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Samen koken, wie wil dat niet?

Kookkwartetten, sluit je aan!
Heemstede – Eten wordt leuker 
als je met elkaar eet. Smaakt ook 
beter, maar dat ontdek je pas als 
je met elkaar een maaltijd klaar-
maakt. Dan wordt het een diner. 
In Heemstede worden kookkwar-
teten samengesteld, waar ieder-
een zich bij kan aansluiten. Zon-
der subsidies, geen contributie, 
zelf het diner samenstellen, ko-
ken en genieten. Vier mensen bij 
elkaar brengen om voor elkaar te 
koken en met elkaar te genieten 
van een maaltijd. Woensdag ge-
haktdag en vrijdag vis? De Fran-
se keuken samen ontdekken, al-
le soorten pasta`s uitproberen, 
toveren met rood: koken met pa-
prika, Spaanse peper en tomaat-
jes. Google is een digitaal kook-
boek met onbeperkte mogelijk-
heden. In een kookkwartet moet 
je tijd maken om te kunnen pra-
ten met elkaar. Te beginnen over 
eten, maar misschien kunnen 
hier nog andere initiatieven uit 
voortkomen. Interesses uitwis-
selen, samen kwartetten, wan-
delen, fietsen, weer een etentje 
plannen! Het bij elkaar brengen 
van mensen op deze manier is 
een nieuw initiatief van Bedrijf& 
Samenleving Haarlem en Om-
streken, B&SHO,  en de Stich-
ting Welzijn Ouderen Heemste-

de, WOH. “De stichting WOH 
stelt zich ten doel de zelfstandige 
woon- en leefsituatie van oude-
ren te bevorderen. Zij richt zich 
daarbij op het ondersteunen van 
individuele ouderen en groepen 
van ouderen, met als oogmerk 
het vergroten van hun maat-
schappelijke participatie en hun 
zelfredzaamheid”. Samen eten 
is hier misschien wel de bes-
te manier om dit doel na te stre-
ven. Welzijn Ouderen wil graag 
in contact komen met vrijwilli-
gers die het opzetten en het be-
geleiden van de kookkwartetten 
op zich willen nemen, Bedrijf& 
Samenleving neemt contact op 
met de mensen die zich opgeven 
om mee te doen in een kook-
kwartet. “Bedrijf & Samenleving 
brengt maatschappelijke orga-
nisaties, onderwijs en onderne-
mers bij elkaar in zinvolle projec-
ten, die voor beide partijen meer-
waarde hebben en bijdragen aan 
een leefbare samenleving”. De 
Beursvloer is een van de succes-
volle initiatieven van B&SHO. Op 
die vloer vinden het bedrijfsleven 
en maatschappelijke organisa-
ties elkaar om te zien waar ze el-
kaar kunnen ondersteunen. Want 
die organisaties kunnen op hun 
beurt weer veel betekenen voor 

het berdrijfsleven en hun mede-
werkers. Het is altijd winnen op 
de beursvloer! De Heemsteedse 
Zonnebloem haalt al enkel jaren 
hier waardevolle contacten weg, 
die resulteerden in het daadwer-
kelijk ondersteunen van de Zon-
nebloemactiviteiten. Ze zijn er blij 
mee. Pracht werk van bedrijven 
in Zuid Kennemerland.  Mevrouw 
Marijke Aukema van B&SHO wil 
graag in bijeenkomsten van  or-
ganisaties in Heemstede en Ben-
nebroek komen vertellen over de 
kookkwartetten. Nieuwe vrijwil-
ligers voor het opzetten van de 
kookkwarteten kunnen informa-
tie vinden bij Welzijn Ouderen 
Heemstede. Telefoon:  023 - 528 
85 10 en mailadres:  info@wel-
zijnouderenheemstede.nl.
Voor het opgeven voor het 
meedoen met kookkwartet, bel 
of  mail Marijke Aukema van 
Bedrijf&Samenleving Haar-
lem en Omstreken, B&SHO, 
tel: 0614594052, mail: marijke@
bedrijfensamenleving.nl.
Beide organisaties hebben hun 
eigen kookkwartet al uitgepro-
beerd in Het Oude Slot met als 
gastvrouw Saskia Post en sa-
men maakten ze er een smake-
lijk stamppotje van.  
Ton van den Brink

Annemarieke Nap (links) van La Tulipe Noire, Vogelenzang en Marijke Aukema van Bedrijf&Samenleving.

Nek-aan-nekrace voor 
Winkelcentrum Heemstede!
Heemstede - Het is een nek-aan-nekrace voor winkelcentrum 
Heemstede in de verkiezing van ‘Leukste Winkelstraat van Ne-
derland’. Heemstede doet het verbluffend goed met zijn 26.000 
inwoners: een plaats die moet opboksen tegen een stad als 
Leeuwarden met ruim 90.000 inwoners en tegen Amsterdam met 
800.000 inwoners. 
De winkeliersvereniging, bestuur en alle leden zetten natuurlijk 
alles op alles om nummer 1 te worden en betrokkenen twitteren, 
en facebooken er op los. 
De afgelopen zaterdagen heeft het Winkel Centrum Heemste-
de (WCH) zelfs een promoteam ingezet om het publiek er van te 
overtuigen dat ze moeten stemmen op hun gemeente. 
Afgelopen zaterdag stonden er drie kramen met koek & zopie 
mede mogelijk gemaakt door de Vomar, Batifol en Edward Kors. 
Reisbureau Van Limburg doneerde een reischeque ter waarde 
van 500 euro en ook Sport2000 sponsorde de kleding voor dit 
promotieteam. 
Onder de motto ‘samen zijn wij één, in de winkelstraat sta je niet 
alleen’ zijn de winkeliers positief gestemd en mogen zij als ge-
meente al zeer trots zijn dat de leuke winkelstraat in ieder geval 
in de top 3 is geëindigd, helemaal gezien dit pas de eerste keer is 
dat Heemstede meedoet voor deze award. 
De bekendmaking is op vrijdag 1 februari om 10.00 uur.
Tot die tijd kan nog worden gestemd op www.nlstreets.nl Award, 
Heemstede, Winkelstraat Binnenweg/Raadhuisstraat. Stemmen 
kan ook op de ‘leukste winkel’ en daarvoor is in de race (en staat 
heel hoog in de top 5) Chocolaterie Van Dam.

Achterweg 38
2103 SX Heemstede

Tel. 023-5478578
www.autovanschagen.nl
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De Bronsteebrug verbindt Wag-
nerkade en Pieter de Hooghstraat 
en is vernoemd naar de voorma-
lige hofstede Bronstee, die in de 
jaren twintig en dertig van de 
20ste eeuw werd bebouwd.
De brug is een provinciaal mo-
nument en een combinatie van 
een prachtig smeedijzeren hek 
in de stijl van de Amsterdamse 
school en beeldhouwwerken, die 
in 1936 werden gemaakt door de 
Heemsteedse beeldhouwer H.A. 
(Hendrik) van den Eijnde (1869-
1939). Het zandstenen beeld van 
de vrouw met de vaas heet ‘De 
bron’, wat weer prachtig aansluit 
bij Bronstee.
Van den Eijnde woonde en werk-
te in Haarlem en Heemstede 
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(Van de Veldekade 2, op dit rijks-
monument komen we nog wel 
eens terug). Hij maakte ook on-
der andere beeldhouwwerk voor 
het Scheepvaarthuis in Am-
sterdam, Radio Kootwijk en het 
hoofdkantoor van de Nederland-
sche Handel-maatschappij in 
Amsterdam (nu naar de architect 
De Bazel geheten, het Stadsar-
chief Amsterdam is er in geves-
tigd). Er staat ook een leuk mo-
nument van hem in Battery Park 
in New York.
Dichterbij in Heemstede vin-
den we nog meer mooi beeld-
houwwerk van Van den Eijnde, 
waaronder bij de ingang van de 
Dreefschool, nu de bibliotheek 
en op de Laan van Rozenburg, 
het beeld De Pelikaan.
Onbekende monumenten van 
een internationaal gewaar-
deerd beeldhouwer, gewoon in 
Heemstede. De geschiedenis 
van Heemstede en Bennebroek 
is eigenlijk heel bijzonder. Lees 
er meer over in HeerlijkHeden, 
ons kwartaaltijdschrift, verkrijg-
baar in de boekhandels of kijk 
op www.hv-hb.nl

COLOFON

Verschijnt woensdag
EDITIE 5:
HEEmsTEDE
BEnnEBroEk
HaarlEm-ZuID

kantooradres:
Camplaan 35
2103 GV Heemstede
Tel. 023-8200170
mobiel 0650-284402
Fax 023-8200169

aanleveren van advertenties:
Dinsdag voor 12.00 uur
aanlever@heemsteder.nl

advertentieverkoop:
Joke van der Zee

advertentie-tarieven:
op aanvraag

aanleveren van kopij
Dinsdag voor 12.00 uur
redactie@heemsteder.nl

Bladmanager/redactie:
Joke van der Zee

redactie-coördinator:
Renée Wouwenaar

Correspondenten:
Ton van den Brink
Bart Jonker
Mirjam Goossens
Eric van Westerloo

redactie-opmaak:
Mireille Huiberts

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433

Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-368671
Fax 0297-342900

uitgave van:
De Heemsteder Uitgevers B.V.
Heemstede

oplagE: 17.725

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

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

WWW.HEEmsTEDEr.nl

van 1930

Bronsteebrug.

Idem detail (foto’s: Theo Out).

Wie, Wat, 
Waar, 

Waarom
en Wanneer?

Vijf vragen aan… is nieuw 
in de Heemsteder. In vijf 
antwoorden leest u meer 
over een (oud-)inwoner die iets te vertellen heeft! En eigen-
lijk heeft iederéén natuurlijk iets te vertellen. Kent u (of bent 
u) iemand die iets te vertellen heeft voor ‘De vijf’, mail dan de
redactie: redactie@heemsteder.nl of bel: 023-8200 170.
In deze afl evering is het woord aan Marjan Versteeg.

Wie ben je en wat heb je met Heemstede?
Ik ben opgegroeid in Bennebroek maar zat in Heemstede op de 
middelbare school. Na mijn periode in het buitenland heb ik een 
tijdje in Heemstede gewoond en nu woon ik net op de grens van 
Heemstede/Bennebroek. Sinds een aantal jaren ben ik  secreta-
ris van de Heemsteedse zwemvereniging HPC.

Wat voor werk doe/deed je?
Oorspronkelijk kom ik uit de reiswereld en heb lang in het bui-
tenland gewoond. Daarna heb ik samen met mijn zus een ben-
zinestation in Bennebroek gerund waar ook een reisbureau in 
was gevestigd. Nu werk ik als freelance beëdigd vertaalster 
Spaans en doe ik de organisatie en begeleiding van intensieve 
conversatiecursussen van 5 dagen in Madrid voor kleine groep-
jes mensen die al wat Spaans spreken en dat graag willen ver-
beteren.

Waar vertoef je het liefst in je vrije tijd?
In een lekker warm land, maar gewoon thuis hier in Nederland is 
ook prima! Uiteraard ben ik dan veel met HPC bezig want buiten 
het secretariaat organiseer ik samen met een paar andere vrij-
willigers de thuiswedstrijden en de trainingsweekenden voor de 
zwemmers. Ook het vrijwilligerswerk op de mediatheek van het 
Stedelijk Gymnasium in Haarlem is erg leuk om te doen.

Waarom is ons land prettig om te wonen
(of misschien wel niet?)
Heemstede is een mooi dorp met een gezellige winkelstraat en 
een prachtig bos. Het is dichtbij het strand en dichtbij Schiphol 
en dat is handig als je zoals ik regelmatig op reis gaat. Alleen de 
slechte staat van de stoepen zijn mij een doorn in het oog. Ze-
ker voor oudere mensen die wat slechter ter been zijn is er een 
grote kans op struikelen.

Wanneer ben je het meest in je sas?
Als ik aan het vertalen ben, als ik zie dat mijn dochter lekker in 
haar vel zit, als ik met een groepje door Madrid loop en als ik 
mensen blij kan maken door ze ergens mee te helpen!

Marjan Versteeg

Wie, Wat, Wat, W

Marjan Versteeg
Marjan Versteeg

De

Vijf W’s 
voor...

Onbekend Heemstede
Bronsteebrug

Heemstede – Via Facebook, hét digitale sociaal netwerk van 
nu, kunt u tegenwoordig ook over de Heemsteder lezen. U kunt 
de pagina ‘liken’ maar ook als u meer te melden heeft dan al-
leen de krant ‘leuk te vinden’ bent u welkom op deze communi-
ty pagina. Een tip voor de redactie bijvoorbeeld of het plaatsen 
van een oude, historische foto van Heemstede of Bennebroek. 
Wie weet verschijnt uw foto dan wel in de Heemsteder die el-
ke woensdagmiddag op de mat valt van in totaal 17.725 huis-
houdens in Heemstede, Bennebroek en Haarlem-Zuid. Check 
de Heemsteder op www.facebook.com.

De Heemsteder op Facebook
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Voor Heemstede en omstreken
Nieuwe website Sociale Zaken
Heemstede – De Intergemeen-
telijke Afdeling Sociale Za-
ken heeft sinds januari een ver-
nieuwde website: www.iasz.
nl. De inhoud en vorm zijn fl ink 
verbeterd, waardoor inwoners 
van Heemstede, Bloemendaal 
en Haarlemmerliede en Spaarn-
woude voortaan makkelijker in-
formatie kunnen vinden over 
werk, inkomen, voorzieningen 
van de Wet maatschappelijke 
ondersteuning en hulp bij schul-
den. De oude website stamt uit 
2006 en was aan vernieuwing 
toe.

Schuldhulp
Nieuw op de site is een onder-
deel over ‘schuldhulpverlening’. 
Mensen die zoveel schulden 
hebben dat ze in de problemen 
komen, kunnen voor hulp aan-
kloppen bij Sociale Zaken.
De intergemeentelijke afdeling is 
in 2006 ontstaan uit een samen-
voeging van de sociale diensten 
in Bloemendaal, Haarlemmerlie-
de en Spaarnwoude en Heem-
stede. De afdeling is gevestigd 
in het raadhuis, Raadhuisplein 1 
in Heemstede. Meer informatie is 
te vinden op www.iasz.nl.

‘De keuze van de kok’
Voor dinsdag 26 februa-
ri verzorgen de koks van 
Bosbeek een heerlijke 
winterse maaltijd!
De keuze van de kok is: 
stamppot boerenkool, 
rookworst met vlees-jus, een appelcompote, en 
rauwkostsalade. Het toetje is winter-vla met 
stoofpeertjes.
Tijdens de maaltijd krijgt u 2 drankjes en het 
geheel wordt afgesloten met een kopje koffi e of 
thee en dat allemaal voor 10,00 euro.
Vanaf 12.30 uur wordt u welkom geheten door 
de gastvrouwen van Welzijn Ouderen Heemste-
de. De maaltijdbonnen zijn te koop bij de re-
ceptie.

Alzheimercafé
Dinsdag 19 februari is er Alzheimercafé, ge-
organiseerd door Alzheimer Nederland, Zuid-
Kennemerland. Het thema van deze avond is 
‘Hoe maak ik een keuze voor een goede opvang?’ 

Als het thuis wonen niet langer gaat, is verhui-
zing naar een zorginstelling onvermijdelijk. Wel-
ke instelling is nu het beste en wie helpt je bij 
de keuze? U bent van harte welkom bij WOH. 
Het programma begint om 19.30 uur maar vanaf 
19.00 staat de koffi e klaar.

Vervoersvrijwilligers zoeken collega’s
Vrijwilligers van WOH rijden met eigen auto 
op werkdagen ouderen naar o.a. fysiotherapie, 
dokter, ziekenhuis, kapper, winkels en activitei-
ten. Voor een vast dagdeel per week of als in-
valkracht worden vrijwilligers gevraagd.
Ouderen betalen de ritten met strippen en de 
vrijwilligers krijgen als vergoeding 1,40 euro 
per strip. Het aantal betaalde strippen per rit 
is afhankelijk van zones. Houd je van autorijden 
en vind je contact met ouderen leuk dan kun je 
bellen met Welzijn Ouderen Heemstede, vragen 
naar Willie Chermin.

Seniorenkoor ‘Sing In’
Elke dinsdagmorgen wordt uit volle borst ge-
zongen bij Welzijn Ouderen.
De sfeer is altijd ontspannen en plezierig en er 
is ruimte voor een gezellige koffi epauze. De mu-
zikale leiding is in handen van pianist Loek van 
der Meer. Het repertoire is groot, er wordt ge-

zongen in het Nederlands, Engels en Duits en 
ieder krijgt een eigen liederenmap. Ook heren 
worden van harte uitgenodigd om de groep te 
versterken. Kom gewoon eens binnenlopen en 
proef de sfeer. Meer informatie kunt u verkrij-
gen bij Dick van Leeuwen, 023-528 44 95 en 
Loek van der Meer, 023-544 22 60.

Generatiemix 2013
In 2012 heeft het generatiemixproject vele suc-
cesvolle activiteiten geboden aan jong en oud. 
Ook in 2012 presenteert WOH een aantal ge-
neratiemixactiviteiten. Dit is mogelijk gemaakt 
door een bijdrage van het Rabo-stimulerings-
fonds. Let op deze rubriek want hier worden de 
activiteiten aangekondigd!

Seniorengids
Enkele maanden geleden is de vernieuwde uit-
gave van de Seniorengids verschenen. Heeft u 
nog een oude versie dan kunt gratis een nieu-
we afhalen bij Welzijn Ouderen Heemstede of 
Loket Heemstede, Raadhuisplein 1 (in het raad-
huis). Het loket is geopend op maandag t/m vrij-
dag van 08.30 tot 13.00 uur.

Kijk ook eens op:
www.welzijnouderenheemstede.nl.

