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Heemstede steekt 2,4 miljoen 
euro in mobiliteitsfonds
Heemstede - Crisis of niet. 
Heemstede lijkt bereid om de 
komende 15 jaar 2,4 miljoen eu-
ro te steken in een regionaal 
fonds dat de bereikbaarheid 
moet verbeteren. Al jaren kampt 
Heemstede, maar ook Bloemen-
daal, Zandvoort en Haarlem, met 
een bereikbaarheidsprobleem. 
Heemstede heeft zelf geen gron-
den beschikbaar om een betere 
verkeersafwikkeling te realise-
ren. De buurgemeenten hebben 
dat wel en als zij de problemen 
kunnen oplossen is dat ook een 
verbetering voor Heemstede. De 
genoemde gemeenten samen 
hebben plannen om in 15 jaar 
20 euro miljoen opzij te leg-
gen. Van dit geld worden op-
lossingen betaald die de 
verkeersstroom(en) moet regu-
leren. Er wordt gedacht aan een 
verbinding tussen de Zeeweg en 
de Randweg. En ook de geplan-
de Duinpolderweg biedt moge-
lijk soelaas. Er kan  een verbin-
ding komen tussen de N205 en 
de N206.  Men wil een dyna-
misch verkeersregelsysteem in-
voeren en de stoplichten van 
een groene golf voorzien. Ten 

slotte, het meest prestigieu-
ze project de Mariatunnel. De-
ze moet de Randweg verbinden 
met de N205 (Schipholweg). Er 
komt ook meer aandacht voor 
het openbaar vervoer. De com-
missie ruimte stelde zich kritisch 
op. De gewenste controle op 
de toekomstige besluitvorming 
ontbreekt volgens de verschil-
lende fracties. Er dreigen plan-
nen in achterkamertjes te ont-
staan, al wordt dat door wethou-
der Kuiper ontkend. De gemeen-
teraad wil een eigen beslissende 
stem hebben. Een heikel punt is, 
dat als één van de vier gemeen-
ten het met een plan niet eens 
is en de overige wel, het plan ge-
woon doorgaat. Tenzij het plan 
wordt uitgevoerd op het grond-
gebied van de gemeente die nee 
zegt. In dat geval gaat het plan 
niet door. Sabelis (GL) vond dat 
een gebrek aan zeggenschap 
over zoveel miljoenen niet kon. 
Maas (PvdA) hamerde op de zo 
gewenste openbaarheid en D66 
Van der Linden vroeg waarom 
de Provincie niet meedoet. Bij 
de aan te leggen Duinpolder-
weg blijkt dat de Provincie be-

sluiten ongedaan maakt en zelf 
beslist of gemeenten dat nu leuk 
vinden of niet. Dreigt dit gevaar 
ook bij toekomstige plannen, zo 
wordt afgevraagd. In de raad 
van Haarlem wordt een en an-
der nog besproken en Marceline 
Schopman (PvdA) dient een mo-
tie in waarbij het Haarlemse col-
lege wordt opgedragen de ver-
gaderingen openbaar te houden 
en de verslagen te publiceren. 
Schopman wil het plan met aan-
passingen opnieuw voorgelegd 
krijgen in een volgende raads-
vergadering. Zij roept het college 
van Haarlem op om ook de an-
dere deelnemende gemeenten 
bij deze wijziging te betrekken.
De motie in Haarlem wordt door 
alle partijen in de raad onder-
schreven. De kans is groot dat 
Heemstede een soortgelijke mo-
tie zal voorstellen, gesteund door 
een meerderheid in de raad. Of 
dit project op termijn het ver-
wachtte effect zal sorteren is af-
wachten, maar na jarenlange 
discussies over de bereikbaar-
heid is het een stapje dat nog 
wat mag kosten ook.
Eric van Westerloo
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Onze methode werkt!
Bel 023 547 44 19 voor een

GRATIS figuuranalyse.

Bennebroek - Afgelopen zondagmiddag trok er een sneeuwgebied over onze streek. Samen met 
de stevige oostenwind met de vorming van sneeuwduintjes was het bar en boos. Het leidde tot ou-
derwetse sfeerbeelden, maar ook tot overlast. Hierbij is ‘de Reek’ te zien, gebukt onder een flinke 
sneeuwjacht.
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    Adverteren
 voor

Valentijnsdag?

Mail:
verkoop@heemsteder.nl

Of bel: 06-50284402

Tel. 023-8200170     www.heemsteder.nl



Een parel in Bennebroek en bij 
weinigen bekend: het in 1900 
door Johannes Wolbers ge-
bouwde hofje. Het werd ge-
bouwd in opdracht van baron 
Van Verschuer en zijn vrouw An-
na Maria Brants. Ze woonden op 
de Hartekamp. Het hofje was be-
doeld voor hulpbehoevende be-
jaarden. Zij die het langste in 
dienst waren bij het echtpaar, 
kregen voorrang. Oorspronkelijk 
waren er tien woningen, later is 
de verpleegsterwoning ook erbij 
betrokken en sindsdien zijn het 
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er elf. Het complex is een rijks-
monument en in het bezit van 
Pré Wonen. Het is enkele jaren 
geleden gerestaureerd.
We denken dat het Hofje van Ver-
schuer Brants wel weer openge-
steld zal worden bij de Open 
Monumentendagen, in septem-
ber. Dat duurt nog even. Intus-
sen vindt u een beschrijving van 
het hofje op www.hv-hb.nl, de
site van de Historische Vereni-
ging Heemstede-Bennebroek. 
En het nieuwe nummer van 
HeerlijkHeden, het kwartaaltijd-
schrift van de HVHB, staat weer 
boordevol met foto’s en informa-
tie over het verleden van Heem-
stede en Bennebroek.

COLOFON
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. 
Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te worden 
ingestuurd, dus voorzien van 
naam, adres, telefoonnum-
mer en/of e-mailadres. Deze 
gegevens worden niet volledig 
in de krant gepubliceerd; wél 
naam en woonplaats. Anoniem 
ingezonden brieven worden 
niet in behandeling genomen. 
De redactie behoudt het recht 
om brieven in te korten of niet 
te plaatsen.

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

WWW.HEEmsTEDEr.nl

van 1930

Hofje van Verschuer Brants.

De gang (foto’s: Theo Out).

Wie, Wat, 
Waar, 

Waarom
en Wanneer?

Vijf vragen aan… is nieuw in 
de Heemsteder. In vijf ant-
woorden leest u meer over 
een (oud-)inwoner die iets te 
vertellen heeft! En eigenlijk 
heeft iederéén natuurlijk iets 
te vertellen. Kent u (of bent 
u) iemand die iets te vertellen 
heeft voor ‘De vijf’, mail dan de
redactie: redactie@heemste-
der.nl of bel: 023-8200 170.

Wie ben je en wat heb je met Heemstede?
Ik ben 73 jaar en woon nu 25 jaar in Heemstede. Reuze naar mijn 
zin moet ik zeggen. Het dorp is ‘overzichtelijk; en fi jn om in te 
wonen. Ik ken veel mensen en ik hou van de sociale contacten 
die er uit voortvloeien.

Wat voor werk doe/deed je?
Ik ben op 58-jarige leeftijd opgehouden met werken, dat was 
toen gemakkelijker dan nu. Een beetje opgebrand. Ik had 25 
jaar gewerkt als vakdocent aan de Hubertusvakschool, onder-
deel van de Hotelschool Amsterdam, en vooraf twee jaar in Den 
Haag. De lessen werden gegeven aan jongens en meisjes in de 
puberteitsleeftijd en dat vroeg veel energie.

Waar vertoef je het liefst in je vrije tijd?
Mijn grootste hobby is muziekmaken als pianist, entertainment-
muziek en klassiek. Ik heb 20 jaar lang veel werk buiten de deur 
gehad,maar dat is door de recessie beduidend minder gewor-
den. Reeds 13 jaar geef ik muzikale avonden bij mij thuis. De 
eerste jaren zes per winter en nu nog vier. Verder fi ets ik in de 
zomermaanden met mijn vrouw in de natuur in binnen- en bui-
tenland. In de winter tennis ik de Fablohal. Jaren bij HBC geten-
nist, een fi jne club, kan het iedereen aanbevelen. Mijn vrouw en 
ik doen ook aan bridge.

Waarom is ons land prettig om te wonen
(of misschien wel niet?)
Een boeiend land,veelzijdig op veel gebied. Door de bevolkings-
dichtheid soms wel eens benauwend, maar je went eraan. Pret-
tig is het niet altijd.

Wanneer ben je het meest in je sas?
Als ik mensen kan boeien met mijn muziek en het contact met 
mensen.

Loek van der Meer

Wie, Wat, Wat, W

Loek van der Meer
Loek van der Meer

De

Vijf W’s 
voor...

Loek van der Meer.

Onbekend Heemstede
Hofje van Verschuer Brants

Burgerlijke 
Stand

Heemstede 
(december 2012)

Huwelijken:
Franklin Boot & Claudia 
Brehm

Geboorten:
Geen

Facebook-
pagina

Spoor van Toen
Heemstede – De rubriek 
‘het Spoor van Toen’ mag 
dan zijn gestopt in de 
Heemsteder; op Facebook 
kunt u over wetenswaar-
digheden van het spoor 
en station lezen als u in
de zoekbalk ‘station 
Heemstede-Aerdenhout’ 
invult.

Voorlezen heel belangrijk
Heemstede - Voorlezen is voor een kind 
heel belangrijk. Het is gezellig, maar ook van 
groot belang voor de ontwikkeling van het 
kind. Dat geldt voor jonge kinderen, maar ze-
ker ook voor oudere kinderen en voor vol-
wassenen is voorlezen waardevol. Op zater-
dagochtend 26 januari wordt er voorgelezen 
voor kinderen tussen 4 en 7 jaar. Lees meer 
over voorlezen op http://jaarvanhetvoorlezen.
nl/ Aanvang: 10.00 en om 10.30u. Toegang: 
vrij. Bij Boekhandel Blokker, Binnenweg 138, 
Heemstede. Telefoon: 023-5282472.
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‘Gemeente blijft achter 
met mislukt project’
Heemstede - ‘Wij zijn gepiepeld 
door Dunweg’. Met deze woor-
den vatte fractievoorzitter Jo-
han Maas (PvdA) het afblazen 
van de bouw van een uitvaart-
centrum op de begraafplaats sa-
men. Met overtuiging was door 
het college in 2011 betoogd dat 
een uitvaartcentrum op de be-
graafplaats aan de Herfstlaan 
een must was voor Heemstede. 
De bedenker van dit alles, de fi r-
ma Dunweg uit Hoofddorp, had 
grootse plannen. Het gemeente-
bestuur werkte maar wat graag 
mee en kreeg de raad mee. Om 
de raadsleden een duwtje in de 
rug te geven werden zij geïnvi-
teerd op het hoofdkantoor van 
Dunweg en werden zij klaar-
gestoomd voor een ‘ja’. Dun-
weg bleek toen, uit de woor-
den van verschillende raadsle-
den, een betrouwbare partner. 
De gemeente gaf, met instem-
ming van de Raad, bijna 90.000 
euro uit aan de planning en ont-
wikkeling. Dat de gemeente niet 
bepaald handig opereerde bij 
het opstellen van een waterdicht 
contract, bleek toen Dunweg 
eind 2012 besloot met het plan 
te stoppen. Heemstede achter-
latend met een kostenpost die 
nergens kan worden verhaald. 
Ook de geplande jaarlijks door 
Dunweg te betalen pachtsom 
van 31.000 euro is niet meer, met 
als resultaat een gat in de begro-
ting. Wethouder Christa Kuiper 
denkt nu andere uitvaartonder-
nemingen te kunnen interesse-
ren voor dit project. Met de ken-
nis van nu staan de uitvaarton-
dernemingen echter niet te drin-
gen om de hoofdprijs te beta-
len. De door Dunweg geïntrodu-
ceerde dag en nacht toegang tot 
rouwkamers is al beschikbaar in 
Heemstede bij de fi rma Brokking 
en Bokslag. Het aantal crematies 
neemt alleen maar toe, zodat het 
beslag op de aula steeds min-

der wordt. Ter illustratie: in 2011 
werden zes van de tien overle-
denen gecremeerd. Kortom, een 
investering in een teruglopende 
markt is niet verstandig en zet 
vraagtekens bij hoe goed Dun-
weg de markt kende voordat zij 
met het idee kwam. Ook de ge-
meente deed kennelijk weinig 
onderzoek en zit nu met de ge-
bakken peren.

D66, aanvankelijk zeer terug-
houdend met het inwilligen van 
de wensen, ging uiteindelijk 
overstag. Nu stellen zij vragen 
bij de kosten die zijn gemaakt 
en vraagt het college het naad-
je van de kous. Dunweg heeft 
de gemeente laten weten dat zij 
de fi nanciering niet rond krijgen, 
de marktomstandigheden ver-
anderd zijn en zij geen sluitende 
exploitatie verwachten. Dit alles 
in een tijdsbestek van twee jaar, 
dat roept meer vragen op dan 
antwoorden. Accountants van 
Ernst&Young concludeerden in 
september 2011 nog dat het plan 
levensvatbaar was. Ook Dunweg 
heeft kosten gemaakt en vindt 
dat de gemeente de door haar 
gemaakte kosten zelf maar moet 

dragen. De omwonenden zijn blij 
met de ontwikkeling, want zij za-
gen het op voorhand al niet zit-
ten. De verantwoordelijke wet-
houder, Christa Kuiper is er in-
tussen achtergekomen dat de 
uitvaartwereld klein en hecht is 
en dat de kans op realisatie van 
het project met een andere par-
tij klein is. Ida Sabelis (GL) zet-
te ook haar vraagtekens. “Dit is 
nu al de tweede keer in korte tijd 
dat de gemeente achterblijft met 
een mislukt project.” Na de Slot-
tuin is het Dunweg project een 
tweede afgang.
Eric van Westerloo

Prietpraat
Ik was weg tussen kerst en medio januari. Bijtanken heet dat en 
dat deed ik bij een neef en zijn vrouw in Vithi in het zuiden van 
Finland. Qua inwoners en voorzieningen een dorp als Heemste-
de. Lekker rustig, weinig verkeer maar stervenskoud. Vuurwerk 
kennen ze niet of ze hebben gewoon geen zin in koude handen. 
Terug in Nederland een enorme stapel post op de mat. Naast al-
le reclame een aantal lieve nieuwjaarswensen. Tijd dus om te le-
zen wat er zoal in Kennerland Zuid is voorgevallen. Feitelijk wei-
nig dat mijn interesse heeft alleen die nieuwjaarstoespraken van 
de burgemeesters. Alle zin en onzin lezende bekruipt mij het ge-
voel dat deze ambtsdragers er beter aan doen hun mond te hou-
den. Wat een prietpraat allemaal, goed bedoeld, maar “Waar heb 
dat allemaal voor nodig”, zou Cruijff zeggen. Mooie voornemens 
allemaal. Hier een veer in de kont daar een sneer naar de goe-
gemeente. Neem Bernd Scheinders van Haarlem. Hij komt niet 
verder dan Kenau Simons Hasselaar en Ripperda als verdedi-
gers van de stad. Trots als een pauw is hij dat Haarlem de bes-
te winkelstad van Nederland is. Om de stad verder te promoten 
gaat hij de parkeertarieven verhogen en het aantal parkeerplaat-
sen beperken. Daar sta je dan met je winkeltje. De klanten gaan 
naar Sugar City in Halfweg want daar is het voordelig en makke-
lijk gratis parkeren. “Dank je wel Bernd”, zeggen de middenstan-
ders. Hij rept ook over bestuurlijke vernieuwing waarbij verschil-
lende provincies samengaan. Jammer van al die provinciale op-
trekjes in Haarlem. De brave ambtenaren gaan gewoon naar Le-
lystad. Ik zal ze niet missen.

