
Heemstede - De Prinses 
Beatrixschool in Heemste-
de viert dit jaar haar 50ste ver-
jaardag. Het hele schooljaar zijn 
er voor de kinderen de leukste 
activiteiten bedacht. De eerste 
activiteiten die de jubileumcom-
missie had georganiseerd waren 
een feestelijke ontvangst van 
een look-a-like van Koningin 
Beatrix, een ballonnenwedstrijd 
en een kleurwedstrijd met le-
vende prijzen. Tijdens de feeste-
lijke opening op 6 januari waren 
er bijna 300 gekleurde ballon-
nen met helium de lucht in ge-
gaan. Door de hevige sneeuwval 
begin januari zijn er maar een 
aantal reacties terug gekomen. 
De ballonnen waren in Overijs-
sel en Friesland terecht geko-
men. De ballon die het verste 
was gekomen kwam van Lode-
wijk Klinkhamer uit groep 8.
Zijn ballon kwam in Wolvega 
(Friesland) terecht. Van Heem-
stede naar Wolvega is het 137 

km. Lodewijk kreeg als prijs een 
boekenbon. De kleurwedstrijd 
was een groot succes. De kin-
deren  waren enthousiast over 
de prijzen. Het waren niet zo-
maar prijzen maar levende prij-
zen. De prijzen voor de kleur-
wedstrijd werden aangeboden 

door dierenspeciaalzaak Heems 
sinds 1822. 

Alexander Greebe uit groep 1/2 
geel won de 1e prijs: een aqua-
rium met 2 goudvissen met toe-
behoren.
Judith Terpstra uit groep 3/4  
won de 2e prijs: 2 Russische 
dwerghamsters met kooi en toe-
behoren. 
Claire Schouten uit groep 6  won 
de 3e prijs: een grasparkiet met 
kooi en toebehoren. 
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Verscheurde foto’s…
Heemstede - Er staat nog net dat Heemstede een pracht dorp is om in te leven, maar de 
pracht van de verkiezingsposters is verdwenen op het verkiezingsbord op de Glip, waar 
D66- en VVD-posters verscheurd zijn, nog net te lezen is dat de PVDA sterk en sociaal 
is. De lokale partijen en de GroenLinksfamilie zijn nog ongeschonden. De mooie foto van 
wethouder Christa Kuiper, CDA,  is al van diverse aanplakborden verdwenen, nu al verza-
melobject geworden net als voetbalplaatjes van een grootgrutter?
Ton van den Brink

Schaatsers naar 
NK Allround

Heemstede -  Maar liefst 
drie schaatsers uit Heemstede 
hebben zich geplaatst voor het 
Aegon Nederlands Kampioen-
schap Allround Jeugd. Het zijn 
Carlijn Schoutens, Cornelius 
Kersten en Thijs Roozen. Cor-
nelius en Thijs wisten vorige 
maand tijdens regionale wed-
strijden in Breda een startbe-
wijs te bemachtigen en Car-
lijn heeft zich hiervoor vorig 
weekend tijdens de landelij-
ke selectiewedstrijden in As-
sen geplaatst.
Het drietal schaatsers maakt 

deel uit van de Stichting Top-
schaatsen Haarlem (STSH.nl) 
welke de topschaatsers uit de 
regio Zaanstad tot Alphen a/d 
Rijn onder zijn hoede heeft. De 
STSH is drie jaar geleden van 
start gegaan om het schaatsen 
in de regio Haarlem op een 
hoger plan te brengen, het-
geen inmiddels zijn vruch-
ten afwerpt. Zo zullen dit 
jaar maar liefst 12 rijders uit 
onze regio aan het NK All-
round Jeugd in Ensche-
de deelnemen, een absoluut 
record.

Leerlingen Beatrixschool 
vallen in de prijzen!

www.heemsteder.nl
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VLOOIENMARKT
zondag 14 februari

Sporthal
Tetterode

0229-244739/244649
Overveen (09.30-16.00 uur)

www.mikki.nl

Viertal inbrekers 
aangehouden
Heemstede – Bij de meld- 
kamer van het politiebureau 
kwam woensdag 6 februari rond 
20.15 uur een melding binnen 
dat er in een woning op de Koe-
diefslaan inbrekers waren be-
trapt. Zij gingen er in een auto 
vandoor.
Aan de hand van het signa-
lement werd de auto op de 
Cruquiusweg aan de kant gezet 
en het viertal aangehouden.
De verdachten komen uit Nieu-
wegein. Het zijn twee jongens 
van 17 en 18 jaar en twee vrou-
wen van 33 en 38 jaar oud.
Later op de avond deed een an-
dere bewoner van de Koedief-
slaan aangifte van inbraak in 
zijn woning. De politie stelt een 
onderzoek in.

‘Passage’
over diëten
Heemstede - Diëtiste El-
len Govers houdt een le-
zing met de titel ‘Alles wat 
je moet weten over eten’ 
bij vrouwenbeweging Pas-
sage.
Dat gebeurt op donder-
dag 18 februari, om 19.45 
uur in de Pinksterkerk aan 
de Camplaan.

Passage (Christelijk maat-
schappelijke vrouwenbe-
weging) nodigt belang-
stellenden van harte uit 
voor dee afdelingsavond. 
Vanaf 19.20 uur bent u 
welkom.
Voor de pauze vindt de 
jaarvergadering plaats, u 
zal een goede indruk krij-
gen van de activiteiten die 
Passage het gehele jaar 
organiseert. Na de pau-
ze is diëtiste Ellen Govers 
uit Amsterdam aan het 
woord. 

V.l.n.r. Jan Vos van Marken, directeur van de Prinses Beatrixschool, Henriette Adema-Waardenburg, 
Ingrid Posthuma, leidsters, Roger Muuse van Les Petits en wethouder Sjaak Struijf.

Receptie Pinkeltje goed bezocht
Heemstede -  Vrijdag 5 februari vierde peuterspeelzaal Pinkeltje aan de von Brücken Focklaan haar 
25-jarig jubileum met een receptie voor genodigden. De beide leidsters werden toegesproken en 
in de bloemen gezet. Pinkeltje is vanaf de oprichting in 1985 gevestigd in de Prinses Beatrixschool.  
Sinds het voorjaar van 2009 opereert Pinkeltje onder de paraplu van Les Petits Kinderopvang.

Heemsteeds Burger Belang:
beter bloembollen dan bakstenen!
Heemstede - Heemsteeds Bur-
ger Belang (HBB) was zaterdag 
opvallend aanwezig onder het 
winkelend publiek in Heemstede. 
Op de Jan van Goyenstraat en bij 
de Albert Heijn op de Blekers-
vaartweg trapte HBB op ludieke 
wijze de campagne voor de ge-
meenteraadsverkiezingen af. 
Terwijl de kandidaten van Heem-
steeds Burger Belang oranje 
ballonnen en zakjes met bloem-
bollen uitdeelden aan voorbij-
gangers, gingen zij de dialoog 
aan met de Heemsteedse bevol-
king. HBB toetste haar verkie-
zingsprogramma nog eens aan 
de inwoners van Heemstede. 
Lijsttrekker Remco Ates: “Het is 
goed om te zien, dat de Heem-
steedse kiezer enthousiast re-
ageert op ons verkiezingspro-
gramma. Ons verkiezingspro-
gramma is dan ook puur en al-
leen gericht op Heemstede en 
dat spreekt mensen aan.” Ates 
noemt nog snel wat speerpun-
ten van zijn partij op: “HBB wil 
dat het volbouwen van Heem-
stede stopt. We maken ons sterk 
voor het groen, voor een leven-

dige haven op de Dreef en we 
pakken de verkeersdoorstro-
ming aan. Ook ons speerpunt 
om de lokale belastingtarieven 
te handhaven, vindt veel bijval 
van het publiek.” 
Vooral bij de Albert Heijn op de 
Blekersvaartweg leek het rond 
het middaguur wel Koningin-
nedag. De kinderen die daar in 
lange rijen stonden te wachten 
op de beruchte voetbalplaat-
jes, wilden ook graag een oran-

je HBB ballon. Zo kleurde de in-
gang al snel oranje en kon nie-
mand meer om de campagne 
van HBB heen. Het winkelend 
publiek reageerde enthousiast 
op deze initiatieven. Aanstaan-
de zaterdag staat HBB met het 
campagneteam op de Binnen-
weg. Weer met een verrassing 
voor de inwoners van Heemste-
de! Meer informatie over HBB is 
te vinden op www.heemsteeds-
burgerbelang.nl



Heemstede - Het jaarlijkse Va-
lentijnsboeket waarmee D66 
Heemstede een vrijwilligersor-
ganisatie in het zonnetje zet, is 
dit jaar overhandigd aan de jubi-
lerende Harmonie St. Michaël. 

“Elk jaar laten we met een boeket 
zien hoe geweldig we het vinden 
dan mensen zelf iets moois met 
elkaar tot stand brengen in hun 
eigen omgeving, “zegt lijsttrek-
ker Carmen van der Hoff. “Het 
jubileum is een mooie aanlei-
ding om nu St. Michaël in het 
zonnetje te zetten.
Voorzitter Ben van der Goes is 
verheugd met de Valentijns-
bloemen. “Ik zie het als blijk van 
waardering voor de inspannin-
gen van onze leden het afgelo-
pen jaar. Zonder al die vrijwilli-
gers hadden we ons jubileum 
niet zo uitgebreid kunnen vieren 
en had de Heemsteedse bevol-

king er niet zo van kunnen mee-
genieten”.
Al sinds de oprichting op 4 ok-
tober 1909 vervult Harmonie St. 
Michaël een belangrijke rol in 

het culturele leven van Heem-
stede. Met 3 orkesten, 59 spe-
lende leden en dirigent Wim 
van Duijn zorgt St. Michaël voor 
veel mooie concerten in en om 
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Wat is er loos met de Binnenweg, Wilhelminaplein, 
Watertorenplan en bouwplannen?
Heemstede – Het plan ‘Binnen-
weg’ nader bekeken... Eerder 
was vastgesteld dat de steentjes 
die de fietsstrook op de Binnen-
weg markeren binnen een paar 
maanden zo zijn verkleurd dat 
het onderscheid met de rijbaan 
onvoldoende is. Het college wil 
nu nieuwe marmeren stenen 
aanschaffen. Bij regen wordt 
deze steensoort echter super-
glad. Partijen wilde eerst een 
proefstukje, maar dat wilde wet-
houder Kuiper niet want zij wil in 
een keer alle stenen kopen. Me-
vrouw Van der Meer (Sleutelser-
vice) kwam klagen dat haar in-
rit werd geblokkeerd door par-
keerders. Terplekke kreeg zij 
het antwoord van de wethou-
der. “We gaan de oude verkleur-
de witte stenen gebruiken voor 
een kruis op de grond zodat ie-
dereen weet dat daar niet ge-
parkeerd mag worden.” Partijen 
vonden dat ook hier de nieuwe 
witte steen gebruikt moet wor-
den anders zie je binnenkort 
niets meer terug van het kruis. 
‘Dan maar alle parkeerplekken 
markeren met de nieuwe witte 
steentjes’ was het volgende ver-
zoek. Ook dat zal wel gebeuren, 
maar daarvoor moet het ver-
nieuwde stuk Binnenweg weer 
op de schop. De kosten zijn voor 
de gemeente.

GroenLinks wilde de discussie 
over het autoverkeer weer op-
laaien. Dit schoot, met name 
de VVD, in het verkeerde keel-
gat. “Wij gaan de discussie niet 
nogmaals voeren. Wij vinden de 
Binnenweg voldoende autoluw”, 
was te beluisteren bij de VVD.
De geplande bomen ter hoog-
te van de Hema kunnen niet 
worden geplant omdat er in 

de grond te veel leidingen lig-
gen. Bewoners en winkeliers, 
die stukjes trottoir in eigendom 
hebben, willen niet dat daar bo-
men op worden geplaatst. De 
wethouder zoekt een alternatief 
want bomen moeten er komen. 

