
Heemstede - Onderwijs is haar 
lust en leven, twaalf jaar stond 
Gerda Kappert op de Nico-
laas Beetsschool. Vrijdagavond 
nam ze in de klas afscheid van 
haar groep 8.  Op 7 februari be-
gint ze in Varanasi in India met 
haar grootste passie, de onder-
wijsstichting, School 4 Kids India. 
In 2009 heeft ze door India ge-
reisd. Een heftige ervaring. Zo-
veel emoties: verdriet door ar-
moede, blijdschap om verbon-
denheid. Zoveel tegenstrijdig-
heid: armoede, rijkdom, uitslui-
ting door het kastensysteem en 
vrouwendiscriminatie, maar ook 

zorg voor elkaar. Terug in Neder-
land kon ze moeilijk in het ritme 
komen. In India lag een opdracht 
voor haar. Onderwijzeres in hart 
en nieren, wist ze wat haar te 
doen stond. Tijdens de rondreis 
had ze gezien en gehoord met 
welke problemen Indiase scho-
len dagelijks kampen. Hier zou 
hulp goed van pas komen. In 
2010 heeft ze, samen met het 
team van de Wallaby school in 
Varanasi, vijf maanden hard ge-
werkt om het onderwijsniveau 
te verhogen. Wat een geweldige 
ervaring: heerlijk om de kinderen 
les te geven, goede leermidde-

len te kopen en de leerkrachten 
te coachen. Inmiddels heeft Ger-
da de  stichting School 4 Kids In-
dia opgericht en samen met een 
enthousiast bestuur gaat ze de 
komende jaren werken aan ge-
lijke onderwijskansen voor kin-
deren in India, vooral voor meis-
jes en arme kinderen. Ze gaat in 
India lesgeven en coachen. 
Heerlijk om bij te kunnen dragen 
aan een betere toekomst voor 
kinderen die het zoveel min-
der hebben dan wij. Het team 
van Nicolaas Beetsschool wenst 
haar veel succes.
Ton van den Brink
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Podium Oude Slot
Cinefile Matinee

Het Oude Slot
Ingang Ringvaartlaan, Heemstede
Zondag 12 februari 2012  
Aanvang: 15:00 uur  
Toegang: e 37,50 / e 35,50 -  e 16,- / e 14,-

Journalist Joyce Roodnat vertelt over haar liefde 
voor de Italiaanse cinema. Ze zal die illustreren 
met fragmenten, o.a. uit de film van haar keuze 
Mio Fratello è Figlio Unico, die na afloop in zijn 
geheel zal worden vertoond. 

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

Spar de Bruyn, Zwarteweg 42/44, Bennebroek

STOMERIJ EN
WASSERIJ

depot
SIGAREN

SPECIAALZAAK
PAUL MANS

Zandvoortselaan 157
Heemstede

Tel. 023-5242809

KUNST
Suzuki-dealer voor

Haarlem en omStreken
Cruquiusweg 29A

Heemstede, 023-5285950
± 50 dealer occasions

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

 

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

4 stuks

Gepaneerde 
schnitzels

5.50
r

Gerda Kappert van Nicolaas 
Beetsschool naar school in India

Dinsdag t/m vrijdag: 9.30-18.00 uur - Zaterdag: 10.00-17.00 uur Binnenweg 211 - HEEMSTEDE - Telefoon: 023 - 529 25 09

TOTALE LEEGVERKOOP
NÚ MET KORTINGEN TOT 50%

februari

 van dezelfde referentie

op elke 2 e

cartridge

Scheve schaats PostNL
Heemstede – Pal voor super-
markt De Koning en slagerij Van 
der Werff aan de Glipperdreef 
staat een brievenbus. Althans, 
‘staat’…?  Ternauwernood. Het 
ding is door een aanrijding twee 
weken geleden scheefgezakt. De 
tegels zijn daardoor als het ware 
‘opgekruid’. Eigenaar van de bus, 
PostNL, rijdt een scheve schaats 
om in ijstermen te blijven. Want, 
na twee weken en viermaal bel-
len door de ondernemers alhier, 
is er nog niets gebeurd. Hebben 
ze daar ijsvrij, misschien?
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te geven 
op ontwikkelingen die spelen bin-
nen de gemeente. Uw ingezonden 
brief dient echter ondertekend te 
zijn met naam en adres, telefoon of 
e-mailadres. De redactie behoudt 
het recht brieven in te korten of 
te weigeren.

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

WWW.HEEmsTEDEr.nl

van 1930

Heemstede - Een foto uit 
het Utrechts Archief/Stati-
onsweb. Deze week in de 
Heemsteder naar aanlei-
ding van het aanbrengen 
van nieuwe bedrading voor 
de omroep op het station 
in januari met een nieuwe 
kabelgoot achter de lam-
pen. De foto komt onge-
veer uit 1958, toen het hui-
dige station net was ge-
opend. Van links naar 
rechts zien we nog origi-
nele lantaarns, de perron-
luifel van afzeliahout en 
aan de punt een stations-
klok. In een nieuwere ver-
sie is daar nog steeds een 
klok te bewonderen (spoor 
1 naar Haarlem). Het per-
ron is nog steeds van asfalt, 
deze fraaie houten ban-
ken zijn helaas vervangen 
door stalen zwarte exem-
plaren rond 1999. Vandaag 
de dag staan er op ieder 
perron vier grote reclame-
bakken op poten haaks op 
de raampartij, het is onbe-
kend wanneer die zijn ge-
plaatst. Het originele per-
ronnaambord is in de 70’er 
jaren vervangen door een 
lichtbak met ronde hoeken 
en rond 2000 is de huidige 

opgehangen. De verlichtingsbakken zijn nog 
steeds origineel, uit 1958. Kijken we rechts 
dan zien we sinds zomer 1999 een opening 
naast de bank ten behoeve van de perron-
lift. Rechts een fraaie reclameplaat, die is 
op de schoorsteen van het stationsgebouw 
bevestigd. Pal onder die schoorsteen dus de 
verwarming. Het andere perron heeft geen 

schoorsteen en wachtruimte en lijkt wat 
kleiner, wat niet zo is, het gebouw staat in 
een bepaalde hoek op de Zandvoortselaan. 
Veel is heden ten dage nog origineel maar er 
zijn ook zaken veranderd en erbij geplaatst 
(vuilnisbakken, OV-chippalen, blindengelei-
destrepen enz.). Meer informatie bij Gertjan 
Stamer, info@stationhad.nl.

    UW krant!        redactie@heemsteder.nl

Het spoor van toen

Pieter Van de Stadt (VVD) 
ook PvdA-wethouder?
Heemstede - Tijdens de raads-
vergadering van 26 januari stond 
er maar een beslispunt op de 
agenda. Het bestemmingsplan 
rond het voormalige Noava Col-
lege werd ter goedkeuring voor-
gelegd aan de Raad. Er was in 
de aanloop flinke commotie ont-
staan bij verontrustte buurtbe-
woners en ook in de politieke 
waren verschillende geluiden 
hoorbaar.
De PvdA was bij monde van Jo-
han Maas nog steeds verbol-
gen over het feit dat de VVD-
fractie zich tegen dit plan had 
gekeerd. Volgens hem was 
er in een vorige collegeperi-
ode afgesproken dat de VVD 
akkoord zou gaan met sociale 
woningbouw op het terrein van 
het voormalige Nova College 
aan de Cruquiusweg. In ruil was 
de PvdA akkoord gegaan met 
de luxe appartementen op het 
terrein van Het Overbos. Maas 
vond in de VVD wethouder Van 
de Stadt echter een medestan-
der, wat hem de opmerking ont-
lokte dat wat hem betreft Van de 
Stadt een PvdA wethouder kon 
zijn.

Motie HBB valt goed
De VVD was kort in de argumen-
tatie. Zij zijn tegen omdat zij vre-
zen voor een te massale bouw, 
verstoring van het groen en 

overlast door geluid, verkeer en 
luchtvervuiling.
HBB was ook tegen het voor-
stel maar was nu tot een an-
der inzicht gekomen. HBB voor-
man Remco Ates had de kop-
pen geteld en gezien dat het 
plan zeker zou worden goedge-
keurd. Hij kon dan wel tegen blij-
ven stemmen maar vond een op-
lossing door een motie in te die-
nen waarbij de wethouder wordt 
opgedragen met waarborgen te 
komen dat het groen rond de 
nieuwe gebouwen zal worden 
versterkt. Hij hoopt hiermee te 
bereiken dat de bouwsels meer 
aan het gezicht worden onttrok-
ken. Ging de wedhouder akkoord 
met zijn motie dan zou HBB als-
nog voor het plan stemmen.

Bouwaanvraag kan worden
ingediend
Radix (VVD) kon zich slecht vin-
den in de ommezwaai die HBB 
nu maakte. Het CDA bij monde 
van fractievoorzitter Wim Hee-
remans zag in het kader van 
de demografische ontwikkeling 
van Heemstede een aantal ex-
tra sociale woningen wel zit-
ten. Door het aantrekken van 
jongeren en starters op de hui-
zenmarkt denkt hij dat er meer 
evenwicht komt in de leeftijds-
opbouw van Heemstede. D66-
woordvoerder Van der Linden 

had een studie gemaakt van het 
aantal woningen per hectare en 
kwam tot de conclusie dat het 
Vogelpark 45 woningen per hec-
tare telde en in dit plan slechts 
39, waarbij het Watertorenplan 
schril afstak met 102 woningen 
per hectare.
GroenLinks-voorvrouw Ida Sa-
belis had lang moeten nadenken 
over groen versus stenen. Uitein-
delijk koos zij voor het plan om-
dat ook zij de noodzaak zag van 

meer sociale woningen in Heem-
stede en omdat ze de garantie 
kreeg dat er duurzaam zal wor-
den gebouwd.
Van de Stadt kon zich vinden in 
de motie van HBB en deze werd 
evenals het gele bestemmings-
plan met uitzondering van de 
VVD-fractie aangenomen.
De ontwikkelaar kan nu verder 
met de plannen en een bouw-
aanvraag indienen. 
Eric van Westerloo

David Klein wint
‘Tata Steel Studies’

Heemstede - Plaatsgenoot David Klein (18) heeft de derde edi-
tie van de ‘Tata Steel studies solving competition’ op zijn naam ge-
schreven. Een sensationeel succes, hij liet veel ervaren schakers 
achter zich, waaronder een voormalig wereldkampioen. De wed-
strijd om het oplossen van schaakproblemen vond plaats tijdens 
het Tata Steel Chess Tournement in hotel Zeeduin in Wijk aan Zee. 
Meer informatie op www.tatasteelchess.com onder 29 januari.
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toch nog ‘vorst’-elijk bezoek
Zoek de verschillen

Oplossing elders in de krant

oplossing
Zoek de verschillen

toch nog ‘vorst’-elijk bezoek
Zoek de verschillen

Oplossing elders in de krant

Grote gebeurtenissen werpen hun schaduwen vooruit. In ons land nemen speculaties over 
een aanstaande troonwisseling in ons land toe en menig vorst verrast ons land onverwacht 
met een bezoek, zoals deze week koning Winter. De vorst van Vriesland blijft in elk geval 
een week en reist dan misschien nog door naar Friesland voor een kort bezoek aan de elf 
steden aldaar.

Provincie op zoek naar 
klokkenluiders

Heemstede - Kennelijk is er vol-
doende aanleiding voor de Pro-
vincie Noord-Holland om ieder-
een op te roepen zich te melden 
als zij weet hebben van of het 
vermoeden hebben dat door be-
stuurders van de provincie de in-
tegriteit is geschonden. Er speel-
den de afgelopen jaren een aan-
tal onverkwikkelijke zaken waar-
bij vooral de beschuldigingen 
richting bestuurder Hooijmaijers 
(VVD) de landelijke pers haal-
de. Als adviseur van een ontwik-
kelaar zou hij zijn functie als be-
stuurder hebben misbruikt door 
gemeenten onder druk te zetten. 
Het is kennelijk niet bij een paar 
incidenten gebleven. Het Provin-
ciebestuur heeft een commissie 
onder de naam Schoon Schip in-
gesteld die alle onregelmatighe-
den tussen 2003 en 2011 moet 
onderzoeken. Intussen heeft 
men al ruim 50 meldingen ont-
vangen van medewerkers van 
de provincie, burgers en bedrij-
ven. Er moet dus veel meer aan 
de hand zijn dan de enkele be-
schuldiging aan het adres van 
enkele provinciebestuurders.
De commissie richt zich vooral 
op zaken als het verwerven van 
onroerende en roerende goe-
deren, aanbestedingen, garan-
tiestellingen, gunningen, uitbe-
stedingen en het inhuren van 

externen. Ook richt de commis-
sie het vizier op het sluiten van 
overeenkomsten of het maken 
van afspraken waarbij informatie 
is achtergehouden.
Het vermoeden bestaat dat er 
zich belangenverstrengeling 
heeft voorgedaan, het hebben 
of verwerven van ongewens-
te nevenfuncties, het manipule-
ren van informatie, tot omkoping 
en valsheid in geschrifte aan toe.
Nu zal de doorsnee burger van 
Heemstede niet direct contacten 
hebben met de provincie maar 
onze ambtenaren en bestuur-
ders hebben dat zeker wel. Met 
name voor hen is de oproep dan 
ook een goede gelegenheid om, 
met de waarborg van geheim-
houding, zaken bij de commissie 
te melden. Mocht uit het onder-
zoek blijken dat er zich strafbare 
feiten hebben voorgedaan, dan 
zal men deze via Gedeputeerde 
Staten bij justitie aanmelden. 

De provincie heeft een ant-
woordnummer 1737, 2000VC 
Haarlem, een e-mailadres
meldpunt@operatieschoon-
schip.nl en een telefoonnummer 
023-5143731 voor de klokkenlui-
ders opengesteld.
Makkelijker konden ze het niet 
maken. 
Eric van Westerloo

woens-

dag

donder-
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vrij-
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zater-

dag

Heel Kilo Gehakt
Half om Half of rund 

5.00
6.50
5.00
6.50

Biefstukjes

Kogelbiefstukjes

3 Stuks

3 Stuks

100 gram

5.985.98

Hammoes

Gewoon goed !

5.49
3.49
3.98

1.09
1.09
1.09

5.49
3.49
3.98

1.09
1.09
1.09

500 Gram

500 Gram

500 Gram

100 gram

100 gram

100 gram

Varkensrollade

Braadworst

Runderbraadworst

Gebraden Kipvlees

Cervelaatworst

Varkensrollade

Lekkere vleeswaren; vers voor u gesneden

9.989.98Vanaf 17.00 uur

per  kilo Warm
Chinees Buffet

Het adres voor verantwoord lekker vlees !
0.990.99
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Stichting KICI bedankt alle donateurs
Heemstede - 107.915 kilo ge-
dragen kleding werd ingeza-
meld in de gemeente Heemste-
de in 2011. Stichting KICI geeft 
het textiel een tweede leven. Het 
geld dat KICI hiermee ophaalt 
gaat naar goede doelen, zo-
als het Nederlandse Rode Kruis. 
In 2011 doneerde KICI in totaal 
meer dan  1,3 miljoen aan goe-
de doelen. Dat is dankzij uw ou-
de kleding en schoenen. Wan-
neer het slecht gaat met de eco-
nomie zijn mensen zuiniger op 
hun kleding en schoenen. Ze 
dragen hun kleding wat lan-
ger door. Met name in de twee-
de helft van 2011 kochten con-
sumenten minder nieuwe kle-

ding en schoenen. Minder nieu-
we kleren betekent vaak minder 
oude kleren naar de kledingbak-
ken. Stichting KICI heeft in 2011 
meer moeite moeten doen om zo 
veel mogelijk textiel in te zame-
len voor het goede doel. Boven-
dien was de kleding wat langer 
doorgedragen en zat er merk-
baar minder merkkleding in de 
bakken. Gelukkig is mede dank-
zij de bijna 108 duizend kilo uit 
Heemstede toch bijna 11 miljoen 
kilo opgehaald. In 2011 nam de 
vraag vanuit Midden en Oost 
Afrika naar gedragen kleding 
toe. KICI hoopt dan ook dat u 
ook in 2012 weer bijdraagt aan 
een betere wereld met uw tex-

tiel. Kleding, schoenen en jassen 
krijgen een tweede leven buiten 
Europa. Veel wereldburgers stel-
len heel andere eisen aan kle-
ding dan wij. Zij kunnen kapotte 
kleding goed herstellen of dra-
gen. Ook oude handdoeken, la-
kens en zelfs gordijnen zijn wel-
kom. Het worden poetslappen, 
pakdekens of isolatiemateriaal. 
KICI blijft nieuwe toepassingen 
voor vezels onderzoeken, zoals 
recyclede jeans. Let bij het in-
leveren goed op het KICI-logo, 
want helaas zijn er ook wat com-
merciële kapers op de kust. Door 
KICI uw oude kleding en schoe-
nen te geven, doet u meer dan u 
denkt voor mens en milieu!
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Aangifte Inkomstenbelasting 

 Arjen van Wonderen spoort alle aftrekposten op.  

Jan van Goyenstraat 25A, 2102 CA Heemstede. 
 

T e l  0 2 3 - 5 2 9 4 5 3 0  w w w . b e t a v i e w . n l  

 

Omarm je 
liefde met

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

Dichtstorten

Verlangen
 

Daar is het weer
de verbinding
met de ziel,

het voelen dat
je een bent

het weten dat
de liefde onlosmakelijk

zijn armen
naar je uitstrekt
laat het leven
je meenemen

naar dat,
waar we voor
zijn bedoeld

kiezen voor ons
waarachtige zijn.

Ada Lodder

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.

Bekeuringen 
voor inrijverbod
Heemstede - Politiemensen 
hebben zaterdagmiddag ge-
durende twee uur in de Willem 
Klooslaan gecontroleerd in ve-
band met een inrijverbod vanaf 
de Herenweg. In de twee uur tijd 
negeerden 21 automobilisten het 
inrijverbod. Zij kregen hiervoor 
een bekeuring uitgeschreven.

Let je even 
niet op. . .