Ook burgemeester Ruud Nederveen van Bloemendaal is er al 
achter dat het crisis is, maar zijn verhaal gaat vooral over de 
nieuwbouw van het raadhuis. Daar zit dus niemand op te wach-
ten alleen Nederveen zelf natuurlijk. Zijn dorp moet zomaar 4 
miljoen bezuinigen, erg hè? Als het nu 15 miljoen was is het een 
item, maar 4 miljoen zal geen opgaaf zijn.

Dan burgemeester Marianne Heeremans. Zij begon ook al 
over de sombere tijden, maar ook dat Staatssecretaris Verdaas 
(PvdA) een oplichter bleek en het veld moest ruimen. Niemand 
heeft enige compassie met de man dus waarom zo prominent 
in een toespraak aankaarten? Uit mijn hart gegrepen was wel 
de opmerking dat de politie 442 communicatiemedewerkers in 
dienst heeft tegenover 393 rechercheurs.  Niet zo gek dat maar 
de helft van alle misdaden wordt opgelost. Weer zo iets aar-
digs, Haarlem de beste winkelgemeente, Bloemendaal de beste 
woongemeente en Heemstede heeft het beste WMO-loket van 
Nederland. En wat nu als we tiende worden? Ik lig er niet wak-
ker van en ik denk 26.000 Heemstedenaren ook niet. Kennelijk is 
het bij de eersten horen iets waar bestuurders warm van worden. 
Burgers willen een gemeente met minder kuilen in de weg, min-
der verkeerslichten die ieder hun eigen gang gaan, minder hoog-
bouw en veilige fi etspaden.   
Een aardige sneer van Heeremans naar de banken kan er bij mij 
wel in. De heren bankiers maken het ondernemen en wonen 
steeds moeilijker, maar de partijgenoten van onze bestuurders 
Zalm, Kok en Bos weten niet meer wat zij na hun politieke car-
riere met hun topsalarissen aanmoeten. Spaarhypotheek, bank-
sparen of beleggen, ach die arme jongens die kunnen niet kie-
zen. Heerlijk rustig in Finland zonder toespraken en veel sneeuw 
maakt het leven een stuk prettiger dan te lezen wat onze bur-
gervaders en moeders er van vinden. Januari 2014 gewoon stop-
pen met die prietpraat. 
O. Oosterkroon

Prietpraat

Column

Mega Plexat 
Marathon

Heemstede - Op vrijdag 1 fe-
bruari bij de Mega Plexat Ma-
rathon gaan we heel veel leu-
ke, gezellige, lachwekkende, uit-
dagende spellen doen. Mee-
doen kost niks. ‘T=Weer Vrij-
dag is altijd in de jongerenruimte 
van Plexat bij Casca in de Luifel,
Herenweg 96, Heemstede.

Ipenrode
in de winter

Heemstede - “Met de slee 
naar school want het fi ets-
pad lag nog vol met sneeuw 
en met de auto had ook 
geen zin”, mailt Dennis van 
Leuveren ons. Hij schoot 
tijdens de wandeling naar 
school dit prachtige plaat-
je van Ipenrode.

Telefoonhoesje maken
Heemstede - Op woensdag 30 
januari gaan de kinderen bij de 
Woensdagmiddagclub een be-
schermhoesje maken van vilt 
voor een mobiele telefoon. De 
woensdagmiddagclub is el-
ke week van 13.30-15.15 uur bij 
Casca in activiteitencentrum de 
Molenwerf, Molenwerfslaan 11, 
Heemstede. Kosten per keer zijn: 
4,00, een kaart voor 10x kost 
35,00. Graag van tevoren aan-
melden: 023-548 38 28 – kies 1. 
Meer informatie: www.casca.nl.
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Zet het hart van je geliefde in 
vuur en vlam met een gedicht!
Wil jij  je geliefde echt eens verrassen met Valentijnsdag?  Schrijf 
dan een prachtig Valentijnsgedicht voor onze rubriek Dichtstorten 
en mail dit naar dichtstorten@yahoo.com, of stuur dit naar het re-
dactieadres zoals vermeld in de colofon op pagina 2, onder ver-
melding van Valentijnsgedicht. Stuur je gedicht uiterlijk maandag 
11 februari 2013 in. De mooiste liefdesgedichten zullen in de Va-
lentijnseditie van 13 februari gepubliceerd worden in onze speci-
ale rubriek ‘Hartstorten’. Succes!

Sneeuwval

net als de sneeuw
dwarrelde ik in de kou
wachtend op een trein

die niet komen zou

zoals elke winter
trekt men weer
een lange neus

zoals elke keer
reageer ik fyrieus...

Treintje Spoorloos

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

Dichtstorten
Themamaaltijd 
Van maandag t/m vrijdag 
wordt in Eethuis de Luifel, He-
renweg 96, Heemstede, een 
heerlijke maaltijd geserveerd, 
vers bereid door onze koks. 
Op de eerste maandag van de 
maand is er een themamaal-
tijd.  Dit is op maandag 4 fe-
bruari een heerlijke sprokkel-
maaltijd, met onder meer een 
zalmsoes, Duitse biefstuk 
Wellington met rode wijnsaus 
en toe Omelet Sibérienne.
U kunt aan tafel tussen 17.15 
en 18.30 uur. Reserveren kan 
telefonisch tot uiterlijk 10.00 
uur op de dag zelf, tel. 023-
548 38 28 kies 1. De tafel staat 
gedekt voor het aantal per-
sonen waarvoor u reserveert. 
Het themadiner kost 9,75.

Karel Appel, bekend, 
maar ook miskend –
Lezing door Liselot de Jong
Karel Appel maakte aan het 
begin van zijn carrière deel uit 
van de Cobra-beweging. De-
ze kunstenaars eisten na de 
Tweede Wereldoorlog hun ar-
tistieke vrijheid op. Met hun 
spontane expressieve schilde-

rijen riepen zij nogal wat weer-
stand op. Nu, ruim 50 jaar la-
ter kijken we heel anders naar 
het werk van Karel Appel om-
dat we het in de context van 
de internationale ontwikkelin-
gen van het (abstract) expres-
sionisme kunnen plaatsen. 
Samen met kunsthistorica Li-
selot de Jong treden we in het 
voetspoor van Appel die in 
Amsterdam, Parijs, New York 
en Toscane zijn atelier heeft 
gehad. De sculpturen die in 
Italië zijn ontstaan, werpen 
nieuw licht op het oeuvre van 
de cultuurbarbaar van des-
tijds.
De Trefpunt-Casca-lezing Ka-
rel Appel, bekend maar ook 
miskend  is bij Casca in de 
Luifel, Herenweg 96, Heem-
stede op dinsdag 29 janua-
ri om 14.30 uur. De entree is 
4,00. 

Canadese dramafilm
Bijna iedere week draait er 
bij Casca de Luifel, Herenweg 
96, Heemstede, een film in de 
Theaterzaal op het grote doek. 
Op woensdag 30 januari is dat 
een Canadese dramafilm. 
In de film leeft een Algerijn-
se illegale immigrant dagelijks 
in angst, terwijl zijn klas rouwt 
om hun overleden leraar, die 
hij vervangt. De film begint om 
20.00 uur. De entree is 5,00. 
Duur van de film: 94 minu-
ten. Voor meer info over deze 
film of de titel óf om te reser-
veren kunt u bellen met Casca 
op werkdagen tussen 9 en 12 
uur: tel. 023-548 38 28 kies 1. 
In het speciale filmprogramma 
dat voor u klaar ligt bij de Lui-
fel vindt u alle informatie over 
de films die komen in februa-
ri of neem een kijkje op www.
casca.nl. 

Regio - Je eerste avond uit, een 
beetje teut dankzij bier of bes-
sen, je eerste zoen… Wie kent 
deze tijd niet? Digitale foto’s, 
Facebook en Hyves bestonden 
nog niet in de jaren 90, dus je 
kon gewoon je gang gaan! Veel 
Haarlemmers beleefden hun 
eerste nachtelijke avonturen op 
de beruchte feesten in het alou-
de Stadscafé. Sinds vier jaar ver-
zamelen deze party-animals zich 
iedere eerste vrijdag van novem-
ber in de grote zaal van het Pa-
tronaat. De editie in 2012 was 
van tevoren uitverkocht dus op 
veler verzoek is er een extra edi-
tie ingelast, voor 350 die hards! 
Deze keer vindt het feest name-
lijk plaats in de geheel vernieuw-
de kleine zaal van het Haarlem-
se poppodium en wel op vrijdag 
8 februari.
Wil je er gratis naartoe? Maak 
dan zo origineel (en waarheids-
getrouw natuurlijk!) deze zin af: 
“Mijn eerste zoen betekende 
voor mij…) met één zin en wie 
weet win jij de twee felbegeer-
de vrijkaarten voor deze par-
ty. Insturen voor maandag 28 
februari naar redactie@heem-
steder.nl onder vermelding van 
‘mijn eerste zoen’. Vergeet uw 
naam en telefoonnummer niet. 
Je krijgt voor woensdag 30 ja-
nuari via mail bericht. De uitslag 
wordt ook bekendgemaakt in de 
Heemsteder van die datum. De 
winnende 2 kaarten zijn op de 
avond van het feest (met geldig 
indentiteitsbewijs) aan de kassa 

bij Patronaat in Haarlem af te ha-
len, voor 24.00 uur.
Hét Haarlemse feest voor 25plus 
Dit 25plus feest is ideaal voor 
iedereen die van een 90s-feest 
houdt met alleen maar leeftijds-
genoten! Dus even een duik te-
rug in je jeugd met vrienden, be-
kenden en de mensen die de 
90s echt zelf hebben meege-
maakt. Heerlijk, want hokjes be-
stonden nog niet in die tijd: pla-
ten van Anouk, de Vengaboys, 
DJ Jean en Dune gingen hand in 
hand. Meebrullen op Marco Bor-
sato of Guus Meeuwis, hakken 
op de Party Animals, of clubben 
op de sounds van de iT en Stricty 
Club cd’s. Alles kon, als het maar 
feest was. Op vrijdag 8 februa-
ri dus geen hokjes, maar blokjes. 
Hakken, slijpen, housen en mee-
brullen all night long!

Je kunt nu op www.facebook.
com/ninetiesparty je favoriete 

90s plaatje posten. Van deze in-
zendingen wordt een 90s Top 40 
gemaakt! Vertel meteen je mooi-
ste 90s herinnering erbij. Want 
voor de mooiste verhalen en fo-
to’s zijn er mooie prijzen, zo-
als een zak drankmunten op de 
avond zelf, snoepkettingen en 
nog meer 90s goodies! Ook kan 
je mee doen met de Happy Hard-
core Karaoke dus zorg dat je op 
tijd binnen bent. 
Om in de stemming te komen 
kan je hier beelden checken van 
afgelopen november:  
h t t p : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=0AmTPVtyaZA

Tijd en adres
22.00 – 04.00. Patronaat, Zijlsin-
gel 2, Haarlem
Voorverkoop: 10,- via www.pa-
tronaat.nl 
Deurverkoop (mits voorradig): 
12,50
Minimumleeftijd: 25 jaar.

Maak de zin ‘Mijn eerste zoen’ af en win 2 vrijkaarten!

25+ Party in Patronaat op 
zaterdag 8 februari

Heemstede – Brrr…. Sneeuw! 
Mooi om te zien, maar zo koud! 
Mag het kwik weer omhoog? 
Ach, het is nu eenmaal winter. 
Niets aan te doen. Of toch wel?
Natuurlijk wel. Haal de lente al-
vast in huis met mooie lentebloe-
men als narcissen bijvoorbeeld. 
Nu bij de gezellige bloemenshop 
in de Jan van Goyenstraat, bij 
Han van Baekel. Let op de aan-
bieding in deze krant. Wilt u lie-
ver iets anders dan narcissen? 

U kijkt uw ogen uit, zoveel soor-
ten, zoveel kleur, vrolijkheid… 
er is altijd een bloem die u op-
vrolijkt. Op naar Han van Bae-
kel in de Jan van Goyenstraat, 
hoek Adriaan van Ostadeplein. 
Trouwens ook het adres voor 
verzorgd rouwbloemwerk en 
bruidsboeketten. Kijk ook eens 
op de website: www.hanvanbae-
kelbloemenhandel.nl Han is met 
zijn nieuwe shop tevens lid van 
www.topbloemen.nl

Haal de lente vast in 
huis bij Han van Baekel
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Nieuwbouw rond haven stapje dichterbij
Heemstede - Het plan voor de 
bebouwing aan de noordkant 
van de haven krijgt steeds meer 
vorm. De omwonenden, de ont-
wikkelaar en de gemeente zit-
ten weer op een lijn zo bleek uit 
de behandeling in de commis-
sie ruimte van een voorlopig ste-
denbouwkundig plan. De voor-
genomen bouw van maximaal 
125 woningen is teruggebracht 
tot 76. Huizen aan de Zanvaart-

kade krijgen een achtertuin aan 
het water in plaats van de oor-
spronkelijke ingang aan een aan 
te leggen weg langs de Zand-
vaartkade.
Het grote probleem dat blijft is 
de voorgenomen bouw van een 
woontoren op de hoek van de 
haven en het Heemsteedska-
naal. De toren wordt 29 meter 
hoog en is daarmee zelfs twee 
verdiepingen hoger dan de oude 

Conditie, beweging en voeding
Nu een gratis proefbehandeling 

bij LaRiva Heemstede
Heemstede - U wilt flink wat 
kilo’s en centimeters kwijt? Met 
LaRiva slankt u af op de plaats-
ten waar u dat wilt! Totaal of 
plaatselijk. Profiteer nu van een 
gratis proefbehandeling.
Met LaRiva is fit en slank zijn 
een bereikbaar ideaal voor 
jong en oud. LaRiva werkt met 
de Zwitserse Thermo Fysi-
sche Methode. Bij deze thera-
pie gaat het om een combina-
tie van conditie, beweging en 
voeding. Deze methode wordt 
al ruim 30 jaar toegepast en is 
internationaal een groot suc-
ces. Daarom kan er vooraf een 
schriftelijke centimetergaran-
tie worden gegeven, omdat het 
werkt!