‘De keuze van de kok’
Voor dinsdag 26 februa-

Heemstede- De informatie voor deze rubriek 

wordt verzorgd door de stichting Welzijn

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

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

dag van 09.00-17.00 uur en op vrijdag van

09.00-13.00 uur. 

Seniorennieuws Heemstede

Vurig afscheid van de winter
Bennebroek - Zaterdagmorgen, voordat de, voorlopig  laatste sneeuwstoring over onze streek trok, 
kleurde de lucht feloranje/ rood. Het leek op een afscheidscadeautje van de afgelopen twee win-
terse weken. Op de Meerwijkvijver  langs de Abraham van der Hulstlaan is door geen enkeling ge-
schaatst. Waarschijnlijk vanwege de sneeuw, want het ijs was dik genoeg. Krijgen we dit seizoen nog 
een tweede kans? Wie weet...
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Regio - De studie is een gezond afslankdieet van 
8 weken met intensieve begeleiding door Yvonne 
van den Berg, afstudeerstudent diëtetiek aan de 
Hogeschool van Amsterdam onder supervisie van 
diëtist Adèle Schmidt (Pure & Simple). 
Normaal zou het traject bij een diëtist minimaal 
180,- euro kosten. Omdat de resultaatgegevens 
gebruikt worden voor een onderzoek worden al-
leen de onkosten berekend wat uitkomt op 50,- 
euro p.p.
In de wekelijkse bijeenkomsten worden vaardig-

heden en technieken geleerd om af te vallen en na 
het dieet op gewicht te blijven.

Interesse? 
Kom naar de gratis en vrijblijvende voorlichtings-
bijeenkomst op zaterdag 9 februari om 14 en/of 
15 uur. Praktijk Zandvoortselaan 371 in Bentveld. 
Geef u hiervoor op via www.facebook/afvalstudie 
of telefonisch: 06-20513641. Indien deze datum 
echt niet uitkomt kunt u ook telefonisch contact 
opnemen voor een andere afspraak. Yvonne van den Berg (links) en begeleidende diëtist Adele Schmidt.

Regio - De studie is een gezond afslankdieet van heden en technieken geleerd om af te vallen en na 

Voor een afslankstudie worden deelnemers gezocht





SS-offi cier, door haar natuurlij-
ke spel gaf zij haar tekst precies 
de juiste lading. Wat voor Han-
nemarie gold viel ook te ontdek-
ken bij de anderen spelers. Het 
natuurlijke en de juiste rustpun-
ten die men nam maakte het ge-
heel tot een knappe prestatie 
van deze theatergroep. Rudolf 
Mensen regisseerde ‘Na de Vre-
de’ en zorgde er voor dat niet al-
leen het spel tot in de fi nesses 
werd uitgevoerd, maar ook voor 
een setting qua decor, licht en 
geluid waarbij de bezoeker geen 
moment de aandacht kon verlie-
zen. Voor hen die het amateur-
toneel een warm hart toedragen 
is het goed te weten dat Eglen-
tier naast ervaren ouderen ook 
een aantal jonge en veelbelo-
vende spelers aan zich heeft we-
ten te verbinden. Dit gegeven 
is een goede basis voor de toe-
komst. Dit jaar bestaat Eglen-
tier 90 jaar en dat wordt groots 
gevierd. Het Frans Halsmuse-
um bestaat dit jaar zelfs 100 jaar 
en Eglentier is gevraagd door de 
gemeente Haarlem om een mee-

zingfeest op de Grote Markt voor 
het bijbehorende festival te pro-
duceren. Voorwaar een erken-
ning voor deze ambitieuze the-
atergroep.

Wilt u Eglentier blijven volgen 
kijk dan op www.eglentier.nl
Eric van Westerloo
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Een dure 
hobby

Geachte heer Kruijer,

Met enige regelmaat lees ik 
artikelen van uw hand in de 
Heemsteder; deze artikelen 
gaan nagenoeg zonder uit-
zondering over uw ‘vendet-
ta’ tegen de gemeente Heem-
stede.  Aanvankelijk - als ik mij 
goed herinner - ging uw strijd 
over de vraag of uw buren in 
hun tuin iets mochten bou-
wen, daarna over ruimtelijke 
ordening, en laatstelijk gedu-
rende lange tijd over de ver-
gaderverslagen. Zonder twijfel 
heb ik nog een paar kwesties 
van u met de gemeente over 
het hoofd gezien. 

Ik weet niet wie er gelijk heeft 
in uw voortdurende strijd; ik 
vind dat eigenlijk ook niet zo 
geweldig interessant. Wat ik 
wel weet is dat u met uw brie-
ven en rechtszaken en be-
roep aantekenen etc. etc. de 
gemeente nogal op kosten 
jaagt entevens een onevenre-
dig beroep doet op ons recht-
systeem, (waarin u kennelijk 
ook nog erg weinig vertrou-
wen heeft). 

Waar u bij voortduring sug-
gereert dat u opkomt voor 
de rechten van inwoners van 
Heemstede, bent u tegelijker-
tijd bezig deze zelfde inwo-
ners voor deze kosten te laten 
opdraaien. U heeft een dure 
hobby gekozen, maar wel op 
kosten van vele anderen.

Met vriendelijke groeten,
A.J.M. van Unnik,
Bennebroek

Bunzing maakt jacht op 
Heemsteedse konijnen

In de nacht van dinsdag 25 op woensdag 26 januari werden we 
rond vier uur ‘s nachts opgeschrikt door een gillend konijn (tot dan 
wist ik niet dat ze dat konden). In pyjama zijn wij naar buiten ge-
sneld. Daar troffen we onze konijnen volledig in paniek aan en we 
zagen een zwart dier er vandoor gaan. Een bunzing, bleek na de 
volgende dag gegoogeld te hebben.
Deze was echter zo hongerig dat hij of zij nog tweemaal terug 
kwam terwijl we nog steeds met de tuinlichting aan bij de konij-
nen waren!
Ons konijn heeft door deze aanval zijn oog verloren en is de vol-
gende dag geopereerd. Hij is nu herstellende in onze woonka-
mer. Ons andere konijn sluiten we nu zodra het donker wordt op 
in haar hok zodat zij geen prooi wordt. Bij vrienden in de buurt is 
vlak daarna ook een konijn aangevallen.
Met dit stukje wil ik alle konijnenbezitters in Heemstede waar-
schuwen.

Marlies Mannaert, Heemstede

(De volgende informatie komt van de site van het Wereld Natuur 
Fonds)De bunzing is een van de zeven soorten marterachtigen die 
in ons land voorkomt. Hij is aanzienlijk groter dan de hermelijn en 
net iets kleiner dan de steenmarter. 
Hij jaagt vooral op de grond op allerlei gewervelde dieren, zoals 
konijnen, muskusratten, muizen en kikkers. Het territorium van de 
bunzing kan erg groot zijn.

Gaat geld boven veiligheid op 
de Binnenweg?

Na mezelf al meerdere keren te hebben afgevraagd waarom de 
Binnenweg zo onoverzichtelijk is ingericht zoals nu het geval is, 
was het volgens mij slechts een kwestie van tijd eer er een ernstig 
ongeval plaats zou vinden.
Helaas werd zaterdag 20 januari mijn vermoeden op een nare ma-
nier bewaarheid. Mijn vrouw heeft die dag  een ongeluk gehad op 
de Binnenweg. Wat is er gebeurd? Mijn vrouw fi etste vanuit noor-
delijke richting over de fi etsstrook (die nog immer om onduidelij-
ke redenen niet gemarkeerd is met bijvoorbeeld een tegel met ‘n 
afbeelding van een fi ets, hetgeen de duidelijkheid van het fi etspad 
zou bevorderen) in zuidelijke richting. Bij het naderen van een zij-
weg ter hoogte van de hoek met de doorgang (kleine weg) naar 
het Res Novaplein, werd zij door een fi etser van rechts afgesne-
den waardoor zij pijnlijk ten val kwam met een hersenschudding 
en, naar nu blijkt, een whiplash tot gevolg.
Ondanks het feit dat de  fi etser, komende van het Res Novaplein, 
bij het afbuigen naar links de korte bocht nam en hij geen oog had 
voor de fi etsstrook, werd door hem de schuld gegeven aan een 
foutief geparkeerde auto (zie inzet/bijlage). Deze auto ontnam 
het zicht op en van de zijweg, en heeft de bestuurder van deze 
auto daarmee de veiligheid in het geding gebracht. Gelukkig wa-
ren er verschillende passanten die zich over mijn vrouw ontferm-
den. Echter, ik heb met verbazing kennis genomen van het feit dat 
de handhavers van de gemeente Heemstede eerst door veront-
ruste burgers er op aan gesproken moesten worden, alvorens tot 
(halve) actie over te gaan door een proces verbaal uit te schrijven 
voor deze gevaarlijk geparkeerde auto.
Blijkbaar wordt het door de dienstdoende controlerende ambte-
naren
getolereerd, mits er maar een bonnetje achter de ruit zit dat aan-
geeft dat het geld aan de gemeente Heemstede is voldaan. Veilig-
heid is slechts bijzaak. Na aandringen door passanten is er uitein-
delijk een bekeuring uitgeschreven. Maar wat schetste mijn ver-
bazing toen ik na 1½ uur langsreed: de gevaarlijk geparkeerde 
auto stond er nog steeds! Veiligheid heeft voor de dienstdoende 
ambtenaren blijkbaar geen prioriteit (je zou op zijn minst toch ver-
wachten dat er een sleepdienst zou zijn benaderd). Hopelijk zet 
deze ingezonden brief de gemeente Heemstede aan tot verder 
nadenken over de veiligheid van fi etsers op de Binnenweg.
Ger-Lèn Damen, Heemstede

‘Weinig transparantie college 
richting burgers’

Ook het besloten C-stuk (besloten College beslissing) over de tij-
delijke locatie voor AH in verband met de nieuwbouw Blekersvaart 
draagt niet bij aan de transparantie richting burgers over de con-
tacten tussen de gemeente en het AH-concern. HBB heeft om 
behandeling van dit C-stuk in een besloten vergadering van de 
commissie Ruimte gevraagd. Er zal ongetwijfeld een moment ko-
men, dat de inhoud van dit C-stuk ook voor de gewone burgers 
ergens te zien zal zijn. Maar om daar nu op te wachten, lijkt niet 
zo zinvol. Vandaar mijn navolgende schot voor de boeg, waarbij ik 
er vanuit ga dat het geen ‘losse fl odders’ zijn.
Maar voordat ik daartoe kom eerst nog een opmerking over het 
verwerken van gegevens op de website van Heemstede. Zoals ik 
al jarenlang gepropageerd heb is het aanmaken van een ‘map’ met 
alle relevante gegevens over een onderwerp noodzakelijk om vol-
ledige duidelijkheid te verschaffen.
De toestemming om op de Cruquiusweg een afhaalcentrum van 
AH te vestigen moet de opmaat zijn om daar, zo niet voor een de-
fi nitieve vestiging, dan toch in ieder geval tijdens de verbouwing 
aan de Blekersvaart tijdelijk ontheffi ng van het bestemmingsplan 
te verlenen ten einde daar detailactiviteiten te ontplooien. In mijn 
optiek is daar niets mis mee, maar waarom die geheimzinnigheid? 
Hoewel, afgezet tegen de weigering aan de Dekamarkt met de bi-
bliotheek misschien wel begrijpelijk.
Wat daarbij zeker ook aan de orde komt is de zondagopenstelling 
van AH. Deze is duidelijk vestigingsgebonden, dus tot 2015 geen 
zondagopenstelling voor supermarkten in Heemstede?
College, laat nu eens duidelijk merken dat u in samenspraak met 
de inwoners van Heemstede beleid wil maken en niet alleen maar 
blindelings wil afgaan op de adviezen van het ambtelijke apparaat.
Ruud Prins, Heemstede 

INGEZONDEN

In het intieme theater Nieuw 
Vredenhof te Haarlem werd op 
26 en 27 januari het stuk ‘Na de 
Vrede’ voor de vijfde keer ge-
speeld. Voorstellingen eerder 
deze maand trokken steeds een 
volle zaal, waardoor er nog twee 
extra voorstellingen aan werden 
vastgeplakt. Michel Corten zette 
een natuurgetrouwe SS-offi cier 
neer en zijn tegenspeler Wim 
Kok, in de rol van pastoor Beu-
mer, deed nauwelijks voor hem 
onder. Het verhaal, geschreven 
door Jos Ahlers, geeft het pu-
bliek een inkijk in de periode 
rond de capitulatie van de Duit-
se bezetter en dit werd gekop-
peld aan het hedendaagse. Het 
stuk is gebaseerd op waarge-
beurde voorvallen en dat maak-
te het stuk realistisch en herken-
baar. Het verhaal boeide van de 
eerste tot de laatste minuut. De 
wending die het verhaal kreeg 
doordat de SS-offi cier een, bij 
een Nederlandse vrouw verwek-
te baby ter doop aanbood bij de 
pastoor is knap gevonden. Tot 
dan toe bleef het gissen naar de 
ware reden van het bezoek van 
de offi cier aan de pastoor. De 
moeder van het kindje was rond 
de bevrijding vermoord. De baby 
werd na de doop geadopteerd. 
De nu volwassen vrouw ging 
op zoek naar haar verleden en 
kwam terecht in de kerk waar-
door onder andere de link naar 
het ‘nu’ werd gelegd.
Hannemarie van Manen viel op, 
in haar rol als moeder van de 

Theatergroep Eglentier zette 
een fraai stuk op de planken

INGEZONDEN

INGEZONDEN

INGEZONDEN
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Reactie wethouder Van de Stadt 
op artikel ‘mislukt project’

In het artikel van de heer Van Westerloo in De Heemsteder van 23 
januari verwijst de heer Van Westerloo, in navolging van mevrouw 
Sabelis van GroenLinks, naar de Slottuin als mislukt project van de 
gemeente. Dit klopt in het geheel niet.

De Slottuin is geen project van de gemeente. Het is een pro-
ject van een private partij (Ambiance Projecten BV). De gemeen-
te heeft doorvoor alleen een omgevingsvergunning verstrekt. De 
projectontwikkelaar  heeft het project stilgelegd omdat de ver-
koop niet op gang kwam. Het is niet anders dan als de gemeen-
te een vergunning verleent aan een inwoner om een dakkapel te 
bouwen en die bewoner ziet daar later toch maar vanaf. Dan is dat 
natuurlijk geen mislukt project van de gemeente.
Alle kosten voor het project, zoals bijvoorbeeld de aanleg van een 
afslag met stoplichten op de Cruquiusweg en de sloop van het 
NovaCollege, zijn betaald door Ambiance.

De gemeente heeft voor De Slottuin dan ook geen kosten ge-
maakt of er anderszins geld aan verloren. Ambiance Projecten BV  
heeft aan de gemeente legeskosten  betaald  voor het door de ge-
meente verzette werk voor de vergunning. Dat dekt de ambtelijke 
uren en kost de inwoners dus geen belastinggeld.
Pieter van de Stadt, wethouder RO

Bennebroek – Gijs, drie turven 
hoog, is al bedreven met balle-
tjes in een beker en kleine broer-
tje Oskar kan een rood shawltje 
laten verdwijnen in zijn knuist-
je, maar al een echte grote goo-
chelaar op een meter afstand 
met speelkaarten gaat toveren, 
overal die grote munt terugvindt 
en blijft manipuleren, dan snap-
pen ook Gijs en Oskar het niet 
meer. Net als de veertig ande-
re bezoekers, jong en oud, die 
zondagmiddag genoten van een 
High Tea in het Magic Art Cen-
ter in Bennebroek. Gijs en Oskar 
mochten als beginnende goo-
chelaars van opa Simon Paag-
man een middagje mee naar 
het kleine theater van Veroni-
que Ross. In 1986 kocht Ross in 
Bennebroek een oude bollen-

schuur. Samen met zijn broer Ta-
dek toverde hij dit gebouw om in 
een klein theater. De bedoeling 
was dat het Magic Art Center 
het trainingscentrum zou wor-
den voor het televisieprogram-
ma De 1-2-3-show. Op dit mo-
ment wordt het Magic Art center 
gerund door de vrouw van Ross, 
Veronique, met behulp van Ilse 
Klijn van Dutch Magic. Richard 
werd in 1970 en 1973 wereld-
kampioen goochelen. Hij werd 
winnaar van de “Performer Fel-
lowship Award” van de “Aca-
demy of Magical Arts” in Holly-
wood, de “Oscar” van de goo-
chelwereld. Richard Ross is naast 
Fred Kaps, Tommy Wonder en 
Flip Hallema de enige gooche-
lende entertainer in Nederland 
die ooit een “Fellowship Award” 

heeft mogen ontvangen. Ross 
is de leermeester voor vele an-
dere goochelaars geweest, zoals 
Hans Klok. Richard Ross over-
leed in 2001. Een evenement in 
het theater begint met een korte 
fi lmische inleiding over zijn leven 
en successen. Dit is een prach-
tig begin van een middag enter-
tainen. Waarna het verwonde-
ren begint. Illusionisten toveren 
een tableau tevoorschijn waarin 
heet simpel een kopje thee ge-
serveerd wordt door niemand. Er 
valt heel spookachtig een stoel 
om en de illusionist komt plot-
seling met directrice Veronique 
tevoorschijn. Schijn bedriegt? 
Schijn vermaakt! Dat ondervond 
ook de BeterBusiness Haarlem-
IJmond die door directeur Simon 
Paagman onlangs in het Magic 

Troonaftreden koningin Beatrix

Vorstin bezocht ook 
Heemstede en Bennebroek
Heemstede – Groot nieuws op maandagavond 
jongstleden: koningin Beatrix maakt haar aftre-
den bekend. Na ruim 32 jaar vorstin der Neder-
landen te zijn geweest is het vanaf 30 april dit 
jaar de beurt aan haar zoon, Willem-Alexander 
die op die dag koning wordt. Beatrix, zeer ge-
liefd in ons land, laat een lange en belangwek-
kende staat van dienst na. Zo  legde de vorstin 
veel bezoeken af in buiten- en binnenland. Grote 
steden of kleine dorpen, dat deed niet ter zake, 
zij toonde voor mensen een oprechte en warme 
belangstelling. Als de aanleiding voor een plaats 
belangrijk was, dan vond de vorstin dat evenzeer 
en bracht zij graag een bezoek.
Natuurlijk kon zij niet aan alle verzoeken voldoen 
en het was dan ook een grote eer als Beatrix op 
een bezoek inging. Protocollen, draaiboeken  en 

allerhande andere voorbereidingen gingen er 
aan vooraf maar altijd was zo’n bezoek meer 
dan geslaagd. Onze vorstin deed ook Heemste-
de en Bennebroek aan. Zo bezocht zij op 10 mei 
in 1974 (toen nog als prinses) het Diaconessezie-
kenhuis in Heemstede, dat zij toen opende. Re-
center werd de Koningin ontvangen in de Lin-
naeushof. Dat was op 23 september 2006, toen 
zij was uitgenodigd vanwege het 75-jarig be-
staan van de landelijke organisatie voor speel-
tuinwerk en jeugdrecreatie. Nog maar pasgele-
den eigenlijk, op 3 september 2010, bracht zij 
een bezoek aan Cruquius, waar zij op de Cruqui-
ushoeve van SEIN negen nieuwe woonvoorzie-
ningen opende. De majesteit maakte na de offi -
ciële onthulling van een maquette een rondwan-
deling op SEIN.

