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Pesten is stom!

Heemstede – Op 14 februari, Valentijnsdag, worden er
weer 14 Valentijn-engeltjes
verwend met een minstens
vijfgangen diner, dat verzorgd gaat worden door Patisserie Passionelle Tummers,

Chateaubriand en wijnhandel
Le Grand Cru.

Ze treden nooit op de
voorgrond...
Vincent en Marijke van den
Bosch, eigenaren van Tummers,

Aanbieding februari

Huisaperitief, menu februari, wijnarrangement
en koffie ter afsluiting

%45,- per couvert

Menu februari %32,50
Kalfsstaartstuk

aubergine - tonijn mayonaise - filodeeg - kappertjes - balsamico

Skreifilet

schelpjes - risotto - radicchio - tomaat - venkelsaus - snijbiet

of
Piepkuiken

tijm - puree - knoflook - paddenstoelen - spek - sjalot - rode wijn

Curd

sinaasappel - citroen - chocolade - sorbet - karamel

vragen aan de bewoners van
Heemstede om Valentijn-engeltjes voor te dragen. Valentijnengeltjes vind je in de hele samenleving. Bijvoorbeeld de lijntrekker van de sportvereniging
die dit al jaren doet zonder dat
het opvalt. De jongeman die heel
stilletjes wat klusjes doet bij dat
oudere echtpaar dat nog wil genieten van hun tuintje, maar
vastzit aan de rollator. De jongedame die altijd klaarstaat voor
de oude dame die zelf niet meer
haar boodschappen kan doen
en achteloos even kijkt of de kat
nog water heeft. Jonge mensen
die zorg zien! Stille werkers die
soms al decennia werken voor
een kerk zonder ooit opgemerkt
te zijn. Alsof ze bij die kerk horen
en iedereen het zo gewoon vindt.
Ze treden nooit op de voorgrond
en krijgen ook nooit een prijs
of onderscheiding. Je vindt die
mensen zelfs in politieke partijen. Ze staan altijd klaar voor een
ander zonder eigenbelang.
Diner voor veertien
Valentijn-engeltjes!
Een jury, bekend in de zorg en
in vrijwilligersland zal alle voordrachten heel secuur op hun
waarde beoordelen.
Meld iemand aan!
Voordrachten van mensen die

www.landgoedgroenendaal.nl Heemstede tel. 023-5281555 u wilt nomineren als Valentijnengeltjes kunt u opgeven bij de

redactie van de Heemsteder.
Adres: De Heemsteder, Visserstraat 10, 1431 GJ Aalsmeer, of
per e-mail: redactie@heemsteder.nl.
Schroom niet om komende
week op te geven wie u denkt dat
hij of zij dit unieke diner verdient.
Uw uitverkiezing wordt met zorg
bekeken door de jury die graag
aan de slag gaat.
Ton van den Brink

februari
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Bel nu voor
een gratis
waardebepaling
van uw woning
023-5292929
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Waar zijn ze, die Valentijn-engelen?

Haarlem • Heemstede • Bloemendaal

Heemstede - De Valkenburgschool in Heemstede
besteedde
afgelopen maand veel aandacht
aan het schoolbrede thema ‘pesten’. In alle groepen
werd gepraat over pestgedrag, en hoe dit te voorkomen. In aanloop naar
de eindpresentatie hebben
de kinderen gelezen, getekend, geknutseld, gedanst,
gezongen en toneelgespeeld met betrekking tot
het thema.
Donderdag 29 januari sloten de kinderen het antipest project gezamenlijk
af. Iedere groep hield een
korte presentatie in de
feestelijk versierde gymzaal
van de school. Het motto
‘pesten is stom’ werd uitstekend uitgedragen door
middel van verschillende
liedjes, toneelstukjes, raps
en tableau vivants.

STOMERIJ EN
WASSERIJ
depot
SIGAREN
SPECIAALZAAK
PAUL MANS
Zandvoortselaan 157
Heemstede
Tel. 023-5242809

Geopend van
16.00-22.00 uur
Dinsdag gesloten

HacHeepakket

500 gram vlees, gesneden
uien en kruiden

R6.

00

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

Langs het tuinpad van Heemstede
De Vereniging Oud Heemstede-Bennebroek kent een lange
traditie waar het gaat om het uitgeven van historische publicaties. In 2004 en 2005 verschenen de rijk geïllustreerde uitgaven: ”Monumenten van Heemstede, een keuze uit de parels
van de Heerlijkheid” met foto`s van Cees Peper en teksten
van Michel Bakker, Maarten van Bourgondiën, Frans Harm en
Hans Krol. Voor de Heemsteder zijn de boeken de bron om
de Provinciale monumenten in Heemstede onder de aandacht
te brengen van de lezers zoals we reeds deden met de gemeentelijke monumenten. Veel informatie over rijks-provinciale, gemeentelijke monumenten en de speciaal door de Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek, HVHB, samengestelde lijst van behoudeniswaardige panden en objecten,
kunt u vinden op de website: www.hv-hb.nl

Provinciale
monumenten
Trefpunt Heemstede

Nederland:
Een waterige geschiedenis
Heemstede - Op dinsdagmiddag 10 februari presenteert de
heer drs. F. Hoep, auteur van
het boek ‘Holland Kompas,
2000 jaar watergeschiedenis’
voor Trefpunt Heemstede een
lezing met lichtbeelden over
‘Nederland: Een waterige geschiedenis’. De middag begint
om 14.00 uur. Entree: 2,50 euro. Onlangs is zijn boek in een
geheel nieuwe Duitse versie
verschenen en opnieuw in een
bijgewerkte herdruk in het Nederlands en Engels. (Op de lezing verkrijgbaar.) Ons land is
met de ligging aan zee en met
de afvoer van water via de grote rivieren, eigenlijk een groot

deltagebied. De bewoners van
dit lage land moesten zich, door
de eeuwen heen, steeds weer
opnieuw inspannen en inventief zijn om de voeten droog te
houden. De ontstaansgeschiedenis wordt besproken, maar
ook waterbeheer en waterwerken, anderzijds wordt een link
gelegd naar recreatie en musea m.b.t. de watergeschiedenis. Er wordt in woord en beeld
een cultuurhistorisch perspectief van ons bijzondere waterland geschetst alsmede van de
bewoners en hun lange verbondenheid met water. Trefpunt vindt u in zaal 1 van de
Pinksterkerk, Camplaan 18.

Amnesty collecte van start

Heemstede - In de komende
week (8 t/m 14 februari) zal de
jaarlijkse collecte van Amnesty
International gehouden worden.
Collecte coördinatoren Monica Snoeks en Claudia Sie zijn
al vanaf oktober bezig met het
voorbereiden van de collecte en het benaderen van collectanten in Heemstede. Wijkhoofden Marjan Heeremans en
Mariannne Reckman helpen bij
de praktische uitvoering van de
collecte. Komende week gaan
alle Amnesty collectanten in
Heemstede op pad en kunt u ze
aan de deur verwachten. Uiteraard hopen de collectanten dat
u een donatie in hun collectebus
wilt doen.
Amnesty International is een

organisatie die zich inzet voor
mensenrechten overal ter wereld. Omdat Amnesty een onafhankelijke en onpartijdige organisatie is, ontvangt zij geen geld
van overheden en politieke partijen. Amnesty is dus afhankelijk
van giften en contributies van
leden en donateurs.
Amnesty International wil u bij
voorbaat danken voor uw donatie. U levert daarmee een bijdrage aan het werk van Amnesty
International.
Mocht u ook zelf actief mee willen collecteren om zo het werk
van Amnesty International te ondersteunen, dan kunt u contact
opnemen met Monica Snoeks
(023-5473500) of Claudia Sie
(023-5295054).

Herenweg 92 Postlust
In 1662 was er al een officiële
postdienst tussen Den Haag en
Amsterdam. Op de Herenweg
was er een relaijsplaats, of wisselplaats voor de paarden van
de postwagens die als diligence ook passagiers meenamen.
In 1815 startten de Amsterdamse stalhouder L. van Koppen en herbergier en postmeester H. van Leeuwen in het Posthuis in Heemstede een nieuwe
vervoersonderneming. De zoon,
IJsbrand Soll van Koppen huurde grond tegenover het Posthuis. Hij gaf na 1832 opdracht
tot de bouw van ‘Postlust’ als
nieuw posthuis en logement.
Het hoofdgedeelte bestaat uit
twee bouwlagen en een licht
hellend schilddak, bedekt met
Hollandse grijze pannen. Het
huis is opgetrokken uit crèmekleurige gepleisterde baksteen.
In 1851 en 1888 maar ook in
de 20ste eeuw hadden verschillende wijzigingen plaats. De vijf
traveeën brede voorgevel bevat
een centrale entree onder het
balkon met een gietijzeren hek
op houten kolommen op sokkel.
In 1854 al is de paardenposterij opgeheven door de opkomst
van de spoorwegen. Postlust
kreeg een woonbestemming.

van 1930

Na de komst van de Broeders
de la Salle in de jaren twintig is
het pand enige tijd als Broederhuis aangewend en daarna tot
1930 voor onderwijsdoeleinden
totdat de nieuwe Jacobaschool
aan de Lanckhorstlaan werd betrokken. Tijdens de Tweede Wereldoorlog zaten in het huis van
de familie Peeperkorn een aantal onderduikers verborgen. Zij
huurden het huis van de BAVO
kerk. Anneke Peeperkorn, zij is
inmiddels in de tachtig en wonend in Bocholt net over de
grens bij Aalten, heeft de leukste herinneringen aan dat huis
met volop speelruimte voor kinderen. Vanuit de eerste etage
had zij alle zicht op de kerk en
begraafplaats. Sinds 1980 huurt
de firma Advance het pand van
de Bavo kerk waar zij een showroom heeft met draagbare computers en software voor spraakherkenning. Zij koestert de rijk
gestukadoorde plafonds en
houdt de originele keuken met
zijn graniet en de marmeren tegels op de beneden verdieping
in ere. Klanten geven veel complimenten over het interieur. Wel
blijkt dat het pand onder winterse omstandigheden geen modern uitgerust kantoor is.
Ton van den Brink
Claudia, Marjan en Monica
zijn er klaar voor...
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Lezing door seksuoloog

Praten over ‘sexualiteit en pubers’

Ouderenadvieswerk uitgebreid
bij Loket Heemstede
Heemstede – De organisatie van de samenleving is er de
laatste jaren niet gemakkelijker
op geworden Met de komst van
het Loket Heemstede is het gelukkig wel eenvoudiger geworden om vragen omtrent wonen,
zorg en welzijn beantwoord te
krijgen. Het leven van ouderen
is ingewikkelder geworden, het
is niet altijd duidelijk welke organisatie je nodig hebt om je
wensen, noden kenbaar te maken. In die ingewikkelde materie
weten ouderen niet gemakkelijk meer de weg te vinden, vandaar dat de gemeente het ouderenadviseurswerk heeft uitgebreid. Annemarie Drechsler en
Sandra Keijser werken beiden
in en vanuit het Loket Heemstede, daarnaast zet Sandra Keijser
zich in voor het nieuwe project
Activerend Huisbezoek.
Alle Loket Heemstede medewerkers zijn deskundig op alle
terreinen.
Bij het Loket Heemstede kan
iedereen terecht, alle leeftijden, waar men de weg gewezen
wordt in het grote woud van regelingen en voorzieningen. Voor
de ouderen zijn twee medewerkers die speciaal belast zijn
met de begeleiding van oude-

ren. Annemarie is elke morgen
op het Loket in de grote hal van
het raadhuis aanwezig, en in de
middag uren meestal bezig antwoorden te zoeken op vragen
die niet direct te beantwoorden
waren en maakt huisbezoeken.
Het uitzoeken van vragen gebeurt op het raadhuis. Een heel
belangrijk deel van het werk is
om helderheid te krijgen omtrent de vraag. Om de persoonlijke situatie in beeld te brengen. Waar gaat het eigenlijk
om? Zijn het alleen problemen
om de boodschappen, de maaltijden of financiën, of zijn er ook
problemen op het sociale vlak
als tijdsbesteding, sociaal actief
zijn, de wensen en mogelijkheden op dat terrein. Als het huishouden niet goed meer lukt zijn
er meestal ook andere zaken die
niet meer goed lopen. Hoe gaat
het met de maaltijden, met doktersbezoek? Lukt het nog?
Project activerend huisbezoek
Het project activerend huisbezoek is nieuw in Heemstede en
bedoeld voor ouderen die wegwijs gemaakt
kunnen worden in de voorzieningen die er
juist voor hen zijn en waar ze
flink mee geholpen zouden zijn.
Door omstandigheden, een ver-

huizing, ziekte, het overlijden
van een dierbare, het kan voorkomen dat men de grip op het
leven even kwijt is. Het lukt niet
om de draad van het leven weer
op te pakken. Het luisteren en
de tijd nemen zijn hier heel belangrijk. De start van dit werk
is nog wat aftastend in de opstartfase, maar vergelijkbaar
met de start van het ouderenadvieswerk waarmee Ada Justman twaalf jaar geleden begon
en nu onmisbaar deel uitmaakt
van het Loket en Welzijn Ouderen Heemstede. Het aantrekkelijke van dit werk is dat je persoonlijke contacten hebt met de
mensen en er de tijd voor uit kan
trekken.
Het Loket werkt samen met
de instellingen Welzijn Ouderen Heemstede, Kontext, Maatschappelijke
Dienstverlening,
Zorgbalans en Tandem, voor
heen het steunpunt mantelzorg.
Het Loket is gevestigd in de hal
van het Raadhuis, is geopend op
maandag tot en met vrijdag van
8.30 tot 13.00 uur. Telefoon: 023
5483040. tijdens het spreekuur
kunt u een afspraak maken voor
een huisbezoek of een afspraak
`s middags.
Ton van den Brink

Hoofdpostkantoor sluit in april
Heemstede – Het hoofdpostkantoor aan de
Binnenweg 209 te Heemstede zal in april dit jaar
zijn deuren sluiten. Klanten kunnen straks terecht bij zogeheten servicepunten.
In de buurt van het postkantoor zijn dat de
Dekamarkt en Primera de Pijp. Maar wat bete-

kent dit voor de service en de voorzieningen die
nu geboden worden in het postkantoor? “Moeten zij voor allerlei zaken dan uitwijken naar
Schalkwijk of Haarlem centrum?”
Dat vraagt GroenLinks zich af en deze vraag
is dan ook gesteld aan het college van Burgemeesters en Wethouders.

Heemstede - In het kader van ‘de week van de liefde’ rond Valentijnsdag, komt
Renske Althuisius met ouders praten over seksualiteit
en pubers. Vaak praten ouders met elkaar over wat een
kind wel of niet goed doet of
hoe hij of zij presteert. Zelden hoor je wat ouders meemaken met hun kind op seksueel gebied. Ouders vragen
zich soms af wat ze hun kind
al kunnen vertellen op welke leeftijd. Is hun kind al aan
seks toe en doet het dat dan
wel veilig? En wat als je kind
nergens over wil praten? Het
is heel prettig om te horen dat
andere ouders ook met deze vragen rondlopen. Onderzoek wijst uit dat 90% van de
kinderen informatie over seks
niet thuis haalt, maar op andere plaatsen, bij vrienden en
op school. Hierdoor lopen ze
vaak rond met vragen en onzekerheid over gevoelens en

hun eigen lijf. Uit onderzoek
blijkt ook dat ouders het lastig
vinden om een open gesprek
te hebben met hun kind over
seksualiteit.
Toch is het goed om niet af te
wachten als ouder, maar om
tijdig zo’n gesprek te beginnen.
Kom samen met andere ouders en seksuoloog Renske in
de jongerenruimte Plexat van
gedachten wisselen hierover.
Er is ook ruimte voor discussie
en het stellen van vragen.
De lezing is bij Casca – de
Luifel in de jongerenruimte
Plexat, Herenweg 96, Heemstede op dinsdag 10 februari
om 20.00 uur. Entree: 5,00 euro (per ouderpaar of alleen).
Graag vooraf reserveren, dit
kan op werkdagen van 9-12
uur: telefoon 023-548 38 28
kies 1, maar u mag ook op de
avond zelf gewoon binnen komen lopen.

