
Tel. 023-8200170     WWW.HEEMSTEDER.NL25 januari 2012 5

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

Geopend van
16.00-22.00 uur
Dinsdag gesloten

STOMERIJ EN
WASSERIJ

depot
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SPECIAALZAAK
PAUL MANS

Zandvoortselaan 157
Heemstede

Tel. 023-5242809

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

Podium Oude Slot
Cabaret

Daniël
Samkalden

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

Ik en de Wereld

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

te lezers. De jaarlijkse Nationa-
le Voorleesweek begint officieel 
met het nationale voorleesontbijt 
waarbij veel bekende Nederlan-
ders voorlezen op kinderdagver-
blijven en peuterspeelzalen.

Dit jaar doet ook Casca Kinder-
opvang hieraan mee om te laten 
zien dat zij voorlezen belangrijk 
vindt. Op kinderdagverblijf Piere-

wiet zijn de kinderen op woens-
dag 18 januari voorgelezen door 
een bekende Heemstedenaar: 
wethouder Jur Botter. Daarna 
hebben de kleintjes er met el-
kaar gezellig fruit gegeten.
Zowel de kinderen als de leid-
sters waren heel enthousiast 
en hebben Jur gevraagd of hij 
niet elke week kan komen voor-
lezen!

INGEZONDEN

Getuigen 
gezocht na 

inbraak winkel
Heemstede - Zondagavond 
even na 21.00 uur is er ingebro-
ken bij een winkel met huishou-
delijke apparatuur aan de Bin-
nenweg. Een medewerker ging 
poolshoogte nemen bij het pand 
nadat het inbraakalarm was af-
gegaan. Hij alarmeerde de poli-
tie. Een poortdeur aan de ach-
terzijde bleek te zijn geforceerd, 
evenals de achterdeur van het 
pand. Of er buit gemaakt is, is 
nog niet duidelijk. De politie on-
derzoekt de inbraak en vraagt 
mensen die mogelijk iets ge-
zien of gehoord hebben van de 
inbraak, of die verdachte perso-
nen in de omgeving van de win-
kel hebben gezien op een eer-
der moment, contact op te ne-
men met de politie in Heemstede 
via het telefoonnummer 0900-
8844. Informatie kan ook ano-
niem worden doorgegeven via 
0800-7000.

Vossen eten uit je hand. . . . .
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 voed-
sel zijn de vossen nogal gewend aan mensen. Het geeft mooie plaat-
jes, maar ook overlast, doordat de vossen steeds verder de steden in 
trekken.
Daan Hendriks

Ooit waren hier 
54 buitenplaatsen
Heemstede/Bennebroek – De 
nieuwe HeerlijkHeden is uit, het 
tijdschrift van Historische Vereni-
ging Heemstede en Bennebroek. 
Een van de thema’s die worden 
belicht heet ‘buitenplaatsen’. Nu 
wil het geval dat 2012 is uitge-
roepen tot het Jaar van de His-
torische 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 bloei-
tijd – tussen 1600 en 1900 onge-
veer – 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.

Wim Kuijk keurslager
J. van Goyenstr. 24
tel. 528 90 00

 

v.d. Geest keurslager
Raadhuisstraat 94
tel. 528 64 17

2 stuks

Rook-
worsten

5.50
r

Volgende week in deze 

krant aandacht voor

WELLNESS

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

De jongen verklaarde dat hij tij-
dens het hardlopen in de Hek-
slootpolder is verwond  aan zijn 
buik door een onbekend geble-
ven persoon. Het hoe en waarom 
is onduidelijk. Getuigen kunnen 
bellen naar: 0900-8844.
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Russische 
roulette

Heemstede - Daar komen 
ze. Tussen acht en negen uur 
’s morgens. Op een doorde-
weekse 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 boli-
de. Op het nieuwe kruispunt 
tussen Kerklaan en Eijkman-
laan ontmoeten de verkeers-
stromen 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 auto-
mobilist, ziet ie me wel?” Knal. 
Wijdbeens wordt van de fiets 
gesprongen. Sorry, wuift het 
snelverkeer. Had je even niet 
gezien. Lette teveel op het au-
toverkeer en het vrij zijn van 
de rotonde om er op te ko-
men. Maar het langzame ver-
keer van gisteren is anders ge-
worden. Snelle e-bikes blijken 
erg snel. Ze gaan wel 25 ki-
lometer per uur. De kinder-
tjes die begeleid worden door 
hun ouders schrikken zich een 
ongeluk. Ging weer net goed. 
Nee. Alle “verbetering” blijkt 
niet altijd een vooruitgang. 
Fred Belt

INGEZONDEN
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te geven 
op ontwikkelingen die spelen bin-
nen de gemeente. Uw ingezonden 
brief dient echter ondertekend te 
zijn met naam en adres, telefoon of 
e-mailadres. De redactie behoudt 
het recht brieven in te korten of 
te weigeren.

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

WWW.HEEmsTEDEr.nl

van 1930

Heemstede - Op de foto 
de Edelweissexpress, een 
dieseltrein (foto N. Spilt) 
die tussen Amsterdam en 
Zürich reed vanaf zomer 
1928, de daarna met wis-
selende eindbestemmin-
gen maar vanaf 1933 weer 
naar Zwitserland. De foto 
toont de doorrit in Heem-
stede op 24 mei 1974. Te 
zien zijn nog de oorspron-
kelijke 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 per-
rons. Men ging overstekend 
van spoor 1 naar spoor 2, 
zonder overwegbomen. 
Een hellingbaan(schuin af-
lopend trottoir) gaf toe-
gang tot het parkeerterrein 
op het Roemer Visscher-
plein waar het visgraatpar-
keren nog de normaalste 
zaak van de wereld was. Dit 
overpad is verwijderd toen 

Het spoor van toen

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)

Kerkterrein Bavokerk 
Herenweg afgesloten
Heemstede - De enorme par-
keerdruk van gebruikers van 
omliggende panden zorgt ervoor 
dat de eigen parochianen en be-
zoekers van uitvaarten en huwe-
lijksvieringen steeds vaker geen 
parkeerplaats op het parkeerter-
rein van de kerk kunnen vinden. 
Langdurig overleg met de ge-
meente heeft niet geleid tot een 
afdoende oplossing.
Ook omdat steeds vaker vracht-
auto’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 crimi-
naliteit tegen te gaan, heeft de 
Bavokerk besloten om het ter-
rein vanaf maandag 30 januari te 
sluiten. Er blijven voldoende par-
keermogelijkheden op de open-
bare parkeerterreinen en par-
keerstroken.   
Ton van den Brink

Aanrijding met 
Voorhouter

Heemstede – De politie kreeg 
zaterdagmorgen omstreeks 
11.30 uur een melding van een 
aanrijding met letsel op de Lo-
rentzlaan tussen twee perso-
nenauto’s. Een van de betrokke-
nen, een 58-jarige man uit Voor-
hout, 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 ver-
nielen. Na de inbraak bleef een 
grote ravage achter. Bij een an-
der huis werd zachtjes getikt te-
gen de ruit naast de voordeur, 
zonder resultaat. De bewoonster 
belde echter met de politie, die 
drie jongemannen op de galerij 
weg zag rennen. Twee ontsnap-
ten 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.

vlooienmarkt
Zondag 29 januari

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

Ontsnappen aan 
dichte kruising
Heemstede – Lezerstip: “Hoe-
wel het kruispunt Herenweg is 
afgesloten, kan het verkeer wel 
gebruikmaken van de Herenweg 
door bij Bos Makelaardij rechts-
af te slaan richting Bennebroek 
en linksaf te slaan bij Recourt 
richting Haarlem.”
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Heemstede - Op zondag 22 ja-
nuari 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 radi-
caal verstoord. Zaterdag heb-
ben de eigenaressen Claire Mu-
ra 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 win-
kel zou gaan openen. 
De eigenaressen waren na de 
ontdekking en het zien van de 
compleet lege winkel totaal uit 
het veld geslagen. Na de emo-
tie kwam echter de realiteit snel 
naar voren. Beide dames maak-
ten direct plannen om de ge-
stolen collectie weer snel aan te
vullen met nieuwe inkoop en mo-
de die nog binnen moet komen.
Helaas geen opening dus op
22 januari, dan maar twee we-
ken later.

Film bij Casca
Heemstede - Op woensdag 1 
februari draait er een bijzonde-
re dramafi lm over het leven van 
drie vrouwen die op het eer-
ste oog elkaar niet kennen  bij 
Casca in de theaterzaal van de
Luifel, Herenweg 96, Heemste-
de. U kunt bellen voor informa-
tie over de titel en inhoud en/of 
om te bespreken: 023-5483828-
1 (op werkdagen tussen 9 en 12 
uur).
Aanvang fi lm 20.00 uur, entree 5 
euro, fi lmduur: 125 minuten. Zondag was alles verdwenen, behalve de bloemen.

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

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

schaatsklederdrachten, gehou-
den door mevrouw Hille uit Tien-
hoven.
Plaats: Adventskerk Leewerik-
kenlaan (zijstraat Zandvoortsel-
aan) in Aerdenhout. Aanvang: 
14.30 uur, zaal open 14.00 uur. 
Voor leden gratis. Gasten beta-
len 2,50.

Heemstede - Op zondag 22 ja- winkel inclusief kledinghangers 

Geen feestelijke opening 
door totale leegroof
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Hachee met Krieltjes
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Het adres voor verantwoord lekker vlees !
1.491.49

9.989.98Warm Vanaf 17.00 uur - per  kilo 
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Lekkere vleeswaren; vers voor u gesneden
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Samen Eten bij Welzijn Ouderen
Een keer in de maand bedenken de medewer-
kers in overleg met de kok een heerlijk me-
nu. Voor dinsdag 28 februari staan stamppot-
ten 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 koffi e 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

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 toeganke-
lijk mogelijk en in begrijpelijke taal. De tweede 
spreker werkt veel met mensen die vergeetach-
tig 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 (inclu-
sief koffi e/thee) te verkrijgen bij: De Pauwehof, 
Stichting Welzijn Ouderen Heemstede en Cas-
ca, de Luifel.

Cursus mobiel bellen
Welzijn Ouderen Heemstede biedt een cur-
sus mobiel bellen aan. Leerlingen van het No-
va-College leren ouderen de vele mogelijkheden 
van hun eigen mobiel. Hoe werkt de mobiel? Een 
ontvangen sms bericht openen en een sms be-
richt 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 inclu-
sief koffi e of thee.
Voor verdere inlichtingen en reserveren: Wel-
zijn 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 belastingaan-
gifte 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 ge-
maakt voor woensdag 22 februari.

Heemstede- De informatie voor deze rubriek 

wordt verzorgd door de stichting Welzijn

Ouderen Heemstede (WOH).
Lieven de Keylaan 24, Heemstede, telefoon 

023-528 85 10 op maandag t/m donder-

dag van 09.00-17.00 uur en op vrijdag van

09.00-13.00 uur. 

Seniorennieuws HeemstedeSeniorennieuws Heemstede

Voorlezen vast ritueel op 
kinderdagverblijf Bambino
Heemstede - De nationale voor-
leesdagen zijn in volle gang. Op 
woensdag 18 januari is landelijk 
het startschot gegeven voor de 
voorleesdagen. Kinderdagverblijf 
Club Bambino aan de Overijssel-
laan 197 organiseerde afgelo-
pen woensdag een voorleesont-
bijt. Speciale gasten waren poli-
tieagente Chantal en haar colle-
ga Tim, die samen kwamen voor-
lezen.

Club Bambino vindt het belang-
rijk om op deze manier aandacht 
te vragen voor de nationale voor-
leesdagen. De kans is groter 

dat kinderen die weinig tot niet 
worden voorgelezen in de leef-
tijd van 0-4 jaar, met een ach-
terstand op de basisschool be-
ginnen. Dat is een serieus pro-
bleem. 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 voorle-
zen een vast ritueel gemaakt. Het 
is een steeds terugkerende acti-
viteit en dit schept voor de kin-
deren duidelijkheid. Bovendien 
vormt het voorlezen op zich een 
moment van rust.