In 2006 bezocht de vorstin speeltuin de Linnaeushof (foto: Ton van den Brink).

Center een bijeenkomst  had met 
veertig ondernemers, een koste-
lijk avond in dat kleine intieme 
theater. Niets leuker dan netwer-
ken met goochelaars om je heen, 
die je constant op het verkeer-
de been zetten. Een totaal ande-
re belevenis in een donkere om-
geving in sterrenlicht en een en-
kele spot. De High Tea op zon-
dagmiddag werd grotendeels in-
gevuld door de  Dutch School of 
Magic. De leukste ‘onderwijsin-
stelling’ voor goochelaars, illusi-
onisten en andere manipulatie-
kunstenaars onder leiding van 
voormalig wereldkampioen Ger 
Copper. Hij presenteert zondag 
24 februari a.s. met enkele top-

artiesten van de Dutch School 
of Magic voor de tweede maal 
een unieke High Tea Magique in 
het Magic Art Center te Benne-
broek. Illusie en goochelkunst, 
direct onder uw neus. Onder het 
genot van heerlijke zoete en har-
tige hapjes, zoals brownies, mi-
ni cup cakes, soep, sandwiches, 
thee, koffi e, warme chocolade, 
frisdranken en licht alcoholische 
drankjes kunt u genieten van 
het vele aanbod aan entertain-
ment. Voor de kinderen hebben 
zij een extra magische verrassing 
in petto. In Magic Art Center aan 
de Meerweg 1A naast de Rabo-
bank in Magic City, Bennebroek.
Ton van den Brink

heeft mogen ontvangen. Ross 
is de leermeester voor vele an-
dere goochelaars geweest, zoals 
Hans Klok. Richard Ross over- Center een bijeenkomst  had met artiesten van de Dutch School 

Collecte 
Amnesty vanaf 
10 februari
Bennebroek – Mensenrechten-
organisatie Amnesty Internatio-
nal houdt in de week van 10 t/m 
17 februari de landelijke collec-
te. Ook in Bennebroek kunt u de 
collectant aan de deur verwach-
ten. Vorig jaar haalde Amnesty in 
totaal maar liefst 1.730.000 euro 

op!  Met de slogan ‘Geef om vrij-
heid’ wil de organisatie duide-
lijk maken dat vrijheid niet in alle 
landen vanzelfsprekend is en dat 
geld hard nodig is om de vrijheid 
van mensen helpen te waar-
borgen. Amnesty komt op voor 
mensen die worden mishan-
deld. De organisatie strijdt voor 
vrijlating van gewetensgevange-
nen en ter dood veroordeelden. 
Daarnaast zet zij zich in voor een 
schoon leefmilieu, schoon drink-
water, huisvesting en gezond-
heidszorg wereldwijd. 

High Tea in Magic Art Center 

Verwondering en zoete koekjes
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Meer energie en focus
Groter enthousiasme 
Bloeddruk en cholesterolverlagend
Betere slaap en verlichting depressie
Zeer effectief bij stress
Uw adem als instrument

Heemstede - Miljoenen mensen wereldwijd hebben de ‘Sudars-
han Kriya’ al onder de knie. 
Deze unieke ademtechniek die in korte tijd ons hele systeem 
harmoniseert  en zuivert opgehoopte stress is dan ook simpel 
te leren. Als we slapen, raken we onze vermoeidheid kwijt, maar 
dieper liggende spanningen blijven achter in ons lichaam. 
De Sudarshan Kriya, die je leert tijdens de Art of Breathing cur-
sus, verwijdert naast stress ook vermoeidheid en negatieve 
emoties als boosheid, frustratie en depressie.
Je voelt je in korte tijd weer kalm en tegelijkertijd energiek, gefo-
cust en ontspannen. Studies laten zien dat het hormoon Prolac-
tine - dat invloed heeft op geluksgevoelens - en ook de gezond-
heid toeneemt vanaf de eerste sessie van Sudarshan Kriya.  (Zie 
ook www.aofl.nl en www.aolresearch.org.) 

Art of Breathing cursus in Haarlem:  
22 t/m 25 februari 2013 en 1 t/ 4 maart 2013
(vr.&ma.avond 19-22 en za&zo 10-16 uur) 

Introductie Ademworkshops
Op deze praktische introductie avond,  ervaar je hoe eenvoudig 
toepasbare technieken in korte tijd je hoofd helder maken, je 
ontspanning geven en tegelijkertijd meer energie.  
De workshop geeft  een goed beeld van wat men in de Art of 
Breathing cursus kan verwachten. 
 
zo 10 feb, 16.00 - 17.30 (Herenweg 40, Heemstede)
wo 13 feb 10.00 - 11.30 (Herenweg 40, Heemstede)
 
Aanmelding bij Esther Verhoek, tel: 06-42016240
e-mail: workshop-regiohaarlem@aofl.nl. 
De bijdrage voor deze praktische workshop is slechts 7,50 euro. 

Meer energie en focus
Groter enthousiasme 

Bloeddruk en cholesterolverlagend
Betere slaap en verlichting depressie

Zeer effectief bij stress
Uw adem als instrument

Ontspan en krijg weer energie 
door een simpele ademtechniek

 Ilonka de Haan.

Heemstede - Gebruikt u langdurig medicijnen? 
Dan hoeft u voortaan niet meer te vragen om 
een herhaalrecept bij uw huisarts. Zijn ze bijna 
op, dan ontvangt u van apotheek Groenendaal te 
Heemstede een bericht dat uw nieuwe medicij-
nen voor u klaarliggen. Dit gebeurt uiteraard in 
nauw overleg met uw huisarts. Zo grijpt u nooit 
meer mis!

Zoals het was…
Indien uw medicijnen op dreigde te raken moest 
u (telefonisch) een recept aanvragen bij de huis-
arts. Deze schreef dan meestal voor 3 maanden 
medicijnen uit. Deze konden een dag later bij de 
apotheek opgehaald worden.

Hoe kan het nu?
U ontvangt twee weken voordat uw medicijnen 
op zijn van ons een bericht(email of brief) dat uw 
nieuwe pakket(tje) klaar staat. U kunt ze dan op-
halen of ze worden bezorgd. De apotheek vraagt 
dan de recepten aan bij uw arts. Bovendien zor-
gen zij ervoor dat u uw medicijnen zo veel mo-

gelijk tegelijk krijgt. Uiteraard blijven alle medi-
catiecontroles die de apotheek uitvoert bestaan.

Zo kunt u starten
De service is geheel kosteloos. U hoeft alleen 
maar bij apotheek Groenendaal door te geven 
dat u wenst gebruik te maken van de Herhaal-
service. Zij nemen dan uw actuele medicijnen-
voorraad door. Het is handig als u dit op voor-
hand thuis al doet (lijst met actuele medicijnen 
en aantallen).

Bij wijzigingen
Krijgt u een ander medicijn, wijzigt een dosering 
of mag u stoppen met een middel? Geef het dan 
door. Dan passen zij het aan in uw Herhaalser-
vice.

Meer informatie?
Heeft u nog meer vragen over de Herhaalser-
vice? Dan kunt u altijd terecht bij apotheek Groe-
nendaal, Valkenburgerlaan 50, 2103 AP te Heem-
stede. Telefoon 023-5293686.

Altijd voldoende in huis
De Herhaalservice van Apotheek Groenendaal

Oproep Linnaeushof

Bennebroek - Linnaeushof bestaat dit jaar alweer 50 jaar dat gaat de grootste speeltuin van 
Europa vieren! Op welke manier dat blijft nog geheim maar uw hulp is hierbij nodig! Linnaeus-
hof roept (oud-)bezoekers op om oude foto’s en/of filmmateriaal aan te dragen. Laat het Lin-
naeushof weten, zij willen daar graag iets mee doen. Onderdeel van alle festiviteiten is namelijk 
een grote tentoonstelling, hoe leuk zou het zijn om uzelf in deze tentoonstelling terug te zien?  
Heeft u iets voor Linnaeushof, neem dan a.u.b. vóór 9 februari contact met hen op: telefoonnum-
mer 023-5847624 of via e-mail info@linnaeushof.nl 
Als uw materiaal wordt gebruikt voor de tentoonstelling, ontvangt u als dank een uitnodiging 
om aanwezig te zijn bij het grote jubileum feest in juni. 

Woensdagavondfilm
Bijna iedere week draait er bij Casca de Luifel, 
Herenweg 96, Heemstede, een film in de Thea-
terzaal op het grote doek. Deze week zijn dat er 
zelfs twéé!! Op woensdag 6 februari is dat een 
prachtige dramafilm naar de gelijknamige best-
seller van Jonathan Safran Foer. De film begint 
om 20.00 uur. De entree is 5,00.  Duur van de 
film: 106 minuten.
Voor meer info over deze film of de titel óf om 
te reserveren kunt u bellen met Casca op 
werkdagen tussen 9 en 12 uur: tel. 023-548 38 
28 kies 1. 

Sprituele film
Op donderdag 7 februari draait een spirituele 
film over het leven van een jonge monnik die de 
wereld intrekt en ineens met allerlei wereldse za-
ken in aanraking komt. De film begint om 20.00 
uur. De entree is 5,00. Duur van de film: 145 mi-
nuten. Voor meer info over deze film of de titel 
óf om te reserveren kunt u bellen met Casca op 
werkdagen tussen 9 en 12 uur: tel. 023-548 38 28 
kies 1.  In het speciale filmprogramma dat voor u 
klaar ligt bij de Luifel vindt u alle informatie over 
de films die komen in februari. Of neem een kijk-
je op www.casca.nl. 

Carnavalsknutselen
Heemstede - Het is weer bijna 
tijd voor het Carnaval! Daarom 
gaan de kinderen bij de Woens-
dagmiddagclub op woensdag 6 
februari iets geks, leuks of grap-
pigs maken: een pet, muts, pruik 
of grote bril. Als het goed gelukt 
is krijg je een Carnavals-diplo-

ma! De woensdagmiddagclub is 
elke week van 13.30-15.15 uur 
bij Casca in activiteitencentrum 
de Molenwerf, Molenwerfslaan 
11, Heemstede. Kosten per keer 
zijn: 4,00, een kaart voor 10x 
kost 35,00. Graag de kinderen 
per keer van tevoren aanmel-
den: 023-548 38 28 – kies 1. Voor 
meer informatie: www.casca.nl.





Regio - Zelfvertrouwen is nodig 
om je lekker in je vel te voelen en 
stevig in het leven te staan. Veel 
ouders vragen zich af hoe ze hun 
kind kunnen helpen bij het ont-
wikkelen van zelfvertrouwen. 
Want het gaat niet altijd vanzelf.
Tom wordt al jaren gepest. Hij 
kan niet goed voor zichzelf op-
komen. Wat zou hij graag leren 
wat hij kan doen als anderen 

niet stoppen met pesten. Janine 
blijft het liefst thuis van school. 
Aan haar resultaten of de juf ligt 
het niet. Ze vindt het moeilijk om 
contact te maken met haar leef-
tijdsgenootjes. Marit kan haar 
gevoelens niet goed uiten. Ze 
kan ze eigenlijk ook niet goed 
benoemen. Wat zou het fi jn zijn 
als ze leert welke gevoelens je 
van binnen kunt hebben en hoe 

die eruit kunnen zien aan de bui-
tenkant. En dat ze leert hoe ze 
daarover kan communiceren. 
Bij sociale weerbaarheid gaat 
het om het leren opkomen voor 
jezelf en je grenzen aange-
ven. Wat roept een ander bij je 
op, wat vind je prettig, wat niet? 
Wanneer wordt jouw grens be-
reikt en hoe ga je daarmee om? 
Bij sociale vaardigheid gaat het 
om het afstemmen op de an-
der. Dat betekent eerst aandacht 
hebben voor jezelf en je gevoe-
lens. Dan kun je daarna leren je 
af te stemmen op de ander. 
Als je denkt dat je kind een 
steuntje kan gebruiken op het 
gebied van sociale weerbaarheid 
en vaardigheden, kijk dan eens 
naar de 
bijeenkomsten LEF&GO! voor 
kinderen van 8 en 9. Start 7 fe-
bruari a.s. 
Informatie en aanmelden voor 
training en gratis oudergesprek: 
Praktijk Metanet Kinder- en 
jeugdtherapie, tel 023-5472038 
of 06-54337519, www.kinder-
enjeugdtherapie.com.
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De boerderij van Milatz aan de Herenweg dreigde in 1970 te moe-
ten plaats maken voor een straat tussen de Dinkellaan en de Rijn-
laan. Aan onderhoud was daarom een poos weinig gedaan. In 
1971 viel het besluit dat de boerderij behouden kon blijven.

Er is weer een nieuwe 
HeerlijkHeden uit

Heemstede - Klokken staan 
centraal in het nieuwe num-
mer van HeerlijkHeden, het 
kwartaaltijdschrift van de His-
torische Vereniging Heem-
stede-Bennebroek. Het blad 
bevat  een overzicht van al-
le openbare uurwerken van 
Heemstede en Bennebroek. 
De wijzerplaten die soms al 
heel lang de gevels en torens 
sieren, zijn altijd in het zicht, 
het uurwerk zelf blijft meest-
al verborgen. Er is veel te ver-
tellen over de ingenieuze me-
chanieken, alles geïllustreerd 
met fraaie kleurenfoto’s. Klok-
ken om te luiden zijn de bron-
zen luidklokken van de Sint 
Bavo in Heemstede. Nadat de 
oorspronkelijke exemplaren 
in 1943 door de Duitsers ge-
vorderd waren, kwamen er in 
1948 nieuwe. Hans Laimböck, 
grondlegger van de hand-
schoenenfabriek, speelde een 
belangrijke rol bij het bijeen-
brengen van het geld voor de 
klokken en bij de onderhande-
lingen met de klokkengieterij. 
Van het feestelijk onthaal van 
de klokken zijn veertig mooie 
foto’s bewaard.
In dit nummer vindt u tevens 
de eerste bijdrage uit een 
nieuwe serie over boerderij-
en die er in Heemstede van-
af 1900 geweest zijn. Dit keer 

de schijnwerper op de Dinkel-
hoeve, één van de twee nog 
in bedrijf zijnde boerderijen in 
Heemstede. 
Heel bijzonder is een be-
waard gebleven gravure van 
de stamboom van de fami-
lie Willink, vervaardigd rond 
1655 of in 1721. De familie was 
niet van adel, maar bekleed-
de wel vooraanstaande posi-
ties, binnen en buiten Neder-
land. De afbeeldingen rondom 
de stamboom zijn alle vol van 
symboliek.
In dit nummer ook het tweede 
en laatste deel over bouwbu-
reau Baalbergen & Volkers, dat 
tal van jaren dertig woningen 
bouwde in Heemstede, waar-
onder Huize Karoly aan de 
Heemsteedse Dreef, het slot 
van de serie prachtige glas-
negatieven van Heemstede uit 
de periode 1928-1934 en een 
kleurrijk verhaal over het huis 
op Herenweg 180, dat in 1891 
gebouwd werd.

Op www.hv-hb.nl kunt u een 
aantal pagina’s van dit nieuwe 
nummer van HeerlijkHeden in-
zien. Losse nummers van 
HeerlijkHeden kosten 5 eu-
ro en zijn vanaf 31 januari ver-
krijgbaar bij de boekhandels in 
Heemstede en Bennebroek en 
via de site van de vereniging.

Deze huisjes stonden aan de Leidsevaartweg vlak bij de Zand-
voortselaan. Hoogstwaarschijnlijk zijn het de nummers 93-97.

Culinair verwenarrangement bij 
Cozy voor een vriendelijke prijs

Heemstede – Van maar liefst 
zes gangen genieten en geen 
rib uit je lijf kwijt zijn, dat kan bij 
restaurant Cozy aan het Wipper-
plein. Een heerlijk culinair ver-
wenarrangement voor nog geen 
40 euro per persoon inclusief 
wijn en koffi e, dat is tenminste 
nog eens een vriendelijke prijs in 
deze tijd! Minder te besteden in 
recessietijd maar wel een avond-
je uit willen? Dan weet u dat u bij 
Cozy aan het juiste adres bent. 