Sociale Vaardigheistraining
voor kinderen
Heemstede - Soms vinden kinderen het moeilijk om contact te
maken met leeftijdsgenootjes.
Ze kunnen moeite hebben met
samenspelen of hebben weinig
vrienden. Ze weten niet goed
hoe ze af kunnen stemmen op
andere kinderen. Scholen adviseren soms aan ouders om hun
zoon of dochter naar een sociale
vaardigheidstraining te sturen.
Maar wat zijn sociale vaardigheden en hoe kunnen die getraind
worden? Doordat de training
wordt aangeboden in een groep
kunnen de kinderen ‘oefenen’
met hun leeftijdsgenoten en ondervinden ze direct wat wel of
niet handig is in contacten maken en onderhouden. Een hele positieve ervaring voor kinderen die ervoor zorgt dat de stap
naar school, thuis of in de buurt
sneller wordt gezet. Onderwerpen die in de training aan bod
komen zijn o.a.: luisteren naar de
ander, op je beurt wachten, vragen stellen en contact maken,

omgaan met conflicten en het
herkennen van emoties.
Docenten Marieke van der Nagel en Dieuwer Berks van E-Motion Training & Therapie zijn beiden master in psychomotorische
therapie en verzorgen al jaren
diverse trainingen voor kinderen
en jongeren.
Denkt u dat uw kind een extra
steuntje in de rug goed zal doen,
dan kunt u hem of haar opgeven voor de cursus Sociale Vaardigheids Training (9-12 jaar), deze start op woensdag 25 februari
van 17.00 tot 18.00 uur. Gedurende de cursus Sociale Vaardigheidstraining (9-12 jaar) wordt
ook nog een ouderbijeenkomst
georganiseerd. Er zijn 10 bijeenkomsten altijd op woensdag van
17.00 tot 18.00 uur bij Casca in
de Luifel, Herenweg 96, Heemstede. Kosten voor 11 keer:
250,00 euro. Aanmelden kan bij
Casca van maandag t/m vrijdag
van 9.00-12.00 uur: tel. 023-548
38 28 kies 1.

Woensdagmiddagclub in teken
Kinderen die niet zo van
van Valentijn tijn.
knutselen houden kunnen ook
Heemstede - Valentijnsdag valt
altijd op 14 februari. Op die dag
mag je een geheime liefde laten weten wat je voor hem of
haar voelt. Dat doe je door een
kaart te sturen of het meisje of
de jongen die jij aardig of leuk
vindt een cadeautje te geven.
Op woensdagmiddag 11 februari
gaan de kinderen bij de woensdagmiddagclub een mooie Valentijnskaart maken of een klein
cadeautje speciaal voor Valen-

meedoen met een bordspel of
kringspel of – als het droog en
niet té koud weer is – lekker buiten spelen. Het thema is Valentijn bij de woensdagmiddagclub
op 11 februari van 13.30-15.15
uur bij Casca in het Honk, Molenwerfslaan 11, Heemstede.
Kosten per keer: 3,50 euro, een
kaart voor 10x kost 30,00 euro.
Graag de kinderen per keer van
tevoren telefonisch aanmelden:
023-548 38 28 – kies 1.
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Twee nieuwe sterren
van Restaurant Cozy
Heemstede – Onbestendig winterweer kopt de krant voor deze week. Het lage drukgebied sluit naadloos aan bij de donkere wolken van de kredietsores. Bij Restaurant Cozy aan het
Wipperplein gaan ze er wat aan doen. Eigenaar/chef-kok Bob
Divendal introduceerde afgelopen vrijdag de nieuwe menukaart met een 7-gangen verrassingsmenu voor 34,50 euro.
Aanvankelijk was het bedoeld als een eenmalige actie. Maar
vanwege de grote belangstelling nog de hele maand februari
te verkrijgen. Bovendien start hij deze week met de woensdag
/ donderdag dagschotel voor 12,50 euro. Een vriendelijk prijsje voor een complete maaltijd, bereid door de kok die in Heemstede in korte tijd een reputatie heeft opgebouwd vanwege
zijn bijzondere kookkunst. Als je daar niet blij van wordt!
Bob Divendal (34) leerde het vak
in restaurants als de Componist
en Novacento in Haarlem, Les
Piramides in Zandvoort en hotel L’Europe in Amsterdam. Na
de koksopleiding deed hij inspiratie op in de diverse internationale keukens. Op Bonaire ontmoette hij zijn uit Malawi afkomstige vriendin Love (30). Ook zij
werkte op het eiland in de horeca. Samen hebben ze inmiddels een 5-jarige dochter, Unique en zoontje Brandon van 5
maanden.
Sinds 1 april 2005 staat hij achter het fornuis in zijn eigen restaurant Cozy. De voormalige bistro Riant sloot de deuren en
Bob zag zijn kans schoon. Na
een grondige verbouwing biedt
het restaurant ruimte aan 40
gasten. Het bovengelegen aparte zaaltje is geschikt voor maximaal 30 personen.

mermeer en Haarlem-Zuid. Desondanks zijn er veel Heemstedenaren die niet op de hoogte zijn
van het bestaan van Cozy. Enkele buurtbewoners, die het restaurant ieder dag voorbij lopen,
waren onlangs te gast. Ook zij

verbaasden zich over de kwaliteit van de keuken.
Het zijn geen gemakkelijke tijden, ook voor de horeca. Bob:
“Iedereen krijgt te maken met de
recessie: autodealers, makelaars,
kledingzaken en ook wij. De
horeca heeft al moeten dealen
met het rookverbod, waardoor
mensen thuis blijven. Wij hebben
beneden in de kelder een rookkamer gecreëerd. De gasten die
willen roken worden met deze
kou niet naar buiten verbannen.
Ze zijn tenslotte gezellig uit.”
Met de dagschotel wil Cozy te-

gemoet komen aan de wens
van eters die niet de hele avond
de tijd hebben. Men krijgt een
hoofdgerecht met salade en
frites voor 12,50 euro. Daarbij is
het brood met tapenade inbegrepen. Via de website (www.
cozyrestaurant.nl) en in de krant
is te vinden wat er op het menu
staat. Voor de liefhebbers is er de
nieuwe menukaart en in februari dus een proeverij van zeven
gangen. Lekker blijven eten is
het devies, ook in mindere tijden.
Mirjam Goossens

Alles zelfgemaakt
Zijn kookstijl is gebaseerd op
de Franse keuken, maar graag
combineert de chef zijn gerechten met producten uit de hele wereld. Divendal: “Dat is een
bewuste keuze. Het voorkomt
dat je op één lijn blijft koken. Alles wat op tafel komt is eigen
fabrikaat. Dus ook het brood,
de koekjes, soep en sausjes. Ik weet dat er veel gewerkt
wordt met zogenaamd halffabrikaat in de horeca. De kwaliteit daarvan wordt steeds beter,
maar de smaak blijft oppervlakkig. Je eigen stempel op het gerecht drukken is nou juist de jeu
van het vak. Daarom maak ik alles zelf.”
Restaurant Cozy heeft in het
vierjarig bestaan een eigen klantenkring opgebouwd. Het publiek komt uit Heemstede, Bennebroek, Hillegom, de Haarlem-

Waarom steek je nou
je kop in de haard?!

Afweging college B&W INGEZONDEN
openstelling supermarkt op zondag
Heemstede - Gezien de publicaties over de supermarktopenstelling op zondag wil het college
graag uitleggen hoe het tot een besluit komt. In
deze kwestie is opgemerkt dat het college niet
het uitgangspunt ‘wie het eerst komt, die het
eerst maalt’ heeft gevolgd. Het college is van
mening dat dit uitgangspunt in het algemeen
zich niet verhoudt tot zorgvuldig openbaar bestuur. Zorgvuldig is het wanneer altijd het individuele belang afgewogen wordt tegen het algemeen belang. In dit geval het belang van de direct omwonenden. Bovendien gaat het hier om
het mogen verlenen van slechts één ontheffing

en daarmee om de verdeling van schaarste. Dan
gaat het er om de belangen van àlle betrokkenen
zorgvuldig te wegen.
Zo gaat het ook bij andere ingediende verzoeken
en plannen die gevolgen hebben voor de inwoners van Heemstede. Of het nu gaat om bouwvergunningen, subsidieverzoeken of het organiseren van braderieën; altijd wordt het algemeen
belang meegewogen. Zouden wij alleen uitgaan van het recht van de snelste of de sterkste
dan doet dat geen recht aan ons democratisch
bestel.
College B&W Heemstede

Lezing over vormgeving
Heemstede – Een leuke dierenfoto kreeg de redactie gemaild van de familie Meijer in Heemstede. Erbij vermeld:
“Onze halfjaar oude Catootje geeft haar oom Camel een
grondige wasbeurt omdat hij zonodig zijn kop in de haard
moest steken en zo te zien wordt dit zeer gewaardeerd...”
Ook een leuke of bijzondere foto? Mail naar: redactie@
heemsteder.nl

Heemstede - Pioniers van het
modernisme: van Rietveld en Le
Corbusier tot hedendaagse designers als Philippe Starck en
Marcel Wanders. De ontwerpen
van Gerrit Rietveld zijn nog steeds
springlevend en worden door hedendaagse Nederlandse designers gebruikt als inspiratiebron.
Schilderkunst en architectuur als
eenheid kwamen in de vernieuwende ontwerpen en ideeën van
Rietveld steeds weer terug. Zijn

rood-blauwe leunstoel uit 1918
is het icoon van de designwereld geworden. In Frankrijk werd
Le Corbusier wel de Picasso van
de architecten genoemd en ook
in andere Europese landen was
een moderne stroming te zien in
de kunst, de kunstnijverheid en
architectuur. Drs. Liselot de Jong
vertelt u over de tegenstelling die
rond 1900 ontstond tussen kunst
en techniek. Het echte ambacht
verdwijnt en nieuwe industrië-

le technieken zorgen voor massaproductie. Waar Rietveld zijn
meubels zag als gebruiksvoorwerpen, bewegen de tegenwoordige Nederlandse designers zich
- met gevoel voor humor - op een
smalle scheidslijn tussen kunst
en kitsch. Een boeiende lezing op
12 februari die u een andere kijk
zal geven op de pioniers van het
modernisme: vormgevers van de
20ste eeuw tot nu. Aanvang: 20.00
uur. Locatie: Casca de Luifel, Herenweg 96, Heemstede. Entree:
6,00 euro. Reserveren is noodzakelijk, tel: (023) 548 38 28.
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Van Vuuren kiest voor
kleur in voorjaarsshow

Heemstede – Met een rood suède jasje zet de voorjaarsmodeshow van Van
Vuuren gelijk de trend voor wat een kleurig en vrolijk voorjaar gaat worden. Helemaal goed in combinatie met wit en als
het aan Frank Walder ligt dan gelijk spierwit. De jasjes van dit topmerk zijn inderdaad erg wit en dat is even wennen. Even
afstand nemen van de winterse grauwsluier en kijken naar kleur. Naar smaragdgroen voor een fris accent, appeltjesgroen
in leer en T-shirts en limegroen, dat lichte geelachtige groen, dat direct de winter
doet vergeten. Lila-paars met een zweem
naar blauw lijkt een helemaal nieuwe
kleur, net als de nieuwe kleur roodachtig
oranje, dat afgeleid is van de bloedkoraal.
Donkerblauw blijft een basiskleur en met
wit en rood is er de marinelook die u zelf
kan invullen als sportief, klassiek of voor
iedere dag. Veel aandacht trekken de korte jasjes van Gerry Weber in linnen met
een glanseffect. Met een heel apart pofzakje, chique voor alle dag. Een pofmouwtje zien we terug in blouses en T-shirts en
in de jasjes. In aanzet nog een klein pofmouwtje, maar het staat zo vrouwelijk!
Corel heeft een mooi aangesloten pantalon met en rits opzij. Hier krijgt u een advies mee om deze te combineren met een
T-shirt of jurkje met een strak bovenlijf-

je en aangerimpeld met het accent op de
hoge taille. Opvallend op de getailleerde
jasjes zijn de grotere knopen. Pantalons in
alle soorten, lengten en kleuren. Slanke,
rechte, gaucho`s, brede en smalle, in felle kleuren of de klassieke broek, ze zitten
allemaal als gegoten door het gebruik van
slimme garens die het dragen zo comfortabel maken. Zijn de jasjes, rokken, pantalons gemaakt van etamine, een grijs-wit
gemêleerde stof, dan kunnen ze zo mee
in de koffer en komen er kreukloos uit.
Betty Barclay toonde reversible jacks,
tweezijdig in bijvoorbeeld blauw en de
andere kant blauw met witte stippel. Gehaakte vestjes en bolero`s, het zijn de accenten die elke dag weer een ander gevoel geven, net als de geheel vernieuwde
collectie kettingen en sieraden. Ook voor
de grote en kleine tassen kunt u modieus
terecht bij Van Vuuren.
Voor klanten met een klantenpas wordt
het leuk shoppen bij het eigen merk
DFVV, een groeiende eigen collectie
sportief en geklede jassen, jumpers, colberts, pantalons en T-shirts met vijf procent korting.
Een fris en vrolijk gekleurd modebeeld
bij Van Vuuren op de Binnenweg 113 en
sinds kort ook op Binnenweg 75.
Ton van den Brink
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Zorgverzekeraars betalen mee!

Saxwonder Hans Dulfer
terug op 2Generations

Nieuw Groenendaal:
sterk in afslanken

Heemstede - In februari start Nieuw Groenendaal met het afslankprogramma ‘Sterk in Afslanken’. Op maandag 9 en dinsdag 10 februari zijn er informatie-avonden om 20.00 uur. De
meeste zorgverzekeraars vergoeden dit programma (deels).
Hulp nodig bij afslanken?
Directeur eigenaar Marcel van
Dam legt uit: ”Een deskundige
coach begeleidt de deelnemers
12 weken lang. Resultaat behalen motiveert. Er wordt dan ook
regelmatig getest om de voortgang inzichtelijk te maken. Op
verantwoorde wijze leren de
deelnemers meer te bewegen
en hun voedingspatroon blijvend aan te passen. Wat er gegeten wordt is belangrijker dan
hoeveel er gegeten wordt. Voedsel staat niet alleen in het teken
van genot, snel, makkelijk maar
van bewuste keuzes en gezond
eten. Eet zoveel u wilt, maar leer
de juiste keuzes te maken.”
Gratis informatie-avonden
“Kom vrijblijvend langs op één
van de informatie-avonden.
De informatie-avonden zijn op

maandagavond 9 februari en
op dinsdagavond 10 februari
om 20.00 uur. Medewerkers van
Nieuw Groenendaal kunnen advies geven over het afslankprogramma en kijken welke bijdrage uw zorgverzekeraar u biedt.”
vervolgt van Dam enthousiast.
‘Sterk in Afslanken’ is een doelgerichte aanpak voor het verminderen van de hoeveelheid
lichaamsvet en het verbeteren
van de lichaamssamenstelling.
Het programma richt zich op het
verhogen van het basaal metabolisme in rust. Ofwel het calorieverbruik in rust.
Fitness én fysiotherapie
Nieuw Groenendaal is al 15 jaar
het meest complete Sport- en
Revalidatiecentrum in Heemstede e.o.. Onder deskundi-

ge leiding kan zowel in groepsverband als individueel gewerkt
worden aan een algeheel betere conditie en meer vitaliteit. Bewegings-beperkingen zijn geen
probleem. De instructeurs werken nauw samen met de fysiotherapeuten.
Tijdens de openingstijden, 90 uur
per week, is er altijd voldoende parkeergelegenheid voor de
deur. In de inspirerende en luxe
sport-omgeving biedt Nieuw
Groenendaal een unieke combinatie: bewegen, fysiotherapie én
arbeid & gezondheid.
Meer informatie: www.nieuwgroenendaal.nl

Octet Septentriones in Oude Kerk
Heemstede - Zondag 15 februari om 15.00 uur is er in de
Oude Kerk aan het Wilhelminaplein een Theeconcert. Deze
keer een optreden van het Octet
Septentriones. Dit blaasoctet bestaande uit twee hoorns, twee fagotten, twee klarinetten en twee
hobo’s wordt voor dit concert
aangevuld met de contrabas en
de cello. Het geheel staat onder
leiding van Herman Draaisma.
Op het programma een Serenade van Antonin Dvorák en

een Suite van Richard Strauss.
Over de dirigent: Herman
Draaisma studeerde klarinet aan
de Muziek Pedagogische Academie te Leeuwarden en voltooide zijn studie aan het Koninklijk Conservatorium in Den
Haag. Sinds 1992 is hij in vaste

De Expositie ‘Een lentewind’
van Marie-Rose Claes
Heemstede - Van maandag 2
februari tot maandag 16 maart
is in Bibliotheek Heemstede de

expositie ‘Een lentewind’ van
Marie-Rose Claes te zien. Deze tentoonstelling bestaat uit

dienst van het Nederlands Philharmonisch Orkest als klarinettist en als bas-klarinettist.
De toegang tot dit concert is in
principe Gratis, bij de uitgang
wordt een collecte gehouden om
de onkosten te bestrijden, het
restant is voor het Restauratiefonds van de Oude Kerk.
Na afloop is er thee, koffie en gebak verkrijgbaar in de Pauwehof.
U kunt ook informatie over de
Theeconcerten vinden op www.
kerkpleinheemstede.nl
een twintigtal schilderijen en is
gebaseerd op teksten en muziek van de langspeelplaat ’Picknick’(1968).
Marie-Rose werd in 1955 in Aalst
(België) geboren en woont sinds
1978 in Oegstgeest. Zij volgde
gedurende tien jaar opleidingen
bij diverse academies en artiesten en heeft 17 jaar schilderervaring. Marie-Rose schildert 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.
De teksten en muziek van Lennaert Nijgh en Boudewijn de
Groot hebben Marie-Rose altijd
al gefascineerd. De tentoonstelling werd in Het Oude Slot te
Heemstede op 27 april 2008 door
Boudewijn de Groot geopend.
Kijk voor meer informatie op
www.sbhaarlem.nl en op marieroseclaes@hotmail.com.

