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Valentijnengeltjes gezocht
Heemstede - Ze werkt als vrijwilligster in een verzorgingshuis. Dat doen wel meer mensen, dus zou
je zeggen, dat is niets bijzonders. Maar ze doet
daarnaast wel iets heel bijzonders. Iets wat mensen nauwelijks opvalt, want je ziet haar zo nu en
dan lopen met een hondje. Niks bijzonder zou je
zeggen, maar het is wel het hondje van een oude
mevrouw, die bijzonder gehecht is aan dit hondje
en haar enige aanspraak is in een eenzaam leven.
Maar hondjes moet je uitlaten en dat kan die oude mevrouw niet meer. Daarom laat die jonge vrijwilligster haar hondje uit. Een paar keer per dag.
Altijd vrolijk. Maar het is wel een heel verband, in
weer en wind en hoe los je dat op als je met vakantie wilt? Toch doet ze het al jaren. Zou u die
jonge dame een Valentijnstaartje van Tummers
gunnen? Of die oud-leerlinge van een VMBO die

Menu
Valentijnengeltjes
14 februari 2008
Grand Mimosa Valentijn
Amuse: Ragoutje van zuig
lamsnek
met zuiglamjus
Consommé van fazant
Orange Carpaccio
Wilde spinaziestampotje
met gegrilde
gamba’s en kreeftenjus
Scotch beef staartstuk met
puree en gegrilde haricove basilicumrt
Grand Dessert Valentijn

een lerares trof, die haar door een heel moeilijke
tijd sleepte en die leerlinge dat eigenlijk pas veel
later besefte. We noemen hem of haar tegenwoordig buddy als die iemand met aids door een moeilijke tijd geholpen wordt en de buddy zijn “stille
kracht” aanwendt. Die mensen die zo in het leven staan en anderen helpen, lopen er niet mee te
koop. Maar u komt ze wel tegen op het sportterrein, in de buurt en bij de speelweide, op school
en op het werk, in het verenigingsleven en zelfs
in de politiek. Mensen die zich inzetten voor een
goede zaak zonder op te vallen. Stilletjes hun gang
gaan en mensen helpen. Soms ziet u het ineens.
Dat vind ik mooi wat ie doet. Misschien is dat wel
een valentijnengeltje!
Diner
De mensen die door de jury als valentijnengeltje beoordeeld zijn, worden uitgenodigd om met
hun partner op 14 februari om 19.00 uur te komen
naar de tearoom van Banketbakkerij Tummers aan
de Binnenweg 133, waar zij kunnen genieten van
een heerlijk diner, dat is samengesteld door Vincent van den Bosch van Tummers Banketbakkerij,
Johan van Uden Van slagerij van het Jaar Chateaubriand van de Binnenweg en door Will Beeren
van Wijnspeciaalzaak Le Grand Cru van de Jan van
Goyenstraat. Het heerlijke menu ziet u hier ook afgebeeld. Zij zetten zich in om deze mensen, die
zoveel betekenen voor andere mensen, nu eens
zelf te verwennen. De Heemsteder zal niet aan deze mensen doorgeven door wie zij genomineerd
zijn. Dat blijft anoniem zoals dat hoort op Valentijnsdag 14 februari.
Opgeven
U kunt nog uw keuze van een stille werker, vrijwilliger, mantelzorger, doorzetter, valentijnengeltje
met naam en adres voordragen aan de Heemsteder vóór 11 februari middels een brief of e-mail.
Het adres is De Heemsteder , Camplaan 35 , 2103
GV Heemstede en e-mail : redactie@heemsteder.
nl . De jury onder leiding van Ted Herkes, directeur
Welzijn Ouderen Heemstede zal uit alle inzendingen de Valentijnengeltjes 2008 beoordelen.
Ton van den Brink

Fax 023-5295407
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Podium Oude Slot
Donderdag 14 februari 2008 / 20:15 uur

Cellokwartet
Amsterdam

Het Oude Slot
ingang Ringvaartlaan
Heemstede

Rook-

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

Geopend van
16.00-22.00 uur
Dinsdag gesloten

worsten
50
r4.
2 stuks

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

GEVRAAGD:

BEZORGERS
Info Martin

0251-674433

www.verspreidnet.nl

WINTERFOTO

krant? 0251-674433

Bennebroek – Frits Moorer maakte deze mooie winterse
plaat in zijn woonplaats Bennebroek. Te zien is de omgeving van de Binnenweg vlakbij de Linnaeushof.
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Inspraak bewoners
Van Merlenlaan helpt
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Heemstede - Op verzoek van de bewoners zijn er aanpassingen gedaan aan de inrichting van de Van Merlenlaan. Tijdens
de behandeling in de commissie van januari trachtten de bewoners nog wat extra zaken in hun voordeel binnen te halen.
Zo wilden zij o.a. een versmalde rijbaan. Ook was het verzoek
om invoering van een 30-km zone en een bredere veiligheidsstrook aan de noordzijde en een proef met eenrichtingsverkeer voor vrachtwagens.
Aan deze wensen werd door
de commissieleden en de wethouder niet tegemoet gekomen.
Volgens wethouder Christa Kuiper worden, door de reeds aanwezige bomen, de mogelijkheden beperkt.
Vanuit de commissie werden
nog een paar voorstellen gedaan en vragen gesteld aan de
wethouder zoals, hoe steken de
fietsers nu veilig over en zou een
verhoging in de rijbaan de snelheid kunnen remmen? Dit alles
stuitte op verschillende bezwaren zoals extra geluid of onoverzichtelijke situaties.
Ates (HBB) kwam toch met
een interessant argument. Volgens hem wordt deze laan beschouwd als een doorgaande
route. Nu zijn alle doorgaande

routes normaalgesproken geasfalteerd. Dit zou dus ook voor de
Van Merlenlaan moeten gelden.
Dit geeft tevens een reductie
van het geluid. Als er geen asfalt wordt gelegd dan is het dus
ook geen doorgaande route en
kan hier een 30 km zone worden ingesteld. Wethouder Kuipers wenste daar niet in mee te
gaan. De laan is te mooi om te
asfalteren maar heeft toch een
doorgaand karakter, daarbij was
asfalt veel te duur. Deze redenering is niet consequent en staat
haaks op het tot op heden gevoerde beleid. Ates is dan ook
van plan om tijdens de komende
raadsvergadering een motie in
te dienen. De wethouder wees
ook nog op het feit dat op deze
avond slechts de behandeling

Geef met je hart...

Liefdevolle cadeaus
bij de Wereldwinkel
Heemstede - Een romantisch lichtje, sierraden, kaarsen en
een bijou doosje voor het mooiste sieraad. Prachtige fairtrade producten die je op Valentijnsdag aan je liefste cadeau doet. En dat is een cadeautje voor de makers. Zij verdienen met jouw aankoop een beter bestaan. Dat is pas
geven met je hart! De fairtrade Valentijnscollectie vind je
in Wereldwinkel Heemstede.

van het fietspad op de agenda
stond en niet de gehele inrichting van de laan.
Door de eerdere inspraak van
de bewoners is er aan de noordzijde van de laan een stoep gecreëerd waardoor de veiligheid
aanzienlijk is vergroot. Ook voor
fietsers, voetgangers maar zeker ook voor het doorgaande
autoverkeer ligt er nu een, ook

voor de bewoners, acceptabel
plan op tafel. In provinciaal verband wil de wethouder nog wel
eens kijken hoe de verkeersdruk
op deze weg kan worden verminderd, maar de oplossing zal
uit de omliggende gemeenten
moeten komen, want in Heemstede is daarvoor onvoldoende
ruimte.
Eric van Westerloo

Motie HBB Van Merlenlaan aangenomen
Heemstede - Tevreden heeft het HeemsteedsBurgerBelang
(HBB) gereageerd op de uiteindelijke herinrichtingsplannen van
de Van Merlenlaan. Met name omdat het college de suggesties
van omwonenden grotendeels heeft weten op te nemen in het
uiteindelijke plan. Echter, van snelheidsbeperkende maatregelen
op de Van Merlenlaan, al langere tijd een heikel punt vanwege de
hiermee samenhangende trillingen en geluidsoverlast, was geen
sprake.
Optische maatregelen
In de gemeenteraadsvergadering van 31 januari heeft HHB een
motie over de Van Merlenlaan ingediend. In deze motie wordt gevraagd optische maatregelen te treffen om te zorgen dat het verkeer niet wordt uitgenodigd om hard te rijden. Deze maatregel
betreft een optische versmalling van de rijbaan. Verkeerslawaai
en trillingen van vrachtverkeer hoopt HBB hiermee voor omwonenden te verminderen, terwijl het karakter en functie van de Van
Merlenlaan blijft gehandhaafd.
De motie van HeemsteedsBurgerBelang (HBB), gesteund door de
VVD en GroenLinks, werd door het College overgenomen.

Bijzonder briefpapier
Met het bijzondere briefpapier uit Sri Lanka wordt je Valentijnswens wel heel speciaal. De olifanten op Sri Lanka worden nog steeds bedreigd. Om olifant en mens dichterbij elkaar te brengen is er op Sri Lanka een speciaal papierproject
opgezet. Uit de ontlasting van olifanten wordt een speciale
stof gewonnen die recycling papier extra stevig maakt. In de
fabriek werken nu ongeveer 110 jonge mensen – mannen en
vrouwen – die zo een salaris verdienen waarmee ze in hun eigen onderhoud kunnen voorzien. Een deel van de opbrengst
van de fabriek gaat naar een stichting ter bescherming van
de olifant.
Fairtrade
Wereldwinkels en Fair Trade Shops verkopen niet zomaar cadeaus. Elk product uit het assortiment is met zorg en volgens
fairtrade criteria ingekocht. Ondernemers in ontwikkelingslanden krijgen op deze manier de kans een beter bestaan op
te bouwen. De bijna 400 Wereldwinkels en Fair Trade Shops
maken hiermee duidelijk dat het in de wereld ook anders
kan. Dat armoede wél bestreden kan worden. Koop je een
cadeau in één van deze winkels, dan draag je daaraan bij.

van 1930

Verdwenen:
Moeske

Heemstede – Eén van deze twee lieve poezen is Moeske (de voorste). De familie Halbertsma stuurde bij deze foto
een oproepje omdat Moeske
is verdwenen! Sinds 21 januari
is ze niet meer gesignaleerd in
de woonwijk Linge. Iedereen in
de buurt is ongerust en de kinderen in de buurt leven enorm
mee. Het zou misschien kunnen
zijn dat de poes in een van de
garages in de buurt opgesloten zit, per ongeluk. Wie heeft
Moeske gezien? “Het zou zo’n
opluchting zijn om te weten wat
er gebeurd is”, aldus Gerda Halbertsma. Reacties kunnen naar
het redactie-adres worden gemaild: redactie@heemsteder.nl
De redactie stuurt de reacties
aan de familie Halbertsma door.
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Boudewijn de Groot opent
expositie naar album Picknick
Heemstede - Op zondag 27
april vindt de openingsexpositie
van schilderijen plaats van Marie-Rose Claes. Boudewijn de
Groot zal die dag deze expositie
openen.
Haar schilderijen naar het album
‘Picknick’ zullen die middag van
15.00 uur tot 20.00 uur voor het
eerst te zien zijn in Het Oude
Slot te Heemstede. Daarna zal
zij op diverse andere plaatsen in

Nederland en België exposeren.
De teksten en muziek van Lennaert Nijgh en Boudewijn de
Groot hebben Marie-Rose altijd al gefascineerd. Marie-Rose werd in 1955 geboren in
Aalst (B) en woont sinds 1978 in
Oegstgeest (NL). Zij hield vanaf
haar jeugd van schrijven en tekenen/schilderen. In 1990 ging
ze hiermee serieuzer aan de
slag. Na circa tien jaar opleidinDe kunstenares bij een van de
werken uit de Picknick serie.

Danzon

gen te hebben gevolgd bij diverse academies/artiesten en ruim
17 jaar schilderervaring, vertaalt
ze bij deze tentoonstelling teksten en muziek van Picknick in
een twintigtal schilderijen.
Energiek
Marie-Rose schildert hier op
doek en maakt gebruik van gemengde technieken met nadruk
op acrylverf en pastelkrijt. Haar
stijl wordt vaak als surrealistisch
omschreven, soms als dromerig en suggestief, dan weer als
energiek. Ze houdt van frisse en
heldere kleuren.
Bij ieder schilderij zullen de zinnen waarop het werk is gebaseerd, worden vermeld. Ook de
muziek van album Picknick zal
te horen zijn, wat de schilderijen een diepere dimensie geeft
en het geheel compleet maakt.
Naast de schilderijen zullen ook
posters en een catalogus aangeboden worden. Deze catalogus bevat foto’s van de tentoongestelde werken en een beschrijving van Marie-Rose over
haar drijfveren, persoonlijke ervaringen en achtergronden bij
het schilderen.
Het Oude Slot vindt u aan de
Ringvaartlaan.
Informatie: Marie-Rose Claes /
marieroseclaes@hotmail.com /
06-12462900.