Bennebroek - En toen in-
eens had ik even niet opge-
let en werden er hoge bomen 
in het Reijgersbos tegenover 
mijn huis gekapt. Het zal wel 
nodig geweest zijn, maar let 
er dan niemand op de reigers 
die er al jaren hun nesten heb-
ben en nu volkomen de weg 
kwijt zijn? Zij zoeken wellicht 
een nieuw plekje, in de buurt 
hoop ik, zo niet dan zal ik de 
reigers missen.
Maud Ramaker

DA Drogist in Jan van Goyenstraat
Heemstede - Een gezondheids-
drogisterij stond hem voor ogen, 
maar dat is wel wat eenzijdig. 
Een complete drogisterij is dyna-
mischer en voor een groter pu-
bliek. In de DA-drogist organisa-
tie vond Bart van der Schuit de 
ideale partner om voor zichzelf 
te beginnen in de Jan van Goy-
enstraat. Met bijna zeventig jaar 
ervaring en als je het aan consu-
menten vraagt, toonaangevend 
in schoonheid en gezondheid. 
DA werd elf jaar op rij door hen 
uitgeroepen tot de beste drogist 
van Nederland. 
Na enkele weken weet Bart dat 
de Heemsteedse klanten de-
ze nieuwe drogist weten te vin-
den en te waarderen. De helde-
re verlichting die prettig aandoet 
bij het uitzoeken van artikelen, 

de ruimte en het complete as-
sortiment met de eigen inbreng 
van Bart. Want de DA-organisa-
tie geeft ook ruimte aan de ei-
gen inbreng van de eigenaar, zo-
als zijn Orthica-assortiment van 
supplementen, die vooral be-
kendheid genieten vanwege de 
wetenschappelijk onderbouwde 
samenstelling voor de dagelijkse 
behoefte. Bart kan u hierbij bij-
zonder goed advies geven vanuit 
zijn eerdere specialisatie. 
Ook Louis Widmar is een voor-
beeld van een betrouwbaar 
merk. Een dermatologisch huis-
verzorgingsproduct dat ontwik-
keld is door Zwitserse derma-
tologen, klinkt duur maar is niet 
exclusief geprijsd. Populair bij de 
jeugd en bij ouderen is de OPI 
nagellak in de schitterende par-

fumerieafdeling van DA. Ieder 
zijn eigen kleurtje uitzoeken in 
het mooie licht en op de kwali-
teit mag u rekenen. Zomaar een 
paar merken die je niet overal 
vindt. Nu wel in de Jan van Goy-
enstraat, waar de winkeliers in 
deze mooie winkelstraat blij zijn 
met de nieuwkomer. Janzen, nog 
zo`n merk dat past in de filoso-
fie van de DA Drogist. Luxere ar-
tikelen als handdoeken, zeep-
pompjes en verwendingetjes die 
je graag aan een ander gunt. Uit-
bundige leuke cadeautjes tegen 
een ingetogen prijs, om in huis 
te hebben bij onverwachte  ge-
legenheden.  
De medewerksters zijn gediplo-
meerd drogist, belangrijk bij be-
langrijke vragen! Marja heeft 
vijftien jaar ervaring, Joke is al 
meer dan tien jaar onderweg in 
drogistenland. Enthousiaste da-
mes die u graag helpen. Als ex-
tra service komt binnen enke-
le weken nog een pasfotostudio, 
die was er nog niet in de buurt, 
dat is een mooie aanvulling op 
de altijd actieve Jan van Goy-
enstraat. De actieve DA Drogist 
met de leukste winkelacties van 
het land, waar ze zo bekend van 
werden en blijven!
Ton van den Brink

Kinderdisco
Heemstede - Het thema van de 
Kinderdisco (6-10 jaar) op za-
terdag 4 februari bij Casca in de 
Luifel is carnaval! Je mag dan 
natuurlijk verkleed komen. Er zijn 
danswedstrijdjes en limbodan-
sen, een zakje snoepjes, limo-
nade en de leukste liedjes van 
het moment. Alle disco-bezoe-
kertjes krijgen een kaartje. Hier-
mee kunnen zij twee keer limo-
nade halen en 1 keer een zakje 
snoep. Op dit kaartje komt ook 
het thuistelefoonnummer en hun 
naam te staan, mocht er wat zijn 
dan kunnen de jeugdwerkers 
het thuisfront altijd bereiken.  De 
kinderdisco (6-10 jaar) is van 
19.00 tot 21.00 uur in de jonge-
renruimte Plexat bij Casca in de 
Luifel, Herenweg 96 in Heemste-
de. Entree: 3 euro (inclusief limo-
nade en 1x zakje snoep). Graag 
van tevoren opgeven via 023-548 
38 28-1, op werkdagen van 9 tot 
12 uur.
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Regio - Altijd al benieuwd ge-
weest wat de verschillende fy-
sieke factoren als bijvoorbeeld 
kracht en snelheid doen met de 
voetbalprestatie van spelers? 
Of wilt u gewoon meer te we-
ten komen over de fysieke ont-
wikkeling tot stand brengen en 
hiermee blessures voorkomen? 
Hiervoor geeft Nationaal Bureau 
Sport Stimulering in verschillen-
de plaatsen cursussen.
Trainers die de opleiding UEFA 
B | Trainer-Coach II volgen, kun-
nen drie studiepunten verdie-
nen door de bijscholing ‘Voet-
bal Fysiek’ bij te wonen. Natuur-
lijk kunt u zich ook gewoon in-
schrijven voor de bijscholing als 
u geen TC II trainer bent.

De doelstelling van de bijscho-
ling is om trainers meer inzicht te 
geven in het belang van een goe-
de fysieke ontwikkeling en ge-
steldheid van spelers, gericht op 
het voetbalspel van de individue-
le speler continue te verbeteren. 
De bijscholing legt het verband 
tussen de fysieke fitheid en de 
voetbalprestatie en richt zich ook 
op het voorkomen van blessures.
De bijscholing ‘Voetbal Fysiek’ 
wordt georganiseerd door Nati-
onaal Bureau Sport Stimulering 
en wordt gehouden in onder an-
dere Haarlem. Alle informatie is 
te vinden op . Ook kunt u natuur-
lijk bellen met Nationaal Bureau 
Sport Stimulering via nummer 
035-3030030.

Fysieke fitheid en voetbalprestatie

Heemstede - Autobedrijf Schal-
ken is sinds 25 jaar gevestigd 
aan de Havenstraat 81-83. Aan-
gezien de grond door een pro-
jectontwikkelaar is aangekocht, 
keek eigenaar Guus Schalken al 
enige tijd uit naar een andere lo-
catie. Maar de economische cri-
sis lijkt daar nu verandering in te 
brengen; de plannen zitten voor-
lopig in de ijskast. De 64-jarige 
Schalken zag een verhuizing wel 
zitten. “De directe omgeving is 
er niet op vooruit gegaan”, merkt 

hij glimlachend op, “er is hier-
naast pas nog een hennepplan-
tage ontmanteld. We wachten nu 
op beweging bij de banken, zo-
dat  de financiële afhandeling 
met de aannemer geregeld kan 
worden.”
Dat hij doorgaat staat vast. Be-
doeling is dat vaste medewer-
ker Daniel Valkenaar het bedrijf 
gaat overnemen. Samen met 
Jan Schut vormen de heren een 
team van echte techneuten, lief-
hebbers van de autotechniek en Van links naar rechts Daniel Valkenaar, Guus Schalken en Jan Schut.

Kringloopwinkel 
Velserbroek een eldorado

Regio - Aan de Zadelmaker-
straat 16a in Velserbroek, waar 
voorheen drukkerij Cornegge 
was gevestigd, heeft op 15 juli 
2011 de Kringloopwinkel Velser-
broek zijn intrek genomen. De 
drijvende krachten achter deze 
vestiging zijn Jan Donkervoort 
en Matje Gerrits, bijgestaan door 
een aantal vrijwilligers.
Jan Donkervoort: “Milieu en so-
ciaal staan bij ons centraal. Zo 

Druk bezochte sponsor-
borrel met Guus Hiddink
Regio - In een bomvol clubhuis 
was afgelopen vrijdagavond nie-
mand minder dan Guus Hid-
dink te gast tijdens de sponsor-
borrel van de Koninklijke HFC. 
Rond de tweehonderd sponsors 
en hun relaties genoten met vol-
le teugen van zowel de inleiden-
de woorden van Henk Uildriks, 
penningmeester van de vereni-
ging, als van Hiddink die mooie 
verhalen vertelde over zijn jeugd 
en natuurlijk over zijn successen 
als trainer.
Op de vraag van Uildriks hoe de 
succescoach het toch voor el-
kaar heeft gekregen om zo’n 
mooie loopbaan te realiseren, 
antwoordde Hiddink relative-
rend: “Ook ik heb hier en daar 
ongezouten kritiek gekregen. 
Ik heb er alleen nooit zo’n last 
van gehad. Het is de waan van 
de dag. Ik kon dat makkelijk van 
me afzetten. Ik heb ook altijd een 
kleine groep goeie mensen om 
me heen die me adviseren en 
bijstaan wanneer nodig.’’
Hiddink is zo af en toe ook nog 
te gast in Zuid-Korea, waar hij 
als bondscoach in 2002 de hal-
ve finale haalde van het WK. Tij-
dens een van die bezoeken had 
hij Jean Marie Pfaff, de vroege-
re keeper van de Rode Duivels, 
meegenomen. “Altijd weer staan 
er zo’n twintig cameraploegen 
op het vliegveld te wachten. En 

een stuk of vijftig, zestig fotogra-
fen. Het is echt niet te geloven. Ik 
was er vorig jaar met Jean Ma-
rie. Die was helemaal in zijn nop-
jes met al die belangstelling. Hij 
maakte zich al breed voor de fo-
to’s. Maar toen ik linksaf sloeg 
voor een korte persconferentie 
en Jean Marie rechtdoor ging, 
liepen echt álle journalisten, ca-
meramensen en fotografen met 
mij mee. Je had dat gezicht van 
Pfaff moeten zien. Geweldig!’’
De Koninklijke HFC organiseert 
tijdens het voetbalseizoen iede-
re laatste vrijdag van de maand 
een sponsorborrel. De formule 
is inmiddels vermaard. Sprekers 
worden op vaak zeer humoris-
tische wijze ingeleid, waarna ze 

gespecialiseerd  in de merken 
Mazda en Ford. “Ik heb nooit een 
dealerschap gehad, want ik heb 
bewust niet groter willen groei-
en. Maar we hebben een goede 
samenwerking -  al sinds het be-
gin - met de dealer in Hoofddorp 
die betrouwbaar is gebleken. En 
dus niet met de dealer in Haar-
lem of Velserbroek. Die wisselt 
namelijk nog wel eens van ei-
genaar en van locatie, dus daar 
rommelt het mij teveel.”
Het autobedrijf van Guus Schal-
ken werkt met Mazda en sinds 
enkele jaren is daar Ford bijge-
komen, omdat de techniek en de 
testapparatuur dezelfde is. Veel 
van zijn klanten zijn van het eer-
ste uur. “Het zijn voor een groot 
deel mensen die de overhead 
van een dealer niet willen beta-
len. Ze vertrouwen op ons vak-
manschap en waarderen de per-
soonlijke service. Van een te-
rugloop hebben wij hier geluk-
kig niets gemerkt. Dat ligt an-
ders bij de dealers, die een mi-

nimaal aantal auto’s moeten ver-
kopen om het dealerschap te be-
houden.” 
Schalken verkoopt weliswaar 
nieuwe auto’s, maar de main 
business is onderhoud en re-
paratie. “In de loop der jaren 
wordt bijna niets meer verdiend 
op nieuwe auto’s. Het idee is dat 
de hele marge op nieuwe auto’s 
gaat verdwijnen en de nadruk 
komt te liggen op de aftersales, 
de verzekering en de accessoi-

res. Je moet er allerlei toeters en 
bellen bij verkopen.” 
Bij schalken liggen ze er niet 
wakker van, want hun hart gaat 
uit naar het sleutelen, de tech-
niek van de auto. Daar zijn ze 
keien in (“In de elektronica zijn 
we beter dan de dealer”). De 
fascinatie voor een Ferrari snapt 
Guus Schalken niet helemaal. 
Liever fotografeert hij in zijn vrije 
tijd; geen auto’s, maar vogels.
Mirjam Goossens

zelf aan de beurt zijn om hun ei-
gen verhaal te vertellen. Er kwa-
men door de jaren heen al tal 
van bekende Nederlanders naar 
de Spanjaardslaan, zoals Mark 
Rutte, Erica Terpstra, Annema-
rie van Gaal, Barry Hughes, Ed 
Scheepbouwer, Foppe de Haan, 
Caroline Tensen, Tom Egbers, 
enz. Voor meer informatie kijk op 
www.konhfc.nl/sponsors.

krijgen de bruikbare spullen een 
tweede kans en draag je bij aan 
een beter milieu. Zo doneren wij 
ook aan diverse goede doelen, 
onder andere aan de Stichting 
Dier en Zorg. Wij zijn nu reeds 
zes maanden bezig en hebben al 
een redelijk aantal vaste klanten 
die bijna dagelijks - mede door 
de dagelijkse inbreng van spul-
len - bij ons langskomen en het 
ook zeer leuk en gezellig bij ons 
vinden om lekker rond te strui-
nen in onze 400 m2 winkelver-
koopruimte. Er staat van alles 
en nog wat: kasten, bankstellen, 
kleding, boeken en keukenge-
rei. Het is te veel om op te noe-
men. Dus voor mensen die graag 
een beetje rond willen neuzen is 
het hier een eldorado. Ook als u 
spullen heeft die overbodig zijn 
en die u toch niet meer gebruikt 
zoals boeken, tv’s, witgoed, glas-
werk, kleding, deze kunt u ge-
woon bij ons langs brengen. Wij 
kunnen het ook, na afspraak, bij 
u komen ophalen. Wel moet het 
in zodanige staat zijn zodat an-
dere mensen het weer kunnen 
hergebruiken.” Info: telefoon 06-
19088576. De winkel is geopend 
op maandag van 12.00 tot 17.00 
uur en van dinsdag tot en met 
zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur.

Echte liefhebbers bij autobedrijf Schalken
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Een levensechte ‘Rebornbaby’ 
van Lia Bottem.

Poppen, beren en sieraden
Regio - Zondag 5 februari wordt 
het Atrium van het NH Leeuwen-
horst in Noordwijkerhout, aan de 
Langelaan 3, weer omgetoverd 
in een wereld vol poppen, beren, 
miniaturen en sieraden. De ope-
ningstijden zijn van 10.00 uur tot 
16.30 uur. Entree: volwassenen 
5 euro, 65+ 4 euro en kinderen 
onder begeleiding mogen gratis 
naar binnen. Er is een grote gra-
tis parkeerplaats aanwezig!
Meer dan 50 stands met experts, 
niet alleen uit Nederland maar 
ook uit Duitsland en België, 
zult u er aantreffen. Wereldbe-
roemde kunstenaarsberen, ma-
terialen om zelf poppen te ma-
ken, demonstraties sieraden ma-
ken, u vindt het er allemaal. En 
uiteraard zijn poppen- en be-
rendokters aanwezig. Zij bieden 
ter plekke eerstelijnshulp maar 
als ‘de kwaal’ groter is dan ver-
wacht, dan wordt er met u een 
afspraak gemaakt voor een be-
zoek aan hun eigen poppen- en 
berenkliniek. 
Op de website www.magentaf-

luwijn.nl vindt u meer informatie 
over de deelnemers. Hier treft u 
ook een bon aan met een aan-
trekkelijke korting op de entree-
prijs. U mag die bon zo vaak uit-
printen als u wilt.

Ladies Night in Theater de Luifel
Heemstede - Nog grootser, met 
méér deelnemende bedrijven en 
artiesten: de 2de Ladies Night in 
Theater de Luifel op vrijdag 10 
februari. U wordt stijlvol ontvan-
gen met een glas prosecco en 
lekkere hapjes. In de foyer staan 
vele stands, waar u inspiratie 
kunt opdoen, voorjaarsmake-up 
kunt laten aanbrengen en onder 
andere allerlei leuke accessoires 
kunt aanschaffen. Tevens kunt u 

loten kopen met een grote kans 
op mooie prijzen, beschikbaar 
gesteld door alle deelnemen-
de bedrijven. Daarnaast wordt u 
ook nog eens een mooi theater-
programma aangeboden!
Deze spetterende avond wordt 
gepresenteerd door cabaretiè-
re Nathalie Baartman. Schrijfster 
Anne-Gine Goemans en het Trio 
Zazi verzorgen het wervelende 
gedeelte voor de pauze en ca-

Het ouder 
wordende Brein
Heemstede - Donderdag 16 
februari organiseert Welzijn 
Ouderen Heemstede samen 
met De Pauwehof en Casca 
een bijeenkomst over het ou-
der wordende brein. Helaas is 
de spreker Hans van Dam we-
derom verhinderd naar Heem-
stede te komen. Er komt een 
uitstekende plaatsvervanger: 
de voorlichter van het Fonds 
Psychische Gezondheid en 
de Hersenstichting zal nu een 
presentatie verzorgen. In deze 
presentatie komt aan de orde 
hoe het geheugen werkt, wat 
er gebeurt met het geheugen 
op oudere leeftijd en wat de 
meest voorkomende geheu-
genproblemen zijn. Er worden 
tips gegeven hoe je beter kunt 
onthouden en wat te doen bij 
vergeetachtigheid. Het ver-
schil tussen ouderdomsver-
geetachtigheid en dementie 
wordt eveneens besproken. 
De aanwezigen worden van 
harte uitgenodigd zelf geheu-
genoefeningen te doen. De 
bijeenkomst is in De Pauwe-
hof, Achterweg 19 te Heem-
stede, begint om 14.00 uur 
en zal rond 16.00 uur afgelo-
pen zijn. 
Kaarten á 3,50 (inclusief kof-
fie/thee)  zijn te koop bij de 
Stichting Welzijn Ouderen 
Heemstede, Casca en De Pau-
wehof. Voor meer informatie: 
023-5288510.

Expositie S. Th. van Riezen
Bennebroek - Bali speelt een 
prominente rol in het werk van 
S. Theo van Riezen. Enkele ma-
len per jaar brengt hij daar een 
aantal maanden door en werkt 
er met lokale assistentie aan zijn 
boomstronken en schilderijen. 
De ziekte van Parkinson maakt 
hem afhankelijker van anderen, 
al draait de ideeënmotor onver-
minderd door. Zijn werk doet 
recht aan de Balinese sfeer en 
kenmerkt zich door krachtige 
vormen en primaire kleuren die 
de beschouwer in een aansteke-
lijk optimisme tegemoet spatten.
In Nederland werkt hij samen 
met Frank van der Schaaf op zijn 
atelier Bleek en Hove in Sant-
poort. Hier ontstaan zijn erosie-
kransen en installaties uit res-
ten tropisch hardhout, aangetast 
door de werking van het water 
en de tijd en voorzien van nieuw 
en kleurrijk leven als een feniks, 
herrezen uit zijn eigen as...
In de periode van 3 tot en met 
29 februari toont Van Riezen zijn 
werk in het voormalige gemeen-
tehuis van Bennebroek, Benne-
broekerlaan 5. De openingstij-
den: maandag tot en met vrijdag 
van 8.30 tot 12.30 uur en woens-
dagmiddag van 13.30 tot 16.30 
uur.
Wie alvast een indruk wil krij-
gen van het werk kijkt op http://
s-theo.nl.

Valentijnskaart 
maken

Heemstede - Op woens-
dag 8 februari, van 14.30 tot 
15.30 uur, vindt in Biblio-
theek Heemstede op het Ju-
lianaplein 1 een workshop 
plaats voor kinderen van 9 
tot en met 12 jaar. Kunste-
nares Naomi Mazoyer maakt 
samen met de kinderen een 
Valentijnskaart. De toegang 
is gratis; wel graag reserve-
ren via 023-5115300.
Kijk voor meer informatie op 
www.bibliotheekhaarlem.nl.

baretière Yora Rienstra geeft na 
de pauze een voorproef uit haar 
nieuwe show.
U gaat zeker niet met lege han-
den naar huis! Natuurlijk ont-
vangt u na afloop een goed ge-
vulde ‘Goodiebag’. De zaal is 
open op vrijdag 10 februari om 
19.30 uur, aanvang: 20.15 uur. 
Kaartverkoop à 19,50 bij Vrien-
den van Theater de Luifel, via 06-
28855004 (Tineke Geerars). 
De opbrengst van de Tweede La-
dies Night komt ten goede aan 
een uitbreiding van de geluids-
installatie van Theater de Luifel. 
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Expositie Jan Dircke Smit 
in de Luifel
Heemstede - De foyer van de 
Luifel, het sociaal cultureel cen-
trum van Casca in Heemste-
de, is ook expositieruimte. Iede-
re zes weken stelt een kunste-
naar hier zijn of haar kunstwer-
ken tentoon.  Vanaf maandag 
6 februari is dit kunstenaar Jan 
Dircke Smit. De expositie wordt 
geopend door Casca directeur 
Sjaak Struif. 

Fijnschilder Jan Dircke Smit ex-
poseert onder de naam Dircke 
zijn figuratieve schilderijen. Op-
vallend aan zijn werk is de diver-
siteit aan onderwerpen en uit-
voering, die gemeen hebben dat 
zij een emotie losmaken. Door 
deze diversiteit vraag je je zelfs 
af of deze werken wel van één en 
dezelfde schilder zijn. 

De vroegere graficus begon ooit 
met potloodtekeningen. Als re-
toucheur leerde hij van de Haar-
lemse kunstenaar Cor Hak het 
penseel hanteren. Pas later ont-
wikkelde hij zich als schilder.
Zijn werk is herkenbaar aan de 
kracht van vorm en kleur en het 
perspectief. De beelddragers die 
Dircke gebruikt voor zijn schil-
derijen zijn divers; schilders-
doek, panelen en linnenpapier. 
Zijn favoriete materiaal is olie-
verf  en soms maakt hij in com-
binatie daarmee gebruik van 
technieken, zoals acryl (voorna-
melijk voor onderschilderingen) 
en inkt. Details zijn heel belang-
rijk in het werk van Dircke. Ver-

der werkt hij op papier met pot-
lood en houtskool. 
Mensen zijn niet zelden het on-
derwerp van zijn werken. Ook 
landschappen, vaak uit de naas-
te omgeving (Bollenstreek), die 
hij eerst op locatie schetst of fo-
tografeert en later in zijn atelier 
in Hillegom uitwerkt. Ook maakt 
hij muurschilderingen tot op 
groot formaat. Zijn meest recen-
te werken, waaronder veel mo-
nochroom werk, staan op: www.
dircke.nl. 
De expositie is tot en met vrij-
dag 23 maart bij Casca in de Lui-
fel, Herenweg 96, Heemstede en 
te bezichtigen tijdens openings-
uren. De toegang is gratis.