Middagje Bernlef en
Flip Hammann in Oude Slot
Heemstede - ‘Gisteren trad 
ik nog op met dichteres Mie-
ke Marsman’, zo begon Bern-
lef 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 dich-
ter Marsman. Hij had de arme 
Mieke dan ook geadviseerd een 
pseudoniem aan te meten. 
Een ontspannen begin van een 
interview met de man die gro-
te bekendheid kreeg met de be-
schrijving van binnenuit over 
dementie met zijn boek Her-
senschimmen dat hij schreef in 
1984 en inmiddels in meer dan 
50 talen is verschenen, het laatst 
in het Egyptisch. In deze literai-
re 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 Haar-
lem woonde, bijna om de hoek 
van Hammann, die in de Heus-
senstraat woonde. Over zijn con-
frontatie 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 kam-
pioen’. Met zo`n autobiografi sch 
verhaal kun je thuiskomen! 
Bernlef ging in die tijd, de jaren 
60,  geen  druivenplukken of lui-

eren op Ibiza, hij koos voor Zwe-
den. Met vrienden richtte hij in 
1958 het blad Barbarber, ‘tijd-
schrift voor teksten’ op en hij 
vertelt hoe zij  op allerlei ma-
nieren het alledaagse binnen de 
poëzie haalden. Zij  wilden  de 
grenzen van het literaire door-
breken. Een vaste werkmethode 
daarbij was het gebruik van ‘rea-
dy-mades’: bestaande teksten, 
zoals reclamekreten en kranten-
knipsels die, uit hun context ge-
licht, tot poëzie werden. Zo legt 
Bernlef  nog even op de ‘Bern-
lef-manier’ uit wat het verschil is 
tussen poëzie en proza. Poëzie is 
als een directe uiting, net als te-
kenen. Proza is als een schilde-
rij 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 

krijgt hij opdrachten van Ham-
mann om korte passages voor te 
lezen uit zijn werken. Hammann 
heeft de regie perfect in de hand 
en stuurt het gesprek naar Bern-
lefs grote liefde, jazzmuziek. Hoe 
Bernlef als kind bij pianoles bij 
foute aanslagen tikken op de 
vingers kreeg. Zo leerde je vroe-
ger 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 speel-
de dan de noten aangaven. Vele 
tikken liep hij op, maar naar huis 
fi etsend, 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 zondag-
middag zonder hoogdravende 
discussies  in de intimiteit van 
de donkere zaal van het Podium 
Oude Slot.
Ton van den Brink

Flip Hammann (links) in gesprek 
met Bernlef.
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Whatever speelt live in 
de 1ste Aanleg
Heemstede - Zaterdag 28 janu-
ari treedt de band Whatever op 
in de 1ste Aanleg in de Raadhuis-
straat. Ze staan beter bekend als 
‘de Cruqband’ in de 1ste Aan-
leg hoewel Whatever de officïe-
le naam is. Deze zeer swingende 
coverband van 7 leden waarvan 
6 van de bandleden elkaar heb-
ben leren kennen als collega’s 
bij SEIN (Stichting Epileptie In-
stellingen Nederland), in de re-
gio beter bekend als de Cruqui-
ushoeve, vandaar de naam de 
Cruq-band.
Dit wil overigens niet zeggen 

dat Whatever alleen maar bin-
nen SEIN optreedt, integen-
deel! Whatever speelt graag bui-
ten de poorten en speelt voor ie-
der wat wils. Een knallende band 
met een grote schare fans uit de 
directe omgeving van Heemste-
de. Whatever speelt vanaf 21.30 
uur. 
De 1ste Aanleg organiseert 
maandelijks op de laatste zater-
dag livemuziek of een thema-
feest. Daarnaast is er op zonda-
gen de tweewekelijkse jam ses-
sie voor beginnende en gevor-
derde muzikanten.

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

Speciale open avond Zang & Vriendschap
Regio - Op maandag 30 janua-
ri houdt Zang & Vriendschap een 
Open Repetitieavond, met extra 
aandacht voor nieuwe belang-
stellenden. Mannen die van zin-
gen houden doen dat in Haar-
lem bij Zang & Vriendschap. Wie 
wil kennismaken is op 30 januari 
om 19.45 uur van harte welkom. 
Toegang: gratis. Lokatie: het ei-
gen gebouw van Zang & Vriend-
schap, aan de voet van de Gro-
te of St.-Bavokerk, Jansstraat 74, 
Haarlem.
Het Koninklijk Haarlems Man-

Lezing over oplichting 
aan de deur

Bennebroek - Dinsdag 31 ja-
nuari van 10.00 tot 12.00 uur or-
ganiseert Welzijn Bloemendaal 
een lezing over oplichting aan 
de deur. Smoezen of babbel-
trucs: de politie informeert hoe 
te handelen bij onbekenden aan 
de deur.
Info: Welzijn Bloemendaal, Ben-
nebroekerlaan 5, Bennebroek. 
Aanmelden: 023-584 5300. Kos-
ten 3 euro.

Vragen voor college omtrent 
broedgebied reigers
Heemstede - Het artikel over 
het afdekken van reigersnesten, 
dat vorige week op de voorpagi-
na van de Heemsteder stond, le-
verde nogal wat reacties op. En-
kele omwonenden lieten zich 
ongerust uit over het aanbren-
gen van plastic op de nesten zo-
dat de reigers hun broedplek el-
ders moeten zien te vinden, maar 
gaven tevens aan vrees te heb-
ben voor de nieuwbouwplan-
nen op het Overbos-terrein. Het 
is al enige tijd bekend dat het 
oude tehuis plat gaat om ruim-
te te maken voor nieuwbouw. 
Zorg wordt vooral geuit over het 
verdwijnen van een deel van het 

bos. Daarnaast liet een tweetal 
buurtbewoners de redactie we-
ten dat het ‘almaar volbouwen 
van plaatsen in Heemstede waar 
nog natuur is een halt toegeroe-
pen zou moeten worden’. Twij-
fel werd bovendien uitgesproken 
over de toch wel ‘dure’ apparte-
menten die op het oude terrein 
van Overbos gepland staan.
Joke Ruitenberg-Alphenaar, 
PvdA-lid, vatte de koe bij de ho-
rens en diende schriftelijke vra-
gen bij het college van bur-
gemeester en wethouders in 
over de kwestie ‘reigernesten’. 
Ze hoopt tijdens de komende 
raadsvergadering, op 26 januari, 

antwoorden te krijgen.
Onder meer stelt ze het college 
de vraag of het bekend is dat de 
reigernesten op het bewuste ter-
rein zijn afgedekt. Zij vraagt zich 
tevens af of dat conform de ge-
maakte afspraken is met Stich-
ting Sint Jacob inzake de be-
scherming van het broedgebied 
van de reigerkolonie?
Gehoord hebbende dat de rei-
gerkolonie al bezig waren met 
nestbouwen, wil Ruitenberg 
tot slot weten wat de wethou-
der denkt te zullen gaan onder-
nemen tegen de verstoring van 
het broedgebied van de reigers? 
Wordt vervolgd?

Stap nu in een nieuwe 
Mazda en betaal de helft
Regio - Mazda RC in Velser-
broek heeft een zeer bijzon-
der aanbod voor u: de unie-
ke 50/50 deal. “Een fraaie en 
voordelige actie”, vertelt brand-
manager Hans Touw. Wanneer 
u nu in een gloednieuwe Maz-
da 2 of Mazda 3 stapt, betaalt 
u slechts de helft. De ande-
re helft betaalt u pas over een 
jaar. Rentevrij! U heeft tussen-
tijds geen maandlasten of an-
dere 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 (wegenbe-
lastingvrij) kunt u dubbel ge-
nieten van de geringe maand-
lasten”, aldus Touw.

Daarnaast kunt u kiezen uit al-
le andere Mazda personenwa-
gens. Er zijn ook diverse bij-
zondere uitvoeringen leverbaar 
met een zeer complete stan-
daarduitrusting én een speciaal 

prijskaartje. Naar welk model 
of uitvoering uw voorkeur uit-
gaat, u sluit de beste deal. Laat 
u verrassen en komt u naar de 
showroom aan de Kleermaker-
straat 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 eer-
ste kwartaal al van de gunsti-
ge Mazda-acties. Ook voor oc-
casions bent u aan het juis-
te adres. Informeert u naar de 
voordelige Mazda MX-5. Al 
ruim 20 jaar de meest verkoch-
te cabriolet. Het seizoen staat 
voor de deur en u gaat direct 
uit uw dak bij de eerste voor-
jaarszon. Komt u snel want 
weg is weg!
Mazda RC Velserbroek, Kleer-
makerstraat 63, tel. 023-
5132940.

nenkoor Zang & Vriendschap is 
het oudste mannenkoor van Ne-
derland en behoort al bijna 200 
jaar tot de beste koren van ons 
land. Het koor - dat bovenal een 
vriendenclub is met veel activi-
teiten, ook voor partners- be-
hoort tot de beste Haarlemse 
tradities. Met een eigen vereni-
gingsgebouw en een eigen vas-
te dirigent Arno Vree. Het koor 
heeft een heel gevarieërd re-
pertoire van Schubert en Ver-
di tot Andrew Lloyd Webber, Ar-
thur Sullivan en Ramses Shaf-

fy. Er worden regelmatig optre-
dens verzorgd in binnen- en bui-
tenland. Zang & Vriendschap 
had recent erg veel succes met 
Scrooge, met onder andere Eric 
van Muiswinkel, dat in 22 voor-
stelingen ruim 14.000 bezoekers 
trok. Zondag 29 januari treedt 
het koor om 15.00 uur op in de 
Philharmonie, samen met de Fly-
ing High Singers, een vrouwbar-
bershopkoor uit Nieuw-Vennep. 
Kaarten à euro 15,00 bij de kas-
sa van de Philharmonie. 

Vroege vogels
Heemstede – Het moge duide-
lijk zijn: door de relatief warme 
januarimaand steken krokusjes 
hun kopjes al boven de grond. 
Dat komt niet zo vaak voor aan-
gezien de krokus een echte len-
tebloeier is. En januari is nog al-
tijd 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 da-
gen houdt dit gewas haar blaad-
jes dicht. Dat geldt ook voor de 
avonduren.

Deze gele exemplaren zijn te be-
wonderen op de rotonde van het 
Valkenburgerplein. 
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Huidverbetering zonder apparaten
Heemstede - Bianca Sijssens 
woont in een bijzonder pand in 
Heemstede. Het historische ge-
bouw van voormalig semina-
rie Hageveld herbergt prachti-
ge eigentijdse woningen. Bianca 
deelt een van de woonunits met 
man en twee kinderen en sinds 
enkele maanden haar praktijk, 
BS huidverbetering. Alle aan-
dacht 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 inrich-
ting van de nieuwe nieuwbouw 
van Hageveld vormt een opval-
lend contrast met het authen-
tieke entree. Een groter verschil 
in het prille bestaan van Joe is 
haast niet mogelijk. Zijn baas-
je 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 te-
ruggereden naar Heemstede. Tij-
dens die uren in de auto is on-
ze band gegroeid, kilometer voor 
kilometer.”
Pas twee dagen maakt de pup 
deel uit van het gezin, maar hij 
lijkt zijn onvoorwaardelijke lief-
de al verklaard te hebben aan 
de schoonheidsspecialiste. Waar 
Bianca loopt, trippelt Joe ach-
teraan. 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 aan-
geboren hartafwijking van haar 
dochter, heeft zij haar vak weer 
opgepakt. Het klantenbestand 
bestaat voornamelijk uit trou-
we cliënten, die er niet tegenop 
zien om van Rotterdam, Amster-
dam en de kop van Noord-Hol-
land naar Heemstede te komen. 
Ze peinzen er niet over hun huid 
aan een ander toe te vertrou-
wen. Nu is er ruimte voor nieuwe 
klanten uit Heemstede en omge-
ving, 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 mas-
kertje enzo. Een hoofdhuid -en 
handmassage maken altijd deel 
uit van de standaard behande-
ling. Maar de focus ligt op huid-
verbetering. Ik heb een ruime er-
varing opgebouwd in de behan-
deling van mensen met een pro-
bleemhuid zoals acne. Als ze 
bij de dermatoloog uitbehan-
deld waren, kwamen ze bij mij 
voor het herstel. Nu in Heemste-
de gebruik ik de opgedane ken-

nis om de huid zo goed moge-
lijk in conditie te houden. Daarbij 
werk ik met het Franse merk Ca-
rita. Zowel ikzelf als mijn klanten 
zijn er weg van. Het is een ge-
renommeerd product uit het ho-
gere segment. Je mag dus ver-
wachten dat het de huid zicht-
baar 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 schoonheidsspeci-
aliste begon, waren de mensen 
al gauw tevreden met een zalfje 