Wilhelminaplein
De PvdA heeft zich opgeworpen 
om het Wilhelminaplein nieuw 
leven in te blazen. Het eerde-
re voorstel (in 2009) om 50.000 
euro uit te trekken voor het on-
derzoek naar de ontwikkeling 
van een plan haalde het met 
een zeer krappe meerderheid. 
De wethouder kon verder met 
een plan van aanpak. Onderdeel 
hiervan is het parkeren. Vol-
gens een gehouden onderzoek 
biedt het opheffen van parkeer-
plaatsen geen soelaas. De ge-
formeerde klankbordgroep was 
verdeeld. Één deel wil van de 38 
huidige parkeerplaatsen 33 be-
houden een ander deel neemt 
genoegen met 16 parkeerplaat-
sen. De winkeliers, bij monde 
van de heer Vreeburg, zijn te-
gen het opheffen van parkeer-
plaatsen. De middenstand op 
het plein en omgeving denkt het 
niet te redden als de auto’s niet 
meer in de nabijheid van de win-
kels kunnen komen. GroenLinks 
liet zich hier weinig aan gelegen 
liggen en wilde het plein liefst 
autovrij. HBB, D66, VVD, NH 
wilden de optie handhaving 
van de huidige parkeerplaatsen 
in de inspraak meenemen. De 
PvdA, was uiteraard voor en het 
CDA neemt het eerst op voor de 
winkeliers, maar besluit ver-
volgens hun wethouder niet 
af te vallen. Commissievoorzit-
ter Maas (PvdA) probeerde zijn 
plan nog te redden maar tever-

geefs. De wethouder mag nu 
met iets nieuws op de proppen 
komen.
Na de verkiezingen zal de reno-
vatie van het plein mogelijk een 
lage prioriteit krijgen want de 
krachtsverhoudingen binnen de 
raad zullen wijzigen. 

Watertorenplan
Ook hier bevinden zich nog vol-
doende beren op de weg. Het 
laatste deel van dit plan moet 
nog worden gebouwd, maar in 
de huidige slechte situatie zou 
‘niets doen’ de beste oplossing 
zijn.
Zowel de gemeente als de bou-
wer is er veel aan gelegen het 
toch door te zetten, dus werd de 
toverstaf uit de kast gehaald. Te-
genvaller één: de eerder toege-
zegde Rijkssubsidie van 500.000 
euro blijkt niet te komen. Tegen-
valler twee: de grondsanering 
(2,1 miljoen euro) valt veel duur-
der uit. En tegenvaller drie: voor 
aanvang van de bouw moet 70% 
verkocht zijn anders vervallen 
garanties en financieringen, dit 
wordt nu niet gehaald.
De oplossing, de koopwoningen 
worden verbouwd tot kleine ap-
partementen. De leges voor de 
nieuwe bouwvergunning wor-
den kwijtgescholden. De ap-
partementen worden verkocht 
aan Elan wonen om vervolgens 
te verhuren. Hiermee is aan de 
70% regel voldaan. De gemeen-
te gaat de eventuele proceskos-
ten m.b.t. de grondsanering af-
kopen met 175.000 euro. Voor 
het niet kunnen leveren door 
de gemeente van een stukje 
grond ontvangt de projectont-
wikkelaar nog eens 53.000 euro. 
De geplande parkeerplaatsen 
in de kelder worden niet ver-

kocht maar het wordt vrij parke-
ren voor de bewoners, zodat de 
parkeernorm kan worden ont-
weken. Ook de andere appar-
tementen op het terrein zijn nog 
lang niet allemaal verkocht.
In Park Zuid staan er nog 15 van 
de 33 appartementen leeg en in 
Het Schip nog 7.
De vierde fase van het Water-
torenplan (16 appartementen) 
wordt herontwikkeld dus ligt nu 
nog helemaal stil. 

Stokkende nieuwbouw
De bouw van 15 woningen en 
26 appartementen op het terrein 
van de voormalige zusterflat 
aan de Joh. Wagenaarlaan gaat 
voorlopig niet door.
Zo ook het plan Belle Rive op 
het terrein van het Spaarne Zie-
kenhuis. Dit wordt op de lan-
ge baan geschoven. De wonin-
gen en appartementen zijn erg 
moeilijk te verkopen.
De verkoop van woningen en 
appartementen op het Vogel-
park loopt stroef.  Van de 107 
koop- en huur appartemen-
ten zijn er 24 verkocht. Zes-
tien koop- en 66 huurapparte-
menten komen in de loop van 
2010 beschikbaar. Van een an-
der complex op het park staan 
nog 7 appartementen en vier vil-
la’s te koop. 
De bouw op het voormalige ter-
rein van garage Van Lent gaat 
mogelijk in de tweede helft van 
2010 van start maar kan even-
goed worden uitgesteld.
Over de bouw van 99 apparte-
menten op het terrein van het 
Nova College is de besluitvor-
ming nog lang niet rond en de 
ontwikkelaar zal in deze tijden 
geen haast maken.
Eric van Westerloo

Het bestuur van harmonie St. Michael neemt de valentijnsbloemen 
in ontvangst van D66. V.l.n.r. Ben van der Goes, Nicole Schouten, 
Carmen van der Hoff (D66), Jan van der Kolk en Yvonne Schouten.

Valentijnsboeket voor honderdjarige 
Harmonie St. Michaël

Heemstede. Yvonne Schouten, 
secretaris van de harmonie ver-
telt: “Door de jaren heen is Har-
monie St. Michaël steeds met 
haar tijd meegegaan en is daar-
om nog steeds een springleven-
de en moderne muziekvereni-
ging. Ons belangrijkste doel is 
om met elkaar plezier te hebben 
in het maken van muziek, maar 
dat wel op een zo hoog moge-
lijk niveau.”
St. Michael heeft maar liefst drie 
orkesten onder zich: het harmo-
nieorkest, dat vooral concerten 
geeft, het Instaporkest, dat ge-
schikt is voor mensen die nog 
niet zo lang op een instrument 
spelen, en het ‘Klijn Örkest’, het 
orkest dat optreedt bij feesten en 
partijen. Ben van der Goes: “Ge-
zelligheid is voor onze vereni-
ging ook heel belangrijk. Na af-
loop van elke repetitie praten we 
altijd gezellig bij in het café van 
de repetitieruimte.”

Meer weten over meedoen met 
Harmonie St. Michael? Kijk op 
http://www.stmichael-heemste-
de.nl.

Woensdagmiddagclub

Beertje van 
deeg maken

Heemstede - Zoutdeeg kun 
je niet eten, maar je kunt er 
wel leuke dingen van maken 
en het bakken in de oven, dan 
wordt het net zo hard als klei. 
Het blijft alleen veel lichter van 
kleur en kan ook geschilderd 
worden. Op woensdag 17 fe-
bruari maken de kinderen bij 
de woensdagmiddagclub een 
beertje van dit “zoute”deeg. 
Lekker kneden, heel gemak-
kelijk te verwerken en het 
lijkt net op echt brooddeeg. 
Mooi beschilderd en afgelakt 
wordt het een kunstwerkje 
om te bewaren! Kinderen die 
niet zo van knutselen houden 
kunnen meedoen met een 
bord- of kringspel of – als het 
weer het toelaat – lekker bui-
ten spelen. 
De woensdagmiddagclub is 
elke woensdag van 13.30-
15.15 uur bij Casca in activi-
teitencentrum de Molenwerf, 
Molenwerfslaan 11, Heem-
stede. De woensdagmiddag-
club kost per keer: 3,50 euro, 
een kaart voor 10x kost 30,00 
euro. Graag de kinderen van 
tevoren aanmelden.
Kijk ook eens op: www.casca.
nl, voor alle leuke kindercur-
sussen en -activiteiten. 

Sociale
Vaardigheidstraining

(13-16 jaar)
Heemstede - Vind je het 
moeilijk om voor je mening 
uit te komen? Zou je soms 
willen dat je niet zo verlegen 
was? Loop je vaak lachend 
rond terwijl je je van binnen 
verdrietig voelt? Vind je het 
moeilijk om met iemand een 
gesprek te beginnen. Kortom: 
voel jij je regelmatig onge-
makkelijk in contact met an-
deren? Dan is deze training 
iets voor jou. 
We bespreken met elkaar wat 
we als lastig ervaren en doen 
oefeningen. Met de bedoe-
ling dat je je zekerder gaat 
voelen en zult ervaren dat je 
op jezelf kunt vertrouwen. 
De Sociale Vaardigheids-
training (13-16 jaar) start bij 
Casca in de Luifel, Herenweg 
96, Heemstede op maandag 1 
maart van 16.30 tot 18.00 uur. 
De andere data zijn: maan-
dag 15, 22, 29 maart, 12, 19 
en 26 april. Ook is er een af-
sluitende ouderavond op 
maandag 26 april van 20.00 
tot 21.30 uur. Over de Socia-
le Vaardigheidstraining is een 
uitgebreide folder beschik-
baar. Voor aanvragen folder 
of opgeven kunt u bellen met 
de receptie van de Luifel, tel: 
023-548 38 28-1.



Heemstede - Zondag 14 februari zijn er in Pannenkoeken-
restaurant De Konijnenberg in Heemstede veel hartjes te 
zien.
Vraag naar de VALENTIJNS pannenkoek voor je geliefde 
en je krijgt een POEDERSUIKER HART op je pannenkoek!
Voor de kids is er een nieuw menukaartje met allemaal 
leuke Piraten en Prinsessen kadootjes!
Restaurant De Konijnenberg, Herenweg 33 Heemstede. 
Kijk ook op: www.dekonijnenberg.nl of bel: 023-5848096.

Liefde in de Konijnenberg!

Inmiddels zestien jaar geleden 
werd CASCA  gevormd uit de 
Stichting Sociaal Cultureel Werk 
Heemstede en Centrum 111. De 
eerste stichting bestond uit het 
Honk en Het Oude Posthuis. 
Toen Gerard Rodenburg direc-
teur werd van het nieuwe CAS-
CA, vroeg hij Buurma de voor-
zittershamer ter hand te nemen. 
Hans Buurma vertelt: “Je ziet 
vaak dat verschillende groepen 
mensen na een fusie enorm aan 
elkaar moeten wennen. Dat was 
bij CASCA nauwelijks het ge-
val. Er was direct een goede  sa-
menwerking. Ik heb het altijd als 
heel plezierig ervaren om dit ge-
bouw, de Luifel, binnen te stap-
pen. Het voelt alsof je deel uit-
maakt van een grote familie. De 
sfeer onder medewerkers, vrij-
willigers, docenten en ook onze 
deelnemers is informeel. Maar 
het wordt heel professioneel ge-
rund. Die combinatie van warm-
te en vakkennis vind ik span-
nend en inspirerend.” 

