nl.
Zondag 5 februari

• Leeskringendag in biblio-

theek Heemstede en Haarlem met Peter Buwalda en
P.F. Thomése, 13.00-16.00
uur. Informatie: www.bibliotheekhaarlem.nl. Zie artikel in
de 50-pluswijzer in deze editie
van de Heemsteder.
Vrijdag 10 februari

• Ladies Night in Theater de

Exposities
Tot en met eind januari
• Expositie ‘De Universele
Mens’ in het Zandvoorts Museum, Swaluëstraat 1 in Zandvoort. Informatie:
www.zandvoortsmuseum.nl.
Tot en met 5 februari
Animatiefilms van Eiko Maruyama in De Waag,
Spaarne 30 in Haarlem. Informatie: www.kzod.nl.
Tot zondag 26 februari

waarden en Sandra Kruisbrink in Galerie 37, Groot Heiligland 37 in Haarlem.

•
Zaterdag 28 januari
• De band Whatever speelt
in de 1ste Aanleg aan de
Raadhuisstraat vanaf 21.30
uur.

Woensdag 1 februari
• Cabaretier Daniël Samkalden met ‘Ik en de wereld’ in Het Oude Slot, ingang

• Filmavond bij Casca in de

Luifel, Herenweg 96 in Heem-

Tot en met 29 april

• Platen uit Atlas van Huet
in museum Cruquius.
Informatie: www.museumdecruquius.nl.

Muziek
Vrijdag 27 januari
• Muzenforum in Bloemendaal viert 65-jarig bestaan
met drie concerten. Vanavond ‘The air we breathe’,
20.15 uur. Informatie:
www.muzenforum.nl.

Regio

• Werk van Caren van Her-

Woensdag 1 februari
Ferry Tromp vertelt over
zijn boek ‘Kind in de jaren
vijftig’ bij bioekhandel Blokker, Binnenweg 138 in Heemstede, 10.30 uur. Reserveren
gewenst: 023-5282472.

Tot en met 3 april
• Expositie acrylschilderijen van Annelie Versteeg in
de Sanquin Bloedbank, Boerhaavelaan 22 in Haarlem.

Luifel in Heemstede, 20.15
uur. Kaarten voor 19,50 via de
Vrienden van Theater de Luifel, tel. 06-28855004.

•

Dinsdag 31 januari
• Dialezing voor senioren
over Vietnam bij Casca de
Luifel, Herenweg 96 in Heemstede, 14.30 uur. Aanmelden:
023-5483828.

Tot en met 29 maart
• Expositie Japanse bruidskimono’s in KG locatie zuid,
Boerhaavelaan 22 in Haarlem.

Zaterdag 28 januari
• Muzenforum in Bloemendaal viert 65-jarig bestaan
met drie concerten. Vanmiddag ‘het carnaval der dieren’,
16.00 uur. Informatie:
www.muzenforum.nl.
Zondag 29 januari

• Muzenforum in Bloemen-

daal viert 65-jarig bestaan
met drie concerten. Vanmorgen stervioliste Simone
Lamsma, 11.45 uur.
Informatie: www.muzenforum.
nl.

•

Concert Koninklijk Haarlems Mannenkoor Zang
& Vriendschap en de Flying High Singers uit NieuwVennep in de Philharmonie in
Haarlem, 15.00 uur. Entree 15
euro. Kaarten via www.theater-haarlem.nl.
Zondag 5 februari
‘Heemstede Tutti’, concert Harmonie St. Michaël Heemstede, Heemsteeds Philharmonisch Orkest
en Symfonisch Blaasorkest
Heemstede in de Philharmonie in Haarlem, 20.15 uur.
Informatie en kaarten:
www.heemstedetutti.nl.

•
Tot en met 29 februari
• Expositie ‘De mens en zijn
gedoe’ van Christine Peursum in bibliotheek Centrum,
Gasthuisstraat 32 in Haarlem.
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Zondag 29 januari
• MZK popkoor zingt ‘Yummie soul food’ in het Patronaat in Haarlem, 21.00 uur. Entree 8 euro.
Informatie: www.patronaat.nl.

Zaterdag 4 februari
• Concert in Museum de
Cruquius: pianiste Shuann Chai, fluitiste Eleonore Pameijer en cellist Stephan Heber, 20.15 uur. Entree
22,50. Kaarten:
www.cruquiusconcerten.nl.

Diversen
Zondag 29 januari
• Vlooienmarkt in Expo
Haarlemmermeer (voorheen
de Floriadehallen), 09.0016.30 uur. Informatie:
www.dewitevenementen.nl.

• Chinees Nieuwjaar: work-

shop jiaozi maken in het
Touchdown Center in Haarlem, 14.00-17.00 uur. Informatie: www.geledraak.nl.

Maandag 30 januari
• Open avond mannenkoor
Zang & Vriendschap, 19.45
uur Jansstraat 74 in Haarlem.
Donderdag 2 februari
• Film ‘De Kracht van het
Nu’ in theater de Luifel, Herenweg 96 in Heemstede,
20.00 uur. Entree 5 euro. Maaltijd vooraf mogelijk. Informatie: 023-5483828-1.
Zondag 5 februari
Beurs van poppen, beren, miniaturen en sieraden in het NH Leeuwenhorst
in Noordwijkerhout, Langelaan 3, 10.00-16.30 uur.
Meer informatie: www.magentafluwijn.nl.

•

• Rumah Ngobrol in Woon-

zorgcentrum Schalkweide aan
de Floris van Adrichemlaan 15
in Haarlem, 14.00-16.15 uur.
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Interview met Stephan
Enter over roman ‘Grip’
Heemstede - Auteur Stephan
Grip wordt donderdag 2 februari bij boekhandel Blokker aan
de Binnenweg geïnterviewd over
zijn nieuwe roman ‘Grip’.
Mei 2007, het internationale
spoorwegstation Bruxelles Midi. Bij gebrek aan echt wereldnieuws kondigen kranten de onsterfelijkheid van het mensdom
aan; volgens een Amerikaanse
hoogleraar zal het binnen twee
decennia zover zijn.
Op deze zelfde zonovergoten
dag zullen, twintig jaar na hun
studententijd en eerste kennismaking in alpinistenkringen,
Vincent, Martin, Paul en Lotte elkaar terugzien. Een incident op
de Lofoten, boven de poolcirkel, stuurde hun levens op dramatische wijze. Er bestaat echter nog altijd verwarring over wat
destijds precies is voorgevallen,
en in de aanloop naar de voorgenomen reünie wordt het verleden voor ieder van de groep in
een nieuw en soms ontluisterend
perspectief geplaatst.
Grip gaat over vriendschap, over
reizen, over zelfinzicht, over vergankelijkheid en over de wezenlijke vraag of je het leven leidt
dat je had willen leiden. Of de
keuzes die je maakte wel jouw
keuzes waren. Hoe het beeld dat
je hebt van de ander zich tot die
ander verhoudt.

Stephan Enter schreef Winterhanden (verhalen; 1999), Lichtjaren (roman; 2004) en Spel (roman; 2007). De eerste twee boeken kregen een Librisnominatie
en werden bovendien genomineerd voor de Gerard Walschapprijs.
Stephan Enter wordt geinterviewd door Maarten Dessing,
literair journalist en recensent
voor o.a. het tijdschrift BOEK.
Ook is hij jurylid van de AKO Literatuurprijs.
Aanvang 20.00 uur. Toegang 5
euro. Reserveren gewenst via
023-5282472 of www.boekhandelblokker.nl.