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. Ieder-
een weet dat eigenlijk wel. Jon-
ge meisjes lezen al dat je goed 
moet reinigen en dat veel zon-
licht schadelijk kan zijn. “
De weloverwogen schoonheids-
specialiste houdt niet van com-
promissen. Ze heeft een duide-
lijk beeld voor ogen wat ze wil 
met haar vak. Een van haar prin-
cipes is om zo weinig mogelijk 
gebruik te maken van appara-
tuur. “Ik geloof in de kracht van 
manuele behandeling. De appa-

raten die op de markt zijn kun-
nen veel schade aanrichten, ik 
heb in het verleden doffe ellen-
de gezien op dat gebied. Laat 
de gespecialiseerde apparatuur 
aan specialisten als een derma-
toloog. Ik brandt mijn handen er 
niet aan.”
Liever gebruikt Bianca Sijssens 
haar handen voor de behande-
ling van haar klanten en om Joe 
over z’n kop te aaien natuurlijk.  
Die vindt sowieso alles best, zo-
lang zijn baasje maar in de buurt 
blijft.
Informatie en afspraken: BS 
Huidverbetering:  Hageveld 10,  
Heemstede, tel: 06-51282655.                                                                                                                                     
Mirjam Goossens

Elisa Pesapane exposeert 
in het raadhuis
Heemstede – Een wonderlij-
ke combinatie van talent, op-
leiding en nuchter denken. Eli-
sa Pesapane, portretschilder, te-
kenaar, illustrator, studeerde in 
2004 af aan de ‘Koninklijke’ in 
Den Haag, de academie voor 
Beeldende Kunsten waar zij als 
laatste nog de klassieke oplei-
ding modeltekenen volgde. Het-
geen duidelijk te zien is in de 
studies die zij maakte van schil-
derijen. Gave tekeningen waar-
in  het talent zich openbaart, zij 
doen denken aan de tekeningen 
uit vervlogen eeuwen. Een op-
leiding  waar talent ontwikkeld 
werd om verder een weg te vin-
den. Zij moet wel een sterke ma-
nier 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 gekoes-
terd door een meisje? Een zelf-
portret?  De voorstudie zwart-wit 
tekening die tevens op de uitno-
diging van de expositie staat, is 
misschien nog intenser dan het 
schilderij zelf. Dat mag u bekij-
ken en voor uzelf beslissen. 
Wethouder Jur Botter open-
de 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 moe-
der en een Nederlandse vader, 
dat zie je terug in haar werk. Eli-
sa 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 al-
leen de schilders bij de ‘Konink-
lijke’, zij haalde in 2008 haar di-
ploma Italiaanse Letterkunde 
aan de Universiteit in Leiden. 
Het drieluik ‘De wereld is voor-
al een kooi of Fools’ is een kol-
derieke komedie die zich af-
speelt in een toren in de stei-
gers, die zij ergens in Italië ter-
loops tegenkwam. Jan Steen zou 
er bij glimlachen! In een ander 
drieluik kom je levensfasen van 
personen uit een klucht tegen in 
een alpenlandschap. Om meer-
dere keren te bekijken. Dat kan 
tot eind maart tijdens kantoor-
uren 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 leuk-
ste wat er is! Nu gaat ze weg van 
die schatten om met haar schat 
te reizen en de kamperen. Drie-
endertig 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. “Onbe-
vangen, creatief, flexibel zijn ze, 
om jaloers op te worden. Elke 
dag anders, elke dag een ander 
feestje.” Ze stond op verschillen-
de scholen. Onder andere ne-
gentien 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 maak-
te ze haar laatste negen jaar vol. 
Haar vader, de vroegere opticien 
Wijnstroom van de Zandvoort-
selaan, wilde haar boekhouder 
laten worden, want op de Ger-
rit Barger haalde ze tienen voor 
boekhouden en handelsrekenen. 
Dat wordt toch te saai, dacht ze. 
Achteraf is ze blij met haar oplei-
ding kleuterkweekschool van de 
Dreefschool. 
Maar nu is het mooi geweest 
met alle kleuters. Ze mogen alle-
maal afscheid komen nemen op 
31 januari op de Nicolaas Beets-
school tussen 17.00 en 18.30 uur. 
Daarna is haar klarinet aan de 
beurt, die te lang heeft moeten 
wachten op haar spel. En aan-
dacht voor haar kleinkinderen. 
Niet oppassen, ze zitten al op de 
`grote` school. 
Ton van den Brink
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Bevalcentrum in het
Spaarne Ziekenhuis
Regio - Na 3 jaar van voorbe-
reidingen opende op 12 janua-
ri het Bevalcentrum De Nieuwe 
Meren haar deuren in het Spaar-
ne Ziekenhuis in Hoofddorp. En 
op 15 januari 2012 is hier ook de 
eerste baby geboren: Dylan van 
Veen. Met het Bevalcentrum krij-
gen zwangere vrouwen de mo-
gelijkheid om te bevallen in een 
huiselijke sfeer in een zieken-
huis, dichtbij de specialistische 
zorg. Bij de afdeling Verloskunde 
van het Spaarne Ziekenhuis zijn 
daarvoor twee sfeervolle verlos-
kamers ingericht. Het Bevalcen-
trum Nieuwe Meren is een ge-
zamenlijk initiatief van de verlos-
kundigen 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 ka-
mers, voorzien van een badka-
mer met bad, een koffie en thee-
mogelijkheid, TV en waar no-
dig alle medische voorzieningen. 
Mocht het medisch noodzake-
lijk zijn om een gynaecoloog bij 
de bevalling te roepen, dan kan 
de aanstaande moeder zo over-
geplaatst worden naar een me-
dische bevalkamer in dezelfde 
gang. De lijnen tussen de ver-
loskundige (1e lijn) en gynaeco-
loog (2e lijn) zijn op deze manier 
zeer kort, waardoor veel tijd be-
spaard wordt. 
Met het bevalcentrum willen de 
eerstelijns verloskundigen een 
nog nauwere samenwerking met 
de tweedelijns verloskunde in het 

Spaarne Ziekenhuis realiseren. 
Meer informatie is te vinden op 
www.bevalcentrum.nl. 

Op 15 januari 2012 om 2315 ge-
boren werd de eerste baby gebo-
ren in Bevalcentrum De Nieuwe 
Meren: Dylan van Veen.

Voor kankerpatiënten KG
‘Pluk de dag’ biedt aanvullende zorg 
Regio - ‘Pluk de dag’. Onder dit 
label biedt het Kennemer Gast-
huis 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 on-
derzoek. Het gaat daarbij onder 
andere om zingeving en hulp om 
met angst om te gaan. Het Ken-
nemer Gasthuis biedt dit pro-
gramma aan in samenwerking 
met Landgoed Duinlust in Over-
veen.
Het ziekenhuis deed in 2011 on-
derzoek naar behoeften van on-
cologisch patiënten. Daaruit 
bleek onder andere dat vrouwen 
meer behoefte hebben aan psy-
chosociale 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 be-
hoefte te hebben aan zingeving. 
Het Kennemer Gasthuis voorziet 
naast medische zorg in psycho-

sociale ondersteuning. Zinge-
ving en daarmee verwante za-
ken bood het ziekenhuis nog 
niet aan.
Bij Landgoed Duinlust in Over-
veen staan lichaam, geest en 
zingeving centraal. De twee par-
tijen vonden elkaar in hun over-
tuiging dat juist voor deze groep 
patiënten een positief gevoel be-
langrijk is. Hiervoor wordt op 
Landgoed Duinlust, een prachti-
ge plek midden in de natuur, een 
programma aangeboden met 
aandacht voor ontspanning, in-
spiratie, meditatie en omgaan 
met stress. Ook het lotgenoten-
contact in een prettige omgeving 
draagt bij aan het omgaan met 
en verwerken van het leven met 
kanker. Dat bleek uit de positie-
ve reacties van de bezoekers van 
de startbijeenkomst van ‘Pluk de 
Dag’ op 26 oktober, die speciaal 
was georganiseerd voor borst-
kankerpatiënten.
Het programma wordt exclu-
sief aangeboden voor alle onco-
logiepatiënten van het Kenne-

mer Gasthuis. Naast zingeving is 
er ook aandacht voor het uiter-
lijk. Het ziekenhuis werkt hier-
toe 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 work-
shops is te vinden op www.kg.nl 
en www.duinlust.com. Via deze 
websites kunnen mensen zich 
ook opgeven.

Recordopbrengst collecte 
voor gehandicapte kind
Regio - Collectanten van NS-
GK (Nederlandse Stichting voor 
het Gehandicapte Kind) hebben 
ruim 700.000 euro ingezameld. 
Dat blijkt nu de laatste bussen 
zijn geteld. Meer dan 8.000 vrij-
willigers 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 pres-
tatie. In de gemeente Heemste-
de werd ruim 1600 euro ingeza-
meld.

NSGK is erg blij met het resul-
taat. Directeur Ingrid Tuinen-
burg: “Het is geweldig dat de op-
brengst groeit terwijl veel men-
sen minder te besteden heb-
ben. Het laat zien dat dona-
teurs en vrijwilligers het belang 
van ons werk voor kinderen met 
een handicap onderschrijven en 
dat is voor ons een enorme sti-
mulans. Ik wil dan ook ieder-

een hartelijk bedanken voor dit 
prachtige resultaat!”
Met de opbrengst van de collec-
te steunt NSGK kinderen en jon-
geren met een handicap, zodat 
zij volwaardig kunnen leven en 
gewoon kunnen meedoen met 
hun leeftijdgenoten. NSGK helpt 
hen met aangepaste vakan-
ties, toegankelijke speelplaat-
sen, kleinschalige woonvormen, 
dagbesteding, en nog veel meer. 
Zodat ze met hun beperking ge-
woon kind kunnen zijn.
NSGK ontvangt geen subsidie 
en kan haar werk doen dank-
zij donateurs en vrijwilligers. 
In veel plaatsen heeft de stich-
ting nog vrijwilligers nodig. Wie 
wil meehelpen met de collecte 
voor kinderen met een handicap 
kan zich aanmelden via www.ns-
gk.nl of telefoonnummer 020-
6791200. NSGK is in het bezit 
van het CBF-keurmerk, dat ga-
rant staat voor een verantwoorde 
fondsenwerving en -besteding.

Gezicht ‘bloedbank’ neemt afscheid
Regio - In 1971 begon Mari-
an als hoofd van de Bloedbank 
Haarlem e.o. bij het Rode Kruis 
Kennemerland. In het mooie 
pand aan de Paviljoenslaan wer-
den donoren opgeroepen voor 
keuring en na alle controles uit-
genodigd om bloed af te staan.
Menig donor is de karakteris-
tieke trap van het pand opge-
gaan om vervolgens zijn/haar 
halve liter bloed te geven. Mari-
an gaf leiding aan ruim 15 col-
lega’s die alle werkzaamheden 
verrichtten, bloedtesten uitvoer-
den, routes naar de ziekenhuizen 
reden en inzetbaar waren voor 
beschikbaarheidsdiensten in 
het weekend en ’s nachts. Van-
af 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 kor-
te tijd werd Haarlem een afname 
locatie omdat alle werkzaamhe-
den naar Amsterdam verplaatst 
werden. Marian werd teamleid-
ster van donorcentrum Haarlem.
In  het voorjaar van 2006 moest 
de Velserstraat verruild wor-
den voor de houten barak bij het 
K.G, maar nieuwbouw zou spoe-
dig klaar zijn . De hechte groep 
collega’s ging met elke verhui-
zing mee. Als teamleidster was 
Marian niet echt meer werk-
zaam op de werkvloer maar een 
heuse manager geworden. Van-
af 2009 worden de donoren op 
een prachtige locatie ontvangen 
waar Marian met verve de scep-
ter 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 ge-
nieten. Donoren die persoonlijk 
Marian de hand willen komen 
schudden, zijn van harte welkom 
op vrijdag 10 februari van17.00 
tot 18.30 bij  Sanquin Bloedvoor-
ziening locatie Haarlem, Boer-
haavelaan 32 C.

Disco en film in
Museum Het Dolhuys

Regio - Op zaterdag 28 janu-
ari is museum Het Dolhuys dé 
plek om van je winterdip te ge-
nezen. Onder het motto ‘Dance 
the winterblues away’ verlaten 
bezoekers op swingende, vro-
lijke en oppeppende nummers 
de ‘blues’ en belanden in een 
sfeer van happiness. De dans-
vloer is geopend vanaf 20.30 
uur en sluit om 00.30 uur. Aar-
zel niet en ‘Dance the winter-
blues away’ in Het Dolhuys!
Deze avond maakt deel uit van 
de Haarlemse Monumenten-
nacht. Acht monumenten en 

musea in de stad openen hun 
deuren voor het publiek en ge-
ven  op eigen wijze invulling 
aan het thema ‘Winterfeest’.
Op zondag 29 januari is de in-
drukwekkende documentaire 
Casa Verdi te zien in Het Dol-
huys. Casa Verdi is een do-
cumentaire van de Italiaanse 
filmmaker Anna Maria Fran-
ceschini over de bewoners van 
Casa Verdi, het door Guiseppe 
Verdi in 1899 opgerichte rust-
huis voor ‘oude en behoefti-
ge musici te Milaan’. Aanvang: 
14.00 uur.
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Vlooien in 
Heemstede

Heemstede - Zondag 29 ja-
nuari kunt u de grote vlooien-
markt in sportcentrum Groe-
nendaal bezoeken. In de hal, 
aan de Sportparklaan 16, net 
naast het zwembad, kan wor-
den gesnuffeld tussen kle-
ding, speelgoed en huisraad 
maar ook minder courante 
zaken als antiek en verzame-
laarobjecten. De markt duurt 
van 9.30 tot 16.00 uur en de 
entreeprijs bedraagt 2 eu-
ro per persoon. Kinderen t/m 
11 jaar en onder begeleiding 
hebben gratis toegang tot de 
markt.