De scheidende voorzitter heeft 
diverse veranderingen meege-
maakt sinds de start in 1994. 
“Enige jaren geleden is er be-
hoorlijk gekort in de subsi-
die. Wij zijn er voor mensen uit 
Heemstede en omgeving die 
enorm veel baat kunnen hebben 
bij ons werk. Ook voor mensen 
die de kosten niet volledig kun-
nen dragen. Daarvoor is de sub-
sidie heel zinvol. Daarnaast bie-
den wij een programma voor al-
len die het wel kunnen bekos-
tigen. Wij proberen door mid-
del van een eigen bijdrage be-
taalbaar te blijven en tevens uit 
de kosten te komen. Vanaf het 
begin zijn er met de gemeente 
Heemstede zakelijke afspraken 
gemaakt over de prestaties die 
wij voor de subsidie moeten le-
veren. Er is een goede afstem-
ming over het te voeren beleid. 
Wat dat betreft zijn we een vol-
ledige partner. Zo zie ik althans 
onze relatie. Casca realiseert in 
feite voor een groot deel het ge-
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Cabaret in de Luifel
Geen Familie met ‘Help Ons’
Heemstede - Na een beju-
beld debuut komt Geen Fami-
lie (Niels van der laan en Jeroen 
Woe) opnieuw met een ijzerster-
ke mix van mooie liedjes, goeie 
grappen en verrassende acts. 
Help Ons is een spetterend pro-
gramma over alle manieren van 
hulp bieden. Herkenbaar, ont-
roerend maar bovenal hilarisch. 
Help Ons is een theatrale hulp-
actie vol mooie muziek en ab-
surde humor. Geen Familie won 
in 2005 het Amsterdams Klein-
kunst Festival en is bekend van 
het radioprogramma Spijkers 
met Koppen. Ze zijn de winnaars 
van de Wim Sonneveldprijs voor 
nieuw kleinkunsttalent. 
Vrijdag 19 februari is de voor-
stelling te zien in Theater de Lui-
fel,  Herenweg 96 in Heemstede. 
Aanvang: 20.15 uur. De entree is 
15,50 euro. CJP/65+ 14,50 euro. 
Kaartverkoop van maandag t/m 
vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur en 

45 minuten voor aanvang. Tele-
fonisch reserveren via theater-
lijn: (023) 548 38 38.
Info: www.geenfamilie.nl
www.theaterdeluifel.nl

Casca zoekt netwerker met 
maatschappelijk gevoel

Monique Klompé, interim-directeur van CASCA en Hans Buurma, 
voorzitter.

Heemstede – Sinds de totstandkoming van CASCA, de orga-
nisatie in Heemstede voor welzijn, cultuur en kinderopvang 
heeft Hans Buurma de functie van bestuursvoorzitter vervuld. 
Maar hij vindt de tijd rijp om het stokje over te geven aan 
een opvolger. Geen simpele opdracht. Toch heeft de inmid-
dels in Hilversum woonachtige bestuurder er alle vertrouwen 
in. Want, zo zegt hij, de beloning is in alle opzichten onbe-
taalbaar. De nieuwe voorzitter wacht de uitdaging om maat-
schappelijk bezig te zijn in een fijne omgeving met een leuk 
en bekwaam team. Het vizier is op de toekomst gericht.

meentebeleid met betrekking 
tot welzijn en kinderopvang  in 
Heemstede.” 
Voor de nieuwe voorzitter ligt de 
taak om te continueren en uit 
te breiden. Gezocht wordt naar 
een kandidaat met ervaring als 
bestuurder, met maatschappe-
lijke betrokkenheid  en een be-
hoorlijk netwerk in Heemstede 
en daarbuiten. Hij of zij moet het 
leuk vinden om leiding te geven 
aan het vijfkoppige bestuur van 
Casca. 
Interim directeur Monique Klom-
pé voegt toe: “Het is tevens van 
belang dat we naar de toekomst 
kijken. Casca moet een goe-
de marktpositie behouden. Be-
drijfsvoering is in de loop der ja-
ren een steeds belangrijkere rol 
gaan spelen.  Met Casca zitten 
we in een ontwikkelingsproces. 
Van de nieuwe voorzitter wordt 
ondersteuning verwacht om dat 
proces te sturen.”
Monique Klompé woont in 
Heemstede en vervult tot juni 
2010 de functie van interim-di-
recteur van Casca. Tevens is zij 
voorzitter van de Nederlandse 
Vereniging van Arbeidsdeskun-
digen. De 48-jarige organisatie-
adviseur heeft zelf in het verle-
den veelvuldig gebruik gemaakt 
van Casca. “Mijn kinderen liepen 
hier ook vrolijk rond bij de bui-
tenschoolse opvang. Heemstede 
en Casca horen bij elkaar en dat 
moet zo blijven. De veranderen-
de samenleving dwingt echter 
organisaties als Casca ertoe om 
koerswijzigingen te maken. Die 
reorganisatietrajecten zijn nood-
zakelijk.” De 71-jarige Buurma 
zal de interactie met de mensen 
gaan missen. Hij kijkt terug op 
een periode van zestien interes-
sante jaren.
“Ik heb Casca zien groeien van 
een organisatie waarbij het ac-
cent lag op welzijn en kinder-
opvang- de buurthuisfunctie- 
tot wat het nu is. Er zijn veel ac-
tiviteiten en projecten bijgeko-
men en de theaterzaal natuurlijk. 
Aanvankelijk was deze bedoeld 
voor het amateurtoneel. Maar 
onze theaterprogrammeur Lau-
ra Marcus heeft er een volwaar-
dig theaterpodium van gemaakt. 
We zijn momenteel in gesprek 
om Theater de Luifel samen met 
de andere podia in Heemstede 
onder te brengen in een apar-
te stichting. Want je kunt in Ne-
derland feitelijk geen ongesubsi-
dieerd theater meer draaien. Ik 
neem mijn petje af voor hetgeen 
er gepresteerd is. Als Youp van ’t 
Heck je zelf belt om te vragen of 
hij mag komen voor een try-out, 
zegt dat genoeg.
Het is best een moeilijke beslis-
sing geweest om ermee te stop-
pen. Maar als je weet dat bij 
stichtingen de meeste bestuurs-
leden zo’n vier jaar aanblijven, zit 
ik toch echt ver over mijn tijd.”
Mirjam Goossens 

Jaarvergadering Vrouwen van Nu
Heemstede - NBvP, Vrouwen 
van Nu, Afdeling Heemstede 
houdt op woensdagmiddag 17 
februari haar jaarvergadering.
Na de pauze, om 15.00 uur, 
zal een van de promotors van 
‘Nieuw Unicum’ een lezing hou-
den over dit Zorgcentrum.
Belangstellenden zijn vanaf 
15.00 uur welkom (entree 2,50 
euro) in ‘De Molenwerf’, Molen-

werfslaan 11 te Heemstede. El-
ke maandagmiddag begint om 
13.00 uur. de bridgeclub. Op 
woensdagmiddag 24 februa-
ri bezoeken de dames het Tro-
penmuseum in Amsterdam en 
vrijdagmiddag 26 februari gaan 
de dames weer gezellig met el-
kaar eten.
Voor inlichtingen tel. 5736750 of 
5280340.

Fotograaf René Sommer.



Regio - Jaren werkte Marit in 
de schoonheidsbranche, met 
veel plezier deed zij een schat 
aan ervaring op die zij nu weet 
te verzilveren door een eigen 
schoonheidssalon te starten. 
De Heemsteedse Marit Vlieger 
heeft in Haarlem de plek gevon-
den in de Paul Krugerstraat 17, 
vlak bij de Cronjestraat in Haar-
lem,  waar zij haar kennis, vak-
manschap en vooral haar brui-
sende ideeën kan inzetten. Ze 
gaat werken met een uniek, zui-
ver en werkzaam product uit 
Zuid- Afrika. Een biologisch, or-
ganisch, Fair Tradeproduct, ge-
certificeerd door Ecocert.  Klan-
ten die al kennis maakten met  
dit mooie product zijn erg on-
der de indruk van de hoge kwa-
liteit en de werkzaamheid. Niet 
eerder voelde een behandeling 
met een product zo weldadig en 
‘rijk’ aan. 
Het is geschikt voor ieder-
een, alle huidtypen, vrouw en 
man! Marit heeft ook veel erva-
ring met behandelingen voor de 
man: van gezichtsbehandeling, 
harsen tot massage. Je kunt 
voor alle gezichts-en  lichaams-
behandelingen en massage bij 
haar terecht. De meest recen-
te ontdekkingen op cosmetica-
gebied hebben aangetoond, dat 
synthetische en niet huideigen 
stoffen (die voorkomen in bij-
na alle cosmetische producten), 
b.v. siliconen, kleur, geurstoffen, 
paraffine en vaseline, op lange 
termijn schade aan de huid en 
de gezondheid opleveren. Hier-
door krijgen steeds meer men-
sen te maken met huidproble-
men, zoals allergieën. Geluk-
kig zijn er in toenemende mate 

goede plantaardige alternatie-
ven beschikbaar. Enkele unieke 
bestanddelen van Esse zijn: ho-
ge dosis krachtige anti-oxydan-
ten uit oa. Rooibosextract; Afri-
kaanse extracten als boskam-
per om stimulatie van immuun-
werking van de huid; Afrikaan-
se oliën zoals baobab, marula 
voor UV-bescherming en de 
toediening van omega vetzuren. 
Bij Beaty By Marit kunt u, overi-

gens alleen op afspraak, met de-
ze producten een massage `on-
dergaan` met hotstones, voor 
zwangerschapsmassage,Spa 
Hammam massage of hoofd-
hand of voetmassages.  

Openingsactie
De opening van mijn schoon-
heidssalon mag iedereen mee-
vieren met de kennismaking van 
de volgende aanbiedingen: Ont-
spannende spa treatment van 20 
minuten; scrub van de rug ge-
volgd door een rug-schouder-

nekmassage met warme olie nu 
voor 15,- euro.
Esse Organic Skincare Mini fa-
cial van 35 minuten nu voor 25,- 
euro!
En tijdens de openings-actie-
periode krijgt u 15% korting bij 
gelijktijdige aanschaf van uw 
thuisproducten na een gezichts-
behandeling! Deze aanbiedin-
gen zijn geldig van 3 februari t/
m 1 mei 2010. Bel voor een af-

spraak of om langs te komen en 
een kijkje te nemen en kennis te 
maken met het veelzijdige aan-
bod van de behandelingen en 
producten. Salon Beauty By Ma-
rit, Paul Krugerstraat 17 in Haar-
lem waar u gemakkelijk kunt 
parkeren in de garage Ripperda. 
Voor afspraken, Marit behan-
delt alleen op afspraak, belt u 
06-53834369 en u kunt ook kij-
ken op de mooi verzorgde web-
site: www.beautybymarit.nl  Pro-
beer maar! 
Ton van den Brink

pagina 8 de Heemsteder - 10 februari 2010

CDA spreekt kiezer op de Binnenweg
Heemstede - CDA Heemste-
de trapte zaterdag de campagne 
voor de gemeenteraadsverkie-
zingen af op de Binnenweg. Het 
winkelend publiek was opval-
lend geïnteresseerd in de loca-
le issues van de gemeente. “Dat 
is hoopvol”, zegt raadslid Wim 
Heeremans. Het betekent dat 
mensen hun keuze gaan base-
ren op thema’s die over Heem-
stede gaan en dat is belangrijk. 
Het zijn geen landelijke verkie-
zingen.

Vijf thema’s kwamen in de ge-
sprekken veelvuldig terug.
1. De Binnenweg. De nieuwe 
Binnenweg is een visitekaart-
je voor Heemstede en dankzij 
de inzet van het CDA ondertus-
sen bijna gerealiseerd, met veel 
aandacht en overleg met al-
le belanghebbenden. Zoals 
een project hoort te lopen, met 
passie en beleving van ieder. 
Parkeren en veiligheid van fiet-
sers werden door de mensen 
vaak genoemd als succesfacto-
ren.

2. Het Wilhelminaplein. Dit 
gebied wordt in de visie van het 
CDA weer een representatief en 
geschikt woon, werk -en winkel-
gebied waar Heemstede trots op 
mag zijn. Een aantal mensen gaf 
aan dit het mooiste stukje van 
Heemstede te vinden, dat met 
recht in ere moet worden her-
steld.