De Methode bestaat uit een 
actief en een passief deel
Het actieve deel bestaat uit de 
doelgerichte bewegingsthe-
rapie gericht op totaal afslan-
ken of op specifieke probleem-
zones.  De bewegingsthera-
pie wordt liggend uitgevoerd in 
een warmtecabine. De warmte 

zorgt ervoor dat de spieren ont-
spannen en er met een relatief 
lichte inspanning toch effectief 
aan het figuur gewerkt wordt. 
Omdat liggend bewegen min-
der belastend is kunnen ook 
mensen met reumatische -, rug 
-en/of gewrichtsklachten vol-
gens deze methode bewegen 
en afslanken.

In het passieve deel geniet het 
lichaam van de OzonZuurstof-
therapie. De Ozon stimuleert 
de bloedsomloop waardoor af-
valstoffen sneller worden afge-
voerd. De huidconditie verbe-
tert zichtbaar, cellulitis wordt 
minder en de elasticiteit neemt 
toe.

LaRiva geeft ook persoonlijk 
voedingsadvies om op natuur-
lijke wijze af te slanken, maar 
ook om slank te blijven. Er 
wordt naar een combinatie ge-
zocht van gezond en lekker, af-
gestemd op uw leefgewoonten.

LaRiva nodigt u geheel gratis 
en vrijblijvend uit voor een per-
soonlijk gesprek. In dit gesprek  
worden u wensen besproken, 
uw mogelijkheden en de daar-
bij behorende prijzen.

Voor meer informatie en het 
maken van een afspraak: LaRi-
va, Instituut voor natuurlijke fi-
guurcorrectie, Raadhuisstraat 
27 te Heemstede. Telefoon: 023 
547 44 19. www.lariva.nl.

Toneel in de Luifel
Om met zo min mogelijk, 
zoveel mogelijk te zeggen
Heemstede - Fred Delfgaauw 
overrompelt zijn publiek we-
derom met zijn theatrale hoog-
standjes, fijne dosis humor en uit 
het leven gegrepen onwerkelijk-
heid zoals we dat van hem ge-
wend zijn. Samen met regiead-
viezen van Karel de Rooij (Mini & 
Maxi) is gezocht naar de perfec-
te eenvoud waardoor deze the-
atermaker en vertelkunstenaar 
zichtbaarder wordt dan ooit. 
Zijn droom als theaterkunste-
naar komt uit: “Om met zo min 
mogelijk, zoveel mogelijk te zeg-
gen.” In ‘Minder is Meer’ laat hij 
zich inspireren door de meest 
simpele en toch indrukwekkend-
ste momenten van 25 jaar uniek 
theater met o.a.: De hilarische 
baby, de mannen aan de bar, de 
meesterlijke doktoren, het schit-

terende sprookje en zijn onna-
volgbare stemmenspel.
Een betoverend programma voor 
iedereen die bekend is met zijn 
werk maar ook een ontdekking 
voor alle anderen die kennis wil-
len maken met deze unieke vorm 
van theater. 
 
Wanneer?
De voorstelling is op vrijdag 1 fe-
bruari om 20.15 uur in Theater de 
Luifel, Herenweg 96, Heemstede. 
Kaartverkoop via de website en 
aan de kassa van maandag t/m 
donderdag van 9.00 tot 16.00 
uur, op vrijdag van 9.00 tot 13.00 
uur en 45 minuten voor aanvang. 
U kunt ook telefonisch reserve-
ren via de theaterlijn 023 548 38 
38.nisch reserveren via de thea-
terlijn 023 548 38 38.
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flat die op de hoek van de Dreef 
en de Zandvaartkade staat.
Mevrouw Van ’t Hooft sprak na-
mens de omwonenden van een 
afschuwelijke toren en deed een 
dringend beroep op de gemeen-
te en de projectontwikkelaar om 
het gebouw in een cirkel te ont-
werpen. Met minder bouwlagen 
kon dan, volgens haar, hetzelfde 
aantal appartementen worden 
gebouwd. In het pand komt ook 
een horecavoorziening en een 
parkeergarage.

Wethouder Van de Stadt gaf toe 
dat de bouw van een toren niet 
ideaal is maar hield toch vast 
aan het huidige ontwerp. Heleen 
Hooij (VVD) wilde de pijn iets 
verzachten door het gebouw een 
uitstraling te geven van een Am-
sterdams pakhuis. D66 was te-
vreden met het plan en HBB zou 
graag zien dat er wat lagen van 
de hoogbouw zouden verdwij-
nen. Ook voor de PvdA mocht de 
flat wel wat lager worden, maar 
de partij was blij met de betaal-
bare koopwoningen die nu wor-
den gebouwd.

Een prijs indicatie van 400.000 
euro per woning is geen garan-
tie dat de projectontwikkelaar 
uit de kosten komt, liet de wet-
houder de raadscommissie we-
ten. Hieruit kan worden opge-
maakt dat de ontwikkelaar alles 
uit de kast moet halen om be-
taalbare woningen te leveren. 
Wat dat voor gevolgen heeft voor 
de kwaliteit van de woningen zal 
later blijken.

Met het afblazen van andere 
bouwprojecten in de gemeente 
is het sowieso een risicovolle on-
derneming. Omdat de toren op 
het meest zuidelijke deel wordt 
ingepast, heeft dit gevolgen voor 
het zonlicht van de daar achter 
liggende woningen. Er zijn nog 
mogelijkheden voor inspraak en 
verdere behandeling door de ge-
meenteraad, maar naar het zich 
nu laat aanzien komt het plan 
ongeschonden door de besluit-
vorming. Wie weet misschien 
willen de bouwer en de gemeen-
te nog nadenken over de optie 
van mevrouw Van ’t Hooft.
Eric van Westerloo

Music(al) with love concert 
Harmonie St. Michaël

Heemstede - Op zondag 3 fe-
bruari geeft Harmonie St. Micha-
el een uniek concert. In dit ge-
val samen met het groot pro-
jectkoor ‘Voor de Gelegenheid’, 
de band PPP en soliste Daniel-
le Berrevoets een Music(al) with 
love concert.
Het concert van 3 februari staat 
helemaal in het teken van be-
kende musicals. Selecties uit the 
Phantom of the Opera, Chess, 
Joseph en Wicked worden ge-
speeld en gezongen. Ook Don’t 
cry for me Argentina en populai-
re muziek van o.a. Michael Jack-

son ontbreken niet op het pro-
gramma. 
Het concert vindt plaats in de 
Bavokerk aan de Herenweg 88 te 
Heemstede. Aanvang 15.00 uur. 
De kerk is open vanaf 14.30 uur.
De kaarten kosten 5,00. U kunt 
de kaarten bestellen via secre-
tariaat@stmichael-heemstede.nl
of telefonisch via het secreta-
riaat: 023 5293001. U kunt ook 
kaarten kopen op de dag van het 
concert aan de kassa.
Meer informatie over het con-
cert vindt u op www.stmichael-
heemstede.nl.





 
10   de Heemsteder  •  23 januari 2013

‘Niet publiceren besluitenlijsten 
raadscommissievergaderingen 

in strijd met Gemeentewet’
De Heemsteedse raadsbesluiten worden inhoudelijk voorbereid in 
de vergaderingen van de raadscommissies Ruimte, Middelen en Sa-
menleving. Vervolgens wordt, in de vergaderingen van de gemeen-
teraad waarin de besluiten formeel worden vastgesteld, vaak alleen 
nog maar (unaniem) geknikt en afgehamerd.

De besluitenlijsten van de (voltallige) raad worden gepubliceerd in 
huis-aan-huis weekblad De Heemsteder. Dat gebeurt echter niet 
met de besluitenlijsten van de (belangrijker) raadscommissieverga-
deringen. Dat laatste is in strijd met de Gemeentewet.

Daarom heb ik (het college van) B&W per brief van 24 oktober 
2010 verzocht om de besluitenlijsten van de raadscommissieverga-
deringen voortaan in De Heemsteder te publiceren. B&W hebben 
geweigerd om op dit verzoek te reageren, en hebben het doorge-
schoven naar de gemeenteraad. Die heeft evenmin gereageerd, al-
thans niet op de wettelijk voorgeschreven wijze.

Daartegen ben ik in beroep gegaan bij de Rechtbank Haarlem. Ik 
heb er daarbij op gewezen dat mijn verzoek betrekking had op de 
besluitenlijsten van alle raadscommissievergaderingen die sinds de 
datum van mijn verzoek hadden plaatsgevonden.

Op 19 december 2012 - dus na ruim 2 jaren - heeft de (Afdeling be-
stuursrechtspraak van de) Raad van State hierover in hoger beroep 
uitspraak gedaan: zie de website www.rechtsrpaak.nl, LJN BY6661. 
De Raad van State heeft mijn verzoek afgewezen omdat dat niet 
zou strekken “tot de openbaarmaking van informatie die is neer-
gelegd in documenten die bestonden op het moment van het ver-
zoek.” Over mijn stelling dat de Gemeentewet wordt geschonden in-
dien de besluitenlijsten van de raadscommissievergaderingen niet in 
De Heemsteder worden gepubliceerd heeft de Raad van State zich 
niet willen uitlaten: de beoordeling daarvan zou aan de burgerlijke 
rechter voorbehouden zijn.

Dat geeft een goed idee hoe bestuursrechters in Nederland te werk 
gaan, met name ook de Raad van State waarvan de leden gerecru-
teerd worden uit hetzelfde openbaar bestuur waartegen de burgers 
dus moeten opboksen.

Inmiddels heb ik op dit punt een aangepast verzoek naar B&W van 
Heemstede gestuurd. Wordt dus vervolgd.

Mr ir Henk S.M. Kruijer
Heemstede

INGEZONDEN

Heemstede - Na de start in sep-
tember 2012 was het zaterdag 19 
januari 2013 toch echt zover. De 
Dorcas kringloopwinkel werd of-
ficieel geopend. Zaterdagmid-
dag, half drie, winkel dicht, drie 
uur alle gasten binnen, inclusief 
burgemeester Marianne Hee-
remans en gemeentesecretaris 
Willem van den Berg. Voorzitter 
van Dorcas Heemstede, Saskia 
van Ooijen, memoreerde in haar 
welkomspeech hoe zij anderhalf 
jaar geleden haar eerste gesprek 
over een kringloopwinkel met de 
burgemeester had en nu zoveel 
belangstellenden mocht ontvan-
gen in die prachtige tweede-
handszaak aan de Havenstraat 

die werkt voor een goed doel. 
Want met de opbrengst van deze 
kringloopwinkel kunnen zij een 
belangrijke bijdrage leveren aan 
het project van Dorcas in Tan-
zania: een project voor de aan-
leg van drinkwaterpunten en de 
aanleg van sanitair. Daarnaast 
zijn er de ‘grannies’. Twee oma’s 
in Oost Europa en twee in Afri-
ka die ondersteund worden met 
ieder 25 euro per maand, waar-
mee ze dan  hun eten en drin-
ken kunnen kopen en wat kle-
ding kunnen aanschaffen. Mooi 
werk. Saskia riep enkele vrijwilli-
gers naar voren. Alle 25 was wat 
veel in de drukte. Samen ont-
hulden ze een groot bord met 

alle blije vrijwilligers, een bord 
dat binnenkomende bezoe-
kers toelacht. Wat een binnen-
komer! Alleen dat bord is al een 
bezoek waard. Even later start-
te Saskia een bijzondere veiling 
van pronkstukken die binnen-
gebracht waren sinds septem-
ber en zorgvuldig bewaard ble-
ven voor deze veiling. Willem 
de Winter, u kent hem van `Tus-
sen Kunst en Kitsch`, een vei-
lingmeester met dezelfde lach 
als een Dorcas-vrijwilliger op 
zijn gezicht, was aangezocht, als 
een echte vrijwilliger veilde hij 
de mooiste schilderijen van be-
kende en minder bekende her-
komst, maar wel met de bijbeho-
rende kennis. Onder zijn hamer 
kwamen kavels als een pendu-
le, koetslamp, Windsor servies-
goed van Bavaria, bijzondere va-
zen, een bestekset, een atlas van 
Fouquet en een auto als klap-
stuk. Die bracht nog 600 euro op 
en de hele veiling was goed voor 
1400 euro. De opbrengst bete-
kent water voor Tanzania, eten 
voor de grannies! Daar doen al 
die vrijwilligers het voor, ook Wil-
lem. 
De kringloopwinkel van Dorcas 
vindt u aan de Havenstraat 49-
51, telefoon 023-5294121 en op 
www.dorcasheemstede.nl.
Ton van den Brink

1400 euro opbrengst veiling
Kringloopwinkel Dorcas officieel geopend

Heemstede – Damesmodezaak Claudia Sträter opent op donder-
dag 14 februari een ruim en modern filiaal aan de Binnenweg 46 te 
Heemstede.
Claudia Sträter is een 100 % Nederlands modemerk dat al ruim 40 
jaar bestaat. Kijk voor meer informatie op www.claudiastrater. com.

Claudia Sträter in Heemstede

Expositie cursisten Open Atelier 
bij Casca in Heemstede
Heemstede - Van maandag 28 
januari tot en met vrijdag 8 fe-
bruari is bij Casca een exposi-
tie te zien van werk van cursisten 
van de cursus Open Atelier van 
docente Ietje Rijnsburger en van 
de cursus Tekenen en schilderen 
van docente Jeanette de Bruin.
Het Open Atelier is voor wie zich 
wil blijven ontwikkelen in teke-
nen en schilderen met moge-

lijkheden tot verdieping in vaar-
digheden, beeldaspecten, mate-
rialen, technieken en inspiratie-
bronnen. Er is veel ruimte voor 
de persoonlijke belangstelling 
en het herkennen van het eigen 
handschrift. Gastlessen, muse-
umbezoek en tekenen en schil-
deren naar waarneming maken 
onderdeel uit van het aanbod. 
In de cursus Tekenen en schil-

deren dagen concrete en speel-
se opdrachten u uit om te kijken 
naar kleur, vorm, ruimte en com-
positie. Door uiteenlopende on-
derwerpen zijn de cursisten  be-
zig geweest met verschillende 
stijlen en technieken om zo hun 
eigen voorkeur uit te bouwen. Er 
wordt gewerkt naar opdracht of 
eigen idee, waarbij persoonlij-
ke ontwikkeling voorop staat. De 
verschillende werken zijn te zien 
in activiteitencentrum de Molen-
werf, Molenwerfslaan 11, Heem-
stede tijdens openingsuren. 
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Kindertherapeuten Marianne 
Roussac (l) en Annette Wolters.