Voor meer informatie kunt u 
bellen naar organisator MIK-
KI, telefoon 0229-24 47 39 of  
24 46 49. Of kijk op internet: 
www.mikki.nl.

Ferry Tromp vertelt over 
‘Kind in de jaren vijftig’
Heemstede - Haarlemmer Fer-
ry Tromt komt wosdagmorgen 1 
februari naar Boekhandel Blok-
kker aan de Binnenweg om te 
vertellen over zijn boek ‘Kind in 
de jaren vijftig’. In veertien ver-
halen geeft Ferry Tromp uit ei-
gen 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 schaam-
te en de vechtlust, van de moed 
en de wanhoop. In de verhalen 
speelt het melkboerengezin van 
Toon, Esther en hun acht kinde-
ren een hoofdrol. Door de ogen 
van de oudste zoon zien we de 
jaren vijftig voorbij trekken. Elk 
van de verhalen staat op zich, 

samen vormen ze een intiem, 
soms hilarisch, dan weer ontroe-
rend portret van dat roemruch-
te naoorlogse decennium, waar-
in Nederland zich omhoog pro-
beerde te werken uit de nood en 
de noodzaak. Voor de lezer ont-
staat een beeld dat voor de een 
veel herkenning zal oproepen en 
de ander, met name jongere le-
zer, zal verbazen. Tegelijkertijd 
vormt de gedetailleerde portret-
ten 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 023-
5282472. Informatie:
www.boekhandelblokker.nl.

Dialoog tussen 
christenen en moslims
Heemstede - De dialoog over 
Christendom en Islam kun je 
voeren aan de hand van heili-
ge 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 tus-
sen mensen. Stem in de Stad is 
een gastvrije plek in Haarlem van 
de kerken voor wie wil binnen-
komen. Daar is de afgelopen ja-
ren ook ervaring opgedaan met 
een dialoog tussen christenen en 
moslims. Die groepen stonden 
onder leiding van Henk Kroon, 

rooms-katholiek pastor, verbon-
den aan Stem in de Stad en Ay-
se Yavas, een Nederlandse mos-
lima, verbonden aan de Selimiye 
moskee in Haarlem.

Henk en Ayse zullen verslag 
doen van hun ervaringen en van 
de mogelijkheden en moeilijkhe-
den van dergelijke gesprekken. 
Een echte dialoog kan alleen 
als veel opvattingen vertegen-
woordigd 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 Dani-
el Samkalden doet met zijn mu-
ziektheatervoorstelling ‘IK en de 
Wereld’ op woensdag 1 februa-
ri Heemstede aan. In deze voor-
stelling probeert Daniël zich-
zelf, het publiek en de rest van 
de wereld te omarmen. ‘IK en de 
Wereld’ is een muzikale road-
trip over de wereld langs broei-
nesten, haardvuren, handels-
centra en vergeten plekken. Een 
verslag van zijn reizen door Chi-
na, Afrika en Iran, maar boven-
al een doordachte en verras-
send geestige poging om orde 
te scheppen in zijn eigen chao-
tische leven. Samkalden switcht 
moeiteloos van lyrische poëzie 
naar messcherpe analyses van 
de toestand in de wereld, van 
kwetsbare liedjes naar hilari-
sche verhalen. Hij probeert zich-
zelf en de wereld om hem heen 
in kaart te brengen. Samen te 
brengen. Met de bedoeling om 
nog voor het eind van de voor-
stelling, als niets meer tussen 
hem en de ander instaat, te kun-
nen gaan bouwen aan een soli-
de en zonnige toekomst. Sam-
kalden creëerde met zijn eer-
ste twee geroemde liedjespro-
gramma’s, Daniël Samkalden, 

One Man Show, een eigen gen-
re. Hij bouwt op eigen wijze voort 
op de kleinkunsttraditie, waarbij 
niet de herkenbaarheid van het 
alledaagse, maar juist de onbe-
perkte verbeelding het uitgangs-
punt is. Met jazzy liedjes zet hij 
zijn dwarse gedachten op on-
weerstaanbaar komische wijze 
op een rijtje. Teksten, spel & zang 
Daniël Samkalden, muzikale be-
geleiding Thijs Cuppen piano en 
Peter Sambros bas. Woensdag 
1 februari  aanvang 20.15 uur. 

Het Oude Slot, ingang aan de 
Ringvaartlaan, Heemstede. Toe-
gang: 17,00/15,00  Reserveren: 
www.podiumoudeslot.nl of 06-
13133626.

Heemstede - Na het succes 
van ‘Klein’ en ‘Label’ gaat Angela 
Groothuizen door op het ingesla-
gen pad van mooie Nederlands-
talige liedjes. Nieuwe muziek 
met de legendarische Optigan, 
het vergeten instrument uit de 
jaren ‘70. De sound van de Op-
tigan is smerig. Is het een Ham-
mond? Is het een Mellotron? 
Nee, het is een Optigan.
De show, die zaterdag 4 febru-
ari te zien is in Theater de Lui-
fel, zit vol met de mooiste liedjes 
van Angela, nieuw en oud ma-
teriaal, met onder meer teksten 
van Rob Chrispijn en Jan Beu-
ving. Natuurlijk neemt Angela je 
weer mee op sleeptouw met een 
ontroerend en vooral ook geestig 
verhaal. Ze staat, zoals altijd, ga-
rant voor een inspirerende, mu-
zikale avond. Met een Optigan, 
Hammond, vleugel, Rhodes en 
laptop en samen met haar mu-
zikale vriend kneedt Angela de 

sound ter plekke tot een Opti-
vleudorolaha.
Angela heeft besloten om de jon-
ge formatie Sway mee te nemen 
als stagiaires tijdens deze thea-
tertournee. Aïcha, Saja en Jani-
ce zijn samen Sway, een talent-
vol jong trio dat het ver schop-
te bij de X Factor onder leiding 
van coach Angela. Ze zingen al 
samen sinds hun eerste ontmoe-
ting op de Dutch Academy of 
Performing Arts. De meisjes le-
veren een belangrijke bijdrage 
aan de theatershow ‘Angela en 
de Optigan’ onder muzikale lei-
ding van Nico Brandsen.
Meer informatie: www.ange-
lagroothuizen.nl en www.thea-
terdeluifel.nl.
Zaterdag 4 februari is de voor-
stelling te zien in Theater de Lui-
fel,  Herenweg 96 in Heemste-
de. Aanvang: 20.15 uur. Kaart-
verkoop van maandag tot en met 
vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur en 
45 minuten voor aanvang. Te-
lefonisch reserveren via 023-
5483838. 
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Angela en 
de Optigan Dialezing 

over Vietnam
Heemstede - Dinsdag 31 janu-
ari organiseert Casca een diale-
zing voor senioren over Vietnam 
door Cisca en Evert Abspoel. Ge-
illustreerd door prachtige beel-
den nemen zij u mee door dit 
zeer afwisselende land met boei-
ende steden en tempels. U kijkt 
uw ogen uit op de markten, zo-
wel 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. Vietna-
mezen kijken eerst en vooral 
vooruit, zult u zien. 
De dialezing is bij Casca in de 
Luifel, Herenweg 96 in Heemste-
de op dinsdag 31 januari, aan-
vang 14.30 uur. Entree: 4 euro. 
Reserveren kan telefonisch: 023-
5483828-1 op werkdagen tussen 
9 en 12 uur. 

PKN 
Heemstede

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

De Selimiye moskee in Haarlem.
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Amnesty zoekt 
versterking op school
Heemstede - De Amnesty-ba-
sisscholengroep Haarlem e.o. 
zoekt per direct versterking. De 
groep zoekt nieuwe leden die na-
mens Amnesty zelfstandig basis-
scholen in Heemstede willen be-
naderen. Op deze scholen bieden 
zij op maat gemaakte lespakket-
ten 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 vrijma-
ken. Je gaat zelfstandig te werk 
en je kunt zelf in overleg met de 
school je bezoek plannen. Am-
nesty Haarlem zorgt er uiteraard 
voor dat je wordt ingewerkt als 
nieuwe basisscholenmedewer-
ker.
Heb je interesse en wil je meer 
weten over deze functie, neem 
dan contact op met Tiny Ribbens, 
tel.  023-5332083. Of stuur een e-
mail naar tiny.ribbens@xs4all.nl.
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Huis te Manpad na vijf jaar 
restauratie opengesteld
Heemstede - De buitenplaats 
Huis te Manpad aan de He-
renweg 9 opent vanaf zaterdag 
4  februari weer haar poorten. 
Huis te Manpad is een eeuwen-
oude buitenplaats en behoort 
tot de mooiste historische par-
ken in Nederland met goed be-
waarde overblijfselen van tuin-
aanleg 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 stin-
senflora zoals de winterakoniet. 
Het park herbergt tevens talrij-
ke broedvogels en monumenta-
le bomen.
Het grootschalige restauratie-
project 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 Zwitser-
se brug weer geheel hersteld. 
Verder zullen alle beelden en or-
namenten dit jaar worden geres-
taureerd.
Het park van Huis te Manpad is 
alleen in excursieverband te be-
zoeken. 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 za-
terdag opengesteld om 10:00 
uur. Op deze tijdstippen staat er 
aan de poort een gids klaar, die 
een rondleiding verzorgt en ver-
telt  over de planten en dieren 
en de rijke geschiedenis van de-
ze 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 bezichti-
gen.
Wilt u in groepsverband het Huis 
te Manpad bezoeken, buiten 
de tijden van openstelling, dan 
kan dat, behalve op zondagen. 
U kunt hierover contact opne-
men met mevrouw Wilmink, tele-
foon 023-5287528. Voor overige 
informatie betreffende de open-
stelling of excursies kunt u te-
recht bij Peter de Jong, excursie-
coördinator: 0252-377656 of 06-
54392301, of bij tuinbaas Fred 
van der Hengst: 06-54695876. 
U kunt uiteraard ook de websi-
te bezoeken: www.huisteman-
pad.nl. Speciaal in 2012, het jaar 
van de Historische Buitenplaat-
sen, verdient Manpad uw bijzon-
dere aandacht. 

Provincie gaat ontvangers subsidie 
op integriteit beoordelen
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 subsi-
die te beoordelen op hun integri-
teit. Men wil voorkomen dat ge-
meenschapsgelden worden aan-
gewend voor criminele activitei-
ten er mogelijk strafbare hande-
lingen worden verricht of dat de 
kans bestaat geld wit te wassen. 
Een en ander valt onder de zoge-
naamde wet Bibob. In grote ste-
den is dit beleid al enige tijd met 
goede resultaten ingezet.  Aan-
vragers zullen in eerste instan-
tie zelf de bewijsstukken moeten 
aanleveren. Vervolgens doet de 
provincie onderzoek via openba-
re bronnen. Bij twijfel raadpleegt 

de Provincie gesloten bronnen 
zoals de Belastingdienst, Justi-
tie, Politie en andere instanties . 
De informatie vanuit deze geslo-
te bronnen loopt dan via het lan-
delijke bureau Bibob. In de prak-
tijk zal het vooral gaan om die in-
stellingen en bedrijven die gro-
te sommen geld ontvangen en 
waarbij risico’s bestaan voor een 
verkeerd (crimineel) gebruik van 
gelden. Zeker bij grootschalige 
bouwprojecten waarbij de pro-
vincie belangen heeft en finan-
cieel risico draagt zal de nieuwe 
werkwijze worden gehanteerd. 
De gemeente Heemstede is des-
gevraagd 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 stand-
punt dat Heemstede deze rege-
ling alleen toepast bij het afgeven 
van drank- en horecavergunnin-
gen, evenals bij de aanvraag voor 
het openen van speelhallen en 
prostitutiebedrijven. Deze laat-
ste categorie komt in Heemstede 
echter niet voor.
Binnen de Bibob wetgeving is 
het ook mogelijk de al bestaande 
instellingen en bedrijven hun ver-
gunning te ontnemen. In Heem-
stede bestaat daartoe tot op he-
den geen enkele aanleiding.
Voor veel aanvragers van pro-
vinciale subsidies zal de papie-
ren rompslomp flink toenemen, 
maar wie geen slechte bedoelin-
gen heeft niets te vrezen. 
Eric van Westerloo

Omarm je 
liefde met

omarmend rijm!
Wil jij je geliefde echt verras-
sen? Schrijf dan een mooi 
gedicht voor onze speciale 
Dichtstorten Valentijnseditie, 
via dichtstorten@yahoo.com, 
of per post naar: de Heem-
steder, Camplaan 35, 2103 
GV, Heemstede.
De mooiste gedichten zul-
len worden geplaatst in de 
Heemsteder van woensdag  
8 februari. Inzenden kan tot 
uiterlijk 6 februari aanstaan-
de. Succes!