3. De Herenweg wordt in een 
aantal fases opnieuw ingericht. 
Hierbij staat veiligheid (juist 
ook voor fietsers) en doorstro-
ming voor het CDA voorop, te 
beginnen met de kruising met 
de Kerklaan. Vooral mensen die 
vaak van de fiets gebruik maken 
gaven aan blij te zijn met de uit-
breiding van de vrije fietspaden 
in de gemeente. Zij juichen het 
beleid om nog meer van deze 
veilige paden aan te leggen toe.  

4. Het gebied Manpadslaan. 
De inzet van het CDA is om deze 
zone als ‘groengebied’ te ontwik-
kelen. We zijn hierbij zeer ambi-
tieus, maar tegelijkertijd realis-

tisch. Het CDA zoekt naar een 
financiering voor deze ontwik-
keling zonder dat er extra geld 
uit de gemeentekas vloeit, het is 
geen tijd waarin alles maar kan. 
Dit vraagt om een creatieve en 
zakelijke aanpak, desnoods met 
een -uiterst beperkte- bebou-
wing. 

5. De Haven aan de Heem-
steedse Dreef. Hier ligt in de 
komende periode een enorme 
kans; dit volgens het publiek 
haast. on-Heemsteeds en rom-
melig aandoend gebied moet 
in de combinatie met de lopen-
de en nog te verwachten nieuw-
bouw samen met de historische 
Watertoren tot een recreatief en 
cultureel gebied worden omge-
vormd. Een sloepenhaven, een 
Filmhuis, terrasjes aan het wa-
ter, horeca en watertaxi’s; het is 
allemaal denkbaar en het CDA 
gaat zich sterk maken voor een 
dergelijke ontwikkeling.
Aanstaande zaterdag zijn de 
kandidaten van het CDA weer 
aanwezig op de Binnenweg.

Beauty By Marit 
schoonheidsspecialiste geopend Literaire lezing ‘de Oorlog’

Heemstede - De negentien-
delige televisieserie De oorlog 
is een van de belangrijkste te-
levisiegebeurtenissen van de 
nieuwe eeuw. Het gelijknami-
ge boek van Ad van Liempt be-
licht de achtergronden die in de 
serie niet aan bod komen, zoals 
de gevolgen van de Tweede We-
reldoorlog voor ons land op kor-
te en lange termijn. 
De tragedie van de jodenvervol-
ging is een centraal thema in De 
Oorlog. Maar ook andere dra-
ma’s worden belicht: het bom-
bardement op Rotterdam, de 
hongerwinter, de massale te-
werkstelling van meer dan een 
half miljoen Nederlandse man-
nen in Duitsland en de slopen-
de internering van Nederlanders 
in de Japanse kampen. Hoofd-
rolspelers komen in een helder 
licht te staan: Hitler, natuurlijk, 
en Mussert, maar ook de rijks-
commissie in Nederland Seyss-
Inquart en de Indonesische nati-
onalistenleider Soekarno. 
De Oorlog is grotendeels geba-
seerd op nieuw onderzoek. Het 
geeft onmisbare achtergronden 
bij de belangrijkste periode uit 
onze geschiedenis. 
Ad van Liempt (1949) was o.a. 
hoofdredacteur van Nova en op-
richter/eindredacteur van het 
geschiedenisprogramma Ande-
re Tijden. Thans is hij chef van 
de afdeling geschiedenis van de 
NPS. Hij schreef het scenario en 

deed de eindredactie van de te-
levisieserie De Oorlog. 
Organisatie van deze lezing is 
tot stand gekomen in samen-
werking met Boekhandel Blok-

ker. Kaartverkoop bij de Luifel 
en bij boekhandel Blokker, Bin-
nenweg 138, Heemstede.
De literaire lezing over De Oor-
log is op donderdag 18 februa-
ri om 20.00 uur bij Casca in de 
Luifel, Herenweg 96, Heemste-
de. Reserveren is noodzakelijk 
en kan telefonisch: 
023-548 38 28-1. Kijk ook eens 
op onze website www.casca.nl 
voor alle CascaNova lezingen en 
workshops of een leuke cursus!

Grote vlooienmarkt Overveen
Regio - Zondag 14 febru-
ari aanstaande wordt een 
grote vlooienmarkt gehou-
den in Overveen (gemeen-
te Bloemendaal). In de Tet-
terodehal aan Tetterodeweg 
15 kunnen liefhebbers en 
gegadigden urenlang snuf-
felen tussen leuke spullen. 
Een rommelmarkt bezoeken 
is nog steeds een populai-
re bezigheid in het weekend 
en trekt vele duizenden be-
zoekers. Of het nu gaat om 
huisraad, antiek, kleding of 
curiosa: het is er allemaal 

aanwezig. De markt duurt 
van 9.30 tot 16.00 uur en de 
entreeprijs bedraagt 2 eu-
ro per persoon. Kinderen tot 
en met 11 jaar en onder be-
geleiding hebben gratis toe-
gang tot de markt.

Voor meer informatie of re-
serveringen kunt u (dage-
lijks van 9.00 tot 19.00 uur 
en in het weekend tot 17.00 
uur) bellen naar: organisa-
tieburo MIKKI, 0229-24 47 
39/244649. Of kijk op inter-
net: www.mikki.nl.

’t Is weer Vrijdag: Plexparty (11-15 jaar)
Heemstede -  ‘t Is weer Vrijdag: 
Nieuwe Formule! Grand Ope-
ning! Lekker luisteren naar jouw 
muziek, dansen, vette lol.
Meiden, jongens, deze avond 
is speciaal voor jullie! Een Plex-
party op vrijdag 12 februari van 
20.00 tot 23.30 uur. (Let op: eer-
der werd gepubliceerd dat de 
party op zaterdag 12 februari 
was, dat moet dus zijn: vrijdag 
12 februari).

Entree op de avond zelf: 2,50 
euro. Geef je snel op, want 

vol=vol. Er is voorverkoop voor 
2,00 euro, bel: 023-548 38 28–
1 of 548 38 47. Ben jij al vriend 
van de Plexat hyves (www.
plexat-heemstede.hyves.nl)?  
Dan kom je gratis naar binnen 
bij dit feest! Heb je nog geen 
hyves, neem dan even contact 
op met Mike D: tel: 023-548 38 
47 of mail naar plexat@casca.nl.

‘t Is weer Vrijdag is altijd in de 
jongerenruimte van Plexat bij 
Casca in de Luifel, Herenweg 
96, Heemstede. 
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Sportparklaan geen 
Alliancelaan

In de prachtig gerestaureerde kantine van voetbalvereniging 
RCH aan de Sportparklaan is het druk. Geroezemoes van stem-
men en een ongewoon gespannen sfeer hangen in de lucht 
bij de anders zo vriendelijke familieclub. Bijna 100 leden en/of 
betrokken ouders zijn aanwezig op een Bijzondere Algemene 
Ledenvergadering.

Waar gaat het hier om?

Een aantal jaren geleden begon het touwtrekken om het weg-
veld van RCH. De voetbalvereniging zag niet zo’n grote groei en 
buurman MHC Alliance maakte een stormachtige groei door. 
De gemeente Heemstede, eigenaar van het sportpark, vond 
daarom dat RCH dit veld wel kon afstaan. Een aantal jaren ver-
der is bij RCH het ledenaantal groeiende. RCH heeft inmiddels 
28 teams (w.v.19 jeugdteams) en op dit moment 537 leden. 
Ook buurman Alliance groeit nog steeds, ondanks een wachtlijst 
van ruim 200 leden en heeft nu 1709 leden. In 2002 waren dit er 
865 en in 2007 1383 volgens een in 2007 gehouden onderzoek 
van Grontmij/Marktplan in opdracht van de gemeente.

In november 2008 zijn alle voorzitters van de betrokken sport-
clubs bij elkaar geweest om afspraken te maken over belan-
gen en behoeften op het sportpark. Zij zijn toen tot een voor-
stel gekomen, waarbij o.a. RCH het wegveld aan Alliance zou af-
staan, ten behoeve van de aanleg van een nieuw kunstgrasveld 
voor Alliance met als gevolg het aanleggen van een kunstgras-
veld en professionele verlichting op de locatie van het trainings-
veld van RCH. Dit lijkt een mooie deal. Alliance blij: ze hebben 
meer capaciteit. 

En RCH: ook kunstgras net als de andere voetbalverenigingen 
HBC, VEW en HFC Heemstede vorig jaar kregen.
Jan Bosman, ex-voorzitter van RCH, onderstreept in de Leden-
vergadering dat hij het beste voor heeft gehad met RCH. 

De eindbeslissing ligt bij de leden, die – nu het afstaan van het 
veld op de agenda van de Commissie Samenleving staat en van 
de Gemeenteraad – in moeten stemmen met de gemaakte af-
spraken. 
Snel wordt duidelijk dat er niet veel voorstanders zijn van het af-
staan van het veld. Verschillende redenen zijn hiervoor genoemd, 
waarvan toch wel de belangrijkste: Alliance wil doorgroeien van 
1700 naar 2200 leden. Wie zegt  dat ze niet nog een veld nodig 
hebben? Alliance geeft aan genoeg capaciteit te hebben voor 5 
jaar, maar wat komt er dan? Is dit het begin van het einde van 
RCH? De leden van RCH spreken hun onrust hierover uit. 

Eén van de selectie-spelers benoemt wat veel RCH-ers in hart 
en nieren voelen: “het heet hier Sportparklaan en géén Allian-
celaan!”
Het huurcontract dat niet eenzijdig kan worden opgezegd, maakt 
deze “deal” volgens een spreker onmogelijk.

Ook vinden veel leden van RCH dat Alliance haar groei al eer-
der had moeten inperken. Waar geen capaciteit is, kun je maar 
niet blijven groeien. Voetbalvereniging HBC loopt tegen ditzelfde 
probleem aan en hanteert al jaren een postcodebeleid. 
Alliance heeft vorig jaar al een extra kunstgrasveld gekregen. 
Hierbij is de Oost tribune van RCH opgegeven. RCH vindt het 
welletjes: nu heeft Alliance een capaciteitsprobleem, bij de inge-
zette groei zit RCH hier straks mee.

De Vereniging Omwonenden Van de Sportparklaan (VOS) heeft 
zich in een brief naar de gemeente uitgesproken tegen de aan-
leg van kunstgrasvelden, verlichting en parkeerplaats langs de 
weg, die een nog grotere verkeersdruk zullen leggen op de toch 
al drukke Sportparklaan. 

Met een overweldigende meerderheid van stemmen – 83 te-
gen en 9 voor – stemmen de leden van RCH over het afstaan 
van het veld. 

Hierbij een oproep aan de leden van RCH: komt allen op dins-
dag 9 februari 20 uur en op donderdag 18 februari 20 uur naar 
het Raadhuis!