Regio - Na twee uitverkochte
evenementen staat de derde
editie van 2Generations in de
Philharmonie alweer voor de
deur. Het dak van de Philharmonie gaat er weer af op zaterdag 28 maart vanaf 21.00 uur.
Tickets zijn eenvoudig te bestellen via www.2generations.
nl.
Zoals van 2Generations verwacht mag worden, is er weer
een breed programma, voor
ieder wat wils. Op veler verzoek is er besloten om deze editie te laten knallen door
een oude bekende: Hans Dulfer & band. Daarnaast zal onder andere de Schotse zange-

res Anita Ryan optreden. De
regionale helden DJ Bert, DJ
SwaDeep en Rudolf Kreuger
zijn uiteraard ook weer van de
partij en percussionist Glenn
Helder zal ook zijn kunsten
komen vertonen.
De eerstvolgende editie van
2Generations in de Philharmonie is op 3 oktober 2009. Ook
in SnowPlanet wordt 2Generations dit jaar twee keer georganiseerd: op 16 mei en 7
november. Inmiddels is organisatiebureau
Exclusevents
bezig met het plannen van
producties in Alkmaar en de
Bollenstreek.

Feestvieren in de 1ste Aanleg

Kidscarnaval in de kroeg
Heemstede - Op zondag 22 februari barst het carnaval los,
tenminste in het Zuiden. Heemstede heeft geen wilde reputatie
op dit gebied.
Om toch iets van het zuidelijke
feestvieren door te laten dringen
organiseert Café de 1ste Aanleg
een carnavalszondag.
Vanaf 13.00 uur zijn alle kinderen van 4 tot 12 jaar welkom in
de kroeg voor een heus carnavalsfeest. Uit de boxen knallen
de hit van toen en nu en uit de
tap stroomt ranja.
Kees Heger en zijn team maken
er een geweldig kinderfeest van

met prijzen voor de mooist verklede kids, slingers, confetti en
nog veel meer. Vanaf 16 uur is
het café weer voor de vaders en
de moeders. Het feest zal dan
gewoon doorgaan met een back
to the 70’s carnaval.
Met alle kanjers van toen met
Sjakie Schram, André van Duin,
de deurzakkers, Hydra, Adèle Bloemendaal en vele andere. Van ‘de nasibal is heet’ tot
‘Willempie’, u gaat ze allemaal
horen.
Verkleden mag maar hoeft natuurlijk niet want het carnaval is
op z’n Heemsteeds.

Voorstelling

Leve(n) de liedjes!
Heemstede – Op zaterdag 14
februari wordt in Theater de
Luifel de voorstelling ‘Leve(n)
de liedjes! gepresenteerd.
Het betreft een kleinschalige
voorstelling waarin drie zangers/pianisten zich van een
bijzondere kant laten zien.
De rollen worden gespeeld
door Dirk van der Laan, Judy
Kesnar en Cees Thissen. Op
zaterdag 8 februari staan de
drie op de planken van het

Candletheater in de Bakenesserstraat 11 te Haarlem. Op
beide locaties vinden twee
voorstellingen plaats; een om
15.00 en een om 20.00 uur.
Een leuke kleinkunstvoorstelling waarvan meer informatie te vinden is op de
website: www.dirkvanderlaan.
nl. Kaarten voor de voorstelling in Heemstede zijn te koop
bij Boekhandel Blokker (15,euro).

Optreden Zangkoor Humanitas
Heemstede - Zondag 8 februari kunt u in Zorgcentrum Sint
Jacob in de Hout een optreden
bijwonen van Zangkoor Humanitas uit Beverwijk. Het repertoire, dat gezongen wordt is
zeer divers. Op het programma
staan om maar enkele voorbeelden te noemen delen uit musicals (Sweet charity, The sound of
music), operettes (Der zigeunerbaron), opera’s (De parelvissers,

Carmen) én meezingers als Tulpen uit Amsterdam. Kortom voor
elk wat wils.
U bent vanaf 14.00 uur van harte welkom in Jacob’s Plaza, waar
u vooraf een kopje koffie/thee
kunt gebruiken. Het optreden
zal om 14.30 uur starten en kost
4,- euro (incl. koffie/thee). Zorgcentrum Sint Jacob in de Hout,
Zuiderhoutlaan 1, tel: 023 - 892
7900.
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Willinkschool steunt
school ChildsLife Kenia
Bennebroek - Leerlingen van basisschool De Willinkschool
hebben 1800,- euro bij elkaar gebracht voor ChildsLife.
Juf Marianne Kampinga overhandigde een cheque aan
ChildsLife-medewerker Daniëlla Arrachart. ChildsLife gaat
het bedrag besteden aan de Stara basisschool in Kenia.
De Staraschool is één van de projecten van ChildsLife in Kenia. De
school ligt in de sloppenwijk Kibera bij Nairobi. Kibera is met 1 miljoen inwoners de op één na grootste sloppenwijk van heel Afrika.
ChildsLife heeft de Stara basisschool acht jaar geleden opgericht,
in nauwe samenwerking met de lokale bevolking. Inmiddels volgen
550 leerlingen, van wie het merendeel (aids)wezen, er dagelijks onderwijs. De kinderen krijgen er tevens twee maaltijden per dag, 365
dagen per jaar.
De Willinkschool houdt jaarlijks een inzamelingsactie voor een goed
doel. Dit keer kozen ze voor ChildsLife. De leerlingen namen elke
dag wat geld mee naar school. Op speciale lijsten werd de stand bijgehouden. De leerlingen van groep 6 van juf Corinne hebben het
meeste geld opgehaald. De cheque werd tijdens de maandafsluiting
van de Willinkschool op 30 januari aan ChildsLife overhandigd.
Voor meer informatie: www.childslife.nl of telefoonnummer 023 557
0081.

Juf Marianne Kampinga van de Willinkschool overhandigt de cheque à 1800,- euro aan
ChildsLife-medewerker Daniëlla Arrachart.

Alles wat je moet weten over eten

Praktisch boek van
Ellen Govers over voeding
Heemstede – Ellen Govers was
diëtiste op het Epileptisch Centrum Meer en Bosch. Voor de
Vrije Universiteit in Amsterdam onderzocht zij de effecten
op de behandelingen van obesitas, overgewicht. De inbreng
van collega`s en patiënten leidde tot publicaties over diverse onderwerpen en zo ontstond
een boek dat gaat over: Alles
wat je moet weten over eten om
gezond, mooi en slank te worden. Gezonde voeding was tot
twaalf jaar geleden voer voor
ingewijden. Ellen Govers heeft
met dit boek een populair wetenschappelijke verhandeling
geschreven dat toegankelijk is
voor ‘mensen die kunnen lezen
en nadenken’. Een heerlijk boek
over eten!

Voedingsleer voor iedereen
Een heel praktisch ingericht
boek om snel informatie op te
zoeken over eten. Van geschiedenis, honger, trek, het waarom
de mens eet en hoe het lichaam
werkt. Over voedingsstoffen en
wat nu gezond is. Voeding voor
jong en voor als je ouder wordt.
Voor lastige etertjes of dikke kinderen. Over ziektes die met voeding te maken hebben en over
voeding en sport. Over eetstoornissen en voedingspreparaten, genotmiddelen en de waarde van wetenschappelijk onderzoek. Je kan het niet zo gek

denken of het staat erin en je
kan het nog snel opzoeken ook!
Bijna zevenhonderd pagina`s
boordevol wetenswaardigheden
over je eten Er is inderdaad veel
veranderd sinds we voedingsregels met de paplepel ingegoten kregen. De paplepel bestaat
nog, maar informatie krijgen is
ingewikkeld geworden. De verdienste van Ellen is nu juist dat
ze dat zo gemakkelijk geschreven heeft , voor iedereen begrijpelijk en eenvoudig op te zoeken. Je vindt er niet in hoe je in
een maand tijd vijf kilo kwijt kan
raken, maar alles wat je wil weten over zwaarlijvigheid staat erin. Van koolhydraat tot vet. Met
eten beïnvloed je je gezondheid,
daar heb je zelf invloed op, maar
voeding uitzoeken, kopen, klaarmaken en op tijd rustig eten en
misschien ook genieten, het is
allemaal wel wat ingewikkelder geworden. Dan is een naslagwerk over: hoe zat het ook
weer over die verzadigde en onverzadigde vetten, de E-nummers, je body-mass, biologisch
voedsel en genetische modificatie. Alleen die termen al! Het is
gemakkelijk te vinden in slimme
samenvattingen bij elk hoofdstuk. Van veel voeding is de herkomst voor veel mensen geschiedenis; men kent de verse
producten niet meer, veel is verpakt, gewassen, geschoren, gepoetst, kant en klaar en voor-

Directeur Noord-Hollands
archief te gast in Bennebroek
Bennebroek – Sinds 1 januari j.l. is de zelfstandige gemeente Bennebroek niet meer. Nu
was het aan het vuurwerk niet
te merken dat er in die nacht
een bedrukte sfeer in dat dorp
hing… Maar toch, een klein
traantje zullen sommige mensen
hebben weggepinkt, een stukje
vaderlandse geschiedenis werd
afgesloten. Of was het toch allemaal niet zo erg? Of was het
niet het afbreken van een verhaal, maar het voortzetten ervan
op een ander spoor? Dat andere spoor is dan dat Bloemendaal
(waar Bennebroek nu deel van
uit maakt) en het oude bollendorp een lange, gemeenschappelijke geschiedenis hebben.

Dat ze geen ‘nieuwtjes’ voor elkaar zijn, maar oude bekenden.
Daarover zal Lieuwe Zoodsma,
directeur van het Noord-Hollands archief, het één en ander
uit de doeken en uit de boeken
doen in het Trefpuntcafé in Bennebroek. Het Trefpuntcafé opent
zijn deuren op vrijdag 6 februari om 20.00 uur. Om half negen
komt de speciale gast aan het
woord. De toegang en de drankjes zijn gratis. En ook als u in
Haarlem, Heemstede of Hoofddorp woont, allemaal plaatsen
die binnenkort ook in Bloemendaal worden ingelijfd, bent u van
harte welkom!
Voor meer informatie: www.trefpuntcafe.nl

Gezellig wandelen met senioren

zien van onduidelijke etiketten.
Een speelbal van de commercie, die zich richt op jonge mensen. Die moeten echter wel kunnen achterhalen wat ze eten en
dat vinden ze in het boek van Ellen Govers. Het rekent af met alle boeken over wonder diëten,
geeft inzicht in het eigen eetgedrag en draagt bij tot verandering van het eet- en bewegingspatroon. Het boek holt niet achter trends aan, maar vertelt gewoon zoals het is. Verkrijgbaar
bij Boekhandel Blokker op de
Binnenweg onder de titel: Alles
wat je moet weten over eten om
gezond, mooi en slank te worden.
Ton van den Brink

Bennebroek - De duinwandelingen van Welzijn Bloemendaal,
locatie Bennebroek zijn erg populair. Voor veel senioren is een
uurtje wandelen in de duinen
goed te doen. Het is een perfecte combinatie: Èn in beweging zijn en het ontmoeten van
andere senioren! Op maandagochtend 9 februari wordt er een
duinwandeling gehouden in
de Amsterdamse Waterleidingduinen.

Praten over
‘Juliana’

Bennebroek - Op dinsdag 10
februari organiseert Welzijn
Bloemendaal, locatie Bennebroek een Koffie Plus-ochtend
voor senioren in het voormalige
gemeentehuis van Bennebroek.
Het thema van deze ochtend

Vertrek vanaf ingang ‘t Panneland om 10.00 uur. Mocht het
vervoer een probleem zijn, dan
kunt u dit aangeven bij Welzijn
Bloemendaal, locatie Bennebroek.
De vrijwilligster vertrekt om 9.50
uur vanaf het voormalige gemeentehuis en kan 3 mensen
meenemen in haar auto. Voor
deze activiteit kunt u zich aanmelden via 5845300.
is: Het koningshuis, Juliana gewoon & bijzonder. U krijgt beelden te zien van de verloving van
Juliana tot en met haar koningschap. Ook worden foto’s getoond en oude filmbeelden van
Koningin Wilhelmina. Aanvang
om 10.30 uur. Entree: 3 euro, incl. koffie of thee. Voor deelname
dient u zich vooraf aan te melden via 5845300.
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Concert ‘In voor en tegenspoed’

Projectkoor 023 zingt
bruiloftsliederen

George van den Putten met het certificaat en geflankeerd door Marc en Michiel.

ERA-makelaar Van den Putten
als eerste gecertificeerd
Heemstede - George en John van den Putten van Van den
Putten ERA makelaars OG uit Heemstede zijn als eerste ERAmakelaar gecertificeerd voor de nieuwe verkoopmethode
ERA/Bieden en Wonen®. Samen met een aantal collega’s uit
West Nederland zijn zij geselecteerd om mee te dingen naar de
eerste certificaten. Voor George en John is ERA/Bieden en
Wonen een uitstekende aanvulling op hun uitgebreide ERA
dienstverlening. Met deze innovatieve dienst kunnen zij binnen 30 dagen een woning verkopen tegen de hoogst haalbare marktprijs.
Met deze methode wordt een
huis verkocht op internet bij
opbod. Het huis wordt aangeboden met een ‘vanafprijs’, die
dient als het vertrekpunt voor
prijsonderhandelingen. Mensen
die interesse hebben, bezichtigen het huis en schrijven zich
bij de ERA makelaar in, die de
woning te koop heeft, als bieder.
Op het moment van de internetverkoop loggen zij in op een af-

geschermde website. Tijdens
het proces wat volgt bepalen de
bieders de hoogst haalbare prijs
van het huis op dat moment. Deze methode is niet alleen transparant voor alle bieders, de verkoop van het huis verloopt een
stuk sneller in deze trage markt
en dat is natuurlijk goed nieuws
voor de verkoper van een huis.
Van den Putten: “ERA/Bieden en

Wonen is in andere plaatsen al
succesvol gebleken en een geweldig alternatief in de huidige
markt. Deze dienst is voor onze
opdrachtgevers een uitstekende manier om snel hun huis te
verkopen. Het verkopen bij opbod via internet is een vernieuwende aanpak die de toekomst
heeft. In de huidige markt biedt
het voor verkopers de gelegenheid veel meer geïnteresseerden
te trekken.”
Bieden en Wonen werkt alleen
met de ERA-makelaarsgroep.
Deze zijn gecertificeerd aanbieders van deze vernieuwende verkoopaanpak.
Alle ERA-makelaars in Nederland zijn ook aangesloten bij de
NVM. Meer informatie vindt u op
www.era.nl/biedenenwonen.

Rabobank Haarlem en Omstreken
ontvangt award voor beste receptiepost
Regio - Op zaterdag 24 januari jl. is de SPARQ
Quality Award voor de beste receptiepost 2008
uitgereikt aan Rabobank Haarlem en Omstreken. Deelnemers zijn alle telefoon- en receptieposten in Nederland die SPARQ in beheer heeft. De sprankelende uitreiking vond
plaats tijdens een Dutch Delight Party in
Madurodam.
Dienstverlening ten top
Tijdens de mystery visit viel de warme en oprechte ontvangst bij Rabobank Haarlem en
Omstreken direct op. De pro actieve en klantgerichte houding van de receptionisten zorgden voor een zeer welkom gevoel. Ook op
bereikbaarheid, herkenbaarheid en toegankelijk-

heid van het pand scoorde de Rabobank hoog.
Tot slot droeg de ontvangstruimte bij aan het
winnen van de award. Representatief, gastvrij en
van alle gemakken voorzien.
Het onderzoek, voorafgaand aan de uitreiking,
wordt verricht door onderzoekbureau Quality Support. In opdracht van de business line Outsourcing van SPARQ verricht het bureau
mystery calls bij alle telefoon- en receptieposten
die SPARQ in beheer heeft. Het bureau onderzoekt bereikbaarheid, snelheid van opnemen en
de meldtekst. Tijdens de mystery visits door de
business line Training & Assessment van SPARQ
wordt gelet op contact met bezoekers, representativiteit en pro-actief handelen van de receptionisten.