Regio - “Daar gevoelens ver-
woorden niet eenvoudig blijkt te 
zijn en letters op papier veiliger...
is schrijven een welkome uit-
komst.” 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 ge-
publiceerd.
De bundel is een prachtig sa-
menspel van haar diepste ge-
voelens die de dichteres op pa-
pier heeft opgetekend. Zij licht 
deze gevoelens zelf toe: “Gevoe-
lens van intense liefde, verdriet, 
vervulde en onvervulde verlan-
gens, groei en frustratie. Alles 
wat bij het leven hoort, worste-
lingen en vreugde.”
Lilian Cornielje schreef vanaf 
haar 18e jaar haar diepste ge-
voelens op papier en deze re-
sulteerden in deze mooie bun-

del. Ze weet op haar eigen wij-
ze de lezer te verrassen, te boei-
en en vast te houden met haar 
poëtische juweeltjes. De thema’s 
van haar gedichten zijn voor ie-
dereen herkenbare fragmenten 
uit het leven, eigenlijk een poë-
tische documentatie van gevoe-
lens en dagelijkse dingen waar-
mee iedereen in het leven te ma-
ken heeft. Dit alles maakt deze 
bundel toegankelijk voor een-
groot publiek. De vormgeving is 
fraai, doch eenvoudig. Het boek-
je ziet eruit als een soort dag-
boekje waaruit je iedere dag een 
stukje kunt lezen om het leven te 
begrijpen, kortom: waar ieder-
een 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...”

Aanmelden 
Afslankgroep

Heemstede – Belangstel-
lenden kunnen zich nog aan-
melden voor afslankgroepen, 
die dinsdagavond 17 en vrij-
dagochtend 20 januari in De 
Luifel zijn gestart. Het betreft 
een informatieve bijeenkomst 
waarbij iedere week een an-
der onderwerp wordt behan-
deld en u begeleiding krijgt 
van een coach. Iedere dins-
dagavond om 19.45 uur, 12 
weken lang in De Luifel, He-
renweg 96 te Heemstede of 
vrijdagochtend om 11.00 uur, 
12 weken lang, eveneens in 
De Luifel, Herenweg 96. Aan-
melden: Annemarie Dohmen, 
023-5749451/06-42412085, 
info@welzijnspraktijkheem-
stede.nl.

Dichtstortenrecensie
‘ Liefde en meer...’

van Lilian Cornielje



The Wailors 
in Haarlem

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

Regio - Op maandagavond 6 fe-
bruari verzorgt het Ethisch Pa-
ranormaal Centrum Kennemer-
land 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.epcken-
nemerland.nl of 023-5364593.

Bijzonder concert Zang & Vriendschap
Regio - Het Koninklijk Haarlems 
Mannenkoor Zang & Vriend-
schap verzorgt op zondag 29 ja-
nuari een opmerkelijk concert in 
de Philharmonie in Haarlem, sa-
men met de Flying High Singers, 
een vrouwenkoor uit Nieuw-
Vennep.
Het wordt een optreden met 
veel contrasten voor oog en 
oor, met vrijwel alleen Engels-
talig werk. De Flying High Sin-
gers, 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 Ed-
ward Elgar, Sir Arthur Sullivan en 
enkele negro-spirituals. Het Ko-
ninklijk Haarlems Mannenkoor 
Zang en Vriendschap behoort al 
bijna twee eeuwen tot de bes-
te 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 familievoorstel-
ling Scrooge, met Eric van Muis-
winkel, 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.theater-
haarlem.nl.

Chinees Nieuwjaar:
Workshop jiaozi maken
Regio - Ter gelegenheid van 
Chinees Nieuwjaar, het Jaar van 
de Draak, houden Geledraak.nl 
en Ikleerchinees.nl een work-
shop jiaozi (dumplings, een soort 
Chinese ravioli) maken, op zon-
dag 29 januari van 14.00 tot 17.00 
uur in het Touchdown Center in 
Haarlem. Jiaozi worden traditio-
neel 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 opge-
geten, 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 Nieuw-
jaar en de gebruiken tijdens dit 
belangrijkste festival voor Chi-
nezen.
De workshop wordt begeleid 

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

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 eigen-
tijdse soul artiesten als Corin-
ne Bailey Rae en Mary J. Blige 
zullen niet veilig zijn voor de lek-
kere trek van onze koordames. 

Yummy Soul Food: eet smakelijk!
De arrangementen zijn, zo-
als altijd, gemaakt door koor-
leider Boris Kothuis. De Pop-
koor Band bestaat ditmaal uit: 
Kim Haworth (drums), Mischa 
Kool (bas), Hans de Ruiter (gi-
taar), Rob Berends (sax), Geor-
ge Pancras (trompet), Boris Kot-
huis (toetsen).
Een kaartje kost 8 euro. 

Stervioliste Simone Lamsma be-
sluit de serie jubileumconcerten 
(foto: Otto van den Toorn).

Muzenforum 
viert 65-jarig 
bestaan
Regio - De concertstichting 
Muzenforum bestaat 65 jaar en 
viert dit lustrum uitgebreid in 
het laatste weekend van janu-
ari, met drie bijzondere concer-
ten die plaatsvinden in de Bur-
gerzaal van Bloemendaal.
Op 27 en 28 januari zijn er bij-
zondere concerten speciaal ge-
richt op jongeren: op vrijdag-
avond wordt de interactieve 
zangcompositie ‘The air we brea-
the’ van de hedendaagse com-
ponist Merlijn Twaalfhoven uit-
gevoerd met medewerking van 
75 leerlingen van Bloemendaal-
se scholen. Op zaterdagmid-
dag is er een familieconcert ‘Het 
Carnaval der Dieren’ van Camil-
le Saint-Saëns, geschikt voor ie-
dereen vanaf 6 jaar. Op zondag-
ochtend 29 januari, het regulie-
re tijdstip van de Muzenforum-
concerten, is er een uitzonderlijk 
concert met stervioliste Simone 
Lamsma.

Voor meer informatie:
www.muzenforum.nl.

door Huadi Wang, taaldocente 
van Ikleerchinees.nl. Daarnaast 
is er een workshop Chinese kal-
ligrafie en kunnen diverse soor-
ten Chinese thee worden ge-
proefd. 
Meer informatie en opgeven: 
www.geledraak.nl.

‘ Rumah 
Ngobrol’

Regio - Op zondag 5 februa-
ri van 14.00-16.15 uur vindt de 
Rumah Ngobrol (gezellig met 
elkaar praten en spelletjes 
doen) plaats in Woonzorgcen-
trum Schalkweide aan de Flo-
ris van Adrichemlaan 15 in 
Haarlem. Deze Indisch getin-
te zondagmiddag is bedoeld 
voor iedereen die van gezellig-
heid houdt en is mede geor-
ganiseerd door een groep en-
thousiaste vrijwilligers. Iede-
re 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 on-
der leiding van Peggy Brands 
met Hawaiianse dans) en van-
af 13.30 uur verkoop Indische 
hapjes. De toegang is gratis. 

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 on-
dersteund door het koor Rijk Rij-
senhout.

Dienst in Cruquius
Regio - Bij de Kerkdiensten Stichting Epilepsie Instellingen Neder-
land in gebouw De Rank op terrein De Cruquiushoeve leidt zon-
dag 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.

Klankschalen
Regio - Klankschalen zijn bij-
zondere instrumenten. In het 
cursuscentrum Finlandia wordt 
vrijdag 27 januari een klank-
schalenconcert gegeven door 
Marjan Kwakernaak. De avond 
begint om 20.00 uur, Finlands-
traat 22 in Haarlem. Cursisten 
betalen 7,50, introducé’s 10 euro.
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Gedeputeerde Jaap Bond ontving vorige week Jan Kuiper (directeur 
Landschap Noord-Holland) het eerste exemplaar van deze publicatie.

Vrijwilligerswerk in landschapsbeheer
Regio - Wat betekent vrijwilli-
gers werk in landschapsbeheer? 
Welke effecten hebben deze 
werkzaamheden en zijn deze ef-
fecten wel zichtbaar bij beleids-
makers? Om dit in beeld te bren-
gen heeft Landschap Noord-
Holland samen met andere or-
ganisaties een verkenning ge-
daan naar de winst van vrijwilli-
gerswerk in landschapsbe-heer 
in de provincie Noord-Holland. 
De resultaten van het onderzoek 
zijn gepubliceerd in de brochu-
re ‘Winst van
vrijwilligerswerk in landschaps-
beheer’. Maandag 16 januari 
kreeg Jaap Bond (gedeputeer-
de 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 werkzaam-
heden zijn niet bekend en weinig 
zichtbaar voor de maatschappij 
en beleidsmakers. En deze winst 
is groot, niet alleen voor de na-
tuur, ook zijn er effecten gevon-

den op sociaal maatschappelijk 
en recreatief vlak. Bovendien is 
de economische winst groot. El-
ke geïnvesteerde euro in het on-
dersteunen 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 ge-
zondheid.
De resultaten van deze verken-
ning heeft geresulteerd in de 
brochure ‘De winst van vrijwilli-
gerswerk in land-schapsbeheer’. 
De brochure is digitaal beschik-
baar via www.landschapnoord-
holland.nl/actueel.

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 Posthu-
ma 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 fa-
tale streep van 47½% gemiddeld. Ook Marijke v. Lamoen en Ro-
nald v.d. Holst konden het niet bolwerken. Al een paar weken was 
Ronald niet aanwezig en dan merk je dat de routine met je part-
ner wat weggezakt is. Met slechts 45,93% werd deze zitting afge-
sloten. 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 na-
men. 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 tevre-
den. 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 zittin-
gen zullen Irma met haar partner Leon Couvee er alles aan  moe-
ten doen om hun verblijf in de B te realiseren.
Met een score van 64,58% bij hun totaal hebben Riek en Nico Tim-
mers een voorsprong van 17% op An Touw en Wil v. Dijk in de C-
lijn. 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 in-
gezet. 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 ach-
terstand 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

INGEZONDEN

Natuurwerkdag
Regio - Het IVN Zuid-Kenne-
merland organiseert in samen-
werking met Landschap Noord-
Holland zaterdag 28 januari een 
natuurwerkdag in de oeverlan-
den van de Liede, gelegen aan 
de oostkant van Haarlem. De 
deelnemers gaan in een moe-
rassig rietland hopelijk de laat-
ste wilgenbosjes zagen! Dit weg-
halen van de wilgen is nodig om 
de rietlanden nog beter te kun-
nen 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 laag-
veenlagen is de plantenrijkdom 
in dit natuurgebiedje zeer groot. 
Moeraswederik en moerasviool-
tje zijn hier opvallende soorten 
naast onder andere rietorchis, 
zompzegge, addertong, water-
drieblad en zonnedauw. De brui-
ne 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 wilgen-
bosjes 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 

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

vlaai voor bij de koffie. Informa-
tie en aanmelden bij Marc van 
Schie, 023-5351239 of ivnzk.na-
tuurwerk@gmail.com. Dit in ver-
band met de hoeveelheid ge-
reedschap en vlaai!
Meer informatie:
www.ivn.nl/zuidkennemerland.

Wandelen in de oude duinen van Santpoort
Regio - Zondag 29 januari or-
ganiseert het IVN Zuid-Kenne-
merland een sfeervolle wande-
ling over Boschbeek en Spaarn-
berg in Santpoort. Tijdens deze 
excursie is er veel aandacht voor 
de historische en landschappe-
lijke kenmmerken van de oude 
duinen ter plaatse. De wande-
ling gaat door een karakteristiek 
oud duinlandschap. Bijzonder in 
dit gebied is de gave overgang 
van strandwal naar de voor-
malige strandvlakte. Het con-
trast tussen hoog en laag, als-
mede droog en nat is opvallend. 
En daarmee tevens de variatie 

en rijkdom aan natuur. Verder 
komt onderweg ook de cultuur-
historische context in beeld. Van 
de nalatenschap van de diver-
se 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 Ba-
kel, 023-5393507 of via ericvan-
bakel@hetnet.nl.