Job Prins, Troelstralaan 8, Heemstede

INGEZONDEN

Wat zal de heilige Sint 
Jacob hier van vinden?
De Bijbelse figuur Sint Jacob staat bekend om 
zijn sociale bewogenheid. In zijn brief, die we vin-
den in het Nieuwe Testament, gaat hij tekeer te-
gen de rijken en neemt hij het op voor weduwen 
en wezen. Letterlijk schrijft hij: “Zuivere gods-
dienst voor God is omzien naar weduwen en 
wezen in hun druk….”
De Haarlemse stichting die zijn naam draagt is 
ongetwijfeld ooit opgericht om in de geest van 
Sint Jacob de zorg op zich te nemen voor ou-
deren in onze samenleving vanuit een Rooms- 
Katholieke diaconale achtergrond. Niet minder 
dan vijf instellingen vallen onder haar beheer.
Bij de presentatie van de plannen voor Nieuw 
Overbos bleek dat deze sociale instelling, om 
met Wim Kok te spreken, bezig is zijn ideologi-
sche veren af te schudden. Immers, een van oor-
sprong vanuit christelijke bewogenheid opgezet 
zorgcentrum voor de oudere mens uit elke in-
komensgroep wordt gesloopt en vervangen door 
een vooral voor de beter gesitueerde senioren 
aantrekkelijk centrum. Voor de extra zorgbehoef-
tigen blijven maar 42 plaatsen over tegenover 60 
nu. Er komen verder 97 appartementen waarvan 
de goedkoopste 1300 euro per maand doen en 
de duurste 2300 euro. Let wel, exclusief service-
kosten. Met open armen worden de rijken wel-
kom geheten. En dat terwijl Heemstede al uit-
blinkt in woonvoorzieningen voor de bovenlaag.
Uit de buitengewoon luxueus uitgevoerde  pro-

motiebrochure blijkt ook dat Sint Jacob de opzet 
van dit project uitbesteed heeft aan projectont-
wikkelaars, met name Syntrus en AM. Met eni-
ge trots wordt een en ander toegelicht, waarbij 
de aantrekkelijke woonomgeving volle aandacht 
krijgt. Weliswaar zal een aantal monumentale 
bomen sneuvelen, maar een kniesoor die daar 
op let.
In de reacties op de plannen is vooral kritiek ge-
leverd op de massale opzet van het complex, 
dat in omvang de bestaande bebouwing ver-
re overtreft. Het volume gaat van 35.000 m2 nu 
naar 63.000 m2. Vooral bewoners van het nieu-
we Kennemeroord – ook geen goedkoop op-
trekje – schrokken zich lam van de massaliteit. 
Ook in de raadscommissie Ruimte van 11 januari 
werd hieraan aandacht besteed. Niettemin werd 
op voorstel van het college het nieuwe bestem-
mingsplan even opzij gezet. Ook de norm van 
22% sociale huur werd soepeltjes weggestreept 
tegen sociale woningen in andere nieuwbouw-
projecten. Alleen HBB en GroenLinks bleven te-
gen. De PvdA ging akkoord met verdere ontwik-
keling van de plannen, zij het knarsetandend. Ja, 
je moet er wat voor over hebben deel uit te ma-
ken van dit college. En die ideologische veren 
waren immers al afgeschud.
Wat zou de Heilige Jacob hier nu van vinden? 
Zou hij nog steeds schutspatroon van de stich-
ting willen zijn, of zou hij die in de geest al verla-
ten hebben nu die inmiddels is herdoopt  in ‘Sint 
Jacob in het goud’?
Mevr. P. E. Koningsveld,
Hollandsdiep, Heemstede

INGEZONDEN

Lijn 6: “Busje komt zo”
Wekelijks ga ik vanaf de Glip naar het Kennemer 
Gasthuis, locatie Zuid in Haarlem.
Ik doe dit eigenlijk altijd op de fiets, maar vanwe-
ge het onstuimige weer vandaag (2 februari 2010) 
besloot ik na te gaan hoe ik er met het openbaar 
vervoer kan komen. Wat schitterend (!): er is een 
rechtstreekse verbinding met bus 6 van Connexxi-
on vanaf de Glipperdreef. Ik zou er dan een kwar-
tier te vroeg zijn, maar dat was voor mij geen pro-
bleem.
Voordat bus 6 vertrok, kwam enkele  minuten eer-
der bus 4 richting Haarlem. Die kon ik ook ne-
men met een overstap op het Wipperplein, maar 
ik gaf de voorkeur aan bus 6. Eenmaal in de bus, 
die plaats biedt aan 8 personen, zag ik dat deze 
onderweg niet meer stopte voor mensen die mee 
wilden. Ik begreep dat deze bus geen ‘echte’ is 
en dat dit andere regels met zich meebrengt. Bij 
navraag of dit regelmatig voorkomt zei de chauf-
feur dat er nu door het slechte weer meer men-

sen mee willen. Verbazing alom bij mij en enkele 
medepassagiers dat er geen extra busjes worden 
ingezet in periodes dat het weer hiertoe aanlei-
ding geeft. Voor de persoon, die ik onderweg zag 
staan, betekent dit een halfuur voor bus 4 maar 
voor bus 6 één uur wachten. 
Bij de bushalte van het Kennemer Gasthuis stond 
een mededeling dat bus 6 slechts plaats biedt 
voor 8 personen, maar wat kan men daarmee? 
Het is moeilijk in te schatten of als er meerde-
re mensen zijn, iedereen mee kan/mag. Het Ken-
nemer Gasthuis is het begin-/eindpunt, maar on-
derweg zijn toch ook instap-/uitstaphaltes? Con-
nexxion maakt ons blij met een ‘dooie mus’. Bus 
6 rijdt sinds een jaar vanaf Bennebroek naar 
het Kennemer Gasthuis, locatie Zuid en terug. 
Inmiddels zal toch bekend zijn wanneer er be-
hoefte is aan meer capaciteit qua inzet van de 
bus, dus laat op die tijden meer busjes rijden en 
zeg niet: ‘Busje komt zo’.   
Hubertha van Vliet,
Fractie GroenLinks Heemstede.

INGEZONDEN

Dagelijks ritueel
Ieder mens heeft zo zijn rituelen. Zo haal/breng ik 
bij voorkeur mijn 2 kinderen lopend van/naar de 
crèche. Kleine meid in de maxi-cosi, grote broer 
op het meerijdplankje met krukje eraan vast. 
Heerlijk, zo’n wandeling…
En hoe klein hij ook is (3 jaar), voor ons manne-
tje is de weg ook vol met rituelen. De wandeling 
begint langs de tuinen met kabouters, eenden en 
ganzen. Daarna lopen we langs de bakker en het 
Bob de Bouwer speelgoed. Vervolgens komen we 
langs een klein museum met in de etalage een 
verzameling modelauto’s. Daar gaat hij even van 
het plankje af om zelf door de galerij te lopen. 
Alle auto’s worden aangewezen en van commen-
taar voorzien. Dan via de glijbaan, de tuin met 
tractor en aanhanger en tenslotte de tuin met het 

speelgoed. Na zo’n 15 minuten wandelen komen 
we aan bij de crèche.
Helaas is er vaak nog een ander, minder leuk, 
ritueel: de bruine derrie die zo heerlijk tussen 
de profielwielen van de kinderwagen is gaan zit-
ten. Waarom ligt dat toch zo vaak midden op de 
stoep? Als ik mijn ogen niet strak op de stoep 
houd, heb ik 9 van de 10 keer hondenpoep aan 
de wielen…

Beste hondenbezitters: ik vind het fijn dat u ook 
geniet van de wandeling met uw hond. Maar zorg 
er alstublieft voor dat andere mensen niet hoeven 
mee te genieten van de vieze uitwerpselen. Doe 
het in de goot of, beter nog, ruim het gewoon op!
Yvette van Bladeren,
Hageveld 56, Heemstede.

INGEZONDEN



pagina 10 de Heemsteder - 10 februari 2010

Zes suites voor cello solo 
van Johann Sebastiaan Bach
Heemstede - Zes cellisten en 
zes cello’s vertolken in De Ou-
de Kerk te Heemstede zes suites 
voor cello solo van Johann Se-
bastiaan Bach. Een uniek con-
cert, georganiseerd door Podi-
um Oude Slot op dinsdag 16 fe-
bruari, voor de ware klassieke 
muziekliefhebber. De suites voor 
cello solo van Bach zijn voor 
iedere cellist een bron van in-
spiratie. Zij vormen voortdurend 
een literatuur van studie, ver-
dieping, verwondering en uitda-
ging. Van vernieuwing ook, on-
geacht het genre waarin hij of 
zij zich begeeft in de persoonlij-
ke carrière.
In deze bijzondere productie zul-
len de zes suites worden uitge-
voerd door zes verschillende cel-
listen: zij laten zo horen dat de-
ze meesterlijke muziek zich on-
afhankelijk van enige specialis-
tische uitvoeringspraktijk laat 
interpreteren. De inzet van zes 

verschillende musici, allen top-
solisten, brengt een levendi-
ge, afwisselende en interessan-
te verscheidenheid aan interpre-
tatie en ´kleur´ op het podium. In 
verband met de lengte van het 
programma, zijn er twee pau-
zes in dit concert. De zes suites 
voor cello solo van Johann Se-
bastiaan Bach worden gespeeld 
door: Maarten Mostert (suite nr 
1) Frances-Marie Uitti (suite nr 
2) Sigiswald Kuijken (violoncel-
lo da spalla, suite nr 3) Dmitri 
Ferschtman (suite nr 4) Larissa 
Groeneveld (suite nr 5) Job ter 
Haar (suite nr 6). 

Wanneer?
Dinsdag 16 februari aanvang 
20.15 uur in De Oude Kerk Wil-
helminaplein, Heemstede. Toe-
gang:  18,- euro / 15,50 euro. Re-
serveren kaarten 06-13133626 
of www.podiumoudeslot.nl. In-
dien voorradig aan de zaal.

Verras je Valentijn in het 
Frans Hals Museum!

Regio - Op zondag 14 febru-
ari kunnen bezoekers van het 
Frans Hals Museum genieten 
van muziek, lezingen, rondlei-
dingen, kinder-activiteiten en 
heerlijke hapjes in het muse-
umcafé. Voor het eerst is het 
museum vanaf 12.00 uur door-
lopend open tot 22.00 uur. Bij-
na alle activiteiten zijn gratis 
voor bezoekers van het muse-
um.       
   
Geïnspireerd geraakt door het 
Zelfportret van Judith Ley-
ster en het licht van de Gou-
den Eeuw? Laat u en/of uw 
geliefde(n) fotograferen in de 
Renaissancezaal. Tegen een 
kleine vergoeding krijgt u de 
foto direct mee naar huis. 
Om 12.30, 13.3o, 18.00 en 19.00 
uur zijn er korte gratis rond-
leidingen bij de hoogtepunten 
van het Frans Hals Museum. 

Kunsthistorica Luitgard Maa-
sen verzorgt om 14.00 en 19.30 
uur een lezing met Judith Ley-

ster als inspiratiebron: kanten 
kragen door de eeuwen heen.  
Conservator oude kunst An-
na Tummers geeft om 15.30 en 
16.30 uur een introductie op de 
tentoonstelling Judith Leyster. 
De eerste vrouw die meester-
schilder werd. 
Om 15.00 en 16.00 uur zingt 
het Overveens Vocaal Ensem-
ble liefdesliederen uit diverse 
landen.  Herenquintet  La Not-
te sluit de avond af met even-
eens liefdesliederen om 20.00 
en 21.00 uur.    
   
Voor kinderen is er van 12.00 tot 
17.00 uur een knutseltafel waar 
o.a. buttons gemaakt kunnen 
worden. Ook zijn er gratis puz-
zelspeurtochten voor kinderen 
te krijgen. Het Frans Hals Mu-
seum vindt u aan Groot Heilig-
land 62 te Haarlem. Telefoon 
023 511 57 75. 
Het programma en alle ande-
re info is ook terug te vinden 
op de website www.franshals-
museum.nl

Grootse aanpak van project 
wintertennis op TV Bennebroek
Bennebroek – Op de parkeer-
plaats aan de Binnenweg ge-
tuigen grote bergen afgegra-
ven gravel van de ingrijpende 
werkzaamheden die plaatsvin-
den op het terrein van Tennis-
vereniging Bennebroek. Nadat 
de leden zich uitgesproken had-
den voor het uitvoeren van de 
plannen voor het aanpassen van 
het park om wintertennis moge-
lijk te maken, heeft het bestuur 
gezorgd voor de benodigde ver-
gunningen en financiering. Een 
groep vrijwilligers onder leiding 
van Michiel Faassen grondig 
onderzoek gedaan naar de ei-
genschapen van de verschillen-
de baansoorten die op de markt 

zijn. Na rijp beraad is de keu-
ze gevallen op “Tennis ProVisi-
on” van de firma Oranjewoud, 
dat de eigenschappen van gra-
vel goed benadert en erg onder-
houdsvriendelijk is.