Baklucht

Ik werd aangenaam verrast door een muziek DVD van de
‘Buena Vista Social Club’ die in de vakken van Vroom en
Dreesman kennelijk de weg was kwijtgeraakt. Die muziek
makende oude mannetjes, gemiddelde leeftijd op het moment van opname ongeveer 85 jaar, was per abuis in het vak Nederlandse artiesten terecht gekomen. En met die laatste groep heb ik het niet zo. Ondanks de prijzen voor die Vaderlandse muzikale uitbarstingen, je koopt een goedkoop pakje rokertjes voor een DVD van Jannes (wie is dat
in godsnaam?) zal ik daar mijn uurverdiende geld niet aan uitgeven. Hoe ik bij het warenpakhuis
terecht was gekomen is een heel ander verhaal waar ik u niet mee zal lastig vallen. Om kort te
gaan ik zag die DVD van muzikale bejaardenclub en was verkocht. Sinds mijn oudste zoon in een
Cubaans kwartet speelt - dat is pas integratie - ben ik helemaal idolaat van die muziekvorm. Dus
gauw dat ding gekocht en naar huis om te zien en te horen waar die senioren nog toe in staat zijn.
Dat was heel veel en niet alleen in muzikaal opzicht. Ook visueel was er het nodige te genieten.
Een danspaar wat volgens hun uiterlijk en kleding ook van heel ver weg kwam danste op de klanken van die oude rakkers een ‘Danzon’, een mengeling van Engelse ballroom en Afrikaanse ritmebewegingen. Hij gehuld in een prachtig rood pak met daaronder een paar zwart/witte schoenen
die hem het uiterlijk gaven van een overjarige maffiabaas. De vrouwelijke helft van het soepel bewegende paar was gehuld in een witte jurk, die of enkele maten te klein gekocht was of per abuis
in het verkeerde wasprogramma terecht was gekomen. Deden de afmetingen van de maffiabaas vrezen dat hij bij de minste tochtvlaag uit beeld geblazen zou worden, dan werd dat geringe
gewicht in ruime mate gecompenseerd door die dansjuffouw. Met twee billen van monstrueuze
afmetingen schudde en wiegelde zij ritmisch over het podium de man met het rode pak achter
zich aanslepend. Mijn zoon, onderdeel van het al eerder genoemde Cubaanse kwartet Cuarteto
Oriental, zat tijdens zijn visite bij ons met genoegen te kijken en was totaal niet voorbereid op mijn
voorstel. “Tom, ik wil aan jullie optredens een extra dimensie toevoegen. Mama en ik gaan tijdens
jullie concerten zorgen voor het dansgedeelte”, was het voorstel waar ik veel bijval van verwachtte. Zonder echte wetenschappelijke onderzoeken weet ik nu dat een door hem zojuist genomen
slok speciaal bier op eigen kracht een afstand van drie meter kan overbruggen. Zijn respons was
helaas enigszins vaag: “Ja, het voegt zeker een extra dimensie toe”, was zijn bedachtzame en misschien ook wel twijfelachtige antwoord. Een paar dagen later heb ik eens gevraagd of hij de andere bandleden al op de hoogte had gesteld van ons voornemen. Zijn antwoord stelde mij niet echt
gerust: “Ik wil het voorzichtig brengen”, was een uitlating waar ik echt alle kanten mee opkan. Wij
wachten dus nog maar even met het aanschaffen van een rood pak, maffiaschoenen en een te
kleine witte jurk. Wij kijken wel naar de DVD, misschien wel de beste oplossing voor iedereen.
Wim Bak.

Jan Engel (65) van garage
J.P Engel gaat met pensioen
Bennebroek – Het is 65 jaar geleden dat Jan Engel werd geboren boven garage J.P. Engel en Zn. Buiten schooltijd was hij
altijd in de garage te vinden. Al op 14 jarige leeftijd hielp hij zijn
vader. Later heeft Jan samen met z’n broer Willem het bedrijf
voortgezet. Vele auto’s heeft hij gerepareerd en heel wat banden geplakt. In weer en wind stond hij aan de pomp, om de auto’s van de klanten van brandstof, schone ruiten, olie, water en
lucht te voorzien. Vaak waren er grappige voorvallen. Zoals toen
die keer dat twee dames aan Jan vroegen of hij even die paardenstaart uit de uitlaat wilde halen. Paardenstaart? Hij zag gelijk
dat het de voering van de uitlaat was... Nu Jan op 9 februari 65
jaar wordt, gaat hij met pensioen en zal hij nog vaak aan al deze
leuke voorvallen terugdenken.

Kunst bij Fiduce
Heemstede – Steeds slaagt het
financiële adviesbureau Fiduce
aan de Binnenweg er weer een
aparte invulling te geven aan
gortdroog en onvermijdelijk fenomeen als een nieuwjaarsreceptie. Sinds 1 november heeft
het bedrijf, in Heemstede bekendheid gekregen als SPF, een
andere naam gekregen. Fiduce
(vertrouwen) is een nu de veranderde vlag voor hetzelfde bedrijf en bemanning. De oude
naam was gerelateerd aan iets
wat met de spoorwegen te maken heeft en nu is er bij het adviesbureau veel mogelijk maar
treinkaartjes maken zeker geen
deel uit van het uitgebreide
pakket aan dienstverlening. De
locatie waar op 18 januari de receptie plaatshad, was de Spiegelzaal van het hoofdgebouw
van de Hartekamp. Geschiedenis en toekomst ontmoetten elJos en Ria de Jong blij met nog
kleverig kunstwerk.

kaar in de schitterende ambiance van het historische pand
aan de Herenweg. Het moet gezegd worden in korte tijd heeft
het adviesbureau een grote bekendheid gekregen in de regio. Er was haast geen doorkomen aan. Het dient in overweging genomen te worden om
voor het gebeuren volgend jaar
maar eens aan de Arena in Amsterdam te gaan denken. Om het
handje geven en glaasje drinken
een beetje te doorbreken waren er twee kunstenaars uitgenodigd om schilderijen te maken. Een bezigheid die met grote
vaardigheid maar meer met grote snelheid werd volbracht. En
die kunstwerken werden onder
de bezoekers verloot. Tevreden
verlieten vele cliënten van Fiduce met een tegen de regen ingepakt kunstwerk het monumentale pand. Het team van Fiduce
kan terug zien op een zeer geslaagde nieuwjaarsbijeenkomst.
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INGEZONDEN
Milieuplan en welzijnsplan

Iedereen weet dat het slecht gaat met het milieu. Een van de
grote problemen voor het milieu zijn de gassen die de ozonlaag
beschadigen. Een van deze stoffen is CO2. CO2 is koolstofdioxide. Koolstofdioxide is wat wij uitademen, wat planten opnemen en wat vrij komt bij verbranding van onder andere diesel
en benzine.

Kastanjebomen Crayenestersingel
blijven staan!
Heemstede - Eind 2007 was er sprake van dat de
oude kastanjebomen, die staan langs de Crayenestersingel in Heemstede, zouden moeten gaan
verdwijnen. De bomen lijden aan de gevreesde
kastanjeziekte.
Na een protest van de bewoners en vele andere betrokkenen en na een beoordeling van de
gezondheid van de bomen door Mark Helsloot
(boomdeskundige)is het onderwerp uiteindelijk in
de raadscommissie Ruimte aan de orde geweest.
Dit alles heeft geleid tot een overleg met mevrouw
Kuiper-Kuijpers (wethouder) en de heren v.d. Vlis
en Knegtering van de afdeling Groen van de gemeente Heemstede over de mogelijkheden tot het
behoud van de bomen. In dat gesprek waar bewoners, samen met Mark Helsloot en leden van de
Stichting Bescherming Erfgoed Zuid-Kennemerland aanwezig waren, zijn er met de gemeente in
goed overleg de volgende afspraken gemaakt. In
de eerste plaats werd door alle aanwezigen geconstateerd dat een van de drie oude bomen zo
erg aan de ziekte lijdt dat het niet langer verantwoord is de boom te laten staan. Voor deze boom
zal een kapvergunning worden aangevraagd. De
andere twee oude bomen en de jongere boom
blijven staan. Voor deze bomen zal er geen kapvergunning worden aangevraagd. Zij zullen door

een specialist van de gemeente regelmatig worden gecontroleerd. Wanneer blijkt dat deze bomen
toch een gevaar voor de omgeving gaan opleveren
wordt hierover overlegd met Mark Helsloot. Is de
constatering juist dan zal er via een spoedprocedure een noodkap worden uitgevoerd.
Natuurlijk zijn er ook afspraken gemaakt over de
aanplant van nieuwe bomen. Er zullen negen nieuwe bomen worden aangeplant volgens het ‘blijver- wijker’-systeem. Vijf ‘blijvers’ en vier ‘wijkers’.
Drie van de vier ‘wijkers’ kunnen worden gebruikt
om in de toekomst de plaatsen van de eventueel
weggevallen kastanjes op te vullen. Natuurlijk hopen wij dat de bomen zelf herstellen of dat er misschien een remedie tegen de ziekte wordt ontdekt.
Alle vier de ‘wijkers’ zullen dan elders in Heemstede worden geplant. De toekomst zal dat leren.
Bij de bewoners ligt nu de vraag om hun keuze
voor nieuwe aanplant kenbaar te willen maken.
De verwachting is dat vóór april de nieuwe bomen
de grond in kunnen. De Crayenestersingel wordt
dan gelukkig weer helemaal groen. Namens de
bewoners dank aan Mark Helsloot en de SBEZK
voor hun steun en inzet en ook aan de gemeente Heemstede voor de positieve en constructieve
aanpak.
Maud Ramaker, initiatiefneemster.

Theater de Luifel

MUZTheater MEDEA
Heemstede - Een verhaal over de liefde, liefde en nog eens die vervloekte liefde. Dit seizoen
neemt het MUZtheater onder regie van Theo
Fransz de mythe van MEDEA van Euripides, een
tragedie uit 431 voor Christus, onder handen.
Koningsdochter Medea wordt misbruikt, vernederd en verlaten door haar grote liefde Jason,
die zij heeft geholpen het Gulden Vlies uit het
labyrint te stelen. Uit verdriet en wraak neemt
zij een gruwelijke beslissing en vermoordt haar
kinderen. Medea is een verhaal over moord, bedrog, verwachtingen, teleurstellingen en opofferingen, maar vooral een verhaal over de liefde.
En dat die liefde heel ver kan gaan, wordt verteld
door haar bloedeigen kinderen. Hoewel het verhaal eeuwenoud is, blijken familiedrama’s van
alle tijden. Vaak weet niemand hoe het zover kon
komen. In MEDEA komen de betrokkenen aan
het woord, zodat de bezoeker een eigen oordeel
kan vellen. Of niet …Een voorstelling voor jongeren (12+) en volwassenen. De pers over MEDEA: “Ga kijken en ontdek hoe wreed de liefde
kan zijn..” (Kidsweek). Vrijdag 15 februari is de
voorstelling te zien in Theater de Luifel, Herenweg 96 in Heemstede. Aanvang: 20.15 uur. Entree: 11,50 euro. Kaartverkoop van ma t/m vrij
van 9.00 tot 16.00 uur en 45 minuten voor aanvang. Telefonisch reserveren: (023) 548 38 38.

Er is een oplossing bedacht om de uitstoot te compenseren. We
moeten brandstof maken van planten die nu groeien. Dit helpt
omdat deze planten het koolstofdioxide die bij de verbranding
van benzine vrijkomt opnemen. Een van de planten waar je biodiesel van kan maken is koolzaad. Die gebeurt nu ook. Onder andere in arme landen worden nu de koolzaad plantjes gekweekt.
Ze planten daar nu koolzaad plantjes in plaats van het voedsel
wat ze eerst kweekten. Doordat ze nu geen voedsel meer kunnen laten groeien op de plekken waar nu koolzaadplantjes staan
produceren de landen nu minder voedsel. Dit voedsel verkochten ze eerst veel aan andere landen of aten ze zelf op. Maar omdat er nu minder voedsel gekweekt wordt hebben ze ook minder. En is het voedsel daar duurder geworden. Hierdoor worden
deze landen armer. En dat is niet de bedoeling.
Nu dacht ik, waar kunnen we dan beter grond besparen? Daar
heb ik een oplossing voor gevonden. Voor 1 kilo vlees is 6 kilo
graan nodig. Als we nu allemaal een dag in de week sowieso
geen vlees eten dan is er minder graan nodig voor de vleesindustrie. En kunnen we die grond gebruiken voor de koolzaadplantjes in plaats van de grond waar het voedsel voor de mensen zelf
direct vandaan komt en hoeven er minder bomen gekapt te worden voor nieuwe landbouwgrond. Als dit plan in werking gaat
worden er minder beesten gegeten waardoor er ook minder dieren voor de slacht gefokt hoeven worden. Hierdoor hebben er
oook minder beesten een slecht leven omdat ze allemaal op elkaar gepropt staan. En als de hokken even groot blijven maar er
minder dieren in staan hebben die beesten ook meteen een beter leven. Dus eigenlijk is het heel simpel. Als je nou een dag in
de week sowieso geen vlees eet gaat het waarschijnlijk al een
stuk beter met het milieu maar het is ook weer beter voor de arme mensen in arme landen, de dieren voor de slacht krijgen ook
meer ruimte en uiteindelijk overstroomt het hier minder snel!
Het is dus niet alleen goed voor het milieu maar ook voor veel
arme mensen in arme landen, dieren die voor de slacht zij bedoeld en uiteindelijk is het ook nog beter voor uzelf.
Sara Reijnders,
sara.reijnders@planet.nl

Theatershow van
Benoît Rosemont bij
Alliance Française
Heemstede - De Franse taal
is toverkunst. U heeft net een
beetje van die fascinerende taal
geleerd en u droomt ervan in het
Frans brieven te schrijven en te
praten, beter gezegd te communiceren? U volgt een cursus
Frans voor gevorderden, u praat
een aardig mondje Frans, u bent
docent of u draagt de taal en
cultuur als vriend een wam. De
jonge Franse illusionist en taalkunstenaar Benoît Rosemont
reist met zijn one man show,
met als thema de Franse taal, de
hele wereld rond. Een interactief
avondje met deze kunstenaar
laat u op een verrassende manier spelen met taal. Deze avond
kan niemand missen. De lezing

wordt in het Frans gegeven.
Plaats: Pinksterkerk, Camplaan
18 in Heemstede. Tijd: vrijdag, 8
februari 2008 om 20.15 uur.
De lezing is gratis voor leerlingen en vrienden. Introducés betalen 8,- euro.
Café
Overigens wijst de Alliance Française Kennemerland u erop dat
iedere laatste maandag van de
maand van 17.00 tot 19.00 uur
in het Frans met elkaar van gedachte gewisseld kan worden
over van alles en nog wat in het
‘Café Français du Kennemerland’,
nieuwe naam ‘5 K 7’ (Uitspraak:
le cinqu’à sept), in Café Batifol,
Binnenweg 140, Heemstede.
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Nobodys child
Sri Lanka

Podium Oude Slot

Cellokwartet Amsterdam
Heemstede - Het Cellokwartet Amsterdam concerteert, op
uitnodiging van het Podium Oude Slot, in Heemstede. Fascinerende klankmogelijkheden van dit cel-lo-ensemble zijn te
beluisteren op donderdagavond 14 februari in het Oude Slot,
vanaf 20.15 uur.
Sinds de ontwikkeling van de
cello tot volwaardig solo-instrument is een interessant re-pertoire voor cellokwartet ontstaan.
Componisten schreven stukken
omdat de unieke klank van deze bezetting zo aantrekkelijk is.
Gregor Horsch, Pascale Went,
Judith Jamin en Sebastiaan van
Eck vormen samen sinds 1996
het Cellokwartet Amsterdam.
Voor de oprichting van dit kwartet vormden Gregor en Pascale
enerzijds en Judith en Sebastiaan anderzijds al celloduo’s.
Hun gezamenlijke liefde voor de
prachtige klank van een celloensemble resulteerde in de oprichting van dit kwartet.
Mondeling toegelicht
Voor deze uitzonderlijken strijkkwartetbezetting zijn een aantal

mooie stukken geschre-venen.
Het nog niet zo lang geleden
herontdekte kwartet van Jacques
Offenbach bijvoor-beeld is een
juweel in dit genre. De combinatie van vier cellos leent zich eveneens uitste-kend voor bewerkingen van bestaand repertoire. Zo
heeft Sebastiaan van Eck verschil-lende arrangementen gemaakt. De concerten worden
mondeling toegelicht en geven
een boeiend beeld van de veelzijdige speeltechniek en klankmogelijkheden van de cello. Op het
programma staan werken van
Mozart, Offenbach, Funck, Pärt, Jongen en Fitzen-hagen. Het
Oude Slot, ingang aan de Ringvaartlaan, Heemstede. Reserveren kaarten 06-13133626 of voor
het concert aan de zaal. Kijk ook
op: www.podiumoudeslot.nl

Toe aan een nieuwe uitdaging?