Dale Watson & The Texas Two
Regio - Dale Watson & The Texas 
Two treden donderdag 2 februa-
ri op in het Haarlemse Patronaat. 
Over zijn album The Sun Ses-
sions: “Het is allemaal buiten-
gewoon knap wat Dale Watson 
in de Sun-studio in Memphis, 
Tennessee, heeft klaargespeeld. 
Samen met The Texas Two wordt 
op The Sun Sessions (Continen-
tal Song City/Munich) het ge-
luid van de eerste opnamen van 
Johnny Cash teruggehaald! Het 
project is vooral bewonderens-
waardig omdat de veertien num-
mers die Watson schreef zo ver-
trouwd klinken dat je je nau-
welijks 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.
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Gratis Beeball Training 
bij RCH-Pinguins
Heemstede - Op de zondagen 
van 29 januari tot en met 4 maart 
organiseert Honkbal en Softbal-
vereniging RCH-Pinguins gratis 
beeball trainingen. Beeball is de 
nieuwe vorm van wat eerst Pea-
nutball was, het spelenderwijs 
leren honk- en softballen. 
Vanaf het 5e jaar mag er al ge-
speeld worden. De spelregels 
van deze balsport zijn niet moei-
lijk 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 le-
ren 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 wintermaan-
den worden gehouden in de 
gymnastiekzaal ‘De Schulp’ in 
Overbos, Liesbos 150 in Hoofd-
dorp van 10 tot 11 uur en staan 
onder leiding van een aantal trai-
ners 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 na-
tuurlijk geen probleem, je bent 
altijd van harte welkom. Meer in-

Nieuwe clubkampioenen 
bij H.B.C. Tafeltennis
Heemstede – Op 20 en 21 ja-
nuari vonden bij H.B.C. Tafelten-
nis de jaarlijkse clubkampioen-
schappen plaats. De senioren 
kwamen met 24 deelnemers op 
vrijdag in actie. Doordat de deel-
nemers op sterkte waren inge-
deeld in verschillende categorie-
en ontstonden er leuke en span-
nende wedstrijden. De hoogste 
categorie was gesplitst in twee 
poules waar de nummers 1 en 
2 doorgingen naar de kruisfi na-
les. Dit waren uiteindelijk alle-
maal spelers die in de competi-
tie, in hetzelfde team, op lande-
lijk niveau uitkomen. De eerste 
kruisfi nale ging tussen Jeroen 
Kuijt en Jelle Rhee. Deze wed-
strijd ging lang gelijk op maar na 
vijf spannende sets wist Jelle de 
wedstrijd naar zich toe te trek-
ken. De andere wedstrijd werd 
gewonnen door Tino Rodrigu-
ez. Hij won vrij eenvoudig in vier 
sets van Josco Maaskant. De fi -
nale tussen Jelle en Tino werd 
een spannende vijfsetter. Allebei 

de spelers, die overigens dit sei-
zoen naar H.B.C. zijn gekomen 
om het eerste team te verster-
ken, maakten er een mooi spor-
tief gevecht van. Uiteindelijk kon 
Jelle zijn niveau het langst vast-
houden en won de partij. Hij mag 
zich een jaar lang clubkampioen 
noemen!

Aan het jeugdtoernooi op zater-
dag deden 35 spelers mee. De-
ze waren verdeeld over vijf cate-
gorieën. Net als bij de senioren
waren de deelnemers uit de 
hoogste categorie verdeeld over 
twee poules en gingen uitein-
delijk de nummers 1 en 2 ver-
der. Ashkan Issazadeh nam het 
in de eerste kruisfi nale 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 concen-
tratie. Gabriella beheerste dit

Naar de marathon van Athene?
Stemmen op Heemstede Loop
Heemstede - Bij de Verkiezing van het Leukste Hardloop Evene-
ment 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 be-
scheidener 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 hardloopeve-
nementen. 
De evenementen zijn ingedeeld op basis van het aantal deelne-
mers. Hierdoor maken kleine evenementen net zoveel kans op 
een award als grote evenementen. 
Er kan op alle hardloopevenementen in Nederland worden ge-
stemd. Maar er zijn ook prijzen voor events in de provincie Noord-
Holland. 
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 Ste-
den Trimreizen, Wahoo, Ikren.nl, Vote Company, Het Rode Kruis, 
Kika en De Hartstichting.

formatie bij Marc de Bruyn, tel. 
06-24763641.

Neem een kijkje op de web-
site voor meer informatie over 
de vereniging op www.rch-pin-
guins.nl.

het best en bereikte na vier sets 
de grote fi nale. Ashkan en Ga-
briella, vooraf als nummers één 
en twee geplaatst, lieten zien 
waarom zij in de fi nale stonden. 
Na lange rally’s en mooie pun-
ten trok Ashkan de wedstrijd 
met een knappe 3-0 overwin-
ning naar zich toe en is hij een 
jaar lang jeugdkampioen van de 
club! 

Heemstede - Voetbalfans wor-
den bij PLUS Heemstede op 
hun wenken bediend. De super-
markt begon vorige week maan-
dag met de nieuwe voetbal-
spaaractie ‘pop-up spelers’. Dit-
maal geen platte plaatjes, maar 
pop-up spelers waar de consu-
ment voor kan sparen, compleet 
met verzamelalbum. In totaal zijn 
er 288 pop-up voetbalkaarten te 
bemachtigen. Bij elke tien euro 
aan boodschappen en bij speci-
ale actieproducten krijgen PLUS 
klanten een pakje met vier pop-
up spelers uit de Eredivisie ca-
deau. 
De nieuwe voetbalspaaractie 
moet weer zorgen voor een ware 

verzamelhype. De voetbalkaar-
ten onderscheiden zich van eer-
dere voetbalspaaracties door-
dat de kaarten levendiger zijn. 
Zo zijn de voetballers uitgesne-
den en komen ze omhoog wan-
neer het kaartje wordt dubbelge-
vouwen. Van alle achttien Eredi-
visieclubs zijn er per voetbalclub 
zestien verschillende pop-up 
kaartjes verkrijgbaar. Deze zes-
tien kaartjes vormen het pop-up 
voetbalteam, dat bestaat uit der-
tien spelers, de keeper, de trai-
ner en het clublogo. Op de kaart-
jes staat informatie over de be-
treffende speler zoals de positie, 
lengte en gewicht. 
De 288 spaaritems kunnen be-
waard worden in een speciaal 
pop-up verzamelalbum. Het al-
bum bevat leuke wetenswaar-
digheden over alle Eredivisie-
clubs. Naast insteekhoesjes voor 

de pop-up spelers is het verza-
melalbum voorzien van een spe-
ciaal pop-up veld. Hier kan iede-
re voetbalfan zijn eigen Eredivi-
sie Dream Team opstellen. Het 
album is bij alle PLUS super-
markten te koop voor 3,99 euro. 

Voetballiefhebbers kunnen ook 
virtueel hun eigen Eredivisieclub 
samenstellen. Op http://plus.hy-
ves.nl wordt een virtueel stadi-
on ingericht. Alle pop-up spe-
lerskaarten zijn aan de achter-
zijde 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 kleedka-
mer van het stadion direct zicht-
baar als tenue met namen en 
rugnummers. Het virtuele album 
laat in één oogopslag zien wel-
ke pop-up spelers de voetbal-
fan heeft, welke hij dubbel heeft 
en welke nog ontbreken. Ook is 
zichtbaar welke Hyves vrienden 
kunnen helpen om de verzame-
ling compleet te maken. Daar-
naast kan online een hooghoud-
spel worden gespeeld. Het on-
line registeren van de pop-up 
spelers via de QR codes en het 
winnen van het hooghoudspel 
levert punten op. Hiermee wor-
den diverse gadgets in het sta-
dion geactiveerd en maken voet-
balfans kans op prijzen.

PLUS is sinds medio 2011 weer 
Offi cial Partner van Eredivisie CV. 
Na drie jaar is het Eredivisievoet-
bal terug bij de supermarkt die 
ooit begon met spaaracties rond 
voetbal. De aftrap van deze sa-
menwerking vond afgelopen na-
jaar plaats met de Clubmunten-
actie. De pop-up spelers cam-
pagne is de tweede spaaractie 
die PLUS in samenwerking met 
de Eredivisie op landelijk niveau 
organiseert. In de toekomst on-
derneemt PLUS op landelijk en 
lokaal niveau meer activiteiten 
rondom het Eredivisievoetbal.

Nieuwe PLUS voetbalspaaractie

Jelle Rhee en Ashkan Issaza-
deh zijn de grote winnaars.
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Heemstede/
Bennebroek

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

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

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

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

Tot eind maart
• Schilderijen van Elisa Pe-
sapane in de burgerzaal van 
het raadhuis in Heemstede.

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

Muziek

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

Agenda
Cultuur

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

Zaterdag 4 februari
• Angela Groothuizen met 
liedjesprogramma ‘Ange-
la en de Optigan’ in thea-
ter de Luifel, Herenweg 96 in 
Heemstede, 20.15 uur. Kaar-
ten: www.theaterdeluifel.nl of 
023-5483838.

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

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

Theater

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

Woensdag 1 februari
• Cabaretier Daniël Sam-
kalden met ‘Ik en de we-
reld’ in Het Oude Slot, ingang 

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

Zaterdag 25 februari
• Theaterversie Una Gior-
nato Particolore in Het Ou-
de Slot in Heemstede, 20.00 
uur. Ontvangst vanaf 19.30 
uur met een glas Prosecco of 
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 poëzie-
debuut van ‘wandelcoach’ 
Marten Janse bij boekhan-
del 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, 11.00-
17.00 uur.
Informatie: www.oudemeelfa-
briek.nl.

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

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

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

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

• Filmavond bij Casca in de 
Luifel, Herenweg 96 in Heem-

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

Donderdag 2 februari
• Dialoog tussen christe-
nen en moslims in de Pink-
sterkerk aan de Camplaan in 
Heemstede, 20.00 uur.

• Stephan Enter wordt ge-
interviewd over zijn nieu-
we roman Grip bij boekhan-
del Blokker, Binnenweg 138 in 
Heemstede, 20.00 uur. Reser-
veren gewenst: 023-5282472 
of www.boekhandelblokker.nl.

Zondag 5 februari
• Leeskringendag in biblio-
theek Heemstede en Haar-
lem met Peter Buwalda en 
P.F. Thomése, 13.00-16.00 
uur. Informatie: www.biblio-
theekhaarlem.nl. Zie artikel in 
de 50-pluswijzer in deze editie 
van de Heemsteder.

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

Regio
Exposities

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

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

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

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

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

Tot en met 3 april
• Expositie acrylschilderij-
en van Annelie Versteeg in 
de Sanquin Bloedbank, Boer-
haavelaan 22 in Haarlem.

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

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

Zaterdag 28 januari
• Muzenforum in Bloemen-
daal viert 65-jarig bestaan 
met drie concerten. Vanmid-
dag ‘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. Van-
morgen stervioliste Simone 
Lamsma, 11.45 uur.
Informatie: www.muzenforum.
nl.

• Concert Koninklijk Haar-
lems Mannenkoor Zang 
& Vriendschap en de Fly-
ing High Singers uit Nieuw-
Vennep in de Philharmonie in 
Haarlem, 15.00 uur. Entree 15 
euro. Kaarten via www.thea-
ter-haarlem.nl.

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



Heemstede - Casca organiseert 
donderdag 2 februari in theater 
de Luifel een avond met de spiri-
tuele film ‘De kracht van het Nu’ 
en een diner. Eckhart Tolle leid-
de een bijzondere tweedaagse 
retraite in Findhorn, de beroem-
de spirituele gemeenschap in 
het noorden van Schotland. Op 
donderdag 2 februari laat Casca 
twee uur zien van deze 4 uur du-
rende sessie. Rustig en met hu-
mor maakt Tolle u deelgenoot 
van zijn diepe boodschap en 
eenvoudige methode van trans-
formatie 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 Neder-
land al jaren nummer 1 van de 
spirituele top tien. Van zijn boe-
ken zijn in totaal al meer dan 
200.000 exemplaren verkocht.

 Zondag 29 januari
• MZK popkoor zingt ‘Yum-
mie soul food’ in het Patro-
naat in Haarlem, 21.00 uur. En-
tree 8 euro.
Informatie: www.patronaat.nl.

Zaterdag 4 februari
• Concert in Museum de 
Cruquius: pianiste Shu-
ann Chai, fluitiste Eleono-
re Pameijer en cellist Step-
han Heber, 20.15 uur. Entree 
22,50. Kaarten:
www.cruquiusconcerten.nl.

Diversen
Zondag 29 januari
• Vlooienmarkt in Expo 
Haarlemmermeer (voorheen 
de Floriadehallen), 09.00-
16.30 uur. Informatie:
www.dewitevenementen.nl.