Naast het vervangen van de ba-
nen is men druk bezig met het 
aanpassen van het clubhuis, het 
leggen van nieuwe terrassen en 
het aanleggen van toegangs-
controle.
Het clubhuis wordt voorzien 
van vloerverwarming en nieu-
we deuren en ramen met dub-
bel glas. De bar en de keuken 
worden vernieuwd en de overi-
ge ruimtes geïsoleerd zodat ze 

vorstvrij blijven.
De bestaande terrassen worden 
vervangen door nieuwe met een 
efficiënte afvoer van het regen-
water en het toegangshek wordt 
aangepast zodat de leden met 
hun pasje ook toegang tot het 
park en clubhuis krijgen wan-
neer de bar gesloten is. De her-
opening van het park staat ge-
pland voor midden maart en 
hoewel er reeds sprake is van 
enige vertraging door het extre-
me weer van de laatste tijd, is 
projectleider Beer Hoitingh vol 
vertrouwen dat het gaat lukken. 
Meer informatie op de website 
van de vereniging, www.tvben-
nebroek.nl. 

Zeven diploma’s voor HPC Synchroonzwemsters
Heemstede - Afgelopen week-
end organiseerde Zwemvereni-
ging HPC uit Heemstede diplo-
mazwemmen voor synchroon-
zwemsters. Synchroonzwemmen 
is een intensieve sport waarbij 
op muziek allerlei kunsten in het 
water worden vertoond. 

Bij het synchroonzwemmen 
kunnen in totaal 9 diploma’s 
worden gehaald. De eerste 5 
worden aanloopdiploma’s ge-
noemd. Voor alle 5 aanloopdi-
ploma’s kon afgelopen weekend 
worden afgezwommen. Ieder di-
ploma bestaat uit zo’n 14 ver-
schillende onderdelen. Zo is er 
een onderdeel waarop de condi-
tie wordt getoetst, maar ook een 
onderdeel dat ‘maatzwemmen’ 
heet en waar muziek vanzelf-
sprekend een belangrijke rol in 
speelt. Natuurlijk worden ook de 
synchroonzwem-vaardigheden; 
zoals drijftechnieken en andere 
kunsten getoetst. 
Zeven deelneemsters van HPC 
werden bijgestaan door hun 
coaches en door medezwem-

ster Eva de Bruin. Voor sommige 
onderdelen moeten meerdere 
zwemsters tegelijkertijd iets uit-
voeren, en Eva assisteerde daar 
waar de afzwemsters geen af-
zwemmend maatje hadden voor 
dit evenement: Iris de Waard, 
Nadia Kellouh, Jade Kande-
laar, Daphne Groen, Silke Bur-
ger, Puk de Bruin en Aniek Ant-
velink mochten allemaal hun di-
ploma in ontvangst nemen. Voor 
sommige van hen was het een 
makkie, voor anderen was het 
een zeer spannende aangele-
genheid. 

Aniek die nog maar kort bij HPC 
zit, kreeg slechts een week voor 
het diplomazwemmen te ho-
ren dat haar vooruitgang on-
verwachts zo goed was dat ze 
mocht afzwemmen. De altijd 
vrolijke en beweeglijke Puk is 
al wat langer lid, maar had wat 
meer tijd nodig om voldoende 
stil te kunnen liggen tijdens het 
drijven. Beiden ontvingen het 
welverdiende basishouding di-
ploma. Silke ging op voor haar 

tweede diploma: het zeilboot di-
ploma, en liet iedereen versteld 
staan met haar drijf-vermogen! 
Daphne maakte het helemaal 
spannend; dankzij haar har-
de werken kon ze bij een twee-
de poging toch een mooie spa-
gaat laten zien die werd beloond 
met het balletbeendiploma. Jade 
en Nadia waren van te voren erg 
onzeker over hun kunnen, maar 
tijdens het afzwemmen hebben 
de juryleden geen moment ge-
twijfeld dat zij het spagaatdiplo-
ma verdienden. Iris ontving het 
barracuda diploma; dat is het 
laatste aanloopdiploma. Vanaf 
nu moet zij proberen haar diplo-
ma’s tijdens een wedstrijd te be-
machtigen.
De trainsters van HPC waren 
zeer trots op de prestaties van 
hun pupillen!

Mocht je zin hebben om ook 
eens een synchroonzwemkunst 
aan te leren, neem dan con-
tact op met Nynke Muller (023-
5355949 of mail: rebergenmul-
ler@chello.nl).



Fotografie Janneke Sma.

Maria de Fátima 
Memorias 
Heemstede - Fado in Het Ou-
de Slot. Op donderdag 18 febru-
ari komt Maria de Fátima met 
haar programma Memorias naar 
Heemstede.  Na haar succesvol-
le theaterprogramma met klas-
sieke fado’s van Amália Rodri-
gues brengt Maria de Fátima dit 
seizoen haar eigen interpreta-
tie van de Portugese fado. Naast 
nieuwe, speciaal voor haar ge-
componeerde liederen met tek-
sten van haar eigen hand, grijpt 
zij ook terug naar het begin van 
haar carrière. Als Portugese tie-
nerster maakte zij vanaf haar 12e 
jaar een drietal LP’s met liede-
ren die speciaal voor haar wer-
den geschreven door de bes-
te schrijvers van Portugal. Een 
aantal van deze herinneringen 
deelt zij nu met het Nederlandse 
publiek. De Volkskracht schreef 
over deze voorstelling: “Haar fa-
do klinkt als een fris klateren-
de beek… Fátima, die in de ja-
ren tachtig in Amsterdam neer-
streek, toont zich een waardig 
beschermster van het erfgoed 

van Amália Rodrigues. De me-
lancholie komt uit haar tenen. 
Een viersterren voorstelling”  

Donderdag 18 februari aanvang  
20.15 uur in Het Oude Slot, in-
gang aan de Ringvaartlaan, 
Heemstede. Toegang: 18,- euro 
/ 15,50 euro. Reserveren kaar-
ten 06-13133626 of www.podi-
umoudeslot.nl. Indien voorradig 
aan de zaal.
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VVD lanceert nieuwe website
Heemstede - De VVD-Heem-
stede heeft de website geheel 
vernieuwd. De nieuwe website 
staat op het vaste adres www.
vvdheemstede.nl.

De nieuwe website kent ook de 
mogelijkheid tot het bijhouden 
van een weblog. VVD-lijsttrek-
ker en wethouder Pieter van de 

Stadt is inmiddels begonnen een 
blog bij te houden.
De website van de VVD Heem-
stede bevat onder meer infor-
matie over het bestuur, de frac-
tie en de wethouder van de VVD. 
Verder is er nieuws, het verkie-
zingsprogramma en informatie 
over activiteiten van de VVD op 
te vinden.

Oude Jazz in de Oude Kerk
Heemstede - Op zondag 21 fe-
bruari om 1500 uur vindt in de 
Oude Kerk aan het Wilhelmin-
aplein in Heemstede een optre-
den plaats van de Rotterdamse 
Harbour Jazzband.  Deze band 
bestaat inmiddels ruim 50 jaar 
en kan bogen op een buiten-
gewoon succesvolle geschiede-
nis. Nog steeds kan zij worden 
gerekend tot de beste traditio-
nele jazzorkesten van ons land. 
Het hoge  muzikale gehalte,de 
grote inzet, maar vooral het en-
thousiasme bepalen de sfeer bij 
de concerten en optredens van 

deze band. Ook nu, na 50 jaar, 
wordt het onversneden New Or-
leans repertoire gebracht met 
composities van o.a. Jelly Roll 
Morton, Bix Beiderbecke, Louis 
Armstrong, Duke Ellington en 
Glenn Miller. Verschillende le-
den van de band speelden eer-
der in andere bekende jazzor-
kesten, waaronder de fameuze 
Dutch Swing College Band.

De huidige bezetting bestaat uit 
Flip Robers, trombone, leider, 
Sytze van Duin, cornet/trompet, 
Hans Verheul, klarinet/saxofoon, 

Matthijs Willering, banjo/gitaar, 
Ludo Deckers, contrabas en 
Raymond van der Hooft, drums.
De toegang tot dit Theeconcert 
is gratis. Aan de uitgang wordt 
een collecte gehouden ter be-
strijding van de kosten. Een po-
sitieve opbrengst komt ten goe-
de aan het restauratiefonds van 
de Oude Kerk. 

Na afloop van het concert wor-
den in De Pauwehof achter de 
kerk thee, koffie en andere dran-
ken geschonken en “home ma-
de” bakproducten geserveerd, 
alles tegen vriendelijke prijzen. 
Er wordt een grote belangstel-
ling verwacht. Komt tijdig! Bromfiets Rijbewijs bij 

Verkeersschool Snelweg
Regio - Per 1 maart is het niet 
meer voldoende om alleen een 
theorie-examen af te leggen 
als je een bromfiets wilt gaan 
besturen. Vanaf deze datum 
moet iedereen, die na 1 maart 
2010 16 jaar of ouder is en nog 
niet in het bezit is van een an-
der rijbewijs, ook een praktijk-
examen afleggen.

Snelweg Rijopleidingen in 
Haarlem biedt jou de moge-
lijkheid om zowel het theore-
tisch als het praktisch gedeel-
te te volgen kort nadat je 16 
bent geworden. Als jij je ruim 
een maand voor je 16e in-
schrijft kun je zelfs al enkele 
weken na je verjaardag je rij-
bewijs AM op zak hebben.
 
Het praktijkexamen voor de 
categorie BROMFIETS zal 45 
minuten duren. Tijdens het 
examen wordt een route ge-
reden van ten minste 25 mi-
nuten, waarbij de kandidaat 
wordt beoordeeld op ver-
keersdeelneming op de open-
bare weg. De examinator volgt 
de kandidaat op een eigen 
bromfiets. De opleider mag 
meerijden op een eigen brom-
fiets. Is er een apart deel voer-
tuigbeheersing? Nee, maar de 
examinator neemt voertuigbe-
heersing wel in zijn beoorde-
ling mee. Tijdens de rit beoor-
deelt hij ook of de kandidaat 
het voertuig beheerst. 
 
Om praktijklessen te mogen 
nemen moet je eerst in het 

bezit zijn van je theoriecerti-
ficaat.
Snelweg opleidingen verzorgt 
twee keer per maand een the-
oriecursus voor de rijbewijs-
categorie AM (bromfiets). De 
cursus volgen mag al voor je 
16e verjaardag! Na deze the-
orietische opleiding gericht op 
het theorie examen is de sla-
gingskans veel groter.

Wat kost de praktijk opleiding? 
Verkeersschool Snelweg biedt 
de opleiding aan voor 295 eu-
ro, dit is inclusief 4x rijles + 
praktijkexamen. Omdat wij ze-
ker zijn van de kwaliteit van de 
opleiding biedt Snelweg dit te-
vens aan inclusief examenga-
rantie. En meld je je aan voor 
1 maart dan krijg je er nog 1 
gratis rijles bij! De rijschool 
heeft de beschikking over hel-
men en handschoenen.
 
Waarom rijles bij Verkeers-
chool Snelweg? Omdat de 
bromfietsopleiding alleen ge-
geven mag worden door mo-
torinstructeurs. Snelweg heeft 
het hoogste slagingspercen-
tage! Vergelijk maar eens met 
dat van de andere rijscholen 
die bromfiets opleiding aan-
bieden! Nu is de keus snel ge-
maakt. Toch? 
 