Het gezellige restaurant bestaat 
alweer 8 jaar en is voornemens 
deze verjaardag met u te vieren. 
Laat u dus eens verrassen door 
het heerlijke verrassingsmenu, 
een ‘hardloper’ bij Cozy, want als 
zoveel dingen in het leven al ‘ge-
regeld’ zijn, dan is een avond vol 
culinaire verrassingen natuur-
lijk een verademing. Denk ook 
aan Valentijnsdag, de dag dat je 
je lief trakteert op een liefdevol 
cadeau en waarom geen avond-
je intiem dineren bij Cozy? Voor 
de prijs hoef je het niet te laten. 
Tafelen bij Cozy betekent genie-
ten van allemaal huisgemaakte 
producten, koekjes, brood, sau-
zen, soepen… dat alles wordt 
vers gemaakt met liefde voor het 
vak. Heeft u speciale wensen of 
in geval van een voedselallergie, 
bespreek dat gerust dan houdt 
de kok daar uiteraard rekening 
mee. Gezorgd wordt voor een 

waardige en smakelijke vervan-
ger van het product dat de gast 
liever niet aantreft. Ook voor lief-
hebbers van vegetarisch eten is 
Cozy een uitkomst, het 6-gan-
genmenu is dan een prima keu-
ze. Bovendien tovert Cozy speci-
ale kindermenu’s op tafel, dus je 

kunt met het hele gezin genie-
ten.
Daarover gesproken: er is een 
aparte ruimte voor groepen tot 
50 personen! Kom en geniet bij 
Cozy, Wipperplein 3, Heemstede. 
Tel. 023-5293186 of kijk op www.
cozyrestaurant.nl.

Vriendjes maken en omgaan met pesten 

Training LEF&GO! voor kinderen 
van 8 en 9 jaar start 7 februari
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Scholieren Hageveld debatteren 
over het beste boek van 2012
Heemstede - De Inktaap is dé 
literaire jongerenprijs van het 
Nederlandse taalgebied die jon-
geren confronteert met de win-
naars van drie ‘grote’ literaire 
prijzen: de Gouden Boekenuil, 
de AKO Literatuurprijs en de Li-
bris Literatuur Prijs. Zo’n duizend 
middelbare scholieren uit Neder-
land, Vlaanderen, Suriname en 
Curaçao kiezen na vele leesuren 
en een debat op school hun favo-
riete Inktaap-roman uit. Dit jaar 
doken ze in Het voorseizoen van 
David Pefko, Tonio van A.F.Th. 
van der Heijden en De Neder-
landse maagd van Marente de 
Moor. Op 5 maart wordt De Inkt-
aap uitgereikt in deSingel in Ant-
werpen.

Ook het Atheneum College Ha-

geveld heeft een eigen Inktaap-
jury. Scholieren uit de hoogste 
klassen hebben de drie boeken 
gelezen. Afgelopen week gingen 
ze met elkaar in debat om te be-
palen welk boek wat hen betreft 
de winnaar van De Inktaap 2013 
moet worden.

Punten
Tijdens dit debat op school deel-
den de Inktaap-lezers hun lees-
ervaringen met elkaar en gin-
gen ze in discussie over de kwa-
liteit, stijl en inhoud van de geno-
mineerde romans.  Na het debat 
volgde er een stemming waar-
bij aan de verschillende boeken 
punten werden gegeven. Ieder 
jurylid geeft 7 punten aan zijn of 
haar favoriet, 5 punten aan zijn 
of haar tweede keuze en 3 pun-

ten aan nummer drie. Van alle 
deelnemende jury’s in binnen- 
en buitenland worden de pun-
ten opgeteld. En de auteur van 
het boek met de meeste punten 
krijgt op 5 maart De Inktaap uit-
gereikt.

Over De Inktaap
De Inktaap is een initiatief van de 
Nederlandse Taalunie, Stichting 
Lezen Nederland, CANON Cul-
tuurcel van het departement On-
derwijs en de administratie Cul-
tuur van het departement WVC 
van het Ministerie van de Vlaam-
se Gemeenschap, en wordt uit-
gevoerd door stichting Passiona-
te Bulkboek uit Rotterdam,  Vil-
lanella uit Antwerpen en de Ne-
derlandse Taalunie in Suriname 
en Curaçao.

Grootse verkooptalenten 
op basisschool De Ark

Heemstede - Op Basisschool 
De Ark is de boekenmarkt tij-
dens de Nationale Voorleesda-
gen een groot succes geworden!
Samen met de Ouderraad en 
de leerlingen van groep 8 werd 
de markt gerund. En kwamen 
grootse verkooptalenten naar 
boven. De week voordat de boe-
kenmarkt gehouden werd kon-
den de kinderen de boeken die 
zij wilden verkopen inleveren. 
Prachtige boeken werden aan-
geboden voor een bedrag van 
0,20 tot 2,50. De kinderen kon-
den niet wachten met het winke-
len in de eigen enorme boekwin-
kel! Met stralende gezichten met 
stapels boeken liepen de school 
’s middags uit. (zie foto)
Bij de prijs van elk verkocht 
boek werd 0,50 opgeteld voor de 

spaarpot van de school om het 
plein van De Ark flink te gaan 
verbouwen.
 De start van de Nationale Voor-
leesdagen werd in groepen 1 tot 
en met 4 verzorgd door schrijf-
ster Dorien van Vlijmen en haar 
illustratrice Marion Vrijburg. Tij-
dens het voorlezen ontstond er 
een prachtige tekening! (zie foto)
In groepen 5 tot en met 8 ver-
raste Anne Marie van Boekhan-
del Blokker de kinderen met een 
mooie boekpresentatie van een 
boek dat de klas van de boeken-
winkel cadeau kreeg. Ook Pri-
mera de Pijp heeft boeken ge-
schonken voor de boekenmarkt. 
De betrokkenheid van de loka-
le ondernemers, ouders en kin-
deren maakte deze dag tot een 
feest!

Vrijwilligersbeleid verenigingen positief belicht
Heemstede - De oplossing voor 
het vrijwilligerstekort ligt voor 
vier sportverenigingen uit Heem-
stede voor het grijpen. De Heem-
steedse Reddingsbrigade, voet-
balvereniging VEW, duikvereni-
ging Seabees en Scouting BIM-
Bakenessergroep volgen de cur-
sus Meer Vrijwilligers In Kortere 
Tijd in Heemstede.
Vol enthousiasme volgen 13 vrij-
willigers van deze verenigin-
gen de cursus van Sportservice 
Heemstede-Zandvoort, die in 
totaal uit vier avonden bestaat. 
Alle vier verenigingen zijn een 
keer gastheer tijdens een cur-
susavond, zodat de verenigin-
gen ook elkaars accommoda-
ties leren kennen. Inmiddels zijn 
de eerste drie avonden achter de 
rug. In februari moeten de resul-
taten geboekt gaan worden.

Belactie
De verenigingen hebben er de 
afgelopen periode voor gezorgd 
dat het vrijwilligersbeleid posi-
tief belicht wordt. Diverse vrijwil-
ligers werden in het zonnetje ge-
zet, in het clubblad, op de web-

site en zelfs in de krant. Een van 
deze vrijwilligers was bijvoor-
beeld Klaas van Duin, de vaste 
chauffeur bij alle tochtjes over de 
grens van duikvereniging Sea-
bees. Cursiste Caroline Spren-
gers: “Voor Klaas is zijn vrijwillige 
inzet de normaalste zaak van de 
wereld. Hij was dan ook helemaal 
beduusd toen enkele vrijwilligers 
van Seabeas op de stoep ston-
den met een grote bos bloemen 
en een doosje wijn voor de kerst-
dagen. Ook de andere verenigin-
gen bedachten soortgelijke ac-
ties. De Reddingsbrigade Heem-
stede zette de afgelopen maand 
zelfs 70 vrijwilligers in ’t zonnetje.
Daarnaast bedachten alle ver-
enigingen een creatieve reclame 
campagne voor hun vrijwilligers-
wervingsactie. De Heemsteed-
se Reddingsbrigade ontwierp bij-
voorbeeld grappige posters met 
passende kreten als ‘kom je aan 
boord?’ en ‘kunnen wij je boei-
en?’. Seabees ontwierp passende 
gadgets, zoals strandballen met 
opdruk. Met deze campagne is 
de basis gelegd voor een succes-
volle belactie. Een grote groep le-

den en ouders zal in februari ge-
beld gaan worden met de vraag 
wat zij voor hun vereniging kun-
nen betekenen. Iedereen kan im-
mers met zijn eigen kwaliteiten 
wel iets bijdragen aan het vereni-
gingsleven.

Resultaat gegarandeerd
In de vierde workshopavond zul-
len van de vier verenigingen de 
resultaten besproken worden. 
Dan wordt ook ingegaan op het 
verankeren van het vrijwilligers-
beleid binnen de verenigingen. 
Eerder volgden al drie andere 
Heemsteedse verenigingen de 
cursus. Voetbalvereniging HBC, 
KRZV Het Spaarne en GSV boek-
ten al mooie resultaten.

Meer informatie
Voor meer informatie over de 
cursus Meer Vrijwilligers In Kor-
tere Tijd kan men terecht op 
www.meervrijwilligersinkortere-
tijd.nl. Meer informatie over de 
werkzaamheden van Sportser-
vice Heemstede-Zandvoort is 
te vinden op www.sportservice-
heemstedezandvoort.nl.

Bennebroek - Dinsdag 22 ja-
nuari organiseerde de Willink-
school een beroependag. Dit 
hield in dat in alle groepen vol-
wassenen iets kwamen vertellen 
over hun beroep. Ouders, groot-
ouders, buren en au-pairs kwa-
men indien van toepassing in 
hun werkkleding de kinderen 
uitleg geven. Zo leerden de kin-
deren van groep 1/2 B van alles 
over vliegen van een heuse pur-
ser en piloot. Fasten your seat-
bells please! In andere groepen 
was gekozen voor een beroe-
penmarkt. Leerlingen leerden in 

groepjes over de werkzaamhe-
den van bijvoorbeeld accoun-
tant, clown, loopbaanadviseur, 
journalist, advocaat, en choco-
latier.
Vooraf hadden de kinderen vra-
gen bedacht, waardoor ze hun 
interviewvaardigheden in de 
praktijk konden oefenen. Het le-
verde een bruisende dag op met 
betrokken ouders, leerkrachten 
en vooral kinderen, die samen 
leven en leren in praktijk brach-
ten. Wie weet werd op deze dag 
wel de kiem gelegd voor de late-
re beroepskeuze!

Fasten your seatbells please!
Beroepenmiddag op de Willinkschool

Cabaret in Oude Slot
Heemstede - In alweer haar vijfde programma Waar was ik? 
gaat Karin Bruers gewapend “met de lach aan haar kont en een 
niet te versmaden portie maatschappelijk engagement” op zoek 
naar antwoorden. Wat is de rode draad van je leven, en wat doe 
je met de steeds weer opduikende open eindjes, de rafelrand-
jes? Sleep je gemaakte fouten je hele leven mee of kun je op-
nieuw beginnen. En denkt u na anderhalf uur ‘Hier móet ik meer 
van weten’ Geen paniek. Na afloop is alles wat niet in de ander-
half uur theatervoorstelling past gewoon in boekvorm verkrijg-
baar. Zij treedt dinsdag 12 februari op in Het Oude Slot. Aan-
vang: 20.15 uur. Toegang: 17,- / 15,- Reserveren: www.podium-
oudeslot.nl of 06-13133626.



Marlolein van Eig van INBO bij de 
nieuwe koepel met op de achter-
grond de Hartekamp.

Mijmeren toegestaan op de Overplaats
Heemstede - Velen hebben 
hem waarschijnlijk al zien staan, 
de nieuwe ‘blikvanger’ op de 
Overplaats in Heemstede. Mid-
den in de zichtas van het huis 
van de Hartekamp naar de over-
zijde van de Herenweg is op een 
oud duin een nieuw kunstwerk 
verrezen. Wanneer u hem nog 
niet heeft gezien, is het zeker 
de moeite waard van dichtbij te 
gaan kijken.

De Overplaats was van oudsher 
de overtuin van de Hartekamp. 
In de loop der jaren was de sa-
menhang tussen beide terrei-
nen verloren gegaan en was het 
oude theehuis door vandalisme 
verdwenen. Landschap Noord-
Holland is de afgelopen jaren 
bezig geweest met de uitvoering 
van herstelprojecten op de Over-
plaats om de samenhang te ver-
beteren en de cultuurhistorische 
waarden te herstellen. In 2012 
zijn de grootste werkzaamheden 
uitgevoerd. De nieuwe “theekoe-
pel” is onlangs opgeleverd.

Het ontwerp van de nieuwe koe-

pel is gemaakt door een team 
van architecten onder leiding 
van Marlolein van Eig van INBO 
uit Rotterdam). Voor het ontwerp 
was in 2010 door Landschap 
Noord-Holland een ontwerp-
prijsvraag uitgeschreven. De op-
gave was ‘ maak een eigentijds 
ontwerp dat verwijst naar de his-
torie van de buitenplaats en te-
gelijkertijd een moderne uitstra-
ling heeft. Met andere woor-
den; een kunstwerk dat het he-
den met verleden bindt’. In maart 
2011 koos een vakjury het win-
nend ontwerp: Mijmer en Focus 
van INBO uit Rotterdam.

In september / oktober 2012 kon 
worden begonnen met de daad-
werkelijke bouw en onlangs 
werd de nieuwe koepel door 
Akerbouw opgeleverd. Direct 
naast de koepel zijn bewust de 
restanten van het vorige thee-
huis gespaard gebleven om de 
gelaagdheid van de buitenplaats 
zichtbaar te maken. Landschap 
Noord-Holland is zeer trots op 
het resultaat dat zeker een be-
zoekje waard is.

De bouw van de nieuwe koe-
pel werd mogelijk gemaakt door: 
Beschermers van Landschap 
Noord-Holland, Vrienden van 
Leyduin, de Nationale Postcode 
Loterij, het VSBfonds en Rota-
ry Club Heemstede-Bennebroek.

Nostalgie bij waterplezier HPC
Heemstede - Afgelopen vrijdag was het weer zover en 
mocht er een flinke groep kinderen van het HPC Water- 
plezier afzwemmen om een certificaat te behalen. Het Water-
plezier op vrijdagmiddag is speciaal opgezet voor kinderen 
tussen de 6 en 11 jaar die net hun B- en/of C diploma heb-
ben behaald.
Op speelse wijze worden de aangeleerde vaardigheden be-
houden en krijgen ze een idee van het wedstrijdzwemmen, het 
synchroonzwemmen en het minipolo. Terwijl de meest nos-
talgische zwemslagen nauwelijks nog worden verzwommen, 
laat staan aangeleerd, waren deze de afgelopen periode bij 
het Waterplezier aan de orde van de dag. De kinderen waren 
druk in de weer met zwemslagen die voor hun gevoel helemaal 
niet klopten. Zo hoort de borstcrawl nu eenmaal niet gezwom-
men te worden met een schoolslag beenslag, maar dat hoort 
juist wel bij de “Dubbele Spaanse slag”. Vroeger werd er ook 
veel “Zeemansslag”gezwommen, dit is een soort schoolslag op 
de zij waardoor de zeelui die overboord sloegen beter door de 
golven konden zwemmen.
Nadat de kinderen deze slag hadden geleerd, mochten ze het 
gelijk in praktijk brengen in het naast gelegen golfslagbad. Er 
werd flink geoefend de afgelopen weken en dat heeft resul-
taat gehad. Alle kinderen slaagden glansrijk en gingen met 
een mooi certificaat naar huis.
Binnenkort komen er enkele plaatsen vrij bij het Waterplezier. 
Kinderen die minimaal hun B-diploma hebben mogen zich 
aanmelden voor een proefles via de website van HPC Heem-
stede.

Regio - Mazda RC is dé 
Mazdadealer voor de regio 
Kennemerland en de IJmond 
tot aan Uitgeest aan toe. Op 
de vestiging in Velserbroek 
vindt u het beste aanbod. 
Kiest u voor een Mazda, ga 
dan naar Mazda RC!

Mazda staat al jarenlang be-
kend om zijn prachtige ge-
stroomlijnde design en uitmun-
tende rijeigenschappen vertelt 
manager Hans Touw trots. Niet 
alleen voor de zakelijke rijder, 
maar óók voor de particulie-
re bezitter van een Mazda is er 
sprake van ‘low cost of owner-
ship’. En ook op het gebied van 
milieu en veiligheid loopt Maz-
da altijd voorop. Betrouwbare 
en degelijk auto’s die doen wat 
wordt beloofd. Genoeg redenen 
om eens een kijkje te nemen in 
de showroom aan de Kleer-
makerstraat 63 te Velserbroek! 
U kunt dan tegelijkertijd nog 
profiteren van het inruilvoor-
deel van 3.000,- op de Mazda 
3 en Mazda 5 modellen. Let op 
de Mazda2 advertentie op een 
andere pagina in deze krant. 
Ook hiermee kunt u veel voor-
deel behalen. “Knip uit en kom 
langs”, adviseert Touw.  “Maar 
ook op onze andere modellen 
willen wij de dit jaar wat extra’s 

voor u doen. Vraagt u naar de 
vele mogelijkheden! Ook voor 
een jong gebruikte Mazda kunt 
u op onze occasion afdeling te-
recht.

De nieuwe Mazda 6 Sedan 
staat bij ons in de showroom”, 
meldt Hans Touw. Hij noemt 
het een feest om deze auto te 
aanschouwen. De Mazda 6 zal 
worden geleverd met de com-
plete SKYACTIV TECHNOLO-
GY. Dit betekent dat de au-
to bijzonder brandstofzuinig is 
en een zeer lage uitstoot heeft, 
zonder dat hiervoor kenmerken 
zijn opgeofferd die de Mazda 
zo leuk maken om in te rijden. 
De Mazda 6 wordt geleverd 
met een 145 pk sterke 2.0 ben-
zine motor, zowel handgescha-
keld als automaat.
Naast de Mazda 6 Sedan is de-
ze ook leverbaar in de al suc-
cesvolle Sportbreak. Een stati-
onwagen voor het gehele ge-
zin. Lekker handig voor op va-
kantie! Naast deze zuinige ben-
zinemotor zijn er tevens uitvoe-
ringen met een dieselmotor le-
verbaar.