Stamppotten in Eethuis de Luifel
Heemstede - Iedere eerste
woensdag van de maand organiseert Casca in De Luifel een themamaaltijd. Woensdag 1 februari is het thema: ‘all you can eat’stamppotbuffet. Liefhebbers van
een goede, gezonde maaltijd
kunnen in de foyer, in Eethuis de
Luifel door de weeks dagelijks
gezellig samen eten. Van maandag tot en met vrijdag wordt een
3-gangenmaaltijd geserveerd,
vers bereid door eigen koks.
De eerste themadag in 2012 is

woensdag 1 februari. Dan staat
een buffet met verschillende
stamppotten op het programma!
U kunt aan tafel tussen 17.15 en
18.30 uur. Reserveren kan tot uiterlijk 10.00 uur op de dag zelf.
De tafel staat gedekt voor het
aantal personen waarvoor u reserveert. Het diner kost 10,25,
65-plussers betalen 9,50. Kinderen tot en met 12 jaar: 7,50. Door
samenwerking met de bibliotheek krijgt u op vertoon van uw
bibliotheekpas een euro korting.

Film ‘De Kracht van het Nu’
Heemstede - Casca organiseert
donderdag 2 februari in theater
de Luifel een avond met de spirituele film ‘De kracht van het Nu’
en een diner. Eckhart Tolle leidde een bijzondere tweedaagse
retraite in Findhorn, de beroemde spirituele gemeenschap in
het noorden van Schotland. Op
donderdag 2 februari laat Casca
twee uur zien van deze 4 uur durende sessie. Rustig en met humor maakt Tolle u deelgenoot
van zijn diepe boodschap en
eenvoudige methode van transformatie om de kracht van het
nu en de bijzonderheid van het
zijn te kunnen ervaren. U kunt
zich werkelijk laten raken door
zijn woorden en er steeds weer

nieuwe dingen in beluisteren.
Eckhart Tolles bestseller ‘De
kracht van het Nu’ is in Nederland al jaren nummer 1 van de
spirituele top tien. Van zijn boeken zijn in totaal al meer dan
200.000 exemplaren verkocht.

Cook, eat,
meet & greet

Heemstede - Vrijdag 3 februari staat de maandelijkse ‘ Cook,
eat, meet & greet’ op het programma bij Casca voor jongeren van 11 tot en met 14 jaar.

Alpha cursus

Thema-avond
PvdAHeemstede

Heemstede - Meer macht naar
Europa. Kost ons dat soevereiniteit? Politici lijken tegenwoordig
meer te luisteren naar hun boekhouders dan naar hun kiezers.
Hoe wordt de kiezer weer soeverein, lokaal en nationaal? Die
vraag wordt op 31 januari op een
thema-avond van PvdA Heemstede voorgelegd aan twee jonge PvdA-politici: Kirsten Meijer
en Jeroen Fritz.
Kirsten Meijer werkte bij Amnesty International, maar is sinds 22
januari internationaal secretaris
van de PvdA. In die functie wil zij
de buurt een stem laten hebben
in Europa en daarbij meer jongeren betrekken. “Alle politiek, dus
ook internationale, begint in de
buurt. Omdat internationale ontwikkelingen invloed hebben op
ons dagelijks leven. Denk maar
aan de gevolgen van de wereldwijde economische crisis”.
Jeroen Fritz (foto) is nu 29 en geboren Haarlemmer. Sinds 2006
zit hij in Haarlem in de gemeenteraad. Hij is nu ook vice-fractievoorzitter. Als jong raadslid wil
hij dat Haarlem overstapt op ‘Politiek 2.0’: “De gemeente zou veel
meer gebruik moeten maken van
moderne kanalen voor communicatie of participatie rond nieuw
beleid”.
In november was de Amsterdamse voorzitter van de Jonge
Socialisten in Heemstede. “Linkse vernieuwing betekent stevige
keuzes”, zei hij ook, “Meer sociaal en economisch samengaan
in Europa, minder cultureel”. De
euro is dan voorwaarde voor onze voorspoed. Maar wie is de
baas in Europa? En hoe denken
jongeren over hun toekomst?
Geïnteresseerd? Kom dan op
31 januari naar deze openbare PvdA-bijeenkomst. Die begint om 20.00 uur in de Pauwehof achter de Oude Kerk aan het
Wilhelminaplein in Heemstede.
Toegang is gratis.

De jongeren gaan met elkaar
een verleidelijke maaltijd maken van 18.00 tot 20.00 uur in
de Luifel, Herenweg 96, Heemstede. Kosten 6 euro. Combiprijs met het Cosmic Bowlen (zie elders in deze krant):
10 euro. Geef je snel op: 0235483828 of plexat@casca.nl.

Heemstede - Op woensdag 1
februari start in Heemstede een
Alpha cursus. Zo’n cursus bestaat uit tien cursusavonden die
in kleine groepen en in een ontspannen sfeer de basisbeginselen van het Christelijke geloof
behandelen.
De bijeenkomsten zijn gratis en
vrijblijvend. De avonden beginnen om 18.30 uur met een maaltijd en eindigen om 21.30 uur.
Alle verdere informatie is te vinden op www.alpha.nl of verkrijgbaar via 023-5293871 of 0235290157.

Vogelvoerhouder maken

Heemstede - Op de woensdagmiddagclub van Casca zijn kinderen van 5 tot 10 jaar woensdag
1 februari welkom om een vogelvoerhouder te maken.
In de winter hebben de vogels
buiten wat extra eten nodig. Met
behulp van textielverharder versieren de kinderen een plantenbakje waarin ze een mezenbol
hangen. Hang het in de boom en
zie: daar genieten de vogels van.
Doe wel je oude kleren aan!
De woensdagmiddagclub is (bijna) elke week van 13.30-15.15
uur bij Casca in activiteitencentrum de Molenwerf, Molenwerfslaan 11 in Heemstede. Kinderen
kunnen hier vooral veel knutselen, maar ook meedoen met een
spel of lekker buiten spelen.
Kosten per keer zijn: 3,50, een
kaart voor 10 keer kost 30 euro.
Graag de kinderen per keer van
tevoren telefonisch aanmelden:
023-5483828 - kies 1.
Voor meer informatie:
www.casca.nl.

Petrakerk
Heemstede - Op zondag 29 januari is er een viering in de Petrakerk aan de Limburglaan 3.
De dienst begint om 10.00 uur
en voorganger is ds. J.W. Ploeg
uit Sleeuwijk. Er is kinderopvang
voor de kleinsten en Bijbelklas
voor de kinderen van de basisschool.

Dienst in
Het Trefpunt

Bennebroek - Bij de protestante gemeente Het Trefpunt, Akonietenplein 1, is dr. Aad van Egmond zondag 29 januari om
10.00 uur de voorganger. Het
thema is Je vijand liefhebben,
kom nou...’.