Regio - Haarlems Projectkoor
023, dat geleid wordt door Felix
van den Hombergh, geeft op 7
en 8 februari concerten met bijzondere huwelijksmuziek uit de
20e eeuw, getiteld ‘In voor- en
tegenspoed’. Volksliederen voor
bruiloften, odes aan de liefde,
maar ook waarschuwingen om
vooral nooit te trouwen. Kortom,
serieuze en lichtvoetige muziek
uit alle windstreken met het huwelijk als rode draad. Het zal een
concert zijn voor fijnproevers
van koormuziek met prachtige
juweeltjes van Tormis, Whitacre en Szymanowski, maar ook
met ontluisterende koren van
de ongelukkig getrouwde vrouwen van Dallapiccola. Daarnaast
werken van Ton de Leeuw, Walton en een Armeense huwelijksketenzang van Komitas Vartapet.
Een zeer gevarieerd programma
met zelden gehoorde muziek in
het Pools, Ests, Armeens, Italiaans, Frans en Engels.
Het concert op zondag 8 februari is om 20.15 uur in de Lutherse Kerk, Witte Herenstraat 22 te
Haarlem. Kaarten aan de kerk
kosten 11 euro, voorverkoopprijs

ving. Onder deskundige leiding
van de Heemsteedse dirigent
Felix van den Hombergh, bekend als dirigent van kamerkoor
Doulce Memoire, wordt ieder
jaar gewerkt aan een uitdagend
programma van minder bekende, maar bijzonder mooie koormuziek. Met een wisselende samenstelling brengt het koor iedere keer interessante koormuziek ten gehore, die je niet snel
op het programma van andere
koren zult zien. Het doel is om
speciale koormuziek op hoog nivo te laten horen en daarbij de
kwaliteiten van de projectzangers optimaal te benutten.
Dit derde concert van Haarlems Projectkoor 023 is opgezet
rond het thema ‘In voor- en tegenspoed - Huwelijksmuziek uit
de 20e eeuw’. Er is een enorme
diversiteit aan bruiloftsmuziek
verzameld: Mysterieuze volksmuziek uit Polen, bezwerende
ketenzang met oosterse klank
en dito toonladder uit Armenië,
meditatieve klanken van Ton de
Leeuw’s ‘A cette heur du jour’,
Italiaanse protesten van ongelukkig getrouwde vrouwen, rit-

10 euro, kinderen t/m 16 jaar 5
euro. Kaarten bestellen door
geld over te maken op rek.nr.
3527341 t.n.v. Haarlems Projectkoor 023 te Haarlem, o.v.v. kaartjes HPK023 08-02-09. Indien
betaald vóór 5 februari liggen de
kaarten klaar bij de kassa.
Voor meer informatie over het
koor en het concert: http://
hpk023.wetpaint.com
Haarlems Projectkoor 023 is een
kamerkoor, opgericht in 2006 en
samengesteld uit ervaren koorzangers uit Haarlem en omge-

mische Estse volksmuziek van
Tormis, en een ontroerende liefdesverklaring van Whitacre aan
zijn vrouw. Kortom, een concert
vol afwisseling en verrassingen
om volop van te genieten.
Zangers die zin hebben om aan
een volgend project deel te nemen kunnen bellen voor aanmelding of meer informatie met
Antje Ehrenburg: 023-5248391.
Het volgende project zal bij voldoende deelname starten najaar
2009. Zie voor meer info: http://
hpk023.wetpaint.com

Nieuwe voorstelling Lilaluna

Heemstede - Op zaterdag 7 februari is er weer een vrolijke kindervoorstelling in Lilaluna Verteltheater. De voorstelling heet
Leeuwenmoed. Lodewijk, het
zoontje van leeuwenkoning Leopold, wordt ontvoerd. De koning
zoekt de sterkste en slimste dieren van de jungle uit om op zoek
te gaan naar Lodewijk. Maar hij

kan hem nergens vinden. Dan
krijgt hij hulp uit onverwachte
hoek. Aanvang: 14.30 uur. Entree: 6,50 euro (kinderen) en 7,50
euro voor volwassenen. Kaarten reserveren via 023-5475892
of via info@lilaluna.nl. Meer info vindt u op www.lilaluna.nl
Locatie: Ir. Lelylaan 10 (in het oude Nova College) in Heemstede.
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Zandvoortselaan in beweging...
Wildeboer makelaars
vaklui in de regio
Heemstede – Met 85 jaar ervaring in de makelaardij zijn
de makelaars van Wildeboer
aan de Zandvoortselaan 177179 een van de oudste bemiddelaars in de verkoop en aankoop van huizen en bedrijfspanden. Bram Troost, eigenaar van makelaarskantoor
Wildeboer, heeft zelf 40 jaar
ervaring. Dat het momenteel
moeilijk ligt in de markt beaamt hij volmondig, maar hij
heeft wel meer lastige tijden
meegemaakt. Dan is vertrouwen in een gevestigde naam
heel belangrijk en de kennis
wordt door klanten gewaardeerd. In Heemstede en Aerdenhout kennen zij vrijwel elke woning, wijken, de maatschappelijke
voorzieningen
en wat de gemeente voor bestemmingsplannen heeft. Hele
generaties hebben al gebruik

Nu een introductieaanbieding

Ontspannen afslanken
bij LaRiva
Heemstede - Afvallen op een
natuurlijke manier zonder urenlang in de sportschool te staan.
Het kan bij LaRiva, Instituut voor
Natuurlijke figuurcorrectie.
“We beginnen altijd met een figuuranalyse”, vertelt figuurconsulent Cecil Hengeveld. “We bespreken op welke plekken iemand wil afslanken, bijvoorbeeld
alleen de dijen of over het hele lichaam.” Na de figuuranalyse
wordt een persoonlijk behandelplan samengesteld.
Afslanken en corrigeren gebeurt
bij LaRiva in een warmtecabine waarin mensen liggend oe-

Heemstede - Op de Heemsteedse Dreef raakten woensdag 28 januari omstreeks 18.00
uur een bromfiets en een fiets
met elkaar in botsing. De bromfietster, een 18-jarige Haarlemse, liep daarbij een gebroken
arm op. De fietser reed over
het fietspad in de richting van
de Adriaan Pauwlaan. Hij reed
aan de verkeerde kant, tegen
het verkeer in. De man, een 40jarige man uit Haarlem, kreeg
proces-verbaal.

gemaakt van hun kennis en
vakmanschap.
Beheer en financiën
Binnen de organisatie van
Wildeboer makelaars is Jacco Könings niet alleen de beëdigde makelaar maar ook
de door de wol geverfde belastingadviseur. Bij beheerzaken neemt hij heel wat werk
uit handen van ondernemers
en is gelijk de financiële adviseur. Voor particulieren is dat
handig bij schenkingen, erfenissen en bij schattingen.
Als oud-taxateur van de belastingen kent hij alle ins-en
outs. Hij is helemaal op zijn
plaats in het gevarieerde werk
van een makelaarskantoor als
Wildeboer dat altijd al breed
werkzaam was en blijft. Een
brede dienstverlener. Dat
vraagt overigens wel een per-

feningen moeten doen. “Door
de warmte verbrand je veel meer
vet”, vertelt Cecil. “Een half uurtje in de cabine staat gelijk aan
twee en een half uur sporten in
de sportschool.” Omdat de oefeningen liggend worden gedaan
kosten ze weinig inspanning.
“Deze methode is daarom ook
erg geschikt voor mensen die al
wat ouder zijn of reuma hebben.
De oefeningen zijn dan ook samengesteld door een fysiotherapeut” vertelt Cecil.
Na de oefeningen komt het
‘relax’-gedeelte van de behandeling in de ozonzuurstofcabine. In
deze cabine kunnen mensen bijkomen van de oefeningen terwijl
de ozonzuurstof op het lichaam

manent bijhouden van de wet en
de nieuwe regels die betrekking
hebben op de makelaardij, daar
zorgt de NVM voor. Het Belasting College zorgt voor het bijblijven op belastingtechnisch gebied. Leuk als het je vak is, voor
Jacco geen last maar gewoon
nieuwsgierigheid. Een opmerkelijke aankoop was onlangs de
drie panden aan de Voorweg 1618-20 die nu samengevoegd zijn

inwerkt. “Ozon stimuleert de
stofwisseling en de bloedsomloop”, vertelt Cecil. “Het vermindert cellulite en maakt de huid
elastischer. Ozon doet heel veel
goeds voor je lichaam.
Bewust met de voeding omgaan
is erg belangrijk; daarom geven
de figuurconsulenten van LaRiva ook voedingsadviezen. “Het
belangrijkste is niet alleen dat je
gewicht kwijt bent maar ook dat
je figuur er goed uitziet. Na elke vijf behandelingen meten we
hoeveel centimeters in omvang
de cliënt kwijt is”, aldus Cecil.
Wie geïnteresseerd is kan momenteel gebruik maken van de
introductieaanbieding. Bij het afsluiten van een advieskuur komen er drie behandelingen gratis bij. LaRiva is gevestigd aan
de Raadhuisstraat 27. Voor meer
informatie
023-5474419
of
www.lariva.nl

Geef met je hart

Lieve cadeaus voor Valentijn
bij de Wereldwinkel
Heemstede - Een romantische
kaars van gestapelde hartjes,
een hippe schoudertas van vilt
óf de ingrediënten voor een fairtrade diner voor twee met Vonkelwijn. Originele 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 fair-

trade Valentijnscollectie vind je
in Wereldwinkel Heemstede.
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

Verkeerde kant
van de weg

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. U bent van harte
welkom bij Wereldwinkel Heemstede, Raadhuisstraat 29.

en waar nu een heel gezin
in woont. Drie in èèn komt
niet vaak voor, zelfs niet in
de veertig jaar van Makelaar
Bram Troost.
U vindt Wildeboer makelaars taxateurs op de geheel
gerenoveerde
Zandvoortselaan 177-179, telnr 023
5428001 e-mail: a.troost@
wildeboer.nl
Ton van den Brink

Doopsgezinde
gemeente

Heemstede – Op zondag 15 februari houdt de Doopsgezinde
Gemeente een kerkdienst in de
Kleine Vermaning aan de Postlaan in Heemstede. De dienst begint om 10.30 uur en wordt voorgegaan door ds. J. Gulmans.

Lezing
Kees ‘t Hart

Heemstede - Donderdag
12 februari vindt een lezing
plaats door Kees ‘t Hart over
De keizer en de astroloog. De
lezing wordt georganiseerd
door Boekhandel Blokker.
Simon, een pas afgestudeerde arts, wordt uitgenodigd aan
het hof van Wilhelm II in Doorn.
De Duitse keizer, die na de Eerste Wereldoorlog asiel heeft gekregen in Nederland, is zeer geïnteresseerd in astrologie, een
onderwerp waarvoor ook Simon
een meer dan gemiddelde belangstelling koestert. Maar de
jonge arts is niet alleen in Huis
Doorn om Wilhelms horoscoop
te trekken.
Zijn leermeester, een beroemde
zenuwarts, roept zijn hulp in om
de keizer te genezen van zijn wanen en dwangneuroses, waarvan
obsessief houtzagen en houthakken nog wel de onschuldigste zijn.
Aanvang 20.00 uur. Toegang 5,euro.

Getuigenoproep
beroving
buschauffeur
Heemstede - De politie is in
het onderzoek naar de beroving van een buschauffeur, vrijdagavond 23 januari omstreeks
23.00 uur, op zoek naar getuigen. Het slachtoffer werd omstreeks 23.00 uur op de kruising van de Koedieflaan met
de Herenweg van zijn geld beroofd. Er is een summier signalement bekend van de daders:
• dader 1: blanke man, ongeveer 1.80 m. donkerkleurig training/joggingpak, grijze/
ecru muts
• dader 2: sportief gekleed,
muts.
De politie wil graag in contact
komen met mensen die getuige zijn geweest van deze beroving. Maar ook mensen die
tussen 22.30 uur en ongeveer
23.15 uur deze personen hebben gezien in de buurt van de
Koedieflaan of Herenweg worden verzocht contact op te nemen met de recherche van
Heemstede, via 0900-8844.

Tieners maken
film

Heemstede - Word jij een filmster of regisseur? In de krokusvakantie kunnen tieners van 11
- 14 jaar in Plexat meedoen aan
een workshop film maken. Aan
de hand van een scenario, waar
de tieners nog wel zelf iets mogen bedenken, acteren ze in de
film, staan achter de camera en
monteren daarna hun eigen film.
Kortom ze krijgen in 2 middagen een kijkje in de wereld van
de film. En natuurlijk hun eigen
film op dvd mee naar huis. De
workshop is op 17 en 18 februari van 13.00-16.00 uur bij Casca
in Plexat - de Luifel, Herenweg
96, Heemstede. Kosten voor deze twee middagen: 10,- euro.
Geef je snel op, want er kunnen
maximaal 10 deelnemers mee
doen! Tel. 023 – 548 38 28.
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Esther Verhoef signeert bij ‘De Pijp’
Heemstede - Zaterdag 7 februari van 15.00 tot 16.00 uur signeert Esther Verhoef haar bestseller Alles te verliezen bij Kantoorboekhandel De Pijp.
Op 20 november j.l. verscheen
Alles te verliezen, de nieuwe literaire thriller van Esther Verhoef.
Het boek kwam direct binnen op
de derde plaats in de bestseller
top-60. De tweede week na het
verschijnen staat het boek op
nummer 1 en blijft hier 6 weken
staan. Ook nu nog is het boek
niet meer uit de bestseller lijsten weg te denken. Naast alle lovende recensies werd Alles
te verliezen genomineerd voor
Beste Vrouwen Thriller 2008!
Alles te verliezen
Je kunt je verleden wel de rug
toekeren, maar wat als het verleden jou niet wil loslaten?
Claires leven is niet zo smetteloos
als ze doet voorkomen. Na tien

jaar cel is haar ex Marius weer op
vrije voeten. Hij heeft Claire getraceerd en is niet van plan haar
zomaar op te geven. Of heeft hij
andere motieven?
Esther Verhoef veroverde in 2006
met haar thriller Rendez-vous in
één keer de bestsellerlijsten, in
2007 gevolgd door Close-up.
Zowel Rendez-vous als Closeup werd genomineerd voor de
NS Publieksprijs en bekroond
met de Zilveren Vingerafdruk.
Close-up werd bovendien genomineerd voor de Gouden Strop.
Van beide boeken zijn in totaal
meer dan 500.000 exemplaren
over de toonbank gegaan en de
vertaalrechten zijn verkocht aan
Engeland, Duitsland en Rusland.
De filmrechten van Rendez-vous
zijn aangekocht door Endemol.
Daarnaast schrijft Esther – onder de naam Escober – samen
met haar man psychologische

Langste slangenmuur in
Europa bij Huis te Manpad
Heemstede - De buitenplaats
Huis te Manpad aan de Herenweg 9 te Heemstede opent vanaf
februari weer haar poorten. Het
Huis te Manpad is een eeuwenoude buitenplaats en behoort tot
de mooiste historische parken in
Nederland met goed bewaarde
overblijfselen van tuinaanleg uit
de zeventiende eeuw. Vooral de
slangenmuur met fraai leifruit is
bekend. Deze muur is de langste
in zijn soort in Europa.

Foto: Pieter Dhont.

In het vroege voorjaar kunt u ge-

nieten van de uitbundige bloei
van de stinsenflora. Het park
herbergt tevens talrijke broedvogels. Het grootschalig restauratieproject van Huis te Manpad is in 2006 begonnen. Tuin
en park worden in een periode
van vijf jaar voor een groot deel
in de oorspronkelijk staat teruggebracht. Deze winter is verder
uitvoering gegeven aan het hakhoutbeheer. In het bosgedeelte aan de kant van de Leidsche
Vaart zullen de oude waterlopen
worden hersteld en uitgebag-

Verliefd, een nieuwe liefde, of misschien
zijn jij en je geliefde al heel lang bij elkaar? Laat Cupido
je inspireren schrijf een mooi liefdesgedicht naar onze
dichtrubriek Dichtstorten@yahoo.com.
De mooiste gedichten zullen in de week van Valentijnsdag worden gepubliceerd in onze rubriek ‘Dichtstorten Valentijnsspecial’ die eenmalig ‘Hartstorten’ gaat
heten!