Het Mazda RC Team staat, net 
als de koffie, voor u klaar en 
hoopt u een dezer dagen te 
mogen begroeten.

Bij Mazda RC in Velserbroek 
het beste aanbod

Kat verdwenen
Sinds 30 december 2012 is de 
kleine kater van de familie Van 
Hengel uit Heemstede (Juliana-
laan) ‘Katsie’ verdwenen. Hij is 
heel erg geschrokken van het 
vuurwerk en is waarschijnlijk zo-
ver van huis geraakt dat hij het 
niet meer kan terugvinden. Inmid-
dels is Katsie een maand weg en 
is het erg koud geweest buiten. 
Hopelijk heeft hij bij iemand on-
derdak kunnen vinden.
Mocht u Katsie hebben gezien 
op beter nog hebben opgevan-
gen neem dan contact op via 
06-10116986.
Katsie is een zwart met witte aan-
hankelijke kater van 5 jaar oud. Hij 
is wat klein van stuk en heeft een 
witte driehoek op zijn kop, waarbij 
de witte tekening vlak langs zijn 
ogen loopt. Ook heeft Katsie een 
zwart sikje, een witte bef en wit-
te pootjes. Hij is gecastreerd maar 
heeft geen chip.

INGEZONDEN

Dienst PKN 
Heemstede

Heemstede – Protestantse 
gemeente Heemstede houdt 
zondag 3 februari een dienst 
in de  Pinksterkerk aan de 
Camplaan 18 met ds. A. Molen-
dijk.

Dienst
in het Spaarne

Regio - Zondag 3 februari 
om 10.00 uur vindt in de kerk-
zaal in het Spaarne Ziekenhuis 
in Hoofddorp een kerkdienst 
plaats. Voorganger is pastor Alie 
Hoekman.
De zang wordt ondersteund door 
de cantores Loes en Theo Braak-
Pedroli en organist Ab Loof. 
(avondmaalviering)

Hervormde 
gemeente 

Bennebroek
Bennebroek – De PKN houdt 
zondag 3 februari dienst aan de 
Binnenweg 67 te Bennebroek.
 De dienst start om 10.00 uur en 
wordt begeleid door ds.D. Ver-
boom uit Rijnsburg.
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Bezoek buitenplaats Huis te Manpad
Heemstede - De buitenplaats 
Huis te Manpad aan de Heren-
weg 9 te Heemstede opent vanaf 
zaterdag 2 februari haar poorten. 
Huis te Manpad is een eeuwen-
oude buitenplaats en behoort tot 
de mooiste historische parken in 
Nederland met goed bewaarde 
overblijfselen van tuinaanleg uit 
de zeventiende eeuw. Vooral de 
slangenmuur met fraai leifruit is 
bekend. Deze muur is de langste 
in zijn soort in Europa.
In het vroege voorjaar kunt u ge-
nieten van de buitengewoon rij-
ke stinsenflora die op Manpad is 
te bewonderen. Deze verzame-
ling knol- en bolgewassen pro-
fiteert van het licht op de bosbo-
dem in de periode dat de bomen 
nog kaal zijn. Winterakoniet is 
vaak de eerste bloeier. Maar ook 
verder in het seizoen heeft Man-
pad steeds weer iets bijzonders 
te bieden.
Het afgelopen jaar zijn alle beel-
den en vazen gerestaureerd en 
vormen ze een fraai element in 

het park en rond de huizen. Ver-
der is er een begin gemaakt met 
de vervanging cq verjonging van 
het bijzondere leifruit langs de 
diverse muren. Het is de moeite 
waard om hier nader kennis mee 
te maken.
Het park van Huis te Manpad is 
alleen in excursieverband te be-
zoeken. In het voorjaar, van-
af 2 februari tot 28 mei op dins-
dag om 14 uur en zaterdag om 
10 uur. Van zaterdag 1 juni tot 12 
oktober is het park alleen op za-
terdag opengesteld om 10 uur. 
Op deze tijdstippen staat er aan 
de poort een gids klaar, die een 

rondleiding verzorg. De gids ver-
telt  over de planten, dieren en de 
rijke geschiedenis van deze goed 
bewaarde buitenplaats. Aanmel-
den voor deze excursies is niet 
nodig en er worden geen kosten 
berekend. Het huis zelf is parti-
culier bewoond, evenals de ove-
rige woningen op het terrein en 
zijn derhalve niet te bezichtigen.

Wilt u in groepsverband het Huis 
te Manpad bezoeken, buiten de 
tijden van openstelling, dan kan 
dat, behalve op zondagen. U 
kunt hierover contact opnemen 
met mevrouw Wilmink, telefoon: 
023-5287528.
Voor overige informatie betref-
fende de openstelling of excur-
sies kunt u terecht bij Peter de 
Jong, excursiecoördinator: 0252-
377656 of 06-54392301, of bij 
tuinbaas Fred van der Hengst: 
06-54695876.
U kunt uiteraard ook de websi-
te bezoeken: www.huisteman-
pad.nl.
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Bennebroek - In tegenstelling 
tot het eerder vastgestelde en 
verspreide programma van het 
Trefpunt Café zal de heer Johan 
Remkes wegens verhindering 
niet op 1 februari in  het Trefpunt 
Café optreden maar zijn komst 
uitstellen tot (waarschijnlijk) dit 
najaar.
Op 1 februari zal in plaats van 
de heer  Remkes  de plaatselijk 
historicus en geboren Benne-
broeker Martin Bunnik een voor-
dracht houden over Bennebroek 
in de vorige eeuw. De bijeen-
komst vindt plaats vanaf 20.00 
uur aan het Akonietenplein 1; de 
toegang is vrij.
Tijdens de presentatie zal Bunnik  
de veranderingen in de loop van 
de 20e eeuw op zijn enthousias-
te en deskundige wijze zichtbaar 
maken  aan de hand van  een 

aantal oude kaarten, foto’s en 
ansichtkaarten.
In de 20e eeuw is Bennebroek 
sterk veranderd. In het begin van 
deze eeuw leefden er  zo’n 1200 
mensen in Bennebroek. Er wa-
ren nog geen auto’s en vervoer 
vond plaats met de stoomtram, 
de trein en in het dorp zelfs nog 
met paard en wagen of honden-
kar. Het duinlandschap tussen 
de Schoollaan en de Rijksstraat-
weg was nog ongerept. De voor-
malige bleekvelden aan de Ben-
nebroekerlaan, Schoollaan en 
Meerweg waren in gebruik als 
bollenland. Maar in de loop van 
de 20e eeuw is Bennebroek snel 
omgevormd tot een forenzenge-
meente. Op grote delen van de 
Bennebroeker polder, de dui-
nen en de bollenvelden werden 
woonwijken gebouwd.

Poëzieweek met 
voordrachten bij Blokker
Heemstede - De 14de Gedich-
tendag vindt plaats op donder-
dag 31 januari. Het wordt de 
start van de eerste Poëzieweek 
die loopt tot 7 februari en Muziek 
als thema heeft. In heel Vlaande-
ren en Nederland vinden tal van 
activiteiten plaats, en dat een 
hele week lang. De Gedichten-
dagbundel krijgt een opvolger: 
het Poëziegeschenk. Dat is ge-
schreven door Anna Enquist en 
heet Een kooi van klank. U krijgt 
het geschenk tijdens de Poëzie-

week cadeau van de boekwinkel 
bij aankoop van 15 euro aan po-
ezie.
Om extra aandacht aan poezie te 
schenken  verzorgt De Haarlem-
se Dichtlijn op zaterdag 2 febru-
ari om 15.00 uur een aantal voor-
drachten in boekhandel Blokker. 
Met o.a. Harmen Malderik, Alja 
Spaan, Sylvia Hubers en Marten 
Janse. 
Toegang vrij. Boekhandel Blok-
ker, Binnenweg 138, Heemstede, 
telefoon 023 - 5282472.

Ruimtelijk werk met ‘afval’
Bennebroek - In  het voorma-
lig Gemeentehuis van Benne-
broek exposeren Alijd de Kemp 
en Astrid van Domselaar van 7 
februari tot 6 maart. Met het the-
ma ‘tweespraak in materie‘ wil-
len Alijd de Kemp en Astrid van 
Domselaar door hun ongebrui-
kelijke toepassing van materia-
len de overeenkomst laten zien 
in hun werk.
Voor Alijd is het een uitda-
ging om ruimtelijk werk te ma-
ken  met ‘afval’ en ander onge-
bruikelijk materiaal. Natuur en 
mens en hun  invloed op elkaar 
staan centraal. Het gebruik van 
alledaagse materialen krijgt hier-
door een andere betekenis. Af-
hankelijk van het onderwerp is 

het werk kleurrijk, ruig  of na-
tuurlijk.
Astrid experimenteert met o.a.  
acryl, oliepastel, steen, zand en 
papier in haar schilderijen. Zij 
laat zich leiden door de verschil-
len in textuur van de materia-
len. Ze houdt van de  grillige vor-
men van de natuur.  Het land-
schap biedt haar een verschei-
denheid aan vormen, kracht en 
lijnenspel. Het beïnvloedt haar 
fantasie waardoor een diversi-
teit aan beeldstijlen te zien is in 
haar werk.
De opening van de tentoonstel-
ling is op 7 februari om 20.00 uur. 
Voormalig gemeentehuis van 
Bennebroek, Bennebroekerlaan 
5 in Bennebroek. Openingstij-
den: maandag t/m vrijdag van 
8.30 – 12.30 uur en woensdag-
middag van 13.30 – 16.30 uur.

Leeskringen 
zijn hot
Heemstede - Op zondagmid-
dag 3 februari, van 13 – 16 uur, 
wordt in de bibliotheek van 
Heemstede een gevarieerd pro-
gramma voor leesclubleden en 
andere boekenliefhebbers aan-
geboden. De schrijvers Conny 
Braam en Eveline Stoel komen 
op bezoek. Zij vertellen over hun 
meest recente boek en je kunt 
ook met de schrijvers in gesprek 
gaan. Bij het ‘meeting point’ in 
de bibliotheek kun je leesclub-
leden ontmoeten en leeserva-
ringen met elkaar uitwisselen. 
De gratis leeskringendag wordt 
georganiseerd in samenwer-
king met Boekhandel Blokker uit 
Heemstede.

Leeskringen
Leeskringen zijn hot. Overal in 
het land komen vrouwen (en 
soms mannen) regelmatig een 
avond bij elkaar om een boek 
te bespreken. In Heemstede zijn 
vele leesclubs actief. Ben je op 
zoek naar leden voor je leeskring 
of ben je op zoek naar gelijkge-
stemde lezers om een leeskring 

te starten, dan heb je de moge-
lijkheid om in contact te komen 
met geïnteresseerden. Bezoe-
kers van de bibliotheek maken 
kans op een boekenpakket voor 
hun leesclub. 

Eveline Stoel
Asta’s ogen, geschreven door 
Eveline Stoel, is het verhaal van 
een gewone, maar daardoor 
misschien wel exemplarische fa-
milie van Indische Nederlanders, 
die in 1955 vanuit Surabaya naar 
Nederland vertrekt. 

Conny Braam
Conny Braam is in deze regio 
vooral bekend geworden door 
haar boeken De woede van 
Abraham, De onweerstaanbare 
bastaard en Het schandaal, die 
zich allen afspelen in IJmuiden 
en omgeving. Recent schreef ze 
de historische roman Sjaco, over 
Jacob Frederik Muller, alias Sja-
co, die op 8 januari 1716 in een 
herberg vlakbij de Jordaan wordt 
opgepakt.
Kijk voor meer informatie op 
www.bibliotheekzuidkennemer-
land.nl.
Tijdig aanmelden is gewenst. 
Reserveren is mogelijk via 023 – 
511 53 00. Gratis toegang.

Muziek uit de 
hemel
Heemstede - Op vrijdag 22 fe-
bruari laat ds. Theo Hop in de 
Doopsgezinde Kerk, Postlaan 16 
in Heemstede, 20.00 uur, muziek 
horen uit de Russisch Orthodoxe 
Kerk. Hij is een groot kenner 
van deze muziek. Iedereen die 
deze muziek hoort is onder de  

ndruk: De meeslepende melo-
dieën, de lage basstemmen, de 
muzikale afwisselingen. Uitge-
legd wordt waarom er geen mu-
ziekinstrumenten gebruikt wor-
den. Waarom men in Rusland 
staat in de kerkdienst. Waarom 
er zoveel kaarsen branden. En 
veel andere vragen. Het wordt 
een avond waar u met veel goe-
de herinneringen aan terug zult 
denken. Toegang gratis.

en uw boeken worden GRATIS thuisbezorgd!

Bestel online via:
www.boekhandelblokker.nl

Dichtstorten

Loop meditatie
in de sneeuw

 Ik loop,
ik loop op blote voeten
door het smetteloos wit

van de zojuist gevallen sneeuw
aandachtig laat ik eerst
mijn hiel,daarna mijn
voorvoet verdwijnen

voel hoe de kou geen
kou meer is

maar een energie
die als een warme gloed

mijn lichaam binnen stroomt
alles gloeit en tintelt

voel me gedragen, door
de zuivere schoonheid
van deze witte wereld

die me de oorsprong van
mijn bestaan laat ervaren.

Ada Lodder

Dichtstorten is een open po-
dium voor dichttalent. Wilt 
u ook een eigen gedicht 
in de Heemsteder publi- 
ceren, dan kunt u dit e-mai-
len naar dichtstorten@ya-
hoo.com. Per post kan ook: 
de Heemsteder, Camplaan 
35, 2103 GV Heemstede. In-
zendingen van foto´s kunnen 
niet worden geplaatst.

Een nieuw geluid!
Heemstede – De Heemstem, 
een 55+ vrouwenkoor, kan nieu-
we stemmen gebruiken. El-
ke stem is welkom, sopraan alt 
of daar tussenin. Zing met de 
Heemstem mee. Het repertoi-
re is licht klassiek en bestaat 
uit traditionals o.a in het Frans, 
Duits en Engels. De repetities 
zijn woensdagochtend van 10 tot 
kwart voor 12, in het kerkje (Am-
sterdamse school) aan de Post-
laan in Heemstede.

Trefpuntcafé:
Bennebroek in de 20e eeuw



Tel. 0255-533900   Fax 0255-518875                    Zeeweg 189-191, 1971 HB  IJmuiden Januari 2013 20

Akersloot
Bennebroek
Beverwijk
Castricum
Driehuis
Heemskerk

Heemstede
Limmen
Santpoort-N.
Santpoort-Z.
Uitgeest

Velsen-N.
Velsen-Z.
Velserbroek
Wijk aan Zee
IJmuiden

OPLAAG 117.000

Amateurvoetbalvereniging 
ADO’20 in Heemskerk, opge-
richt in 1920,  was jarenlang 
de grootste voetbalvereniging 
van Nederland. De club telt 
momenteel zo’n 1100 leden en 
heeft 300 vrijwilligers rondlopen 
die zich vol overgave storten op 
werkzaamheden voor hun club. 
Onder hen veel 50-plussers, 
die het heerlijk vinden zich in te 
zetten voor hun cluppie. Op het 
moment van het interview zitten 
8 vrijwilligers, 7 mannen en 1 
vrouw,  met een pot koffi e ge-
zellig in een warme ruimte want 
buiten vriest het. De velden zijn 
niet groen zoals het hoort maar 
wit, dus voetballen zit er even 
niet in. De vrijwilligers die na een 
voetbalzondag altijd op maan-
dag komen schoonmaken, heb-
ben nu dus vrij. Maar voor deze 
50-plussers is er eigenlijk altijd 
werk. De sfeer is ronduit vrolijk 
en plagerig. Het is te merken dat 
deze vrijwilligers met liefde voor 
hun club de kou trotseren en het 
leuk vinden de boel op orde te 
houden. Volgens de mannen is 

er altijd wat te bespreken, van 
roddels tot het weer, items van 
het journaal maar ook een hoop 
onzin.
De enige vrouw in hun midden 
vandaag is Elly Beentjes. Zij ver-
telt dat zij de administratie ver-
zorgt en op de vraag wat zij met 
voetbal heeft roept ze droogjes: 
“Niets, ik ben gewoon getrouwd 
met een voetbalgek.” Er wordt 
voornamelijk veel gelachen en 
je moet van goeden huize ko-
men, wil je je hier als gast niet 
thuis voelen. Zo blijkt een van de 
prominente vrijwilligers, Theo ge-
naamd, niet aanwezig te zijn en 
dat is jammer want die ‘kleine’ 
is dan wel Amsterdammer van 
geboorte maar hij woont ruim 
40 jaar in Heemskerk en hoort 
helemaal bij de club, hij weet al-
les over de vereniging, aldus zijn 
kompanen. 
Wat ze zoal doen op een och-
tend? Het veld wordt bijgehou-
den door de gemeente dus ze 
hoeven geen gras te maaien 
maar er valt bijvoorbeeld altijd 
wel wat te repareren. Helaas is 

de trend tegenwoordig om din-
gen te vernielen dus dat moet 
dan zo snel mogelijk weer ge-
maakt worden, prullenbakken 
moeten geleegd en douches 
moeten het natuurlijk wel doen.
Soms laat men het licht branden 
of de douches zijn niet uitgezet, 
tja dat zijn vervelende dingen. 
Het wordt in ieder geval goed 
duidelijk dat het ADO-gevoel er 
bij iedereen van jongs af aan 
inzit. Sommigen weten nog dat 
Heemskerk maar een paar dui-
zend inwoners had, een dorp 
van boeren en tuinders. Dus heel 
gek is het niet dat juist deze leef-
tijd het zogenaamde ‘wij-gevoel’ 
moeiteloos weet op te roepen. 
Gerrit Mous is degene die alles 
wat de accommodatie betreft 
coördineert. Gerrit: “Als er  iets 
is waar wij mee zitten dan com-
municeer ik daarover naar het 
bestuur en dat werkt prima.”
Op de foto willen ze graag speci-
aal onder het bord staan met de 
leus “ZONDER RESPECT GEEN 
VOETBAL”. En zo is het maar net!