Ieder kind verdient (zelf) vertrouwen
Vriendjestraining LEf&GO! voor kinderen (j/m) 
Heemstede - Soms hebben 
kinderen een extra steuntje in 
de rug nodig om gemakkelijker 
contacten te leren maken, beter 
om te kunnen gaan met plaag- 
of pestgedrag, voor zichzelf op te 
komen, grenzen te kunnen aan-
geven, gemakkelijker vriendjes 
te maken, tegenslagen het hoofd 
te bieden; kortom om meer zelf-
vertrouwen te hebben. Kinde-
ren kunnen dat leren en daar-
voor verdienen ze het vertrou-
wen van ons volwassenen. Als je 
wilt weten hoe je kind van 8 of 
9 jaar weerbaarder kan worden, 
kom dan eens vrijblijvend praten 
bij Metanet Kinder- en jeugdthe-
rapie. 
Ouders kunnen tips en tools krij-
gen in een gratis oudergesprek. 
Ook wordt uitleg gegeven over 
de bijeenkomsten. Dit jaar zijn 
dat vier bijeenkomsten waar kin-
deren spelenderwijs leren meer 
zelfvertrouwen te krijgen en uit 

te stralen. De bijeenkomsten zijn 
bedoeld om kinderen meer ple-
zier te laten beleven aan hun 
eigen houding, aan de manier 
waarop zij letterlijk en fi guurlijk 
in het leven staan. Zij ervaren tij-
dens de LEF & GO! middagen 
op welke manieren zij zelf iets 
aan hun zelfvertrouwen kunnen 
doen. De twee ervaren coaches 
Marianne Roussac en Annet-
te Wolters begeleiden de groep-
jes van maximaal acht kinderen 

waar wordt geoefend, gepraat, 
gespeeld en geknutseld. Daarbij 
hebben zij aandacht voor indivi-
duele aandachtspunten van de 
kinderen. Na de bijeenkomsten 
straalt je kind meer zelfvertrou-
wen uit en heeft het meer moed 
om lastige dingen te durven. In 
overleg met de ouders kunnen 
meer bijeenkomsten georgani-
seerd worden.
Kinderbijeenkomsten zijn op 
donderdag 7, 14, 28 februari en 
op 7 maart van 16.00 uur tot 
17.45 uur. 
Alle bijeenkomsten vinden plaats 
bij de praktijk voor Kinder- en 
jeugdtherapie Metanet, Chur-
chilllaan 50, 2012 RP  Haarlem.

Informatie en aanmelden voor 
gratis oudergesprek en training:
Praktijk Metanet Kinder- en 
jeugdtherapie, tel. 023-5472038 
of 06 54 337 519, www.kinder-
enjeugdtherapie.com.

Heemstede - Op zaterdag 9 en 
zondag 10 februari organiseert 
Tuday Sports & Leisure ‘Winter-
sport outlet dagen’  in en om het 
pand aan de Industrieweg 4a te 
Heemstede. Veel voordeel en ho-
ge kortingen op het gehele as-
sortiment.

Rick Draijer begon in 2010 de 
webshop www.tudaysports.
nl met funsports-artikelen zo-
als skate-, waveboards en step-
jes. In de wintermaanden con-
centreert Rick zich op zijn hobby 
wintersport. Wat begon met wat 
accessoires is uitgegroeid tot 
een compleet assortiment met 
ski’s, snowboards, schaatsen, 
schoenen, kleding en bescher-
ming. De artikelen zijn er zowel 
nieuw als tweedehands. Klanten 
kunnen hun sportartikelen in-
brengen voor verkoop.  Er is al-
tijd iemand aanwezig op don-
derdag en vrijdag van 10.00 tot 
17.00 uur. In de wintermaanden 
tevens op zaterdag. Ook is er dit 
seizoen een grote partij tweede-
hands ski’ s en snowboards die 
gretig aftrek vinden. Uit het he-
le land komen klanten naar het 
afhaalpunt aan de Industrieweg 
om  wintersportmateriaal zoals 
ski’ s of snowboards op te halen. 
Gunstige prijzen, hedendaagse 
artikelen en een hele goede ser-
vice zijn belangrijk. 
Naast de webshop met afhaal-
punt verzorgt Rick in de winter-
maanden een skiservice, voor 
het onderhoud en service aan 
uw ski’ s en/of snowboard. 
Vakkundig wordt uw materiaal 
beoordeeld en waar nodig be-
handeld. “Ik werk samen met 
een gespecialiseerd bedrijf waar 
ski’s en snowboards volautoma-
tisch behandeld worden. Maar 
ik lever ook nog het klassieke 

handwerk. Spoedjes  of 24 uurs 
service zijn geen probleem en 
als u geen tijd heeft om het ma-
teriaal op te halen, dan brengen 
we het gewoon. Regelmatig or-
ganiseren wij ‘actieweken’ waar-
bij uw ski’ s of snowboard tegen 
een speciaal tarief worden be-
handeld”, aldus Rick Draijer.

Tijdens de outletdagen op 9 & 10 
februari a.s. biedt Tuday Sports 
& Leisure veel voordeel en kor-
ting op het huidige assortiment 
aan ski’ s, snowboards, schaat-
sen, helmen, kleding, bescher-
ming en accessoires.
Heeft u iets aan te bieden? Van-
af nu elke donderdag, vrijdag en 
zaterdag kunt u gebruikt mate-
riaal voor verkoop aanbieden. 
Carve-ski’ s, snowboards, ski’s , 
schoenen, en hedendaagse ski-
kleding. Kijk op de website voor 
de spelregels.
Zet het vast in uw agenda, za-
terdag 9 en zondag 10 februari 
van 10.00 tot 17.00 uur, de kof-
fi e en chocomelk staat warm aan 
de Industrieweg 4a Heemstede. 
Heeft u vragen, bel gerust 06-
3901 3070.

Wintersport outlet dagen 
bij Tuday Sports & Leisure

Scootmobieltraining Rode Kruis
Regio - Scootmobielen zijn een 
vertrouwd beeld in het verkeer. 
Veel ouderen, gehandicapten en 
chronisch zieken hebben via de 
zorgverzekeraar of de wet maat-
schappelijke ondersteuning een 
scootmobiel ter beschikking ge-
kregen.  Dit voertuig vergroot de 
bewegingsvrijheid van mensen. 
Zo zijn ze niet meer afhankelijk 
van anderen, kunnen zelf bood-
schappen doen, ergens op be-
zoek gaan of een tochtje maken.
Alvorens men zelfstandig op pad 
gaat geeft de leverancier een in-
structie voor de bediening van 
de scootmobiel en hoe hiermee 
te manoeuvreren. Helaas blijkt 
dit voor de meeste mensen on-
voldoende om zich vertrouwd te 
voelen met de scootmobiel. Om 
veilig aan het verkeer te kunnen 
deelnemen, is het belangrijk dat 
mensen de verkeersregels ken-
nen; zowel de regels die  van toe-
passing zijn voor de scootmobiel-
gebruiker, als de regels die gel-

den voor de medeweggebruikers.
Het Rode Kruis Haarlem en Om-
streken biedt scootmobielge-
bruikers de mogelijkheid deel 
te nemen aan een trainings-
ochtend. De training is bedoeld 
voor mensen die in het bezit zijn 
van een scootmobiel en/of hun 
scootmobiel te weinig (durven 
te) gebruiken. De politie Ken-
nemerland zal een les over ver-
keerssituaties en regels verzor-
gen en het parcours uitzetten. 
Tijdens de training worden vaar-
digheden aangeleerd zoals o.a. 
het nemen van bochten en een 
helling op en af rijden. De trai-
ningsdag wordt gehouden op 
dinsdag 14 mei 2013 van 10.00 – 
13.15 uur op de IJsbaan in Haar-
lem Noord. De kosten bedragen 
12,50 per persoon inclusief kof-
fi e/thee en lunch. Belangstellen-
den kunnen een inschrijfformu-
lier aanvragen bij het Rode Kruis 
Haarlem e.o. tel. 023-5411610 
van 09.00 – 16.00 uur.

Computergebruik voor starters (55+)
Heemstede - Bent u een startende computergebruiker, die snel en 
effi ciënt de beginselen onder de knie willen krijgen? Dan is deze 
cursus iets voor u! In drie onderdelen worden de basisbeginselen 
aangeleerd en geoefend: Windows (besturingssysteem), Internet & 
E-mail, en tekstverwerken met Word (toepassingen). 
De cursus Computergebruik voor starters (55+) is bij Casca in de 
Luifel, Herenweg 96, Heemstede en start op vrijdag 1 februari van 
13.30 tot 15.30 uur. Opgeven kan telefonisch op werkdagen tus-
sen 9 en 12 uur: tel. 023-548 38 28 kies 1 of ga naar www.casca-
cursus.info. 

Heemstede - Op 23 september 
1960 vertrok de legendarische 
schrijver John Steinbeck met zijn 
poedel Charley voor een expedi-
tie dwars door het Amerikaanse 
continent. Hij wilde zijn land en 
landgenoten opnieuw leren ken-
nen. Precies vijftig jaar later, op 
het uur af, stond Geert Mak op-
nieuw voor het oude huis van 
Steinbeck. Het was het begin van 
een hernieuwde inspectietocht, 
in het voetspoor van Charley en 
John, maar nu met de ogen van 
2010. In Reizen zonder John volgt 
Geert Mak de Amerikaanse ge-
schiedenis door een combinatie 
van een reis door het continent 
en een reis door de tijd. Tegelij-
kertijd onderzoekt hij, al kijkend 
en pratend met wie hij maar ont-
moet, hoe Amerika de afgelopen 
halve eeuw veranderd is. Zijn de 
dromen van toen nog de dromen 
van nu? Is Amerika nog ‘het be-
loofde land’? En wat bindt Ame-
rika en Europa nog? De lezing 
wordt georganiseerd op 31 ja-
nuari door Boekhandel Blokker 
i.s.m. Casca in De Luifel Heren-
weg 96 Heemstede. Reserveren: 
info@boekhandelblokker.nl 023-
5282472 of Casca 023-5483828. 
Toegang 15,-. Aanvang 20.00 uur. 

Lezing
Geert Mak

Huisconcerten bij Loek van der 
Meer op 16 en 17 februari

Heemstede - In dit wintersei-
zoen zijn er nog twee huiscon-
certen bij Loek van der Meer 
thuis in Heemstede voor maxi-
maal 30 gasten per concert. Zij 
vinden plaats op zaterdag 16 fe-
bruari en zondag 17 februari 
(matinee). ?De ontvangst is om 
20.00 en resp.14.00 uur met kof-
fi e. De pauze van een half uur 
wordt ‘aangekleed’ met een glas 
wijn. 

Medewerking wordt verleend 
door een harpduo (sinds een 

jaar) bestaande uit Marije Vij-
selaar - zij is al meerde ma-
len geweest - en Colet Nierop 
uit Schagen.  Het zijn technisch 
twee hooggeschoolde musici 
(masters) en dat is goed te mer-
ken.  Het programma is nog een 
verrassing, maar in ieder geval 
Cambria van Thomas en werken 
van Salzedo (rumba en tango). 
Verder komt de Zwitserse Alt Pe-
tra Ehrismann. Zij heeft een in-
drukwekkende staat van dienst. 
Afgestudeerd in Zwitserland als 
master dwarsfl uit bij de Musik-
hochschule in Zürich. Vervol-
gens afgestudeerd in zang aan 
het conservatorium Amsterdam 
bij Pierre Mak. In 2005 zong zij 
voor het eerst in Het Concertge-
bouw in Amsterdam in de Missa 
Brevis van Kodaly. Zij is mede-
oprichter van Zangstudio Haar-
lem. Haar bijdrage bestaat uit zi-
geunerliederen van Brahms en 
Dvorák en werken uit Carmen.
Loek speelt o.a. Suite Espagnole 
van Albéniz en een pianobewer-
king van de opera Lucie di Lam-
mermoor van Donizetti.
Verdere informatie of reserve-
ren bij Loek van der Meer - JP 
Strijboslaan 1 - Heemstede. 
Tel. 023/5284495  Er is beperkt 
plaats.Toegangsprijs bedraagt 
19 euro all-in.Petra Ehrismann.
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Open dagen Sterrencollege
Regio – Met de campag-
ne SterrenWerk gaat het Ster-
ren College in Haarlem pres-
taties van leerlingen extra ac-
centueren. De vmbo-school 
werkt daarbij samen met part-
ners uit de horeca, groenvoor-
ziening, bouw en zorg. In die 
laatste sector doen onder meer 
Zorgbalans en Tandem (cen-
trum voor mantelzorgonder-
steuning) mee. SterrenWerk is 
bedoeld als visitekaartje van de 
school op basis van concrete 
projecten. Met als insteek dat 
leerlingen door met hun hoofd 
en handen te leren uitgroeien 
tot volleerde vakmensen.   
Het Sterren College betrok in 
2011 een door Mecanoo Archi-
tecten uit Delft ontworpen ge-
bouw aan het Badmintonpad 
in Haarlem. Uitgevoerd in een 

opvallend zwarte baksteen en 
omgeven door veel groen. De 
vmbo-school telt 750 leerlin-
gen en wil hun kwaliteiten op-
timaal belichten. De campagne 
SterrenWerk laat zien waar zij 
toe in staat zijn. Dat gebeurt op 
basis van concrete acties.
Open Dagen
Voor geïnteresseerden houdt 
het Sterren College op don-
derdag 24 januari van 16.00 
tot 21.00 uur en op zaterdag 
26 januari van 10.00 tot 14.00 
uur de jaarlijkse open dagen in 
het gebouw aan het Badmin-
tonpad 15 in Haarlem. Die zijn 
toegankelijk voor iedereen die 
meer wil weten over de school. 
Docenten en leerlingen geven 
er rondleidingen en tekst en 
uitleg over de diverse niveaus 
waarop les wordt gegeven. 

Heemstede - Het speelgoed ligt 
klaar op iedere dinsdag en don-
derdagochtend, koffi e en thee 
zijn gratis tot elf uur, dus laat de 
moeders met kinderen maar ko-
men naar de Vintage Store. De 
ruimte vóór het restaurant van 
de Vintage Store aan de Cruqui-
usweg is dan enkele uurtjes het 
speeldomein en moeders kun-
nen een oogje in het zeil houden 
bij de thee of koffi e. Opzet van 
de Vintage Store is om zo een 
breiclubje te starten. Er zijn on-
getwijfeld moeders die de brei-
kunst machtig zijn, die kunnen 
als het nodig is aan andere moe-
ders nog les geven. In ieder ge-
val is het een mooie gelegenheid 
om er op uit te trekken met de 
kinderen. Reken, wat breien be-
treft, niet op de bedrijfsleider, 
Mark Compier, hij is liever gast-
heer voor zijn warenhuis.
Leest u liever een boek en heeft 

u altijd al in een leesclubje willen 
zitten, de Vintage Store biedt de 
gelegenheid om een leesclub-
je te formeren en schenkt er de 
koffi e gratis bij tot elf uur. Hier 
heeft  Mark Compier voorlopig 
geen literaire ambities, hij  wenst 
u veel plezier.
Zaterdagmiddag 26 januari 
maakt Mark het weer spannend 
als hij om 15.00 uur de veiling 
start. Dit keer een veiling van an-
tieke spullen die zorgvuldig zijn 
geselecteerd. Enkele zeldzame 
stukken zijn een Duitse verrekij-
ker, nog van de Wehrmacht, voor 
kenners, een C.P. Goerz, Berlin/
Trieder binocle. Een zeer oud 
fl esje gevonden in een gracht in 
Haarlem, Zeldzaam Frans siera-
denkistje “ormulu”, ca. 1900.  De 
sympathieke veilingmeester uit 
Den Haag zal op zijn eigen wij-
ze weer een kleine twintig zeld-
zame en of antieke artikelen aan 

de man brengen en afsluiten met 
een prachtige staatklok met een 
startbod van 15 euro. De op-
brengst van deze veiling is deze 
keer voor Vluchtelingenhulp.