Dichtstorten
actiethrillers, waarvan Ongenade de meest recente is.
Kantoorboekhandel De Pijp,
Raadhuisstraat 30, Heemstede,
023-5287562, www.depijpheemstede.nl
gerd en diverse duikers worden
vernieuwd.
Een aantal grote populieren worden verwijderd. Verder is een 90tal nieuwe fruitbomen geplant
die tezamen een hoogstamfruitboomgaard vormen met oude
historische rassen.
In de directe omgeving van de
menagerie zal een nieuw beplantingsplan gerealiseerd worden.
Het park van Huis te Manpad is
alleen in excursieverband te bezoeken. In het voorjaar, van 1 februari tot 31 mei op dinsdag
om 14.00 uur en zaterdag om
10.00 uur. Van 1 juni tot 15 oktober is het park alleen op zaterdag opengesteld om 10.00 uur.
Op deze tijdstippen staat er aan
de poort een gids klaar, die een
rondleiding verzorgt en het een
en ander vertelt over de flora en
fauna en de rijke geschiedenis
van deze goed bewaarde buitenplaats. Aanmelden voor deze excursies is niet nodig en er worden geen kosten berekend. Het
huis zelf is particulier bewoond,
evenals de overige woningen op
het terrein en zijn derhalve niet
te bezichtigen.
Wilt u in groepsverband het Huis
te Manpad bezoeken, buiten
de tijden van openstelling, dan
kan dat, behalve op zondagen.
U kunt hierover contact opnemen met mevrouw Wilmink, telefoon: 023-5287528. Voor overige informatie betreffende de
opentelling of excursies kunt u
terecht bij Peter de Jong, excursiecoördinator: 0252-377656 of
bij tuinbaas Fred van der Hengst:
06-54695876.

Krokusvakantie activiteit: Speurtocht!
Heemstede - Voor kinderen
van 4 tot 12 jaar is er in de krokusvakantie een leuke speurtocht.
We gaan op zoek, maar waar

naar? Kom je ook gezellig
meedoen? De speurtocht is
op donderdag 19 februari van
14.00 tot 16.30 uur bij Casca
in Plexat - de Luifel, Herenweg

Dichtstorten
Valentijnsspecial

96, Heemstede. Deelname kost
2 euro per persoon.
Aanmelden kan van maandag
t/m vrijdag, van 9.00 tot 12.00
uur: telefoon 023 – 548 38 28.

Dichtstorten is een open podium voor dichttalent. Wilt u ook
een eigen gedicht in de Heemsteder publiceren, dan kunt u dit
e-mailen naar dichtstorten@yahoo.com. Per post kan ook: de
Heemsteder, Visserstraat 10, 1431 GJ Aalsmeer. Inzendingen
van foto’s kunnen niet worden geplaatst.

Laat de dromen waar ze horen
Waar niemand ze kan verstoren
Wonderen heel gewoon zijn
Alleen maar liefde en geen pijn
Laat dromen waar ze horen
Waar ze kunnen bekoren
Verwachting geen hoop is
De uitkomst gewis
Laat dromen zijn wat ze zijn
Tussen twee werelden een lijn
Wat is de werkelijkheid
Wat is de echte tijd
Laat mij maar dromen
Laat mijn dromen uitkomen

Monique Philippo

Sociale Vaardigheidstraining voor
jongeren (13-15 jaar)

Heemstede - Voor leerlingen
van het voortgezet onderwijs kan
een sociale vaardigheidstraining
helpen om zekerder in het leven
te staan. Speciaal voor jongeren die zich in contact met anderen ongemakkelijk voelen of
die niet weten hoe met bepaalde situaties om te gaan. Soms
ontstaat hierdoor ruzie, pestgedrag of aanpassingsproblemen
aan de groep.
De training wordt gegeven aan
jongeren van 13 tot 15 jaar. Het
doel van de training is dat tieners zich zekerder gaan voelen
en op zichzelf durven vertrouwen in situaties waarin ze met
anderen om gaan. Dingen die
door de tieners als lastig worden ervaren worden in de groep
besproken. Al gauw merken ze
dat anderen deze gevoelens ook
hebben en herkennen. Er worden oefeningen gedaan om te
kijken of je bepaalde situaties
ook op een andere manier aan
kunt pakken. Dingen die we tijdens de training bespreken en
oefenen kunnen dan thuis worden geoefend.
Aan bod komen o.a. de volgende onderwerpen: het moeilijk
vinden om voor je eigen mening

uit te komen; willen dat je niet zo
verlegen was; lachend rondlopen terwijl je je eigenlijk verdrietig voelt van binnen; het moeilijk
vinden om een gemaakte fout
toe te geven. Docente Docente
Pia Rondeel is gestaltpsychotherapeut en heeft een eigen praktijk voor Gestalt Psychotherapie. Pia is mentor, counselor en
vertrouwenspersoon op College
Hageveld.
Denkt u dat uw tiener dat extra stukje zelfvertrouwen wel
kan gebruiken, dan kunt u hem
of haar opgeven voor de cursus Sociale Vaardigheids Training (13-15 jaar), deze start op
maandag 23 februari van 16.30
tot 18.00 uur. Gedurende de cursus Sociale Vaardigheidstraining
(13-15 jaar) worden ook nog
twee ouderbijeenkomsten georganiseerd.
Er zijn 8 bijeenkomsten voor de
tieners, altijd op woensdag van
16.30 tot 18.00 uur bij Casca in
de Luifel, Herenweg 96, Heemstede. Kosten voor 10 keer:
250,00 euro.
Aanmelden kan bij Casca van
maandag t/m vrijdag van 9.0012.00 uur: tel. 023-5483828
kies 1.
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Tegenvallers bij VEW
Heemstede - En weer was er
een voetballoos weekend. De
KNVB had alle amateurwedstrijden afgelast. De velden waren nog steeds te hard en VEW
heeft nog steeds geen kunstgras
dus kon er alleen maar getraind
worden.
Een andere tegenvaller was:
Het jeugdbestuur had voor de
wedstrijd Haarlem-RKC honderd toegangsbewijzen voor de
jeugd. U raadt het al: ook deze
wedstrijd was afgelast.
Het programma voor zaterdag 7
februari, als alles meezit:
VEW-1- Hoofddorp-1
VEW-2- JOS-2
Pancratius- VEW-3
VEW-4- Kennemerl-3
VEW-5- Bl’daal-4

14.30 uur
12.00 uur
14.45 uur
13.00 uur
15.00 uur

St’vogels-vet- VEW-vet
VEW-a1
VVC-c- VEW-c1
H’dorp-c- VEW-c2
VEW-me
VEW-e1- DSOV-e
VEW-e2- O. G.-e
VEW-e3- UNO-e
Schoten-f- VEW-f1
Overbos-e- VEW-f2

14.30 uur
vrij
11.00 uur
12.00 uur
vrij
10.30 uur
09.30 uur
09.30 uur
09.15 uur
10.00 uur

Wilt u meer weten over VEW:
Gerben Jukema, jeugdvoorzitter,
g.jukema@tiscali.nl, Henny van
Rooijen, wedstrijdsecretaris, tel.
5336239.
Inlichtingen over de senioren:
www.vewheemstede.nl
Nog één ding op de agenda:
vrijdag 13 februari- zesde ronde
VEW klaverjas competitie. Aanvang 20.00 uur.

Lezing ‘Bugatti & Zo’
‘Eigenlijk elk jaar zo’n weekend’

HPC Jeugd op trainingskamp
Heemstede - In het weekend
van 31 januari en 1 februari zijn de jongste wedstrijdzwemmers van HPC Heemstede op trainingskamp geweest naar het KNVB Sportcentrum in Zeist.
De kinderen hebben dit weekend grotendeels zelf mogelijk
gemaakt door afgelopen najaar behoorlijk veel loten voor de
Grote Clubactie te verkopen.
Maar liefst 25 kinderen in de
leeftijd van 6 tot 13 jaar, 5 trainers en 4 begeleiders gingen
zaterdagmorgen met een grote bus op weg naar Zeist. Daar
werd ‘s morgens en ‘s middags
twee uur hard getraind in hetzelfde zwembad waar de dames
waterpoloploeg de basis heeft
gelegd voor de gouden medaille van Beijing 2008.
Deze jonge kinderen zwemmen

veel wedstrijden en doen dat
over het algemeen erg goed. Er
zijn er zelfs een aantal bij die regelmatig in de Top 100 van Nederland staan. Dit weekend
stond vooral in het teken van de
techniek, waarbij volop aandacht
is besteed aan de start en de
keerpunten. Door middel van videoregistratie konden de kinderen precies zien op welk vlak zij
nog kunnen verbeteren. Het trainersteam is het erover eens dat
een dergelijk intensief trainingsweekend eigenlijk ieder jaar
plaats zou moeten vinden. Maar
natuurlijk was het niet alleen
maar hard werken. Na de laatste
training en de spannende wandeling naar het logeeradres door
een aardedonker bos, was er na
de maaltijd een bonte avond. De
optredens zorgden voor veel hilariteit. Daarna genoten de kinderen van een echte “pyama-

bingo”, waarbij er voor iedereen
een grappige pen en een leuke prijs was. Daarna moesten
ze toch echt gaan slapen, maar
zoals het hoort tijdens dit soort
weekenden, werd het pas laat
rustig op de slaapzalen.
Op zondag stond er nóg een
twee uur durende training op
het programma. Maar voor het
zover was, werd eerst de verjaardag van Daniël uitbundig gevierd.
Na de training mocht iedereen
nog een uurtje spelen in het subtropische zwemparadijs van Zeist
Dodelijk vermoeid maar uitermate tevreden kwam de hele groep
zondagmiddag weer in Heemstede aan. Trainers en zwemmers waren het erover eens dat
dit een superweekend was geweest! Diverse sponsoren maakten dit weekend mogelijk.

Heemstede – Vereniging Dante Alighieri organiseert woensdag 11 februari een lezing over
de familie Bugatti.
Dr. Hans Breteler verzorgt de
lezing in de bovenzaal van de
bibliotheek te Heemstede. Leden
van de vereniging hebben gratis
toegang en introducés betalen 3
euro. De lezing wordt gegeven
in de Nederlandse taal.
Vanaf het eind van de 19e eeuw
manifesteren zich enkele leden
van de Italiaanse familie Bugatti in met name het Noorden

van Italië, het Zuiden van Zwitserland en in de Frans/Duitse
Elzas. De familie heeft bekende mensen voortgebracht. Het
gaat om Ettore (m.n. automobielen), Rembrandt (beelden), Bice
(gehuwd met schilder Giovanni
Segantini en moeder van diens
zoon Gottardo), Carlo (meubels)
en Jean (autoconstructeur).
Dr. Hans Breteler heeft zich verdiept in allerlei cultuuruitingen,
daarbij speelt hetgeen in Italië
gebeurt en gebeurde een belangrijke rol.

Liefdesmarkt (11-14 jaar) bij Casca
Heemstede - ‘t Is weer Vrijdag:
dé vrijdagavond voor tieners bij
Casca! In de week van 8 tot en
met 14 februari is het de Week
van de Liefde. Valentijnsdag –
op 14 februari - valt ook in deze week: de dag dat je een geheime liefde, anoniem, mag laten weten wat je voor hem of
haar voelt. Bij ’t Is weer Vrijdag is
daarom een leuke en informatieve Liefdesmarkt op vrijdagavond
13 februari. Van alles over dé
liefde: luchtige en lachwekkende spelletjes en veel informatie.

Het wordt gewoon een avond
waar je kunt binnen lopen, kijken of meedoen, maar ook gewoon poolbiljarten of airhockey
spelen. En: de entree is helemaal
gratis. ‘t Is weer Vrijdag is altijd
in de jongerenruimte van Plexat
de Luifel, Herenweg 96, Heemstede, van 20.00 tot 22.00 uur. De
entree is deze keer gratis.
Je hoeft je niet op te geven, gewoon langskomen voor een
avond lachen en lol met leeftijdgenoten, vrienden en vriendinnen.

Bridgeclub Bel Air

Puike prestatie van Hilda en Henk

Regio - Met een gemiddelde van ruim 61% gaan Irma v.
Roosmalen en Tine Posthuma
onbedreigd naar de derde zege in deze competitie. Liesbeth
Warmerdam en Ans Pieters zullen de strijd volgende week aanbinden met Jan en Joop Warmerdam voor de tweede en de
derde plaats. Anita v.d. Meulen
en Joke v. Dam hebben een te
grote achterstand om daar nog
aanspraak op te kunnen maken.
Na een zeer lange tijd in de A lijn
te hebben gespeeld zullen Nellie en Niek Koopman de volgen-

de serie in de B lijn moeten gaan
optreden. In de B lijn leverde
Hilda en Henk Uittenbroek een
puike prestatie. Met maar liefst
74,17% werden zij eerste en nemen gelijk de eerste plaats in.
André Mesman miste zijn broer
Martien en speelde met Gert v.d.
Beld. Dit paar kwam niet verder dan 45,83% en zijn voorbij
gestreefd door Marlies ten Kate en Roos v.d. Elst. Roos speelde met Els Zonneveld uit de C
lijn en met 52,92% waren de dames best tevreden. Jan van Dam
en Irma Klinkhamer moeten vol-

gende week 68% halen om het
vege lijf te redden en dat lijkt onbegonnen werk. Toos v.d. Tweel
en Albert v.d. Moolen zijn verzekerd van een plek in de B en
An Touw en Wil v. Dijk ook. Riek
en Nico Timmers deden een poging om bij de eerste drie te komen en met 56,77% is dat bijna
gelukt. Een promotie zit er nog
in, omdat er vier in de B lijn onder de 47½ % gemiddeld staan.
Diny en Piet Clemens kwamen
maar tot 49,27% en moesten hun
plaats bij de eerste afstaan.
Piet van den Raad

De gedoodverfde kampioenen Irma van Roosmalen (r) en Tine Posthuma (l).
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Vrijwilligers redden elk
jaar duizenden padden
wil helpen bij de bescherming, is
welkom op de amfibieëndag op
8 februari.
Veel mensen trekken zich het
lot van de dieren aan en voeren
beschermingswerkzaamheden uit. Dat gebeurt vaak in
groepsverband. Samen zorgen
ze voor het plaatsen en onderhouden van gaas en emmers
zodat de padden niet kunnen
oversteken maar in emmers vallen. De padden in de emmers
worden ’s morgens vroeg overgedragen. Ook zetten zij zich
in voor de aanleg van paddentunnels waardoor dieren veilig
Foto: Jeroen Determan.

Regio - Binnenkort ziet u weer
‘s avonds mensen met lampen
en oranje hesjes langs wegen
lopen. U weet dan dat de paddentrek weer is begonnen. Van
februari tot eind april, afhankelijk van de temperatuur, ontwaken de padden uit hun winterslaap. Zij trekken van hun droge winterslaapplaats naar een
nat zomerverblijf om zich daar
voort te planten. Tijdens deze
tocht worden nog steeds duizenden padden doodgereden.
Gelukkig zijn er veel initiatieven
om de padden te beschermen.
Iedereen die geïnteresseerd is of

Vul de oplossingsbalk onderaan in en er ontstaat een ‘zeker’ woord.

kunnen oversteken. Landschap
Noord-Holland is op 30 januari
een actie begonnen onder haar
Beschermers. Doel is 40.000 euro te verzamelen voor twee paddentunnels in Schoorl.
Enkele paddengroepen zitten
dringend verlegen om nieuwe
vrijwilligers. Wie meer wil weten over de paddentrek, het leuk
vindt zich hiervoor in te zetten
of andere werkzaamheden wil
doen bij één van de paddenen amfibieënwerkgroepen is op
zondag 8 februari van 10.00 tot
17.00 uur welkom in Bezoekerscentrum de Hoep, Johannisweg
2 in Castricum. Die dag zijn alle paddenwerkgroepen aanwezig op de Amfibieëndag die door
PWN wordt georganiseerd.
Meer informatie op www.landschapnoordholland.nl.

Ongeluk door
‘luie’ ijskrabber

Regio – In Cruquius is vrijdag jl.
een auto op een stilstaande aanhanger geknald. De personenauto werd bestuurd door een 27-jarige man uit Cruquius. Het ongeval gebeurde op de parallelweg
van de Kruisweg, ter hoogte van
de Spieringweg. De man zag,
doordat hij zijn ruit niet goed had
schoongemaakt, de aanhanger
niet staan. Hij raakte gewond en
werd naar een ziekenhuis overgebracht. De voorzijde van zijn
auto raakte beschadigd.