• Chinees Nieuwjaar: work-
shop jiaozi maken in het 
Touchdown Center in Haar-
lem, 14.00-17.00 uur. Informa-
tie: 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, He-
renweg 96 in Heemstede, 
20.00 uur. Entree 5 euro. Maal-
tijd vooraf mogelijk. Informa-
tie: 023-5483828-1.

Zondag 5 februari
• Beurs van poppen, be-
ren, miniaturen en siera-
den in het NH Leeuwenhorst 
in Noordwijkerhout, Langel-
aan 3, 10.00-16.30 uur.
Meer informatie: www.ma-
gentafluwijn.nl.

• Rumah Ngobrol in Woon-
zorgcentrum Schalkweide aan 
de Floris van Adrichemlaan 15 
in Haarlem, 14.00-16.15 uur.
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Alpha cursus
Heemstede - Op woensdag 1 
februari start in Heemstede een 
Alpha cursus. Zo’n cursus be-
staat uit tien cursusavonden die 
in kleine groepen en in een ont-
spannen sfeer de basisbeginse-
len van het Christelijke geloof 
behandelen. 
De bijeenkomsten zijn gratis en 
vrijblijvend. De avonden begin-
nen om 18.30 uur met een maal-
tijd en eindigen om 21.30 uur.
Alle verdere informatie is te vin-
den op www.alpha.nl of verkrijg-
baar via 023-5293871 of 023-
5290157.   

Stamppotten in Eethuis de Luifel
Heemstede - Iedere eerste 
woensdag van de maand organi-
seert Casca in De Luifel een the-
mamaaltijd. Woensdag 1 februa-
ri 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 maan-
dag 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 ui-
terlijk 10.00 uur op de dag zelf. 
De tafel staat gedekt voor het 
aantal personen waarvoor u re-
serveert. Het diner kost 10,25, 
65-plussers betalen 9,50. Kinde-
ren tot en met 12 jaar: 7,50. Door 
samenwerking met de biblio-
theek krijgt u op vertoon van uw 
bibliotheekpas een euro korting.

Vogelvoer-
houder maken

Heemstede - Op de woensdag-
middagclub van Casca zijn kin-
deren van 5 tot 10 jaar woensdag 
1 februari welkom om een vogel-
voerhouder te maken.
In de winter hebben de vogels 
buiten wat extra eten nodig. Met 
behulp van textielverharder ver-
sieren de kinderen een planten-
bakje 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 (bij-
na) elke week van 13.30-15.15 
uur bij Casca in activiteitencen-
trum de Molenwerf, Molenwerf-
slaan 11 in Heemstede. Kinderen 
kunnen hier vooral veel knutse-
len, 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 ja-
nuari is er een viering in de Pe-
trakerk 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 basis-
school.

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.

Dienst in
Het Trefpunt

Bennebroek - Bij de protestan-
te gemeente Het Trefpunt, Ako-
nietenplein 1, is dr. Aad van Eg-
mond zondag 29 januari om 
10.00 uur de voorganger. Het 
thema is Je vijand liefhebben, 
kom nou...’.

Heemstede - Vrijdag 3 februa-
ri staat de maandelijkse ‘ Cook, 
eat, meet & greet’ op het pro-
gramma bij Casca voor jonge-
ren van 11 tot en met 14 jaar. 

De jongeren gaan met elkaar 
een verleidelijke maaltijd ma-
ken van 18.00 tot 20.00 uur in 
de Luifel, Herenweg 96, Heem-
stede. Kosten 6 euro. Com-
biprijs met het Cosmic Bow-
len (zie elders in deze krant): 
10 euro. Geef je snel op: 023-
5483828 of plexat@casca.nl. 

Interview met Stephan 
Enter over roman ‘Grip’
Heemstede - Auteur Stephan 
Grip wordt donderdag 2 febru-
ari bij boekhandel Blokker aan 
de Binnenweg geïnterviewd over 
zijn nieuwe roman ‘Grip’. 
Mei 2007, het internationale 
spoorwegstation Bruxelles Mi-
di. Bij gebrek aan echt wereld-
nieuws kondigen kranten de on-
sterfelijkheid 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 kennis-
making in alpinistenkringen, 
Vincent, Martin, Paul en Lotte el-
kaar terugzien. Een incident op 
de Lofoten, boven de poolcir-
kel, stuurde hun levens op dra-
matische wijze. Er bestaat ech-
ter nog altijd verwarring over wat 
destijds precies is voorgevallen, 
en in de aanloop naar de voor-
genomen reünie wordt het ver-
leden voor ieder van de groep in 
een nieuw en soms ontluisterend 
perspectief geplaatst.
Grip gaat over vriendschap, over 
reizen, over zelfinzicht, over ver-
gankelijkheid en over de wezen-
lijke 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 Winter-
handen (verhalen; 1999), Licht-
jaren (roman; 2004) en Spel (ro-
man; 2007). De eerste twee boe-
ken kregen een Librisnominatie 
en werden bovendien genomi-
neerd voor de Gerard Walschap-
prijs. 
Stephan Enter wordt geinter-
viewd door Maarten Dessing, 
literair journalist en recensent 
voor o.a. het tijdschrift BOEK. 
Ook is hij jurylid van de AKO Li-
teratuurprijs.  
Aanvang 20.00 uur. Toegang 5 
euro. Reserveren gewenst via 
023-5282472 of www.boekhan-
delblokker.nl.

Thema-avond 
PvdA-

Heemstede
Heemstede - Meer macht naar 
Europa. Kost ons dat soevereini-
teit? Politici lijken tegenwoordig 
meer te luisteren naar hun boek-
houders dan naar hun kiezers. 
Hoe wordt de kiezer weer soe-
verein, lokaal en nationaal? Die 
vraag wordt op 31 januari op een 
thema-avond van PvdA Heem-
stede voorgelegd aan twee jon-
ge PvdA-politici: Kirsten Meijer 
en Jeroen Fritz.
Kirsten Meijer werkte bij Amnes-
ty 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 jonge-
ren betrekken. “Alle politiek, dus 
ook internationale, begint in de 
buurt. Omdat internationale ont-
wikkelingen invloed hebben op 
ons dagelijks leven. Denk maar 
aan de gevolgen van de wereld-
wijde economische crisis”.
Jeroen Fritz (foto) is nu 29 en ge-
boren Haarlemmer. Sinds 2006 
zit hij in Haarlem in de gemeen-
teraad. Hij is nu ook vice-fractie-
voorzitter. Als jong raadslid wil 
hij dat Haarlem overstapt op ‘Po-
litiek 2.0’: “De gemeente zou veel 
meer gebruik moeten maken van 
moderne kanalen voor commu-
nicatie of participatie rond nieuw 
beleid”.
In november was de Amster-
damse voorzitter van de Jonge 
Socialisten in Heemstede.  “Link-
se vernieuwing betekent stevige 
keuzes”, zei hij ook, “Meer soci-
aal en economisch samengaan 
in Europa, minder cultureel”. De 
euro is dan voorwaarde voor on-
ze voorspoed. Maar wie is de 
baas in Europa? En hoe denken 
jongeren over hun toekomst?
Geïnteresseerd? Kom dan op 
31 januari naar deze openba-
re PvdA-bijeenkomst. Die be-
gint om 20.00 uur in de Pauwe-
hof achter de Oude Kerk aan het 
Wilhelminaplein in Heemstede. 
Toegang is gratis.

Film ‘De Kracht van het Nu’

Cook, eat, 
meet & greet



echte buitenspeler want hij ont-
beert snelheid. Zijn vrije trappen 
daarentegen leiden vaak tot een 
doelpunt, maar in deze wedstrijd 
kwam hij nimmer in een kansrij-
ke positie om zijn klasse op dat 
punt te tonen.
Na de rust wisselde coach Pieter 
Mulders de geblesseerde Ajna-
oua 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 defen-
sie van Nieuwenhoorn en Haar-
mans maakte van de situatie ge-
bruik door de bal langs doelman 
Sander van Eck te schieten.
Het feest voor HFC duurde maar 
vier minuten. Na een corner red-
de Van Rossum door de bal te-
rug in het veld te stompen. In 
plaats van fel op de bal te zitten 
en attent te verdedigen liet HFC 
de Nieuwenhoorn-aanvallers be-
gaan. Van de rand van het straf-
schopgebied drukte Mitchel van 
Gestel af voor Nieuwenhoorn, 
1-1. 

De tweede helft was verder een 
draak van een wedstrijd, waar-
bij 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 reddin-
gen HFC op de been hield. Kort 
voor tijd kreeg ook HFC nog mo-
gelijkheden om aan het lang-
ste eind te trekken maar Nelis, 
Haarmans en Kuyt maakten on-
voldoende gebruik van de gebo-
den 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 du-
el dat gewonnen moet worden 
om weg te blijven van de laatste 
plaatsen op de ranglijst.
Eric van Westerloo 

Zaterdag 28 januari een echte topper tussen twee Heemsteedse mini-
zeventallen: VEW tegen HBC.

Winterstop heeft selectie 
VEW goed gedaan
Heemstede - De verplichte win-
terstop inclusief het trainings-
weekend in den Hoorn op Texel 
heeft de selectie van VEW goed 
gedaan. VEW-1 kreeg Bloemen-
daal 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 spekta-
kel op, VEW scoorde vier keer, 
Michiel Dekker, Bas van’t Sant 
(2x) en George Ursutuanu waren 
de doelpuntenmakers.
VEW-2 moest aantreden te-
gen het technisch zeer vaardi-
ge Zandvoort. Zeven doelpun-
ten 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 B-
junioren.
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 zater-
dag 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. Aan-
vang 20.00 uur
3 maart: Hollandse avond. Let 
op, deze avond stond gepland 
op 28 januari. Door organisato-
rische problemen is deze avond 
verschoven naar 3 maart.

Opnieuw gelijkspel 
voor Koninklijke HFC
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 Nieu-
wenhoorn 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 mogelijk-
heid te ontnemen om van grote 
afstand doelman Van Rossum te 
verrassen. Dat lukte wonderwel 
en Nieuwenhoorn maakte te wei-
nig gebruik van de straffe wind in 
de rug. HFC had veelal het beste 
van het spel en binnen tien minu-
ten hadden Tjon-A-Njoek, Mun-
sterman en Nelis zelfs de moge-
lijkheid de score te openen. 
Nieuwenhoorn kreeg zeker kan-
sen, alleen al door het grote aan-

tal corners dat zij van de HFC-
verdedigers cadeau kregen. 
Doelman Van Rossum zag de 
corners met regelmaat richting 
zijn doel waaien. Kazbogan van 
Nieuwenhoorn kreeg de ruim-
te 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 onzichtba-
re ex-Feyenoord prof Jordao Pat-
tinama, werd de bal nog net op 
de doellijn weggewerkt door een 
attente HFC-verdediger.
Scheidsrechter Van Loenen deel-
de links en rechts wat gele kaar-
ten uit voor te fel inkomen.
HFC-puntspeler Martijn Tjon-
A-Njoek sleurde en buffelde in 
de spits, maar veel goed aan-
gespeelde ballen kreeg hij niet. 
Met Bart Nelis als linksbuiten is 
het ook behelpen. Het is geen 

Doelmand Van Rossum hield met fraaie reddingen HFC op de been.
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RCH heeft nieuwe hoofdtrainer
Heemstede - Nadat Roland Eb-
beling, de huidige hoofdtrainer 
van RCH, had aangegeven te 
willen stoppen aan het einde van 
het seizoen, is RCH op zoek ge-
gaan naar een nieuwe trainer.

“Aan de hand van een duide-
lijk profiel, input van de spelers 
en met de hulp van Piet Buter 
(61 en enorme staat van dienst 
in het betaalde voetbal), heb-
ben we een zogenaamde ‘long-
list’ opgesteld,” aldus bestuurs-
lid 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 gesprek-
ken gevoerd en er is informatie 
over hen ingewonnen. “We wa-
ren extra positief verrast over de 
kwaliteit en de graagte van de 
trainers. Enerverende gesprek-
ken” vult Nick Schoenmaker, 
teammanager van RCH aan.
Uiteindelijk heeft RCH gekozen 
voor René Anneese, oud-be-
taald voetballer en een man die 
onder andere enorm goed werk 
als trainer bij de Koninklijke HFC 
heeft verricht. “René straalt voet-
bal uit, is enorm energiek en 
maakt spelers beter”, zegt een al 
even enthousiaste Piet Buter. Re-
né Anneese is in het dagelijks le-
ven ondernemer maar heeft vol-
doende tijd en vooral energie om 
het hoofdtrainerschap bij RCH 
op te gaan pakken.
“RCH is een mooie traditione-
le club met ambitie”, zegt mode-
man René met een Amsterdams 
accent en met een knipoog: “een 
geweldig shirt”.
RCH is enorm blij met de aan-
stelling van de nieuwe hoofdtrai-
ner. “De juiste man, op het juiste 
moment bij een club die de weg 
omhoog weer heeft gevonden”, 
sluit Johan van Streun trots af.