PKN 
Bennebroek

Bennebroek - Bij de Hervormde 
Gemeente Bennebroek aan de 
Binnenweg 67 is ds. W.M. Schin-
kelshoek zondag 5 februari om 
10.00 uur de voorganger.

Seniorweb 
Snuffelcursus
Heemstede - De Seniorweb 
Snuffelcursus, die dinsdag 21 
februari of woensdag 22 febru-
ari van start gaat bij Casca, is 
voor 55-plussers die nog (bijna) 
niet met een computer gewerkt 
hebben en willen weten of 
het ‘computeren’ iets voor hen 
is. In deze cursus gaat onder be-
geleiding van docent Hans ten 

Ham (woensdag) of Henk Kuip-
hof (dinsdag) oefenen met de 
muis, werken met het toetsen-
bord en wat rondkijken op In-
ternet. 
De Seniorweb Snuffelcur-
sus wordt gegeven bij Casca 
in de Luifel en start op dinsdag 
21 februari van 10.00 tot 12.00 
uur. Ook start er een cursus op 
woensdag 22 februari van 10.00 
tot 12.00 uur. Opgeven kan tele-
fonisch op werkdagen tussen 9 
en 12 uur via 023-5483828-1 of 
via de website www.casca.nl. 
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Bavo Stichting veertig jaar 
voor oud en jong
Heemstede - De Bavo Stichting 
Heemstede is geen organisatie 
die op de voorgrond wil treden, 
maar een jubileum  wel graag 
viert. Zaterdag werd de veer-
tig jaar gevierd met een project 
dat past bij hun doel: ‘het ver-
beteren van de kwaliteit van het 
bestaan bij het ouder worden. 
Door middel van financiële bij-
dragen,  het bevorderen van in-
novaties en experiment op het 
gebied van woon-en zorgvoor-
zieningen voor ouderen, het 
wetenschappelijk onderzoek op 
het gebied van gerontologie. 
Tevens wordt geld beschikbaar 
gesteld om oud en jong samen 
te brengen’. Het vermogen van 
Bavo komt uit de verkoop van 
een groot pand aan de Kerklaan, 
de voorloper van het bejaar-
dentehuis Overbos aan de Ja-
cob van Lennepweg. Het nu 
voor de sloop staande Overbos 
is ooit met  geld van de overheid 
gebouwd en het grootste deel 
van  de opbrengst van de ver-
koop van de Kerklaan is vast-
gezet. Uit de opbrengst van dit 

vermogen worden vele projecten 
betaald. 

Jubileum bij Casca
Zaterdag verwelkomde Marjolein 
Huijser van Casca de vrijwilligers 
van Welzijn Ouderen Heemstede, 
de Pauwehof en Casca voor een 
aantal workshops. Vrijwilligers 
zonder wie de diensten en acti-
viteiten voor ouderen in Heem-
stede niet mogelijk zijn. De voor-
zitter van Bavo vertelde over de 
achtergrond van de stichting en 
hoe zij diverse projecten steu-
nen. Na een uitgebreid lunch-
buffet ging men aan de slag. 
Sieraden maken met kralen en 
touwtjes, nana`s schilderen, de 
poppetjes versieren of zelfs aan-
kleden. Leren zingen, dus eerst 
leren ademen, dan in een vlot 
tempo van klassiek en via Beat-
les naar meerstemmig. Portret 
fotograferen met verschillende 
belichtingen, een heel dankbaar 
leerobject. Tapas maken en al-
le deelnemers laten proeven. Tot 
slot een drankje met een heus 
concert van tien saxofoons. Tien 

bekende Heemstedenaren had-
den in negentig minuten saxo-
foonles  gehad, het klonk als-
of ze al negentig dagen speel-
den. Een muzikale afsluiting van 
een feest voor mensen  die altijd 
klaar staan voor anderen. 
Generatiemix
De Stichting Welzijn Ouderen, 
met Casca en de Pauwehof, gaat 
in dit kader het project Gene-
ratiemix uitvoeren in de maan-
den maart tot en met mei 2012 
met elf verschillende activiteiten. 
Leuk voor jong en oud waar de 
Bavo Stichting voor staat. Met 
activiteiten als de start genera-
tiemix met een kaartenactie. Sa-
men koken, samen eten. Rond 
4 en 5 mei. Gelegenheidskoor, 
workshop digitaal fotoalbum 
maken, kindertuinen, muziek, 
mozaïek buurtproject, muziek en 
dansen ook met peuters, tennis. 
Als afsluiting een tentoonstelling 
van kunstwerken gemaakt door 
oud en jong. Zo blijft de erfe-
nis van een bejaardentehuis nog 
lang zijn waarde bewijzen.
Ton van den Brink

Het negentig minuten saxofoon gelegenheidsorkest.

Blauwe Reigers op zoek 
naar nieuwe broedplaats
Heemstede - Op 18 janua-
ri maakte de Heemsteder mel-
ding van het feit dat er nesten 
van Blauwe Reigers (Ardea Ci-
nerea) werden weggehaald uit 
de bomen bij Het Overbos. Naar 
aanleiding hiervan stelde PvdA-
raadslid Joke Ruitenberg vragen 
aan het Heemsteedse college. In 
haar antwoord stelt de gemeente 
geen directe partij te zijn, omdat 
het bevoegde gezag berust bij 
het ministerie van Economische 
Zaken, Landbouw en Innovatie.
Het blijkt verder dat de betrok-
kenen bij de sloop en de nieuw-
bouw niet over een nacht ijs 
gaan. Er is alom advies ingewon-
nen en daaruit blijkt het volgen-
de. Tijdens het broedseizoen zijn 
de vogels beschermd. Als zij niet 
broeden en er geen sprake is van 
een ecologische noodzaak de 
nesten in stand te houden, mo-
gen de bestaande nesten wor-
den verstoord. Het broedseizoen 
begint pas in februari/maart dus 
kon men met de bestaande re-
gels in de hand de nesten on-
klaar maken. 
Om verstoring door trillen en ge-

luid tijdens de sloop voor de vo-
gels te voorkomen zijn de nes-
ten tijdelijk afgedekt met plas-
tic. Dit moet voorkomen dat de 
reigers toch gaan broeden. In 
de omgeving blijken er voldoen-
de plaatsen (bomen) te zijn waar 
de vogels een nieuwe broed-
plaats kunnen vinden. Na de 
sloop worden de oorspronkelij-
ke nesten weer ontdaan van het 
plastic en de specialisten ver-
wachten dat de vogels het vol-
gende broedseizoen weer op de 
oude nesten zullen terugkeren. 
De bomen zelf blijven, ook na 
de nieuwbouw, onaangetast zo-
dat de kans groot is dat de rei-
gers daadwerkelijk terugkomen 
in 2013.

Omwonenden die al jaren ge-
nieten van deze bijzondere kolo-
nie reigers houden de zaak goed 
in de gaten. Het positieve effect 
kan zijn dat er na 2013 ook op 
andere plaatsen kolonies zijn 
ontstaan waardoor nog meer in-
woners daar met plezier naar 
kunnen kijken.
Eric van Westerloo

Tieneryoga past in het tijdsbeeld
Heemstede - Tieneryoga is 
een term die allang niet meer 
de wenkbrauwen doet fronsen. 
Van tieners wordt veel gevraagd: 
proefwerken, tentamens en exa-
mens. Tel daarbij op de druk om 
te presteren op sportief, sociaal 
en maatschappelijk gebied en je 
begrijpt de behoefte aan een mo-
ment van rust. Sinds 2009 geeft 
Sandra Diependaal -  naast de re-
guliere lessen -  wekelijks yoga-
les aan deze specifieke groep bij 
de Praktijk Heemstede. De yoga-
instructrice ziet voor tieners nog 
een ander voordeel van yoga, na-
melijk de fysieke kant.  “Jonge-

ren in de westerse wereld bren-
gen vele uren door voor de tele-
visie en achter de computer. Ook 
al doen ze aan sport, ze bewe-
gen toch veel minder dan kinde-
ren van vorige generaties. Daar-
door lopen ze het risico al op jon-
ge leeftijd hun flexibiliteit te ver-
liezen en vatbaar te worden voor 
kwetsuren en pijntjes. Yogaoefe-
ningen zijn ideaal voor de condi-
tie van spieren en gewrichten en 
verbeteren de lichaamshouding.”
Sandra Diependaal startte met 
een groep meisjes in de leef-
tijd van 15 en 16 jaar. Zij waren 
meteen enthousiast over de yo-

ga. Met een groepje jongens in 
de basisschoolleeftijd verliep het 
wat moeizamer, aldus Sandra. 
“De meiden vinden het gewoon 
heerlijk om naast hun drukke 
agenda met proefwerken en so’s 
even te kunnen relaxen. De jon-
gens waren best druk van zich-
zelf en hun ouders hoopten dat 
ze door de yoga wat rustiger zou-
den worden. Dat lukte tot op ze-
kere hoogte, maar eigenlijk wil-
den ze gewoon lekker buiten 
spelen”, lacht ze. “Ik richt me nu 
op tieners vanaf 12 jaar die zo’n 
rustmoment fijn vinden. En ver-
der hebben jongeren met ADHD, Sandra Diependaal.

concentratie- en leerproblemen, 
faalangst, ademhalingsproble-
men en slapeloosheid veel baat 
bij yoga. Als je weet om te gaan 
met spanning en je leert om op 
de juiste wijze adem te halen is er 
veel winst te behalen. Daar kan je 
je levenlang plezier van hebben.”
Momenteel is er nog ruimte voor 
enkele tieners om mee te doen 
met de yogales op donderdag 
van 16.30 – 17.30 uur. Voor aan-
melding in februari geldt geen 
inschrijfgeld. Informatie en gratis 
proefles: www.depraktijk-heem-
stede.nl of tel: 023-5291642. In 
de nabije toekomst wordt ook 
zwangerschapsyoga aangebo-
den in De Praktijk Heemstede.
Mirjam Goossens
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Verhuizing en uitbreiding activiteiten 
voor Tuday Sports en Leisure!
Heemstede - Per 1 januari 2012 
is Tuday Sports en Leisure ver-
huisd naar de Industrieweg 4A te 
Heemstede en heeft haar activi-
teiten uitgebreid.  Naast de web-
shop www.tudaysports.nl , biedt 
de zaak vanaf heden ook een 
ski- service en  2de hands sport-  
en vrije tijd outlet.
Er is nu een showroom om klan-
ten beter te kunnen bedienen, 
die  via de webshop de goede-
ren willen af halen, willen passen 
en/of bekijken.

2e hands outlet
U kunt bij Tuday Sports en Lei-
sure eveneens uw 2de hands 
sport- en vrije tijd artikelen in-
brengen voor  verkoop.  Het 
gaat hierbij om 2de hands arti-
kelen  zoals sportkleding,  club-
kleding van o.a. Alliance, HBC, 
RCH en VEW, tennisrackets, ski-

schoenen, hockeysticks, honk-
balhandschoen, tent etc.,  zo-
lang het maar sport-gerelateerd 
is.  Uit onderzoek blijkt dat niet 
ieder artikel  eenvoudig via in-
ternet te verkopen is. Er zijn bij-
voorbeeld artikelen  maatgebon-
den,  klanten willen kijken, pas-
sen, meten, voelen,  voordat ze 
de goederen aanschaffen.
Hier biedt  Tuday Sports en Lei-
sure de oplossing voor. 
Ingebrachte goederen dienen 
compleet, gewassen en zonder 
defecten te worden ingeleverd.
U bepaalt in overleg met de win-
kel de verkoopprijs. De voor-
waarden en spelregels vindt  u 
op de website van Tuday Sports 
en Leisure.  Bent u op zoek naar 
een bepaald item of iets speci-
aals, stuur uw verzoek dan in via 
info@tudaysports.nl  en zij gaan 
voor u op zoek.

Ski-service
Per direct levert de winkel een 
ski-service, voor onderhoud en 
service aan ski’s of snowboard. 
Dat betekent dat u nu de mo-
gelijkheid heeft om uw mate-
riaal vakkundig te laten afstel-
len, repareren, slijpen en waxen. 
Gewerkt wordt met o.a. Winter-
steiger-apparatuur.  Inleveren 
en binnen  enkele dagen weer 
klaar!  Kijk op de website voor de 
mogelijkheden en prijzen. 
Openingstijden Tuday Sports en 
Leisuren: donderdag en vrijdag 
van 10.00 tot 17.00 uur, en zater-
dag op (telefonische)  afspraak. 
Het (tijdelijk) telefoonnummer is: 
06-27 23 24 25.
Het team van Tuday Sports en 
Leisure hoopt u snel te mogen 
begroeten aan de Industrieweg 
4A te Heemstede,  waar het gra-
tis parkeren is voor de deur! 

Heemstede - Schoonheids-
salon ´Bodyform Studio’ uit 
Heemstede bestaat tien jaar. 
De gediplomeerde Gonda 
Kops heeft de afgelopen tien 
jaar veel kennis en ervaring 
opgedaan. Gonda: “Er zijn 
nog steeds vrouwen die zich 
opmaken zoals ze dat deden 
toen ze 18 waren. Dat maakt 
ze - onnodig - oud. Stem je 
make-up af op jouw leeftijd. 
Zo kan je er tien jaar jonger 
uitzien, in plaats van tien jaar 
ouder.”

Jonge oude make-up
Gonda heeft op het gebied van 
make-up al veel klanten ad-
vies gegeven. Het viel haar op 
dat vrouwen die ouder worden 
hun kleding wel aanpassen aan 
hun leeftijd, maar hun make-up 
op dezelfde manier aanbren-
gen zoals ze al jaren gewend 
zijn. Gonda vindt het belangrijk 
om met aanwijzingen en advie-
zen de make-up van haar klan-
ten passend te krijgen. Zo advi-
seert Gonda oudere klanten bij-
voorbeeld niet de kleuren van 
hun oogschaduw te verande-
ren maar de manier waarop de 
klant de oogschaduw aanbrengt. 
Dit resulteert in een jongere uit-
straling.

Specialisaties  
Gonda Kops begon tien jaar ge-
leden haar Bodyform Studio. In 
de begintijd van de haar salon 
bood zij alleen bodyformer be-
handelingen aan; een afslank-

methode die zich richt op het 
principe van spiersimulatie en 
bindweefselversteviging. Hier-
mee slanken klanten af op de 
probleemplekken. Al snel bleek 
dat Gonda´s klanten behoef-
te hadden aan meer en andere 
verzorgende behandelingen. Om 
die reden volgde zij verschillen-
de opleidingen en is inmiddels 
gediplomeerd schoonheidsspe-
cialiste met de specialisaties ‘vi-
sagist’ en ‘permanente make-up’. 
Haar kennis over de ontwikkelin-
gen in de branche houdt ze bij 
door het volgen van trainingen 
en cursussen en het lezen van 
vakbladen. 

Meer dan alleen mooi maken
Inmiddels is de Bodyform Stu-
dio een volwaarde schoon-
heidssalon waar klanten te-
recht kunnen voor gezichtsbe-
handelingen, massages, visagie 
en permanente make-up. Gon-
da haalt nog steeds veel voldoe-
ning uit haar werk en heeft klan-
ten die zich al ruim tien jaar door 
haar laten behandelen. Gonda: 
“Schoonheidsspecialiste zijn be-
tekent voor mij niet alleen be-
zig zijn ‘mooi maken’. Het ver-
trouwen dat mijn klanten in mij 
hebben, het persoonlijke contact 
en de bijdrage die ik kan leve-
ren aan iemands zelfvertrouwen 
en uitstraling, dat geeft mij heel 
veel voldoening.”
Bodyform Studio is gevestigd 
aan de Haemstedelaan 1C in 
Heemstede. Meer info:
www.bodyformstudio.nl

‘Je mag het karakter van het 
gezicht nooit veranderen’
Heemstede - Wanneer je aan 
huidverzorging denkt, denk je 
al gauw aan een schoonheids-
specialiste. De vrouw die je huid 
en daarmee ook jou even lekker 
in de watten legt. Tegenwoordig 
is het begrip schoonheid ech-
ter veel meer omvattend dan al-
leen het uiterlijk, ook je innerlij-
ke schoonheid telt en dat kan al-
leen naar buiten komen als je je
lekker in je vel voelt. Daar gaat 
het juist om, je lekker in je vel 
voelen en die kleine onvolmaakt-
heden, die iedereen wel heeft, te 
accepteren. Of je doet iets aan die
kleine onvolmaaktheden, door 
bijvoorbeeld permanente ma-
ke-up.

Skinpoint beseft wat permanen-
te make-up voor mensen kan 
betekenen. De reden waarom 
mensen kiezen voor permanen-
te make-up loopt volgens Tessa 
Captijn van Skinpoint nogal uit-
een. “Ik verdeel het zelf altijd in 
twee groepen. De esthetische 
pigmentatie en medische pig-
mentatie. Over esthetische pig-

mentatie spreken we als het gaat 
over het opnieuw stileren van 
dunne of afwezige wenkbrau-
wen, de oogopslag mooier ma-
ken door het zetten van eyeliners 
of de mondcontour verbeteren 
door een subtiele lipliner. Me-
dische pigmentatie heeft daar-
entegen vaak, zoals het woord 
het al zegt, een medische oor-
zaak. Het kan daarbij net zo goed 
gaan om wenkbrauwen of eye-
liners bij een alopecia-patiënt 
die geen haargroei meer heeft, 
maar ook over het aanbrengen 
van een nieuwe tepelhof bij een 
borstreconstructie of het camou-
fl eren van bijvoorbeeld littekens 
of een hazenlip. Hierbij speelt 
de permanente make-up speci-
alist dus een cruciale rol bij de 
fi nishing touch van het werk van 
de chirurg.“
Over het algemeen blijft perma-
nente make-up ongeveer 5 jaar 
zitten. De intensiteit van uw per-
manente make-up vervaagt in de 
loop der tijd. Dit is echter volko-
men afhankelijk van persoon tot 
persoon.

Dit heeft ondermeer te maken 
met de natuurlijke celvernieu-
wing, het afweersysteem en in-
vloed van UV-licht.

Een permanente make-up be-
handeling duurt ongeveer 1 tot 
1,5 uur inclusief voorgesprek, 
voortekenen, kleurkeuze, het 
zetten van de permanente ma-
ke-up en afhandeling. In prin-
cipe hoeft de huid na het aan-
brengen van permanente make-
up geen speciale behandelingen 
te ondergaan. Teneinde ervoor 
te zorgen dat uw permanente 
make-up optimaal zal zijn heeft 
Skinpoint een overzicht voor u 
samengesteld met de richtlijnen 
voor de nazorg en neemt voor-
afgaand aan de behandeling
alle richtlijnen voor nazorg met 
u door.

Wilt u meer weten over de mo-
gelijkheden van permanente 
make-up, neem dan gerust con-
tact op met Skinpoint via 023 547 
78 52 of kijk op de website
www.skinpoint.nl

Wellness SPECIAL

Voor... ...Na

Camplaan 35  |  2103 GV Heemstede  |  Tel.: 023 - 82 00 170  |  Mobiel: 06 - 50 28 44 02  |  Fax: 023 - 82 00 169
aanlever@heemsteder.nl  | www.heemsteder.nl

sauna - figuurcorrectie - 
schoonheidssalon - fitness 
- vitaliteit - yoga - je hoofd 
leegmaken - actief - gezond - 
buitenlucht - ontspanning 
- massage - sportclub - tai chi 
- zwemmen - nieuwe look - 
huidoppepper - slankdagje 
- in balans - floaten - bodycheck 
- hardlopen - soepel - positief 
denken - geest vrij maken 
- recepten met pure ingrediënten 
- powergym - beautydagje

Het woord wellness staat voor 
zóveel manieren om je lekkerder 
in je vel te voelen, dat we nog wel 
even verder zouden kunnen gaan. 
Of het nu om de buitenkant gaat 
of de binnenkant: een mens heeft 
het nodig om zich goed in zijn vel 
te voelen. Sombere berichten over 
recessie en een harder wordende 
maatschappij kunnen de geest 
van een zich ‘well’ voelende 
mens niet kapot krijgen. En daar 
hebben mensen graag wat voor 
over. De Heemsteder ook! Vanaf 
nu brengen we maandelijks een 
Wellness special in de krant. 
Hierin kunt u - omdat u zich in 
deze branche bevindt - voordelig 
adverteren. Er zijn twee formaten 
om uit te kiezen. Informeer 
tevens naar de mogelijkheid voor 
redactionele aandacht. 

Een normaal model advertentie 
kost 49,20 euro 
(7.2 cm breed en 8 cm hoog)
Het grote model advertentie 
kost 117,60 euro 
(10.8 cm breed en 14 cm hoog)

(prijzen ex. btw)
De kleur is inbegrepen.