PKN Bennebroek
Bennebroek - Bij de Hervormde
Gemeente Bennebroek aan de
Binnenweg 67 is dhr. J. v.d. Kamp
uit Beverwijk zondag 22 januari
om 10.00 uur de voorganger.
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Winterstop heeft selectie
VEW goed gedaan
Heemstede - De verplichte winterstop inclusief het trainingsweekend in den Hoorn op Texel
heeft de selectie van VEW goed
gedaan. VEW-1 kreeg Bloemendaal op bezoek, op papier een
‘makkie’, maar het viel beslist
niet mee. De eerste helft had
weinig hoogtepunten en de rust
werd bereikt met een 0-0 stand.
De tweede helft leverde spektakel op, VEW scoorde vier keer,
Michiel Dekker, Bas van’t Sant
(2x) en George Ursutuanu waren
de doelpuntenmakers.
VEW-2 moest aantreden tegen het technisch zeer vaardige Zandvoort. Zeven doelpunten waren het resultaat, VEW
bleef aan de positieve kant van
de score en won dus met 4-3.
In de rust wisselde Arjan Klaver
drie spelers, 1 A-junior en 2 Bjunioren.
De A-1 junioren moesten naar
Bergen. Tegenstander Bergios,
thuis met 2-1 verslagen, kreeg
nu een nederlaag van 2-7 om de
oren.

Een vol programma voor zaterdag 28 januari:
Hoofddorp-1- VEW-1 14.30 uur
VEW-2 de Brug
10.45 uur
VEW-3- Hoofddorp
14.30 uur
ODIN- VEW-4
14.00 uur
VEW-vet- BSM-vet
14.30 uur
VEW-a- ADO’20-a
12.45 uur
UNO-b- VEW-b
11.30 uur
VSV-d- VEW-d-1
09.00 uur
VEW-d-2- DSK-d
09.30 uur
VEW-mini- HBC-mini 10.30 uur.
Een echte topper tussen twee
Heemsteedse 7-tallen.
De agenda:
3 februari: Vrijwilligersavond
in het clubhuis. Aanmelden bij
Mark via Verbeek-makkie73@
homail.com. De avond begint om
ongeveer 19.30 uur en sluit om
ongeveer 23.00 uur
10 februari: klaverjassen. Aanvang 20.00 uur
3 maart: Hollandse avond. Let
op, deze avond stond gepland
op 28 januari. Door organisatorische problemen is deze avond
verschoven naar 3 maart.

Peutergym

Zaterdag 28 januari een echte topper tussen twee Heemsteedse minizeventallen: VEW tegen HBC.

RCH heeft nieuwe hoofdtrainer
Heemstede - Nadat Roland Ebbeling, de huidige hoofdtrainer
van RCH, had aangegeven te
willen stoppen aan het einde van
het seizoen, is RCH op zoek gegaan naar een nieuwe trainer.

“Aan de hand van een duidelijk profiel, input van de spelers
en met de hulp van Piet Buter
(61 en enorme staat van dienst
in het betaalde voetbal), hebben we een zogenaamde ‘longlist’ opgesteld,” aldus bestuurslid Technische Zaken Johan van
Streun. “Vervolgens hebben we
die doorgesproken en gekeken
in hoeverre trainers ook echt be-

schikbaar waren”. Daarna zijn
met vijf trainers goede gesprekken gevoerd en er is informatie
over hen ingewonnen. “We waren extra positief verrast over de
kwaliteit en de graagte van de
trainers. Enerverende gesprekken” vult Nick Schoenmaker,
teammanager van RCH aan.
Uiteindelijk heeft RCH gekozen
voor René Anneese, oud-betaald voetballer en een man die
onder andere enorm goed werk
als trainer bij de Koninklijke HFC
heeft verricht. “René straalt voetbal uit, is enorm energiek en
maakt spelers beter”, zegt een al
even enthousiaste Piet Buter. René Anneese is in het dagelijks leven ondernemer maar heeft voldoende tijd en vooral energie om
het hoofdtrainerschap bij RCH
op te gaan pakken.
“RCH is een mooie traditionele club met ambitie”, zegt modeman René met een Amsterdams
accent en met een knipoog: “een
geweldig shirt”.
RCH is enorm blij met de aanstelling van de nieuwe hoofdtrainer. “De juiste man, op het juiste
moment bij een club die de weg
omhoog weer heeft gevonden”,
sluit Johan van Streun trots af.

echte buitenspeler want hij ontbeert snelheid. Zijn vrije trappen
daarentegen leiden vaak tot een
doelpunt, maar in deze wedstrijd
kwam hij nimmer in een kansrijke positie om zijn klasse op dat
punt te tonen.
Na de rust wisselde coach Pieter
Mulders de geblesseerde Ajnaoua voor Wouter Haarmans. De
aanvaller stond koud in het veld
of hij kon de 0-1 op zijn naam
schrijven. Een snelle counter
stichtte verwarring in de defensie van Nieuwenhoorn en Haarmans maakte van de situatie gebruik door de bal langs doelman
Sander van Eck te schieten.
Het feest voor HFC duurde maar
vier minuten. Na een corner redde Van Rossum door de bal terug in het veld te stompen. In
plaats van fel op de bal te zitten
en attent te verdedigen liet HFC
de Nieuwenhoorn-aanvallers begaan. Van de rand van het strafschopgebied drukte Mitchel van
Gestel af voor Nieuwenhoorn,
1-1.

De tweede helft was verder een
draak van een wedstrijd, waarbij er wel strijd werd geleverd
maar van enige structuur in de
opbouw en aanvallen van beide
partijen nauwelijks sprake was.
Het was opnieuw doelman Van
Rossum die met fraaie reddingen HFC op de been hield. Kort
voor tijd kreeg ook HFC nog mogelijkheden om aan het langste eind te trekken maar Nelis,
Haarmans en Kuyt maakten onvoldoende gebruik van de geboden kansen. HFC kan op de helft
van het seizoen qua conditie en
werklust goed meekomen in de
hoofdklasse, maar het ontbreekt
nog aan een verzorgde opbouw
en aanvallend heeft het team van
coach Mulders geen spelers die
het verschil kunnen maken.
Aanstaande zondag ontvangt
HFC thuis Westlandia dat twee
plaatsen hoger staat. Een duel dat gewonnen moet worden
om weg te blijven van de laatste
plaatsen op de ranglijst.
Eric van Westerloo

Opnieuw gelijkspel
voor Koninklijke HFC
tal corners dat zij van de HFCverdedigers cadeau kregen.
Doelman Van Rossum zag de
corners met regelmaat richting
zijn doel waaien. Kazbogan van
Nieuwenhoorn kreeg de ruimte om recht op Van Rossum af
te gaan maar, opnieuw door de
wind, de bal rolde te ver van hem
vandaan zodat de bal een prooi
werd voor de doelman. Na een
corner, van de verder onzichtbare ex-Feyenoord prof Jordao Pattinama, werd de bal nog net op
de doellijn weggewerkt door een
attente HFC-verdediger.
Scheidsrechter Van Loenen deelde links en rechts wat gele kaarten uit voor te fel inkomen.
HFC-puntspeler Martijn TjonA-Njoek sleurde en buffelde in
de spits, maar veel goed aangespeelde ballen kreeg hij niet.
Met Bart Nelis als linksbuiten is
het ook behelpen. Het is geen

Foto: Fons Langemeijer.