Monique Teeuwen

Win kaarten 
voor de Motorbeurs

Van donderdag 21 tot en met zondag 24 februari wordt in Jaar-
beurs Utrecht de Motorbeurs gehouden, de beste plek om het 
motorseizoen van 2013 te starten.  Met veel genoegen mogen 
wij twintig gratis entreekaarten verloten onder de lezers van de 
50-pluswijzer. De kaarten kosten normaal aan de kassa 17,50 
per stuk.
Mail een foto van u als 50-plusser op of bij uw motor, het liefst 
zonder helm op, naar redactie@50pluswijzer.nl. Met een klein 
verhaaltje erbij waarin u vertelt waarom u motor rijdt en hoe dat 
u bevalt. De tien origineelste inzenders krijgen twee vrijkaartjes. 
Het leukste verhaaltje van maximaal 200 woorden wordt samen 
met de foto geplaatst in de volgende 50-pluswijzer. De uiterste 
instuurdatum is woensdag 6 februari. 
Op Motorbeurs Utrecht vind je een breed aanbod voor motor-
liefhebbers. Van grote multibrand dealers tot motorhandelaren. 
Van reisorganisaties tot motorclubs en gereedschap. Maar ook 
motoraccessoires zoals helmen en kleding ontbreken niet. Net als 
informatie over verzekeringen, belangenverenigingen en motor-
verhuur. Alles waar je als motorrijder naar op zoek bent. Vrijwel 
alle importeurs van motormerken tonen hun nieuwe modellen 
voor 2013. Naast deze presentaties staan er diverse activiteiten 
op het programma. Voor diegenen die het motorgevoel voor het 
eerst eens zelf willen proberen, is er een opstapmogelijkheid. 
Kijk voor alle informatie over de beurs op www.motorbeursutrecht.
nl. (foto: Robert Aarts)

Vrijwilligers zijn voor 
clubs van levensbelang
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Vrijwilligers zijn voor 
clubs van levensbelang

De 50+ Wijzer
die in deze editie

is opgenomen
kunt u lezen op

www.50pluswijzer.nl



Open dag Adamas Inloophuis ter 
gelegenheid van wereldkankerdag
Regio – Op 4 februari is het We-
reldkankerdag – een dag waar-
op wereldwijd wordt stilgestaan 
bij de ziekte kanker. Ter gelegen-
heid daarvan opent het Adamas 

Inloophuis in Nieuw-Vennep zijn 
deuren op zondag 3 februari van 
14.00 – 17.00 uur. Op deze dag 
staan vrijwilligers voor u klaar 
met gezonde cocktails en ver-

rassende hapjes. Daarnaast ver-
tellen ze u alles over het inloop-
huis en geven ze rondleidingen.
Kijk ook op de website www.we-
reldkankerdag.nl.

Regio - Mahlers Vierde symfo-
nie, uitgevoerd door Het Amster-
dam Ensemble en sopraan Han-
neke de Wit, kunt u zaterdag 2 
februari beluisteren in Museum 
de Cruquius. Het betreft een ka-
mermuzikale bewerking die pi-
anist Eildert Beeftink speciaal 
voor Het Amsterdam Ensemble 
maakte. Met in het vierde deel 
“Das himmlische Leben”:  een 
muzikale verbeelding van een 
feest in de hemel met de lyri-
sche sopraansolo. Het arrange-
ment voor piano, viool, cello, kla-
rinet en sopraan keert de contra-
puntische, naïeve kamermuzika-
liteit van de Symfonie binnenste-
buiten. De partituur is uitgedistil-
leerd tot vijf kristalheldere lijnen, 
die niettegenstaande hun gerin-
ge aantal de symfonische diep-
te van het werk krachtig weer-
geven. Het Amsterdam Ensem-
ble opgericht in 2009 met pia-
nist Eildert Beeftink, klarinet-
tist Michael Hesselink, cellist 
Mick Stirling en violiste Rosan-
ne Philippens. Rosanne was va-
ker met het Ensemble als gastvi-
oliste te horen, en de inspireren-
de samenwerking van de afgelo-
pen jaren heeft zich nu vertaald 
in een defi nitieve bundeling van 
krachten. Rosanne is een van 
Nederlands beste en meest na-
tuurlijke musici.
De Nederlandse sopraan Han-
neke de Wit studeerde aan het 
Koninklijk Conservatorium in 
Den Haag bij Thea van der Put-
ten, Rita Dams en Diane Forlano. 
In 2004 sloot zij haar opleiding 
aan de Nieuwe Opera Academie 
summa cum laude af. In 2004 
won Hanneke de eerste prijs in 
het Christina Deutekom Opera 
Concours. Tijdens het Internatio-
naal Vocalisten Concours in Den 
Bosch, in 2006, won zij de prijs 
voor beste Nederlandse zanger.

Info
Zaterdag 2 februari om 20.15 
uur in Museum de Cruquius: 
Het Amsterdam Ensemble en so-
praan Hanneke de Wit. Met op 
het programma à
• W. A. Mozart - Trio KV 498, “Ke-
gelstatt-Trio” voor klarinet, altvi-
ool en piano                                       
• F. Schubert  -  “Der Hirt auf dem 
Felsen”  D 965 voor sopraan, kla-
rinet en piano
• G. Mahler  - Symfonie nr. 4, be-
werking voor sopraan, klarinet, 
viool, cello en piano door Eildert 
Beeftink

Kaarten zijn verkrijgbaar via 
www.CruquiusConcerten.nl of 
via de kassa van schouwburg 
de Meerse 023-5563707. De toe-
gangsprijs is 21,= incl. pauze-
consumptie. Op de website vindt 
u uitgebreide informatie en zijn 
vele musici ook te zien en te ho-
ren.
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Gratis bloeddrukmetingen
bij de Thuiszorgwinkel Haarlem
Regio – De Thuiszorgwinkel 
Haarlem biedt gratis bloeddruk-
metingen aan op woensdag 6 fe-
bruari tussen 10.00 en 15.00 uur. 
Een afspraak maken is niet no-
dig; u kunt gewoon binnenlo-
pen. De bloeddruk wordt geme-
ten met een automatische bloed-
drukmeter. Na de meting staan 
de medewerkers klaar om vra-
gen te beantwoorden en tips te 
geven.
Regelmatige bloeddrukcontro-
les zijn belangrijk, omdat een 
hoge bloeddruk een risico kan 
vormen voor de gezondheid van 
hart en nieren. Bloeddruk is een 
maat voor de druk die het bloed 
op de vaatwanden uitoefent als 
het door de bloedvaten wordt 
gepompt. De bloeddruk varieert 

van moment tot moment. Sport 
en beweging, stress en emoties 
kunnen de bloeddruk tijdelijk la-
ten stijgen. Zo’n tijdelijke stijging 
is heel normaal, het is niet het-
zelfde als een verhoogde bloed-
druk.
Bij de Thuiszorgwinkel zijn di-
verse hulpmiddelen verkrijgbaar 
om ook regelmatig zélf de ge-
zondheid te checken, zoals een 
bloeddruk- of vetmeter. De win-
kelmedewerkers geven graag 
deskundig advies.
Het adres van de Thuiszorgwin-
kel Haarlem is Amsterdamstraat 
70-72, 2032 PS Haarlem.

Kijk voor meer informatie op 
www.vegro.info of bel gratis naar 
0800 – 2 88 77 66.

Winterconcert HSB
Wanneer je goed sprokkelt, 

kom je van alles tegen
Regio - Op zondag 10 februa-
ri viert het Haarlems Symfonisch 
Blaasorkest, onder leiding van 
Harold Versteege, de sprokkel-
maand februari met een zeer ge-
varieerd programma. Dit Sprok-
kelconcert heeft het inslaan van 
nieuwe wegen als thema. De 
uitgekozen componisten zoch-
ten er allen naar, elk op hun ei-
gen wijze. Het jubilerende orkest 
hoopt met dit optreden opnieuw 
een breed publiek aan te spre-
ken. Het dubbelkwintet Gregale 
verzorgt een gastoptreden. Aan-
vang van het concert is 15.00 
uur. De locatie is Oosterkerk, Zo-
merkade 165 in Haarlem. Entree: 
12 euro/10 euro. Programma en 
kaarten: Programma en reserve-
ring van kaarten: www.hasbo.nl .
Wanneer je goed sprokkelt, kom 
je van alles tegen. Zo ook op de-
ze zondagmiddag in de Ooster-
kerk. In Een onaangenaam mens 
in de Haarlemmerhout, naar een 
verhaal uit de Camera Obscu-
ra van Hildebrand, komen we 
Nurks tegen, die alles en ieder-
een ongevraagd van commen-
taar voorziet. Haarlemmer Dick 
van Heuvel maakte er een speel-
se compositie van. In de tweede 
Peer Gynt Suite van Edvard Grieg 
klinkt het ingetogen en droevige 
lied van Solvejg, de geliefde van 
Peer. Een medley van de muziek 
van de Franse chansonnier Ge-

orges Brassens is dan weer veel 
uitbundiger.    

Muzikale romantiek
Franz Schubert (1797-1828) is 
een uitgesproken vertegenwoor-
diger van de muzikale romantiek. 
Meer dan zijn voorgangers gaf 
hij voorrang aan de vrije expres-
sie van emoties. Het Haarlems 
Symfonisch Blaasorkest speelt 
het eerste, snelle deel van zijn 
onvoltooide symfonie Die Unvol-
lendete.
Scott Joplin doorbrak een kleine 
eeuw later met een bijzondere 
tak van ‘zwarte’ muziek, de rag-
time, de grens tussen zwart en 
blank. Het swingende The Enter-
tainer (1902) sprak beide groe-
pen aan. 
Het dubbelkwintet Regale brengt 
enkele aansprekende delen uit 
de Sinfonietta van Joachim Raff, 
die zijn sporen ook als vernieu-
wer van het muziekonderwijs 
verdiende. 
Met dit afwisselende wintercon-
cert wordt tevens stilgestaan bij 
het feit dat ruim zestig jaar ge-
leden de basis is gelegd voor 
wat nu het Haarlems Symfonisch 
Blaasorkest is. 
Dit concert is mede tot stand ge-
komen door fi nanciële onder-
steuning van het Cultuurstimu-
leringsfonds van de gemeente 
Haarlem.    

Parkinsoncafé
Regio - Op donderdag 7 februa-
ri is er ‘s middags een Parkinson-
café in Haarlem. De plaats is de 
ontmoetingsruimte van de Ver-
losserkerk, Prof. Eijkmanlaan 48 
te Haarlem. De bijeenkomst be-
gint om 14.00 uur en eindigt om 
16.00 uur. Marcelle Barrion zal 

aanwezig zijn om uitleg te ge-
ven over de Monitor, een nieuw 
ontwikkeld hulpmiddel om goed 
voorbereid bij specialist of hulp-
verlener te komen. Ook zal ze 
nog een korte toelichting geven 
over de andere koers van de Par-
kinsonvereniging.
Nadere inlichtingen bij telnr. 023 
– 52 709 27.

Borders en 
combinatie met 
vaste planten

Regio - Maandag 11 februari 
om 20.00 uur kunt u genieten 
van de Groei & Bloei presenta-
tie ‘Borders en combinatie met 
vaste planten’.
Wim Willemsen zal bij de-
ze Groei & Bloei bijeenkomst 
gaan vertellen wat er allemaal 
komt kijken bij het aanleggen 
van een vasteplantenborder.
Wanneer kunt u dit het bes-
te doen? De voorbereiding, de 
basis, de bemesting, het on-
derhoud en wat we ‘natuur-
lijk’ het liefste horen: hoe stel-
len we een onderhoudsarme 
border samen? Welke planten 
gebruiken we altijd en welke 
planten gebruiken we af en 
toe? Een groot scala aan voor-
beelden van mooie combina-
ties voor zowel zon- als scha-
duwborders.
Wim Willemsen is verbonden 
aan Kwekerij Spitsbergen-Wil-
lemsen, een vasteplantenkwe-
kerij in Veenendaal, gespe-
cialiseerd in Hemerocallis en 
Hosta.
Lokatie: De Blinkert, zaal De 
Duinpan, Rockaertshof 66 te 
Haarlem. Toegang gratis.

Nana’s maken
Heemstede - Nana’s zijn dikke 
vrouwenbeeldjes, die vervaar-
digd worden van papier-maché. 
In deze korte cursus van 3 leu-
ke, ontspannende lessen leert u 
van docente Lilette de Bruin-van 
Zijl hoe u deze Dikke Dames zelf 
kunt maken. Zie ook de websi-
te www.letscrea.nl. De basisma-
teriaalkosten van 7,-- kunnen de 
eerste les worden betaald aan 
de docente. Het is raadzaam om 
zelf een schort mee te nemen. 
Neem ook een schoenendoos 
mee om je Nana te vervoeren! 
De cursus nana’s maken is bij 
Casca in activiteitencentrum de 
Molenwerf, Molenwerfslaan 11, 
Heemstede en start op donder-
dag 28 februari van 13.30 tot 
16.00 uur. 
Aanmelden kan telefonisch op 
werkdagen tussen 9 en 12 uur, 
tel. 023-548 38 28 kies 1 of via 
www.casca-cursus.info.
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Heemstede/
Bennebroek

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

Schilderij ‘De neus is Back’ van 
John Stijns.

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

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

7 februari tot 6 maart
• Expositie werk van Alijd 
de Kemp en Astrid van 
Domselaar. Ongebruikelij-
ke materialen, diversiteit aan 
stijlen. Locatie: Voormalig ge-
meentehuis van ennebroek, 
Bennebroekerlaan 5 in Ben-
nebroek. Open: maandag t/m 

Agenda
Cultuur vrijdag van 8.30 – 12.30 uur en 

woensdagmiddag van 13.30 – 
16.30 uur.

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

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

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

Lezingen
Donderdag 31 januari
• Lezing Geert Mak over 
schrijver John Steinbeck 
in Casca de Luifel, Herenweg 
96, Heemstede. Reserveren 
via info@boekhandelblokker.
nl 023-5282472 of Casca 023-
5483828. Toegangskaarten 
15,-. Aanvang 20.00 uur. 

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

Zaterdag 2 februari
• Voordrachten door Haar-
lemse Dichtlijn bij boekhan-
del Blokker. Aanvang: 15.00 
uur Gratis toegang. Binnen-
weg 138. Tel. 023-5282472.

Muziek
Zondag 3 februari
• Concert ‘Wit Love’ door 
Harmonie St Michaël sa-

men met projectkoor ‘Voor 
de gelegenheid’, band PPP 
en soliste Danielle Berre-
voets. Aanvang: 15.00 uur, 
Bavokerk, Herenweg 88, 
Heemstede.

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

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

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

Theater
Vrijdag 1 februari
• Toneelvoorstelling ‘Min-
der is meer’ door Fred Delf-
gaauw in de Luifel, Herenweg 
96. Aanvang: 20.15 uur. Kaart-
verkoop via de website en aan 
de kassa van maandag t/m 
donderdag van 9.00 tot 16.00 
uur, op vrijdag van 9.00 tot 
13.00 uur en 45 minuten voor 
aanvang. U kunt ook telefo-
nisch reserveren via de thea-
terlijn 023 548 38 38.

Dinsdag 12 februari
• Cabaret van Karin Bruers 
‘Waar was ik?’ in Het Oude 
Slot, Ringvaartlaan. Aanvang: 
20.15 uur, Toegang: 17/15 eu-
ro. Reserveren: www.podium-
oudeslot.nl of 06-13133626.

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

Diversen
Zondag 3 februari
• Schrijvers Eveline Stoel en 
Conny Braam op bezoek in 
de bibilotheek van Heem-
stede, tussen 13-16 uur. Ju-
lianalaan. Info: www.bibli-
otheekzuidkennemerland.
nl aanmelden: 023-5115300. 
Gratis toegang.

Zondag 17 februari
• Literatuur/actualiteit. 
Margriet Brandsma: ‘Duits-
land, baas in Europa tegen 

wil en dank’. Aanvang 15.00 
uur. Arrangement met maaltijd 
en filmvertoning ‘Die Welle’ in 
Het Oude Slot, Ingang Ring-
vaartlaan, Heemstede. Info: 
www.podiumoudeslot.nl.

Regio
Exposities

Tot en met 10 februari
• Tentoonstelling onder de 
titel ‘20 jaar tekenen’ van 
de werken van de in 2006 
overleden schilder en teke-
naar Joop Ockers (Voge-
lenzang).
Veelal surrealistische, soms 
een absurdistische en humo-
ristische inslag. Galerie de 
Waag, Spaarne 30 Haarlem. 
Zie ook: www.kzod.nl.

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

Tot en met 17 februari 
• Expositie Lizan van Dijk 
met acryl-schilderijen in Bi-
bliotheek Centrum, Gasthuis-
straat 32 te Haarlem. Gratis 
te bezoeken. “Laag na laag 
bouw ik aan de uiteindelijke 
vorm. Mijn grotendeels ab-
stracte werken bestaan uit 
veel uiteenlopende materia-
len, maar de dragende factor 
is de acrylverf.”
Meer informatie: www.biblio-
theekhaarlem.nl en op www.
lizanvandijk.nl.

T/m maart
• Expositie bij Sanquin 
Bloedbank van Trinette 

Scheper. Op bijna grafische 
wijze zoekt zij in haar werk 
naar een harmonische ver-
beelding van dat wat ‘buiten 
en bovengronds gebeurt’ en 
van dat wat ‘binnen en onder-
gronds leeft’. 

Haar schilderijen zijn orga-
nisch van karakter. di. t/m vrij-
dag van 11.15-11.45 uur en 
ma.av- t/m do.avond van 20.45 
- 21.15 uur. Boerhaavelaan 22, 
Haarlem.