Met vriendelijk groet,
Joke van der Zee
06 - 50 28 44 02

Wellness
special

Bodyform Studio Heemstede
“Jonge make-up maakt oud”
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Make-up
Basis:
Tessa heeft van nature een lichte huid. We hebben hiervoor als 
foundation de summertouch Beige van La Biostetique gebruikt. 
Het is een lichte foundation en poederbasis inéén die zich ver-
mengt met de huid en bijna niet voelbaar is.  Je voelt dus bijna 
niet dat je make-up draagt en dat is heel fi jn. En dit terwijl het 
een schitterende intense dekking geeft.
Voor onder de ogen hebben we een correcteur gebruikt in een 
zandkleur, die iets vaster is qua poederbasis en perfect dekt voor 
wallen en donkere kringen of uitspringende oneffenheden.

Ogen:
Omdat we Tessa haar mooie blauwe ogen naar voren willen ha-
len, gebruiken we een zwart kohlpotlood dat we later vervagen 
om de ogen zacht te houden maar toch te accentueren.
Die meest ideale vorm van de ogen is een amandelvorm. 
Tessa heeft van nature al mooie grote kijkers met een amandel-
vorm. We accentueren de amandelvorm door het potlood aan 
de buitenkanten van het ooglid iets dikker aan te zetten. Omdat 
Tessa nooit veel make-up draagt en ze het vrij natuurlijk wil hou-
den, hebben we als basis-oogschaduwkleur een champagne tint 
aangebracht over het hele ooglid. Daarna een copper kleur aan 
de buitenkant van het ooglid en in de arcadeboog.

Naam: Tessa van den Brandt
Leeftijd: 20 jaar 
Woonplaats: Hoofddorp
Huidskleur: licht
Natuurlijke haarkleur: donkerblond
Haarkleur voor de metamorfose: donkerblond
Kleur ogen: blauw

Haar
Kleur:
Tessa heeft van nature een donkerblonde haarkleur en een lich-
te huidskleur. Haar kleur heeft een iets warme gloed. Omdat 
Tessa snel rode wangen krijgt moeten we oppassen met war-
me kleuren omdat die een rode blos juist zullen accentueren. 
Daarom gaan we voor koele tinten. Om meer leven in haar kleur 
te brengen, hebben we een as-kleur highlights in het haar ge-
bracht met een violet-kleurige gloed. Op de lengte punten tus-
sen de highlights hebben we een REDKEN Shades kleuring ge-
bruikt. Dit is een semi-permanente glanskleuring met zo min 
mogelijk schadelijke stoffen, die het haar een schitterende glans 
geeft en natuurlijke nuances in het haar brengt zonder het haar 
veel te beschadigen. De combinatie van de highlights en de 
glanskleuring zorgen voor een verfrissend resultaat waardoor 
het haar van Tessa er weer sprankelend en levendig uitziet!

Model:
De meest ideale vorm van het gezicht is een ovale vorm. Op een 
ovale vorm kun je namelijk bijna alle soorten kapsels toepassen. 
Tessa had een behoorlijke lengte, maar deed er vrij weinig mee. 
Ze was opzoek naar een nieuwe frisse coupe die ze wat vaker 
los kan dragen en makkelijk kan opsteken voor haar werk.
Om het haar vlotter te maken, hebben we het haar net over haar 
schouders geknipt. Omdat ze het ook omhoog moet kunnen 
dragen hebben we de lagen lang gehouden, maar net kort ge-
noeg om het haar te laten springen en bovenop volume te cre-
eren. Door het haar onderste-boven te föhnen en alleen de bo-
venkant iets aan te zetten met een ronde borstel, valt het haar 
natuurlijk en heeft ze er zelf zo min mogelijk werk aan.

Ook zo’n metamorfose winnen? 
Loopt u dan vóór 16 februari binnen bij Hair & Beauty 
Lounge Heemstede aan de Blekersvaart en vraag naar 

het inschrijfformulier aan onze receptiebalie.
Ook voor gratis persoonlijk advies van één van onze 

REDKEN 5th Avenue stylists of make-up artists
bent u van harte welkom!

Voor Na

Wellness SPECIAL

De Metamorfose! Omdat de wenkbrauwen van 
Tessa weinig dicht tegen het 
oogbed liggen, gebruikten we 
vooral lichte tinten op haar 
ogen.
Onder de wenkbrauwen heb-
ben we een highlight kleur 
aangebracht die de ogen een 
liftend effect geeft. En op de 
wenkbrauwen een speciaal 
wenkbrauwenpotlood, in een 
natuurlijke grijs-bruine tint die 
we met een borsteltje hebben 
vermengd met de haartjes.

Blush:
Om de wangen van Tessa iets 
omhoog te duwen hebben 
we een perzik-kleurige blush 
aangebracht in de vorm van 
een maan, van ooghoogte tot 
aan het puntje van de neus-
hoogte. Ze krijgt op deze ma-
nier een frisse blos om haar 
wangen die niet overheersend 
is maar haar gezicht net iets 
accentueert.

Lippen:
Omdat Tessa mooie volle lip-
pen heeft gebruiken we een 
lichte tint op haar lippen, om 
de aandacht van haar spre-
kende ogen niet weg te trek-
ken. We hielden haar uitstra-
ling zo natuurlijk mogelijk 
door voor haar lippen alleen 
een karamelkleurige gloss 
als fi nishing touch te gebrui-
ken.

Website www.versuitdeijmond.nl 
voorziet in behoefte

Regio - Voor uw dagelijkse versproducten, zo-
als vlees, groente, fruit, vis, brood en zuivel
hoeft u de deur niet meer uit. U kunt al deze pro-
ducten eenvoudig en snel via het internet be-
stellen. 

De website www.versuitdeijmond.nl is een ge-
zamenlijk project van Keurslagerij Ridder,
Betty De Echte Groenteman, Vishandel Tol &
Zonen en Bakker Bart. Deze vier bedrijven heb-
ben elk een winkel aan het ‘versplein’ in win-
kelcentrum Beverhof en bieden hun complete
assortiment ook via het internet aan.
De deelnemers in dit project hebben ieder als zelf-
standig bedrijf al een grote reputatie opgebouwd 
met betrekking tot de kwaliteit van de producten. 

De kwaliteit van de door u geplaatste bestelling 
is dan ook bij voorbaat gegarandeerd! Voor u als 
consument heeft bestellen via het internet veel
voordelen. U hoeft niet vier keer opnieuw achter-
aan in de rij aan te sluiten en de bestelling wordt 
bovendien voor een gering bedrag thuisbezorgd 
tot in de keuken! Uiteraard kunt u er ook voor 
kiezen om de producten zelf op te halen. Uw ge-
hele bestelling staat dan bij één van de deelne-
mende winkels gereed op de afgesproken tijd.

Kiest u ervoor om ‘traditioneel’ te winkelen en 
zelf de producten te kiezen? Dan kunt u op www.
versuitdeijmond.nl alvast de producten uit het 
assortiment bekijken en zo eenvoudig uw bood-
schappenlijstje samenstellen…!

Make-up

Door: Hair & Beauty Lounge Heemstede
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Diefstal, verkeerschaos
en een waakparkiet

Heemstede - Wat een dorp… Er gebeurt van alles in Heemste-
de en dat is maar goed ook want waar leeft een lokale krant van? 
Juist het wel en wee in de kleine (nou ja kleine) gemeenschap. Je 
hebt net een leuk plekje gevonden voor een winkel, je koopt spul-
letjes in, maakt een mooie inrichting en dan wordt je hele zaak de 
dag van de opening leeggeroofd.
Sociale controle is er kennelijk niet want de roof moet toch niet ge-
ruisloos zijn gegaan? Voordeel voor de dieven was wel dat het be-
wuste pand gelegen aan de Zandvoortselaan even geen last had 
van doorgaand verkeer. Wegens de reconstructie van de Herenweg 
is de Zandvoortselaan een doodlopende weg geworden. Die recon-
structie gaf de nodige problemen. Forensen, op zoek naar een al-
ternatieve route, teisterden de bloemenbuurt en omgeving op zoek 
naar een snelle uitweg uit Heemstede. Straatje open, straatje weer 
dicht, bordje hier bordje daar. De medewerkers van de gemeen-
te hadden deze chaos wel voorzien maar lieten het maar even op 
zijn beloop. Wie weet lukt het zonder maatregelen wel…. Nou nee 
dus. Na dagen van overlast en steeds maar weer aanpassen is er 
nu een status quo bereikt. Het ‘mijn en dijn gevoel’ bij sommigen 
is ver te zoeken. In delen van Heemstede slaat het dievengilde toe. 
Ondanks beveiligingsadviezen, het aanbrengen van dievenklauwen 
en gehard glas en ja, zelfs de aanschaf van een herdershond ma-
ken geen indruk op de boeven. Kunt u nog wel rustig slapen? Ik wel 
hoor want er valt op mijn flatje niets te halen en ik heb een parkiet 
die iedere vreemdeling met veel gekrijs ontvangt. Goed idee, neem 
een waakparkiet in huis. Het diertje kost niet veel, eet weinig maar, 
mits goed afgericht, is een prima alarm.
O. Oosterkroon
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toch nog ‘vorst’-elijk bezoek
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Oplossing elders in de krant
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Win een Valentijnsdiner!

Landgoed Groenendaal 
viert 95 jaar gastvrijheid
Heemstede - Het restau-
rant van Landgoed Groenen-
daal opende als ‘Verversings-
huis Groenendaal’ in 1917 voor 
het eerst haar deuren en viert dit 
jaar haar 95-jarig jubileum. On-
der leiding van de vierde gene-
ratie Uitendaal is het aimabe-
le familierestaurant intussen uit-
gegroeid tot een stijlvolle ‘Gran-
de Dame’ met een schat aan mo-
gelijkheden. 
“Wie jarig is trakteert en dat 
doen we met een fantastisch  
9,5 gangenmenu!” Bedrijfslei-
der Roel Philips heeft er zin in: 
“De komende 9,5 week nemen 
we onze gasten mee op reis door 
de tijd. Klassiekers uit de Fran-
se keuken en gerechten uit de 
geschiedenis van Groenendaal 
sieren de menukaart maar het 
smaakt zeker niet naar het ver-
leden. De combinatie van de ori-
ginele ingrediënten met nostal-
gische bereidingswijzen en mo-
derne kooktechnieken staan ga-
rant voor een culinair feestje!”

Koninginnensoep
Het team van Groenendaal heeft 
er enthousiast werk van ge-
maakt. Roel vervolgt zijn ver-
haal: “De chef en ik hebben in 
het archief de oude menukaar-
ten doorgespit en een selec-

tie gemaakt van gerechten die 
door de jaren heen succesvol-
le tijden hebben gekend. En met 
een mooi verhaal. Dat we weder-
om ‘Koninginnensoep’  serve-
ren heeft twee redenen;  de eer-
ste is natuurlijk dat het een heer-
lijk verfijnd gerecht is maar wist 
u dat Koningin Wilhelmina op 
26 maart 1925 bij ons heeft ge-
luncht toen ze de ‘Flora’ exposi-
tie in Heemstede bezocht?  Juli-
ana was destijds als prinses bij 
de lunch en jaren later heeft zij 
als Koningin Landgoed Groe-

nendaal wederom bezocht. Dit-
maal met haar jonge dochters 
Beatrix en Irene naar aanleiding 
van een paardensportfestijn. En 
zo hebben we bij ieder gerecht 
van het jubileummenu leuke we-
tenswaardigheden te vertellen, 
natuurlijk alleen als onze gasten 
daar nieuwsgierig naar zijn, an-
ders laten wij ze lekker genieten 
van elkaars gezelschap!”  
Voor meer informatie omtrent 
het jubileummenu  kunt u te-
recht op www.landgoedgroe-
nendaal.nl/jubileummenu.

Valentijnstip in samenwerking 
met de Heemsteder

Verras uw geliefde op Valentijnsdag met dit overheerlijke 9,5 
gangendiner! Voor slechts 95,00 euro geniet u de hele avond 
met z’n tweetjes van een subtiel afgesteld menu qua smaak en 
hoeveelheid. 
Bent u gelukkig in de liefde maar schat u uw kansen in het spel 
ook hoog in? Maak dan kans op een volledig verzorgd Valen-
tijnsdiner voor twee op dinsdag 14 februari bij Landgoed Groe-
nendaal. Laat ons per mail weten waarom juist úw Valentijn een 
avondje culinaire verwennerij verdient! In dit geval zijn er geen 
verliezers; iedereen die op 14 februari een reservering maakt 
voor het jubileummenu wordt ontvangen met roze bubbels!
Uw reactie kunt u sturen naar redactie@heemsteder.nl o.v.v. Va-
lentijnsdiner. In de editie van woensdag 8 februari wordt de win-
naar bekend gemaakt. 

Baby’s gratis lid van de bibliotheek
Heemstede - Op 13 februari 
gaat in Bibliotheek Noord, Pla-
netenlaan 170 te Haarlem, het 
programma BoekStart beginnen. 
Het doel is om ouders van ba-
by’s intensief met kinderboeken 
en het voorlezen daarvan in aan-
raking te brengen en hun te la-
ten genieten van boeken. Boek-
Start is in Haarlem opgezet in 
samenwerking met de gemeen-
te Haarlem en de Jeugdgezond-
heidszorg Kennemerland. In juli 
2011 is dit succesvolle project in 

Bibliotheek Schalkwijk van start 
gegaan en inmiddels zijn daar al 
vele baby’s ingeschreven als lid.
Ouders van een baby die het 
consultatiebureau in Haarlem-
Noord en Schalkwijk bezoe-
ken voor het 3 maandenconsult 
ontvangen een brief met infor-
matie over BoekStart. Hierbij zit 
een waardebon. Met deze Boek-
Startbon kunnen zij in Biblio-
theek Noord en Schalkwijk een 
gratis lidmaatschapspasje voor 
hun baby laten maken. 

Alle baby’s in Haarlem en Heem-
stede, niet wonende in Noord of 
Schalkwijk kunnen ook gratis lid 
worden van de bieb. Als binnen 
zes maanden na de geboorte 
het geboortekaartje opgestuurd 
wordt naar de bieb wordt de ba-
by gratis lid gemaakt van de bi-
bliotheek. 
Kijk voor alle informatie over de 
actie Hoera een baby! op www.
bibliotheekhaarlem.nl bij Voor-
deel met je biebpas. Telefoon: 
023-5115300.

Woensdagavondfilm in twee delen
Heemstede - Woensdag 8 fe-
bruari wordt bij Casca in de Lui-
fel een film vertoond in twee de-
len. Voor meer informatie over 
deze dramatische en romanti-
sche klassieker kunt u bellen 
met 023-5483828-1. U kunt tus-
sendoor naar huis gaan, maar 
ook blijven dineren in Eethuis de 

Luifel voor een speciale prijs. Het 
dinermenu vindt u op www.cas-
ca.nl onder het kopje ‘Eethuis’. 
Aanvang eerste deel van de film: 
16.30 uur, aanvang tweede deel 
20.00 uur, entree 5 euro, diner: 
8,50. Graag reserveren in ver-
band met het diner, dit kan op 
werkdagen via 023-5483828-1.
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Twee NK-titels voor Alexandra de Jong
Heemstede - Op het Neder-
lands Masters Kampioenschap 
in Terneuzen is  wedstrijdzwem-
ster Alexandra de Jong van HPC 
Heemstede twee keer Neder-
lands Kampioen geworden in de 
categorie 40+ op de 100- en 50 
meter vrije slag. Op de 100 me-
ter vrije slag stond Alexandra 
als derde geplaatst met een ver-
schil van 3 seconden op de num-
mer één. In een super spannen-
de race verbeterde ze haar per-
soonlijke record met ruim 2 se-
conden, waarmee ze de con-
currentie achter zich liet en de 
Nederlandse Kampioenstitel op 
eiste. Op zondagmiddag stond 
ze als eerste geplaatst op de 50 
meter vrije slag en moest ze haar 
favorietenrol zien waar te maken. 
En dat deed ze. Als een katapult 
vertrok ze van het startblok en 
zwom opnieuw een persoon-
lijk record van ruim anderhalve 

seconde. Voor het eerst in haar 
leven zwom ze onder de 30 se-
conden. Een geweldige pres-
tatie! Alexandra had aan haar 
deelname en goed doel ge-
koppeld. In totaal heeft ze ruim 
1500,- euro ingezameld voor een 
van de projecten van Stichting 
Hulp, een kleinschalige stichting 
in Haarlem. Met dit geld wordt 
een waterpomp geïnstalleerd in 
Kenia. Uiteraard kan de stich-
ting nog meer geld gebruiken 
en voor meer informatie kunt 
u Alexandra bereiken via het 
secretariaat van HPC Heemste-
de.
Buiten Alexandra, kwamen ook 
HPC zwemmers Mathijs Lenos 
en Bas Streutgers op het NK in 
actie. 
En ook zij zwommen supergoed. 
In de categorie 25+ greep Ma-
thijs net naast de medailles op 
de 400 meter vrije slag. Hij zwom 

een persoonlijke record van 6 
seconden en eindigde daarmee 
op een mooie vierde plaats. Op 
de 200 meter wisselslag eindigde 
hij knap als vijfde. Ook Bas viel 
helaas net buiten de prijzen. In 
de categorie 35+ veroverde ook 
hij een geweldige vierde plek 
door 6 seconden van zijn bes-
te tijd af te zwemmen op de 100 
meter wisselslag. Op de 50 meter 
schoolslag zwom Bas nóg een 
persoonlijke record waarmee 
hij op de vijfde plaats eindig-
de. De afdeling wedstrijdzwem-
men van HPC doet het goed. Het 
is één van de weinige verenigin-
gen uit de regio die vertegen-
woordigd is op alle Nederlandse 
Kampioenschappen. In decem-
ber 2011 kwamen Michael van 
Dam en Floris van Wieringen uit 
op het Open Nederlands Kam-
pioenschap en het eerste week-
end van februari is het de beurt 
aan Wesley Bos die op 8 afstan-
den zal gaan starten op de Ne-
derlandse Junioren Kampioen-
schappen. De trainers Theo van 
Dam, Ed Dekker en Niels Derk-
sen zijn dan ook terecht heel te-
vreden. Theo: “Wij zijn natuur-
lijk heel blij met de resultaten 
van Alexandra, Bas en Mathijs. 
Maar ook met het feit dat het 
ledenaantal aan het groeien is. 
We doen het goed in de com-
petitie en zijn vertegenwoordigd 
op alle kampioenschappen. Als 
trainers blijven we ons inzetten 
om HPC de glorie terug te ge-
ven uit vervlogen tijden en de re-
sultaten laten zien dat we op de 
goede weg zijn!”

Certificaten voor Waterplezierzwemmers
Heemstede - De afdeling Wa-
terplezier van zwemvereniging 
HPC Heemstede blijft een groot 
succes. Speciaal bedoeld voor 
kinderen tussen de 6 en 11 jaar 
die net hun zwemdiploma’s heb-
ben behaald, worden de aange-
leerde vaardigheden op speelse 
wijze behouden en leren de kin-
deren allerlei andere zaken van 
alle takken van de zwemsport. 
Op dit moment lopen er twee 
stijlen Waterplezier door elkaar 
heen, omdat de KNZB de opzet 
ervan iets heeft veranderd. De 
kinderen die aan een bepaalde 
stijl waren begonnen, maken de-
ze uiteraard af. 
Bij het Waterplezier verdienen 
de kinderen stickers die ze op 
de poster kunnen plakken die ze 
bij aanvang hebben gekregen en 
kunnen ze regelmatig afzwem-
men voor een certificaat. Afge-
lopen vrijdag was het voor een 
aantal van hen weer zo ver. Wes-
se Werkman, Matthijs Terpstra, 
Ben en Jake Foreman, Isabel 
Elenga en Willemijn Koene gin-
gen op voor hun tweede certifi-
caat waarbij zij o.a. een school-
slag keerpunt moesten maken, 
een rechtstandige sprong in 
het water en wrikken op de rug 
(voortbewegen door middel van 
korte polsbewegingen).  

Fien van Munster was al toe aan 
certificaat nummer drie waar-
voor zij niet alleen een startduik 
moest kunnen maken, maar ook 
een koprol achterover en netjes 
kunnen borstcrawlen. 
Eva Verkoren en Quinten, Roos 
en Reinaert Ravesteijn mochten 
afzwemmen voor hun vijfde cer-
tificaat. Zij moesten o.a. gericht 
met een bal gooien, borstcrawl 
zwemmen met de juiste adem-
haling en synchroon zwemmen. 
Alle kinderen waren waarschijn-
lijk toch heel gespannen, want 
volgens trainster Nicky Slinger 
waren ze enorm druk. Een aantal 
oefeningetjes moesten dan ook 
nog een keertje over. 