Word coach bij Tandem!
Regio - Coach zijn bij Tandem
wat houdt dat in? Een coach
biedt ondersteuning aan kleine
groepjes vrijwilligers of mantelzorgers. Bij Tandem komen verschillende lotgenotengroepen
samen van mantelzorgers die
voor iemand met een specifiek
ziektebeeld zorgen, een coach
zou een dergelijke groep gaan
begeleiden. Een coach kan ook
een kleine groep vrijwilligers
begeleiden. Vrijwilligers worden
ingezet om mantelzorgers te
ontlasten of om ondersteuning
te bieden aan chronisch zieken.
De coach organiseert voor de
vrijwilligers intervisiebijeenkomsten, dit zijn bijeenkomsten waar
ervaringen worden uitgewisseld.
Ook kan de coach vrijwilligers
individueel begeleiden. Voor de-

ze functie wordt u een training
aangeboden. Deze is niet verplicht, afhankelijk van uw ervaring wordt er gekeken of de training nodig is. Verder wordt u
natuurlijk begeleid door de beroepskrachten van Tandem.
4 Tot 6 uur per maand
Deze functie vraagt van iemand
inlevingsvermogen, goede communicatieve
eigenschappen,
goed kunnen signaleren en rapporteren en affiniteit met mantelzorgers en chronisch zieken.
De tijdsinvestering zal ongeveer
4 tot 6 uur per maand bedragen.
De coach krijgt een korte opleiding/training voor deze functie,
begeleiding door een beroepskracht, een onkostenvergoeding en deelname in een team

Heemstede - Het weeshuis
‘Peter Weerasekera’ in Sri
Lanka is een weeshuis waar
alleen meisjes wonen. Jonge weesmeisjes hebben in
Sri Lanka nauwelijks kans op
een goede toekomst. Singha Weerasekera richtte jaren geleden het weeshuis op,
dat hij noemde naar zijn vader, Peter Weerasekera. Singha heeft zich heel zijn leven
ingezet om kansarme meisjes een thuis te bieden. Daarvoor is hij geheel afhankelijk
van giften. Het plan is om ook
een school te stichten, waar
de meisjes een vooropleiding
kunnen volgen voordat ze
gaan studeren. Nu is Singha
al 77 jaar oud en over twee
jaar wil stoppen. Financiële
hulp is van harte welkom.
In Heemstede is het echtpaar Van ‘t Hooft betrokken
bij Singha en zijn weeshuis.
Hun stichting Nobodys Child
zorgt dat financiële middelen worden aangewend voor
het weeshuis. Giften zijn welkom op bankrekeningnummer 545769140 tnv Nobodyschild/PWCH-Sri Lanka.
Han en Conny van ‘t Hooft
zijn erg begaan met Singha
en zijn weeshuis. Zij adopteerden 26 jaar geleden een
meisje uit Sri Lanka, Amanda. De jonge vrouw wilde
haar stage tijdens haar studie communicatie in haar geboorteland volgen. Door zijn
eigen reisorganisatie had
vader Han connecties in Sri
Lanka en zo kwam hij bij het
weeshuis terecht. Waar een
stage al niet toe kan leiden...
Tot het oprichten van stichting Nobodys child.

Theater de Luifel

Cabaret Geen Familie
Ctrl+Alt+Del
Heemstede - Niels van der
Laan en Jeroen Woe, samen het
theaterduo Geen Familie, zijn
bekend van het cabaret van het
radioprogramma ‘Spijkers met
Koppen’. In 2005 wonnen ze de
Wim Sonneveld-prijs. Hun eerste avondvullende programma
‘Ctrl+Alt+Del’ is een verrassende mix van cabaret, toneel
en muziektheater, waarin internet een grote rol speelt. In hoog
tempo volgen acts, scènes en
liedjes elkaar op en haast ongemerkt ontvouwt zich een ontroerend verhaal.
Van der Laan en Woe worden
bijgestaan door multi-instrumentalist Peter Sambros, die
onder meer werkte met Lenette van Dongen en Sanne Wallis
de Vries. De regie is in handen
van Ira Judkovskaja (Het Toneel
Speelt, Orkater).
Een schitterende voorstelling,
waarin de absurde humor van
het tweetal de boventoon voert.

De pers over Geen Familie:
“Geen Familie zorgt voor ontelbare lachsalvo’s in de zaal. Een
doldwaze chatsessie wordt afgewisseld met een in een digitaal bestelsysteem doorgeschoten ober.” (Haarlems Dagblad)
“…In korte gespeelde en gezongen scènes tonen Van der Laan
en Woe de gekte van de digitale
tijd. Voor de digitale veelgebruiker passeren vele herkenbare
situaties, maar ook voor digibeten is er genoeg interessants..”
(het Parool)
www.geenfamilie.nl
Zaterdag 16 februari is de voorstelling te zien in Theater de Luifel, Herenweg 96 in Heemstede.
Aanvang: 20.15 uur. De entree is
14,50 euro CJP/65+ 13,50 euro.
Kaartverkoop van maandag t/m
vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur en
45 minuten voor aanvang. Telefonisch reserveren via theaterlijn: (023) 548 38 38.

Rectificatie
In een eerder artikel over
Nobodys child, in de Heemsteder van 28 december
2007, is abusievelijk geschreven dat Han van ‘t
Hoof de stiefvader is van
Amanda.

van enthousiaste collega’s. Deze
vrijwilligersfunctie kan een goede opstap zijn naar een betaalde
baan. Mensen met een Marokkaanse of Turkse achtergrond
worden in het bijzonder uitgenodigd. Tandem (voorheen Steunpunt Mantelzorg) biedt ondersteuning aan mantelzorgers uit
Midden en Zuid Kennemerland.
Mantelzorgers zijn mensen die
iemand verzorgen in hun directe omgeving. De meeste zorg
wordt verleend in familieverband maar ook de zorg aan buren of vrienden wordt mantelzorg genoemd.
Hebt u zin in deze nieuwe uitdaging? Reageer via mail: vrijwilligershulp@tandemzorg.nl of bel
met: 023-89 10 610. Meer informatie: www.tandemzorg.nl

Fotograaf: Dorine Henning.

Burgemeesters collecteren
voor Amnesty

Heemstede - De aftrap voor de jaarlijkse collecte van Amnesty
International in deze regio,wordt maandag 11 februari gedaan
door de burgemeesters van Haarlem, Heemsede en Bloemendaal. Gezamenlijk zullen de twee burgervaders en één burgermoeder om 12 uur in het Haarlemse stadhuis als eerste hun gift
in de collectebus stoppen. De 23000 collectanten die van 11 februari tot en met 16 februari de straat op gaan, hopen natuurlijk
dat velen hun voorbeeld zullen volgen.
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Girls Only: sieraden maken

Heemstede - Meiden opgelet: op vrijdag 15 februari is het weer
Girls Only-Night bij ’t Is weer Vrijdag! Mooie kettingen, armbandjes
en oorbellen zijn helemaal in. Deze vrijdag gaan we lekker crea bea.
Ontwerp en maak je eigen unieke sieraad. Een armband of ketting
die past bij jouw favoriete outfit. Terwijl we bezig zijn is er genoeg
tijd om te kletsen over liefde, Valentijn of gewoon meidendingen.
Kosten: 5,- euro. Geef je van tevoren op.
Dit kan in Plexat bij Casca in de Luifel, Herenweg 96, Heemstede of
telefonisch: (023)5483828 of via e-mail plexat@casca.nl. Zie voor
het hele programma van ‘tt is Weer Vrijdag’ook www.casca.nl bij
Plexat.

Dichtstorten

Kon HFC pakt in twintig
minuten de winst

Foto: Fotobureau Fons.

Regio - Een curieus duel, dat
was het zeker, afgelopen zondag aan de Spanjaardslaan. Op
28 oktober 2007 stonden HFC en
IVV al tegenover elkaar. Na vier
minuten in de tweedehelft bij een
stand van 0-1 in het voordeel van
IVV werd de scheidsrechter onwel en staakte de wedstrijd. Afgelopen zondag werd het restant
van de wedstrijd (41 minuten)
uitgespeeld. De teams werden
opgesteld zoals de vorige wedstrijd was geëindigd, waardoor
HFC nu wel het nadeel had tegen de straffe wind in te moeten
spelen. Het spel werd begonnen
met een scheidrechter bal in de
middencirkel. Ook voor scheidsrechter Ligtvoet was dit een speciaal begin van een wedstrijd, iets
wat hij nooit eerder had meegemaakt.

het spel voltrok zich ver van zijn
doel. Voetbal blijft een onvoorspelbaar spel en zo ook heden
middag. Uit de schaarse pogingen van IVV om een aanval op te
zetten belandde de bal bij spits
Moshin Kasmi. Hij vertrok direct
richting het HFC doel en eindigde oog in oog met doelman van
Rossum. Kasmi maakt geen fout
en schoot de bal beheerst langs
de doelman. HFC keek met nog
ruim 20 minuten te gaan tegen
een 0-2 achterstand aan. Zonder een spoor van paniek of teleurstelling ging HFC op jacht
naar een beter resultaat. Het
was Jochem Lindenhovius die
met een afstandsschot doel trof
en alles wat HFC was op deed
veren. Zou er nog voldoende tijd
over zijn om er een gelijkspel uit
te slepen?

HFC kwam uiterst gemotiveerd
uit de startblokken en zette vanaf de eerste seconde IVV onder
zware druk. Direct al ontstonden
er wat mogelijkheden voor Wesley Kamerbeek en Joost Cornelissen. IVV beperkte zich tot
het tegenhouden van aanvallen
en leek genoegen te nemen met
een consolidatie van de voorsprong. De HFC doelman hoefde niet in actie te komen want

HFC trainer René Annesse dirigeerde aanvoerder Hernan
Noorman vanuit de achterhoede naar voren. Dit bleek een
juiste zet, want hij zorgde voor
nog meer onrust in de achterhoede van IVV. De club uit
Landsmeer verloor alle grip op
de wedstrijd en de spelers liepen herhaaldelijk uit positie,
waardoor HFC verschillende
kansen kreek. Met name Her-

nan Noorman was tot tweemaal
toe dicht bij een treffer maar
hielp de kansen zelf om zeep.
IVV kwam nog eenmaal gevaarlijk voor doelman van Rossum
maar de inzet werd doorhem
fraai over de lat getikt.
Zoals zo vaak dit seizoen was
het de sleurende en balvaste spits Pascal Averdijk die de
bal beheerst in de uiterste hoek
schoof en HFC op gelijke hoogte bracht met IVV. Een gelijke
stand waar HFC trainer Anneese voor de wedstrijd al van had
aangegeven vrede mee te kunnen hebben. De spelers echter niet. Zij roken, met nog een
paar minuten te gaan, de overwinning tegen een IVV dat volledig de kluts was kwijtgeraakt.
Met nog een paar minuten te
gaan, plus wat extra tijd voor
de behandeling van blessures,
bleef HFC het spel met overleg
spelen en kwam IVV niet verder
dan de bal zo ver mogelijk weg
te schieten. In de allerlaatste
minuut van de reguliere speeltijd was het Joost Cornelissen
die een afgemeten voorzet van
Kamerbeek langs doelman Lenard Goede wist te koppen en
besliste zo op de valreep het
duel in het voordeel van HFC.
Eric van Westerloo

Deze week in rubriek ´Dichtstorten` een gedicht van de dichteres Loes van der Meer, geboren te Amsterdam. Zij schreef na al
het actuele gehakketak over de Anne Frank-boom het volgende
gedicht:

Kastanjeboom
Mijn zaadje in de grond gevormd
Tot een grote levende herinnering
Kijkend door het venster
Van veel verdriet en hoop
Heb ik mij elk jaar opnieuw in bladeren getooid
Ik keek door het raam
En zag vele lieve zielen
Die niet voor het nazisme wilden knielen
Helaas op zekere dag werd over hun lot beslist
Ik had nog wel gedacht dat ik het beter wist
Mensen, dieren, gedachten, alles ging van mij weg
Waarom had ik geen stem in dit beleg
Nu kijk ik in het rond en zie een leeg huis
Ik moet verder leven al voel ik mij hier niet meer thuis
Na zoveel jaren ben ik oud en zoek mijn rust
Helaas, zoveel mensen hebben mijn stam nog niet gekust
Ik ben moe en wil mij neder leggen
Nu heb ik niets meer te zeggen
Denk aan mij zoals het was toen het goed met me ging
Houd mij in goede herinnering

Lezing schaduwplanten en varens
Bennebroek - Vrijdagavond 15 februari houdt Groei & Bloei afdeling Bennebroek e.o. haar maandelijkse lezingavond. Hans Kramer
komt vertellen over de grote diversiteit aan schaduwplanten en varens. De lezing begint om 20.00 uur. De heer Kramer is verbonden
aan de Kwekerij De Hessenhof in Ede. Bijna in elke tuin ontstaan in
de loop der jaren schaduwhoekjes waar bestaande beplanting wegkwijnt. Het assortiment varens wordt getoond, waaronder bijzondere
soorten en meer onbekende schaduwplanten.
De avond wordt gehouden in Het Trefpunt van de Protestantse Kerk,
Akonietenplein in Bennebroek. De entree is gratis. Belangstellenden
zijn van harte welkom.