De kringloopwinkel wil door het 
hergebruik van oude, kwalitatie-
ve goederen een bijdrage leve-
ren aan een beter milieu. Voor 
het inzamelen van goederen in 
Heemstede wordt samenge-
werkt met afvalverwerkingsbe-
drijf De Meerlanden. De perso-
nele bezetting wordt deels gere-
aliseerd met re-integratiebedrijf 
Paswerk uit Cruquius. Bij The 
Vintage Store staat duurzaam-
heid en maatschappelijk on-
dernemen centraal. De tweede-
handse kleding en vintage spul-
len worden gepresenteerd in een 
trendy winkel met een creatieve 
styling aan de Cruquiusweg.
Ton van den Brink

Trendy winkel met creatieve styling
Breien en lezen bij de Vintage Store

Maandblad Nouveau kiest 
Skinpoint als beste salon!

Heemstede - In het februari-
nummer start het maandblad 
Nouveau met de selectie van de 
12 beste salons in Nederland. 
Hierbij is de eer aan Skinpoint 
uit Heemstede gegeven om het 
spits af te bijten. De titel van het 
artikel luidt: Deze maand in de 
Nouveau Selectie Skinpoint: een 
exclusieve praktijk voor huidver-
betering in een prachtig jaren-
dertigpand in het chique Heem-
stede.
Eigenares Anit Bos hierover: 
“Natuurlijk zijn we ontzettend 
trots dat Skinpoint in zo’n korte 
tijd in Heemstede uitgegroeid is 
tot een instituut voor huidverbe-
tering van dit formaat. Onze slo-
gan ‘Wij verstaan de kunst van 
mooi ouder worden’ brengen we 
dagelijks in de praktijk. En nu 
heeft ook de redactie van Nou-
veau dat onderkend.”
Bij Skinpoint kunt u terecht voor 
alle behandelingen op schoon-
heidsgebied. Van basisbehande-
ling tot aan cosmetische arts zit 
in het palet. Zoals u in het artikel 
van Nouveau kunt lezen is de in-
steek van Skinpoint de huidver-
betering. Voor wellness adviseert 
zij andere opties.
In deze tijd dat de mensen goed 
opletten waar ze hun geld aan 
uitgeven, is het leveren van kwa-
liteit van het allergrootste be-
lang. En juist daar scoort Skin-
point ontzettend hoog.
Een mooie gezonde huid is 

een waardevol, en tegelijk ook 
kwetsbaar bezit.
En wie zijn of haar huid op de 
juiste manier verzorgt ziet er lan-
ger jong en vooral ook gezonder 
uit. Bovendien voel je je dan veel 
zelfverzekerder.
Om een goede uitstraling te be-
houden heeft elke huid natuur-
lijk wel onderhoud nodig.
“De meeste mensen nemen ie-
dere dag een douche en ver-
zorgen hun haar, en wat doe je 
aan je huid? Om de huid ge-
zond, mooi en jeugdig te hou-
den is meer nodig. Je huid blijft 
mooi en energiek met de juis-
te adviezen en een goede dage-
lijkse verzorging”, aldus Anit Bos 
van Skinpoint.
“Het is ons vak om de huid te be-
oordelen en de juiste verzorging 
aan te bieden. Wij zeggen altijd 
tegen onze klanten: wij zijn vak-
fanaten en geven u advies, wat 
u met dat advies doet dat laten 
wij aan uzelf over”, vervolgt Anit.
Zeker nu de huid zich moet gaan 
voorbereiden op weer een totaal 
ander seizoen, zijn de specifi eke 
behandelingen vaak geen over-
bodige luxe.

Ga voor meer informatie naar de 
website van Skinpoint op www.
skinpoint.nl of maak nu een af-
spraak voor een vrijblijvend ken-
nismakingsgesprek via 023-547 
78 52. Skinpoint Heemsteedse 
Dreef 38, Heemstede.

Maandblad Nouveau kiest 

Julan, baby van 
het kwartaal

Regio - Op 26 oktober 
2012 werd Julan Peters ge-
boren. Volgens zijn ouders 
Hanneke en Michaël uit 
Haarlem is hij een gezon-
de, wakkere baby. Julan 
heeft een extra goede start 
gemaakt door de Baby van 
het Kwartaal-actie van Ra-
bobank Haarlem en Om-
streken te winnen, waar hij 
aan meedeed doordat zijn 
ouders voor hem een re-
kening hebben geopend. 
Op 17 januari overhandig-
de Amel el Fadili aan Ju-
lans ouders een cheque ter 
waarde van 150 euro! Ju-
lan was hiermee de laatste 
Baby van het Kwartaal; de-
ze actie van de Rabobank 
wordt niet verlengd.
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Clubkampioenen bij HBC Tafeltennis
Heemstede – Zaterdag 19 ja-
nuari jl. werden bij tafeltennis-
vereniging HBC de jaarlijkse 
clubkampioenschappen van de 
jeugd gespeeld. Er werd in vier 
categorieën gestreden om de ti-
tels. In de D-poule, die uit star-
ters bestond, vielen Pepijn Gim-
bel en Floris Hamaker in de prij-
zen. Floris werd keurig 2e en Pe-
pijn eindigde met overmacht bo-
venaan. Een poule hoger waren 
teamgenootjes Anna Dijkstra en 
Rijnier van Bruggen de beste. 
Anna won de meeste wedstrij-
den en werd daardoor 1e. Weer 
een niveau hoger moesten Bou-

kje Meijer en Matthijs van Beek 
uitmaken wie er kampioen werd.  
Matthijs trok uiteindelijk aan het 
langste eind door met 2 punten 
verschil in de laatste set Bouk-
je te verslaan. 

De A-categorie bestond uit de 
beste spelers van HBC, die ver-
deeld waren over 2 poules. De 
nummer 1 en 2 van beide pou-
les plaatsten zich voor de hal-
ve fi nales. In die halve fi na-
les mocht Maël Denys aantre-
den tegen Jelle van den Brink en 
Max Rensink nam het op tegen 
de huidige clubkampioen As-

hkan Issazadeh. Jelle en Ash-
kan wonnen hun wedstrijd over-
tuigend en mochten, onder toe-
ziend oog van veel publiek, in de 
grote fi nale uitmaken wie zich 
een jaar lang kampioen van de 
club mag noemen. In de poule-
fase versloeg Ashkan Jelle met 
3-1 in sets.
De fi nale was van ontzettend 
hoog niveau met mooie, lan-
ge rally’s. In deze partij gaf Ash-
kan geen enkele set weg en won 
daardoor overtuigend met 3-0. 
Hierdoor prolongeert hij de titel 
en behoudt hij zijn status voor 
een jaar!

Heemstede - In het stamca-
fé de Eerste Aanleg had Kees 
Heger, Patron extraordinair en 
Grand-Maître de Cuisine een in-
ternationaal diner verzorgd voor 
de extraordinaire groep cricke-
ters uit Heemstede, die zich FF-
OP noemen. Fellowship of Fairly 
Odd Places Cricket ofwel, cricket 
spelen tegen de meest vreem-
de tegenstanders of op gekke 
plaatsen in de wereld. De Engel-
se pers spreekt van semi-geria-
trische cricketers, maar ze halen 
wel regelmatig het nieuws in de 
offi ciële British en respectabe-
le Wisden Cricketer Almenack.  
De FFOP`ers zijn herkenbaar aan 

hun rood en wit gestreepte col-
berts, waarmee zij overal op-
zien baren, van Schiphol tot in 
het Vaticaan. Ze speelden tegen 
IJsland, het Vaticaan en op het 
hoogste cricketveld tegen An-
dorra. Landen die ze gemakkelijk 
konden `hebben`!  Maar ze ver-
gisten zich in het Vaticaan met 
een afvaardiging van studenten 
uit India, het cricketland bij uit-
stek. In IJsland kwamen ze ex-
pats uit Pakistan tegen en weer 
verloren ze. Tegen Andorra wis-
ten ze te winnen en nog steeds 
lopen enkele FFOP`ers naast hun 
schoenen. Cricketgekte is moei-
lijk te genezen. Willen ze ook 

niet, want vanaf hun jeugdjaren 
bij Rood Wit is de groep bij el-
kaar. Ze trainen één keer per jaar. 
De wedstrijd van het jaar wordt 
besproken tijdens hun jaarlijk-
se diner, tenminste als het er van 
komt omdat ze elkaar maar wei-
nig zien, ze werken all over the 
world. Ze vertrouwen op elkaar 
tijdens hun wedstrijd, dat is ge-
lijk hun training voor de volgen-
de wedstrijd, waar dan ook. Dat 
wordt voor 2013 Noord Ierland. 
Het doel is een UK county team 
te verslaan. Dan waag je je dus in 
het hol van de leeuw! De Board, 
Michel Bakker en zijn kornuiten, 
heeft na uitgebreid onderzoek 

Appeltaart op het spel voor estafetteteams HPC
Heemstede - Terwijl  het afgelo-
pen zondag buiten fl ink sneeuw-
de, zwommen de wedstrijd-
zwemmers van HPC Heemste-
de hun derde competitiewed-
strijd van het seizoen. Opnieuw 
stond er een appeltaart op het 
spel voor de estafetteteams, deze 
keer bij de heren. Als het eerste 
team van HPC een persoonlijk 
record zou zwemmen, kregen zij 
de appeltaart en zo niet, dan zou 
de taart automatisch vervallen 
aan het tweede team. Even leek 
het er op dat het tweede team 
de appeltaart kon gaan verdelen, 
maar het eerste team bestaande 
uit David, Jeroen, Michael en Flo-
ris wist hun tijd toch aan te aan te 
scherpen met 0,23 seconde!
Er waren veel debutanten de-

ze keer. Daan Jonkheer, Wille-
mijn Koene, Thomas van Rens 
en Reinaerd, Quinten en Roos 
Ravesteijn deden voor de eerste 
keer mee aan de competitie en 
moesten gelijk de moeilijke vlin-
derslag zwemmen. Ze deden het 
supergoed en het was heel knap 
dat ze geen van allen werden ge-
diskwalifi ceerd. Ook de rugslag 
later in de wedstrijd ging prima! 
Roos behaalde zelfs een zilveren 
en een bronzen medaille! Voor 
Janna van der Geest en Lucas 
van Rens was het ook de eerste 
keer dat ze mee mochten doen 
en ook zij zwommen prima ra-
ces! Maar het belangrijkste was 
uiteraard dat ze het leuk hebben 
gevonden! Er werden een fl ink 
aantal persoonlijke records ge-

zwommen, vooral op de 100 me-
ter rugslag en de 200 meter wis-
selslag. Laura Hartman was goed 
in vorm en wist respectievelijk 10 
en 23 seconden van haar tijd af 
te zwemmen. Trainers Theo van 
Dam en Ed Dekker waren tevre-
den met de resultaten. Theo: “Ik 
ben erg trots op onze debutan-
ten, wat hebben ze het goed ge-
daan! Er zijn weer fl ink wat per-
soonlijke records gezwommen 
met een aantal uitschieters van 
10 seconden. Het enige kritische 
punt zijn de verschillende dis-
kwalifi caties die niet nodig wa-
ren geweest. Al met al ben ik 
heel tevreden met de geleverde 
prestatie van onze zwemtoppers 
en daar bedoel ik echt iedereen 
mee!”

ontdekt dat er in County North 
Fermanagh slechts één cricket-
team is. Uit een onderzoek bleek 
dat het een elftal is dat zij zou-
den kunnen verslaan. Er is dus 
nu contact met North Fermangh 
county team, zij hebben ook be-

vestigd dat dit het enige elftal in 
dat graafschap is. In mei volgt 
dus het volgende avontuur van 
die cricketamateurs die denken 
de hele wereld aan te kunnen en 
soms nog slagen ook!
Ton van den Brink

Dominique 
rayonkampioene 

turnen
Heemstede - Tijdens de tweede 
voorwedstrijd van de 5de divisie 
werd bepaald wie er door moch-
ten stromen naar de regiokam-
pioenschappen en wie er rayon-
kampioen werd van de 2 wed-
strijden. Doordat Dominique de 
vorige wedstrijd 1ste was gewor-
den, was zij theoretisch al door 
naar de regiowedstrijd, mits zij 
de wedstrijd uit zou turnen. Maar 
om rayonkampioene te wor-
den, moest zij weer uiterst goed 
presteren. En dat deed zij: bij al-
le vier de toestellen behaalde ze 
de meeste punten, waardoor ze 
met 1 punt verschil 1ste werd en 
dus rayonkampioen. In de twee-
de wedstrijd mochten de pupil-
len 2 laten zien wat ze waard wa-
ren. Rianne turnde bij de sprong 
en de brug de hoogste score en 
kwam daarmee op de tweede 

plaats te staan, goed voor door-
stroming naar de regiofi nale. Vera 
turnde een stabiele wedstrijd, ze 
ging voor safe, en kwam daar-
mee (weer) op de tweede plaats 
te staan. Bij de senioren was het 
voor Rivka spannend of ze door 
mocht, maar haar val van de balk 
koste haar haar fi naleplek. Ook 
Marlijn viel van de balk, maar 
door een mooie sprong over de 
pegasus met een half in, half uit, 
compenseerde ze dat verlies en 
kwam ze toch op de derde plaats 
te staan. In de derde wedstrijd 
haalde Cindy dit keer niet het po-
dium, maar mag ze wel door naar 
de regiofi nale omdat ze vorige 
keer 1ste was. Mania turnde bij 
de vloer de mooiste oefening, en 
ook op de andere toestellen deed 
ze het goed, waardoor ze op een 
5de plaats kwam te staan. Chris-
ta turnde bij de vloer het hoog-
ste cijfer en de andere toestellen 
gingen ook goed, waardoor ze op 
een 5de plaats kwam te staan. In 
totaal zijn er 5 meisjes door naar 
de regiofi nalewedstrijd.