Uitwisselingsbijeenkomst
over depressie

Regio - Het Cliënten Belangen
Bureau Kennemerland, Amstelland en De Meerlanden staat
voor belangenbehartiging, ondersteuning en emancipatie
voor, door en met cliënten in de
ggz. Op woensdag 11 februari organiseert zij een uitwisselingsbijeenkomst voor, door en
met (ex-) cliënten van de ggz
over het thema depressie. Deelname is gratis. Wat betekent het
om depressieve gevoelens te
hebben, hoe ga je er mee om en
wat is er aan deze problematiek
te doen? Het uitwisselen van ervaringen staat centraal. Een ervaringsdeskundige van de ervaringsdeskundigenpool zal haar
verhaal vertellen. De bijeenkomst vindt plaats op woensdag

11 februari van 13.30 tot 15.00
uur en wordt georganiseerd in
het Dolhuys (leslokaal), het museum van de psychiatrie, Schotersingel 2 in Haarlem. Het Dolhuys ligt op loopafstand vanaf
de achterkant (noordkant) van
het Centraal Station van Haarlem. Vanaf 13.00 uur is de ontvangst met koffie en thee. Vanwege een beperkt aantal plaatsen, graag vooraf aanmelden.
Voor meer informatie of aanmelden kunt u contact opnemen
met Karin Goudsmit of Renny
van den Berge van het Cliënten
Belangen Bureau, Gebouw Zuiderpoort, Amerikaweg 2, 2025
RA Haarlem, T: 023 – 5187690,
E: info@cbb-kam.nl, www.cbbkam.nl.

Onderzoek tevredenheid
winkelcentra
Regio - Op dinsdag 3 februari
is een onderzoek van start gegaan voor de winkeliers in verschillende winkelcentra, waaronder winkelcentrum Cronjé en
winkelcentrum Schalkwijk.
Het onderwerp van het project is het meten van de
tevredenheid van de bezoekers. Studenten van het ROC

Nova College in Haarlem voeren dit onderzoek uit. Zij krijgen hulp van VMBO- leerlingen
van het Sterren College en LJC2
in Haarlem. Aan het project
werken zo’n zestig mensen mee
en de coördinatie is in handen
van het platform arbeidsmarkten en onderwijs Zuid-Kennemerland.
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‘Love is in the air’

op Noordzee’s grootste cruiseferry
Regio - Van vrijdag 13 tot en met zondag 15 maart organiseert datingsite Lexa.nl in samenwerking met cruiseferrymaatschappij DFDS Seaways de meest romantische Love Boat
Cruise van het jaar. Tijdens de single cruise naar de trendy stad Newcastle (NoordoostEngeland) doopt Lexa de luxe DFDS cruiseferry ‘King of Scandinavia’ om tot een
ware ‘Love Boat’, een knipoog naar de gelijknamige serie uit de jaren ’70.
Singles op zoek naar romantiek, kunnen onder andere genieten van een Captains Diner, een
romantische film of een avondwandeling op het dek onder een heldere sterrenhemel.
Tevens wordt er een Lexa datingzone ingericht. De Lexa Love Boat draait drie dagen om
liefde, flirten en verleiden.

Rode Kruis vervult hartenwens:
een snoezelkar voor de Hartekamp
Regio - Op 30 januari jl. vervulde het Rode Kruis Haarlem en
Omstreken de hartenwens van
de cliënten van het dagcentrum
aan de Oostenrijklaan en Portu-

galstraat door de officiële ingebruikname van de ‘snoezelkar’.
Ter gelegenheid van het 140jarig jubileum van het Rode Kruis

Haarlem e.o. in 2008 mochten
instellingen en organisaties een
hartenwens indienen.
Stichting De Hartekamp Groep
is een zorginstelling in de regio Kennemerland die zorg en
dienstverlening biedt aan ongeveer 1800 mensen met een
verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Binnen de Hartekamp Groep heeft de Stichting
Fonds Hartewensen als doel financiële middelen te verwerven
voor aanvullende en recreatieve
voorzieningen waar geen andere financiering voor beschikbaar
is en die cliënten collectief ten
goede komen.
De aanschaf van de snoezelkar
is mogelijk gemaakt door bijdragen van leden en donateurs van
het Rode Kruis Haarlem en Omstreken.

Hooggevoelige sensitieve kinderen
Regio - CrystalStar de praktijk voor hoogsensitieve kinderen, volwassenen en natuurgerichte
therapieën verzorgt een presentatie over gevoelige, ook wel Nieuwetijdskinderen genoemd.
Deze is dinsdag 10 februari om 20.00 uur in het

ouderensteunpunt aan de Van Oosten de Bruijnstraat 60. De avond heeft een informatief karakter. Toegang bedraagt 5 euro.
Inlichtingen/reserveren: Lucy Geutjes, mail@
crystalstar.nl tel. 06-21553424 of kijken op
www.crystalstar.nl

Love is in the air?
Nou, niet alleen in de lucht maar
ook op zee! Wie kent de wereldberoemde serie uit de jaren ‘70
niet? Passagiers op zoek naar de
liefde en romantische avonden
aan boord van een mooie cruiseliner, besloten een reis te boeken op de Pacific Princess, ofwel de ´Love Boat‘. Daar stonden
Gopher, Dr. Adam, Isaac, Julie
en Captain Stubing klaar om het
hun passagiers zo aangenaam
mogelijk te maken en soms ook
om een handje te helpen op liefdesgebied.
Het ging niet altijd van een leien dakje maar uiteindelijk overwint de liefde toch alles en verliet iedereen uiterst tevreden deze droomboot.
Programma
Met de klanken van de originele tune van de serie Love Boat uit
de speakers en natuurlijk witte
serpentines wordt zwaaiend afscheid genomen van familie en
vrienden en koerst de ‘King of
Scandinavia‘ richting Engeland.
Aan boord van deze love Boat
Cruise ontbreekt het de singles
aan helemaal niets.
Zo ontvangen de singles een welkomstdrankje, wordt een Captains Diner geserveerd, speelt de
live band de hele avond de mooiste ‘love songs’ in de Columbus
Night Club en draait de bioscoop
non stop alle afleveringen uit de
eerste serie ‘Love Boat’. Na de
overnachting in een comfortabele hut met eigen toilet en douche begint de dag met een uit-

gebreid ontbijtbuffet. Bij aankomst in Newcastle wordt iedereen die wil gratis naar het centrum gebracht en geldt: Shop till
you drop! De pond heeft namelijk nog nooit zo laag gestaan als
nu.
Samenwerking
Lexa.nl heeft exclusief de samenwerking gezocht met DFDS
Seaways. Zij zijn met vijf passagiersschepen marktleider in ferryverbindingen op de Noordzee.
“Bij Lexa.nl staat plezier in daten
centraal en dat gaat zeker op tijdens de Lexa Love Boat. Wij zijn
altijd in voor originele en spraakmakende acties en DFDS Seaways was gelijk enthousiast
over ons idee. We zijn dan ook
heel blij met deze exclusieve samenwerking,” aldus PR & Event
Manager Michiel van Rijswijk
van Lexa.nl.

Spiritueel café
Regio - Op 8 februari kun je in
het spiritueel café Nicky’s Place in Haarlem mandala’s kleuren, lezen of een goed gesprek
aangaan en spirituele vrienden
ontmoeten. Aanvang om 14.15
uur met een meditatie. Toegang 10 euro, Nicky’s Place is
gevestigd in het ouderensteunpunt, van Oosten de Bruynstraat 60 hoek Westergracht.
Informatie: 023-5321009 of
www.nickysplace.nl

DOCK zoekt leidinggevenden
voor éénoudervakanties

Regio - Stichting DOCK
haarlem is op korte termijn op zoek naar vrijwilligers die zich gedurende de
vakantie in willen zetten voor
de vakantie van anderen.
Met name bij de éénoudervakanties in de Mei-vakantie
en in de zomervakantie is de
uitstroom momenteel zo groot
dat de kwaliteit van de vakanties in gevaar komt. Mochten
er onvoldoende vrijwilligers zijn
om deze vakanties te leiden,
dan gaan ze niet door.
De vakanties richten zich op
éénoudergezinnen met kinderen op de basisschool. Moeder
of vader gaat met de kinderen
op stap.
De lokaties zijn zo uitgekozen dat de gezinnen een eigen
kamer hebben. Het éénouderkarakter van de gezinnen is

Kerkdienst in
ziekenhuis

Regio - Zondag 8 februari om
10.00 uur vindt in de kerkzaal
in het Spaarne Ziekenhuis in
Hoofddorp een kerkdienst plaats.
Het is een dienst van Woord en
Tafel met een oecumenisch ka-

vaak het gevolg van een scheiding, die niet altijd even soepel
is verlopen.
Dat de kinderen, maar ook de
ouders, hier een deuk van kunnen hebben opgelopen is duidelijk. Daarom stelt Stichting
Dock aan de vrijwilligers die
deze vakanties leiden een aantal eisen. Ervaring met leidinggeven (bijvoorbeeld bij een
sportclub of scouting) is een
pre.
Ook zal er binnen het team
een aantal mensen moeten zijn
die wat ouder zijn, en daarmee
voor de meegaande ouders
voldoende
gesprekspartner
zijn.
Meer informatie op: www.stedelijkjeugdwerkhaarlem.nl
Bellen kan ook: 023-5430685
of 06-23251578.

rakter. Iedereen is welkom, zowel patiënten alsook bezoek. De
kerkzaal bevindt zich op de begane grond naast het restaurant
(volg route 55).
Voorganger is pastor mevrouw
B. Hazelzet-Buur. De zang wordt
ondersteund door het koor Cantate Domino uit Haarlem. (communieviering).
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‘Langs Wolk en Regenboog’

Heemstede - De liefhebbers
van de liedjes van Toon Hermans kunnen op vrijdag 20 februari hun hart ophalen in theater Casca de Luifel in Heemstede. Zanger en cabaretier Philip Paar maakt in het programma
‘Langs Wolk en Regenboog’ een
Tour de Chant langs de muziek
van Toon Hermans. De voorstelling gaat van start om 20.15 uur.
Hij wordt daarbij aan de vleugel
begeleid door Coen van Orsouw
jr. - jarenlang de vaste pianist en
orkestleider van Toon Hermans
zelf. Het programma is tot stand
gekomen in samenwerking met
Maurice Hermans, de zoon van
Toon.

Zowel de ontroerend mooie, als
de humorvolle liedjes en teksten
van Toon Hermans zullen voor
het voetlicht worden gebracht.
Philip Paar doet dit met zijn eigen stijl en aanpak.
Philip won enkele muziekprijzen
waaronder de Conamus-award
en de Leidse Jazz-Trofee.
Hij trad op in het theater met
het Metropole orkest, stond in
de schijnwerpers met de Skymasters, werkte onder andere
samen met Gerrie van der Klei,
Louis van Dijk en maakte opnames in Duitsland met het orkest
van de Norddeutscher Rundfunk.
In 2007 presenteerde hij als zanger/cabaretier zijn eerste solo-

gevraagd

omg. van merlelaan

Heemstede
martin

0251-674433
www.verspreidnet.nl

Regio – Een 53-jarige Amsterdammer liep dinsdag 3 februari
wel erg tegen de lamp. Bij controle op de A4 in de Haarlem-

mermeer kwam de politie erachter dat de man nog 65 onbetaalde boetes had! Het gaat om
een totaalbedrag van ruim 7.000
euro. Omdat de pechvogel dit
bedrag niet kon betalen, ging hij
direct de cel in, voor totaal 451
dagen.

lEt OP! Van elk artikel móet een vraagprijs worden vermeld!
*(Doorhalen wat niet van toepassing is)
Te koop/Aangeboden/Gevraagd*

Bubbelende
belletjes in
poppentheater
Regio - De voorstelling “Bubbelende Belletjes” belooft een opbeurende clownerie, interactief
poppenspel, komische poppen,
sprookjesachtigheid en meespeel kindertheater te zijn. Deze
voorstelling wordt gehouden bij
Poppentheater Zilveren Maan in
Overveen, op landgoed Elswout.
Te zien op 7 en 8 februari. Info:
06-22946290 of via www.poppentheaterdezilverenmaan.nl

Bomans
Gildewandeling

BeZorgers

Kaarten kunt u reserveren
bij theater de Luifel op tel.nr.:
023-54 83 828

65 Openstaande
boetes!

Gratis kabaal

Optredens
Yvonne Weijers
Jazz & Latin
Heemstede - De komende
twee zondagen zal de Heemsteedse zangeres Yvonne
Weijers optreden met haar
band. Aanstaande zondag
8 februari is er een optreden van 15.00 tot 18.00 uur
in Spijs aan de Zandvoortselaan in Bentveld. En zondag
15 februari is Yvonne met
haar band te beluisteren in
Jazzcafé ‘In den Uiver’ aan de
Riviervischmarkt in Haarlem.
Dat optreden is van 17.00 tot
20.00 uur. Dus als u zin heeft
in goeie swingende jazz !
Gecombineerd met bossa
nova’s, rumba’s en samba’s,
ga dan zeker even langs.
Wat muzikanten betreft heeft
Yvonne het neusje van de
zalm om zich heen verzameld. Ze speelt beide zondagen met pianist Cajan Witmer, bassist Vincent Kuiper, drummer Jasper van der
Wilden en saxofonist Ruud
Eeuwen.
Wilt u meer weten van deze
band? Surf naar www.yvonneweijers.nl

programma ‘Lachend Overleven’
met eigen liedjes en teksten.
En nu dus ‘Langs Wolk en Regenboog’, zijn nieuwe programma gewijd aan Toon Hermans.
Philip: “Licht en liefde zit in al het
werk van Toon. Met humor die
een ander nooit kwetst en met
een spirituele onderstroom die
door de jaren heen steeds dieper werd . In “Langs Wolk en
Regenboog” wil ik dat positieve
licht van Toon door middel van
zijn liedjes laten schijnen en voor
het publiek voelbaar te maken.
Samen met het publiek een
avondje ‘Toon’ beleven en daarvan genieten!”

Foto Han Bonink.

Een Tour de Chant langs de liedjes
van Toon Hermans

Regio - Op 12 februari kunt u
deelnemen aan de Gildewandeling ‘Bomans in Haarlem’. Hoewel
Godfried Bomans niet in Haarlem
is geboren voelde hij zich op en
top Haarlemmer. Hij heeft net als
zijn vader en grootvader sporen
in onze stad nagelaten. In deze
wandeling gaan we een belangrijk stuk van dat pad lopen. Vertrek Station kaartjeshal om 14.00
uur. Aanmelden noodzakelijk op
06-16410803. Tussen 9.00–10.00
en 18.00–19.30 uur. Kosten 2,50
euro p.p.

Telefoon:

023-

kantOOr CaMPlaan is GEslOtEn
LET OP: kabalen kunnen worden ingeleverd bij

1e regel
2e regel
3e regel
4e regel
5e regel
6e regel
7e regel

5

G
R
A
T
I
S

Primera de Pijp
raadhuisstraat 30, 2101 HH Heemstede
Of per post naar:
de Heemsteder, Visserstraat 10, 1431 Gj aalsmeer
o.v.v. Kabalen
Gratis kabaaltjEs wOrdEn GEPlaatst
OndEr dE VOlGEndE VOOrwaardEn:
- Eén bon per week
- Géén onroerende goederen, woonruimte of auto's.
- Géén goederen en dergelijke met een waarde boven de ` 500,- Géén personeels- of zakenadvertenties.
- Géén werk gevraagd of aangeboden.
- brieven met te weinig porto worden niet in behandeling genomen.
- altijd prijs vermelden
wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade
van welke aard dan ook, ontstaan door niet tijdig of onjuist plaatsen
van kabaaltjes. kabaaltjes kunnen op grond van hun inhoud, zonder
opgaaf van redenen, worden geweigerd.
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Buitenterrein Klooster Aerdenhout
naar Landschap Noord-Holland
Regio - Klooster Alverna in Aerdenhout staat op het punt van
grote veranderingen. De Zusters Franciscanessen ontwikkelen en bouwen een ‘nieuw
klooster’ en draagt bos, weiland en begraafplaats over aan
de natuurorganisatie Landschap
Noord-Holland.
Klooster Alverna is het Moederhuis van de Zusters Franciscanessen in Aerdenhout. Alle zusters zijn hier hun kloosterleven
begonnen. De afgelopen jaren is
het aantal zusters echter zodanig afgenomen dat de huisvesting te groot is geworden.

den bewoond, komen beschikbaar voor seniorenhuisvesting
voor niet religieuzen.
In fases worden andere delen
van het landgoed met een bestemming voor ouderenhuisvesting overgedragen aan woonstichting De Key (Amsterdam).
Deze organisatie zal die delen in
fases verder ontwikkelen.
Een deel van het landgoed (weiland, bijbehorend bos en begraafplaats) is op 19 december
2008 overgedragen aan Land-

schap Noord-Holland. Hierdoor worden de natuurwaarden
voor langere tijd veiliggesteld.
Met Landschap Noord-Holland
is afgesproken dat gedurende de eerste 15 jaren de bewoners van het landgoed exclusief
recht hebben om op het landgoed te wandelen. Wat dat betreft verandert er dus de eerste
tijd niet veel. De weilanden vormen de ‘achtertuin’ van de bewoners aan de Dahlialaan, de
Boekenroodeweg en de Brederodelaan. Beroemd is de groep
reeën die hier leeft.