Drukkerij Excelsior maakt mooie folder
voor manege Rusthof
Heemstede – De activiteiten
die ‘Meerbusiness’ regelmatig
organiseert, heeft voor de manege Rusthof, gelegen vlak bij
de speeltuin in Bennebroek, een
mooie folder opgeleverd. Afgelopen week was er bij een van de
partners van de ondernemersclub, drukkerij Excelsior in Haarlem, een bijeenkomst met de gebruikelijke drankjes en hapjes.
Om buiten het nuttigen van de
consumpties ook nog iets zinvols
voor de maatschappij te doen
stelde Ronald Straatman van de
drukkerij voor om geheel belangeloos een groot aantal folders

te drukken voor een bedrijf of
instelling die zich op enige wijze verdienstelijk maakt voor de
natuur en of medemens. Bij die
criteria komt manege Rusthof
zeker in beeld. Met het prachtige groengebied op de grens
van Heemstede en Bennebroek,
de ruim 60 paarden die liefdevol verzorgd worden, de mogelijkheid voor mensen met een
beperking om paard te rijden
en het aan kinderen bijbrengen van respect en liefde voor
het dier was er voldoende argumentatie voor drukkerij Excelsior op de persen in beweging

te stellen. Ook het gemeentebestuur onderkent het belang van
die paardrijschool en wethouder
Pieter van de Stadt was gaarne
bereid om het eerste exemplaar
in ontvangst te nemen. Fred Post
en Simon Paagman, beiden directeur van ‘Meerbusiness’, kunnen tevreden zijn met het originele idee van de drukkerij. De
vrolijk gekleurde folders zijn
binnenkort bij een aantal instellingen in de gemeente te verkrijgen. Een aanmoediging om eens
een kijkje te gaan nemen bij
die mooie en diervriendelijke
manege. Voor activiteiten MeerBusiness: www.meerbusinesshaarlem.nl Manege Rusthof:
023-5846690.

(V.l.n.r.) Simon Paagman, Pieter van de Stadt en Ronald Straatman
tonen de eerste folder.
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Niet gevoetbald bij VEW
Heemstede - Zaterdag 2 februari zouden de voetbalvelden aan
de Sportparklaan een druk programma te verwerken krijgen
maar na één pittige regenbui waren de velden van VEW onbespeelbaar terwijl er verder op het Sportpark wel gevoetbald kon
worden. Deze situatie komt regelmatig voor.
Zaterdag 9 februari
VVH/Velsenbroek-1VEW-1
VEW-2- EVC-3
Alliance-2- VEW-3        
Hillegom-3- VEW-4      
VEW-5- K’land-4     
Zw’burg-vet- VEW-vet  
VEW-b- Alliance-b       
VEW-c- BSM-c       
VEW-d- Sp’woude-d     
Hoofdd.-e- VEW-e1      
VEW-e2-V’zang-e2       
Ripperda-e3- VEW-e3
KHFC-e- VEW-me1        
VEW-f1- Schoten-f1    
VEW-e2- Geelwit-f      

Yvonne van Gennip te gast in zorgcentrum

Leuke middag voor Het Overbos
Heemstede - De belangstelling voor de open middag van
Zorgcentrum Het Overbos,
Stichting Sint Jacob op woensdag 30 januari was overweldigend. Maar liefst 200 bewoners uit de wijk lieten zich uitgebreid informeren over alle diensten die Het Overbos en de behandeldienst van Stichting Sint
Jacob kunnen bieden, niet alleen in het zorgcentrum zelf
maar ook bij mensen aan huis.
De zorgadviseur en woonzorgconsulent van Stichting Sint
Jacob konden iedereen ter plekke hierover informatie geven.
Bezoekers die interesse hadden
in het huis en de appartementen

kregen een uitgebreide rondleiding.
‘Dubbelklik’
Erg populair waren de bloeddruk-, bloedsuiker- en cholesterolmetingen. De diëtiste, fysio- en ergotherapeuten van
de stichting stonden klaar voor
advies. Ook was er belangstelling voor de clubs waar ook de
wijkbewoners tegen een kleine
vergoeding aan kunnen deelnemen.   Voor de computerlessen
‘Dubbelklik’ waren er maar liefst
acht nieuwe aanmeldingen.
Misschien was de aanwezigheid
van Yvonne van Gennip in het
internetcafé net het duwtje dat

Podium Oude Slot Heemstede

Mijnheer Bach voor 4+

Heemstede - Mijnheer Bach,
een intieme kleutervoorstelling
over ‘niet kunnen slapen’, komt
op zondag 17 februari naar het
Oude Slot. Een voorstelling die
tot de verbeelding spreekt van
het jonge publiek. Simpel taalgebruik, veel ruimte voor muziekfragmenten, komische en
slapstickachtig spel. In het grote bed ligt Sebastiaan. Hij kan
niet slapen. Wanhopig roept hij
zijn buurvrouw Amalia. Zij probeert van alles om hem in slaap
te krijgen. Ze stuurt hem brieven, danst en zingt, ze speelt op
de trompet en saxofoon, ze leert
hem tellen en verandert in zijn
lievelingstaart. Maar Sebastiaan
kan nog steeds niet slapen…
Waarom kan Sebastiaan eigenlijk niet slapen? Is hij bang?
Bang voor de storm? Bang voor
het monster onder zijn bed?
Bang dat hij een mannetje van
niets is? Kunnen de kinderen

hem in slaap krijgen? Vast wel!
Een vrolijke voorstelling met veel
muziek, gebaseerd op een tekst
van Toon Tellegen. De 15 korte
scènes bieden steeds nieuwe
oplossingen. De muziek is geïn-

de mensen nodig hebben.
In alle drukte was de kapel het
rustpunt. Bezoekers konden
daar genieten van een repetitie
van Het Overbos Koor.
Bij dit alles was ook gedacht aan
de inwendige mens. Onder het
genot van een heerlijke high tea
in de Tuinzaal kon men alle informatie laten bezinken. In de
Tuinzaal worden altijd de maaltijden geserveerd, waarvoor ook
wijkbewoners zich kunnen inschrijven.
Na afloop lieten de senioren
weten dat zij een leuke middag
hadden en onder de indruk waren van wat Het Overbos hen te
bieden heeft.
spireerd op de Gold-bergvariaties van J.S. Bach en de vormgeving is uitbundig met elementen uit de Barok. De voorstelling
vindt plaats om 12.00 uur in Het
Oude Slot, ingang aan de Ringvaartlaan, Heemstede. Reserveren kaarten 06-13133626 of indien voorradig voor de voorstelling aan de zaal. www.podiumoudeslot.nl

VEW-f3- Bl’daal-f         
V’zang-f2- VEW-f4       
14.30 uur
11.30 uur
14.30 uur
15.00 uur
14.30 uur
14.30 uur
14.00 uur
12.00 uur
10.30 uur
10.00 uur
10.30 uur
09.00 uur
10.00 uur
10.30 uur
09.30 uur

09.00 uur
09.00 uur

Het programma overzicht
wordt steeds groter: Zaterdag 26 februari speelden twee
nieuwe 7-tallen, de F4 en,
voor het eerst in de VEW geschiedenis, een ‘meidenteam’
hun eerste competitiewedstrijd. Afgelopen weekend was
de jeugd vrij in verband met
carnaval!
Vrijdag 8 februari: Klaverjassen: aanvang 20.00 uur in het
clubhuis van VEW.

INGEZONDEN
Emma Kliniek op
monumentenlijst

Heemstede - Op 4 februari jl heeft de Stichting Bescherming Erfgoed Zuid-Kennemerland (SBEZK) een verzoek ingediend bij het
college van B&W in Heemstede tot plaatsing van de voormalige Koningin Emma Kliniek (nu dr AM Lorentz De Haas Laboratorium)
op de gemeentelijke monumentenlijst. Het gebouw stamt uit 1933.
Eerst deed het gebouw dienst als kliniek voor de behandeling van
patiënten die leden aan epilepsie en later was het in gebruik als laboratorium. Het staat op het terrein van de Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN) aan de Achterweg in Heemstede. Het
is gebouwd in de overwegend strakke interpretatie van de Amsterdamse School, waarbij de sobere, zakelijke bouwstijl met een sterke
horizontale en verticale geleding in het oog springt. Het culturele
belang zit vooral in feit dat dit het enige voorbeeld is in Heemstede
van kliniekbouw uit de jaren dertig in deze stijl uitgevoerd. De architectuur wordt oa gekenmerkt door grote raampartijen aan alle zijden
met de oorspronkelijke stalen roedenverdeling, meerlaagse ronde
erkers, torens met verticale smalle vensters, en blauwe en gele accenten aangebracht in de gevels van het gebouw. Het gebouw is opgetrokken in bruingele baksteen en twee bouwlagen hoog. Het heeft
een samengesteld dak met diverse dakkapellen en een L-vormige
plattegrond. Het ontwerp is van architect H Korringa die diverse andere belangrijke gebouwen van monumentaal belang in Heemstede
heeft ontworpen, waaronder de Crayenesterschool aan de Crayenestersingel en het woonhuis De Ceder aan de Bronsteeweg. Eerder
al had de SBEZK een gemeentelijke monumentaanvraag ingediend
voor het Crayenesterschoolgebouw.
De SBEZK hoopt dat de gemeente Heemstede de monumentenlijst
met dit markante erfgoed wil uitbreiden. Belangrijk is dat het gebouw uitstraalt wat toen een nieuwe visie was: lucht, licht en ruimte
voor de behandeling van patiënten stond voorop.
M. Roos,
namens het bestuur van SBEZK
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Joheco Automatisering: straks
alles onder één dak in Hillegom

Heemstede - Joheco Automatisering
groeit en groeit. In 1990 begonnen op
de Heemsteedse Binnenweg, 1995 verhuisd naar de Hendrik Peeperkornstraat
en vanaf 1998 gevestigd op de Camplaan
6 te Heemstede. Vijf jaar geleden kwam
daar de vestiging aan de Ampèrestraat
6b in Hillegom bij. Om het groeiende
klantenbestand nóg beter van dienst te
kunnen zijn, is besloten om vanaf 1 maart
2008 alles onder één dak onder te brengen. Joheco Automatisering gaat dan
vanuit de vestiging in Hillegom haar klanten bedienen.
Webwinkel
Vanaf 1 maart kunt u dus voor al uw vragen, uw reparaties, uw op maat gemaakte oplossingen en alle andere service die

u van Joheco Automatisering gewend
bent, terecht in Hillegom. Ook uw computer kan voor reparatie bij u worden
opgehaald en tegen een zeer aantrekkelijk tarief weer bij u thuis worden afgeleverd en aangesloten. Zo bent u ervan
verzekerd dat alle instellingen goed zijn
ingesteld en dat internet en email weer
perfect werken. Tevens kunt u voor advies over de aanschaf van computer of
netwerk in Hillegom terecht. Neemt u
ook eens een kijkje in de overzichtelijke
webwinkel van Joheco Automatisering
om een idee te krijgen van het aanbod:
www.joheco.nl. Het team van Joheco
Automatisering ziet ernaar uit u in Hillegom te mogen begroeten waar, net als
in Heemstede, de koffie klaarstaat! Tel:
0252- 240 190, Email: info@joheco.nl

Zeer drukke week bij H.B.C. tafeltennis
Heemstede - Er waren deze week maar liefst drie activiteiten voor de jeugd bij
H.B.C./Mascini. Op woensdag waren 51 kinderen die examens deden van de
proeftrainingen van het Kindertafeltennisfeest. De zaterdag was er competitie
en zondag de 1e ronde van het Klimoptoernooi.
Na het Kindertafeltennistoernooi in de kerstvakantie heeft iedereen een strippenkaart
gekregen voor 4 gratis trainingen. Dit zijn niet zomaar trainingen, maar er wordt middels allerlei vaardigheidsoefeningen gewerkt naar een heus examen. In totaal kwamen er zo’n 65 kinderen (is 30% van het totale deelnemersveld bij het KTF) naar deze trainingen toe. 51 deden hier uiteindelijk examen. Er konden 6 diploma’s verdiend
worden. Oplopend van A tot C+. Omdat de groep zo groot was werd deze zowel tijdens de trainingen als bij het examen gesplitst. De jongste (groepen 4, 5 en enkele
groep 6) mochten starten. Opvallend was dat er veel meisjes waren en dat het niveau
behoorlijk hoog was. Natuurlijk slaagt iedereen en waren er zelfs 2 deelnemers die
het hoogste diploma een C+ behaalde.
De 2e groep bestond uit groep 6, 7 en 8 deelnemers. Deze groep was iets kleiner en
hier waren geen mensen die een C+ diploma behaalde. Wel was het niveau ook hier
meer dan redelijk, echter de eisen liggen in deze groep ook iets hoger. Tot slot kreeg
iedereen een aantrekkelijk aanbod om lid van H.B.C./Mascini te worden voor de rest
van het seizoen. Komende donderdag is de eerste training en het ziet er naar uit dat
het hier druk zal worden. Veel kinderen en de in grote getalen aanwezige ouders waren enthousiast.
Competitie
Tanaka 1H.B.C./Mascini 2		
6 – 4		
Landelijk A
Met Josine Kuik als invalster uit de landelijk C klasse vertrok dit team al enigszins gehandicapt. Josine was de vervangster voor de jarige Alex Jansen en voor haar was
de wedstrijd een goede testcase. Vorige week won ze keurig 2 partijen in haar eigen
competitie. Ze speelt voor het eerst in de landelijk C klasse (jongens) een keurig resultaat. Deze wedstrijd was allemaal net even teveel voor haar. Mike Steffens daar en
tegen speelde een keurige partij en versloeg al zijn tegenstanders. Helaas kon Joeri
Goedings maar 1 winstpartij hier tegen over zetten. Joeri is het afgelopen half jaar al
een stuk minder gaan tafeltennissen en mist de scherpte en vastheid. Die toch nodig is. Mogelijk dat hij na enkele wedstrijden deze weer terug heeft. Het team zal het
nodig hebben.
Ron Olijdam
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Serie preken
over ‘Getuigen’

Turnwedstrijden GSV

Marlijn komt punten
tekort voor doorstroming

Bennebroek - In de Protestantse gemeente ‘het Trefpunt’ zullen de komende weken theologen getuigen van mensen die
voor hen een bron van inspiratie zijn.