Heemstede - In het stamca- hun rood en wit gestreepte col- niet, want vanaf hun jeugdjaren 

Cricketers uit Heemstede veroveren de wereld
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Heemstede/
Bennebroek

Exposities

Tot en met 24 januari
• Expositie in raadhuis van 
Heemstede met werk van 
beeldhouwer Guus Coene. 
Openingstijden: maandag t/m 
donderdag van 8.30 - 17.00 
uur en op vrijdag van 8.30 - 
13.00 uur.

Tot en met 25 januari
• Expositie cursisten Open 
Atelier en De Klare Lijn. Te 
zien in activiteitencentrum de 
Molenwerf, Molenwerfslaan 
11, Heemstede.

Tot en met 31 januari
• Fred Rosenhart exposeert 
in Burgerzaal van het Raad-
huis Heemstede. Schilderijen 
met een verhaal.

Schilderij ‘De neus is Back’ van 
John Stijns.

Tot en met 2 februari
• Werk van Yvonne Louise 
Siemerink (digitale kunst), 
Jaap de korte (monumen-
tale schilderijen), Bert ten 
Hoorn (schilderijen), Joop 
van Zeitveld (grote paar-
den schilderijen), John 
Stijns (schilderijen) en Ma-
ria Pinxter en Paula de Wit 
(beelden van steen). Galerie 
open van woensdag t/m za-
terdag van 13.00 - 17.30 uur.En 
op afspraak. Het Kunstbedrijf, 
Raadhuisstraat 56a, Heemste-
de. Tel. 023-5474499 / info@
hetkunstbedrijf.nl.

Agenda
Cultuur

Tot en met 5 februari
• Expositie glaskunst en 
acrylverf - Two to tango 
in voormalig gemeentehuis 
Bennebroek 5, Bennebroek.  
Werkdagen: 8.30 – 12.30 uur, 
woensdag 13.30 – 16.30 uur.

Tot en met 3 maart
• Expositie in de biblio-
theek Heemstede van An-
nelie Versteeg: acryl-schil-
derijen Zuid-Afrikaanse en 
modische vrouwen van nu. 
Gratis te bezichtigen.
Voor meer info: www.biblio-
theekhaarlem.nl.

Excursies
Donderdag 14 februari
• Excursie Historische Ver-
eniging Heemstede-Ben-
nebroek naar museum 
Zwarte Tulp, Grachtweg 22, 
Lisse. Verzamelen 14.00 uur. 
Historische bollenteelt. Aan-
melden voor 31 januari via 
t.mascini@quicknet.nl of 023-
5286496/06-26094840.

Kinderactiviteiten
Zaterdag 26 januari
• Voorlezen, tweemaal bij 
Boekhandel Blokker, Binnen-
weg 138, Heemstede. Om 10 
en om 10.30 uur. Voor 4-7 jaar. 
Meer info op http://jaarvan-
hetvoorlezen.nl. Telefoon: 023-
5282472.

Zondag 27 januari
• Familievoorstelling: Rood 
Verlangen, ‘Nachtegaal’ – 
naar het sprookje van Hans 
Christiaan Andersen, aan-
vang 12.00 uur. Het Oude Slot, 
Ingang Ringvaartlaan, Heem-
stede. Meer info: www.podi-
umoudeslot.nl.

• Nachtegaal, door Rood 
Verlangen in Het Oude Slot 

Heemstede, Ringvaartlaan. 
Aanvang: 12.00 uur. Toegang: 
16,-/14,-/7,50 (kinderen).
Reserveren: www.podiumou-
deslot.nl of 06-13133626.

Woensdag 30 januari
• Kindervoorstelling ‘Nog 
100 nachtjes slapen’ (2-6 
jr), voorlezen met het vertel-
kastje en knutselen. Om 14.00 
uur in bibliotheek Benne-
broek. Gratis entree. 

• Aadje Piraatje in gevaar, 
vertelvoorstelling (5-8 jr), 
entree 2,50/5,-. Om 14.00 
en 15.30 uur in bibliotheek 
Heemstede.

• Voorlezen met gebaren, 
workshop voor ouders en 
kinderen (t/m 4 jr). Entree 
2,50/5,-. Aanvang: 10.00 uur in 
bibliotheek Bennebroek.

Woensdag 13 februari
• Babygebaren en lezen, 
workshop voor ouders 
en baby’s (0-1). Toegang: 
5/7,50. Om 10.00 uur in bibli-
otheek Heemstede.

Lezingen
Zondag 27 januari
• Cinefile matinée met Joy-
ce Roodnat in Het Oude Slot 
Heemstede, ingang Ringvaart-
laan. Onderwerp: de Comme-
dia all’Italiana. Aanvang: 15.00 
uur. Toegang alleen lezing: 
16/14 euro. Met maaltijd en 
film: 39,50/37,50 euro.
Reserveren: www.podiumou-
deslot.nl of 06-13133626.

Dinsdag 29 januari
• Lezing over Karel Appel, 
Casca de Luifel, Herenweg 
96, Heemstede. 14.30 uur. En-
tree: 4,-.

Donderdag 31 januari
• Lezing Geert Mak over 
schrijver John Steinbeck 
in Casca de Luifel, Herenweg 
96, Heemstede. Reserveren 
via info@boekhandelblokker.
nl 023-5282472 of Casca 023-

5483828. Toegangskaarten 
15,-. Aanvang 20.00 uur. 

Vrijdag 1 februari
• ‘Bennebroek in de 20e 
eeuw’, met Martin Bunnik 
in het Trefpunt Café, Akonie-
tenplein 1 Bennebroek. Zaal 
open: 20 uur en aanvang: 
20:30 uur. Toegang vrij.

Muziek
Woensdag 30 januari
• Jazz: TBA Trio: Anne Guus 
Teerhuis – piano, Tobias 
Nijboer – bas, Bobby Pe-
trov, drums, aanvang 20.15 
uur. Het Oude Slot, Ingang 
Ringvaartlaan, Heemstede.
Meer informatie: www.podi-
umoudeslot.nl.

Zondag 3 februari
• Concert ‘Wit Love’ door 
Harmonie St Michaël sa-
men met projectkoor ‘Voor 
de gelegenheid’, band PPP 
en soliste Danielle Berre-
voets. Aanvang: 15.00 uur, 
Bavokerk, Herenweg 88, 
Heemstede.

Zaterdag 9 februari 
• Concert Haarlems Bach 
Ensemble o.l.v. dirigent 
Mark Lippe een concert in 
de serie ‘Bach in de Bin-
nenstad’. Locatie: Doopsge-
zinde Kerk in Haarlem, ingang 
Frankestraat 24 en aanvang: 
17.00 uur. Vrijwillige bijdrage 
(richtbedrag 12,50 euro p.p.).
www.haarlemsbachensem-
ble.nl.

Zaterdag 16 en
zondag 17 februari
• Huisconcerten bij Loek 
van der Meer, Strijboslaan 
1, Heemstede. Met harpduo.
Tel. 023-5284495. Prijs 19 eu-
ro all-in.

Woensdag 20 februari 
• Kamermuziek. Izhar Eli-
as & Fernando Cordas: ‘Een 
magisch mini-orkest’, aan-
vang 20.15 uur in Het Oude 
Slot, Ingang Ringvaartlaan, 
Heemstede. Info: www.podi-
umoudeslot.nl.

Theater
Zondag 27 januari
• Cinefile matinée: Joy-
ce Roodnat, ‘Commedia 
all’italia’, aanvang 15.00 uur. 
Arrangement met maaltijd 
en filmvertoning ‘Gianni e le 
donne’. Het Oude Slot, Ingang 
Ringvaartlaan, Heemstede. 
Meer info: www.podiumoude-
slot.nl.

Vrijdag 1 februari
• Toneelvoorstelling ‘Min-
der is meer’ door Fred Delf-
gaauw in de Luifel, Herenweg 
96. Aanvang: 20.15 uur. Kaart-
verkoop via de website en aan 
de kassa van maandag t/m 
donderdag van 9.00 tot 16.00 
uur, op vrijdag van 9.00 tot 

13.00 uur en 45 minuten voor 
aanvang. U kunt ook telefo-
nisch reserveren via de thea-
terlijn 023 548 38 38.

Dinsdag 12 februari
• Cabaret in Het Oude Slot, 
ingang Ringvaartlaan, Heem-
stede. Karin Bruers: ‘Waar 
was ik?’. Aanvang 20.15 uur. 
Info: www.podiumoudeslot.nl.

Woensdag 27 februari
• Toneel. Dette Slothouwer: 
‘Money, money, money’, 
aanvang 20.15 uur in Het Ou-
de Slot, Ingang Ringvaartlaan, 
Heemstede. Info: www.podi-
umoudeslot.nl.

Diversen
Donderdag 24 januari
•  Film en lunch 55+ bij Cas-
ca de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede van 10.30-13.30 
uur. Kosten: 10,-. Reserveren 
uiterlijk dinsdag 22 januari, 
tel.: 023-548 38 28.

Zaterdag 26 januari
•  Kunstveiling bij de The 
Vintage Store, Cruquius-
weg. Aanvang: 15.00 uur. Op-
brengst voor stichting Vluch-
telingenwerk Heemstede.

Woensdag 30 januari
•  Film bij Casca, Heren-
weg 96, Heemstede. Aanvang: 
20.00 uur. Entree: 5,-. Reserve-
ren: 023-5483828.

Zondag 17 februari
• Literatuur/actualiteit. 
Margriet Brandsma: ‘Duits-
land, baas in Europa tegen 
wil en dank’. Aanvang 15.00 
uur. Arrangement met maaltijd 
en filmvertoning ‘Die Welle’ in 
Het Oude Slot, Ingang Ring-
vaartlaan, Heemstede. Info: 
www.podiumoudeslot.nl.

Regio
Exposities

24 januari t/m 10 februari
• Tentoonstelling onder de 
titel ‘20 jaar tekenen’ van 
de werken van de in 2006 
overleden schilder en teke-
naar Joop Ockers (Voge-
lenzang).
Veelal surrealistische, soms 



Tot en met 17 maart
• ‘Ik Man/Vrouw’, een ten-
toonstelling over sekse en 
identiteit in Het Dolhuys, 
Schotersingel 2 in Haarlem. 
Info: www.hetdolhuys.nl.

Tot en met 19 mei
• Anton Heyboer in Histo-
risch Museum Haarlem, Groot 
Heiligland 47.

Kinderactiviteiten

Zaterdag 26 en
zondag 27 januari
• O Blub oO, poppenthea-
tervoorstelling op land-
goed Elswout, Elswoutlaan 28, 
Overveen. V.a. 3 jaar. Aanvang: 
14.30 uur. Kinderen: 8,50 euro 
toegang; volw. 10,-. Telefoon 
06-22946290  of  www.pop-
pentheaterdezilverenmaan.nl.
                                              

Lezingen
Zaterdag 26 januari 
• NOS-journaliste Nicole le 
Fever spreekt over Vrijheid 
in het Midden-Oosten: een 
illusie? Lezing is om 16.00 uur 
(zaal open 15.30 uur) in Soci-
eteit de Vereeniging, Zijlweg 
1 in Haarlem. De bijeenkomst 
wordt georganiseerd door de 
afdeling Haarlemmerland van 
het Humanistisch Verbond en 
de toegang is gratis.

Muziek
Zondag 27 januari
• Concert Haarlems Koor 
Lokaal L’heure mystique 
met religieuze muziek. 
Start: 15.30 uur in de St. Jo-
sephkerk, Jansstraat 43 in 
Haarlem. Gerrie Meijers be-
geleidt het koor op orgel en 
speelt ook kerkmuzikale pa-
reltjes van Léon Boëllmann 
en het prachtige 24 Pièces en 
style libre van Louis Vierne.
Toegang is vrij, met na afloop 
een vrijwillige bijdrage. Info: 
www.haarlemskoorlokaal.nl.

Zaterdag 2 februari
• Het Amsterdam Ensem-
ble en sopraan Hanneke de 
Wit in Museum de Cruqui-
us met Mahlers 4e symfo-
nie. Aanvang 20.15 uur. Kaar-
ten: 023-5563707. De toe-
gangsprijs is 21,- incl. pauze-
consumptie.
Meer informatie op:
www.cruquiusconcerten.nl.

Zondag 3 februari
• Schubert en Shakspeare. 
Wings Ensemble nodigt 
dichter Bas Belleman uit. 

Aanvang concert: 15.00 uur in 
de Haarlemse Janskerk, Jans-
straat 40, Haarlem.
Toegang: 19,50; voorverkoop 
17,50.
Reserveren: www.wingsen-
semble.nl of tel. 06 20 39 20 37.

Zaterdag 9 februari
• Prinses Christina Compo-
sitie Concours voor jonge 
componisten van 12 t/m 21 
jaar. Publiek welkom vanaf 
10.30 uur.
Toegang gratis. In de Egelan-
tier, Gasthuisvest 47 Haarlem.

Zondag 10 februari
• Regiofinale Prinses Chris-
tina Concours Haarlem.
Aanvang: 19.00 uur. Loca-
tie: Philharmonie (Lange Be-
gijnestraat 11). Entree: 17,- of 
14,- (65+/CJP).
Kaartverkoop: via Philharmo-
nie, www.theater-haarlem.nl 
of (023) 512 1212.

Projectkoor 023, december 
2012 (foto: N.van Noppen).

• Projectkoor 023 zingt 
Spaanse barokmuziek van 
Valls en Torres ‘Missa Scala 
Aretine’. Aanvang: 15.00 uur, 
Haarlem, Groenmarktkerk, 
Nieuwe Groenmarkt 12. Kaar-
ten via voorverkoop: volwas-
senen 19,- (aan de zaal 21,-)
T/m 16 jaar en CJP: 10,-.
Voorverkoop kaarten: www.
projectkoor023.nl of via pro-
jectleden.

Theater

Zaterdag 26 en 
zondag 27 januari
• Extra voorstellingen to-
neelstuk van Jos Ahlers, 

gebaseerd op oorlogsver-
halen van Gerhard Ahlers, 
oud-penningmeester van 
Theatergroep Eglentier en va-
der van de auteur. ‘Na de Vre-
de’ laat zien hoe de gevolgen 
van de Tweede Wereldoorlog 
generaties lang doorklinken in 
de samenleving.
Aanvang: 20.15 uur, Theater 
Nieuw Vredenhof, Van Olden-
barneveltlaan 17 te Haarlem. 
Kaarten: 15,- te bestellen via 
www.eglentier.nl of 023-531 
31 15 (vooraf bestellen is ge-
wenst).

Diversen
Zondag 27 januari
• Workshop ‘Schrijver wor-
den?’ door Nicolien Mizee 
van 13–15.30 uur in Biblio-
theek Haarlem Centrum, Gast-
huisstraat 32 te Haarlem.
Toegang: 10,-; niet-leden be-
talen 12,50. Reserveren via 
023 – 511 53 00.

Maandag 28 januari
• Numismatische Kring 
Kennemerland houdt een 
clubavond met een veiling 
voor muntenliefhebbers. 
Aanvang: 19.00 uur in het 
Squashcentrum, Kleverlaaan 
204, Haarlem.
Info: 023-5383754 of 06-
26404240.