Posthuma ook met
invaller uit de voeten
Regio - Zelfs met een invaller (Peter van der Raad) kan Tine Post-
huma in de A-lijn bij bridgeclub Bel Air uit de voeten, alleen de eer-
ste tafel was het nog even wennen tegen Jan Pieters en Piet v.d. 
Raad.  Deze werd met 79 tegen 21% verloren. Maar aan het eind 
had Tine toch nog 54,86%. Jan en Piet moesten er wat aan doen, 
want zij stonden onder de fatale 47½ % grens en met een score van 
59,72% waren zij in een klap uit de zorgen. Met 53,82% als resul-
taat kwamen Agnes Hulsebosch en Tiny Uitendaal ook net boven 
de grens uit. Marijke v. Lamoen en Ronald v.d. Holst zakten met een 
score van 36,46% nog verder weg en het zal moeilijk worden zich 
te handhaven. Theresia v.d. Horst en Matthieu Lommerse stonden 
op het randje van 47½ % gemiddeld maar met een score (1e) van 
63,54% gaan zij heel rustig de laatste zitting spelen. 
Martien en André Mesman hadden in de B-lijn een gezellige avond 
maar scoorden niet. Met 43,65% moesten zij de eerste en de twee-
de plaats afstaan. Kees Doorn en Gert v.d. Beld waren niet tevreden 
over hun spel, maar de score van 53,75% verzachtten het enigs-
zins. Zij namen de eerste plaats over. Jet en Kees Gilijamse hadden 
ook niet hun beste avond. Hun score van 49,69% was toch nog goed 
genoeg om in de top drie te blijven staan. De achtervolgers, Maria 
en Ton Bruseker, Toos v.d. Tweel en Albert v.d. Moolen en Anita v.d. 
Meulen en Joke v. Dam bleven onder de 50% steken. Anita speel-
de met Toos en kwamen niet verder dan 48,96%. De verrassing van 
de avond waren Anneke v. Vree en Irmi v. Dam. Met een score van 
68,96% klommen zij van plaats 13 (degradatieplaats) naar plaats 7 
en waren uit de zorgen.  Fia de Kluijver en Marry Mesman moeten op 
hun tellen passen en volgende week minsten zoveel scoren als deze 
week (47,40%) anders is een gang naar de C lijn hun lot.
Met een score van 52,19% konden Riek en Niek Timmers in de C-
lijn leven. Zij hebben een riante voorsprong op An Touw en Wil v. Dijk 
(18%) zodat zij met een gerust hart de laatste zitting kunnen gaan 
spelen. An en Wil handhaafden zich in de top met 53,13%. De top 
drie werd aangevuld met Rietje Koopman en Ingrid Roosendaal die 
met 64,27% voor de dag kwamen en omdat Wieck v. Baas en Ria 
Lengers niet verder kwamen dan 50,52% vielen zij uit de top drie. 
Lucie Doeswijk en Siem v. Haaster zijn aan een eindsprint begon-
nen. Met een score van 65,94 % werd de avondwinst gepakt en zij 
schuiven heel langzaam naar de top toe. Hebben nog maar 1 % ach-
terstand op Rietje en Ingrid. Het beloofd spannend te worden wie er 
met de promotieplaats vandoor gaat. Ilse en Ron Rusman kwamen 
wederom goed voor de dag met 56,98% maar schoten daar niets 
mee op, omdat hun tegenstanders voor een promotieplaats het ook 
goed deden. De zesde plaats blijft hun deel.  Jan v. Dam speelde met 
Leon Couvee in de B lijn en dit paar behaalden maar 40,10%. Omdat 
Jan een lijn hoger speelde, kreeg hij 50% toebedeeld.
Piet van den Raad

INGEZONDEN

Maar uiteindelijk is iedereen 
glansrijk geslaagd! Naast de 
groep die voor de certificaten 
aan het zwemmen was, gaf Gijs 
van de Woord les aan de res-
terende kinderen die over twee 
weken aan de beurt zijn om voor 
hun certificaat te zwemmen. Bij 
Gijs waren ook een aantal kinde-
ren aan het proefzwemmen om-
dat ook zij heel graag ‘op Water-
plezier’ willen. 
Roos, Eva, Quinten en Reinaert 
gaan met ingang van komen-
de maand een stapje verder en 
gaan naast de wekelijkse Wa-
terplezier les, ook een uurtje per 
week meetrainen met de afde-
ling Wedstrijdzwemmen. 

Bieb-actie niet voor 
Heemsteedse zwemmers?
Heemstede – Om meer leden 
aan te trekken organiseert de bi-
bliotheek van Haarlem en om-
streken, waaronder ook de ves-
tiging Heemstede valt, een ac-
tie in samenwerking met zwem-
baden. Met een persoonlijke 
‘Spetterkaart’ krijg je als biblio-
theeklid 50 cent korting op de 
entreeprijs voor het zwembad. 
Het gaat om tien ‘zwembeurten’. 
“Leuke actie”, vertelt een lezer 
van de Heemsteder. “Maar waar-
om kun je met die kaart niet te-
recht in het Heemsteedse zwem-

bad?” Inderdaad wordt Sport-
plaza Groenendaal in Heemste-
de niet vermeld op de kortings-
kaart. Biebleden uit Heemstede 
kunnen wel terecht in Zwembad 
de Planeet, Zwembad Boerhaave 
en Zwembad de Houtvaart. Jam-
mer, vindt de inwoner van Heem-
stede die met het bewuste actie-
kaartje naar het kantoor van de 
Heemsteder kwam. De slogan 
‘Lezen in Heemstede, zwemmen 
in Haarlem’ dekt de lading be-
ter dan de huidige ‘Spetterende 
bieb actie’.

Gewichtsbeheersing en gezondheid
Heemstede – In de cursus ‘Back 
tot de Future’ voor gewichtsbe-
heersing en gezondheid leert u 
hoe u gezondheidsklachten kunt 
voorkomen of er zelf invloed op 
kunt uitoefenen. Cursusleider 
Geja Heinen is Master of Scien-
ce in de klinische Psycho Neu-

ro Immunologie. De cursus vindt 
plaats op 9 februari in het Touch-
down Center aan de Havenstraat 
87 in Heemstede. Aanvang: 19.45 
uur, kosten: 7,50 euro. Aanmel-
den en/of meer informatie via 
06 55307412 (Geja) of 06 
15029301 (Dini Noorlander)
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Dialezing:
Van de laatste 

Tsaar tot Poetin
Heemstede - Poetin was al pre-
sident van 2000 tot 2008. Omdat 
hij na twee ambtsperiodes niet 
aan de macht kon blijven, loods-
te hij Dmitri Medvedev naar het 
presidentschap, maar bleef ach-
ter de schermen aan de touwtjes 
trekken als eerste minister. Nu 
is hij weer presidentskandidaat 
voor de verkiezingen in maart 
2012 en doet er alles aan om de-
ze te winnen. 
Malcolm McEwan vertelt u dins-
dag 7 februari in een dialezing 
bij Casca in de Luifel over het 
Rusland in oorlog, revolutie en 
onderdrukking en de verschillen 
en overeenkomsten van Tsaar 
Nicolaas II tot Poetin. Hebben 
de Russische leiders sinds 1917 
hun samenleving onherstelbaar 
verwoest?
De dialezing Van de laatste Tsaar 
tot Poetin (of: Stalin’s erfenis) is 
bij Casca in de Luifel, Herenweg 
96 in Heemstede op dinsdag 7 
februari, aanvang 14.30 uur. En-
tree: 4 euro.  
Reserveren kan telefonisch: tel. 
023-5483828-1 op werkdagen 
tussen 9 en 12 uur. 

Een kaketoe 
van kleuren
Heemstede - Met enige span-
ning keek ik toch wel uit naar de 
presentatie van de debuut dicht-
bundel de nacht van de een-
hoorn van Marten Janse, zondag 
bij boekhandel Blokker. Het pro-
gramma beloofde veel goeds en 
dat was zeer beslist niet te veel 
gezegd.
Sprankelende klassieke accor-
deonmuziek van Maaike Lips, 
afgewisseld met de inspirerende 
gedichten van Marten Janse uit 
zijn bundel, een mooi eigentijds 
verhaal als een ‘sprookje’ ge-
bracht door Linaluna, en een op 
maat gesneden voordracht door 
de taalfilosoof Rob van Dam die 
op een bijzonder welluidende 
en welsprekende toon de ver-
binding legde tussen zijn bele-
vingswereld en de wereld van de 
nacht van de eenhoorn gedacht 
en gedicht door Marten Janse. 
En dit geheel met een sponta-
ne en heldere verteltrant verbaal 

aan elkaar verbonden door Ro-
nald Jan Pels.
De kracht van de gedichten van 
Marten Janse ligt onmiskenbaar 
besloten in het heldere taalge-
bruik en de mooie en dynamis-
me verbindingen die hij in deze 
debuutbundel liet zien. Verbale 
kracht en pracht en wellevend-
heid door de eenvoud in deze 
gedichten, chapeau!

Ik ben nogal spaarzaam om mijn 
handen op elkaar te brengen, 

maar voor Marten Janse en de 
door hem gekozen entourage en 
sprankelende omlijsting was dat 
gewoon een vanzelfsprekend-
heid. Een  buitengewoon bijzon-
dere ervaring en ‘De nacht van 
de eenhoorn’ is een aanrader, en 
Marten Janse wil er vast wel iets 
inschrijven voor de echte lief-
hebber.
Ik kijk vol spanning en verwach-
tingen uit naar een weldadig en 
wellevend vervolg.
Jan de Bruin, Heemstede

Eet met
je hart!

Heemstede - In de week van 
Valentijn van 12 tot en met 18 
februari houdt restaurant Co-
zy in Heemstede een speciale 
actie, ‘Eet met je hart!’.  Daar-
mee ondersteunt zij de werk-
zaamheden van den Neder-
landse Hartstichting.
Bob Divendal serveert met 
zijn team een speciaal Va-
lentijns-Hartmenu. Lekker 
en gezond is daarbij het uit-
gangspunt. Het speciale Va-
lentijn-hartmenu bestaat uit 
een vier-gangendiner voor 
32,50 of  vijf gangen voor 
37,50 per persoon waarvan 
7,50 per diner naar de Hart-
stichting gaat. Reservering is 
nu al mogelijk: 023-5293186 
of info@cozyrestaurant.nl.
De gasten kunnen ook een 
donatie doen door een be-
drag te doneren in de speci-
ale ‘Hartbox’. Gasten die ge-
bruik maken van het Valen-
tijn-hartmenu en/of een do-
natie geven ontvangen een 
attentie.
Bob was direct bereid om aan 
deze actie mee te werken. 
Een op de drie Nederlan-
ders overlijdt aan een hart- of 
vaatziekte. Met uw gift aan de 
Hartstichting gaat de levens-
reddende strijd tegen hart- 
en vaatziekten onverminderd 
door. De Hartstichting inves-
teert in wetenschappelijk on-
derzoek naar het ontstaan en 
voorkomen van hart- en vaat-
ziekten, het verbeteren van 
de patiëntenzorg en geeft 
voorlichting over gezond le-
ven.
De Hartstichting waardeert 
het enorm dat restaurant Co-
zy een bijdrage willen leveren 
met de actie ‘Eet met je hart!’.

Diensten Bavo 
en Hemelvaart
Heemstede - Op zaterdag 4 fe-
bruari is er om 19.00 uur een 
eucharistieviering in de Heilige 
Bavo aan de Herenweg. Voor-
gangers zijn J. Vanderstadt en 

P. Visser. Zondag 5 februari 
vindt eenzelfde eucharistievie-
ring plaats om 10.00 uur m.m.v. 
In Between.
In de Onze Lieve Vrouw Hemel-
vaart aan het Valkenburger-
plein vinden zaterdag en zondag 
eucharistievieringen plaats om 
resp. 9.00 en 10.30 uur.

Drie Heemsteedse orkesten,
150 musici, samen op het podium
Heemstede/Haarlem - Na het 
Megaforie evenement tijdens het 
Haarlems Muziekfonds, waar vier 
orkesten uit Haarlem en Heem-
stede samen speelden, kwam 
de wens van alle drie de Heem-
steedse orkesten om eens samen 
op één podium te spelen. Janua-
ri 2011 kwamen de drie besturen 
bij een gezamenlijk overleg tot 
daden, de dirigenten waren en-
thousiast en men begon aan het 
samenstellen van een program-
ma. Op zondagavond 5 februa-
ri kunt u dit horen en zien in de 
grote zaal van de Philarmonie in 
Haarlem op één podium, drie or-
kesten, honderdvijftig muzikan-
ten. Maandagavond getest en 
we mogen verklappen: het klinkt 
fabelachtig mooi. Een spectacu-
lair gezicht tijdens de genera-
le repetitie en dan nog maar in 
“werkkleding”.  Dat wordt echt 
nu al hét concert van het jaar!  

Honderdvijftig musici met strij-
kers, koper en hout die gelijker 
tijd spelen, afgewisseld met klei-
ne ensembles. Zij nemen u mee 
door een wervelend programma 
met onder andere klassiek, pop, 
filmmuziek, opera en échte har-
monie-muziek. Met verrassen-
de solisten, verschillende samen-
stellingen, bijzondere instrumen-
ten en…de hele zaal zal worden 
gebruikt. Meer mogen we niet 
verklappen, alhoewel, we zagen 
wel heel toevallig tussen de bla-
den ergens de titel van de vrolij-
ke ”typewriter” tussen de  com-
posities van onder andere Verdi, 
Bizet, Piazzolla, Anderson, Gers-
hwin, Webber, Tsjaikovski, Ca-
ge. De drie orkesten zijn: Har-
monie St. Michaël Heemstede, 
goed voor 102 jaar onder leiding 
van John Brouwer,  Heemsteeds 
Philharmonisch Orkest met 45 
jaar onder leiding van Dick Ver-

hoef en  Symfonisch Blaasorkest 
Heemstede met 15 jaar onder lei-
ding van Léon Bosch SBH, met 
medewerking van Edwin Hijman 
en Saskia Eigenhuis. Bij elkaar 
160 jaren Heemsteedse muziek-
ervaring, wat ze nu samen wil-
len delen met uw geëerd publiek. 
Jammer vindt de organisatie dat 
dit niet in Heemstede kan plaats-
vinden omdat er geen goede ge-
schikte concertzaal is. Maar in de 
Philarmonie in Haarlem bent u 
wel echt een avondje uit. 
Het concert op zondagavond 5 
februari in de Philarmonie Haar-
lem, Lange Begijnestraat 11,  
023-5121212, begint om 20.15 
uur. Entree: 15 euro inclusief por-
temonneeloze pauze en 13,50 
voor houders van een Haarlem 
pas of CJP. Kaarten bestellen via 
www.theater-haarlem.nl of aan 
de kassa Philharmonie.
Ton van den Brink 

Schaatsen voor de Nierstichting
Regio - Kinderen tot 12 jaar die zich nu opgeven voor de Nier-
stichting IJsstrijd maken kans op een exclusieve schaatsclinic 
voor hun hele klas met topschaatsers Henk Angenent of Mo-
niek Kleinsman.

Op zondag 4 maart staan honderden schaatsliefhebbers op de 
schaatsbaan van FlevOnice in Biddinghuizen in de startblokken 
voor dit sfeervolle schaatsevenement. Zij staan voor de uitdaging 
zoveel mogelijk gesponsorde rondjes van vijf kilometer te schaat-
sen en zo geld op te halen voor de Nierstichting.
De twee IJsstrijders die het meeste sponsorgeld ophalen, winnen 
een schaatsclinic voor hun klas. Zij kunnen zich via www.ijsstrijd.
nl aanmelden. Ook dit jaar zamelt de Nierstichting geld in voor de 
ontwikkeling van de draagbare kunstnier.



stellingen en fondsen zegden 
bijdragen toe. Totaal werd een 
bedrag van 50.000 euro bijeen-
gebracht. Het tekort is door het 
Haarlemse Rode Kruis bijgedra-
gen. 

De extra lange rolstoelbus, waar-
in plaats voor 8 personen, wordt 
bijna dagelijks gebruikt voor het 
vervoer van ouderen, zieken en 
gehandicapten, die afhankelijk 
zijn van aangepast vervoer. Niet 
alle personen die een beroep 
doen op het Haarlemse Rode 
Kruis hebben recht op door der-
den georganiseerd vervoer. Het 
Haarlemse Rode Kruis kan deze 
mensen helpen door hen te ver-
voeren. 

Daarnaast wordt de rolstoelbus 
gebruikt voor mensen, die an-
ders niet of weinig de deur uit-
komen. Zo worden van april tot 

en met december wekelijks mid-
dagtochten in de regio gemaakt. 
Deelnemers worden thuis opge-
haald en na een mooie rit en tus-
senstop voor een drankje, weer 
naar huis gebracht. Voor veel 
deelnemers is een middagtocht 
de enige mogelijkheid om ande-
re mensen in hun meestal een-
zame bestaan te ontmoeten. 
De deelnemers worden bege-
leid door twee vrijwillige bege-
leiders. De bus rijdt, afhankelijk 
van het seizoen, naar de Bollen-
velden, de havens van IJmuiden, 
Kaageiland, Egmond, Volendam, 
Noordwijk of het Haarlemmer-
meerse bos. Voor de Amster-
damse Waterleidingduinen heeft 
het Haarlemse Rode Kruis een 
speciale vergunning; met de bus 
mag door het bijzonder mooie 
gebied gereden worden en kun-
nen herten worden gespot. Glo-
baal gezien wordt op jaarbasis 
ca. 10.000 kilometer afgelegd, 
waarbij ruim 850 personen ver-
voerd worden.

De huidige rolstoelbus is ter be-
schikking gesteld aan de Mytyl-

school De Regenboog te Haar-
lem. Met het verwijderen van het 
Rode Kruis logo, waaronder het 
logo van de Mytylschool te voor-
schijn kwam, werd het vervoer-
middel overgedragen aan de 
Mytylschool. De bus zal gebruikt 

worden voor het vervoer van rol-
stoelgebonden kinderen naar 
stageprojecten, een activiteit die 
tot nu toe niet kon worden aan-
geboden. Daarnaast wordt de 
bus ingezet voor excursies van 
leerlingen. 
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Nieuwe rolstoelbus 
voor het Rode Kruis
Regio - Op donderdag 26 ja-
nuari nam burgemeester B.B. 
Schneiders, erevoorzitter van 
Het Nederlandse Rode Kruis, 
District Haarlem en Omstreken, 
de nieuwe, geheel aangepaste 
rolstoelbus officieel in gebruik. 
In aanwezigheid van sponsoren 
en vrijwillige chauffeurs werd 
de rolstoelbus door de leveran-
cier, Biemond en Van Wijk, en de 
ombouwer, Flex-i-Trans, offici-
eel overgedragen door de con-
tactsleutels aan de heer Schnei-
ders te overhandigen. De bur-
gemeester gaf sleutels door aan 
het hoofd vervoer, de heer Ton 
Thoolen.  

De Mercedes Sprinter CDI 
Combi is deels gefinancierd uit 
bijdragen van leden en dona-
teurs, die in 2009 een extra bij-
drage over maakten om de aan-
schaf mogelijk te maken. Ook in-

Vragen GroenLinks over 
weg bezuiden Bennebroek
Regio - De GroenLinksfractie 
in Haarlem stelt kritische vra-
gen over de voorgenomen aan-
leg van de provinciale verbin-
dingsweg tussen de N205 en de 
N206. Aanleiding is een aan-
tal wijzigingen in de omstandig- 
heden. Woningbouw in het 
westen van de Haarlemmer-
meer is afgevallen, het Rijk zal 
niet eenderde meebetalen en de 
geschatte kosten zijn gestegen 
van 124 naar 200 miljoen. Groen-
Links vraagt het college of de 
financiële bijdrage aan dit on-
derdeel van de Bereikbaarheids-
visie nu wijzigt of ingetrokken 
wordt.

In de gemeentes van Zuid-Ken-
nemerland is vorig jaar de Be-
reikbaarheidsvisie aangenomen. 
Onderdeel van dit plan is de 
aanleg van de provinciale ver-
bindingsweg tussen de N205 en 
de N206, die ook wel wordt aan-
geduid als ‘weg bezuiden Ben-
nebroek’.