Heemstede - In verband met het resultaat van voorgaande wedstrijden mocht Marlijn deelnemen aan de vervolgwedstrijd. In deze wedstrijd was het de bedoeling zich te plaatsen voor de regiofinale.
Marlijn begon haar wedstrijd met de brug ongelijk. Helaas een te
snelle draai en zij belandde te vroeg op de grond. Op dit niveau
een grote fout welke moeilijk is in te halen. Haar volgende onderdeel de balk. Zonder noemenswaardige fouten turnde zij een
hele goede oefening. Alleen kreeg zij niet het cijfer wat verwacht
werd (7.60) Op het onderdeel vloer ging alles lekker achter elkaar
en verdiende zij (en kreeg) een 8.10. Als laatste een sprong over
de pegasus. Ook hier een score boven de 8. Maar de concurrentie
is groot in deze leeftijd en een cijfer onder de 8 op alle toestellen
geeft geen recht op doorstroming.
Jos Holdorp

Het gaat nu over Bijbelse figuren. Voor ds. Wim van Galen is
dat de profeet Jona, zondag 10
februari en zondag 17 februari zal ds. Jolien Nak Lea, vrouw
van aartsvader Jacob en zus van
Rachel, belichten: een vrouw in
de schaduw van een ander.
De diensten beginnen om 10
uur aan het Akonietenplein in
Bennebroek. Een ieder is van
harte welkom. Zie ook de website: www.protestantsegemeentebennebroek.nl

Sanidrain: het logische vervolg
op Sanigas en Sanicool
Heemstede - Het kon niet uitblijven. SaniDrain is een vervolgstap op de welbekende ondernemingen SaniGas en SaniCool. Waar SaniGas zich richt op
installatietechniek, SaniCool gefocust is op airconditioning zal
SaniDrain zich met ingang van
1 februari bezighouden met alle
facetten van ontstoppingstechniek.
De markt blijkt een grote behoefte te hebben aan een professionele speler die zich bezighoudt met rioleringen. Een spe-

ler die hier een complete dienstverlening in weet te leveren. SaniDrain te Beverwijk voldoet aan
deze behoefte. SaniDrain zal
zich met name richten op ontstoppen van rioleringen, reinigen van rioolbuizen, geavanceerde camera inspectie en rioolvervanging.
Een onderneming starten is
één ding, maar direct zorgdragen voor een onderneming die
kwaliteit en 100% service weet
te bieden aan haar klanten, dat

Geen waterpartij maar after party

Cabaret Daniël Arends
in de Luifel

Foto: Tessa Posthuma de Boer.

Heemstede – ‘Joko 79’ is het
eerste soloprogramma van Daniël Arends (winnaar jury – én
publieksprijs Cameretten 2006).
Samen met Jan Jaap van der
Wal stond Daniël in 2006 met de
Comedytrain Theatertour in het
theater. Wat verwacht u van deze nieuwkomer? Een onschuldige sketch, wat gevoelige liedjes
hier en daar, een moralistisch
eind, nog een kop koffie en gewoon weer naar huis? Vergeet
het maar! Daniel Arends is in
de kracht van zijn leven. Daniel

Arends herinnert u eraan waarom u eigenlijk naar het theater
gaat; biedt troost, stelt vragen
en geeft antwoorden. Uiteraard
met veel humor, muzikaliteit en
een haast ongehoorde charme.
Maar met nog veel meer dan dat.
Zaterdag 9 februari is de voorstelling te zien in Theater de Luifel, Herenweg 96 in Heemstede.
Aanvang: 20.15 uur. De entree is
14,50 euro CJP/65+ 13,50 euro.
Kaartverkoop van maandag t/m
vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur en
45 minuten voor aanvang. Telefonisch reserveren via theaterlijn: (023) 548 38 38. Na de
voorstelling vindt een after party
plaats. Helaas is vorige week het
woord waterpartij in de kop van
het artikel over Daniel gebruikt
in deze krant, terwijl daar after
party had moeten staan.
Uitverkocht
De voorstellingen van Droog
Brood op 1 februari en van Paul
Haenen & Margreet Dolman
op 8 februari zijn helaas uitverkocht.

is toch net even anders. Henk
Broekkamp en Joost Katers hebben bewezen met hun ondernemingen SaniGas en SaniCool dit
te kunnen en waar te maken.
Met hun zorgvuldig samengestelde team van vakbekwame
medewerkers zullen ze ook met
SaniDrain
Ontstoppingstechniek alle klanten optimaal weten
te bedienen. Gesteld kan worden dat met deze derde loot er
een heuse Sani Groep ontstaat
van gespecialiseerde bedrijven.
Informatie: 0251-223229.

Mix-it
Valentijnsdisco
Heemstede - Dansen en
swingen op goed gemixte
muziek. Op zaterdag 16 februari staat deze maandelijkse activiteit in de gezellige
zaal van Casca de Princehof
in het teken van de Week van
de Liefde. Valentijnsdag (14
februari) is de dag waarop
we iemand waar we veel om
geven een geheime liefdesboodschap mogen sturen.
Of je nu wel of niet een stille liefde hebt, op deze Mixit disco kunnen mensen mèt
of zonder verstandelijke beperking lekker dansen of gewoon een beetje kletsen met
elkaar aan de bar.
Iedereen is van harte welkom
bij Casca in de Princehof,
Glipperweg 57, hoek Prinsenlaan, Heemstede van 19.30
tot 22.00 uur.
De entree, inclusief twee frisdrankjes is 5,- euro. Vanaf dit
seizoen is er ook een strippenkaart bij de entree verkrijgbaar: een kaart met 9
strippen kost dan € 40,00 en
een kaart met 5 strippen kost
22,50 euro.

Ambitieuze GroenLinksvrouwen
(tijdelijk) uit de politiek!
Heemstede - De fractie van
GroenLinks staat voor een
wisseling van de wacht. Fractievoorzitter Ida Sabelis heeft
een eervol aanbod gekregen:
ze wordt hoogleraar aan de
Universiteit van Lüneburg
(bij Hamburg) in Duitsland.
Hoewel deze positie tijdelijk is –
van maart tot september 2008 –
dwingen de formele regels voor
het raadlidmaatschap haar in de
gemeenteraad van 21 februari
af te treden. Tijdelijke vervanging van het raadlidmaatschap
niet mogelijk. Ida vind het niet
verantwoord om haar zetel vier
maanden leeg te laten, zeker
niet nu De Binnenweg op het
programma staat. Wel is onderling overeen gekomen dat haar
opvolger / vervanger, Peter van
der Velden (GroenLinks lid en
eerder bekend als woordvoerder van de Fietsersbond), terug
zal treden zodra Ida weer beschikbaar is. Peter is adviseur
op het gebied van onderwijs en
organisatie.
Tegenspoed komt altijd in meervoud: ook Margot Breeuwer
heeft te kampen met onverenig-

baarheid van taken. Zij is per 1
januari begonnen in een nieuwe
functie bij de Gemeente Haarlem. Op onderdelen is dit onverenigbaar met haar raadlidmaatschap. Margot heeft daarom,
met pijn in het hart, besloten om
zich geheel terug te trekken. Zij
treedt af in de raadsvergadering
van 27 maart en wordt opgevolgd door Huiberta (Huub) van
Vliet. Huub van Vliet is gezondheidswetenschapper en momenteel werkzaam in een adviesfunctie bij een gezondheidsorganisatie in de regio, wat haar
buitengewoon geschikt maakt
om de commissie Samenleving
te versterken.
De laatste maanden is er in de
landelijke pers aandacht besteed aan problemen rond het
raadlidmaatschap. Ook in andere gemeenten is het verloop
aanzienlijk (VNG Magazine 2 –
08: CDA onderzoek wees uit dat
10% van de leden stopt, bij andere partijen zal het niet anders
zijn). Maar daar wil de fractie
van GroenLinks Heemstede zich
niet achter verschuilen. De terugtredende vrouwen bij GroenLinks blijven wel betrokken.
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Via Rode Kruis opgespoord

Somalische broer en zus
na vijftien jaar herenigd
Regio - Na vijftien jaar onzekerheid, weet Halimo uit Somalië eindelijk waar zijn zus is. Na hulp van de afdeling Tracing
van het Nederlandse Rode Kruis gebeurde het ondenkbare:
zijn zus is gevonden in een vluchtelingenkamp in Jemen. “Ik
moest huilen van geluk”, zegt hij na het eerste telefoongesprek met haar. Eén van de kerntaken van het Rode Kruis is
het opsporen van vermisten na een ramp of oorlog.
Samenzijn met dierbaren is voor
sommige mensen helemaal niet
vanzelfsprekend. Zoals voor Halimo, die geen directe familie in
Nederland heeft en zijn enige zus
al jaren niet heeft gezien. Halimo
komt uit Somalië en verloor zijn
zus net voor zijn vlucht uit Somalië uit het oog. “Een moeilijke situatie”, zegt hij. “Het is oorlog en iedereen gaat een eigen
kant op.” Om het geweld te ontvluchten vertrekt hij naar Nederland. Bij aankomst gaat hij direct
op zoek naar zijn familieleden.
Hij vindt een oom, tante en neef,
maar geen directe familie. Een
broer en een zus blijken overleden. Maar waar zijn andere zus
is, blijft onduidelijk. Tot hij van
een neef hoort dat veel Somalische vluchtelingen in Jemen zitten. En hij het advies krijgt eens
bij het Rode Kruis langs te gaan.
‘Derde huis links van de moskee’
Een opsporingsverzoek of Rode
Kruis bericht (Red Cross Message of RCM) begint met een
gesprek bij één van de regio-

nale tracingteams. ‘Zoals bij Halimo. Samen vulden we een tracingformulier in om zijn zus in
Jemen op te sporen’, vertelt Inez Schatz, tracingvrijwilliger in
Rotterdam. Het opsporingsverzoek ging vervolgens naar het
Landelijke Bureau van het Nederlandse Rode Kruis. Christel Kievits, medewerker Tracing:
“Wij kijken wat de mogelijkheden binnen de landen zijn en of
er voldoende informatie is. Belangrijke informatie op een tracingformulier betreft bijvoorbeeld de reden van het contactverlies, het laatst bekende adres
en de vaste gewoontes van de
gezochte persoon. Waar iemand
zijn boodschappen doet en of hij
vaak naar een bepaalde moskee
of kerk gaat. Via intranet krijgen wij actuele informatie over
de landen. Is het bijvoorbeeld
mogelijk voor het Internationale
Rode Kruis om berichten te bezorgen of mensen op te sporen
in het betreffende land? Lastig is dat in sommige landen,
waaronder Somalië, er weinig of

vermoedde dat zijn zus daar in
een vluchtelingenkamp zat, maar
wist niet in welke. Onze zusterorganisatie gaf aan dat er talloze vluchtelingenkampen zijn. Ze
konden niet elk kamp langsgaan.
Halimo was vreselijk teleurgesteld. En ik ook.” Naast het traceren van familieleden in oorlogsgebied biedt het Rode Kruis de
geen registratie is. Van familienamen, maar ook van straatnamen. In Somalië woont iemand
bijvoorbeeld in het derde huis
links van de moskee.” Het Nederlandse Rode Kruis stuurt een
opsporingsverzoek naar de zusterorganisatie in Jemen.
Teleurgesteld
Jemen, waar de zus van Halimo
zit, is relatief veilig. Via het Landelijk Bureau ging zijn opsporingsverzoek dan ook naar de
zusterorganisatie ter plaatse. ‘Wij
kregen het verzoek terug met de
mededeling dat de informatie te
beperkt was’, zegt Inez. ‘Halimo

Expositie verlengd
Buitens in de Bollenstreek
Regio - Het Museum de Zwarte
Tulp heeft besloten de tentoonstelling ‘Buitens in de Bollenstreek’ niet te vervangen, maar
wegens doorslaand succes nog
een aantal maanden te verlengen. Alhoewel er nog maar weinig buitenplaatsen over zijn,
leeft de geschiedenis voort. Die
geschiedenis is zichtbaar gemaakt in deze tentoonstelling.
Tot en met 30 maart kan kennis
genomen worden van de Buitens in de Bollenstreek.
Kastelen
De tentoonstelling toont beelden en geeft informatie over een
twintigtal verdwenen buitenplaatsen in de streek tussen Leiden en Haarlem.
Buitenplaatsen kwamen vooral in de 17e en de 18e eeuw in
zwang. Er zijn er helaas maar
weinig over gebleven. Naast de
buitenplaatsen wordt ook aandacht besteed aan de voorlopers van deze luxe woonvormen,
zoals versterkingen en Middel-

eeuwse kastelen. Naast een totaal overzicht van buitens in de
Bloembollenstreek, is van een
aantal in beeld gebracht wie de
eigenaren zijn geweest en hoe
ze via familierelaties met elkaar
verbonden waren.
Waar hebben ze gestaan?
In de expositie zijn vooral veel
afbeeldingen te zien. Op een replica van een 17e eeuwse kaart
van het gebied, is te zien waar
de buitens ongeveer hebben gestaan. Vaak zijn er in werkelijkheid alleen nog maar vijvers, beken, een oprijlaantje of i.d. over
gebleven. Soms ook heeft een
buitenplaats plaats moeten maken voor een gebouw met een
totaal andere bestemming.
Het Museum is toegankelijk vanaf het Vierkant (naast de apotheek) in Lisse en is geopend op
dinsdag t/m zondag van 13.00
uur tot 17.00 uur. Meer informatie kunt u vinden op de website
van het museum www.museumdezwartetulp.nl

mogelijkheid om dierbaren op te
sporen met wie het contact verloren ging vanwege maatschappelijke en sociale redenen. Zoals
na adoptie of echtscheiding. Verder geeft het Rode Kruis ondersteuning aan de achterblijvers
van vermiste personen in Nederland. Kijk voor meer informatie
op www.vermistepersonen.nl.