Regio - Het veroveren van drie
punten wil de Kon. HFC maar
niet lukken. Van de laatste zes
wedstrijden leverden er vijf een
gelijkspel op.
De verre uitwedstrijd tegen Nieuwenhoorn in Hellevoetsluis was
dit weekeinde alleen in de eerste
helft het aanzien waard. Met de
storm recht in het gezicht moest
HFC alle zeilen bijzetten om de
bal onder controle te houden en
de tegenstander de mogelijkheid te ontnemen om van grote
afstand doelman Van Rossum te
verrassen. Dat lukte wonderwel
en Nieuwenhoorn maakte te weinig gebruik van de straffe wind in
de rug. HFC had veelal het beste
van het spel en binnen tien minuten hadden Tjon-A-Njoek, Munsterman en Nelis zelfs de mogelijkheid de score te openen.
Nieuwenhoorn kreeg zeker kansen, alleen al door het grote aan-

Doelmand Van Rossum hield met fraaie reddingen HFC op de been.

Heemstede - Op vrijdag 10 februari start de gymnastiekafdeling van GSV Heemstede met
peuterlessen op de vrijdagmorgen. Onder leiding van een gediplomeerde leidster worden de
peuters zinvol in beweging gehouden. De lessen worden gegeven in de zaal aan de Offenbachlaan van 10.30-11.15 uur.
Na een heerlijke warming-up
gaan de peuters op ontdekkingsreis door de zaal. Zij zullen allerlei toestellen tegenkomen waar zij na verloop van tijd
met plezier overheen zullen kruipen en duikelen. De les wordt
besloten met een zang of dansje. Doordat wij uitgaan van
kleine groepjes raakt uw peuter niet verloren en zijn zij beter voorbereid op een eventueel vervolg bij de kleuterlessen.
De cursus loopt van 10 februari
tot en met 22 juni, met uitzondering van de schoolvakanties en
kent geen inschrijfgeld. De kosten voor deze cursus zijn 50 euro. Dit bedrag dient in de zaal te
worden betaald. Wilt u eerst wat
meer informatie, neem dan contact op met de leidster op nummer 023-5358636. Wilt u informatie over de andere lessen van
GSV Heemstede, stuur dan een
mail naar gymnastiek@hetnet.nl
Ook kunt u kijken op de website van de vereniging www.gsvheemstede.nl

Cosmic Bowlen
Heemstede - Ben je tussen
de 11 en 15 jaar en wil je Cosmic Bowlen met Plexat in Hoofddorp? Plexat organisseert tijdens
het maandelijkse ‘t = weer Vrijdag’ een avondje bowlen. Jullie
gaan om 20.00 uur op de fiets
vanuit Plexat, Herenweg 96 in
Heemstede naar Bowlingcentrum Claus in Hoofddorp. Geef
je snel op, want vol = vol. Deelname: 6 euro. Combiprijs met de
‘Cook, eat, meet & greet’ (zie elders in deze krant): 10 euro.
‘t = weer Vrijdag’ is altijd in of
vanuit de jongerenruimte van
Plexat bij Casca in de Luifel, van
20.00 tot 22.00 uur. Kijk voor het
volledige programma op www.
casca.nl bij activiteiten jongeren/Plexat. ‘t= weer Vrijdag’
heeft ook een eigen hyvespagina: www.plexat-heemstede.hyves.nl. Ga gauw een kijkje nemen voor filmpjes, foto’s en alle
leuke dingen die er te doen zijn!
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Win kaarten
voor de Motorbeurs
Van donderdag 23 tot en met zondag 26 februari wordt in Jaarbeurs Utrecht de Motorbeurs gehouden, de beste plek om het
motorseizoen van 2012 te starten. Met veel genoegen mogen
wij twintig gratis entreekaarten verloten onder de lezers van de
50-pluswijzer. De kaarten kosten normaal 17,50 per stuk.
Mail een foto van u als 50-plusser op of bij uw motor, het liefst
zonder helm op, naar redactie@50pluswijzer.nl. Met een klein
verhaaltje erbij waarin u vertelt waarom u motor rijdt en hoe dat
u bevalt. De tien origineelste inzenders krijgen twee vrijkaartjes.
Het leukste verhaaltje van maximaal 200 woorden wordt samen
met de foto geplaatst in de volgende 50-pluswijzer. De uiterste
instuurdatum is maandag 6 februari. Kijk voor meer informatie
over de beurs op www.motorbeursutrecht.nl.

De 50 Wijzer
die in deze editie
Mo Idrissi maakt zich op voor
zijn 150ste marathon
is opgenomen
kunt u lezen op
www.50pluswijzer.nl
+

Toen hij 50 werd besloot Mohammed Idrissi uit Heemskerk
te proberen voor zijn zestigste,
de leeftijd die hij dit jaar hoopt
te bereiken, 100 marathons
te hebben gelopen. Hij had er
toen 19 op zitten. Als je bedenkt
dat een professioneel sporter
zo’n drie marathons per jaar
loopt, dan zou het een hele
prestatie zijn dat doel te bereiken. Maar Idrissi was en is niet
te stuiten. Drie jaar geleden, hij
was toen 56, had hij zijn doel
al bereikt en in februari, nog
voor zijn zestigste, hoopt hij zijn
150ste marathon te lopen.
Mo, zoals iedereen hem kent,
werkt in ploegendienst bij Tata
Steel, het voormalige Corus/
Hoogovens. Hij is met hardlopen begonnen omdat dat goed
te combineren was met zijn
werk. In 1993 liep hij zijn eerste
marathon, die van Rotterdam.
Hij had de smaak meteen te
pakken.
Hij is heel nuchter over zijn

prestaties. “Ik ben geen professional. Ik doe het lopen er
gewoon bij. Ik loop met gevoel
en zonder schema. Een professional loopt voor de snelheid en
de tijd. Die doet over een marathon 2.10, dan heb je natuurlijk
wel rust nodig. Ik doe er gemiddeld 3.25 over en ben in 1 tot
3 dagen hersteld.” Zijn snelste
tijd was in 1994 in Almere. Met
2.54 werd hij toen zesde.
Hij bereidt zich voor op een
wedstrijd door spaghetti, pannenkoeken en bananen te eten.
“En je moet heel veel drinken.
Dat helpt om je temperatuur
goed te regelen”, weet de sportieve Heemskerker.
Mo heeft al zijn marathons
helemaal uitgelopen. “Ik kom
altijd bij de finish, al moet het
met vallen en opstaan.” Hij
had nooit pech en blessures
zijn hem onbekend. “Vorig jaar
kreeg ik wat ademhalingsproblemen tijdens een marathon.
Volgens mijn huisarts komt dat
door mijn loophouding maar

die verander je natuurlijk niet
zomaar. Ik blijf daar dus wel
alert op.”
Hij loopt niet alleen marathons.
De laatste jaren focust hij zich
ook op ultralopen. “Mijn langste loop was vorig jaar in Steenbergen, bijna 186 kilometer in
24 uur. Ik werd daar vierde.
Ook een paar keer 100 kilometer. Op een atletiekbaan, 250
rondjes. Dit jaar staat de 80 kilometer van IJmuiden naar Den
Helder op mijn programma, de
Jan Knippenberg Memorial.”
De
Heemskerker
besluit:
“Hardlopen is voor mij net zoiets als ademhalen. Ik heb het
nodig en het geeft me energie.
Je doet leuke contacten op en
er is een gezonde rivaliteit. Je
moet gewoon goed naar je lichaam blijven luisteren, dat is
het belangrijkste.’’
Hij houdt zijn belevenissen bij
op een weblog: http://momarathonloper.punt.nl.
Renée Wouwenaar

Hoe ouder.......