Een belangrijk argument voor 
aanleg van de verbindingsweg 
is de geplande grootschalige 
woningbouw in het westen van 

de Haarlemmermeerpolder. De 
voorgenomen aanleg van een 
380 kv hoogspanningsleiding 
door het kabinet maakt echter 
een einde aan de woningbouw-
plannen op de Westflank van 
Haarlemmermeer.

In de Bereikbaarheidsvisie was 
de aanname dat het Rijk een 
derde van de kosten op zich zou 
nemen. De Minister heeft inmid-
dels aan de Tweede Kamer en 
Provincie laten weten dat zij het 
belang van de verbinding onvol-
doende vindt en dus niet zal bij-
dragen in de kosten van aanleg.
Gedeputeerde Post heeft inmid-
dels verklaard dat de geschat-
te kosten voor de aanleg van de 
weg zijn gestegen van geschat 
124 miljoen tot meer dan 200 
miljoen. 

De gemeente Haarlem betaalt 
mee aan de regionale projecten 
via het zogeheten Regionaal Be-
reikbaarheidsfonds. GroenLinks 
vraagt of de verschillende ne-
gatieve ontwikkelingen voor het 
College geen aanleiding is om 
de financiële bijdrage te wijzigen 
of in te trekken.

Dienst in Cruquius
Regio - Bij de Kerkdiensten Stichting Epilepsie Instellingen Neder-
land in gebouw De Rank op terrein De Cruquiushoeve leidt zondag 
5 februari om 15.00 uur pastor Grada van Amesfoort de viering. De 
zang- en spelgroep verleent medewerking. U vindt De Rank aan de 
Spieringweg 101 in Cruquius.

Dienst in ziekenhuis
Regio - Zondag 5 februari is pastor mw. A. Hoekman om 10.00 uur 
voorganger tijdens de dienst in het Spaarne Ziekenhuis in Hoofd-
dorp. De zang wordt ondersteund door de cantores L. en Th. Braak-
Pedroli.

Gratis kabaal
LET OP! Van elk artikel móet een vraagprijs worden vermeld!

*(Doorhalen wat niet van toepassing is)
Te koop/Aangeboden/Gevraagd* 
 1 regel G
 2 regels R
 3 regels A
 4 regels T
 5 regels I
 6 regels S

  Telefoon:

Deze bon kunt u uitknippen en inleveren bij:
Primera de Pijp Raadhuisstraat 30, 2101 HH Heemstede
De Heemsteder Camplaan 35, 2103 GV Heemstede

GRATIS kAbAALTjES wORDEn GEPLAATST
OnDER DE VOLGEnDE VOORwAARDEn:
- Eén bon per week
- Géén onroerende goederen, woonruimte of auto's.
- Géén goederen en dergelijke met een waarde boven de € 500,- 
- Géén personeels- of zakenadvertenties.
- Géén werk gevraagd of aangeboden.
- brieven met te weinig porto worden niet in behandeling genomen.
- Altijd prijs vermelden
- Geen contactadvertenties

bETAALkAbAAL:
- Valt het aangebodene niet onder de bovenstaande voorwaarden, 
 sluit dan E 10,- bij in de enveloppe.

wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade 
van welke aard dan ook, ontstaan door niet tijdig of onjuist plaatsen 
van kabaaltjes. kabaaltjes kunnen op grond van hun inhoud, zonder 
opgaaf van redenen, worden geweigerd.
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Heemstede/
Bennebroek

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

Tot en met 29 februari
• S. Th. van Riezen exposeert 
in het voormalige gemeente-
huis van Bennebroek, Benne-
broekerlaan 5.
Informatie: http://s-theo.nl.

Tot eind maart
• Schilderijen van Elisa
Pesapane in de burgerzaal 
van het raadhuis in Heemste-
de.

Tot en met 23 maart
• Schilderijen van Jan Dic-
ke Smit bij Casca in de Luifel, 
Herenweg 96 in Heemstede.

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

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

Zaterdag 11 februari
• Huisconcert bij Loek van 
der Meer, J.P. Strijboslaan 1 
in Heemstede, 20.00 uur. En-

Agenda
Cultuur tree 19 euro inclusief koffie en 

aangekleed glas wijn.
Aanmelden: 023-5284495.

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

• Jazzconcert Hot Pickles in 
de Oude Kerk aan het Wilhel-
minaplein in Heemstede, 15.00 
uur. Entree gratis, collecte na 
afloop.

Theater

Woensdag 1 februari
• Cabaretier Daniël Sam-
kalden met ‘Ik en de we-
reld’ in Het Oude Slot, ingang 
aan de Ringvaartlaan, Heem-
stede, 20.15 uur. Reserveren: 
www.podiumoudeslot.nl of 
06-13133626.

Zaterdag 11 februari
• Cabaretiers Frank van Pa-
melen en Jan J. Pieterse 
met ‘De Mannen van Taal’ 
in theater de Luifel, Herenweg 
96 in Heemstede, 20.15 uur. 
Informatie:
www.theaterdeluifel.nl.

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

Diversen

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

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

Vrijdag 3 februari
• Avond over Egypte in het 
Trefpuntcafé, Akonietenplein 
1 in Bennebroek, 20.30 uur.

Zondag 5 februari
• Leeskringendag in biblio-
theek Heemstede en Haar-
lem met Peter Buwalda en 
P.F. Thomése, 13.00-16.00 
uur. Informatie:
www.bibliotheekhaarlem.nl.

Dinsdag 7 februari
• Dialezing voor senioren: 
‘Van de laatste tsaar tot 
Poetin’ bij Casca in de Luifel, 
Herenweg 96 in Heemstede, 
14.30 uur. Aanmelden: 023-
5483828-1

Woensdag 8 februari
• Filmavond bij Casca in de 
Luifel, Herenweg 96 in Heem-
stede, romantische klassie-
ker in 2 delen vanaf 16.30 
uur. Diner tussendoor moge-
lijk. Informatie en aanmelden: 
023-5483828-1.
Zie ook www.casca.nl.

Donderdag 9 februari
• Dialezing: ‘De wonder-
schone wereld van de Is-
lam’ bij Casca in de Luifel, 
Herenweg 96 in Heemstede, 
20.00 uur.
Aanmelden: 023-5483828-1.

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

• Lezing over Parijs van Al-
liance Française in de Pink-
sterkerk, Camplaan 18 in 
Heemstede, 20.15 uur.
Introducés 8 euro entree.

Zondag 12 februari
• Cinefile matinee met Joy-
ce Roodnat over de ge-

schiedenis van de itali-
aanse film in Het Oude Slot, 
Ringvaartlaan in Heemstede, 
15.00 uur. Reserveren:
www.podiumoudeslot.nl of 
06-13133626.

Donderdag 16 februari
• Bijeenkomst over het ou-
der wordende brein van 
Stichting Welzijn Ouderen 
Heemstede in De Pauwehof, 
Achterweg 19 in Heemstede, 
14.00-16.00 uur.
Informatie: 023-5288510.

Regio
Exposities

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

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

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

Tot en met 25 maart
• Associatieve beeldmixen 
van Vincent Uilenbroek in 
37PK, Groot Heiligland 37 in 
Haarlem.
Informatie: www.37pk.nl.

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

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

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

Muziek

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

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

• Lunchconcert eersteprijs-
winnaars Prinses Christi-
na Concours in Sociëteit Ver-
eeniging, Zijlweg 1 in Haar-
lem, 12.30 uur.
Entree: vrijwillige bijdrage.

• Zingen met het Knip-
kaartkoor in gebbouw Zang 
& Vriendschap, Jansstraat 74 
in Haarlem, 12.00-13.30 uur. 
Informatie: 023-5312396 en 
www.lenyvanschaik.nl.

Woensdag 8 februari
• Frans/Ethiopische band 
uKanDanZ in Mondiaal Cen-
trum Haarlem, Lange Heren-
vest 122, 20.30 uur.
Informatie: www.mondiaal-
centrumhaarlem.nl.

Maandag 13 februari
• Open repetitie kamer-
koor Les Moucherons in 
de gymzaal aan de achterzij-
de van Basisschool De Kring, 
Parklaan 108 in Haarlem, 
20.00 uur.
Informatie: 06-23533958.



Theater

Dinsdag 14 februari
• Letterlievende Vereniging 
J.J. Cremer speelt Hed-
da Gabler van Henrik Ib-
sen in Orangerie Elswout in 
Overveen, 20.00 uur. Kaarten: 
www.jjcremer.nl.

Diversen
Donderdag 2 februari
• Film ‘De Kracht van het 
Nu’ in theater de Luifel, He-
renweg 96 in Heemstede, 
20.00 uur. Entree 5 euro. Maal-
tijd vooraf mogelijk. Informa-
tie: 023-5483828-1.

Zondag 5 februari
• Beurs van poppen, be-
ren, miniaturen en sieraden 
in het NH Leeuwenhorst in 
Noordwijkerhout, Langelaan 
3, 10.00-16.30 uur. Meer info: 
www.magentafluwijn.nl.

• Rumah Ngobrol in Woon-
zorgcentrum Schalkweide aan 
de Floris van Adrichemlaan 15 
in Haarlem, 14.00-16.15 uur.

• Spaarne kunstroute in 
Haarlem. Info en routekaart-
je: www.spaarnekunstroute.nl.

Dinsdag 7 februari
• Debatavond over de pas-
poortwet in Mondiaal Cen-
trum Haarlem, Lange Heren-
vest 122, 20.00 uur. Informa-
tie: www.mondiaalcentrum-
haarlem.nl.
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Cinefile matinee in Het Oude Slot
Heemstede - Op zondag 12 fe-
bruari Cinefile Matinee in Het 
Oude Slot. Journalist en filmken-
ner Joyce Roodnat vertelt deze 
middag over haar liefde voor de 
Italiaanse film. Joyce illustreert 
haar lezing met fragmenten, on-
der andere uit de film van haar 
keuze ‘Mio Fratello è Figlio Uni-
co’. Een unieke kans de fascine-
rende wereld van de Italiaanse 
film belicht te zien door deze ex-
pert. Joyce Roodnat is journalist 
bij NRC Handelsblad. Naast haar 
werk voor deze krant schreef ze 
twee romans: ’t Is zo weer nacht’ 
en ‘Sterrenschot’. In 2007 pu-
bliceerde ze de bestseller ‘Een 
kwestie van lef’ een stijlgids voor 
oudere vrouwen. In de NRC was 
zij negen jaar lang verantwoorde-
lijk voor de column ‘Aan de wan-
del’. Tijdens het Nederlands Film-
festival in 2006 ontving Roodnat 
de Louis Hartlooperprijs voor een 
artikelenserie over de klassieke 
Europese cinema. 

Deze middag kunt u kiezen voor 
alleen de lezing (16,00/14,00) 
of het totale arrangement 
(37,50/35,50) dat naast de le-
zing bestaat uit een maaltijd en 
de film ‘Mio Fratello è Figlio Uni-
co’. Deze film is gesitueerd in het 
stadje Latina, een voormalig bol-
werk van Mussolini, en speelt 
zich af in de jaren zestig en ze-
ventig van de vorige eeuw. De 
heersende politieke spanningen 
vormen de voedingsbodem voor 
de extreme politieke keuzes van 
twee broers uit een exemplarisch 
arbeidersgezin, dat in een veel 
te kleine woning vele Italiaan-
se karakteristieken belichaamt. 
Een prachtige, sfeervolle film van 
Daniele Luchetti, die zware on-
derwerpen met een wonderlijke 
lichtheid weet te brengen. 
Zondag 12 februari. Aanvang 
15.00 uur. Het Oude Slot, ingang 
aan de Ringvaartlaan, Heemste-
de. Reserveren: www.podiumou-
deslot.nl of 06-13133626. 

Welzijn 
Bloemendaal

Lezing over de Oude Kerk 
in Amsterdam op 14 februari. 
Herbert van Hasselt, ouddirec-
teur van dit 800 jaar oude mo-
nument, belicht een deel van de 
geschiedenis van dit gebouw 
aan de hand van personen en 
gebeurtenissen, zoals de orga-
nist Sweelinck, Rembrandt’s mu-
ze Saskia, die 400 jaar geleden 
geboren is en hier begraven ligt 
en heel recent de opnames voor 
de film Nova Zembla.  Kosten 3 
euro inclusief kopje koffie. Van 
14.30 tot 16.00 uur. Locatie Wel-
zijn Bloemendaal, Bloemendaal-
seweg 125, Bloemendaal. Aan-
melden 023-5250366.

Lezing door Rob Kuiper over 
de visies op oorzaken van kli-
maatverandering op donderdag 
9 februari. Centraal in de pre-
sentatie van Rob Kuiper staan 
de bezwaren die tegen de veron-
derstelde CO2 ingebracht kun-
nen worden. Daarnaast wordt 
aandacht besteed aan verschil-
lende andere visies op de oor-
zaken van klimaatverandering 
en of er eigenlijk wel sprake is 
van opwarming en in welke ma-
te. Wanneer: Donderdag 9 fe-
bruari, 10.00 – 11.30 uur. Locatie 
Welzijn Bloemendaal, Bloemen-
daalseweg 125. Aanmelden 023-
525 0366. Kosten 3 euro inclusief 
kopje koffie.

Workshop I-pad op woensdag 
15 en 22 februari, 15.00 – 17.00 
uur. Kosten 20 euro. Locatie No-
va Leerbedrijf Media, Tettero-
destraat 109, Haarlem. Aanmel-
den 023 584 5300 / 525 0366

Filmvoorstelling maandag 13 
februari in Ontmoetingsruim-
te Kerkweg in Vogelenzang. 
Film: The Lazarus Child. Sinds 
ze door een bus is aangereden 
ligt de kleine Frances in een die-
pe coma. Niemand dringt tot 
haar door, zelfs niet haar liefde-
volle ouders. Maandenlang zit-
ten Jack en Alison naast het bed 
van hun dochtertje, in de hoop 
dat ze alsnog ontwaakt. Wan-
neer de dokter hen vertelt dat er 
geen hoop meer is en dat Fran-
ces beter kan sterven, nemen 
Jack en Alison een wanhopige 
beslissing. Kosten 3 euro. Zaal 
open 13.30 uur, aanvang film 
14.00 uur. Graag vooraf aanmel-
den in verband met de stoelen-
capactiteit. 023-5845300 of 023-
5250366.

Egypte mijn 
tweede 

vaderland
Bennebroek - Op vrijdag 3 
februari zal Bennebroeker Bert 
Roebert in het Trefpuntcafé de 
bezoeker vertellen over ‘Egyp-
te, mijn tweede vaderland’. Hij 
zal dat doen uitgaand van het 
onderwerp drinkwatervoorzie-
ning waarin hij jarenlang ac-
tief is geweest en in Egypte bij 
enige tientallen gelegenheden 
werkervaring heeft opgedaan.  
Met betrekking tot Egypte 
en zijn bevolking zal hij on-
der meer in gaan op het wer-
ken met en kennis overdragen 
aan de mensen daar. Het ant-
woord op de vraag hoe erach-
ter te komen  wie ze werkelijk 
zijn zal hij met grote interesse 
uit de doeken doen. Een kleine 
carrousel aan verwante, Egyp-
tische onderwerpen  zal ze-
ker aan de orde komen, zoals 
de politieke situatie vandaag 
de dag: hoe moeten we daar 
tegen aan kijken? Hoe zit het 
met de macht van het leger? 
En: zijn de koptische christe-
nen nu de kop van jut gewor-
den? Kernpunt zal zijn dat een 
Nederlands kennis-exporte-
rend (waterleiding)bedrijf in 
den vreemde niet alleen voor 
zijn eigen mensen zorg heeft 
maar zeker ook voor zijn om-
geving, de mensen  en het mi-
lieu ter plekke.
Bent u geïnteresseerd in dit 
Arabisch ‘lenteland’ met al zijn 
hedendaagse opmerkelijkhe-
den tegen het licht van een 
millennia-oude beschaving? 
Kom dan naar deze avond in 
het Trefpuntcafé, zaal open 
20.00 uur, aanvang program-
ma 20.30 uur. Adres: Akonie-
tenplein 1 in Bennebroek.

Lezing over Parijs bij 
Alliance Française

Heemstede - Vrijdag 10 febru-
ari organiseert Alliance Franç ai-
se een lezing in de Pinksterkerk 
aan de Camplaan 18 om 20.15 
uur. Evelyne Turk, presidente van 
de Alliance Française in Arnhem 
is de gids tijdens een wandeling 
door het hart van het oude Pa-
rijs, le sentier en le Faubourg St 
Antoine. Deze twee wijken, gele-
gen aan de rechteroever van de 
Seine, dicht bij het centrum, zijn 
nauwelijks bij de toeristen be-
kend, want er is niets maar dan 
ook niets dat aan die beroemde 
lichtstad herinnert. Het Sentier 
ligt ten noorden van de Hallen: 
het is het confectiecentrum van 
Parijs, waar een deel van de mo-
de van het seizoen het daglicht 
ziet. De Faubourg St Antoine be-
vindt zich vlakbij de Bastille : het 
was ooit de meubelboulevard 
waar de Parijzenaars hun meu-

bilair aanschaften. Tegenwoor-
dig heeft deze wijk een facelift 
ondergaan. Het is een stadsdeel 
geworden, dat zijn populariteit te 
danken heeft aan het feit dat er 
veel handwerklieden en kunste-
naars wonen. Bovendien valt er 
voor de liefhebbers van architec-
tonische pareltjes nog van heel 
wat vergane glorie te genieten.
Entrée gratis voor leerlingen en 
vrienden; introducés betalen 8 
euro. Overigens wijst de Allian-
ce Française Kennemerland u 
erop dat iedere laatste maandag 
van de maand van 17.00 tot 19.00 
uur in het Frans met elkaar van 
gedachte gewisseld kan wor-
den over van alles en nog wat in 
het ‘Café Français du Kennemer-
land’, nieuwe naam ‘5 K 7’ (uit-
spraak: le cinqu’à sept), in Café 
Batifol, Binnenweg 140 in Heem-
stede. 

En weer een
high tea winnaar!
Heemstede – Bakkerij Ber-
tram van de Binnenweg kan 
wederom twee klanten blij 
maken met een high tea in 
het fameuze Amstel Hotel in 
Amsterdam. De maandac-
tie is een doorslaand succes. 
Op de foto de winnaar van 
januari, Tycho Bakkum met 
zijn vader (rechts) die de ge-
wonnen prijs blij in ontvangst 

namen. Zeker met een win-
terse temperatuur is het geen 
straf om in het prachtige ho-
tel aan de gracht te genieten 
van thee met verse broodlek-
kernijen. Bakkerij Bertram fe-
liciteert (op de foto links door 
Stephan Spenk) de winnaars 
en laat weten nog wel even 
door te gaan met de stempel-
kaartactie. 
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De Voetbalacademie en 
RCH werken samen
Heemstede - Na een half jaar 
proefdraaien heeft de Voetba-
lacademie met RCH afgespro-
ken dat er vanaf 17 februari op 
de vrijdagen gebruik kan wor-
den gemaakt van het Kunst-
grasveld. Vanaf vier uur zal er in 
twee groepen uitgebreid wor-
den geoefend op de Wiel-Coer-
ver-trainingen die worden voor-
geschoteld aan de voetballen-
de jeud uit de hele regio.  Wie de 
website van de voetbalacademie 
(www.voetbalacademie.nl) be-
zoekt kan zien dat iedereen zich 
kan inschrijven voor deze voet-
balschool.
Kort geleden bezocht Ton Jen-
ner de selectiewedstrijden voor 
Oranje onder-17. Hij kwam ver-
ontrust terug, want de trend was 
duidelijk zichtbaar. “Het leek wel 
of ze allemaal op hun fysiek wa-
ren geselecteerd. Bonkige jon-
gens, die vaak in de sportschool 
zitten, maar waar de basistech-
niek en een leuke actie ont-
breekt.’’ En aan de basistechniek 
zijn ze bij de Voetbalacademie 
met de zogenaamde Wiel-Coer-
ver-methode al heel wat jaartjes 
bezig.  Jenner weet dat een elf-
tal niet alleen maar uit techni-
sche jongens kan bestaan, maar 
bij het Nationale selectie-beleid 
is men duidelijk naar de verkeer-
de kant doorgeslagen. Met veel 
plezier gaat Ton Jenner met zijn 
team van trainers dagelijks het 
veld op om met veel herhalen 
de techniek weer terug te bren-
gen. In Delft, Katwijk en nu ook 

in Heemstede met groot succes, 
want meerdere voetballers in de 
dop maken er gebruik van. Luc 
Castaignos, Eljero Eli, Ryan Ba-
bel en Julian Jenner zijn maar 
enkele namen van spelers, die 
zich talloze passeerbewegingen 
hebben eigen gemaakt bij de 
Voetbalacademie.
Bij RCH wil Ton Jenner nog ver-
der gaan. Niet alleen de spe-
lers die zich in kunnen schrij-
ven krijgen de gevariëerde oe-
feningen voorgeschoteld, ook 
is men bij RCH enkele vrijwilli-
ge ouders aan het opleiden tot 
trainer. Met veel enthousiasme 
ondergaat deze groep van 15 
geïnteresseerden de wereld van 
de passeerbewegingen, loop-
oefeningen en 1-tegen-1. Het 
moet de basis vormen voor RCH 
om terug te gaan naar spel- 
plezier en balvaardigheid.
,,Toen ik in de Hoofdklasse bij 
Wilhelmus voetbalde, kwam ik 
bij RCH altijd technisch vaardi-
ge spelers tegen.’’ Jenner en zijn 
volgers hopen daar in het he-
den weer een impuls aan te kun-
nen geven, zodat de club in deze 
regio weer het imago krijgt waar 
het om bekend stond. Meer 
historie dan toekomst, daar staat 
RCH om bekend. De jeugd is 
echter weer groeiende en het 
niveau is ook met het jaar 
beter. Met goede trainingen 
en leuke evenementen binnen 
de club als drijfveer zal de toe-
komst er dan ook weer goed uit 
zien.