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

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

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

Lezingen
Maandag 11 februari
• Groei & Bloei presenteert 
‘borders en combinatie met 
vaste planten’. Bijeenkomst 
in De Blinkert, zaal De Duin-
pan, Rockaertshof 66 Haar-
lem. Toegang vrij.

Vrijdag 22 februari
• Avond in de Doopsgezin-
den kerk aan de Postlaan 16 
Heemstede over muziek uit 
de Russisch Orthodoxe 
Kerk.
Aanvang: 20.00 uur. Met ds. 
Theo Hop. Toegang: vrij.

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



ater-haarlem.nl of (023) 512 
1212.

• Sprokkelconcert Haar-
lems Symfonisch Blaas-
orkest. Aanvang: 15.00 uur. 
Plaats: Oosterkerk, Zomerka-
de 165, Haarlem. Entree: 12 
euro. Kinderen t/m 12 jaar, 
CJP, HaarlemPas, 65+: 10 euro. 
Programma en reservering 
van kaarten: www.hasbo.nl  

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

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

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

Zondag 3 februari
• Schubert en Shakspeare. 
Wings Ensemble nodigt 
dichter Bas Belleman uit. 
Aanvang concert: 15.00 uur in 
de Haarlemse Janskerk, Jans-
straat 40, Haarlem.
Toegang: 19,50; voorverkoop 
17,50.
Reserveren: www.wingsen-
semble.nl of tel. 06 20 39 20 37.

• Zing mee met Knipkaart-
koor van Leny van Schaik 
van 12.00 tot 13.30 uur in Ge-
bouw Zang & Vriendschap, 
Jansstraat 74, Haarlem. Inlich-
tingen 023-5312396.

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

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

St. Jozefparochie 
Bennebroek

Bennebroek – Woensdag 30 ja-
nuari om 19.00 uur is er een eu-
charistieviering bij de St. Jozef-
parochie Bennebroek. Vrijdag 1 
februari wordt de eucharistievie-
ring om 9.00 uur gehouden. Za-
terdag 2 februari is er een licht-
mis viering om 10.00 uur en om 
19.00 uur een eucharistieviering 
met de Liturgiegroep. Zondag 3 
februari om 10.30 uur begeleidt 
het Caeciliakoor de eucharistie-
viering. Alle keren wordt de vie-
ring begeleidt door past. Ver-
haegh.

Petrakerk 
Heemstede

Heemstede - De NGK aan 
de Limburglaan 3, Heemste-
de houdt zondag 3 februari 
dienst, aanvang 10.00 uur. In de-
ze dienst gaat voor ds. Alex Bos-
huizen. Er is kinderopvang voor 
de kleinsten en Bijbelklas voor 
de kinderen in de basisschool-
leeftijd. Vrijdagavond 1 februa-
ri, aanvang 19.30 uur, is er een 
gezellige muziekavond in de Pe-
trakerk waar gemeenteleden 
zich van hun muzikale kant laten 
zien. U bent van harte welkom. 
Ook voor de inwendige mens 
wordt gezorgd.

Viering Trefpunt 
Bennebroek

Bennebroek - Zondag 3 febru-
ari gaat ds. J.E.Th. Nak- Visser de 
viering voor bij het Trefpunt aan 
het Akonietenplein in Benne-
broek. Aanvang is 10.00 uur.

Vieringen Onze 
Lieve Vrouw 
Hemelvaart

Heemstede - Aanstaande za-
terdag wordt in de ochtendvie-
ring van 8.45 uur Maria Lichtmis 
gevierd.
Zondag is de stille mis om 9.00 
uur en om 10.30 uur is de Eu-
charistieviering met Nederland-
se gezangen, terwijl er dan ook 
kinderwoorddienst en crèche is. 
’s Avonds is om 19.00 uur Lof.
 De eerste woensdag van de 
maand is om 10.00 uur de mis 
voor ouderen en iedereen die 
er bij kan zijn. Aansluitend is er 
gelegenheid om elkaar te ont-
moeten onder het genot van een 
kopje koffie of thee.

Hello Weekend!
Regio - Er is weer een feest 
waar je ouderwets kunt uit-
gaan en dansen op gevarieer-
de muziek uit de jaren 70, 80, 
90 en 00! Een feest waar je nog 
leeftijdsgenoten kunt ontmoe-
ten en lekker los kunt gaan. 
Waar je nog ten dans gevraagd 
kan worden, kunt schuifelen 
met je partner of je favoriete 
plaat aanvragen. Waar je aan 
je conditie kunt werken zon-
der een sportschool binnen 
te hoeven stappen en nieuwe 
mensen kunt ontmoeten zon-
der lid te zijn van een dating-
site! Een feest waar je weke-
lijks voor een lage entree prijs 
een geweldige avond kan heb-
ben met een groep vrienden, 
kennissen of collega’s.  Kort-
om, Er is geen betere ma-
nier om je weekend te begin-
nen dan met het Hello Week-
end Feest! Je bent van harte 
welkom bij Event Center Fok-
ker VOF aan de IJweg 1094 in 
Hoofddorp. Info: 023-5617858 
of 06-53750273.
 Op elke eerste en derde vrij-
dag van de maand gaat het 
dak er af in Event Center Fok-
ker! Dansen op de heetste 
hits van de afgelopen 40 jaar 
in een gezellige en sfeervol-
le omgeving. De avond start 
om 22.00 uur en gaat door tot 
in de vroege uurtjes. Voor de-
ze feesten bestaat geen voor-
verkoop maar betaalt u aan 
de deur op de avond zelf. Een 
kaartje kost 7,50 euro en de 
toegang is vanaf 25 jaar. Par-
keren kan voor de deur en er 
zijn voldoende openbaar ver-
voer mogelijkheden waaron-
der nachtbussen die u weer 
veilig thuisbrengen.
 De muziek op deze avond 
wordt verzorgd door Richard 
Rodermond, allround dj die 
zijn nummers zorgvuldig uit-
kiest. Hij draait bekende hits 
uit de jaren 70, 80, 90 & 00 en 
draait vooral platen die ieder-
een kent maar niet vaak meer 
hoort. Ook draait hij vaak he-
le nummers, iets wat niet veel 
gebeurd op andere dance 
classics feesten en is er veel 
afwisseling in muziekgenres. 

Van pop tot soul, van rock tot 
reggae, van disco tot funk en 
van house tot r&b! Dus voor ie-
der wat wils!
 
Het geluid is van prettig niveau 
wat wil zeggen dat het niet té 
hard staat. Aan de andere kant 
van de zaal valt er nog een ge-
sprek te voeren (bijvoorbeeld 
aan de bar) en van piepen-
de oren aan het einde van de 
avond is daarom geen sprake. 
De zaal is ruim en voorzien van 
spectaculaire licht en disco ef-
fecten die de Hello Weekend 
avonden een geweldige sfeer 
geven. Het lijkt een discotheek 
maar toch heeft de zaal een 
gezellige uitstraling van een 
grote bar waar gedanst kan 
worden. De dansvloer is een 
professionele houten vloer wat 
betekent dat u volop de ruim-
te heeft en niet naar huis gaat 
met pijnlijke gewrichten omdat 
de vloer te stroef is. Kortom, de 
voetjes kunnen echt weer ou-
derwets van de vloer!
 
De Hello Weekend avonden 
worden om de twee weken ge-
organiseerd door Richard Ro-
dermond, allround artiest / dj 
en het team van Event Cen-
ter Fokker. Richard heeft de 
afgelopen jaren verschillen-
de rollen gespeeld in musi-
cals als Legally Blonde, Foo-
tloose, Hairspray, Saturday 
Night Fever, Daddy Cool, Fa-
me, West Side Story, en Sin-
gin in the Rain. Als zanger was 
hij lid van verschillende zang-
groepen zoals Jeans, bands als 
Discomotion en jongensgroe-
pen als Boyband. Als danser 
trad hij op met veel nationa-
le en internationale artiesten 
en was hij o.a. vaste danser bij 
de Toppers in Concert en het 
tv programma Idols. Naast zijn 
werk als artiest/choreograaf 
werkt Richard ook al jaren als 
dj en heeft hij zijn eigen drive 
in show die geboekt kan wor-
den voor feesten, bruiloften en 
evenementen. Als organisator 
is hij betrokken bij verschillen-
de beurzen, shows, producties 
en feesten in het land.

Dienst Cruquius
Regio – Zondag 3 februari om 
15.00 uur begeleidt ds Het-
ty van Galen de viering in ge-
bouw de Rank, Spieringweg 801 
te Cruquius. Het is een viering 
m.m.v. zang- en spelgroep.

Parkieten aan de winterkost
Heemstede - Als de kou in het land is, laten de vogels zich 
meer zien. Dat heeft alles te maken met het vinden van voedsel. 
De gevederde beestjes durven - om hun honger te stillen - 
dichtbij te komen in uw tuin of op het balkon om daar aan vet-
bollen te knabbelen of vogelzaad te peuzelen. B. van der Linden 
maakte deze mooie foto. 

(De volgende informatie komt van de website www.vogelbescher-
ming.nl) In de winter kunnen vogels weinig insecten, bessen en  
aden vinden. Zeker als het vriest of als er sneeuw ligt. Vogels 
komen daarom in de winter gemakkelijker in de buurt van uw huis. 

In ruil voor een beetje voer 
laten ze zich goed bekijken!
Het kost vogels veel energie 
om hun lichaamstempera-
tuur op 40 graden te houden. 
In een koude nacht verliezen 
kleinere soorten wel tien pro-
cent van hun gewicht. Als u 
wat voer strooit komen ze dus 
graag eten. Als extra energie-
bron kunt u vetbollen en pin-
da’s ophangen. Bij lichte vorst 
kunt vers water aanbieden. Er 
wordt van gedronken en in 
gebadderd. Dit is geen pro-
bleem. Het water rolt direct 
van de ingevette veren, dus 
bevriest niet.

Heemstede – Alle inwoners van Heemstede en Bennebroek 
(behalve wanneer u de nee/nee sticker op de brievenbus heeft) 
ontvangen de Heemsteder wekelijks gratis in de bus. Elke week 
op woensdag kunt u van al het nieuws uit Heemstede en regio 
genieten. Naast de redactionele teksten vindt u advertenties van 
diverse bedrijven en verenigingen. 
Op de website van de krant (www.heemsteder.nl) kunt u alle 
Heemsteders inzien, wel zo prettig als u bijvoorbeeld een ar-
chiefexemplaar zoekt. Alle teksten dus verschijnen wekelijks op 
deze site. Sinds kort echter, kunt u ook alle advertenties bekij-
ken op  de pagina. Voor adverteerders is deze uitbreiding van 
de website goed nieuws! Want hun advertentie heeft nu nog 
meer bereik!

Nu ook advertenties op
www.heemsteder.nl
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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

U kunt uw kabaal nu ook opgeven via internet, surf hiervoor naar www.heemsteder.nl

GRATIS kAbAALTjES wORDEn GEPLAATST
OnDER DE VOLGEnDE VOORwAARDEn:
- niet boven de € 500,-
- Géén onroerende goederen, woonruimte of auto's.
- Géén personeels- of commerciële advertenties.
- Géén contactadvertenties.
- niet telefonisch, alléén via de bon uit de krant of via www.heemsteder.nl

Als uw kabaal niet aan deze voorwaarden voldoet, kiest u voor een bETAALkAbAAL. 
kosten daarvoor zijn 10 euro, over te maken op: Rabobank 13 16 75 850 o.v.v. het aan te 
bieden of te vragen onderwerp. Afgeven/opsturen kan ook: doe dan de bon met 10 euro 
in een envelop. kantooradres: Camplaan 35, 2103 GV Heemstede.

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.

5 Het Rouwcafé in Atheneum 
College Hageveld
Heemstede - De volgende edi-
tie van Het Rouwcafé vindt 
plaats op zaterdagmorgen 9 fe-
bruari a.s. van 10.00 tot 12.00 uur 
in Atheneum College Hageveld, 
Hageveld 15 in Heemstede. Ere-
gast op deze morgen is ‘Bender’, 
een Haarlemse muziekgroep van 
liedjesmaker en zanger Bert Vis-
sers, gitarist Tom Bak en bas-
sist Jos Caspers, die echte luis-
terliedjes van Hollandse bodem 
speelt. Belangstellenden kun-
nen zich aanmelden via info@
hetrouwcafe.nl.
De Stichting Het Rouwcafé is op-
gericht in 2012 en heeft als doel 
om de dood en inherente rouw 
en verlies een plaats terug te la-
ten krijgen in de samenleving.
Wat aan de ‘gelijkgestemde 
stamgasten’ wordt geboden is 
koffie, (h)erkenning en een kort 
cultureel programma. De inten-
tie is om de sfeer licht te houden. 
In vorige edities van Het Rouw-
café traden het Huisartsenca-
baret genaamd ‘Menig geween 

is helaas iatrogeen’ op en Mylou 
Frencken. 
Het unieke van de opzet van Het 
Rouwcafé betreft een sfeervol, 
exclusief voor haar ontworpen, 
mobiele bar c.q. decor dat op 
verschillende locaties kan wor-
den geplaatst. 
De intentie van de Stichting is 
om de bijeenkomsten op bijzon-
dere en mooie plekken te doen 
plaatsvinden. Zo vindt de vol-
gende editie derhalve plaats in 
het fraai gelegen Atheneum Col-
lege Hageveld te Heemstede, 
een monument uit 1923, ontwor-
pen door architect Jan Stuyt, die 
ook het Raadhuis van Heemste-
de ontwierp. Voor het ontwerp 
van Hageveld, een voormalig se-
minarie, liet Stuyt zich inspireren 
door de St. Pieter in Rome.
Op www.hetrouwcafe.nl is ver-
meld waar en wanneer Het 
Rouwcafé locatie houdt. 
Voor meer informatie: bel Ria van 
Kleef, 06-52306969 of mail naar 
info@hetrouwcafe.nl.

Slaap Lekker
Heemstede - De cursus `Slaap 
lekker` volgt het programma van 
het Sounder Sleep System, dat 
is gebaseerd op de ontdekking 
dat bepaalde kleine, langzaam 
en zacht uitgevoerde bewegin-
gen afgestemd op je natuurlij-
ke ademritme, ervoor zorgen dat 
je van een actieve wakkere fase 
naar een fysiek- en mentaal rus-
tige fase gaat. Als je deze rusti-
ge ontspannen fase bereikt kun 
je gemakkelijk- als je slaap no-
dig hebt - in slaap vallen. 
Het is een praktisch opgezette 
cursus, waarin je samen met do-
cente Ellie de Jong oefent met de 
verschillende technieken uit de-
ze methode. De Amerikaan Mi-
chael Krugman, docent van be-
wegingsmethode Feldenkrais, 
oprichter van het Sounder Sleep 
System, ontwikkelde zijn metho-
de onder meer uit het werk van 
Moshe Feldenkrais. De Soun-
der Sleep Methode bestaat uit 
drie soorten op elkaar afgestem-
de technieken om een gezond 
slaappatroon te bevorderen. 

De namen van deze technieken 
staan in het Engels mét vertaling 
vermeld: 
1. Guided Natural Breathing (na-
tuurlijke ademhaling) 
2. Day Tamers (ontspannings-
technieken voor overdag) 
3. Mini-moves (slaap ondersteu-
nende mini -bewegingen) 
In deze cursus van drie avon-
den oefenen we met deze bewe-
gings- en ademtechnieken om je 
zowel mentaal als lichamelijk te 
ontspannen en je slaappatroon 
te bevorderen. Thuis kun je het 
geoefende in de praktijk bren-
gen. Je krijgt voor elke week een 
schema en opdracht mee.  De 
oefeningen en het schema ko-
men uit de gids Your Personal 
Practice of the Sounder Sleep 
System.
De cursus Slaap Lekker start 
bij Casca in de Luifel, Heren-
weg 96, Heemstede op donder-
dag 18 april van 20.00 tot 22.00 
uur. Opgeven kan telefonisch op 
werkdagen tussen 9 en 12 uur: 
tel. 023-548 38 28 kies 1 of via 
www.casca-cursus.info. Geef je 
vast op! 

Jongeren van Plexat
Je vrijdagavond relaxed beginnen
Heemstede - Bij ‘T=Weer Vrij-
dag kun je ongestoord chillen en 
hangen, een potje poolen, air-
hockey spelen of WII-en op een 
groot scherm. Vaak doen de tie-
ners ook een cool spel of een 
vette sportieve activiteit. 
Wie wil er nu niet goed voor-
bereid zijn op de eerstkomende 
Elfstedentocht? Maar ook als je 
geen superschaatser bent is het 
leuk om wat rondjes te rijden op 
de kunstijsbaan! De tieners gaan 
met ‘T=Weer Vrijdag op vrijdag 8 

februari lekker schaatsen en ver-
trekken vanaf Plexat, Herenweg 
96, Heemstede om 20.00 uur. 
Om 22.00 uur zijn we weer terug. 
Vergeet niet om je eigen schaat-
sen mee te nemen (of geld om 
schaatsen te huren)! Het kost 
5,- inclusief warme choco (excl. 
schaatsenhuur!). 
Plexat is ook te vinden op www.
casca.nl en volg Plexat op: www.
facebook.com/plexat.casca, 
www.plexat-heemstede.hyves.nl 
of via twitter@PlexatHeemstede.

Gaycafé Wilsons zaterdag gehuldigd

Naast het Haarlemse gay ca-
fé heeft ook het populaire Haar-
lemse homojongerenfeest Anti-
Kinky een prijs gewonnen. Anti-
Kinky is op de eerste plaats ge-
eindigd in de categorie Gaypar-
ty/Gayevenement. De Amster-
damse Club Church won in de 
categorie Gay Discotheek. Op 

zaterdag 2 februari worden de 
eigenaren van deze drie gele-
genheden in de Wilsons in het 
zonnetje gezet door Gaysite.nl. 
Aanstaande zaterdag krijgen de 
winnaars van de Homohoreca 

Verkiezing 2012 hun prijs over-
handigd in de Haarlemse Wil-
sons van 22 tot 23 uur. Daarna 
gaat DJ Moog van Club Church 
speciaal voor deze gelegenheid 
in Haarlem los.