Dat hockeytrainers en -coaches zich ook af en toe van een iets
minder serieuze kant laten zien beleefden de eerste elftalspelers
en -speelsters van hockeyclub Strawberries in Driehuis eind december. De heren, allemaal de 50 gepasseerd en één de 60 al,
gaven een optreden als de toppers dat hilarisch werd ontvangen.
Van links naar rechts Simon de Hoog, Kees Groeneveld, Frank
Donker, en de broers Jan-Willem en Frank Gutteling.

Nieuws
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Lezing “Het puberbrein binnenstebuiten”
Het lijkt wel of jongeren steeds sneller volwassen
worden. Ze schieten de lucht in, hebben
bijbaantjes en uitpuilende agenda’s. En uw zoon
of dochter weet het vast ook altijd beter. Maar
is dat wel zo? Kunnen pubers hun eigen gedrag
overzien? Huub Nelis, één van de auteurs van
het boek ‘Puberbrein binnenstebuiten’ geeft een
kijkje in de belevingswereld van tieners.

In deze uitgave:
- Expositie Elisa Pesapane
- Vergadering
- DNA in strijd tegen
woninginbraak!
- Voorzie uw grijze rolemmer
vóór 30 januari van de
juiste sticker!

Voorkom woninginbraak!

Jongeren krijgen steeds meer vrijheden en
bijbehorende verantwoordelijkheden. Hun brein is
echter pas rond hun 25e volgroeid. Huub Nelis geeft
inzicht in de grenzen en begeleiding die tieners nodig
hebben. Structuur en kaders zijn belangrijk. Ook geeft
hij een aantal praktische adviezen over de omgang met
uw puber. Na deze lezing kijkt u voorgoed anders naar
uw tienerzoon of -dochter.
Deze lezing vindt plaats op donderdag 16 februari bij
Casca in de Luifel, Herenweg 96 te Heemstede van
20.00 tot 22.00 uur. U kunt voor deze bijeenkomst
reserveren bij Casca, telefoon (023) 548 38 28 - keuze 1 maandag t/m vrijdag van 09.00 - 16.00 uur of mailen
naar info@casca.nl o.v.v. lezing 16 februari.
U bent van harte welkom. De zaal is geopend vanaf
19.30 uur. Aan deze bijeenkomst zijn voor u geen
kosten verbonden. Wanneer u vooraf vragen en/of
opmerkingen heeft, neem dan contact op via e-mail:
fvanblitterswijk@heemstede.nl of bel naar
(023) 529 19 47.

Centrum voor Jeugd en Gezin
Wilt u meer weten over deze lezing of heeft u een
andere vraag? Voor alle vragen over opvoeden en
opgroeien, kunt u terecht bij het Centrum voor Jeugd
en Gezin Heemstede. Ook als aanstaand ouder bent u
van harte welkom. U kunt zonder afspraak langskomen,
bellen of een email sturen. Er zijn geen kosten voor u
verbonden aan onze dienstverlening.
Adres
Lieven de Keylaan 7
2101 VD Heemstede
Telefoon (023) 529 19 14
E-mail: cjg@heemstede.nl
Openingstijden: ma, di, do 09.00 -12.00 uur,
wo 14.00 - 17.00 uur

Tips om uw woning te
beveiligen

Koopgedrag in Heemstede
Adresgegevens en openingstijden

Presentatie resultaten onderzoek aan winkeliers

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

De resultaten van het Koopstromenonderzoek
Randstad 2011 zijn bekend en worden tijdens een
informatieavond gepresenteerd door bureau RBOI
aan de winkeliers van Heemstede. De resultaten
geven een goed beeld van het koopgedrag van de
consumenten in Heemstede, de ontwikkelingen
en de trends in de detailhandel. Ook worden de
aankooplocaties en de ruimtelijke verschuivingen
in beeld gebracht.

Bouw en woningtoezicht:
Maandag t/m donderdag van 08.30 - 17.00 uur, Vrijdag
van 08.30 - 13.00 uur Op afspraak: de gehele dag tot
17.00 uur (vrijdag tot 13.00 uur) en donderdagavond
tussen 17.00 - 19.30 uur.
Raadhuis:
Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede.
Telefoon 14 023. Fax (023) 548 57 00. E-mail:
gemeente@heemstede.nl Website: www.heemstede.nl
Sociale zaken:
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur. Op afspraak:
de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag tot 13.00 uur).
Telefoon (023) 548 58 68.
Loket Heemstede:
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur. Op afspraak:
de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag tot 13.00 uur).
U kunt ook een afspraak maken voor een huisbezoek.
Volg ons op:
twitter.com/heemstedetweet
facebook.com/gemeenteheemstede
linkedin.com/in/gemeenteheemstede
youtube.com/gemeenteheemstede

Aanmelden winkeliers
De informatieavond wordt op donderdag 2 februari
2012 gehouden in de raadzaal van het Raadhuis en
begint om 19.30 uur. Winkeliers kunnen zich aanmelden
door een e-mail te sturen met daarin naam en bedrijf
naar de heer T. Loggers via tloggers@heemstede.nl.

In 2011 is in opdracht van alle gemeenten in de
Randstad onderzoek gedaan naar het koopgedrag van
consumenten. Waar doen inwoners hun dagelijkse
boodschappen? Dicht bij huis of bij winkels buiten
de eigen gemeente? En waar gaan ze naar toe om
een dag gezellig te winkelen? Is men tevreden over
het winkelaanbod? Maakt het daarbij uit of men in
een kleine gemeente of in een grote stad woont?
En verandert het koopgedrag de laatste jaren, door
bijvoorbeeld internet? Allemaal vragen die worden
beantwoord in het Koopstromenonderzoek.

Expositie Elisa Pesapane
Op vrijdag 20 januari heeft Jur Botter, wethouder
Cultuur, een tentoonstelling met werken van
Elisa Pesapane geopend. De tentoonstelling
is tot eind maart 2012 te bezichtigen in de
Burgerzaal van het raadhuis, Raadhuisplein 1 in
Heemstede.

Steunpunt vrijwilligerswerk
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

Elisa Pesapane (1979) studeerde aan de Koninklijke
Academie voor Beeldende kunsten en in 2008
behaalde zij haar diploma Italiaanse Letterkunde aan
de Universiteit Leiden. Naast het ontwikkelen van haar
vrije werk is Elisa Pesapane actief als portretschilder/
tekenaar, illustrator, maakt zij wandschilderingen en
ontwikkelt ze culturele trajecten en workshops voor
het onderwijs.
Haar tweetaligheid staat aan de basis van al haar
denken en handelen en hierdoor ook aan de basis van
haar schilderen. Het werk van Elisa Pesapane is ook
nauw verbonden met literatuur.
Tot haar leermeesters/voorbeelden rekent zij
evenveel schrijvers als schilders. Van alle zaken die
haar inspireren maakt zij een personage, attribuut of
setting. Alles heeft zijn plek en functie als onderdeel
van het grotere geheel. Zij worden een karikatuur van
henzelf, net als personages uit een klucht. Het zijn

korte toneelstukken geschreven met olieverf.
Kijk voor meer informatie op www.elisapesapane.com.