Een belangrijk uitgangspunt
voor de toekomst van het landgoed is het realiseren van seniorenhuisvesting. Om dat mogelijk te maken is onlangs het Bestemmingsplan gewijzigd. De
zusters zijn in 2002 gestart met
de bouw van een ‘nieuw klooster’ met 30 appartementen. Halverwege 2009 wordt gestart met
de bouw van nog eens 30 appartementen en algemene ruimten. Een bouwvergunning is inmiddels aangevraagd. Het ‘nieuwe klooster’ zal bestaan uit 60
appartementen, kloosterruimten
en zorgfaciliteiten. De plannen
houden rekening met de toekomst. De appartementen die
niet meer door de zusters wor-

Regio - Op zondagmiddag 8 februari geeft Kamerkoor Doulce Memoire o.l.v. Felix van den
Hombergh een spiritueel getint
benefietconcert in de Sint Josephkerk in Haarlem (Jansstraat
43). Het concert begint om 15.00
uur en duurt ongeveer een uur.
De toegang is gratis.
Tijdens dit concert zult u zowel
oude als nieuwe muziek kunnen beluisteren. Het koor zingt
eerst een overwinningsmis van
T.L. de Victoria (1549-1611), ge-

volgd door het 6-stemmig motet Virgo prudentissima van de
Renaissance componist Heinrich Isaac (ca.1450-1517).
Met het concert werkt Doulce Memoire belangeloos mee
aan de fondsenwerving voor de
restauratie van het orgel van de
Sint Josephkerk. Bij de uitgang
wordt daarom een collecte gehouden.
Meer informatie hierover op
www.josephorgelhaarlem.nl.

Bijeenkomst reumapatiënten

Schaats mee met Yvonne van Gennip
voor de Nierstichting
Regio - Op zondag 1 maart
staat Kunstijsbaan Kennemerland in Haarlem helemaal in het
teken van de Nierstichting Elfstedentocht. Samen met Yvonne van Gennip, oud-Olympisch
schaatskampioen, gaan de deelnemende schaatsers zoveel mogelijk rondjes rijden. Door de

Kamerkoor Doulce Memoire
zingt spirituele muziek

rondjes te laten sponsoren halen ze geld op voor de Nierstichting. Iedereen kan meedoen:
van schaatsclub tot schoolklas. Naast Haarlem doen nog
10 andere schaatsbanen verspreid over heel Nederland mee
aan de tweede editie van dit bijzondere evenement. Ook de Ko-

ninklijke Nederlandse Schaatsbond (KNSB) en vele bekende
(oud-)schaatsers ondersteunen
de Nierstichting Elfstedentocht.
Wie toch nog een Elfstedentocht
wil rijden, schrijft nu in voor de
Nierstichting Elfstedentocht op
www.schaatsmee.nl.

Regio - Op donderdag 12 februari organiseert MEE NoordwestHolland in samenwerking met
de Reuma Patiënten Vereniging
Haarlem en omgeving een voorlichtingsbijeenkomst over medicijnen en hulpmiddelen, bestemd voor mensen met reuma.
De bijeenkomst is van 14.00 tot
16.00 uur en vindt plaats bij MEE
Noordwest-Holland,
Richard
Holkade 2 te Haarlem. Speciale
gasten zijn de heer R.J. te Velde,

apotheker in Haarlem-Noord en
mevrouw T. Mesman, ergotherapeute bij het Jan van Breemen
Instituut in Amsterdam spreken.
Voor meer informatie en aanmelding (tot uiterlijk woensdag
11 februari) kunt u contact opnemen met Hedwich Breuker,
telefoonnummer 023 – 535 88
77 of hbreuker@meenwh.nl of
bij het secretariaat van de Reuma Patiënten Vereniging 023 –
535 07 60.

Aandacht voor
kanker

Open avond
vrouwenkoor
Klinkklaar

Regio - De Rijksuniversiteit
Groningen zoekt voor nietcommercieel onderzoek mensen die zelf de afgelopen zes
maanden hun behandelingen
voor kanker hebben afgerond.
Dit onderzoek wordt gefinancierd door KWF Kankerbestrijding. Het gaat om een interview over de betekenis van en
omgang met kanker te beluisteren en te beoordelen. Daarnaast vult u driemaal een vragenlijst in (via internet of per
post thuisgestuurd). Er zijn
geen kosten aan verbonden.
Wilt u er mede voor zorgen dat in de toekomst andere kankerpatiënten geholpen kunnen worden? U kunt
zich aanmelden op www.rug.
nl/psy/aandachtvoorkanker of
bij mevrouw T.M. Brakel, tel.
050-3636757. Weet u niet zeker of u tot de doelgroep behoort of heeft u andere vragen, dan kunt u mailen naar
onderzoekkwf@rug.nl

Regio - Donderdag 12 februari houdt vrouwenkoor
Klinkklaar een open repetitie-avond in het theater van
de Egelantier.
Klinkkaar is een nieuw vrouwenkoor met als motto: zingen voor de lol! We zingen
graag popliedjes met een
knipoog, zoals ‘You took advantage of me’, ‘Stand by
your man’, of ‘I wanna be evil’
maar ook oudere liedjes zoals
‘Kann denn Liebe Sünde sein’,
of ‘Willkommen, bienvenu’.
We zijn op zoek naar nieuwe
leden, en iedereen kan vrijblijvend komen kennismaken.
De avond begint om 20.15
uur met een optreden van het
koor, na de pauze kan iedereen meezingen. Het adres is
Gasthuisvest 47, aanmelden
via Klinkklaar@planet.nl

In

eemste
deze H

ws:
deNieu

Heemstede

ngs ne uitga
algeme mmingsg
in
ll
te
te
• Vasts n nieuwe bes
punte n
n
itiatieve
planne
urele in
lt
u
c
l
a
t loka
• Budge
r
20 09
emeeste
nd burg
te
h
c
o
p
• Inloo
a's
• Agend
eg
an de w
a
• Werk

NIEUWS

I N F O R M AT I E

V A N

D E

G E M E E N T E

H E E M S T E D E

-

4

F E B R U A R I

Verbeter uw buurt of wijk
Doe mee en win de wens van uw buurt
Kan uw buurt of wijk wel wat pit gebruiken? Bijvoorbeeld door het opzetten van
een wijkkrant, het organiseren van een
evenement, het inrichten van een speelterrein, of wilt u de oude toneelvereniging nieuw leven inblazen?
Allemaal voorbeelden die passen binnen
de twaalfde ronde van de wedstrijd Kern
met Pit van de Koninklijke Nederlandse
Heidemaatschappij (KNHM).

Spelregels
Er is een aantal spelregels. U moet uw idee
of project zelf willen en kunnen uitvoeren
tussen 1 september 2009 en 31 augustus
2010. Ook een deel van een meerjarenplan
kan worden aangemeld. Verder kijkt KNHM
of het project echt iets bijdraagt aan de
verbetering van de ‘kern’, ofwel de buurt of
wijk. Tenslotte is het belangrijk dat er zoveel mogelijk mensen meedoen, of achter
het project staan: des te meer kans om te
worden toegelaten tot de wedstrijd.

Feestelijke
presentatie
jubileumuitgave
Ellen Meuwese
In 2009 viert de Heemsteedse Ellen
Meuwese haar 40-jarig jubileum als
kunstenaar. Reden voor haar om het
boek ‘Meuwese, trefzeker’ uit te brengen.
Deze bijzondere uitgave wordt op
vrijdag 6 februari op feestelijke wijze
gepresenteerd in de Burgerzaal van het
Raadhuis.
Burgemeester
Marianne
Heeremans zal het eerste exemplaar in
ontvangst
nemen.
De
feestelijke
bijeenkomst begint tussen 16.00 en
16.30 uur. Ellen Meuwese en het college
van B&W nodigen inwoners van
Heemstede van harte uit om bij deze
gebeurtenis aanwezig te zijn.

Win de wens van uw buurt
Elke woonomgeving is uniek. Maar net als bij
een huis is ook de woonomgeving nooit af. Het
kan altijd mooier en beter. In principe is de
overheid verantwoordelijk voor de invulling en
het beheer van de openbare ruimte. Maar als
bewoner ziet u vaak net zo goed waar iets
verbeterd of opgeknapt kan worden. Of welke
activiteiten het leven in uw buurt nog plezieriger maken. Met het initiatief ‘Kern met Pit’
wil KNHM bewoners stimuleren om zelf
initiatieven nemen en aan de slag te gaan om
eigenhandig hun woonomgeving te verbeteren. Dit jaar wordt de wedstrijd voor de
twaalfde maal georganiseerd.

2 0 0 9

Prijzen

Meedoen

Per ronde kunnen er maximaal 200 groepen
meedoen. `Kern met Pit´ beloont alle toegelaten projecten die binnen de gestelde termijn gerealiseerd worden met een bijdrage
van € 1.000,--. Uw buurt of wijk krijgt bovendien het predikaat ‘Kern met Pit’. Naast deze
beloning maken tien groepen kans op nog
eens € 1.500,-- extra. De jury gaat hiervoor
op zoek naar projecten die opvallen door bijvoorbeeld moeilijkheidsgraad, originaliteit of
een buitengewone organisatie. Groepen die
hun project wegens omstandigheden niet
binnen de gestelde termijn afkrijgen, komen
in aanmerking voor een aanmoedigingsbedrag van € 500,--.

Een volledig overzicht van de criteria, meer
informatie over de wedstrijd en een
inschrijvingsformulier vindt u op de website
van KNHM: www.knhm.nl.
Ook kunt u contact opnemen met KNHM
via postbus 33, 6800 LE Arnhem, tel. (026)
44 55 146 of e-mail: kmp@knhm.nl.

Tentoonstelling
Ter omlijsting van het jubileum heeft Ellen
Meuwese een expositie samengesteld.
Van 2 tot 12 februari zijn de kunstwerken
te bezichtigen in de Burgerzaal van het
Raadhuis. U bent van harte welkom op
werkdagen tijdens de openingstijden van
het Raadhuis, Raadhuisplein 1.

HeemstedeMail
HeemstedeMail is de gratis berich-

Waarom `Kern met Pit´?

tenservice van de gemeente. Word

KNHM is een ideële organisatie die een positieve bijdrage wil leveren aan de kwaliteit van
de leefomgeving. Daarom initieert KNHM
projecten en participeert in projecten van
andere organisaties. `Kern met Pit´ is een van
de belangrijkste projecten van KNHM.

abonnee via www.heemstede.nl
en ontvang periodiek een e-mailbericht met nieuws op maat van
de gemeente.

Adresgegevens & openingstijden
Publieksbalie (voorheen burgerzaken)
Maandag tot en met woensdag van 08.30 - 17.00 uur, Donderdag van 08.30 - 19.30 uur,
Vrijdag van 08.30 - 13.00 uur
Voor ondertrouw/partnerschapsregistratie, erkenning van (ongeboren) kinderen en naturalisatie
moet u vooraf eerst een afspraak maken.
Bouw- en Woningtoezicht (BWT)
Maandag t/m donderdag van 08.30 - 17.00 uur, Vrijdag van 08.30 - 13.00 uur
Op afspraak: de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag tot 13.00 uur) en donderdagavond tussen
17.00 - 19.30 uur.

Raadhuis: Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Telefoon (023) 548 58 68.
Fax (023) 548 57 00. E-mail: gemeente@heemstede.nl Website: www.heemstede.nl
Sociale Zaken
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur. Op afspraak: de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag
tot 13.00 uur)
Loket Heemstede
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur. Op afspraak: de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag tot
13.00 uur). U kunt ook een afspraak maken voor een huisbezoek.
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Algemene uitgangspunten bij
nieuwe bestemmingsplannen
De gemeente werkt aan actualisering van de bestaande bestemmingsplannen. Daarbij
worden de komende vier jaar de 40 “kleinere” bestemmingsplannen teruggebracht tot acht
“grotere” bestemmingsplannen. Vooruitlopend daarop heeft de gemeenteraad op 29 januari
een aantal algemene uitgangspunten vastgesteld die uiteindelijk in die bestemmingsplannen
verwerkt moeten worden. De gemeenteraad wil hiermee een algemene standaard zetten om
ongewenste verschillen tussen de bestemmingsplannen te voorkomen.

Bij de vastgestelde hoofdlijnen
gaat het bijvoorbeeld om:
- een uitbreiding van de mogelijkheden
voor erfbebouwing, afhankelijk van de
grootte van het perceel (er is dus meer
toegestaan bij de bouw van schuren e.d.
op de eigen grond);
- het handhaven van de bouwkundige
splitsing van een woning in meerdere
woningen, tenzij uitdrukkelijk is bepaald
dat slechts één woning is toegestaan;
- het expliciet toestaan van een kelder
onder het hoofdgebouw en de mogelijkheid voor burgemeester en wethouders
om een onderbouwing in de tuin (bijv.
kelder of garage) toe te staan, mits de
waterbeheerder (het Hoogheemraadschap van Rijnland) daartegen geen
bezwaren heeft;
- het toestaan van een dakterras op het

Woningaanbod
Woonservice digitaal
Sinds 3 februari ligt er geen woningkrant meer in de hal van het raadhuis;
het woningaanbod is alleen nog in te
zien via internet. Woningzoekenden,
die niet beschikken over een computer, kunnen nog wel een geprinte
versie van het woningaanbod afhalen
bij de balie van het raadhuis.

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.

-

-

-

-

dak van een aan- of uitbouw, alleen
wanneer de afstand van een balustrade
tot de perceelsgrens ten minste 2m
bedraagt;
het handhaven van het verbod op het
plaatsen van twee dakkapellen boven
elkaar in één dakvlak;
een herziening van het horecabeleid:
meer mogelijkheden voor horeca tijdens
winkeltijden, met uitzondering van de
cafés in het centrum, deze blijven beperkt
tot de huidige plek;
het handhaven van het beperken van
bedrijven in woonwijken tot de milieucategorie 1 en 2 (die de minste hinder
geven);
het beschermen van beeldbepalende
bomen en laanbeplanting door een aanlegvergunningstelsel (dan is een vergunning
nodig voor bijvoorbeeld het aanleggen van

wegen en/of paden, het ophogen van
wallen, het planten en rooien van bomen en
het graven van sloten).

Heeft u bouwplannen?
De afweging of een bouwplan wel of niet
wordt toegestaan is en blijft maatwerk.
De nieuwe algemene uitgangspunten
worden vanaf nu door de gemeente bij
deze afweging betrokken.
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Inloopochtend
burgemeester
Inwoners van Heemstede worden van
harte uitgenodigd om tijdens de maandelijkse inloopochtend langs te komen
bij burgemeester Marianne Heeremans
in het raadhuis. Vrijdag 6 februari kunt
u van 10.00 – 12.00 uur vrij inlopen, dus
zonder afspraak, om van gedachten te
wisselen met de burgemeester over
ontwikkelingen in Heemstede.

Wanneer u plannen heeft om een bedrijf te
vestigen of wanneer u uw pand wilt
verbouwen, adviseren wij u contact op te
nemen met de medewerkers van de
afdeling Bouw- en Woningtoezicht van
de gemeente Heemstede, algemeen
telefoonnummer (023) 548 58 68. Zij
kunnen u (eventueel na onderzoek)
aangeven of uw plannen op korte termijn
uitgevoerd kunnen worden, of dat deze
plannen moeten wachten op een nieuw
bestemmingsplan.
Op onze website www.heemstede.nl kunt u
alle uitgangspunten nalezen die de
gemeenteraad heeft vastgesteld.

Budget lokaal culturele initiatieven 2009
Wilt u iets ondernemen in Heemstede om
de cultuur te bevorderen? Mogelijk komt
uw initiatief in aanmerking voor een subsidie van de gemeente. De gemeente heeft
nl. voor deze ‘lokaal culturele initiatieven’
een subsidie beschikbaar van maximaal
€ 7.000,--. Dit bedrag is beschikbaar voor
activiteiten die zich richten op het
bevorderen van cultuurparticipatie, cultuurbehoud en cultuureducatie.