Regio - Haarlems enige ho-
mocafé Wilsons ontvangt op 
zaterdag 2 februari de prijs 
voor populairste gay ca-
fé van Nederland. Tijdens de 
jaarlijkse Homohoreca Ver-
kiezing, georganiseerd door 
GaySite.nl, kreeg de Wilsons 
in de categorie Gay (dans)
café de meeste stemmen. Er 
werden ruim 22.000 stem-
men uitgebracht waarvan de 
meeste stemmen naar gay 
café Wilsons ging. De orga-
nisatie heeft besloten om de 
prijs voor drie verschillende 
categorieën in het Haarlemse 
gay café uit te reiken.
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Laatste kans om te stemmen voor de leukste 
winkelstraat 

NL-Alert controlebericht op maandag 4 februari
Controleer op nl.alert.nl of uw mobiel al geschikt is voor NL-Alert

Evert Jansen geeft anti-inbraak tips 
14 februari bij Casca de Luifel

Het is u vast niet ontgaan: de Raadhuisstaat/Binnenweg is genomineerd voor de titel 
‘Leukste winkelstraat van Nederland’. Om de titel in de wacht te slepen zijn er nog wel 
wat stemmen nodig. U kunt nog tot aankomende vrijdag stemmen op deze prachtige 
winkelstraat via www.nlstreets.nl/NL/award/2012/stemmen. Of scan de QR-code.

Op maandag 4 februari rond 12.00 uur zendt 
Veiligheidsregio Kennemerland het eerste 
NL-Alert controlebericht uit, tegelijk met de 
maandelijkse sirenetest. Aan de hand van 
dit controlebericht kunnen mensen in de 
Veiligheidsregio Kennemerland nagaan of 
hun mobiel juist is ingesteld voor NL-Alert. In 
het bericht is duidelijk aangegeven dat het 
om een controlebericht gaat en dat u niets 
hoeft te doen. Later dit jaar volgen nog twee 
controleberichten: op 6 mei en op 4 november.

Waarom NL-Alert?
Iedereen kent de sirene die de eerste maandag van de 
maand gaat. Als de sirene gaat tijdens een noodsituatie 
moet u naar binnen en ramen en deuren sluiten. 
Heeft u NL-Alert, dan wordt u met een tekstbericht 
op uw mobiel op de hoogte gesteld met aanvullende 
informatie. Stel er breekt een grote brand uit waarbij 
veel rook vrijkomt. Als u zich in een rampgebied 
bevindt en u heeft uw mobiel ingesteld op NL-Alert, 
dan ontvangt u een tekstbericht. Hierin staat precies 
wat er aan de hand is. En wat u het beste kunt doen.  
 

Op donderdag 14 februari organiseert de 
gemeente Heemstede in Casca de Luifel een 
voorlichtingsavond over het voorkómen 
van woninginbraken. Tijdens deze avond 
zal Evert Jansen een presentatie geven over 
woonhuisbeveiliging in de wijken rond het 
station. Evert Jansen, bekend van de AVRO  
tv-serie ‘De Inbreker’, was vroeger inbreker 
maar is nu actief als voorlichter voor 
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Stel uw mobiele telefoon nu in 
Kijk op www.nl-alert.nl om na te gaan of uw mobiel 
al geschikt is. Hier staat ook beschreven hoe u uw 
mobiel instelt op NL-Alert. Als u op 4 februari het 
controlebericht ontvangt, bent u er zeker van dat uw 
mobiel juist is ingesteld om NL-Alert te ontvangen. In 
een noodsituatie weet u daardoor direct wat er aan de 
hand is en wat u moet doen. 

Kijk voor meer informatie op www.heemstede.nl.

de Stichting Veiligheid & Preventie. De 
bijeenkomst is in principe bedoeld voor 
bewoners van de Dichterswijk, Vogelpark en 
Bloemenbuurt. 

De ervaringsdeskundige zal in de buurt zelf de 
beveiliging testen en beoordelen, en aan de hand van 
foto’s die hij gemaakt heeft de zwakke plekken in de 
buurt laten zien.  

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

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

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

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

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

Volg ons op:
twitter.com/heemstede
facebook.com/gemeenteheemstede
linkedin: HeemstedeConnect (Group)
youtube.com/gemeenteheemstede



Nieuwe website Sociale Zaken
Toegankelijker en begrijpelijker

Afsluiting kruispunt Heemsteedse Dreef - 
Camplaan op 2 en 3 februari

De Intergemeentelijke Afdeling Sociale 
Zaken heeft sinds januari een vernieuwde 
website: www.iasz.nl. De inhoud en 
vorm zijn flink verbeterd, waardoor 
inwoners van Heemstede, Bloemendaal en 
Haarlemmerliede en Spaarnwoude voortaan 
makkelijker informatie kunnen vinden over 
werk, inkomen, voorzieningen van de Wet 
maatschappelijke ondersteuning en hulp bij 
schulden. De oude website stamt uit 2006 en 
was aan vernieuwing toe.

Door de nieuwe vormgeving, met foto’s en meer en 
frissere kleuren, is de site overzichtelijker geworden. 
Een verbeterde navigatie en zoekfunctie zorgen 
ervoor dat informatie makkelijker is te vinden. 
Uiteraard voldoet de site aan de webrichtlijnen zodat 
deze ook voor mensen met een handicap goed te 
gebruiken is. Korte teksten, geschreven in begrijpelijke 
taal, vergroten de toegankelijkheid verder. Nieuw op 
de site is een onderdeel over ‘schuldhulpverlening’. 
Mensen die zoveel schulden hebben dat ze in de 
problemen komen, kunnen voor hulp aankloppen bij 
Sociale Zaken.

In verband met asfalteringswerkzaamheden is het 
kruispunt Heemsteedse Dreef – Camplaan afgesloten 
voor doorgaand autoverkeer in het weekend van 2 en 
3 februari 2013. Tijdens deze weekendafsluiting wordt 

De intergemeentelijke afdeling is in 2006 ontstaan 
uit een samenvoeging van de sociale diensten in 
Bloemendaal, Haarlemmerliede en Spaarnwoude en 
Heemstede. De afdeling is gevestigd in het raadhuis, 
Raadhuisplein 1 in Heemstede. Meer informatie is te 
vinden op www.iasz.nl.

Doel is om de bewoners aan het denken te zetten 
over de beveiliging van hun huis. 
De avond wordt gehouden in Casca de Luifel aan de 
Herenweg 96 te Heemstede en duurt van 20.00 tot 
circa 21.30 uur. Vanaf 19.30 uur is de deur open en 
staat de koffie klaar.

Aanmelden
Aanmelden kan via postbusveiligheid@heemstede.nl 
(Let op! Beperkt aantal plekken beschikbaar). Bewoners 
van de betreffende wijken gaan in volgorde van 
aanmelden voor. Geef bij aanmelding aan op welk 
adres u woont en met hoeveel personen u komt. 
Woont u in een andere wijk dan kunt u zich ook 
aanmelden. U krijgt dan bericht als er nog plaatsen 
over zijn. Neem voor meer informatie contact op met 
de heer D. Nieuweboer van de gemeente Heemstede, 
tel. (023) 548 57 45.
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doorgaand verkeer omgeleid. De omleidingsroutes 
staan met borden aangegeven. Het winkelcentrum 
Raadhuisstraat-Binnenweg blijft goed bereikbaar.

Wie komt als voorzitter de Klankbordgroep Duurzaamheid  
versterken? 
De klankbordgroep Duurzaamheid en de gemeente 
zijn op zoek naar een nieuwe voorzitter omdat 
de aanstellingsperiode van de vorige voorzitter is 
geëindigd. 

Wat doet de klankbordgroep?
In 2011 is de klankbordgroep Duurzaamheid 
opgericht. Zij speelde een belangrijke rol in het 
kader van de Nota duurzaamheid 2012-2016. 
Daarnaast heeft de klankbordgroep ook veel 
zelfstandige taken uitgevoerd en opgezet, zoals de 
duurzaamheidsmarkt en het leveren van een bijdrage 
aan de duurzaamheidsconferentie. 

Uitvoering Duurzaamheid
Hoewel de beleidsvormende fase via de nota is 
afgerond, moet de fase van uitvoering binnenkort van 
start gaan. Aandacht voor duurzaamheid valt en staat 
bij voldoende draagvlak, juist ook tijdens de uitvoering. 
Dat vraagt om een nieuwe kijk en een nieuwe aanpak. 

Wat doet de voorzitter?
De nieuwe voorzitter gaat de klankbordgroep 
aansturen in deze volgende fase. De aanstelling is op 
vrijwillige basis en het voorzitterschap zal gemiddeld 
2 uur per week in beslag zal nemen. Bindende kracht, 
creativiteit en het stimuleren van vrijwilligers behoren 
tot de competenties. 
 
Heeft u interesse en affiniteit met het onderwerp 
duurzaamheid en bent u inwoner van gemeente 
Heemstede dan kunt u zich tot uiterlijk  
11 februari aanmelden bij de gemeente via 
gemeente@heemstede.nl. U kunt ook een brief 
versturen naar gemeente Heemstede,  
Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Geef in uw 
reactie aan waarom juist u geschikt bent voor 
deze rol. Achtergrondinformatie treft u aan in het 
werkplan van de klankbordgroep en in de (ontwerp)
duurzaamheidsnota.  
 

Beide documenten zijn te vinden op  
www.heemstede.nl/politiek-en-organisatie/
beleidsvelden/duurzaamheid.

Procedure
Op basis van een selectie van de aanmeldingen zullen 
gesprekken plaatsvinden met vertegenwoordigers van 
de klankbordgroep en met wethouder Duurzaamheid, 
Jur Botter. Hierbij wordt nader ingegaan op de rol  
en taken van de voorzitter. Op basis van de 
gesprekken zal de meest geschikte kandidaat worden 
voorgedragen aan de klankbordgroep. We streven 
ernaar om uiterlijk eind februari de voorzitter te 
kunnen benoemen.



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

Iedere werkdag tussen 08.30 en 13.00 uur kunt u, 
zonder afspraak, bij het Loket langs komen. U kunt ons 
ook bellen om uw vraag te stellen.

Raadhuis, Raadhuisplein 1
Telefoon (023) 548 30 40
Openingstijden: ma. tot en met vrij.  
van 08.30 tot 13.00 uur.

Vergadering commissie voor bezwaarschriften 

Nieuwe Regeling verstrekking dienstkleding en persoonlijke  
beschermingsmiddelen

De commissie voor bezwaarschriften houdt een 
vergadering op donderdag 7 februari 2013 in het 
gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1. 

-  20.00 uur - bezwaar tegen de weigering van een 
omgevingsvergunning voor het gebruik van enkele 

ruimten in het fitnesscentrum aan de Cruquiusweg 
37 als praktijk-/behandelruimte voor fysiotherapie 
- openbaar - 

Bovenstaande betreft een voorlopige agenda. De 
definitieve agenda zal op dinsdag voorafgaand aan 

de datum van de hoorzitting via www.heemstede.nl 
(vergaderstukken & besluiten) beschikbaar zijn.  
Voor informatie kunt u contact opnemen met de 
secretaris van de commissie, tel. (023) 548 56 07.

Bij besluit van 24 januari 2013 heeft de 
gemeentesecretaris de Regeling Verstrekking 
dienstkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen 
vastgesteld.  

De Regeling treedt met ingang van 31 januari 2013 
in werking. Per dezelfde datum is de Regeling inzake 
verstrekking dienstkleding van 20 oktober 1993 
vervallen.  

De Regeling ligt tot en met 24 april 2013 ter inzage  
op het gemeentehuis en is ook digitaal te raadplegen 
op www.overheid.nl onder ‘Lokale regelingen’.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning
Omgevingsvergunning voor bouwen
-  Cruquiusweg 37 het plaatsen van reclame 3273 

ontvangen 17 januari 2013
-  Glipper Dreef 48 het plaatsen van een dakkapel op 

het voorgeveldakvlak 3230 
ontvangen 12 januari 2013

-  Drieherenlaan 13 het optrekken van de voorgevel 
3269 
ontvangen 17 januari 2013

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

Omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken 
bestemmingsplan
-  Lindenlaan 49 het plaatsen van een dakopbouw 

3245 
ontvangen 11 januari 2013 

-  Glipperweg 12 het plaatsen van een dakkapel op het 
voorgeveldakvlak 3258 
ontvangen 14 januari 2013

-  Zandvoortselaan 99 het uitbreiden van een 
woonhuis 2013.006 
ontvangen 17 januari 2013

     

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

Omgevingsvergunning voor kappen
-  Melchior Treublaan 2 het kappen van een boom 3283 

otvangen 18 januari 2013
-  Dr. P. Cuyperslaan 24 het kappen van een 

dennenboom 3255 
ontvangen 16 januari 2013

-  Burgemeester van Lennepweg 35 3222 
ontvangen 14 januari 2013

-  Res Novaplein, van Slogtetrenlaan, Franz Lehárlaan, 
Vrijheidsdreef, Herenweg-Prinsenlaan, begraafplaats 
3259 
ontvangen 15 januari 2013

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

De bovenstaande aanvragen liggen vanaf 31 januari 
2013 van maandag tot en met donderdag van 
08.30 - 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur 
ter inzage bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht 
(Raadhuisplein 1). Bezwaar is niet mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen 
(verzonden 25 januari 2013)
Omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken 
bestemmingsplan
-  Dr. J.R. Thorbeckelaan 119 het uitbreiden van 

een woonhuis en plaatsen dakkapel op het 
voorgeveldakvlak 2012.337

-  Glipper Dreef 105 het uitbreiden van een supermarkt 
2012.331

Verleende omgevingsvergunning 
(verzonden 28 januari 2013)
Omgevingsvergunning voor bouwen 
-  Valkenburgerplein 4 II het constructief wijzigen van 

de tweede verdiepingsvloer en het wijzigen van de 
brandcompartimentering 2012.161

De bovenstaande vergunningen liggen vanaf 31 
januari 2013 van maandag tot en met donderdag van 
08.30 - 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur 
ter inzage bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht 
(Raadhuisplein 1). Belanghebbenden kunnen 
hiertegen bezwaar maken. Zie: ’Bezwaar maken of uw 
mening/zienswijze kenbaar maken’.

Loket Heemstede is er voor u!



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

MELDpunt                     

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

Overlast

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

MELDpunt                     

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

Overlast

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

MELDpunt                     

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

Overlast

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

MELDpunt                     

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

Overlast

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

MELDpunt                     

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

Overlast

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

MELDpunt                     

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

Overlast

Nieuw Uitvoeringsprogramma integrale handhaving 
Bij besluit van 18 december 2012 heeft het 
college het Uitvoeringsprogramma ‘integrale 
handhaving’ gemeente Heemstede vastgesteld. 
Het Uitvoeringsprogramma treedt met ingang 

van 7 februari 2013 in werking. Per diezelfde 
datum vervalt het Uitvoeringsprogramma 
‘integrale handhaving’ gemeente Heemstede 
2012. Het Uitvoeringsprogramma ligt tot en met 

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

Wijzigingen CAR-UWO

Verkeersbesluiten

Uitschrijving GBA

Bij besluit van 1 februari 2011 heeft het college bepaald 
dat alle wijzigingen in de CAR-UWO zoals door het 
Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden 
worden vastgesteld onverkort worden overgenomen. 
De CAR-UWO omvat de arbeidsvoorwaarden voor 
ambtenaren van de gemeente.  

Met ingang van 1 januari 2013 is het volgende 
gewijzigd in de Car-Uwo:
-  hoofdstuk 17 (Invoering individueel loopbaanbudget)
-  artikel 18:1:5 en artikel 18:1:7 (aanpassing 

verplaatsingskostenregeling verhuisplichtige 
ambtenaren)

 

De wijzigingen liggen tot en met 24 april 2013 ter 
inzage op het gemeentehuis. De wijzigingen in de 
CAR-UWO zijn na inwerkingtreding ook digitaal 
te raadplegen op www.overheid.nl onder ‘Lokale 
regelingen’. 

Voetgangersoversteekplaats (zebrapad) 
Burgemeester van Lennepweg
Het aanleggen van een voetgangersoversteekplaats 
(zebrapad) op een bestaande verkeersdrempel op 
de Burgemeester van Lennepweg ter hoogte van 
huisnummer 4 en de toegang tot basisschool Icarus. 

Het college van burgemeester en wethouders heeft 
het voornemen om de volgende persoon met 
onbekende bestemming uit te schrijven:

-  F.M. Akerboom, geboren 03-01-1992, Meijerslaan 16, 
per 24-01-2013.

Als de betrokkene het hier niet mee eens is, kan deze 
binnen twee weken na plaatsing van deze publicatie 
hierop reageren door contact op te nemen met de 
afdeling Publiekszaken van de gemeente Heemstede, 
Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede, 
telefoon14 023.

Rectificatie
In HeemstedeNieuws week 4 (uitgave 23 januari 2013) 
stond per abuis het jaartal niet volledig vermeld, dit 
had moeten zijn 27-11-2012.

Het verkeersbesluit ligt vanaf 30 januari 2013 zes 
weken ter inzage. 

U kunt hiertegen bezwaar maken. Door het indienen 
van een bezwaar wordt dit besluit niet opgeschort. 
Bij een spoedeisend belang kan degene die een 

bezwaarschrift heeft ingediend een voorlopige 
voorziening vragen aan de president van de 
rechtbank, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 
BR Haarlem. Bij het indienen van een verzoek om 
voorlopige voorziening moeten griffierechten worden 
betaald.

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


	05_ED5_PAG03
	05_ED5_PAG05
	05_ED5_PAG07
	05_ED5_PAG09
	05_ED5_PAG11
	05_ED5_PAG13