VEW en Hoofddorp 
allebei één punt
Heemstede - De wedstrijden 
tussen Hoofddorp en VEW heb-
ben een jarenlange historie. Er 
gebeurt altijd wat. Dit jaar was 
het redelijk rustig, een paar klei-
ne opstootjes hier en daar. De 
wedstrijd leverde veel strijd op, 
meer voor het doel van Hoofd-
dorp dan van VEW. VEW moest 
de basis weer aanpassen. Mike 
Keizer en George Ursutuanu 
waren afwezig, de 17-jarige Je-
roen Veltena maakte de selectie 
weer compleet. De gasten gin-
gen fel van start. Veltena zet-
te Niels Dekker alleen voor de 
keeper wat een corner oplever-
de. Sven van Enthoven gaf een 
boogbal over de keeper en Wou-
ter Hamann gaf het laatste zet-
je, 0-1. De beste kansen bleven 
voor VEW maar in de 54ste mi-
nuut werd Michiel van Rooij-
en toch gepasseerd, 1-1. Hier-
na waren er nog een paar red-
dingen van van Rooijen nog om 
VEW in de wedstrijd te houden.
In de 83ste minuut kopte Paul 
van Marsbergen tegen de paal, 

de rebound was voor Sven van 
Enthoven, 1-2. Toch lukte het 
Hoofddorp nog, na een foutje in 
de verdediging, nog langszij te 
komen, 2-2. Michiel Dekker had 
de wedstrijd kunnen beslissen, 
in de 93ste minuut belandde zijn 
boogbal op de lat.
Er waren door de KNVB twee 
wedstrijden uit het program-
ma gehaald: VEW-2-de Brug en 
UNO-b- VEW-b.
Een bijzonder prestatie leverde 
VEW-d1. Er werd gewonnen van 
VSV-d mede door het prima kee-
pen van Darrin de Meza (zie fo-
to). Hij stopte twee penalty’s.
De derby tussen de mini’s van 
VEW en HBC werd door de gas-
ten gewonnen met 2-4.

Het programma voor
zaterdag 4 februari:
VEW-1-
Olympia Haarlem    15.00 uur
Hoofddorp- VEW-2 14.30 uur
AFC- VEW-3         10.45 uur
VEW-4- ODIN     14.30 uur
THB-vet- VEW-vet  14.30 uur

Jong Hercules-a-
VEW-a       12.00 uur
VEW-b-
Kadoelen-b   10.30 uur
VEW-d1- HBC        11.00 uur
Bl’daal-d- VEW-d2 11.15 uur
VEW-mini-
Hoofddorp-mini     10.30 uur

De agenda: 
3 februari: Vrijwilligersavond. 
Aanvang 19.30 uur. Opgeven bij 
Mark Verbeek. 
10 februari: Klaverjassen. 
3 maart: Hollandse avond. Bij-
zonderheden volgen binnenkort.

Koninklijke HFC pakt de volle winst
Regio - Na een handvol gelijke 
spelen wist de Koninklijke HFC 
afgelopen zondag dan einde-
lijk de volle winst te behalen. Het 
iets hoger geplaatste Westlan-
dia zocht na een 4-0 nederlaag 
de bus weer op. Het was zeker 
geen grootse wedstrijd, waarbij 
HFC in de eerste helft de bete-
re ploeg was en Westlandia in de 
tweedehelft liet zien gevaarlijk te 
kunnen zijn.
De HFC verdediging speelde 
een prima wedstrijd en gaf wei-
nig kansen weg. Op het midden-
veld was Rutger de Vries, na een 
schorsing, weer van de partij. Hij 
bracht aanvallend zowel als ver-
dedigend wat meer zekerheid in 
de ploeg. 

In de eerste tien minuten kreeg 
HFC direct al een paar kansen 
de scoren open te breken. Mar-
tijn Tjon-A-Njoek kwam oog in 
oog met doelman Leerdan maar 
de bal ging net iets te ver van 
hem vandaan om effectief te zijn. 
Een voorzet van Tjon-A-Njoek 
viel net buiten bereik van Fabi-
an Munsterman. Na een kwar-
tier kreeg Westlandia wat meer 
vat op het spel en was routi-
nier Joost van Schie dicht bij een 
doelpunt, maar zijn kopbal kwam 
recht in de handen van doelman 
Van Rossum. De straffe oosten-
wind trotserende HFC aanhang 
moest wachten tot de 27e mi-
nuut om zich de handen warm te 
klappen. Een puike voorzet van 
Bart Nelis gaf Tjon-A-Njoek een 
niet te missen kans 1-0. Hakim 
Ajnaoua had geen geluk toen 
kort voor rust zijn schot van ze-
ker 40 meter net over het doel 
verdween. Doelman Leerdam 
was ver uit zijn goal gekomen en 

niet op tijd terug om het schot 
van Ajnaoua te keren. 
In de tweedehelft bleek West-
landia veel feller te zijn, soms 
op het randje van het toelaat-
bare trachtte het team uit alle 
macht het tij te keren. De inge-
vallen Ralph Heskes was dicht 
bij een doelpunt. Met een droge 
knal van zeker 30 meter ging de 
bal net langs de verkeerde kant 
van de paal. Ook Jorno Reurink 
en Marko van der Knaap kre-
gen kansen maar zij vonden Van 
Rossum op hun weg. Reurink 
zag zijn schot buiten bereik van 
Van Rossum op de paal belan-
den. HFC loerde op de counter. 
In de 80e minuut werd de door-
gebroken Tjon-A-Njoek door 
verdediger Frank de Bruin on-
deruitgehaald. De vrouwelijke 
scheidsrechter Vivian Peeters uit 
Maastricht stond niets anders te 
doen dan De Bruin weg te zen-

den met een rode kaart en een 
penalty aan HFC te geven. Car-
los Opoku benutte deze buiten-
kans 2-0. 
Westlandia speelde de frustra-
tie van zich af maar kon het tij 
niet meer keren. In de laatste vijf 
minuten bracht de voor Bart Ne-
lis ingevallen Wouter Haarmans 
Martijn Tjon-A-Njoek in stelling 
3-0, waarna Haarmans zelf via 
een snelle uitval de 4-0 wist bin-
nen te tikken. De 90 minuten za-
ten er toen al even op.
HFC slaat door deze overwinning 
een gat met de onderste twee 
teams en heeft de aansluiting bij 
de middenmoot gevonden. Vorst 
en sneeuw dienende speelt HFC 
zondag de uitwedstrijd tegen de 
nummer voorlaatst Purmersteijn. 
Bij winst doet HFC uitsteken-
de zaken. Westlandia wacht nog 
een lastige tweede seizoenshelft.
Eric van Westerlo o

Tafeltennisdiploma’s
bij H.B.C.

Heemstede – Maandag deden 
26 kinderen van basisscholen 
uit Heemstede en omstreken 
tafeltennisexamen bij H.B.C.. 
Doordat deze kinderen in de 
kerstvakantie hadden meege-
daan aan het tafeltennisfeest 
voor basisscholieren, hadden 
ze de mogelijkheid om in ja-
nuari deel te nemen aan drie 
proeftrainingen en een offici-
eel examen. Onder leiding van 
leden van de vereniging deden 
de jongens en meisjes diverse 

oefeningen zoals de bal hoog-
houden met de fore- en back-
hand, leren mikken en spelen 
tegen een trainer op een klei-
ne en grote tafeltennistafel. El-
ke training werden de scores 
bijgehouden en tijdens het exa-
men waren deze het belang-
rijkst. Uiteindelijk ontving ie-
dereen een diploma en van de 
vereniging een aanbieding om 
lid te worden. Foto’s van het 
examen zijn te vinden op www.
hbctafeltennis.nl.
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Het winnende ontwerp voor de nieuwe theekoepel.

Verklein de kans op inbraak!
Workshop ‘Beveilig uw woning’ herhaald

Expositie De Overplaats in Raadhuis Heemstede 
Ontwerpen voor een nieuwe theekoepel

Recent heeft in de wijk Merlenhove een aantal 
woninginbraken plaatsgevonden. De kans op 
woninginbraak kan met 95% teruggebracht 
worden door de woning te beveiligen volgens de 
standaard van het Politiekeurmerk Veilig Wonen. 
Daarom herhaalt de gemeente in samenwerking 
met de stichting ‘Het Beveiligingscentrum’ op 
woensdag 15 februari de workshop ‘Hoe beveilig 
ik zelf mijn eigen woning’. De workshop vond 
eerder plaats in oktober vorig jaar en was met 
80 deelnemers toen drukbezocht. Met name 
inwoners van de wijk Merlenhove worden van 
harte uitgenodigd, maar natuurlijk zijn ook 
overige Heemstedenaren van harte welkom op 
deze avond.

Eigenaar van De Overplaats in Heemstede, Landschap 
Noord-Holland, gaat een nieuwe theekoepel bouwen 
op een historische plek. Door vandalisme is de oude 
theekoepel vernietigd, een enorm verlies voor deze 
oude ‘overtuin’ van de Hartekamp. Voor de bouw 
van de nieuwe theekoepel schreef de stichting een 
prijsvraag uit met als opdracht: ontwerp iets eigentijds 
voor een cultuurhistorische waardevolle plek. Het 
winnende ontwerp is van Mijmer en Focus van Inbo uit 
Rotterdam. Het ontwerp refereert aan de rijke en lange 
geschiedenis, besteedt aandacht aan duurzaamheid en 
past helemaal bij de sfeer van deze plek.

Veel bewoners zijn goed in staat zelf een groot deel van 
de woning of de gehele woning te beveiligen volgens 
de richtlijnen van het politiekeurmerk. Maar vaak 
weet men niet hoe dit aangepakt moet worden. Deze 
workshop helpt deelnemers hiermee op weg.

Inhoud workshop
Wat kunnen deelnemers verwachten?
•  Videobeelden met voorbeelden van verschillende 
vormen van inbraak maar ook met welke (betaalbare) 
middelen dit te voorkomen is. 

•  Toelichting op maatregelen en praktische tips die geen 
geld kosten maar onmiddellijk bijdragen aan veiligheid.

•  Uitleg over de verschillende 
beveiligingsmogelijkheden aangevuld met 
videobeelden over de uitvoering in de praktijk. Voor 
het uitvoeren van minder eenvoudige oplossingen 
wordt verwezen naar erkende bedrijven.

•  Ruimschoots gelegenheid voor het stellen en 
beantwoorden van vragen.

• Voorlichtingsmateriaal na afl oop van de workshop.

Aanmelden
De workshop wordt gehouden in de Burgerzaal van 
het raadhuis van Heemstede en begint om 19.30 uur. 
Vanaf 19.15 uur staat de koffi  e klaar. Opgeven kan via 
postbusveiligheid@heemstede.nl. Voor meer informatie 
en vragen, neem contact op met Dick Nieuweboer, 
tel. (023) 548 57 45.

Inloopochtend burgemeester 6 februari 

Inwoners van Heemstede worden van harte 

uitgenodigd om tijdens de maandelijkse 

inloopochtend langs te komen bij burgemeester 

Marianne Heeremans. Op vrijdag 6 februari van 10.00 

tot 12.00 uur kunt u vrij inlopen, dus zonder afspraak, 

om van gedachten te wisselen met de burgemeester 

over ontwikkelingen in Heemstede. 

Alle inzendingen zijn vanaf 3 februari tot en met 30 
maart te zien in de publiekshal van het Raadhuis van 
Heemstede.

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

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

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

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

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

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

Adresgegevens en openingstijden



Tussenrapportage ‘Economische positie 
Heemstede’ 

Onderzoek naar beeld ZZP’ers 
in Heemstede

Zoals is afgesproken bij de herinrichting van de 
Binnenweg is een jaar later gestart met de evaluatie 
van de nieuwe winkelstraat. Martin de Vries, oud 
wethouder en voormalig citymanager van Haarlem 
is aangetrokken om dit proces te begeleiden. Niet 
alleen richt hij zich op de fysieke herinrichting van 
de Binnenweg, ook het economisch functioneren 
van de detailhandel in Heemstede wordt onder de 
loep genomen. Deze week is zijn tussenrapportage 
‘versterking van de economische positie van 
Heemstede’ verschenen.

Onderzoek economische positie 
Bij de voorbereidingen voor de herinrichting is 
afgesproken na een jaar te evalueren. Deze evaluatie 
is verbreed tot het project ‘Versterking van de 
economische positie van Heemstede’. Dit komt onder 
andere voort uit de zorgen van een deel van de 
winkeliers over de ontwikkeling van de detailhandel. 
Daarnaast bestaat de behoefte aan gestructureerd 
economisch overleg om tot acties te komen die de 
aantrekkelijkheid van de winkelgebieden bevorderen. 
Het is een complex proces dat gefaseerd wordt 
aangepakt en waarin Marianne Heeremans, 
burgemeester en portefeuillehouder Economische 
Zaken en Christa Kuiper, wethouder Verkeer samen 
optrekken. 

Inhoud tussenrapportage
In de tussenrapportage staat onder andere 
beschreven dat er vanaf september 2011 gesprekken 
met de ondernemers en de klankbordgroep 
hebben plaatsgevonden en dat de resultaten 
van het koopstromenonderzoek Randstad 2011 
worden meegenomen. Dit onderzoek is gehouden 
onder consumenten naar de vraag waar zij hun 
boodschappen doen en waar ze winkelen. 
De heer De Vries geeft in dit verslag een praktische 
aanpak voor zijn vervolgstappen. Zo wordt een 
economisch platform Heemstede opgericht, een 
marketingplan ontwikkeld en een analyse gemaakt 
voor de tijdelijke invulling van leegstaande panden. 

De tussenrapportage is te raadplegen vanaf 
www.heemstede.nl, via ‘Politiek en organisatie’, 
vergaderstukken en besluiten. 

Het gemeentebestuur van Heemstede 
heeft in november 2011 een onderzoek 
gedaan naar de in Heemstede woonachtige 
Zelfstandigen Zonder Personeel (zzp’ers). 
Doel was een beeld te krijgen van deze 
ondernemersgroep. Hoeveel zzp’ers 
wonen en/of werken in Heemstede, in 
welke branches zijn zij werkzaam en moet 
de gemeente al dan niet voorzieningen 
treff en of beleid maken voor zzp’ers. De 
resultaten worden op 16 februari aan hen 
gepresenteerd.

In Nederland werken ongeveer 719.000 mensen 

als zzp’er. Dat is zo’n 10% van de beroepsbevolking. 

In de opiniebladen in Nederland wordt al enige 

tijd aandacht besteed aan de vraag wat de 

gevolgen van de economische crisis zijn voor 

deze groep ondernemers. Uit onderzoek van het 

Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat vooral 

zelfstandigen getroff en worden. In Heemstede is 

deze ondernemersgroep fl ink vertegenwoordigd. 

De gemeente wil samen met deze zelfstandigen 

kijken of er mogelijkheden zijn om de groep die het 

momenteel zwaar heeft te faciliteren.

Presentatie resultaten onderzoek

Op donderdag 16 februari 2012 om 20.00 uur worden 

in het raadhuis van Heemstede de resultaten van 

de enquête gepresenteerd. Van de 1100 zzp’ers uit 

Heemstede hebben zo’n 330 zzp’ers deelgenomen 

aan dit onderzoek. Tijdens deze avond is er aandacht 

voor het onderling verbinden en versterken van 

ZZP’ers. Ook worden ze uitgenodigd het gesprek 

aan te gaan over wat zij aan ondersteuning van de 

gemeente nodig hebben om verder te komen.

Weersomstandigheden vertragen werkzaamheden
Een aantal van de hieronder genoemde 
werkzaamheden/projecten wordt vertraagd door de 
huidige weersomstandigheden. Door (nacht)vorst 
en sneeuwval kunnen werkzaamheden, zoals het 
aanleggen en herstel van bestratingen, het planten 
van bomen en heesters en specifi ek grondwerk, niet 
worden uitgevoerd. 

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

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

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

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

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

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

Kruising Heemsteedse Dreef - Camplaan Op de 
kruising Heemsteedse Dreef - Camplaan wordt 
een proef genomen met maatregelen om de 
verkeersveiligheid te verbeteren. Op delen van de 
rijbaan van de Heemsteedse Dreef zijn betonnen 
verkeersgeleiders geplaatst. De proef duurt tot april 
2012.

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

Werk aan de weg



Gevaar of schade op straat doorgeven?
www.heemstede.nl

‘Nog geen BN’er?’ 
Kennemerland is een van de veiligste regio’s 
in Nederland. Om dat te behouden moeten 
burgers, ondernemers, gemeenten en politie 
samenwerken. Om daar een impuls aan te 
geven, is in augustus 2011 de campagne 
Nog geen BNer? gestart. Hiermee worden 
inwoners en werknemers in de regio 
opgeroepen mee te doen met Burgernet. 
Iedere crimineel moet weten dat er in 
Kennemerland wel heel veel ogen en oren 
zijn, waardoor de kans op een aanhouding 
groter is. Hulpbehoevenden worden snel 
geholpen en wijken worden adequaat 
gewaarschuwd bij een ramp of crisis.

Burgernet werkt!

Zo is recent Burgernet ingezet bij een zoekactie 

naar een 72-jarige man uit Bloemendaal. Door 

een oplettende deelnemer van Burgernet is de 

man weer in goede gezondheid aangetroff en. Een 

getuigenoproep is gedaan naar aanleiding van een 

inbraak in Velserbroek. In Haarlem en Heemstede 

is een waarschuwingsbericht voor een oplichter 

uitgestuurd. En een 13-jarig meisje dat vermist werd in 

de omgeving van Hoofddorp is door een tip van een 

van de Burgernet-deelnemers in goede gezondheid 

teruggevonden. Een paar mooie successen, waaruit 

blijkt dat Burgernet bijdraagt aan een veilige 

omgeving.

Daarom… Doe mee!

In alle bussen, gebouwen en op straat komt u 

Burgernet tegen. Op de radio zoals WildFM en op 

alle lokale zenders is Burgernet te horen. 

Ook BN’er worden? Ga naar burgernetkennemerland.nl 

en geef u op als deelnemer.

Speciaal voor Burgernetters

Als blijk van waardering voor uw deelname, heeft 

u de mogelijkheid om producten van SelectaDNA 

tegen een fi kse korting aan te schaff en. SelectaDNA is 

een transparante vloeistof om goederen onzichtbaar 

te merken. Elk pakket heeft een code die wordt 

ingevoerd op een speciale website. De database 

die zo ontstaat wordt gebruikt door de politie. Als 

gestolen goederen zijn gevonden, kan de politie 

nagaan of deze gemerkt zijn. Lees meer over 

SelectaDNA in HeemstedeNieuws week 4 of ga naar 

www.sdna.nl.

Burgernet ook voor ondernemend 

Kennemerland

Speciaal voor de ondernemers en winkeliers zijn 

in samenwerking met het RPC Kennemerland 

extra overvallen- en agressietrainingen 

georganiseerd. U geeft zich op via de website van 

Burgernetkennemerland.nl.