DNA in strijd tegen woninginbraak!

In de regio Kennemerland, dus ook in de
gemeente Heemstede is een speciaal woninginbrakenteam opgericht. Dit team doet er alles
aan om inbrekers op te sporen. Voorkomen van
een inbraak is natuurlijk altijd beter. Een middel
in de strijd tegen woninginbraak is SelectaDNA.
SelectaDNA is een eﬀectief hulpmiddel dat door
bewoners ingezet kan worden tegen diefstal. De
voor het oog onzichtbare vloeistof kan op goederen
worden aangebracht.
Deze kunstmatige handtekening maakt de gestolen
spullen makkelijk herkenbaar.

Wat is SelectaDNA?
SelectaDNA is een onzichtbare vloeistof, voorzien
van een uniek nummer. Deze onzichtbare vloeistof
kan door bewoners op hun goederen worden
aangebracht. Bijvoorbeeld elektronica zoals telefoons,
laptops en televisies, maar bijvoorbeeld ook
inbraakgevoelige spullen in de auto. Het unieke DNA
kan met behulp van een UV-lamp worden bekeken.
Het DNA wordt gekoppeld aan een adres, waardoor
na het vinden van gestolen goederen snel kan worden
bepaald wie de eigenaar is. Op deze manier worden
de pakkans en bewijslast vergroot bij diefstal. Door
de meegeleverde sticker op raam of deur te plakken,
wordt duidelijk gemaakt dat de spullen gemerkt zijn

met dit DNA. Deze maatregel werkt ook preventief:
willen dieven gemerkte goederen nog wel stelen?
Zelf een kit aanschaffen?
Een complete SelectaDNA kit aanschaﬀen kan
via het telefoonnummer (0348) 486 586 of via
de website www.sdna.nl. Met een kit kunnen
ongeveer vijftig voorwerpen gemerkt worden.
De kit bevat naast de vloeistof ook stickers, een
UV lampje, databaseregistratie en wattenstaafjes
om de vloeistof aan te brengen. Een aantal
verzekeringsmaatschappijen geeft korting als
SelectaDNA toepast wordt.

Voorzie uw grijze rolemmer vóór 30 januari van de juiste sticker!
In december 2011 ontving u bij de afvalkalender
een nieuwe sticker voor uw grijze rolemmer.
In 2012 moeten de grote rolemmers met een
inhoud van 240 liter voorzien zijn van een
roze sticker. De kleine rolemmer heeft een
appelgroene sticker nodig.

Vanaf maandag 30 januari 2012 worden rolemmers
die niet voorzien zijn van een juiste kleur sticker niet
meer geleegd. Een aangeboden rolemmer zonder
juiste sticker krijgt dan een rood label. Dit houdt in dat
u als aanbieder het afval zelf naar de milieustraat moet
brengen of alsnog de sticker moet gaan plakken en

wachten tot de volgende aanbieddag.
Heeft u nog vragen over het gebruik van de sticker,
de grijze rolemmer of de afvalkalender? Neem dan
contact op met de afdeling Publieksinformatie van
De Meerlanden via telefoonnummer (0297) 38 17 17.

Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW)
Verminder de kans op inbraak

U kunt zelf veel doen om uw huis
(beter) te beveiligen tegen inbraak.
Naast de ‘DNA-kits’ is er ook het
Politiekeurmerk Veilig Wonen
(PKVW). Uit politiecijfers blijkt dat
het risico op inbraak in een woning
met dit keurmerk aanzienlijk lager
is dan bij een woning zonder het
PKVW. In Heemstede heeft 11% van de woningen
zo’n keurmerk, dat zijn voor het merendeel
huurwoningen van woningcorporaties. Particuliere
woningen blijven achter.
Wacht niet tot het te laat is en er bij u ingebroken wordt,
maar ga zelf aan de slag om veilig te wonen. De PKVWerkende bedrijven die door het hele land gevestigd zijn,
helpen u hier graag bij. Zij kunnen u meer informatie
geven over de wijze waarop u alle ‘inbraakgevoelige’
plekken van uw woning kunt beveiligen. Zo heeft u
tot 90% minder kans op inbraak en komt uw huis in
aanmerking voor het certiﬁcaat Veilige Woning. Dat is
voor veel bewoners een geruststellende gedachte.

Gelegenheid
Het keurmerk richt zich op de gelegenheidsinbreker.
Dat is bijvoorbeeld een junk die met een
schroevendraaier op zak langs woningen loopt en kijkt
waar een slot eenvoudig opengebroken kan worden.
Of dieven die via een open raam snel een laptop of
een tas met geld uit de woonkamer weghalen.
In 4 stappen een veilige woning
Met de volgende vier stappen kunt u een woning of
complex veiliger maken:
Stap 1:
Vraag maatwerk advies aan bij een PKVW-erkend
beveiligingsbedrijf bij u in de buurt. Medewerkers van
deze bedrijven hebben een gedegen opleiding gehad.
Stap 2:
Voer de geadviseerde maatregelen zelf uit met behulp
van het handboek PKVW Bestaande Bouw. Of laat
de aanpassingen door het PKVW-erkende bedrijf
uitvoeren.

Stap 3:
Na goedkeuring van het PKVW-erkende bedrijf
ontvangt u het certiﬁcaat Veilige Woning en de
bijbehorende raamstickers.
Stap 4:
Stuur een kopie van het certiﬁcaat naar uw
verzekeringsmaatschappij en vraag om premiekorting
op uw inboedelverzekering.
Wat kunt u zelf doen?
Uiteraard kunt u ook eenvoudig zelf veel doen om een
inbraak te voorkomen. Hier zijn lang niet altijd kosten
aan verbonden. Veilig wonen is vooral een kwestie van
bewust wonen. Bekijk het overzicht met Preventietips
op de internetsite hetbeveiligingscentrum.nl. Op deze
site vindt u ook een lijst met erkende bedrijven en
uitgebreide informatie over dit onderwerp.

Werk aan de weg
Adriaan Pauwlaan - Herenweg Tot begin april 2012
is het kruispunt Adriaan Pauwlaan - Herenweg
afgesloten voor autoverkeer. Fietsers kunnen gewoon
gebruik maken van de oversteekplaats richting de
Laan van Rozenburg.

te voorkomen, zijn op de kruispunten Zandvoorter
Allee - Fresialaan en Chrysanthemumlaan Lyceumlaan betonnen wegafzettingen geplaatst.
Fietsers kunnen deze wegafzettingen gewoon
passeren.

Kruispunt Herenweg – Zandvoortselaan - Lanckhorstlaan
Tot eind februari 2012 is het kruispunt Herenweg
– Zandvoortselaan - Lanckhorstlaan afgesloten in
combinatie met het deel van de Herenweg tot en
met kruising met de Koediefslaan. De Lanckhorstlaan
is gestremd ter hoogte van de Van Slingelandtlaan.
De Zandvoortselaan is afgesloten ter hoogte van de
kruising met de Amaryllislaan.