Snelweg Opleidingen kantoor: 
Rijksstraatweg 238 in Haar-
lem. Telefoon: 023-5270197. 
Zie ook www.snelweg.nl en 
www.bromfietsopleidinghaar-
lem.nl

Valentijnsdag begint bij BallonShop.nl
Heemstede - BallonShop.nl is 
dé speciaalwinkel voor al uw bal-
lonnen, feestversiering en fees-
telijk kado geven. Sinds maart 
2009 is deze shop van ruim 200 
m2 gevestigd aan de Raadhuis-
straat 63 in Heemstede.
Geef eens een ValentijnsBallon!
Traditioneel wordt er met Valen-
tijnsdag een bloemetje gegeven. 
Doe eens origineel. Geef je ge-
liefde een mooie folieballon in 
hartvorm. Wedden dat jouw ei-
gen Valentijntje je nog liever 
gaat vinden?
BallonShop.nl  is al helemaal in 
Valentijnsfeer en klaar voor al-
le verliefde mensen! Als decora-
tiespecialist van Kennemerland 
vind je natuurlijk een groot as-
sortiment heliumgevulde folie-
ballonnen. Een grote rode folie-
ballon met daarop de tekst “JIJ 
BENT MIJN VALENTIJNTJE” wil 
iedereen toch wel krijgen van 
zijn of haar geliefde! Maar ook 
een groot aantal rode hartjes-
ballonnen met daarop “I Love 
You” gedrukt zullen zeker in de 
smaak vallen. 

Versier je ook nog eens de slaap-
kamer of zelfs het hele huis met 
mooie rode hartjesslingers, dan 
zal Valentijnsdag dit jaar voor 
jou onvergetelijk worden.

Vanzelfsprekend in onze etala-
ges voorbeelden van foliebal-
lonnen, hartjesslingers en hart-

jesconfetti om het huis al hele-
maal in de sfeer te brengen voor 
Valentijnsdag. 

Dus alle verliefde mensen 
zijn van harte welkom bij Bal-
lonShop.nl aan de Raadhuis-
straat 63 te Heemstede (tel. 023-
529.70.94)

Geluidsoverlast
Heemstede – Politieagenten 
constateerden vrijdag 5 febru-
ari rond 02.00 uur geluidsover-
last vanuit een horecazaak op 
de Jan van Goyenstraat. De ver-
antwoordelijke man kon zich niet 
legitimeren en werd aangehou-
den. Op het politiebureau kreeg 
de 19-jarige Haarlemmer een be-
keuring.
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Bauke rijdt Orange Trophy naar WK in Zuid-Afrika

Het andere gezicht van Afrika

De in het Afrikaanse Mombasa 
geboren deskundige in de ruim-
telijke ordening is een debutant 
in de rallysport. “Ik las een op-
roep voor deelnemers aan de 
Orange Trophy in de ‘Spits’. Als 
ultieme Oranjefan en Afrika-
liefhebber wist ik gewoon dat 
ik hier bij wilde zijn”, zegt hij. 
Teamgenoot Mol heeft wel ral-
lyervaring. Hij voltooide eer-
der de Orange Trophy naar Bei-
jing in 2008 en de Amsterdam-
Dakar rally. Samen gaan ze het 
avontuur aan in een Iveco 40-10 
LWM voertuig die heeft dienst-
gedaan als manschappenver-
voerder voor de luchtmacht. De 
route van 20.00 km leidt hen via 
Italië, waar de oversteek naar 
het Afrikaanse continent wordt 
gemaakt, door landen als Tune-
sië, Libië, Egypte, Sudan, Ethi-
opië, Kenia, Tanzania, Malawi, 
Zambia, Botswana en Lesotho 
naar Zuid-Afrika.  De deelne-
mers reizen samen met een auto 
van de organisatie in karavaan 
door soms gevaarlijke gebieden. 
Tijdens de trektocht zetten ze 
hun tenten op in een basiskamp 
en in Zuid-Afrika sluiten zij zich 
aan bij de andere voetbalfans op 
de Oranjecampings. De Heem-
stedenaar is niet bang uitgeval-
len, maar hoopt dat hun voer-
tuig heel blijft, bijvoorbeeld  op 
de lastige wegen van de noor-
delijk Kenia. Bovendien staat dat 
gebied bekend als niet onge-
vaarlijk. Zelf heeft Bauke vorig 
jaar aan den lijve ondervonden 
hoe het is om beroofd te wor-
den. Hij werd in Nairobi overval-
len, waarbij zijn keel werd dicht-
geknepen. Onderweg zijn ze 
grotendeels op zichzelf aange-
wezen en er doen verschillen-
de  technici en twee artsen aan 
de rally mee. “Het gaat er niet 
om wie het eerste arriveert. Het 
is de ervaring die telt. Ik wil tij-
dens de reis de andere kant van 
Afrika belichten. Meestal hoor 
je alleen maar ellendige verha-
len over armoe, burgeroorlog 

en Aids. Maar ik heb de Afrika-
nen ook leren kennen als gast-
vrije en blije mensen, hoewel ze 
vrijwel niks hebben. Ze zijn ver-
re van neerslachtig en de stress 
van de westerse wereld  schij-
nen ze niet te kennen.”

In het kader van ‘De 3e Helft’, 
een maatschappelijk platform 
rond de WK 2010, willen de 
deelnemers hun bijdrage leve-
ren aan de ontwikkeling van 
het gastland op sportief gebied. 
Naast voetbalwedstrijden spelen 
tegen de lokale jeugd, laten ze 
een groot pakket oranje voetbal-
len met pompjes en shirts ach-
ter.
De eerste ontmoeting met het 
Nederlands elftal vindt plaats op 

Heemstede -  Ooit een jongensdroom gehad? Zeilend naar 
Amerika of liftend naar Bangkok? Voor Heemstedenaar Bau-
ke Betzema (31) blijft het niet bij een droom. Hij gaat naar de 
WK-voetbal in Zuid-Afrika. Niet middels een verzorgde vlieg-
reis inclusief hotel, maar met de auto en een tentje. Betze-
ma en co-rijder Bento Mol vormen samen een van de twin-
tig deelnemende teams aan de Going Dutch Orange Trophy 
die hen van het Olympisch stadion in Amsterdam voert naar 
Kaapstad. De start is op 3 april en het eerste doel: Nederland-
Denemarken op 14 juni. Een ander doel van deze rally is het 
onderweg bezoeken van ontwikkelingsprojecten in Afrika om 
daar daadwerkelijk de handen uit de mouwen steken.

2 maart bij Hotel Huis ter Duin in 
Noordwijk. 
Dagblad Spits en televisiezen-
der Veronica gaan dagelijks ver-
slag uitbrengen van de  Orange 
Trophy. Bauke Betzema zal de le-
zers van de Heemsteder regel-
matig op de hoogte houden van 
zijn ervaringen in Afrika. 
De rally wordt door de deelne-
mers zelf gefinancierd. De kos-
ten zijn minimaal 10.000 euro per 
persoon. Team Elephant waaron-
der Bauke en ICT-manager Bento 
ingeschreven staan hebben en-
kele sponsors, maar zijn echter 
nog naarstig op zoek naar spon-
sors in Heemstede en omgeving 
die het avontuur en het goede 
doel willen ondersteunen. Op het 

wensenlijstje staat o.a. een dak-
tent die hen beschermt tegen 
het ongedierte. De komende we-
ken is de rallyrijder druk met al-
le voorbereidingen. “Ik kijk voor-
al uit naar de leuke gesprekken 
met de lokale bevolking over het 
leven en de politiek. Dat zijn de 
momenten dat ik het gevoel heb 
dat ik echt leef.”
Informatie over de rally: www.
orangetrophy.com. 
Mirjam Goossens 

Met auto op de stoep 
snelheidsovertreders flitsen
Heemstede – De politie heeft 
woensdag 6 februari een snel-
heidscontrole gehouden op de 
Glipper Dreef. Tussen 15.15 en 
18.15 uur passeerden 1492 voer-
tuigen de radar. Hiervan reden er 

172 sneller dan de toegestane 50 
km per uur. De hoogstgemeten 
snelheid was 101 km per uur. Al-
le betrokken bestuurders krijgen 
hun bekeuring thuisgestuurd. 
Hoewel automobilisten de radar 

soms niet of net te laat in het vi-
zier krijgen, zagen omwonenden 
de ‘flitsers’ op de stoep staan. Een 
van hen vond het verbazingwek-
kend dat de agenten hun wagen 
en apparatuur blijkbaar zo maar 
op het trottoir kunnen neerzetten 
‘in de naam van de wet’. “Als u of 
ik onze auto op de stoep zetten, 
worden wij bekeurd”, aldus een 
teleurgestelde Glipbewoner.

Verlangen
 Leer me het
onnoembare

niet benoemen
het ongrijpbare
niet begrijpen
het ongeziene
vertrouwen

in deze woordeloze
ruimte

kan de draagbare
lichtheid van liefde

voortbestaan
in mijn leven
van alle dag.

 
 

Gevoed door twijfel
gesteund door

hoop en vertrouwen
is er...........

na het donkere
van de nacht
altijd weer de

lichtheid
van het licht.
Ada Lodder

Dichtstorten is een open podium voor dichttalent. Wilt 
u ook een eigen gedicht in de Heemsteder publice-
ren, 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.

Hartstorten

Liefde
 Als er geen liefde is

is er geen leven
Als er geen leven is

is er geen liefde
Loes Jonker-van der Meer

Drijfzand
Los zand

dreef
als woorden

zonder
zinsverband
vaste grond
raakte wal
noch kant
maar bleef
in gebreke
Het heden

werd verleden:
Liefde verscheen

als teken
aan de wand:

en werd
met vaste voet

betreden
Bart Jonker

Jij
Jouw komst heeft mij verblijd

na ‘n lange reis van eenzaamheid
houd mijn hand nog eens stevig vast

zodat ik nimmer in ‘t donker tast
en nooit weer naar liefde hoef te zoeken

zoals alleen beschreven in boeken
ik voel de warmte van je hand

en geef mijn hart in eeuwig onderpand
Tré Baarsma

Valentijnsdag
Aanstaande zondag is het Valentijnsdag

De dag waarop uitspreken van liefde mag
Geheime liefdes even niet geheim zijn

Een ieder mag toegeven aan de liefdespijn
Soms grote drama´s in een dop

Verlangen naar en hopen op
Op Valentijnsdag mag het allemaal

Dat is de dag van de liefdestaal
Dan mag het hart zijn woorden zeggen

En alle liefde in die woorden leggen
Monique Philippo
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Spannende finales bij drukbezet 
wintertennistoernooi T-Line
Regio - Een week met 173 wed-
strijden en 180 deelnemers. Het 
jaarlijkse haltoernooi bij T-line in 
Cruquius was weer “ouderwets” 
goed bezet. 
Met name in de hoogste heren 
afdeling was er breed deelne-
mersveld. Titelverdedigers Ge-
rard Dijkstra en Jaap Snater-
se sneuvelden al in de poulefa-
se. Uiteindelijk wonnen de de-
butanten Robert van Doorn en 
René Stol tegen de routiniers 
uit Hoofddorp, Ton Koningen en 
Max van Vaerenbergh. Na twee 
spannende sets was het verschil 
in de beslissende tie-break toch 
nog groot 10-3.
In de andere twee finales in de 
hoogste afdeling mocht Thea de 
Wit aantreden. Samen met dub-
belpartner Pieta Booy werd de 
damestitel met succes verde-
digd. In de mixed lukte het niet. 
Het taaie koppel Rob van der 
Berg en Renée Riedijk-Verkuyl 
bleken met 7-5 en 6-4 een klein 
maatje te groot.