Dinsdag 29 januari 
• ‘Tussen kunst en curio-
sa’, taxaties door Heerkens 
Thijssen, aanwezig van 10-12 
uur. Vanaf 9.30 uur kunt u een 
voorwerp inleveren.
De eerste 25 stuks worden 
behandeld. Locatie: Vog-
helsanck, Teylingerweg 75, 
Vogelenzang. Toegang: 3,-.

Zondag 3 februari 
• Indische middag ‘Rumah 
Ngobrol’ (gezellig met el-
kaar praten, spelletjes 
doen) van 14.00-16.15 uur in 
Schalkweide.
Met onder meer Rad van for-
tuin en optreden van Dewi 
Harten, Balinese dans. Toe-
gang gratis. Floris van Adri-
chemlaan 15 te Haarlem.

een absurdistische en humo-
ristische inslag. Galerie de 
Waag, Spaarne 30 Haarlem. 
Zie ook: www.kzod.nl.

Tot en met 15 februari
• Tentoonstelling KNH op 
adres Gedempte Herensingel 
4, Haarlem. Opening 6/1 om 
16.00 uur. O.a. Stadsgezichten 
en bollenvelden. Figuurstudie 
van de Heemsteedse kunste-
naar Hans Elsas.

Tot en met 17 februari 
• Expositie Lizan van Dijk 
met acryl-schilderijen in Bi-
bliotheek Centrum, Gasthuis-
straat 32 te Haarlem. Gratis te  

bezoeken. “Laag na laag bouw 
ik aan de uiteindelijke vorm. 
Mijn grotendeels abstracte 
werken bestaan uit veel uit-
eenlopende materialen, maar 
de dragende factor is de acryl-
verf.”
Meer informatie: www.biblio-
theekhaarlem.nl en op www.
lizanvandijk.nl.

T/m maart
• Expositie bij Sanquin 
Bloedbank van Trinette 
Scheper. Op bijna grafische 
wijze zoekt zij in haar werk 
naar een harmonische ver-
beelding van dat wat ‘buiten 
en bovengronds gebeurt’ en 
van dat wat ‘binnen en onder-
gronds leeft’. 
Haar schilderijen zijn orga-
nisch van karakter. di. t/m vrij-
dag van 11.15-11.45 uur en 
ma.av- t/m do.avond van 20.45 
- 21.15 uur. Boerhaavelaan 22, 
Haarlem.

Tot en met 3 maart
• In 37PK, Platform voor 
Kunsten aan het Groot Heilig 
37 te Haarlem: tentoonstel-
ling My love which is a buil-
ding #2. In dit project staat 
een sterke fascinatie voor het 
gebouw en specifiek het ge-
geven van verwijzing centraal. 
Tekeningen, films, installaties 
en sculpturen.
Open: donderdag t/m zondag 
12.00 - 17.00 uur. Informatie: 
023 551 84 32, www.37pk.nl.

Dienst Cruquius
Regio – Op 27 januari om 15.00 
uur is er een viering met ds Het-
ty van Galen in gebouw de Rank, 
Spieringweg 801, Cruquius. De 
dienst gaat uit van SEIN.

PKN Heemstede
Heemstede – Protestantse Ge-
meente Heemstede organiseert 
27 januari in de Pinksterkerk, 
Camplaan 18, een dienst met ds. 
P.I.C. Terpstra. Het betreft een 
taizé-viering. Aanvang: 10 uur.

St. Jozefparochie 
Bennebroek

Bennebroek – Op vrijdag 25 ja-
nuari om 9.00 u. is er een eucha-
ristie met past. Verhaegh.
Op zaterdag 26 januari om 19.00 
u. een woord- en comm. Viering 
met past. P. Visser. Mmv het Da-
meskoor. Zondag 27 januari om 
10.30 u. is er een eucharistie met 
past. Verhaegh. Mmv het Cae-
ciliakoor. Woensdag 30 januari 
om 19.00 u. wordt de eucharis-
tie verzorgd door past. Verhaegh.

Dienst PKN 
Bennebroek

Bennebroek - Dienst Her-
vormde Gemeente Bennebroek 
(PKN), Binnenweg 67 Benne-
broek op zondag 27 januari om 
10.0 uur met ds. A.C. Verweij uit 
Lisse. Koffiedrinken na de dienst.

Dienst Trefpunt
Bennebroek – Het Trefpunt, 
Akonietenplein 1 te Bennebroek 
verzorgt zondag 27 januari een 
dienst om 10.00 uur met ds. Ger-
line de Jong. Thema: ‘Leven met 
kwetsbaarheid’. Opvang voor 
kinderen tot 9 jaar.

Petrakerk 
Heemstede

Heemstede - Dienst van de 
NGK, Limburglaan 3, Heemste-
de: zondag 27 januari, aanvang 
10.00 uur. In deze dienst gaat 
voor ds. Alex Boshuizen. Er is 
kinderopvang voor de kleinsten 
en Bijbelklas voor de kinderen in 
de basisschoolleeftijd.

Vieringen 
‘Hemelvaart’

Heemstede - In de Onze Lieve 
Vrouw Hemelvaart aan het Val-
kenburgerplein wordt zondag 
om 9 uur de stille mis en om half 
11 de H. Mis met samenzang ge-
vierd. In de mis van half 11 wor-
den de kinderen die dit jaar hun 
Eerste Communie gaan doen 
voorgesteld. Tijdens deze viering 
is er kinderwoorddienst en voor 
kinderen tot zes jaar crèche in de 
parochiezaal.
’s Avonds is er om 7 uur lof. 
Elke week is er van maandag tot 
en met zaterdag een Eucharistie-
viering om kwart voor 9. 
Pastoor A.J.M. Hendriks gaat in 
de vieringen voor.

Dienst Spaarne
Regio – Zondag 27 januari 
om 10.00 uur vindt in de kerk-
zaal in het Spaarne Ziekenhuis 
in Hoofddorp een kerkdienst 
plaats. Het is een dienst van 
Woord en Tafel met een oecume-
nisch karakter. Iedereen is wel-
kom, zowel patiënten alsook be-
zoek. Voorganger is pastor Frans 
Bossink. De zang wordt onder-
steund door het Kerkkoor Rijk 
Rijsenhout (communieviering).
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Workshop Positief Opvoeden
‘Tieners laten meewerken’ 

Op dinsdag 26 februari en dinsdag 9 april organiseert 
het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Heemstede 
de nieuwe Positief Opvoeden workshop ‘Tieners 
laten meewerken’. Ouders met kinderen in de leeftijd 
van 12 tot 16 jaar kunnen zich hiervoor aanmelden. 
De workshop is van 19.30 tot 21.30 uur op het CJG 
Heemstede aan de Lieven de Keylaan 7 te Heemstede. 

Als tieners de overgang maken van kind naar 
volwassene, ervaren veel ouders dat hun kind 
tegendraads wordt. Ze weigeren bijvoorbeeld te doen 
wat er gevraagd wordt, gaan overal over in discussie of 
maken hun eigen plan zonder zich af te vragen of hun 

ouders hiervoor toestemming geven. Voor ouders kan 
deze verandering verwarrend zijn en dit kan leiden tot 
conflicten tussen ouders en tieners.
In de workshop gaan we kijken naar enkele oorzaken 
van het niet willen meewerken van tieners. We 
bespreken waar de ouders precies tegen aan lopen 
bij het gedrag van hun kind en welke positieve 
opvoedvaardigheden ze hierbij kunnen gebruiken. We 
kijken naar valkuilen waar ouders in kunnen lopen en 
we bespreken hoe ouders hun kind kunnen stimuleren 
om mee te werken. Vervolgens hebben we het over 
wat ouders kunnen doen als hun kind toch dwars en 
opstandig blijft.

De deelnemers aan deze workshops dragen door 
middel van het invullen van vragenlijsten bij aan 
wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van 
deze workshop. Ouders die belangstelling hebben  
voor deelname aan de workshop kunnen contact 
opnemen met Floor van Blitterswijk via e-mail: 
fvanblitterswijk@heemstede.nl of telefonisch op 
telefoonnummer (023) 529 19 47.

Start reconstructie Herenweg fase 3

Gaat u verhuizen?

Op maandag 18 februari start de reconstructie van de 
Herenweg fase 3. In verband hiermee is het kruispunt 
Van Merlenlaan/Herenweg vanaf 18 februari ongeveer 
vijf weken afgesloten voor alle verkeer. Ook wordt het 
deel van de Herenweg vanaf het kruispunt tot aan de 
Kerklaan aangepakt. Na deze fase (naar verwachting half 
april) starten de werkzaamheden aan het deel tussen 
de Van Merlenlaan en de Rijnlaan. Beide wegdelen zijn 
tijdens de werkzaamheden afgesloten voor het verkeer 
(fietsen is wel mogelijk). Tijdens de uitvoering zijn 
diverse omleidingsroutes ingesteld voor fietsers, auto’s, 
vrachtverkeer en openbaar vervoer. Actuele informatie 
over de werkzaamheden vindt u op www.heemstede.
nl/Plannen en projecten/ Reconstructie Herenweg.

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 B&W 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.

Adresgegevens en openingstijden
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

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 donderdag tussen 
17.00 - 19.30 uur.

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/heemstede
facebook.com/gemeenteheemstede
linkedin: HeemstedeConnect (Group)
youtube.com/gemeenteheemstede



Zoekt u een vrijwilligersbaan of klus? Heeft uw 
organisatie vacatures voor vrijwilli gers? Heeft u 
vragen over arbeidsvoorwaarden, rechten en 
plichten? Of zoekt u een goede cursus/work
shop voor uw vrijwilliger(s)? Dan kunt u terecht 
bij het steunpunt Vrijwilligerswerk Heemstede!
p/a Cascade 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).

Email: steunpuntvrijwilligerswerk@casca.nl 
Website: www.vrijwilligerswerkheemstede.nl

Steunpunt vrijwilligerswerk

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning
Omgevingsvergunning voor bouwen
  Raadhuisstraat 54 het plaatsen van reclame 3187 

ontvangen 9 januari 2013

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

Omgevingsvergunning voor kappen
  Crayenestersingel 20  het  kappen van een berk 3160 

ontvangen 7 januari 2013
  Sportparklaan 33 het kappen van een spar 3214 

ontvangen 11 januari 2013

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

De bovenstaande aanvragen liggen vanaf 24 januari 
2013 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). Bezwaar is niet mogelijk.

Verdagen beslistermijn  
omgevingsvergunning
In het kader van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht hebben wij besloten voor de 
volgende aanvragen de beslistermijn te verlengen met 

een termijn van 6 weken:
  Cruquiusweg 176 het plaatsen van een 

erfafscheiding 2013.005 
ontvangen 28 december 2012

  Maaslaan 20 het plaatsen van een erfafscheiding 
2013.004 
ontvangen 27 december 2012

De beslistermijn wordt verlengd in verband met ons 
voornemen een omgevingsvergunning te verlenen 
voor afwijking van het bestemmingsplan. In dit kader 
krijgen belanghebbenden de gelegenheid vooraf 
zienswijzen in te dienen (zie hieronder) waardoor de 
reguliere beslistermijn van 8 weken onvoldoende is. 
Door dit besluit is de totale beslistermijn 14 weken 
vanaf ontvangst van de aanvraag. 

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

Voornemen verlenen  
omgevingsvergunning voor afwijking  
van het bestemmingsplan en bouwen
Wij zijn voornemens voor onderstaand bouwplan 
een omgevingsvergunning voor afwijking van het 
bestemmingsplan en bouwen te verlenen:
  Maaslaan 20 het plaatsen van een erfafscheiding 

2013.004

Het verzoek en het ontwerpbesluit liggen vanaf 
24 januari 2013 gedurende 6 weken 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 aan het Raadhuisplein 1. 
Belanghebbenden kunnen hierover tijdens de periode 
van terinzageligging zienswijzen aan de gemeente 
kenbaar maken. 
Neem voor meer informatie over het verzoek 
contact op met M. Jansen van de afdeling Bouw en 
Woningtoezicht, telefoon (023) 548 57 52.

Verleende omgevingsvergunningen 
(verzonden 18 januari 2013)
Omgevingsvergunning voor kappen
  Glipper Dreef 209 het kappen van een populier 

2013.001
  Glipperweg 9 het kappen van een eik 2012.325

De bovenstaande vergunningen liggen vanaf  
24 januari 2013 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’.

Sticker op grijze rolemmer voor 28 januari 
Heeft u de nieuwe sticker al op de rolemmer geplakt?  
In december 2012 ontving u deze bij de afvalkalender. 
In 2013 moeten de grote rolemmers met een inhoud 
van 240 liter voorzien zijn van een rode sticker.  
De kleine rolemmer heeft een blauwe sticker nodig. 
Vanaf maandag 28 januari 2013 worden alleen de grijze 
rolemmers met de juiste sticker geleegd. De rolemmers 

zonder sticker krijgen een rood label. Dit houdt in dat 
u als aanbieder het afval zelf naar de milieustraat moet 
brengen of alsnog de juiste sticker moet plakken en 
wachten tot de volgende aanbieddag.

Digitale afvalkalender en app  
vanaf nu beschikbaar
U kunt nu ook gebruik maken van de digitale 
afvalkalender en de Meerlanden App. Hiermee heeft 
u altijd de meest actuele informatie rondom de 
inzameling van afval. U kunt de App downloaden via de 
Google Play Store en App Store. 

Kijk voor meer informatie op www.meerlanden.nl.  
Of neem contact op met de afdeling Publieksinformatie 
van De Meerlanden via telefoonnummer (0297) 38 17 17.

Uitschrijving GBA
Het college van burgemeester en wethouders heeft 
het voornemen om de volgende persoon met 
onbekende bestemming uit te schrijven:
  S. Jurov, geboren 31081959, Binnenweg 86 per 

15012013.

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, 
telefoon14023.

Het college van burgemeester en wethouders heeft 
besloten de volgende personen met onbekende 
bestemming uit te schrijven:
  M. Spoor, Geboren 25081980, Dr. N.G.  

Piersonstraat 19 per 2711201.

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Ook kunnen belanghebbenden bij onverwijlde 
spoed een voorlopige voorziening aanvragen bij de 
Rechtbank te Haarlem, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.