ENECO neemt nieuw
elektriciteitsstation in gebruik
Heemstede - ENECO NetBeheer neemt op 7 februari het nieuwe
elektriciteitsstation in Heemstede officieel in gebruik. Dit 50/10
kV station is gerealiseerd door ENECO om enerzijds het middenspanningsnet van Haarlem (NUON) te ontzien en anderzijds
de capaciteit van de elektriciteitsvoorziening voor Heemstede te
verbeteren. Inmiddels is het Heemsteedse elektriciteitsnet opgewaardeerd van 6.000 volt naar 10.000 volt. De omschakeling door
ENECO Energie, Haarlem van 105 transformatorstations is succesvol verlopen; de stroomvoorziening is daarbij niet onderbroken
en alle stations functioneren naar behoren. Voorheen werd het
elektriciteitsnet in Heemstede gevoed vanuit twee 50/6 kV stations van NUON. In deze stations werd de aangevoerde spanning
van 50.000 Volt verlaagt naar 6.000 Volt. Met deze spanning werden de transformatorhuisjes gevoed om er 400/230 Volt voor huiselijk gebruik van te maken. Deze opzet van het net is nu gemoderniseerd door van 6 kV naar 10 kV te gaan en voor de toevoer
van de elektriciteit het nieuwe station te bouwen. Met de komst
van het nieuwe elektriciteitstation is de elektriciteitsvoorziening in
Heemstede optimaal voor de toekomst ingericht.
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Subsidie voor particulieren en voor bestaande bouw

Regeling duurzaam bouwen
wegens succes geprolongeerd
Regio - De subsidieregeling ‘Duurzame Energiepakket NoordHolland 2001- 2008’ is per 31 december 2007 afgelopen. De
regeling was zeer succesvol. Daarom willen Gedeputeerde
Staten van Noord holland de oude regeling, met enkele wijzigingen, voortzetten en Provinciale Staten voorstellen hiervoor
1 miljoen euro per jaar te reserveren. Het doel van de nieuwe
regeling is het stimuleren van particulieren om energiebesparende maatregelen te treffen.
Gedeputeerde Staten wil de huidige regeling voortzetten, met
als belangrijkste verschillen dat
alleen subsidie wordt verstrekt
voor particulieren en alleen voor
bestaande bouw. De bouwregels
voor nieuwbouw zijn namelijk
al voldoende aangescherpt en
de rijksoverheid heeft al afspraken gemaakt met partijen zoals
woningbouwcorporaties en verhuurders, om het energiegebruik
in de bestaande bouw de ko-

mende jaren terug te brengen.
Klimaatovereenkomst
Noord-Holland wil particulieren stimuleren energiebesparende maatregelen te nemen
door hen 15% subsidie te geven
voor bijvoorbeeld: muur-, dak,
en vloerisolatiemateriaal, zonnepanelen, dubbelglas of zelfs
een kleine windturbine. De subsidie wordt alleen verleend via
gemeenten die met de provin-

cie een zogenaamde ‘Klimaatovereenkomst’ aangaan. Doel
van deze overeenkomst is het
verminderen van CO2-uitstoot.
Particulieren kunnen straks bij
hun gemeente een subsidieaanvraag indienen. De provincie reserveert voor elke gemeente of
stadsdeelraad een bedrag dat
gebaseerd is op het inwonerstal
van de betreffende gemeente of
stadsdeelraad.
Het gaat om een voorstel van
Gedeputeerde Staten. Dit voorstel gaat nog naar de commissie. Provinciale Staten van
Noord-Holland nemen naar verwachting op 17 maart een besluit het voorstel. Als Provinciale Staten op die dag een positief
besluit neemt is 17 maart ook de
ingangsdatum van de regeling.

Zandvoortse reddingsboot
18 keer in actie in 2007

Roofvogels bij
boerderij Zorgvrij
Regio - Op zondag 10 februari is er bij informatieboerderij Zorgvrij in Spaarnwoude een spectaculaire roofvogelshow. Valken, uilen, buizerds, een gier en een arend zijn te zien bij de demonstratie die wordt gegeven door Valkerij Rijssen. Met veel enthousiasme
gaan Gerrit en Jannie van Zandvoort vertellen over de levenswijze
van de roofvogels. Hun uitleg en de demonstratie is interessant voor
zowel kinderen als volwassenen. Het publiek wordt op bijzondere
wijze bij de demonstratie betrokken omdat ze mogen assisteren. De
show wordt op een hele bijzondere en imposante wijze afgesloten.
Wie durft?
Gerrit en Jannie van Zandvoort van de Valkerij Rijssen trainen al 25
jaar op respectvolle wijze met roofvogels. Ze hebben met hun nationale en internationale demonstraties al vele verwachtingen overtroffen. De roofvogels zijn tussen 13.30 en 15.00 uur te zien op het weiland naast de boerderij. De entree is 2,50 euro.
Informatieboerderij Zorgvrij ligt aan de Genieweg 50 in Spaarnwoude, 023-5202828 of kijk op www.recreatienoordholland.nl

Muziekavond ‘MZK Grand
Réserve’ in Lutherse kerk
Regio - Op vrijdagavond 15 februari organiseert Muziekcentrum Zuid-Kennemerland (MZK) een bijzonder concert in de
Lutherse Kerk in Haarlem. Een speciale selectie van talentvolle en toegewijde leerlingen van de muziekschool presenteert:
‘MZK Grand Réserve’, in een prachtige akoestiek. Het concert
start om 20.00 uur en de toegang is gratis.

Regio - In 2007 is het KNRM
reddingstation Zandvoort 18
keer in actie gekomen. Hierbij zijn in totaal elf mensen
veilig aan wal gebracht. Alle 40 reddingstations van de
KNRM hebben vorig jaar tezamen een record aantal van
1795 acties uitgevoerd, waarbij 3419 mensen en 60 dieren
zijn gered.
Voor de Zandvoortse redders
was zaterdag 28 april met drie
acties de drukste dag. Het was
ook de dag waarop de KNRM
reddingstations open huis hielden. Nog voor de reddingboot
“Annie Poulisse” met donateurs
en gasten kon gaan varen, trok
zij pal onder de kust het vissersschip IJM 7 vlot. Het vissersschip was door een touw in de
schroef stuurloos geworden en
gestrand. Na het vlottrekken

heeft de reddingboot de IJM
7 overgedaan aan een collega
vissersschip, die haar naar
IJmuiden bracht. De reddingboot spoedde zich direct hierna naar het strand om de eerste varensgasten voor die dag
aan boord te nemen. Dezelfde
dag verleenden de Zandvoortse redders op het strand nog
eerste hulp aan een badgast
met een arm uit de kom en werd
aan het einde van de middag
uitgerukt voor een surfer in problemen.
Kano
De reddingboot Annie Poulisse heeft in 2007 twee schepen
die in de omgeving van IJmuiden stuurloos ronddreven, op
sleeptouw genomen en veilig in
IJmuiden afgeleverd. Drie keer is
het reddingstation gealarmeerd
voor een kitesurfer en vijfmaal

voor een zwemmer in moeilijkheden. In twee gevallen slaagden de KNRM vrijwilligers er op
tijd in de zwemmers te traceren
en aan de wal te brengen. De
geredde zwemmers zijn aansluitend door een ambulance naar
het ziekenhuis vervoerd.
Op zondag 29 juli sloeg in de
branding een Hawaiiaanse
kano om, waarbij de 6 opvarenden in het water terecht kwamen. De Zandvoortse Reddingsbrigade bracht twee van hen
naar het strand; de Annie Poulisse nam de overige vier drenkelingen aan boord. Voorts heeft
de reddingboot voor de kust van
Zandvoort vier zoekacties uitgevoerd; tweemaal naar aanleiding
van een vermissing en tweemaal
op een melding van een rode
vuurpijl. Vijf keer ging het bij een
actie om loos alarm.

Naast de gebruikelijke klassieke
instrumenten zullen ook accordeon en saxofoon te horen zijn
en dat is bijzonder in de klassieke muziek. Ook niet-alledaags is
de vertolking van ‘Tulpen uit Amsterdam’ door een 7-koppig hobo-ensemble. Daarnaast zijn er
optredens van een jonge klassiek
gitarist en een harpiste uit de podiumklas en zal een andere podiumklasleerling de akoestische gitaar als flamenco-instrument bespelen. De podiumklas van het
MZK biedt getalenteerde leerlingen extra begeleiding en facili-

teiten om zich muzikaal optimaal
te kunnen ontwikkelen. Tenslotte zullen een strijkkwartet en het
gitaarensemble van het MZK het
spelplezier en de inzet onderstrepen van de leerlingen en docenten van het Muziekcentrum. Kortom: een avond vol afwisseling en
kwaliteit onder de bezielde leiding
en coördinatie van Erik Otte. Ook
voor wie zelf (nog) geen muziek
maakt, wordt het een avond om
de smaak te pakken te krijgen!
De (Evangelisch-)Lutherse Kerk
vindt u aan de Witte Herenstraat
22, Haarlem.

Duinwandeling
Regio - Komende zondag organiseert de Regio Noord-Holland
van de Bergssportvereniging een wandeling in de Waterleidingduinen, start bij ‘de Oase’ aan de Vogelenzangseweg om 10.10
uur. De afstand is rond de 20 km. Een kortere variant van ongeveer 10 km is ook mogelijk. Onderweg wordt een horecagelegenheid aangedaan. Toch is het handig zelf voor wat eten en
drinken te zorgen. Meer informatie is te vinden op: www.nkbv.
nl/regio/noord-holland/wandelen
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Haarlems Projectkoor 023
bezingt avonden

Toch flinke investering in
bibliotheekvernieuwing
Regio - Eigenlijk zou 2007 het laatste jaar zijn waarin NoordHolland financiële middelen zou krijgen voor het bibliotheekvernieuwing. Voor 2008 stelt het ministerie van OCW hiervoor
toch 2,2 euro miljoen beschikbaar aan de provincie NoordHolland. In het ‘bibliotheekplan 2008’ staat beschreven hoe
de provincie dit bedrag wil besteden.
De meeste activiteiten uit het
plan zijn een vervolg op lopende
projecten. Nieuw is dat de provincie 300.000,- euro extra investeert in de aanpak van laaggeletterdheid. Daarnaast heeft
de provincie vorig jaar voor het
eerst bijgedragen aan strandbibliotheken. Het succes ervan
heeft er toe geleid dat naast de
gemeenten Castricum, Bergen,
Velsen en Beverwijk nu Zandvoort en Callantsoog ook een
strandbibliotheek willen.
Makkelijk lezen plein
In de Strandbibliotheek kunnen
bezoekers zonder pasje of betaling boeken lenen om op het
strand te lezen. De bibliotheken
zijn tijdens de vakantiemaanden geopend. Met de strandbibliotheek kan een breed publiek worden bereikt en het lezen worden bevorderd. Naast
het uitlenen van boeken, zullen
er allerlei activiteiten georganiseerd worden, waaronder doeactiviteiten voor kinderen, toneel, muziek, kunst en literatuurlezingen.
Naar schatting 10% van de
Noord-Hollanders is laaggelet-

terd en heeft moeite met lezen,
schrijven of rekenen. Bibliotheken spelen nu al een rol om hier
wat aan te doen bijvoorbeeld in
de vorm van Makkelijk Lezen
Pleinen en voorleesbevordering in samenwerking met basisscholen en peuterspeelzalen.
Met het bibliotheekplan stelt
Noord-Holland 300.000 extra
beschikbaar voor de aanpak van
Laaggeletterdheid. De NoordHollandse bibliotheken gaan bij
de provincie een plan indienen
voor de uitwerking van de aanpak van Laaggeletterdheid.
Inburgeren
Bibliotheken zijn zeer laagdrempelig en vervullen een grote
maatschappelijke rol op het gebied van educatie en leesbevordering. Tegelijkertijd versterkt
de bibliotheek als belangrijke
culturele en ontmoetingsfunctie
de sociale cohesie. Vroeger kon
men bij de bibliotheek boeken,
cd’s, dvd’s, en video’s huren.
Burgers kunnen er nu ook terecht voor algemene informatie,
bijvoorbeeld over inburgeren. Bij
sommige bibliotheken is er een
Wmo-loket. Daarnaast zijn bibli-

Personalia
Regio - Per 1 januari 2008 is de heer prof.dr. E.A. van der Veen
benoemd tot lid van de raad van toezicht van het Kennemer
Gasthuis in Haarlem. De heer Van der Veen is in het dagelijks
leven voorzitter bestuur College voor de Beroepen en Opleidingen in de Gezondheidszorg. Het Kennemer Gasthuis is een algemeen ziekenhuis met 2500 medewerkers en 175 medisch specialisten en beschikt over een budget van 160 miljoen euro. De
activiteiten van het ziekenhuis zijn verdeeld over locatie zuid en
locatie noord.

otheken steeds meer een plaats
voor ontmoeting en debat. Met
het (bibliotheek)plan is in het
kader van de Deelverordening
bibliotheekvernieuwing NoordHolland voor het jaar 2008
850.000,- euro beschikbaar. Individuele bibliotheken kunnen
een plan indienen voor vernieuwingsprojecten en aanspraak
maken op een deel hiervan.