Cosmic Bowlen
Heemstede - Ben je tussen 
de 11 en 15 jaar en wil je Cos-
mic Bowlen met Plexat in Hoofd-
dorp? Plexat organisseert tijdens 
het maandelijkse ‘t = weer Vrij-
dag’ een avondje bowlen. Jullie 
gaan om 20.00 uur op de fiets 
vanuit Plexat, Herenweg 96 in 
Heemstede naar Bowlingcen-
trum Claus in Hoofddorp. Geef 
je snel op, want vol = vol. Deel-
name: 6 euro. Combiprijs met de 
‘Cook, eat, meet & greet’ (zie el-
ders 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 jonge-
ren/Plexat. ‘t= weer Vrijdag’ 
heeft ook een eigen hyvespagi-
na: www.plexat-heemstede.hy-
ves.nl. Ga gauw een kijkje ne-
men voor filmpjes, foto’s en alle 
leuke dingen die er te doen zijn! 

pagina 30 25 januari 2012

Peutergym
Heemstede - Op vrijdag 10 fe-
bruari start de gymnastiekafde-
ling van GSV Heemstede met 
peuterlessen op de vrijdagmor-
gen. Onder leiding van een ge-
diplomeerde leidster worden de 
peuters zinvol  in beweging ge-
houden. De lessen worden ge-
geven in de zaal aan de Offen-
bachlaan van 10.30-11.15 uur.  
Na een heerlijke warming-up 
gaan de peuters op ontdek-
kingsreis door de zaal. Zij zul-
len allerlei toestellen tegenko-
men waar zij na verloop van tijd 
met plezier overheen zullen krui-
pen en duikelen.  De les wordt 
besloten  met een zang of dans-
je.  Doordat wij uitgaan van 
kleine groepjes raakt uw peu-
ter niet verloren en zijn zij be-
ter voorbereid op een eventu-
eel vervolg bij de kleuterlessen. 
De cursus loopt van 10 februari 
tot en met 22 juni, met uitzonde-
ring van de schoolvakanties  en 
kent geen inschrijfgeld. De kos-
ten voor deze cursus zijn 50 eu-
ro. Dit bedrag dient in de zaal te 
worden betaald. Wilt u eerst wat 
meer informatie, neem dan con-
tact op met de leidster op num-
mer 023-5358636. Wilt u infor-
matie over de andere lessen van 
GSV Heemstede, stuur dan een 
mail naar gymnastiek@hetnet.nl  
Ook kunt u kijken op de websi-
te van de vereniging www.gsv-
heemstede.nl  
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Toen hij 50 werd besloot Mo-
hammed 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 berei-
ken. 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 hardlo-
pen 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 pro-
fessional. Ik doe het lopen er 
gewoon bij. Ik loop met gevoel 
en zonder schema. Een profes-
sional loopt voor de snelheid en 
de tijd. Die doet over een mara-
thon 2.10, dan heb je natuurlijk 
wel rust nodig. Ik doe er gemid-
deld 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, pan-
nenkoeken en bananen te eten. 
“En je moet heel veel drinken. 
Dat helpt om je temperatuur 
goed te regelen”, weet de spor-
tieve Heemskerker. 
Mo heeft al zijn marathons 
helemaal uitgelopen. “Ik kom 
altijd bij de fi nish, al moet het 
met vallen en opstaan.” Hij 
had nooit pech en blessures 
zijn hem onbekend. “Vorig jaar 
kreeg ik wat ademhalingspro-
blemen 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 lang-
ste loop was vorig jaar in Steen-
bergen, bijna 186 kilometer in 
24 uur. Ik werd daar vierde. 
Ook een paar keer 100 kilome-
ter. Op een atletiekbaan, 250 
rondjes. Dit jaar staat de 80 ki-
lometer van IJmuiden naar Den 
Helder op mijn programma, de 
Jan Knippenberg Memorial.”

De Heemskerker besluit: 
“Hardlopen is voor mij net zo-
iets 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 li-
chaam blijven luisteren, dat is 
het belangrijkste.’’ 
Hij houdt zijn belevenissen bij 
op een weblog: http://moma-
rathonloper.punt.nl.

Renée Wouwenaar

Mo Idrissi maakt zich op voor 
zijn 150ste marathon

Win kaarten 
voor de Motorbeurs

Van donderdag 23 tot en met zondag 26 februari wordt in Jaar-
beurs 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.

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 de-
cember. 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.

Toen hij 50 werd besloot Mo-
hammed 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 berei-
ken. 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 hardlo-
pen 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 pro-
fessional. Ik doe het lopen er 
gewoon bij. Ik loop met gevoel 
en zonder schema. Een profes-
sional loopt voor de snelheid en 
de tijd. Die doet over een mara-
thon 2.10, dan heb je natuurlijk 
wel rust nodig. Ik doe er gemid-
deld 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, pan-
nenkoeken en bananen te eten. 
“En je moet heel veel drinken. 
Dat helpt om je temperatuur 
goed te regelen”, weet de spor-
tieve Heemskerker. 
Mo heeft al zijn marathons 
helemaal uitgelopen. “Ik kom 
altijd bij de fi nish, al moet het 
met vallen en opstaan.” Hij 
had nooit pech en blessures 
zijn hem onbekend. “Vorig jaar 
kreeg ik wat ademhalingspro-
blemen 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 lang-
ste loop was vorig jaar in Steen-
bergen, bijna 186 kilometer in 
24 uur. Ik werd daar vierde. 
Ook een paar keer 100 kilome-
ter. Op een atletiekbaan, 250 
rondjes. Dit jaar staat de 80 ki-
lometer van IJmuiden naar Den 
Helder op mijn programma, de 
Jan Knippenberg Memorial.”

De Heemskerker besluit: 
“Hardlopen is voor mij net zo-
iets 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 li-
chaam blijven luisteren, dat is 
het belangrijkste.’’ 
Hij houdt zijn belevenissen bij 
op een weblog: http://moma-
rathonloper.punt.nl.

Renée Wouwenaar

Mo Idrissi maakt zich op voor 
zijn 150ste marathon

Win kaarten 
voor de Motorbeurs

Van donderdag 23 tot en met zondag 26 februari wordt in Jaar-
beurs 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.

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 de-
cember. 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.

De 50+ Wijzer
die in deze editie

is opgenomen
kunt u lezen op

www.50pluswijzer.nl



    

Voorkom woninginbraak!
Tips om uw woning te

beveiligen

Nieuws Informatie van de gemeente Heemstede, 25 januari 2012

In deze uitgave:

-  Expositie Elisa Pesapane

-  Vergadering

-  DNA in strijd tegen

 woninginbraak!

- Voorzie uw grijze rolemmer  
 vóór 30 januari van de
 juiste sticker!

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

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.

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. 

Koopgedrag in Heemstede
Presentatie resultaten onderzoek aan winkeliers

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. 

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. 

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.

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

Bouw en woningtoezicht: 
Maandag t/m donderdag van 08.30 - 17.00 uur, Vrijdag 
van 08.30 - 13.00 uur Op afspraak: de gehele dag tot 
17.00 uur (vrijdag tot 13.00 uur) en donderdagavond 
tussen 17.00 - 19.30 uur.

Raadhuis: 
Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. 
Telefoon 14 023. Fax (023) 548 57 00. E-mail: 
gemeente@heemstede.nl Website: www.heemstede.nl

Sociale zaken: 
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur. Op afspraak: 
de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag tot 13.00 uur).
Telefoon (023) 548 58 68.

Loket Heemstede:
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur. Op afspraak: 
de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag tot 13.00 uur). 
U kunt ook een afspraak maken voor een huisbezoek. 

Volg ons op:
twitter.com/heemstedetweet
facebook.com/gemeenteheemstede
linkedin.com/in/gemeenteheemstede
youtube.com/gemeenteheemstede

Adresgegevens en openingstijden



Expositie Elisa Pesapane 

DNA in strijd tegen woninginbraak! 

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. 

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. 

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.

Voorzie uw grijze rolemmer vóór 30 januari van de juiste sticker!

In de regio Kennemerland, dus ook in de 
gemeente Heemstede is een speciaal woning-
inbrakenteam 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 eff ectief 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 aanschaff en?
Een complete SelectaDNA kit aanschaff en 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 wattenstaafj es 
om de vloeistof aan te brengen. Een aantal 
verzekeringsmaatschappijen geeft korting als 
SelectaDNA toepast wordt.

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.

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

Steunpunt vrijwilligerswerk



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 PKVW-
erkende 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 certifi caat Veilige Woning. Dat is 
voor veel bewoners een geruststellende gedachte.

Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) 

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 certifi caat Veilige Woning en de 
bijbehorende raamstickers.

Stap 4:
Stuur een kopie van het certifi caat 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.

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

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

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

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

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

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

verkeersgeleiders geplaatst. De proef duurt tot april 
2012.

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

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).

Uitschrijving GBA

Verminder de kans op inbraak



Gemeentegids online?
www.heemstede.nl

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 omgevings-
vergunning voor het kappen van diverse 
bomen t.b.v. herstel hakhoutbos, locatie 
Prinsenlaan, de Overplaats

 - openbaar -

20.30 uur  bezwaar tegen de verleende omgevings-
vergunning 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 
defi nitieve 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.

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

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

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

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

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

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

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.

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

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-, sleep- 

en opslagkosten. Indien het vaartuig niet wordt 

opgehaald binnen bovengenoemde periode dan 

zullen burgemeester en wethouders overwegen om 

het vaartuig openbaar te verkopen.

Speedboot zonder melding in gemeentelijke haven



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 speel-

toestellen) of het openbaar groen in Heemstede. 

Meldingen worden in principe binnen één week 

afgehandeld.

Overlast
Ook overlast van zaken als vandalisme en geluids-
hinder kunt u doorgeven aan het meldpunt. Voor 
een eff ectieve 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.

Melden via www.heemstede.nl
Geef uw melding bij voorkeur door via de website van 
de gemeente (www.heemstede.nl). Dit garandeert een 
snelle en eff ectieve 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.

Meldpunt overlast

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

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

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

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

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

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

Bezwaar maken of uw mening/zienswijze kenbaar maken
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Open dag Koorschool St. Bavo Haarlem
Regio - Kinderen die graag zin-
gen en van muziek houden kun-
nen 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 ge-
musiceerd. De leerkrachten zijn 
deze dag aanwezig om alle vra-
gen te beantwoorden over de di-
dactische overstap.  
Naast een uitgebreide zang- en 
muziekopleiding, maken de leer-
lingen na één jaar vooropleiding 
op de Koorschool deel uit van 
de diverse concertkoren die aan 
het Muziekinstituut zijn verbon-
den. Kinderen leren hierdoor al 
op jonge leeftijd zich te presen-
teren en maken unieke culturele 
evenementen in binnen- en bui-
tenland mee. 
Meer informatie is te lezen op 
www.koorschoolhaarlem.nl. 

De Koorschool St. Bavo is een 
bijzondere basisschool voor jon-
gens 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 koor-
zingen, stemvorming en muziek-
leer. Op deze manier krijgen de 
leerlingen van de Koorschool al 

op jonge leeftijd een brede cul-
turele vorming waar zij hun he-
le leven profijt van hebben. Ve-
len blijven hun leven lang zingen 
of op een andere manier genie-
ten van deze bijzondere muzika-
le start op jonge leeftijd.

Verwendag en infomarkt 
kankerpatiënten

Regio - Inloophuis Kennemer-
land 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 lo-
pen er al enkele activiteiten, zo-
als de lotgenotencontactgroep 
en het koor Zingen voor je Le-
ven, 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, dinsdagmid-
dag, donderdag– en vrijdagoch-
tend.  Het huis is een laagdrem-
pelige plek waar alle mensen die 
direct of indirect met kanker te 
maken hebben elkaar kunnen 
ontmoeten.
U kunt er terecht voor verschil-
lende activiteiten, een luisterend 
oor, het opdoen van kennis en 
uitwisselen van (eigen) ervarin-
gen 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 infor-
matiemarkt 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.inloop-
huiskennemerland.nl.
U kunt zich dan ook inschrijven 
voor diverse workshops.

Er worden nog vrijwilligers ge-
zocht 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 schoon-
maakwerkzaamheden.
Voor meer informatie, aanmel-
ding of vragen kunt u kijken op 
onze site of  reageren via info@
inloophuiskennemerland.nl.