Voor autoverkeer is het niet mogelijk vanaf de
Wagenweg de Johan de Wittlaan in te rijden.

Tot en met eind maart 2012 is de Herenweg tussen
het kruispunt Herenweg – Zandvoortselaan Lanckhorstlaan en de gemeentegrens met Haarlem
afgesloten voor alle verkeer.
Om sluipverkeer door de Heemsteedse Bloemenbuurt

Kruising Heemsteedse Dreef - Camplaan Op de
kruising Heemsteedse Dreef - Camplaan wordt
een proef genomen met maatregelen om de
verkeersveiligheid te verbeteren. Op delen van de
rijbaan van de Heemsteedse Dreef zijn betonnen

Gedurende de afsluiting van de werkvakken zijn
diverse omleidingsroutes ingesteld voor ﬁetsers,
auto’s, openbaar vervoer en vrachtverkeer. Uitgebreide
informatie over de werkzaamheden vindt u op
www.heemstede.nl

verkeersgeleiders geplaatst. De proef duurt tot april
2012.
Heemsteedse Dreef, tussen Wipperplein en Van
den Eijndekade Tot maart 2012 kan verkeershinder
ontstaan op de Heemsteedse Dreef tussen
Wipperplein en Van den Eijndekade. Vanwege
bouwwerkzaamheden heeft de projectontwikkelaar
ontheﬃng gekregen voor het gebruik van 1 rijbaan.
De afzetting kan plaatsvinden op nog nader te
bepalen dagen tussen 09.00 en 15.00 uur en na
18.00 uur.

Uitschrijving GBA
Met onbekende bestemming uitgeschreven
uit de gemeentelijke basisadministratie
persoonsgegevens (GBA).
Als u gaat verhuizen moet u dit ook doorgeven aan
uw (nieuwe) woongemeente. Vaak gaat dit goed,
maar soms wordt dit vergeten. De gemeente start dan
een adresonderzoek op, waarbij de persoon –indien
mogelijk- erop gewezen wordt dat er nog aangifte van
de verhuizing gedaan moet worden. Als er geen aangifte
gedaan wordt of als de persoon niet te traceren is, besluit
het college van burgemeester en wethouders deze
persoon “met onbekende bestemming” uit te schrijven uit

de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens
(GBA). Dit betekent, dat iemand dan ook formeel niet meer
op dat adres staat ingeschreven. De gevolgen hiervan
zijn dat er bijvoorbeeld geen reisdocument of rijbewijs
bij de woongemeente aangevraagd kan worden en dat
er geen gebruik gemaakt kan worden van verschillende
overheidsvoorzieningen. Ook wordt, als iemand 65 wordt,
de AOW gekort. Het is daarom van groot belang dat alsnog
aangifte van een verhuizing gedaan wordt.
Het college van burgemeester en wethouders heeft
het voornemen om de volgende personen met
onbekende bestemming uit te schrijven:

G. Ibrahimi, geboren 21-05-1990, Javalaan 22 A per
10-01-2012
A.A. Semenenko geboren 08-11-1987, Cruquiusweg
180 per 16-01-2012
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).

Omgevingsvergunning
Aanvragen omgevingsvergunning
Omgevingsvergunning voor bouwen
Wilhelminaplein 14 het verbouwen van een magazijn
tot een bedrijfsruimte/meubelrestauratie 2012.021
ontvangen 13 januari 2012
Koediefslaan 2 het plaatsen van een erfafscheiding
2012.016
ontvangen 10 januari 2012
De beslistermijn voor bovengenoemde aanvragen is
8 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.
Omgevingsvergunning voor afwijken
bestemmingsplan
Franz Schubertlaan 72 het uitbreiden van een
woonhuis 2012.015
ontvangen 11 januari 2012
Javalaan 30 het wijzigen van bestemming
bloemenkiosk naar een makelaarskantoor 2012.019
ontvangen 13 januari 2012
De beslistermijn voor bovengenoemde aanvragen is
8 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.
Omgevingsvergunning voor kappen
Duin en Vaart 2A het kappen van een eik en een
kastanjeboom 2012.020
ontvangen 15 december 2011

pen van een berk 2012.018
ontvangen 10 januari 2012
Strawinskylaan 36 het kappen van een atlas cedar
2012.017
ontvangen 10 januari 2012

Verleende omgevingsvergunningen

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

Omgevingsvergunning voor kappen
Sumatrastraat 8 het kappen van een japanse kers
2012.007
Sportparklaan 17 het kappen van een berk 2012.012

De bovenstaande aanvragen liggen vanaf 26 januari
2012 van maandag tot en met donderdag van
08.30 - 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur
ter inzage bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht
(Raadhuisplein 1).

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning
In het kader van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht hebben wij besloten voor de
volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met
een termijn van 6 weken:
Glipperdreef, naast Glipper Dreef 94 het bouwen van
een woonhuis, slopen botenhuis en kappen van een
aantal bomen 2012.002
ontvangen 23 december 2011

(verzonden 20 januari 2011)
Omgevingsvergunning voor bouwen
Cruquiusweg 29a het plaatsen van lichtreclame
2011.346

Omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken
bestemmingsplan
Bachlaan 25 het uitbreiden van het woonhuis,
het vergroten van een dakkapel op beide
zijgeveldakvlakken en een aanbouw op het balkon
2011.310
De bovenstaande vergunningen liggen vanaf 26
januari 2012 van maandag tot en met donderdag van
08.30 - 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur
ter inzage bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht
(Raadhuisplein 1). Belanghebbenden kunnen
hiertegen bezwaar maken. Zie :”Bezwaar maken of
uw mening/zienswijze kenbaar maken.

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar
maken. Zie: ”Bezwaar maken of uw mening/zienswijze
kenbaar maken”.

Vergadering
Vergadering commissie voor bezwaarschriften
De commissie voor bezwaarschriften houdt een
vergadering op donderdag 2 februari 2012 om
20.00 uur in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1.
20.00 uur bezwaar tegen de verleende omgevingsvergunning voor het kappen van diverse
bomen t.b.v. herstel hakhoutbos, locatie
Prinsenlaan, de Overplaats
- openbaar -

20.30 uur bezwaar tegen de verleende omgevingsvergunning locatie Ir. Lelylaan 8-10
- openbaar 21.00 uur bezwaar tegen de weigering van een
omgevingsvergunning voor het plaatsen
van een geluidswal aan de Johan
Wagenaarlaan 1
- openbaar -

Bovenstaande betreft een voorlopige agenda. De
definitieve agenda zal op dinsdag voorafgaand
aan de datum van de hoorzitting via de website
www.heemstede.nl (vergaderstukken & besluiten)
beschikbaar zijn.
Voor informatie kunt u contact opnemen met de
secretaris van de commissie, tel. (023) 548 56 07.