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

Subsidievoorwaarden
Uw subsidieverzoek moet aan enkele
nadere voorwaarden voldoen:
- Het moet voldoen aan de voorwaarden in
de Algemene subsidieverordening Heemstede en de Verordening subsidiëring
Lokaal Culturele Initiatieven. Dit houdt in
dat onder andere een begroting van de
activiteiten moet worden ingediend;
- de activiteit of het project moet in 2009
van start gaan;
- u moet uw subsidieverzoek indienen vóór
1 maart 2009. (U mag het verzoek dus
later indienen dan de datum van 1 februari
2009 die in de Verordening subsidiëring
Lokaal Culturele Initiatieven staat.
Als het beschikbare budget van € 7.000,onvoldoende is om alle aanvragen te honoreren, zal het college van B&W keuzes
maken. Bij deze afweging wordt prioriteit

gegeven aan activiteiten die het duidelijkst
een verbinding leggen tussen de pijlers
van het cultuurbeleid (cultuureducatie,
cultuurbehoud en cultuurparticipatie) of
tussen eenn van deze pijlers en andere
beleidsterreinen.
Overigens komt een Heemsteedse
muziekvereniging die wordt bezocht door
een buitenlandse muziekvereniging in
aanmerking voor een incidentele subsidie
van € 500,-. Voorwaarde is dat de betreffende buitenlandse muziekvereniging
gedurende het bezoek minimaal één
optreden in Heemstede verzorgt.
Voor meer informatie over deze subsidie
kunt u contact opnemen met de heer Koen
Siegrest van de afdeling Welzijnszaken,
telefoonnummer (023) 548 56 79 of via de
e-mail: ksiegrest@heemstede.nl. Hier kunt
u ook een aanvraagformulier verkrijgen.

Uittreksel
bevolkingsregister (GBA)?
www.heemstede.nl
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Werk aan de weg
Vorst vertraagt werkzaamheden
Alle hieronder genoemde werkzaamheden/ projecten worden vertraagd door aanhoudende nachtvorst. Werken zoals het aanleggen en herstel van bestratingen,
het planten van bomen en heesters en specifiek grondwerk kunnen niet worden
uitgevoerd. De vermelde einddata zijn daarom onder voorbehoud.
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Agenda's
Vergadering commissie Ruimte
De raadscommissie Ruimte houdt een openbare vergadering op maandag 9 februari
a.s. in het gemeentehuis. U bent van harte
uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Burgemeester Van Lennepweg/ Oude Posthuisstraat
tot 7 februari 2009

Op de agenda:
• Vrijstelling bestemmingsplan Landgoederen en Groene Gebieden voor stal
Cruquiusweg ongenummerd (nabij nr.45)
– A-stuk
• Prestatieafspraken wonen 2009-2010 –
B-stuk
• Inzet Synmind bij meningvorming over
toekomst Wilhelminaplein – C-stuk

Tot 7 februari 2009 worden de trottoirs langs de Burgemeester Van Lennepweg en de Oude
Posthuisstraat op een aantal plaatsen hersteld. Zowel voetgangers als wegverkeer kunnen
hinder van deze werkzaamheden ondervinden.

Vergadering commissie
Samenleving

Van Merlenlaan
tot 7 februari 2009
Tot 7 februari 2009 worden de rijbaan en het fietspad van de Van Merlenlaan op een aantal
plaatsen hersteld. Zowel fietsers als wegverkeer kunnen hinder van deze werkzaamheden
ondervinden en worden, waar nodig, ter plekke omgeleid.

Sportparklaan
tot 7 februari 2009
Tot 7 februari 2009 worden de fietspaden langs de Sportparklaan op een aantal
plaatsen hersteld. Fietsers kunnen hinder van deze werkzaamheden ondervinden en
worden, waar nodig, ter plekke omgeleid.

Wasserij Annalaan
tot 7 februari 2009
In de periode tot 7 februari 2009 worden bomen geplant in de Wasserij Annalaan, ter hoogte
van het Bleekveld. Verkeer kan hinder van deze werkzaamheden ondervinden en wordt, indien
nodig, ter plekke omgeleid.

Franz Léharlaan
tot half maart 2009
Tot half maart 2009 worden in het binnengebied van de Franz Leharlaan werkzaamheden uitgevoerd. Naast de aanleg van drainage wordt de bestrating op diverse plaatsen hersteld en
nieuwe beplanting aangebracht. Voetgangers en fietsers kunnen hinder van deze werkzaamheden ondervinden en worden, waar nodig, ter plekke omgeleid.

De raadscommissie Ruimte houdt een openbare vergadering op dinsdag 10 februari
a.s. in het gemeentehuis. U bent van harte
uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.
Op de agenda:
• Doelmatigheids- en doeltreffendheidsonderzoek subsidies – B-stuk
• Gevolgen invoering wet Publieke gezondheid – C-stuk

Vergadering commissie
Middelen
De raadscommissie Ruimte houdt een openbare vergadering op woensdag 11 februari
a.s. in het gemeentehuis. U bent van harte
uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Aanvragen bouwvergunning

Tot maart 2009 is het deel van de Mozartkade, ter hoogte van de Beatrixschool, afgesloten voor
alle verkeer. Het afgesloten gedeelte is met wegafzettingen en bebording aangegeven. De afsluiting heeft te maken met het plaatsen van damwanden en de voorbereidingen voor de aanleg
van een bergbezinkleiding. Bestemmingsverkeer voor de Bernard Zweerslaan en Johannes
Verhulstlaan kan hinder van deze werkzaamheden ondervinden.

2009.019
2009.020
2009.022
2009.023

Tot medio maart 2009 is de oostelijke rijbaan van de Glipperweg tussen de Kemphaanlaan en
de grens met Bennebroek afgesloten. Verkeer richting Bennebroek kan van de weg gebruikmaken. Autoverkeer richting Heemstede wordt omgeleid via de Herenweg. Fietsers kunnen in
beide richtingen gebruik blijven maken van de Glipperweg. Voor het openbaar vervoer worden
alternatieve opstapplaatsen bij de haltes aangegeven. De werkzaamheden betreffen het vervangen van het riool en de aanleg van vrijliggende fietspaden.

Crayenestersingel, ter hoogte van Crayenesterschool
tot en met april 2009
Tot en met april 2009 is het deel van de Crayenestersingel voor de Crayenesterschool afgesloten voor alle verkeer. De school is alleen voor voetgangers bereikbaar vanaf de Lanckhorstlaan. De afsluiting heeft te maken met bouwwerkzaamheden bij de Crayenesterschool.

Op de agenda:
• Voorstellen nieuwe Brandbeveiligingsverordening; wijzigen Verordening heffing, invordering van leges 2009 en intrekken Verordening heffing en invordering van brandweerrechten 2008 – A-stuk
• Voorgenomen besluit tot verlening
ontheffing openstelling Dekamarkt op
zon- en feestdagen – B-stuk
• Verzoek solidariteit Tibetaanse volk
middels gehesen vlag 10 maart
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.

Raadsbesluiten 29 januari 2009
Aanwezig waren 19 van de 21 raadsleden.
• Begroting STOPOZ 2009 (hamerpunt)
conform (begroting goedgekeurd)
• Beleidsuitgangspunten toekomstige
bestemmingsplannen (hamerpunt)
conform (uitgangspunten door de raad
vastgesteld)
Meer informatie over de besluitvorming en de
beweegredenen van de fracties vindt u in de
raadsnotulen op de website van de gemeente.
Via de website zijn alle raadsvoorstellen,
amendementen en moties in te zien.

Bouwplannen

Bernard Zweerslaan/ Mozartkade/Johannes Verhulstlaan
tot maart 2009

Glipperweg, tussen Kemphaanlaan en grens Bennebroek
tot april 2009

2 0 0 9

het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak
het splitsen van de bovenwoning in 2 woningen
het plaatsen van een tuinkist t.b.v. berging fietsen
het vergroten van een dakkapel op het vooren achterdakvlak

IJssellaan 39
Valkenburgerlaan 52
Ooievaarlaan 21
Franz Schubertlaan 42

De bovenstaande aanvragen liggen van maandag tot en met donderdag van 08.30 – 17.00 uur
en op vrijdag van 08.30 – 13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht
(Raadhuisplein 1).

Verleende reguliere bouwvergunningen (verzonden 30 januari 2009)
2008.338 het uitbreiden van een bedrijfsruimte
2009.005 het plaatsen van 3 ramen en wijziging afwerking
van de gevels

Herenweg 37
N.K.J. van Waasplein 9

De bovenstaande vergunningen liggen van maandag tot en met donderdag van 08.30 – 17.00
uur en op vrijdag van 08.30 – 13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht
(Raadhuisplein 1). Belanghebbenden kunnen hiertegen bezwaar maken. Zie kader.
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Verleende sloopvergunningen (verzonden 30 januari 2009)
2009.902 het verwijderen van asbest
2009.930 het slopen van de funderingen

Lanckhorstlaan 59
Herenweg 57 + 59

De bovenstaande vergunningen liggen van maandag tot en met donderdag van 08.30 - 17.00
uur en op vrijdag van 08.30 – 13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht
(Raadhuisplein 1). Belanghebbenden kunnen hiertegen bezwaar maken. Zie kader.

Starten procedure ontheffing
bestemmingsplan en bouwvergunning
2008.217
2008.271
2008.323
2009.014

uitbreiden van een woonhuis
het uitbreiden van twee woonhuizen
het uitbreiden van een woonhuis
het plaatsen van een erfafscheiding

Narcissenlaan 16
Narcissenlaan 14-16
Sportparklaan 9
Fresialaan 9

De verzoeken liggen vanaf 5 februari 2009 gedurende 6 weken van maandag tot en met donderdag
van en op vrijdag van 08.30 - 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 – 13.00 uur ter inzage bij de afdeling
Bouw- en Woningtoezicht aan het Raadhuisplein 1. Belanghebbenden kunnen hierover zienswijzen
aan de gemeente kenbaar maken. Diegenen die zienwijzen indienen willen wij de gelegenheid geven
over de zienswijzen gehoord te worden. U moet hier dan wel uitdrukkelijk om vragen bij het indienen
van de zienswijzen. De hoorzittingen zullen worden gehouden door de medewerkers van Bouw- en
Woningtoezicht tijdens de openingstijden. Voor nadere informatie over het verzoek kunt u zich
wenden tot M. Jansen van de afdeling Bouw- en Woningtoezicht, telefoon (023) 548 57 52.

Bezwaar maken of uw mening/zienswijze kenbaar maken
Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen een door de gemeente genomen besluit door binnen
zes weken na de verzenddatum, een gemotiveerd bezwaarschrift te richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Een bezwaar moet zijn ondertekend en zijn
voorzien van naam en adres, datum, een duidelijke verwijzing naar het besluit en de reden van bezwaar.
Over onderwerpen waarover nog geen beslissing is genomen, kunt u uw mening/zienswijze aan de
gemeente kenbaar maken (m.u.v. de aanvragen onder bouwplannen). Richt hiertoe binnen de termijn
van terinzagelegging, schriftelijk uw reactie aan het college van burgemeester en wethouders,
Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Uw reactie zal bij de besluitvorming worden betrokken.
Meer weten?
Neem contact op met de gemeente, telefoon (023) 548 58 68 of e-mail: gemeente@heemstede.nl.

Beroep
U kunt, als u belanghebbende bent, op grond van de Algemene wet bestuursrecht beroep aantekenen bij
de rechtbank Haarlem wanneer u in een voorfase zienswijzen heeft ingediend of wanneer u niet verweten kan worden geen zienswijzen te hebben ingediend. Richt uw beroepschrift binnen zes weken na
dag van verzending van het besluit aan: Rechtbank Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003
BR Haarlem. Een beroepschrift moet zijn ondertekend en zijn voorzien van naam en adres, datum, een
omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt en de reden van beroep. Bij het beroepschrift
moet zo mogelijk een afschrift van het besluit waarop het geschil betrekking heeft, worden overgelegd.

Ter inzage
Stukken liggen gedurende openingstijden ter inzage in de het raadhuis, Raadhuisplein 1. De stukken zijn
tevens in te zien in de gemeentelijke openbare bibliotheek (Julianaplein 1).

Kerkdienst Kath. Kerk Bloemendaal
Regio - Op 8 februari organiseert de Vrij-Katholieke Kerk te Bloemendaal de H. Mis met het
thema ‘De opdracht v.o. Heer/Maria Lichtmis’. Aanvang: 10.30 uur. Locatie: Popellaan 1.
Meer informatie: 0255-513 823 of 023-532 31 93.

Record aantal reizigers mee
met Zonnebloem op vakantie
Regio - Een recordaantal van
ruim 8.000 zieken en gehandicapten gaat in 2009 met
de Zonnebloem op vakantie, ruim 300 meer dan vorig jaar. De vrijwilligersorganisatie, die dit jaar de zestigste verjaardag viert, pakt
ook met haar reisprogramma
extra feestelijk uit. Zo voegt
ze stedentrips naar Londen,
vliegreizen naar Benidorm en
watersportvakanties aan het
aanbod toe. De eerste 69 reizigers hebben hun koffers al
gepakt, want op maandag 9
februari gaat het nieuwe seizoen officieel van start. Het
volledig aangepaste vakantieschip Ms de Zonnebloem
gooit die dag in Arnhem de
trossen los voor haar eerste
van 45 vakantiereizen.
In tien jaar tijd heeft de Zonnebloem haar vakantiecapaciteit met meer dan 2.000 plaat-

sen uitgebreid. Toch kan ook de
nieuwe uitbreiding niet voorkomen dat de marktleider op gebied van aangepaste vakanties opnieuw duizenden vakantieaanvragers teleur moet stellen. Nu al zijn 9.000 aanmeldingen binnen en dat aantal loopt
naar verwachting tot boven de
12.000 op.
Inspanningen
Ook met de aanmeldingen van
de benodigde vakantievrijwilligers loopt het storm. Ruim 6.300
mensen hebben zich inmiddels
aangemeld. De Zonnebloem
heeft ruim 7.800 vrijwilligers nodig om de hulpbehoevende vakantiegangers deskundige begeleiding en kwaliteitszorg te
kunnen bieden. “Het gaat de
goede kant op, maar we zijn er
dus nog lang niet”, waarschuwt
Zonnebloemdirecteur Marijke
van Eck. “De ervaring leert dat
vooral het vinden van de 3.000

benodigde verpleegkundigen en
ziekenverzorgenden nog heel
wat inspanningen zal vergen.”
Watersport
Het vakantiefeest van de jubilaris telt meer smaken dan ooit. Zo
krijgen de stedentrips naar Parijs
en Berlijn gezelschap van Londen en vliegt de vrijwilligersorganisatie voor het eerst naar het
Spaanse Benidorm. Nieuw zijn
ook de watersportvakanties met
de aangepaste zeilklipper Lutgerdina en op watersporteiland
Robinson Crusoë in de Loosdrechtse Plassen. Ze zijn speciaal bedoeld voor jonge sportievelingen met een fysieke beperking. Onder de noemer Zonnebloem LinQ organiseert de Zonnebloem 15 vakanties voor jongeren tussen 18 en 45 jaar. Daarmee speelt ze nadrukkelijk in op
de groeiende vakantievraag onder reislustige jongeren die van
intensieve hulp afhankelijk zijn.

Boter, kaas en eieren op
Zorgvrij
Regio - Kom op zondag 8 februari naar informatieboerderij
Zorgvrij als u van alles wilt weten over zuivel. Wat gebeurt er
met de melk van de koeien en
hoe worden kaas en boter gemaakt. Op de boerderij kunt u
dit tijdens ‘Boter kaas en eieren’ allemaal zien. Er zijn diverse activiteiten voor jong en oud.
Kinderen kunnen met een doekaart eieren rapen in het kippenhok, een eigen melkflesje maken
met melk van de boerderij, zien
hoe kaas wordt gemaakt, heerlijke toetjes proeven en zelf boter maken. Ze kunnen meedoen
aan het kaasdraagspel en aan
een line-dance workshop. Met
het spel ‘schijt je rijk’ is een boerenkaas te winnen. De hele dag
is er een demonstratie kaas maken en kunt u de diverse kaassoorten ook proeven. U kunt zien
dat één van de koeien ook wel
van een wedstrijdje houdt.
De boeren zijn aanwezig en zij
vertellen u graag over het leven
op en rond de boerderij. In de
stallen zijn de koeien en het jonge vee van de boerderij te zien.
Om 11.00 uur wordt samen met
het IVN een leuke natuurexcursie georganiseerd voor kinderen van 4 tot 10 jaar. De kinderen
gaan met een excursieleider de
natuur in om te kijken naar bo-

men, planten, vogels en andere dieren. Er wordt gestart vanaf
het erf, deelname is gratis.
Vanaf 12 uur is er een aantal
optredens van de linedancers
Hotheels. De dansers verzorgen
na hun optredens korte workshops line-dancing voor kinderen en volwassenen.
Het bijgelegen pannenkoekenrestaurant “Onder de Platanen”
heeft deze dag een speciaal
menu.
Boter, kaas en eieren is van 10.00
uur tot 16.00 uur. De entree is
gratis, een doekaart voor de
kinderactiviteiten kost 5 euro.
Boerderij Zorgvrij ligt in het
recreatieschap
Spaarnwoude,
Genieweg 50 in Velsen-Zuid,
023 – 5202828, zie ook www.
recreatienoordholland.nl