Regio - Het Haarlems Projectkoor 023 geeft op zondagavond
17 februari een concert in de
Remonstrantse Kerk in Haarlem
o.l.v. dirigent Felix van den Hombergh. Dit concert heeft als thema: Avonden. U kunt composities horen van o.a. Edward Elgar,
Max Reger, Johannes Brahms,
Henry Balfour Gardiner, Zoltan
Kodaly en Veljo Tormis. Zoals elke avond anders is, zo zijn ook
de composities van deze avond
heel verschillend: stemmig en
ingetogen (avondgebed), sfeervol (landschapschildering), verlangend en melancholiek (niet
aanwezige geliefde), of juist vrolijk en volks (Ingrische avonden
van Tormis). Sommige composities worden begeleid op orgelpiano door Susanna Veerman.
Zij zal tevens enkele solowerken
ten gehore brengen. Het concert
begint om 15.30 uur en de toegang bedraagt 11 euro. Kaarten

in de voorverkoop zijn 10 euro
en kinderen tot en met 16 jaar
betalen 5 euro.
Auditie
Dirigent Felix van den Hombergh
is al jaren zeer actief als koordirigent in o.a. zangerscollectief
Barbers & Bishops, kamerkoor
Doulce Memoire. Susanna Veerman is talentvol organiste en tevens gediplomeerd kerkmusicus en koordirigente. Zij geeft
jaarlijks vele orgelconcerten in
binnen- en buitenland. Dit concert vormt de afronding van het
tweede project van het Haarlems Projectkoor 023, opgericht
in 2006. De geoefende zangers
zijn afkomstig uit Haarlem en
wijde omgeving en worden toegelaten na een auditie. Met veel
thuisstudie en slechts 12 repetities is het repertoire ingestudeerd. Kaarten in voorverkoop
via www.hpk023.wetpaint.com

Poppentheater speelt Jan Klaasen
Regio - Poppentheater De Zilveren Maan van Ellen Kreulen
speelt twee voorstellingen van Jan Klaasen en wel op zaterdag
9 en zondag 10 februari op Landgoed Elswout in Overveen. De
voorstellingen zijn geschikt voor kinderen van 3 tot en met 6
jaar. Toegang bedraagt 8,50 euro (kinderen) en 10 euro voor volwassenen. Voor meer informatie of om te reserveren tel. 0235362412 of via www.poppentheaterdezilverenmaan.nl

Virtual Galerie geeft kunst cadeau
Regio - De online internet galerie Virtual Galerie van Haarlemmer Erik van Leeuwen, heeft een bijzondere actie. Koopt u in de maand februari een bepaald schilderij, pentekening of zeefdruk, dan
krijgt u daarbij een reproductie cadeau! Virtual Galerie streeft er naar om kunst zo toegankelijk
mogelijk te maken. Aquarellen zijn er al vanaf 75 euro. Met deze actie willen zij de drempel nog
lager maken. Via www.virtualgalerie.com kunt u een bezoek aan deze internet galerie brengen, de
gehele collectie bekijken, en een gratis reproductie uitzoeken.
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Startnotitie bestemmingsplan Manpadslaangebied
Op maandag 11 februari wordt de startnotitie bestemmingsplan Manpadslaangebied in de commissie Ruimte besproken. De gemeenteraad en het college
willen dit gebied tussen Herenweg en
Leidsevaart in de toekomst groen inrichten als ‘natuurgebied met extensief
recreatief medegebruik’. Hiervoor is geld
nodig en moet het bestemmingsplan
worden aangepast.

Geld
Op dit moment wordt gezocht naar
financiële middelen om de wens te
verwezenlijken. De gemeente, de provincie Noord-Holland en de Dienst
Landelijk Gebied van het ministerie
van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit kijken naar de mogelijkheden
om geld te verkrijgen voor de aankoop
en herinrichting van het gebied. Er is
goede hoop dat de benodigde middelen
worden gevonden.

(Startnotitie) bestemmingsplan
Manpadslaangebied
Het bestemmingsplan moet worden aangepast om de herinrichting planologisch
mogelijk te maken. Het vaststellen van een
nieuw bestemmingsplan is de bevoegdheid
van de gemeenteraad.
Alvorens te starten met de voorbereiding van het bestemmingsplan heeft het
college van b&w een startnotitie vastgesteld waarin onder meer de algemene
uitgangspunten staan omschreven.

Vergadering commissie Ruimte
Aan de leden van de raadscommissie
Ruimte is gevraagd hun zienswijze op de
startnotitie te geven. Wilt u bij deze openbare vergadering aanwezig zijn, dan bent u
uiteraard van harte welkom. De vergadering
vindt plaats op maandag 11 februari 2008
om 20.00 uur in het gemeentekantoor aan
de Havenstraat 87 te Heemstede.
Wilt u zich aanmelden om tijdens de
vergadering in te spreken? Dit kan
dagelijks bij de raadsgriffie via e-mail

raadsgriffier@heemstede.nl of telefonisch
via (023) 548 56 46. Voor aanvang van de
vergadering ter plekke aanmelden is ook
mogelijk.

Informatie
Meer informatie over de plannen rondom
het Manpadslaangebied (incl. de startnotitie) vindt u op www.heemstede.nl onder
Nieuws > Plannen en projecten. Als u vragen
of opmerkingen heeft kunt u contact opnemen met de heer J. ter Haak van de afdeling
Ruimtelijk Beleid, tel. (023) 548 57 66.

Thema-avond voor ouders/verzorgers
‘Jongeren begeleiden in de jungle van het uitgaansleven’
Veel ouders maken zich zorgen over het
stappen van hun kind(eren) en de risico’s
die dit met zich meebrengt. Op donderdag
14 februari organiseert Ook Pedagogische
Expertise Groep, in samenwerking met de
gemeenten Heemstede en Bennebroek en
Bureau Jeugdzorg Noord-Holland, een
themabijeenkomst over dit onderwerp.

stellenden ook van harte welkom. De positieve en negatieve kanten van het uitgaansleven komen aan de orde.
Er wordt op heldere wijze over taken en verantwoordelijkheden van ouders-jongerenhoreca en hulpverlening gedebatteerd. U
krijgt ideeën aangereikt hoe u uw kind kunt
voorbereiden en begeleiden bij het stappen.

De avond vindt plaats in: de Luifel-Casca,
Herenweg 96 te Heemstede, donderdag
14 februari van 20.00 - 22.00 uur, inloop
vanaf 19.45. De toegang is gratis.
De bijeenkomst is vooral bedoeld voor
ouders, woonachtig in Heemstede en
Bennebroek met kinderen in de leeftijd van
13-18 jaar. Uiteraard zijn andere belang-

Op deze bijeenkomst komen verschillende
onderwerpen aan de orde: veiligheid, omgaan
met alcohol en drugs, opvoeding, horeca- en
politiebeleid.

Adresgegevens & openingstijden
Gemeentekantoor, Havenstraat 87, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede
Telefoon: (023) 548 58 68. Fax: (023) 548 57 00. E-mail: gemeente@heemstede.nl
Website: www.heemstede.nl
Openingstijden: maandag t/m donderdag van 08.30 - 17.00 uur en vrijdag van 08.30 - 16.00 uur.
Sociale Zaken en Bouw- en Woningtoezicht:
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur.

In het forum zullen o.a. de Brijderstichting, de
horeca en de politie vertegenwoordigd zijn.
Om een beeld te krijgen van het aantal be-

zoekers ontvangt de organisatie graag een
bevestiging van uw komst. U kunt die
mailen aan info@ookpedagogisch.nl. U kunt
via dit adres ook vooraf vragen ter discussie
voorleggen.

In deze HeemstedeNieuws
vindt u o.a. informatie over:
• Vacature
Raad van Toezicht
• Kunstopdracht
Raadhuisplein
Heemstede

• Bouwplannen
• Bestemmingsplan
• Agenda’s
• Verkeersbesluit

Burgerzaken:
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.30 - 13.00 uur.
Maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag alleen op afspraak. Telefoon: (023) 548 58 68
Woensdag van 08.30 - 16.30 uur, donderdagavond van 18.30 - 19.30 uur (alleen voor het
aanvragen en afhalen van reisdocumenten en rijbewijzen).
Afhaalbalie (reisdocumenten en rijbewijzen):
Maandag, dinsdag, donderdag van 08.30 - 16.00 uur. Woensdag van 08.30 - 16.30 uur.
Vrijdag van 08.30 - 13.00 uur.
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24 uur per dag, 7 dagen
per week, 365 dagen per jaar
www.heemstede.nl

Kunstopdracht
Raadhuisplein Heemstede

Vacature
Raad van Toezicht
Stichting Basisbibliotheek
Haarlem-Heemstede (werknaam)
De gemeentelijke bibliotheek Heemstede fuseert in het voorjaar 2008 met de Stichting
Basisbibliotheek Haarlem-Heemstede. Daarbij draagt de directie van de bibliotheek
zelf de bestuurlijke verantwoordelijkheden. De Raad van Toezicht ziet erop toe dat dit
op een adequate manier gebeurt.
De gemeente Heemstede draagt één lid voor deze vijfkoppige Raad van Toezicht voor.
Heeft u een brede maatschappelijke ervaring, bent u onafhankelijk en onpartijdig en heeft
u een open oog voor maatschappelijke ontwikkelingen? Dan is deze vacature mogelijk
iets voor u.
In de functie kunt u uw netwerk uitbreiden en u tegelijkertijd nuttig maken voor de
samenleving.

Functie
Bij een professioneel toezicht zijn de volgende aspecten van belang:
- Beoordeling: de Raad van Toezicht beoordeelt de kwaliteit van de organisatie op basis
van een beoordeling van het beleid en dus van de besluiten van de directeur/bestuurder.
- Kritische distantie: toezicht houden is wezenlijk iets anders dan besturen; toezicht
impliceert beperking.
- Actief toezicht: voor een adequaat toezicht is het noodzakelijk dat een Raad van
Toezicht naast de informatie van de directeur/bestuurder open staat voor signalen van
bijv. accountant, externe partijen etc.
- Onafhankelijkheid: vraagt om een functioneel kritische houding.
- Advies: binnen het kader van anticiperend toezicht geeft een Raad van Toezicht zowel
gevraagd als ongevraagd advies.

Eisen
Als lid van de Raad van Toezicht beschikt u over managementervaring op directieniveau.
Dat betekent dat u onder meer:
- strategische doelstellingen kunt beoordelen en in hun samenhang bezien;
- kennis heeft van de belangrijkste bedrijfs- en beleidsprocessen.
Verder heeft u ervaring op het snijvlak van maatschappelijke en culturele vraagstukken,
politiek en bedrijfsleven. En u beschikt over een voor de bibliotheek relevant netwerk.
Ook heeft u als lid van de Raad van Toezicht gevoel voor lokale verhoudingen.

Overige informatie
De Raad van Toezicht komt gemiddeld vier keer per jaar bijeen. Daarnaast zullen de
leden incidenteel en individueel bij speciale evenementen aanwezig zijn. Voor het bijwonen van de vergadering ontvangt u een presentiegeld van € 95,-- per vergadering.
De vijf leden van de Raad van Toezicht worden door het college van b&w van de
gemeente Haarlem benoemd voor een periode van vier jaren.

De gemeente Heemstede nodigt beeldende
kunstenaars uit documentatie in te zenden
ter realisering van een kunstwerk bij het
verbouwde raadhuis.

Opdracht kunstwerk
In verband met de herinrichting van het
Raadhuisplein heeft het college van burgemeester en wethouders het voornemen een
opdracht voor een kunsttoepassing te verstrekken. Gedacht wordt aan een nieuw of
bestaand kunstwerk, met een voor een
breed publiek toegevoegde waarde, zoals
een zitelement of lichtobject. Voor de herinrichting van het Raadhuisplein is een plan
voorhanden.

Procedure
De te volgen procedure is openbaar. Aan
belangstellende beeldende kunstenaars
wordt gevraagd te reageren door het inzenden van documentatie (maximaal A4formaat), zodat de commissie inzicht kan
krijgen in reeds recent vervaardigd werk.

www.heemstede.nl
Op de gemeentelijke website treft u
uitgebreide informatie over wonen,
werken en recreëren in Heemstede.
Bezoek www.heemstede.nl voor het
digitale loket (producten en diensten), uitgebreide politieke informatie, de officiële mededelingen
(bouwvergunningen e.d.) en informatie over projecten in Heemstede.

HeemstedeMail
HeemstedeMail is de gratis berich-

Belangstelling?

tenservice van de gemeente. Word

Heeft u belangstelling voor deze uitdagende functie? Kijk dan op www.heemstede.nl voor
het complete functieprofiel. U kunt voor meer informatie ook bellen met de heer K. Busbroek,
directeur sector Samenleving bij de gemeente Heemstede, tel. (023) 548 56 59.

abonnee via www.heemstede.nl

Uw schriftelijke reactie kunt u binnen 4 weken (dus vóór 5 maart 2008) richten aan:
Het college van b&w, gemeente Heemstede, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede.

en ontvang periodiek een e-mailbericht met nieuws op maat van
de gemeente.

Kunstenaars werkend/wonend in Heemstede
worden uitdrukkelijk verzocht te reageren.
De inzendingen worden beoordeeld door
een selectiecommissie onder auspiciën
van Kunst en Cultuur Noord-Holland. Er
wordt naar gestreefd de definitieve opdracht
medio maart 2008 te verstrekken. De onthulling van het kunstwerk staat gepland
voor mei 2008.
U kunt vooraf contact opnemen met de
heer Koen Siegrest van de afdeling
Welzijnszaken via het telefoonnummer
(023) 548 56 79 dan wel e-mail:
ksiegrest@heemstede.nl.
De inzending van de documentatie dient
plaats te vinden uiterlijk binnen 3 weken na
verschijning van de publicatie. Uw brief
(incl. de documentatie) kunt u richten aan:
Gemeente Heemstede, t.a.v. Koen Siegrest,
afdeling Welzijnszaken, Postbus 352,
2100 AJ Heemstede.

Gevaar of schade
op straat?
Meld dit bij de
Serviceteams
De gemeente Heemstede beschikt over
serviceteams om kleinere onderhoudswerkzaamheden uit te voeren en klachten te verhelpen die niet meer dan één
tot twee dagen vergen. De werkzaamheden kunnen betrekking hebben op
straten, wegen, straatverlichting, straatmeubilair (banken en speeltoestellen),
verkeers- en straatnaamborden, openbare groenvoorzieningen etc.
Bel het speciale telefoonnummer (023)
548 57 62 of vul het formulier in op de
homepage van de gemeentelijke website (www.heemstede.nl). U kunt ook
een brief schrijven aan:
Gemeente Heemstede,
t.a.v. Serviceteams,
Antwoordnummer 8,
2100 VB Heemstede
(geen postzegel nodig).
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Bestemmingsplan
Verzoek vrijstelling bestemmingsplan
2008.015

Zoekt u een vrijwilligersbaan of klus?
Heeft uw organisatie vacatures voor
vrijwilligers? Heeft u vragen over arbeidsvoorwaarden, rechten en plichten? Of
zoekt u een goede cursus/workshop voor
uw vrijwilliger(s)? Dan kunt u terecht bij het
steunpunt Vrijwilligerswerk Heemstede!
p/a Casca-de Luifel - Herenweg 96 Postbus 578 - 2100 AN Heemstede.