Speedboot zonder melding in gemeentelijke haven
Op grond van artikel 8, eerste lid, van de
Verordening op het gebruik van openbare havens
en binnenwateren moet de gezagvoerder van
een vaartuig waarmede ligplaats wordt genomen
in de gemeentelijke haven de aankomst van zijn
vaartuig binnen 24 uur melden aan burgemeester en
wethouders.
De gezagvoerder van het navolgende vaartuig wordt
dringend verzocht zich per direct te melden bij
bureau Handhaving van de gemeente Heemstede op
telefoonnummer (023) 548 56 30:

• Speedboot, kleur wit met blauw dekzeil, kenteken:
YM-59-90, lengte ongeveer 6 meter, gelegen in
de gemeentelijke haven langs de zijde van de
Havenstraat ter hoogte van huisnummer 53.
Indien de gezagvoerder van bovengenoemd vaartuig
zich niet uiterlijk 8 februari 2012 heeft gemeld
bij bureau Handhaving noch met zijn vaartuig uit
Heemstede is vertrokken, zullen burgemeester en
wethouders bestuursdwang toepassen en het vaartuig
laten verwijderen. Het vaartuig kan dan worden
weggesleept en voor een periode van

Gemeentegids online?
www.heemstede.nl

13 weken worden opgeslagen bij de bewaarhaven
te Amsterdam. De gezagvoerder kan zijn vaartuig
binnen die periode terug ontvangen na betaling
van de kosten die zijn gemoeid met de uitoefening
van de bestuursdwang, waaronder taxatie-, sleepen opslagkosten. Indien het vaartuig niet wordt
opgehaald binnen bovengenoemde periode dan
zullen burgemeester en wethouders overwegen om
het vaartuig openbaar te verkopen.
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Meldpunt overlast
Heemstede heeft nu één
centraal meldpunt voor
het melden van gevaar en
schade op straat en van
bijvoorbeeld vandalisme en
geluidshinder.

Gevaar en schade op straat
Bij het Meldpunt overlast kunt u melding maken van
gevaar en schade in de openbare ruimte. Bijvoorbeeld
over defecte straatverlichting, onderhoud aan wegen,
rioolbeheer, kapot straatmeubilair (banken en speeltoestellen) of het openbaar groen in Heemstede.
Meldingen worden in principe binnen één week
afgehandeld.

Overlast

Melden via www.heemstede.nl

Ook overlast van zaken als vandalisme en geluidshinder kunt u doorgeven aan het meldpunt. Voor
een eﬀectieve aanpak van dit soort meldingen is het
belangrijk dat u altijd eerst contact opneemt met de
politie. Bel hiervoor naar de meldkamer van de politie:
0900-8844 (in gevallen van acute nood belt u het
alarmnummer 112). Als de overlast structureel is én
u vindt dat uw melding aan de politie onvoldoende
resultaat heeft, neem dan contact op met het
meldpunt van de gemeente. De gemeente zal uw
melding dan af- stemmen met de betrokken instanties
en u van de voortgang op de hoogte houden.

Geef uw melding bij voorkeur door via de website van
de gemeente (www.heemstede.nl). Dit garandeert een
snelle en eﬀectieve aanpak. Maak hiervoor gebruik
van het speciale meldformulier op de website (rubriek:
Wonen en woonomgeving > Meldpunt overlast).
Wanneer u uw e-mailadres invult houden wij u op de
hoogte van de afhandeling. Indien u geen toegang
heeft tot het internet, kunt u tijdens openingstijden
ook het meldnummer van de gemeente bellen:
(023) 548 57 62. Buiten deze tijden en in het
weekeinde vindt doorschakeling plaats naar een
telefoonbeantwoorder.

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
voorzien van naam en adres, datum, een duidelijke
verwijzing naar het besluit en de reden van bezwaar.

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

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,

Beroep

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

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

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

Open dag Koorschool St. Bavo Haarlem Verwendag en infomarkt
kankerpatiënten
Regio - Kinderen die graag zingen en van muziek houden kunnen samen met hun ouders hun
hart ophalen op de Open Dag
van de Koorschool St. Bavo. Op
zaterdag 4 februari 2012 van
13.30 tot 15.30 uur kunnen alle
kinderen uit de regio en die nu
in groep 4 zitten, kennis maken
met deze bijzondere basisschool.
In de hele school wordt elke dag
door de leerlingen en koren gemusiceerd. De leerkrachten zijn
deze dag aanwezig om alle vragen te beantwoorden over de didactische overstap.
Naast een uitgebreide zang- en
muziekopleiding, maken de leerlingen na één jaar vooropleiding
op de Koorschool deel uit van
de diverse concertkoren die aan
het Muziekinstituut zijn verbonden. Kinderen leren hierdoor al
op jonge leeftijd zich te presenteren en maken unieke culturele
evenementen in binnen- en buitenland mee.
Meer informatie is te lezen op
www.koorschoolhaarlem.nl.

De Koorschool St. Bavo is een
bijzondere basisschool voor jongens en meisjes vanaf groep 5,
waar naast de gewone vakken

veel aandacht wordt besteed aan
de zang- en muziekopleiding
van de leerlingen. In de muzikale
vorming ligt de nadruk op koorzingen, stemvorming en muziekleer. Op deze manier krijgen de
leerlingen van de Koorschool al

op jonge leeftijd een brede culturele vorming waar zij hun hele leven profijt van hebben. Velen blijven hun leven lang zingen
of op een andere manier genieten van deze bijzondere muzikale start op jonge leeftijd.

Regio - Inloophuis Kennemerland gaat van start! Op 1 april
worden officieel de deuren
aan de Wulverderlaan 51 in
Santpoort-Noord geopend.
Op dit moment wordt er flink
verbouwd en is men druk bezig
met de inrichting. Inmiddels lopen er al enkele activiteiten, zoals de lotgenotencontactgroep
en het koor Zingen voor je Leven, een initiatief van stichting
Kanker in Beeld (nieuwe leden
van harte welkom).
Inloophuis Kennemerland wil
vanaf de start vier dagdelen zijn
deuren openen, te weten de
dinsdagochtend, dinsdagmiddag, donderdag– en vrijdagochtend. Het huis is een laagdrempelige plek waar alle mensen die
direct of indirect met kanker te
maken hebben elkaar kunnen
ontmoeten.
U kunt er terecht voor verschillende activiteiten, een luisterend
oor, het opdoen van kennis en
uitwisselen van (eigen) ervaringen of gewoon een kop koffie
aan de keukentafel.
Kortom: het Inloophuis zal een

plek worden waar men lief, leed
en leven met elkaar kan delen.
In de aanloop naar de opening
vindt een Verwendag- met informatiemarkt op 4 februari plaats
in het Figee Innovatie Theater in
Haarlem (Waarderpolder).
Deze dag wordt u geheel gratis
aangeboden, familie, vrienden
en kinderen zijn ook van harte
welkom.
Kijkt u voor meer informatie en
ontwikkelingen op www.inloophuiskennemerland.nl.
U kunt zich dan ook inschrijven
voor diverse workshops.
Er worden nog vrijwilligers gezocht die zich willen verbinden
aan Inloophuis Kennemerland.
Welkom zijn gastvrouwen/heren
voor het begeleiden van diverse
activiteiten. Daarnaast zijn ook
chauffeurs nodig en vrijwilligers
voor onderhoud- en/of schoonmaakwerkzaamheden.
Voor meer informatie, aanmelding of vragen kunt u kijken op
onze site of reageren via info@
inloophuiskennemerland.nl.