Vergadering gemeenteraad
De gemeenteraad van Heemstede houdt een 
openbare vergadering op donderdag 31 januari a.s. 
om 20.00 uur in de Burgerzaal van het Raadhuis. U 
bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Op de agenda:
- Vaststellen agenda raadsvergadering 31 januari 2013
- Vragenuur

Bespreekpunten:
-  Benoemen en beëdigen voorzitter 

rekenkamercommissie Heemstede

-  Uitvoering Regionale Bereikbaarheidsvisie ’Zuid-
Kennemerland, bereikbaar door samenwerking’

- Beleidsplan Openbare Verlichting
- Uitvoering Herenweg fase 4

Hamerpunten: 
-  Begroting 2013 Stichting Openbaar Onderwijs Zuid-

Kennemerland
- Verordening Wet inburgering Heemstede 2013
-  Stand van zaken uitvoering nota Archeologiebeleid 

Heemstede: toekomst voor het verleden

Overige punten:
-  Lijst van mededelingen en ingekomen stukken 
- Wat verder ter tafel komt 

Op www.heemstede.nl vindt u de stukken waarover 
de raad besluit. Alle stukken liggen ook ter inzage in 
de ontvangsthal van het Raadhuis. Meer weten? Neem 
contact op met de raadsgriffie, telefoon (023) 548 56 46 
of e-mail: raadsgriffier@heemstede.nl. 

Nieuwe Regeling Budgetbeheer gemeente Heemstede

Nieuw Uitvoeringsprogramma beleid Participatiebudget 

Inrichtingsplan Watermuziek/Belle Rive

Bij besluit van 8 januari 2013 heeft het college de 
Regeling Budgetbeheer gemeente Heemstede 2013 
vastgesteld.  

De Regeling treedt met terugwerkende kracht vanaf  
1 januari 2013 in werking. Per diezelfde datum vervalt 
de Regeling budgetbeheer gemeente Heemstede van 
1 februari 2005. 

De Regeling ligt tot en met 17 april 2013 ter 
inzage op het gemeentehuis. De Regeling is na de 
inwerkingtreding ook digitaal te raadplegen op  
www.overheid.nl onder ‘Lokale regelingen’.

Bij besluit van 15 januari 2013 heeft het college het 
Uitvoeringsprogramma beleid Participatiebudget 2013 
Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken vastgesteld. 
 

In 2011 is een omgevingsvergunning verleend voor de 
bouw van 41 woningen op het terrein aan de Jan van 
Gilselaan (ook bekend als Watermuziek of Belle Rive). 
Nu is het ontwerpinrichtingsplan gereed dat aangeeft 
hoe de openbare ruimte van het plan wordt ingericht. 

Dit ontwerpinrichtingsplan ligt vanaf 24 januari 2013 
voor 6 weken ter inzage. Binnen die termijn kunt u 
uw zienswijze op dit ontwerpinrichtingsplan aan het 

college van burgemeester en wethouders laten weten.
Naar aanleiding van deze zienswijzen zal het college 
van burgemeester en wethouders het plan al dan niet 
gewijzigd vaststellen.

U kunt het inrichtingplan inzien op het raadhuis 
gedurende de openingstijden en het is beschikbaar 
via onze site www.heemstede.nl.

Uw zienswijze kunt u sturen aan het college van 
burgemeester en wethouders, Postbus 352,  
2100 AJ Heemstede. U kunt uw zienswijze ook 
e-mailen naar gemeente@heemstede.nl. Mocht u 
nog vragen hebben over dit plan dan kunt u altijd 
contact opnemen met mevrouw L.C.Wijker, haar 
telefoonnummer is (023) 548 57 83 of e-mail  
lwijker@heemstede.nl.

Vaartuigen zonder melding in gemeentelijke haven
De gemeentelijke opsporingsambtenaren van bureau 
Handhaving van de gemeente hebben de volgende 
vaartuigen aangetroffen in de gemeentelijke haven:
-  witte kajuitjacht, lengte 8 meter, ter hoogte van 

Industrieweg 7;
- wit zeiljacht, 9 meter, ter hoogte van Industrieweg 14;
- vaartuig, zinkende, ter hoogte van Industrieweg 14;
- witte speedboot, ter hoogte van Industrieweg 14;
-  licht blauwe speedboot met oranje zeil, ter hoogte 

van Havenstraat 87.

De gezagvoerders van deze vaartuigen die een 
ligplaats innemen in de gemeentelijke haven moeten 

zich binnen 24 uur na aankomst melden (artikel 8, 
eerste lid Verordening op het gebruik van openbare 
havens en binnenwateren).

De gezagvoerders van deze vaartuigen worden 
dringend verzocht zich per direct te melden bij 
bureau Handhaving van de gemeente Heemstede via 
het algemene telefoonnummer 14 023.

Indien de gezagvoerders van bovengenoemde 
vaartuigen zich niet uiterlijk 6 februari 2013 
hebben gemeld bij bureau Handhaving noch met 
hun vaartuig uit Heemstede zijn vertrokken, wordt 

het vaartuig in opdracht van het college verwijderd 
(bestuursdwang). Het vaartuig wordt dan weggesleept 
en voor een periode van 13 weken opgeslagen bij de 
bewaarhaven te Amsterdam. Binnen die periode kan 
de gezagvoerder zijn vaartuig ophalen tegen betaling 
van de gemaakte kosten, waaronder taxatie-, sleep- en 
opslagkosten. 

Neem voor vragen contact op met bureau  
Handhaving, via het algemene telefoonnummer 14 023.

Het Uitvoeringsprogramma treedt met ingang van  
31 januari 2013 in werking. Per diezelfde datum vervalt 
het Uitvoeringsprogramma beleid Participatiebudget 
2012. 

Het Uitvoeringsprogramma ligt tot en met  
17 april 2013 ter inzage op het gemeentehuis.  
Het Uitvoeringsprogramma is na de inwerkingtreding 
ook digitaal te raadplegen op www.overheid.nl onder 
‘Lokale regelingen’.



Geen toegang tot internet? Bel tijdens openingstijden het meldnummer van de gemeente (023) 548 57 62 

MELDpunt                     

Straatverlichting defect?
Meld gevaar, schade op straat of overlast via
www.heemstede.nl/meldpuntoverlast

Overlast

Geen toegang tot internet? Bel tijdens openingstijden het meldnummer van de gemeente (023) 548 57 62 

MELDpunt                     

Harde muziek op ongewone tijden?
Meld gevaar, schade op straat of overlast via
www.heemstede.nl/meldpuntoverlast

Overlast

Geen toegang tot internet? Bel tijdens openingstijden het meldnummer van de gemeente (023) 548 57 62 

MELDpunt                     

Overhangend groen?
Meld gevaar, schade op straat of overlast via
www.heemstede.nl/meldpuntoverlast

Overlast

Geen toegang tot internet? Bel tijdens openingstijden het meldnummer van de gemeente (023) 548 57 62 

MELDpunt                     

Kapot speeltoestel?
Meld gevaar, schade op straat of overlast via
www.heemstede.nl/meldpuntoverlast

Overlast

Geen toegang tot internet? Bel tijdens openingstijden het meldnummer van de gemeente (023) 548 57 62 

MELDpunt                     

Vuil op straat?
Meld gevaar, schade op straat of overlast via
www.heemstede.nl/meldpuntoverlast

Overlast

Geen toegang tot internet? Bel tijdens openingstijden het meldnummer van de gemeente (023) 548 57 62 

MELDpunt                     

Losliggende stoeptegels?
Meld gevaar, schade op straat of overlast via
www.heemstede.nl/meldpuntoverlast

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

 

Met 50 % voor Ans Pieters en Jan Warmerdam 
tegen 52,78% voor Irma v.d. Meer en Tine Posthuma is de strijd om 
de winst in deze serie in alle gehevigheid losgebarsten. Jan staat 
maar een ding voor ogen, DE WINST pakken. Het verschil, met nog 
één drive te gaan, is slechts 1,4 %. Op 24 januari 2013 is de span-
ning te snijden.  Onderaan hebben Kees Doorn en Gert v.d. Beld zich 
uit de gevarezone gespeeld met een score van 56,25%.  Jan Zwa-
neveld en Pim Houtzager moeten minstens 52% behalen om boven 
het gemiddelde van 47½ % uit te komen dan nog eens 6% inlopen 
op Hannie Koek en Yvon Tromp, anders is degradatie een feit. Dat 
zelfde geldt voor Martien en André Mesman. Voor Miep v.d. Raad 
en haar partner is het doek al gevallen.
In de B lijn is het ongemeend spannend wie of er gaat promove-
ren.  Voor Nettie van Egmond met Els Zonneveld en Toos v.d. Tweel 
met Albert v.d. Moolen staan het wel vast. Zij hebben een voor-
sprong op de echtparen Jet en Kees Gilijamse en Ilse en Ron Rus-
man van 13,71%. De echtparen staan echter precies gelijk op plaats 
drie. Dus in de B lijn is het volgende week ook heel spannend. Voor 
Hennie Lameris en Carry Carels is er geen hoop meer. Hennie moet 
de komende tijd met een invaller(ster) spelen en de achterstand is 
te groot. Ook voor Irmi v. Dam en Anneke v. Vree is er weinig re-
den tot juichen. Zij staan op 47,18% en hebben een achterstand op 
een veilige plek van 8%. Maria en Ton Bruseker hebben nog een 
kleine kans, als zij volgende week 3% meer halen dan Ria Brand-
wijk en Ina Langeveld dan gaan de laatsten naar de C. Ria en Ina 
hebben het trouwens behoorlijk gedaan met een score van 60,76%, 
hierdoor waren zij in een klap uit de sores.  Maar het blijft oppas-
sen geblazen.
Riek en Nico Timmers gingen heel ontspannen van start, zij konden 
wel een deukje oplopen, maar na de wedstrijd werd er toch zenuw-
achtig gewacht op de uitslag. De 48,75% was voldoende voor het 
behoud van de top. Met een score van 47,92% vielen Wieck v. Baars 
en Ria Lengers uit de top drie, omdat Rietje Koopman met Ali Boe-
der tot 57,50% kwam. Omdat Ali lid is van Bel Air, alleen niet elke 
week speelt werd de score niet gecorrigeerd. Ook Lia en Lex War-
merdam hebben een eindspurt ingezet. Met 64,17% klommen zij 
van plaats negen naar drie en hebben kans op promotie.
Piet van den Raad

Bel Air
INGEZONDEN

Regio - Ter afwisseling van al-
le nieuwe, veelal jonge leden, die 
de afgelopen jaren in de Waag in 
Haarlem exposeren vindt de ko-
mende drie weken onder de ti-
tel ‘20 jaar tekenen’ een tentoon-
stelling plaats van de werken 
van de in 2006 overleden schil-
der en tekenaar Joop Ockers. 
Joop Ockers, geboren in 1925 in 
de Dapperbuurt in Amsterdam 
kan met recht een laatbloeier 
worden genoemd. Hij groeide op 
in een eenvoudig en warm gezin, 
beleefde als kind de armoedige 
crisistijd in de dertiger jaren en 
volgde in latere jaren de oplei-
ding tot maatschappelijk werker. 
In de jaren zestig volgde Joop op 
de zaterdagateliers in Haarlem 
teken- en schilderlessen bij Wil-
lem Snitker en Jan Jacob Mul-
der en ging zich vervolgens vol-
ledig op de beeldende kunst toe-

leggen. 
Woonachtig in Vogelenzang 
vormde de omringende natuur 
zijn belangrijkste inspiratiebron.  
Bekend zijn vooral zijn olieverf-
schilderijen, geïnspireerd op de 
zee, het strand en de duinen. In 
deze werken, die regelmatig ge-
exposeerd zijn in de Waag, de 
Vleeshal en diverse andere loca-
ties, laat Joop middels de over-
gangen in de jaargetijden de 
subtiele kleurschakeringen van 
de natuur zien. Veel minder be-
kend zijn de tekeningen van 
Joop Ockers. Deze vormden een 
aanleiding voor Ina Ockers (we-
duwe van Joop) om aan de Kun-
stenaarsvereniging KZOD het 
plan voor te leggen een aparte 
tentoonstelling aan deze werken 
te wijden.
De aandachtige bezoeker van 
de Waag zal de komende weken 

getroffen worden door deze te-
keningen met veelal een surre-
alistische, soms een absurdisti-
sche en een humoristische in-
slag. Belangrijke terugkerende 
elementen zijn onwereldse land-
schappen en alternatieve dieren-
rijken. De speelse en fantasievol-
le werken van Joop Ockers zijn 
vanaf donderdag 24 januari tot 
met zondag 10 februari 2013 te 
bezichtigen in Galerie De Waag  
Spaarne 30 te Haarlem. (ope-
ningstijden: donderdag t/m zon-
dag van 13.00 tot 17.00 uur) Op 
zondag 27 februari om 15.00 uur 
vindt de feestelijke opening van 
deze tentoonstelling plaats. Zie 
ook: www.kzod.nl.

Tentoonstelling tekeningen 
Joop Ockers in de Waag

Themamiddag ‘Besparen’ in De Meerwinkel
Regio - Met alle bezuinigin-
gen, prijsverhogingen en gekor-
te subsidies weten velen steeds 
minder goed rond te komen. Dan 
is het opnieuw kijken naar in-
komsten en uitgaven geen over-
bodige luxe. Om een helpende 
hand te bieden organiseert De 
Meerwinkel op vrijdag 25 janu-
ari een themamiddag over be-
sparen.
 
Waar kan ik geld 
op besparen?
Tijdens de themabijeenkomst 
‘Besparen’ komt een aantal 
praktische tips aan de orde die 
uw voornemen om te bespa-

ren concreet kunnen maken. 
En u ziet direct wat die tips u 
opleveren!Aan het woord zijn be-
spaar-experts van Budget Ener-
gie en de Voedselbank. Budget 
Energie geeft tips & tricks over 
besparen in en om het huis. De 
Voedselbank geeft twee presen-
taties: hoe kunt u besparen op 
boodschappen en hoe kunt u 
Budget-koken?
 
Interesse?
De kosteloze bijeenkomst vindt 
plaats in De Meerwinkel aan de 
Daalmeerstraat 9 in Hoofddorp 
(Industrieterrein Noord) van 
15.00 tot 17.00 uur.

Laatste vrijdag van de maand 
Iedere laatste vrijdag van de 
maand organiseert de Meerwin-
kel activiteiten met een wisse-
lend thema. Deze keer is het Be-
sparen, de volgende themamid-
dag op 22 februari is een Kinder-
boekenclub. Via advertenties en 
de website www.meerwinkel.nl 
houdt de kringloopwinkel geïn-
teresseerden op de hoogte van 
alle activiteiten in 2013.
 
De Meerwinkel
In De Meerwinkel vindt u twee-
dehands spullen van goede kwa-
liteit. Naast (kinder)kleding, kunt 
u denken aan tweedehands fiet-

sen, meubels, lampen, bedden, 
speelgoed, boeken, cd’s en veel 
klein huisraad. Het aanbod is 
breed en wisselt dagelijks. De 
Meerwinkel is gevestigd aan de 
Daalmeerstraat 9 (industrieter-
rein Noord) te Hoofddorp en ge-
opend op dinsdag t/m vrijdag 

van 11.00 - 17.00 uur en op zater-
dag van 10.00 - 16.00 uur. Voor 
overige informatie kunt u van 
dinsdag tot en met vrijdag tus-
sen 11.00 en 17.00 uur bellen met 
de kringloopwinkel, 023 - 554 
6920 of per e-mail contact opne-
men via info@meerwinkel.nl.
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