Wilt u meer weten over de campagne, acties en 

aanbiedingen. Gaat u dan naar 

www.burgernetkennemerland.nl.

Omgevingsvergunning

Verordening Winkeltijden Heemstede

Aanvragen omgevingsvergunning
Omgevingsvergunning voor bouwen
Binnenweg 123 het plaatsen van gevelreclame 
2012.022
ontvangen 16 januari 2012
Linge 73 het plaatsen van een overkapping 2012.023
ontvangen 2012.023
Maaslaan 21 het vergroten van een dakkapel op het 
voorgeveldakvlak 2012.024
ontvangen 19 januari 2012
Blekersvaartweg 80 het pand verbouwen t.b.v. 
een afhaal- en bezorgservice Domino’s Pizza en 
aanbrengen reclame 2012.025 
ontvangen 20 januari 2012

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

De bovenstaande aanvragen liggen vanaf 2 februari 
2012 van maandag tot en met donderdag van  

08.30 - 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur 
ter inzage bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht 
(Raadhuisplein 1). 

Verdagen beslistermijn omgevings-
vergunning

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:

Meerweg 51 het plaatsen van een dakkapel op het 
zijgeveldakvlak 2011.327
ontvangen 4  december 2011

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

Verleende omgevingsvergunning 
(verzonden 27 januari 2011)

Omgevingsvergunning voor bouwen
Patrijzenlaan 11 het vergroten van een dakkapel op 
het voorgeveldakvlak 2012.014

De bovenstaande vergunning ligt vanaf 2 februari 
2012 van maandag tot en met donderdag van 
08.30 - 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur 
ter inzage bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht 
(Raadhuisplein 1). Belanghebbenden kunnen 
hiertegen bezwaar maken. Zie: ‘Bezwaar maken of uw 
mening/zienswijze kenbaar maken’.

Door het college van burgemeester en wethouders is, 
op grond van artikel 8 van de Verordening Winkeltijden 
Heemstede, besloten de zon- en feestdagen
- 9 april 2012 
- 20 en 28 mei 2012 

- 4, 11, 18 en 25 november 2012 
- 2, 9, 16, 23 en 30 december 2012
aan te wijzen als dagen waarop de winkels voor 
het publiek in het deelgebied “Winkelcentrum 
Binnenweg/Raadhuisstraat” open mogen zijn. 

Voor nadere informatie kunt u zich wenden 
tot de afdeling Algemene & Juridische Zaken, 
telefoonnummer 14 023.



Vergadering

Aanwijzingsbesluit parkeerbelastingen 2012

Beleidsnota Lokale Bewegwijzering 
Gemeente Heemstede

Onderhoudsplan Wandelbos Groenendaal 2012 
vastgesteld

Vergadering commissie Samenleving

De raadscommissie Samenleving houdt een openbare 

vergadering op dinsdag 7 februari 2012 om 

20.00 uur in de Burgerzaal van het Raadhuis aan 

het Raadhuisplein 1 te Heemstede. U bent van harte 

uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Op de agenda:

•  Vaststellen agenda commissievergadering 7 februari 

2012

• Spreekrecht burgers

•  Vaststelling Verordening leerlingenvervoer gemeente 

Heemstede 2012 (A-stuk)

•  Instemmen Subsidieverlening Stichting Casca 2012 

(A-stuk)

•  Terugkoppeling uit het Dagelijks Bestuur Paswerk en 

Algemeen Bestuur Paswerk

• actiepuntenlijst

• Wat verder ter tafel komt

Vergadering commissie Samenleving
De raadscommissie Samenleving houdt een 

besloten vergadering op dinsdag 7 februari 2012 

aansluitend aan de openbare vergadering in de 

Burgerzaal van het Raadhuis aan het Raadhuisplein 1 

te Heemstede. 

Op de agenda:

•  Afwikkeling lening Stichting Accomodatie Racing 

Club Heemstede (C-stuk)

Gecombineerde vergadering commissie 
Ruimte en commissie Middelen

De raadscommissies Ruimte en Middelen houden een 

openbare vergadering op donderdag 9 februari 

2012 om 20.00 uur in de Burgerzaal van het 

Raadhuis aan het Raadhuisplein 1 te Heemstede. U 

bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. 

Op de agenda:

•  Vaststellen agenda commissievergadering 9 februari 

2012

• Spreekrecht burgers

•  Ontwerpbestemmingsplan “Woonwijken zuidoost” 

(B-stuk)

• Integraal (WABO) handhavingsbeleid (B-stuk)

• Verzoek tot nieuwbouw Rijnlaan (C-stuk)

•  Managementletter bevindingen interim-controle 

2011 (C-stuk)

•  Bedrijfsplan 2012 gemeentebelastingen 

Kennemerland Zuid (C-stuk)

• Terugkoppeling uit de VRK

• Overzicht bouwprojecten

• actiepuntenlijst

• Wat verder ter tafel komt

Op www.heemstede.nl vindt u de betreff ende 

stukken die worden besproken. Hier treft u bovendien 

informatie over het spreekrecht en uitleg over het 

verschil tussen A-, B- en C-stukken. Alle stukken liggen 

ook ter inzage in de ontvangsthal van het Raadhuis. 

Meer weten? Neem contact op met de raadsgriffi  e, 

telefoon (023) 548 56 46, of 

e-mail: raadsgriffi  er@heemstede.nl 

Bij besluit van 24 januari 2012 heeft het college 
het Aanwijzingsbesluit parkeerbelastingen 2012 
vastgesteld. In het Aanwijzingsbesluit staan de 
plaatsen waar, het tijdstip en de wijze waarop 
tegen betaling mag worden geparkeerd. Dit 

Aanwijzingsbesluit treedt met terugwerkende 
kracht met ingang van 1 januari 2012 in werking. 
Het Aanwijzingsbesluit ligt gedurende 12 weken ter 
inzage op het gemeentehuis. De beleidsnota is na de 
inwerkingtreding ook digitaal te raadplegen op 

www.overheid.nl onder “Lokale regelingen” of op 
www.heemstede.nl via Politiek en organisatie naar 
“Lokale regelgeving”.

Bij besluit van 19 januari 2012 heeft het college 
de Beleidsnota Lokale Bewegwijzering Gemeente 
Heemstede vastgesteld. Hierin is het beleid vastgelegd 
met betrekking tot bewegwijzering van lokale 
objecten en voorzieningen (leidraad) zodat bezoekers 
aan Heemstede op een logische, snelle en veilige wijze 
hun bestemming kunnen bereiken.

Deze beleidsnota treedt met ingang van 9 februari 
2012 in werking. De beleidsnota ligt gedurende 
12 weken ter inzage op het gemeentehuis. De 
beleidsnota is na de inwerkingtreding ook digitaal 
te raadplegen op www.overheid.nl onder “Lokale 
regelingen” of op www.heemstede.nl via Politiek en 
organisatie naar “Lokale regelgeving”.

Op 24 januari 2012 heeft het college van B&W het 
onderhoudsplan voor het wandelbos Groenendaal 
2012 vastgesteld. In het onderhoudsplan worden 
werkzaamheden met een repeterend karakter 
beschreven. Dit zijn bijvoorbeeld veeverzorging, 
paden vrijhouden van overhangend groen en 
reparaties/schoonmaak. In een cyclus van drie jaar 

wordt het gehele bos onder handen genomen. 
Er wordt aangegeven wanneer en waar, welke 
beheermaatregelen worden uitgevoerd. 
Het onderhoudsplan 2012 is als PDF-document in te 
zien via www.heemstede.nl.

Alles over opvoeden en opgroeien
Heeft u een vraag over de ontwikkeling van 
uw kind? Bent u op zoek naar een sportclub of 
naschoolse opvang? Voor al uw vragen over 
opvoeden en opgroeien in Heemstede kunt u 
terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). 
In het CJG komt alle kennis over opvoeding en 
opgroeiende kinderen bij elkaar. De medewerkers 
weten de weg naar de juiste instantie en helpen 
u graag bij het vinden van het antwoord op uw 
vragen.

Centrum voor Jeugd en Gezin Heemstede
Lieven de Keylaan 7, 2101 VD  Heemstede
Telefoon (023) 529 19 14
e-mail cjg@heemstede.nl



Besluitenlijst raadsvergadering 26 januari 2012

Nieuwe Verordeningen Sociale Zaken

Aanwezig zijn 20 van de 21 raadsleden

1 Raadsagenda raadsvergadering 26 januari 2012
De agenda is zonder wijzigingen vastgesteld, met 
dien verstande dat agendapunt 5 is behandeld vóór 
agendapunt 3.

2  Schets organisatieontwikkeling gemeente 
Heemstede

Presentatie ter informatie. Er is geen besluit genomen.

3 Ervaringen met papierloos vergaderen
Een werkgroep uit de raad zal concreet onderzoeken 
wat nodig is om papierloos vergaderen in te voeren en 
rapporteert daarover in maart of april.

4 Vragenuur 
Er zijn geen vragen ingediend voor het vragenuur.

5 Vaststellen bestemmingsplan ‘De Slottuin’
De raad besluit: 
Het bestemmingsplan ‘De Slottuin’, bestaande 
uit de geometrisch bepaalde planobjecten 
als vervat in het GML-bestand: NL.IMRO.0397.
BPslottuin-0201 met de bijbehorende bestanden 
vast te stellen met wijzigingen ten opzichte van 
het ontwerpbestemmingsplan dat ter inzage 
heeft gelegen en waarbij voor de locatie van de 
geometrische planobjecten gebruik is gemaakt 
van een ondergrond welke ontleend is aan de 
GBKN (versie oktober) en kadastrale kaart (versie 
december) samengevoegd tot één bestand genaamd 
NL.IMRO.0397.BPslottuin-020;
Het besluit is aangenomen met 14 stemmen voor en 6 
tegen. De fractie van VVD stemt tegen.

Motie “een waardig Heemsteedse entree”, ingediend 
door HBB, GroenLinks en PvdA.
De raad verzoekt het College:
“met de projectontwikkelaar aan de tafel te gaan zitten 
om een waarborg voor een groene uitstraling van 
het project in de plannen op te nemen en de entree 
van Heemstede verder te vergroenen, welke recht 

doet aan het beoogde dorpse en groene karakter van 
Heemstede.”
De motie is aangenomen met 14 stemmen voor en 6 
tegen. De fractie van VVD stemt tegen.

6  Verklaring van geen bedenkingen 
omgevingsvergunning bloemenkiosk Adriaan 
van Ostadeplein

De raad besluit:
De verklaring van geen bedenkingen af te geven voor 
het bouwen van een bloemenkiosk aan het Adriaan 
van Ostadeplein.
Het besluit is zonder beraadslaging en unaniem 
aangenomen.

7  Begroting 2012 Stichting Openbaar Primair 
Onderwijs Zuid-Kennemerland

De raad besluit:
de door de Stichting Openbaar Primair Onderwijs 
Zuid-Kennemerland (Stopoz) voor het jaar 2012 
ingediende begroting goed te keuren.
Het besluit is zonder beraadslaging en unaniem 
aangenomen.

8 Wet werk en bijstand (Wwb 2012); verordeningen
De raad besluit:
1.  De Maatregelenverordening Wwb, IOAW, 

IOAZ Heemstede 2012 vast te stellen en in 
werking laten treden per 1 januari 2012 en de 
Maatregelenverordening WWB, IOAW, IOAZ per 1 
januari 2012 in te trekken.

2.  De Reïntegratieverordening Wwb, IOAW, 
IOAZ Heemstede 2012 vast te stellen en in 
werking laten treden per 1 januari 2012 en de 
Reïntegratieverordening Wwb, IOAW, IOAZ per 1 
januari 2012 in te trekken.

3.  De Toeslagenverordening Wwb Heemstede 2012 
vast te stellen en in werking laten treden per 1 
januari 2012 en de Toeslagenverordening Wwb per 1 
januari 2012 in te trekken.

4.  De Verordening cliëntenparticipatie Wwb 

Heemstede 2012 vast te stellen en in werking 
laten treden per 1 januari 2012 en de Verordening 
cliëntenparticipatie WWB/WIJ per 1 januari 2012 in 
te trekken.

5.  De Verordening handhaving Wwb, IOAW en IOAZ 
Heemstede 2012 vast te stellen en in werking 
laten treden per 1 januari 2012 en de Verordening 
handhaving WWB/WIJ per 1 januari 2012 in te 
trekken.

6.  De Verordening langdurigheidstoeslag Wet werk 
en bijstand Heemstede 2012 vast te stellen en 
in werking laten treden per 1 januari 2012 en de 
Verordening langdurigheidstoeslag Wet werk en 
bijstand 2009 per 1 januari 2012 in te trekken.

7.  De Verordening maatschappelijke participatie Wet 
werk en bijstand Heemstede 2012 vast te stellen en 
in werking laten treden per 1 januari 2012.

8.  Alle WIJ-verordeningen formeel (gebeurt van 
rechtswege) in te trekken per 1 januari 2012.

Het besluit is zonder beraadslaging en unaniem 
aangenomen.

9  Lijst ingekomen stukken raadsvergadering 26 
januari 2012

De afhandeling van alle ingekomen stukken wordt 
vastgesteld conform de voorstellen van de griffi  er
10 Wat verder ter tafel komt 
Dhr Radix (VVD) over gescheiden afvalsortering, met 
name van plastic, in het Raadhuis.
Dhr Heeremans (CDA) over busverbindingen van en 
naar de Glip
Mw Ruitenberg (PvdA) over het afdekken van 
reigersnesten in Het Overbos
Mw Sabelis (GL) over de fi etserswachttijd bij het 
stoplicht Cesar Francklaan – Dreef

De voorzitter sluit de vergadering om 22.35 uur .

Bij besluit van 26 januari 2012 heeft de raad de 
volgende verordeningen op het terrein van Sociale 
Zaken vastgesteld:
 
•  Verordening maatschappelijke participatie Wet werk 
en bijstand Heemstede 2012 

•  Maatregelenverordening Wwb, IOAW, IOAZ 
Heemstede 2012 

•  Reintegratieverordening Wwb, IOAW, IOAZ 
Heemstede 2012 

• Toeslagenverordening Wwb Heemstede 2012 
•  Verordening Cliëntenparticipatie Wwb Heemstede 
2012 

•  Veordening handhaving Wwb, IOAW en IOAZ 
Heemstede 2012 

•  Verordening langdurigheidstoeslag Wet werk en 
bijstand 2012

 

Deze verordeningen treden met terugwerkende 
kracht in werking met ingang van 1 januari 2012. Deze 
verordeningen liggen gedurende 12 weken ter inzage 
op het gemeentehuis. Deze verordeningen zijn na de 
inwerkingtreding ook digitaal te raadplegen op 
www.overheid.nl  onder “Lokale regelingen” of op 
www.heemstede.nl via Politiek en organisatie naar 
“Lokale regelgeving”.
 
Eveneens bij besluit van 26 januari 2012 heeft de raad 
de volgende verordeningen op het terrein van Sociale 
Zaken ingetrokken:
 
• Maatregelenverordening WWB, IOAW, IOAZ 
• Re-integratieverordening WWB, IOAW, IOAZ 
• Toeslagenverordening WWB 
• Verordening cliëntenparticipatie WWB/WIJ 
• Verordening handhaving WWB/WIJ 

•  Verordening langdurigheidstoeslag Wet werk en 
bijstand 2009

 
De volgende verordeningen zijn door het afschaff en 
van de WIJ (Wet investeren in jongeren) per 1 januari 
2012 van rechtswege vervallen:
 
• Maatregelenverordening WIJ 
• Toeslagenverordening WIJ 
• Verordening werkleeraanbod WIJ



Heemstede heeft nu één 
centraal meldpunt voor 
het melden van gevaar en 
schade op straat en van 
bijvoorbeeld vandalisme en 

geluidshinder.

Gevaar en schade op straat
Bij het Meldpunt overlast kunt u melding maken van 

gevaar en schade in de openbare ruimte. Bijvoorbeeld 

over defecte straatverlichting, onderhoud aan wegen, 

rioolbeheer, kapot straatmeubilair (banken en speel-

toestellen) of het openbaar groen in Heemstede. 

Meldingen worden in principe binnen één week 

afgehandeld.

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

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

Meldpunt overlast

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

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

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

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

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

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

Bezwaar maken of uw mening/zienswijze kenbaar maken

Dialezing:
‘De wonderschone 

wereld van de Islam’
Heemstede - Kunsthistori-
ca Karin Braamhorst neemt u 
9 februari bij Casca in de Luifel 
mee naar de wereld van de Is-
lam waar ook Bijbelse figuren als 
Mozes, Jezus en Maria een na-
tuurlijke plaats innemen. Een bij-
zonder actuele en interessan-
te lezing! De lezing ‘De wonder-
schone wereld van de Islam’ is 
op 9 februari bij Casca in de Lui-
fel, Herenweg 96, Heemstede om 
20.00 uur. Entree: 7,50. Reserve-
ren kan op werkdagen tussen 9 
en 12 uur via 023-5483828-1.

Uitverkocht
De volgende voorstellingen in 
de Luifel zijn uitverkocht: De 
Ploeg danst op de vulkaan op 
vrijdag 3 februari en Jandi-
no Asporaat met ‘Laat ze maar 
komen’ op vrijdag 17 februari. 
De voorstellingen van Claudia 
de Breij op vrijdag 9 en zater-
dag 10 maart gaan helaas niet 
door, haar nieuwe voorstelling 
is in het hele land geannuleerd. 

Bewonerscomité in centrum 
naar Raad van State
Heemstede - Het Comité Buurt-
genoten Centrum, dat de belan-
gen behartigt van de bewoners 
rond de bibliotheek, laten weer 
van zich horen. Boos zijn zij dat 
de grote eikenboom (voor nr. 41 
in de Eikenlaan) is gekapt door 
de gemeente. Zij vinden dat 
deze sfeerbepalende boom niet 
weg had gemogen en verzoe-
ken de gemeente er een nieu-
we boom voor in de plaats te 
zetten van min of meer gelijke 
omvang.

Het weghalen van de boom kon 
wel eens passen in de plan-
nen die er bestaan om op die 
plaats een ingang te maken voor 
vrachtwagens en bezoekers van 
de nog nieuw te bouwen super-
markt van de Vomar. Ook tegen 
deze nieuwbouw verzetten hon-
derden buurtbewoners zich. In-
dertijd heeft het comité beroep 
aangetekend bij de commis-
sie beroep en bezwaarschriften 
van de gemeente. De antwoor-
den van deze commissie wa-
ren voor het comité teleurstel-
lend en volstrekt onvoldoende. 
Deze gang van zaken is voor de 

bewoners aanleiding om 
verhaal te halen bij de Raad van 
State.
Op 12 maart vindt er een zitting 
plaats van dit college van beroep 
in Den Haag. Het comité heeft 
een reeks bezwaren, maar spits 
dit nu toe op een aantal onder-
delen. Zo bestrijden zij de wijzi-
gingsbevoegdheid van het colle-
ge ten aanzien van het parkeer-
terrein aan de Eikenlaan. Ze zet-
ten vraagtekens bij het ontwik-
kelen van de bibliotheek en zij 
vragen een uitspraak over het 
feit dat de gemeente opeens 
de bovengrens van het aan-
tal vierkante meters voor een 
supermarkt van 1000 naar 
2000 vierkante meter heeft ver- 
hoogd.
Naast het grote aantal verschil-
lende zaken dat door de heer 
Kruijer en in het verleden door 
Marylise Roos bij de Raad van 
State is aangespannen komt 
daar nu de zaak van het buurt-
comité bij. De gemeentelijke ju-
risten zijn zo langzamerhand 
vaste gasten op de kantoren van 
de Raad van State. 
Eric van Westerloo

Poppetje van een pompoen
Heemstede - Bij de woensdag-
middagclub op woensdag 8 fe-
bruari gaan de kinderen (5-10 
jaar) van pompoentjes een leuk 
winters poppetje maken. Dat 
staat vrolijk en kleurig op de 

tuintafel of in je kamer nu het 
buiten zo koud is!  De woens-
dagmiddagclub is (bijna) el-
ke week van 13.30-15.15 uur bij 
Casca in activiteitencentrum de 
Molenwerf, Molenwerfslaan 11, 
Heemstede. Kinderen kunnen 
hier vooral veel knutselen, maar 
ook meedoen met een spel of 
lekker buiten spelen. 
Kosten per keer zijn: 3,50, een 
kaart voor tien keer kost 30 eu-
ro. Graag de kinderen per keer 
van tevoren telefonisch aanmel-
den via 023-548 38 28 - kies 1.
Voor meer informatie:
www.casca.nl.