Spreekuur op afspraak, telefonisch
bereikbaar ma. t/m do. van 09.00 tot
12.00 uur, tel: (023) 548 38 24/26.
Digitale informatiezuil (dagelijks tijdens
openingstijden van de Luifel)
E-mail:
steunpuntvrijwilligerswerk@casca.nl
Website:
www.vrijwilligerswerkheemstede.nl

Bouwplannen
Aanvragen bouwvergunning
2008.020
2008.021

het uitbreiden van een woonhuis
het inpandig wijzigen van een woonhuis,
plaatsen dakkapel en vergroten aanbouw

- Prinsessenhof 11
- Manpadslaan 18

Aanvraag sloopvergunning:
2008.903

het verwijderen van asbest

- Dr. J.R. Thorbeckelaan 21

Aanvraag reguliere bouwvergunning 2e fase:
2007.288

het plaatsen van een dakopbouw

- Azalealaan 19

De bovenstaande aanvragen liggen van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouwen Woningtoezicht (Havenstraat 87).

Verleende lichte bouwvergunning (verzonden 29 januari 2008)
2007.341

het uitbreiden van een woonhuis

- Van der Waalslaan 18

Verleende lichte bouwvergunningen (verzonden 1 februari 2008)
2007.350
2007.359

het plaatsen van een reclamebord
het uitbreiden van een woonhuis

- Cruquiusweg 29
- Antonis Duyklaan 7

Verleende reguliere bouwvergunningen (verzonden 29 januari 2008)
2007.277

het verbouwen van een opslagruimte tot - Hageveld 15
een geluidsstudio voor Branding radio en tv

Verleende reguliere bouwvergunning (verzonden 1 februari 2008)
2007.347

het veranderen van een bedrijfspand
met bovenwoning

- Zandvoortselaan 8 C

Doorbreking aanhoudingsplicht aanvraag bouwvergunning
(verzonden 29 januari 2008)
2007.277
het verbouwen van een opslagruimte tot - Hageveld 15
een geluidsstudio voor Branding radio en tv

Verleende sloopvergunning (verzonden 1 februari 2008)
2007.947

het slopen van een gedeelte van
een winkelpand

- Binnenweg 1

De bovenstaande vergunningen liggen van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling
Bouw- en Woningtoezicht (Havenstraat 87). U kunt hiertegen bezwaar maken.

Online afspraak maken met Burgerzaken?
www.heemstede.nl

plaatsen erfafscheiding

- Charlotte van Pallandtlaan 10

Het verzoek en het ontwerpbesluit liggen vanaf 07-02-2008 gedurende 6 weken van
08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht aan de Havenstraat 87.
U kunt hierover uw zienswijze aan de gemeente kenbaar maken. Voor nadere informatie
over het vrijstellingsverzoek kunt u zich wenden tot M. Jansen van de afdeling Bouw- en
Woningtoezicht, telefoon (023) 548 57 52.

Kapvergunning(en)
Er zijn kapvergunningen verleend voor:

Crayenestersingel
Het kappen van een kastanje op de
Crayenestersingel, eigendom gemeente
Heemstede. De kastanje is van een slechte
vitaliteit en levert gevaar op voor de omgeving. Aan de kapvergunning is op basis van
artikel 4.3.5 van de APV het volgende bijzondere vergunningsvoorschrift verbonden:
- Vóór 31 maart van het jaar na de kap
van de kastanje wordt één boom van de
1e grootte met een minimale stamomtrek
van 20-25 centimeter herplant. Indien
een boom niet aanslaat, dient hij vóór
31 maart van het jaar na aanplant te worden vervangen door een nieuw exemplaar;
Collegebesluit 29-01-2008. Verzonden
6 februari 2008

Binnenweg 181
Het kappen van een esdoorn op het perceel Binnenweg 181, kadastraal bekend
gemeente Heemstede sectie A, nr. 9590.
Het wortelgestel tast de beschoeiing van
de Blekersvaart aan.
Verzonden 6 februari 2008

Baron Mackaystraat 2
Het kappen van een linde op het perceel
Baron Mackaystraat 2, kadastraal bekend
gemeente Heemstede sectie C, nr. 5289.
De linde is te groot geworden voor de relatief kleine achtertuin.
Verzonden 6 februari 2008
Aan bovenstaande drie kapvergunningen
is tevens op basis van artikel 4.3.5 van de
APV het volgende bijzondere vergunningsvoorschrift verbonden:
- De vergunning is pas van kracht na de
dag waarop de bezwaartermijn afloopt.
Indien gedurende de bezwaartermijn een
verzoek om voorlopige voorziening is
gedaan, wordt de vergunning niet van
kracht voordat op dat verzoek is beslist.
Het besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 6 februari 2008 zes weken ter
inzage in de hal van het gemeentekantoor
aan de Havenstraat 87. U kunt tegen dit
besluit bezwaar maken.

Agenda’s
Vergadering commissie Ruimte
De raadscommissie Ruimte houdt een openbare vergadering op maandag 11 februari a.s.
om 20.00 uur in het gemeentekantoor aan de Havenstraat. U bent van harte uitgenodigd
hierbij aanwezig te zijn.
Op de agenda:
- Vaststelling milieubeleidsplan Heemstede 2008-2012 (A-stuk)
- Startnotitie bestemmingsplan Manpadslaangebied (B-stuk)
- Overzicht bouwplannen (overige punten)

Vergadering commissie Middelen
De raadscommissie Middelen houdt een openbare vergadering op woensdag 13 februari a.s.
om 20.00 uur in het gemeentekantoor. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.
Op de agenda:
- Conclusies raadsdiscussie ‘sturing en controle gemeenschappelijke regelingen’ (o.v.b.)
(overige punten)
- Evaluatie Rekenkamercommissie (overige punten)
- Motie gemeente De Wolden over honorering raadswerk o.v.v. GroenLinks (overige punten)
Kijk op www.heemstede.nl voor de volledige agenda. Tevens treft u hier informatie over het spreekrecht en uitleg over de indeling van onderwerpen naar A-, B- of C-stukken. Meer weten? Neem
contact op met de raadsgriffie, telefoon (023) 548 56 46 of e-mail: raadsgriffier@heemstede.nl.
De vergadering van commissie Samenleving van 12 februari 2008 komt te vervallen!

HeemstedeNieuws
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Verkeersbesluiten

Bezwaar maken of uw mening kenbaar maken

- Het aanwijzen van een parkeerplaats nabij de woningen Laan van Insulinde 9 voor de
periode van 2 jaar, Iepenlaan 19 en Zandvaartkade 4 als gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats ten behoeve van de bewoners.
(verzonden 30 januari 2008).
De besluiten en bijbehorende stukken liggen vanaf 7 februari 2008 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.

U kunt 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.
Over onderwerpen waarover nog geen beslissing is genomen kunt u uw mening/zienswijze aan de
gemeente kenbaar maken (m.u.v. de aanvragen over bouwplannen). Richt hiertoe binnen de termijn
van ter inzage legging, 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, tel. (023) 548 58 68, of e-mail: gemeente@heemstede.nl.

Ter inzage

Stukken liggen gedurende openingstijden ter inzage in het gemeentekantoor (Havenstraat 87).
Tevens zijn de stukken in te zien in de gemeentelijke openbare bibliotheek (Julianaplein 1).

Cultuursubsidies voor gemeenten Noord-Holland

Nieuwe HeerlijkHeden
Toneelschuur en Babylon Voice
van de VOHB is uit
Heemstede - In het kwartaalblad van de vereniging
Oud
Heemstede-Bennebroek (VOHB), 34e jaargang, nummer 135, wordt
onder meer uitgebreid aandacht besteed aan het terrein van SEIN (Meer en
Bosch).
Een groot artikel is gewijd aan
het 75-jarig bestaan van het
dr. A.M. de Haas Laboratorium. Als bouwplaats viel de
keuze destijds op een terrein
dat eigenlijk buiten de buitenplaats Meer en Bosch lag.
Daarvoor moest een deel van
de Achterweg aan het openbaar verkeer worden onttrokken. Dat was voor een aantal
Heemstedenaren reden om
zich te verzetten. Na lange discussies kwam het terrein toch
beschikbaar en kon de bouw
beginnen die in 1933 voltooid
werd. Het imposante gebouw
in de stijl van de Amsterdamse school naar ontwerp van de
architect H. Korringa werd in
één jaar tijd gebouwd, wat opmerkelijk snel is. De stijl wijkt
sterk af van de paviljoens die
al langer op het terrein stonden en er nu trouwens nog
staan. De oorspronkelijke
naam was Koningin Emma
Kliniek. Dit had te maken met
de goede band die het bestuur
van de instelling sinds de oprichting in 1882 met het Koninklijk Huis onderhield.
In de jaren zeventig werd de
naam gewijzigd in Lorentz de
Haas Laboratorium, vanwege de grote verdienste die de
toenmalige directeur dr. A.M.
Lorentz de Haas heeft gehad

voor de instelling, maar ook
voor de epilepsiebestrijding in
het algemeen. De VOHB zich
uit voor plaatsing van het Lorentz de Haas laboratorium op
de gemeentelijke monumentenlijst.
Het artikel is van de hand van
Cees Peper die 40 jaar aan de
instelling verbonden was.
Hij schreef voor ditzelfde nummer ook een bijdrage over de
sloop en nieuwbouw aan de
Meerweg op het terrein van
SEIN. Ook daar is een langdurige discussie tussen de
gemeente, SEIN en de bewonerscommissie aan vooraf gegaan. In het najaar van 2007 is
het zusterhuis uit 1963-1964
gesloopt en het terrein rijp
gemaakt voor de bouw van
twaalf woonhuizen in de jaren
dertig stijl, tegenwoordig ook
wel met “retrostijl”aangeduid.
Peper beschrijft beeldend hoe
het woonregime in het zusterhuis in elkaar zat; dat komt nu
als wel heel archaïsch over.
Verder in het kwartaalblad
aandacht voor de heer J. van
den Oever die chauffeur was
bij Wasserij Rhee. Bovendien
een uitgebreid artikel opgenomen over de Pinksterkerk,
‘de Binnenweg in vroeger tijden’ (over het deel tussen het
Res Novaplein en de Koediefslaan).
Voor alle informatie over de
VOHB en haar activiteiten
kijk op de website: www.oudheemstedebennebroek.nl; ook
vindt u daar waar u publicaties -waaronder het kwartaalblad- kunt bestellen.

ontvangen 20.000 euro
Regio - De provincie Noord-Holland geeft 879.260,- euro voor
cultuurprojecten in 2008. Daarvan wordt een groot aantal cultuurprojecten uitgevoerd met een bijdrage van de provincie.
Noord-Holland wil meer mensen
aan cultuur laten meedoen en
wil nieuwe groepen kennis laten
maken met cultuur, zoals vastgelegd in het Actieplan Cultuurbereik. De helft van het budget
voor cultuurprojecten in 2008
is door OC&W vanuit het actieplan cultuurbereik ter beschikking gesteld. Diversiteit staat
bij de cultuurprojecten voorop.
De provincie wil zoveel mogelijk
mensen aanspreken.
‘Shoot your shot’
Op de Grote Markt in Haarlem

wordt dit jaar het muziekstuk
‘Babylon Voice’ uitgevoerd. Het
betreft een samenwerkingsproject voor interdisciplinaire
koren en ensemble. Onder leiding van dirigent Sergé Latychev
gaan 5 (amateur)koren uit vijf
verschillende tradities en een
kinderkoor het stuk ‘Babylon
Voice’ opvoeren op de Grote
Markt in Haarlem. Harry de Wit
is ingeschakeld als componist. Dit project mag rekenen
op 20.000 euro. Ook de Toneelschuur ziet eenzelfde bedrag
tegemoet. Het geld wordt be-

stemd voor jongeren voor het
jongerenproject
‘STARRING
Young Unlimited’. Ook scouten
jongeren van VMBO/HAVO/
VWO (de ambassadeurs) voorstellingen en films op geschiktheid voor hun leeftijdgenoten.
‘Shoot your shot’ tenslotte is een
filmcompetitie voor en door jongeren.
Gedeputeerde Sacha Baggerman vindt cultuurparticipatie belangrijk: “Cultuur is tenslotte een belangrijke verbindende factor tussen mensen.
Daarom streef ik naar een goede toegankelijkheid van cultuur
voor iedereen en vooral voor de
jeugd.”

Wandelen en andere activiteiten Welzijn Ouderen Bennebroek
Bennebroek - Vele senioren in en rondom Bennebroek weten de weg naar de SWOB te vinden.
Voor de komende weken staat weer een aantal activiteiten op het programma.
Op dinsdag 12 februari – Nordic Walking in de duinen. Een vrijwilligster van de SWOB neemt
het voortouw om met een groepje in de duinen te gaan lopen. Als u de techniek beheerst bent u
van harte welkom om mee te doen. Start vanaf het Panneland om 10.00 uur. Duur ca. 1,5 uur.
Op donderdag 14 februari de “Koffie Plus”-ochtend met als thema “Geluid tot leven brengen”. Gehoorverlies en dan? Horen is een ingewikkeld proces: geluid komt via onze oren bij de
hersenen en wordt daar verwerkt. Als in dit proces een afwijking zit, wordt horen een probleem.
Een veel voorkomende klacht is: slecht spraak verstaan in een rumoerige omgeving. Kosten voor
deze “Koffie Plus”-ochtend 2 euro p.p. incl. koffie/thee.
Op dinsdag 19 februari – Wandelen met SWOB in de duinen.
Het duinlandschap is ook in de winter de moeite waard en als u dit al wandelend doet bent u én
lekker in beweging én het is goed voor de conditie. Alleen wandelen is lang niet zo gezellig als
met meerderen. De wandeling duurt max. 1 uur, wat voor veel mensen te doen is. Vertrek vanaf ’t
Panneland om 10.00 uur. Mocht u moeite hebben om op eigen gelegenheid naar ’t Panneland
te komen, dan kan de SWOB-vrijwilligster 3 mensen in de auto meenemen. Zij vertrekt 9.50 uur
vanaf de SWOB. SWOB, Bennebroekerlaan 3a. Geopend op werkdagen van 9.00 – 11.30 uur,
tel. 584 53 00. Van tevoren aanmelden.