In de Herendubbel voor compe-
titiespelers speelde Michel Hop-
staken met maat Michael de 
Nieuwe een mooi toernooi. Hop-
staken heeft na een jeugd met 
veel tennis een aantal jaren he-
lemaal niet meer gespeeld. In de 
finale kwam hij net te kort. Vin-
cent van der meer en Ruud Kes-
selaar waren letterlijk iets ster-
ker. Na ruim 1,5 uur wonnen zij 
in de beslissende tie-break met 
10-7.
Binnen de wedstrijden voor de 
gemengddubbel competitie 

spelers waren Kirsten van Eden 
en Aldwin Smit het sterkt. Smit 
was meer ervaren en hoewel Jo-
di en Kees Staman er alles aan 
deden konden zij niet voorko-
men dat zij met twee keer 6-3 

genoegen moesten nemen met 
de tweede plaats.

Bij de recreatiespelers winnen 
de koppels die voor die afdeling 
“te sterk” zijn maar voor een af-
deling hoger misschien te licht. 
Toch mogen zij het volgend jaar 
een niveau hoger gaan probe-
ren.
De zussen Verkroost (dames-
dubbel) de heren van Amster-
dam en Portegies en het ge-
mengde koppel Rohling en 
Scheffer gingen met de eerste 
prijzen naar huis.

Wedstrijdleider Gerben Zuijdam 
verzorgde naast de prijsuitrei-
king ook de traditionele loterij. 
Dat niet alles eerlijk is verdeeld 
bleek bij het trekken van de 
hoofdprijs. Nadat vorig jaar haar 

man de hoofdprijs mee naar 
huis mocht nemen was het nu 
aan Wil Verkroost om een Prince 
racket in ontvangst te nemen.

Tot slot Zuijdam: “Volgend jaar 
gaan we voor de 100 koppels. 
Dan kunnen we weer iets be-
ter op speelsterkte indelen. Veel 
meer kan niet want we willen 
wel iedereen minimaal 2 uur 
op de baan hebben en de ver-
volgpartijen in ‘échte wedtrij-
den’. Het spelen van hele sets is 
al een eerste prijs voor iedereen 
die de poule doorkomt.”

Finale uitslagen vrijdag 29 januari 2010

HD Hoogste Poule  Robert van Doorn met René Stol tegen Ton Koningen met Max van Vaerenbergh
  uitslag 5-7    7-5    10-3

GD Hoogste Poule Renée Riedijk-Verkuyl  met Rob van der Berg  tegen  Thea de Wit met Ferry Bos
  uitslag 7-5     6-4

DD Competitie Pieta Booy met Thea de Wit   tegen   Marja van Beinum met Debbie Ziere
  uitslag 6-2    6-4 

HD Competitie Vincent van der Meer met Ruud Kesselaar tegen Michel Hopstaken met
  Michael de Nieuwe 
  uitslag 6-4    3-6    10-7

GD Competitie Kirsten van Eden met Aldwin Smidt tegen Jodi met Kees Staman
  uitslag 6-3    6-3

HD Recreatie Piet van Amsterdam met Joop Portegies tegen Ben Ewals met Martin Weijmer
  uitslag 6-3    6-3 

GD Recreatie Jeroen Scheffer met Maaike Rohling tegen David Beelen met Marinka Flame-
ling
  uitslag 6-2    6-7    11-9

DD Recreatie Marijke met Wil Verkroost tegen Trix Verweij met Lara Franzen 
  uitslag 3-6    7-5    10-1

We gaan weer heerlijk een minuut of zo in het stemhok een ge-
meenteraad kiezen. Leuke afwisseling van de dagelijkse sleur. En 
´s avonds lachen voor de buis. Wat valt er dan te lachen zal je 
denken. Nou al die mannetjes en vrouwtjes die komen vertellen 
dat hun partij heeft gewonnen. Dag Femke flink veloren hè? Nee 
hoor, ten opzichte van de verkiezingen van 1966 hebben wij ge-
wonnen.
En u mijnheer Jan Peter ook geen verlies geleden? Nee, wij niet 
hoor ik vergelijk het met het aantal afgemaakte geiten, dat waren 
er veel minden dan het aantal mensen dat op ons heeft gestemd 
en dat is winst. Wouter Bos ook niet verloren zeker? Nou niet echt 
hoor. Wij zijn in 1894 als SDAP begonnen met twaalf mannen nu 
hebben wij meer aanhang en ook dat is winst. Ach Rutte, hij doet 
zo zijn best, maar ziet kiezers weglopen naar Wilders en heel soms 
naar Rita´s TON.  Ook verloren Mark? Nee hoor, in de peilingen 
stonden wij er veel slechter voor dus de uitslag was voor ons pu-
re winst. Pechtold snapt er niets meer van, hij, Wilders en de loka-
le partijen hebben echte winst geboekt ten opzichte van vier jaar 
terug en nu claimt iedereen de winst. 
Het gaat toch om gemeenteraden? Ja, luister eens de landelijke 
trend is ook heel belangrijk, want volgend jaar zijn wij weer aan de 
beurt. Wat heeft het met lokaal te maken dan? Nou niets, maar 
we willen zo graag alvast laten zien wie we zijn en vooral waar wij 
voor staan. 
Draaien jullie ons soms een rad voor de ogen? Nou dat niet direct, 
maar het is zo belangrijk dat wij present zijn in alle dorpen en ste-
den. Hoe zo ?  Kunnen jullie het daar dan beter dan in den Haag? 
Gaat u vanuit de gemeenten het land hervormen, de schuld weg-
werken, het CDA en de PvdA buiten de coalitie houden? Toen 
werd het stil.
Hoe zal het met de winsten in Heemstede gaan? VVD van 6 naar 5 
zetels, CDA van 4 naar 3,  PvdA van 4 naar 2, GL van 3 naar 2, HBB 
van 2 naar 4, D66 van 1 naar 4 en NH nog steeds 1? Iedereen wint, 
nou ja als je het beter doet dan je verwacht, win je altijd.
O. Oosterkroon 

Altijd winst

Dienst op Valentijnsdag
Heemstede - Rafaëlgemeente 
Nehemia Heemstede houdt op
Valentijnszondag 14 februari een 

dienst voor jong en oud met het 
toepasselijke thema ‘Iedereen 
heeft liefde nodig en God wil het 

jou geven’. De dienst begint om 
10.00 uur en wordt gehouden in 
de Haemstede-BargerVMBO, 
Koediefslaan 73, 2101 BT Heem-
stede Meer informatie op www.
rafael-nehemia.nl

Jong muziektalent gezocht voor 
Heemsteeds Jeugdorkest!
Heemstede - De jeugd heeft 
de toekomst...Het Heemsteeds 
Jeugdorkest, kortweg HJO, is on-
derdeel van Symfonisch Blaas-
orkest Heemstede en is het or-
kest van jong talent. Beginnen-
de muzikanten spelen onder lei-
ding van dirigent Lorenzo Papo-
lo en zetten er hun eerste schre-
den op weg naar misschien wel 
een heus concertpodium. 
Jong talent wordt ouder. Het is 
het lot van een jeugdorkest dat 
“de ouderen” doorstromen naar 
andere (school)orkesten of dat 
zij hun eigen bandjes formeren. 
En dat is goed! Daardoor ont-
staat er weer ruimte voor nieuw 
talent. 
Het HJO is dan ook op zoek naar 

enthousiaste jongens en meisjes 
tussen de 7 en 14 jaar oud die 
het leuk vinden om in een echt 
blaasorkest te spelen. Die willen 
leren om met hun instrument 
om te gaan en hoe je moet sa-
men spelen. Maar vooral muzi-
kantjes die het leuk vinden om 
met muziek bezig te zijn.
Het HJO repeteert elke maan-
dag vanaf 17.30 uur in het Hil-
debrandhuis van het Muziek-
centrum Zuid Kennemerland in 
de Bosboom Toussaintlaan 18 
in Heemstede. Daarnaast treedt 
het orkest geregeld op in Heem-
stede en omgeving. Interesse? 
Kom kijken of neem contact op 
via www.sbo-heemstede.nl/hjo.
html of bel 023-5476680.
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Nieuw veld en manager van
Hockey Academy MHC Alliance

De Gemeenteraad moet op 18 
februari aanstaande nog wel 
haar toestemming geven. Om 
de talenten van ieder jeugdlid 
maximaal te ontwikkelen werd 
vorig jaar al de Alliance Hockey 
Academy opgericht. Twee trai-
ningen per week voor iedereen 
alsmede maatwerk opleidingen 
voor jonge spelers en trainers 
staan daarin centraal. De Aca-
demy gaat vanaf volgend sei-
zoen professioneel aangestuurd 
worden. De nieuw aan te stellen 
AHA- manager (Alliance Hoc-
key Academy manager) wordt 
per augustus aangesteld en gaat 
zich vooral bezighouden met het 

technische beleid en de aanstu-
ring van de trainers en coaches. 
De opdracht van de AHA-ma-
nager zal zijn om spelplezier en 
talentontwikkeling maximaal te 
bevorderen bij iedere jeugdspe-
ler bij Alliance.
Met de komst van het nieuwe 
water-kunstgrasveld is de ca-
paciteit van de velden van Alli-
ance voldoende om alle trainin-
gen, wedstrijden en toernooi-
en te kunnen organiseren. MHC 
Alliance is met ruim 1700 leden, 
die voor 90% uit Heemstede of 
Haarlem komen de 10e grootste 
hockeyclub van Nederland en 
de grootste in onze regio. Voor 

Heemstede - Fantastisch nieuws voor hockeyclub MHC Alli-
ance! Tijdens de Algemene Leden Vergadering van 2 februari 
jl. is ingestemd met de komst van een nieuw water-kunstgras-
veld én een manager voor de Alliance Hockey Academy. Door 
de grote populariteit van de hockeysport in Kennemerland is 
de afgelopen zes jaar het ledenaantal van Alliance verdub-
beld. Deze snelle groei vraagt om een uitbreiding van de veld-
capaciteit. Daarom is besloten tot de aanleg van een nieuw 
water kunstgrasveld. Het nieuwe waterbesproeide veld is spe-
ciaal geschikt voor het spelen van wedstrijden op het hoogste 
niveau. Het veld zal rond de zomer 2010 in gebruik genomen.

dit ledenaantal was een extra 
veld noodzakelijk. Al geruime tijd 
had Alliance te maken met een 
structureel capaciteitsprobleem. 
Er bestaat daarbij ook al enke-
le jaren een wachtlijst van meer 
dan 250 kinderen die graag bij 
Alliance willen sporten. Allian-
ce is een vereniging waar zowel 
recreatief als prestatiegericht 
wordt gehockeyd. Door de komst 
van het snelle water- kunstgras-
veld wordt de club beter in de 
gelegenheid gesteld haar spor-
tieve ambities te realiseren. 
MHC Alliance is een bloeiende 
vereniging met een sterk groei-
end aantal enthousiaste vrijwilli-
gers. Hierdoor wordt een veilige 
en betrokken sportomgeving ge-
creëerd waarin respect, plezier, 
sportiviteit, verantwoordelijkheid 
en ambitie de geaccepteerde 
waarden zijn. Daarbij wordt ge-
streefd naar een goede samen-
werking met de andere sport-
verenigingen op het park waar-
bij gezamenlijk wordt opgetrok-
ken om de sportbelangen te be-
hartigen.  

Na zes weken weer competitievoetbal
Heemstede - Na anderhal-
ve maand verplichte rust moest 
VEW op bezoek bij het sterke 
TOB uit Amsterdam. Thuis werd 
er met 2-8 verloren dus echt on-
spannen ging VEW er niet op 
bezoek. De eerste tien minuten 
gebeurde er weinig, in de 12de 
minuut was het raak: een aan-
valler van TOB schoot tegen de 
paal en de rebound verdween 
achter Michael van Gennip, 1-
0.VEW kreeg  een paar kan-
sen maar Niels en Michiel Dek-
ker konden het net niet vinden. 
Gerben Jukema (bal van de lijn) 
en Michael van Gennip hiel-
den VEW nog in de strijd.In de 
43ste minuut werd een corner 
van VEW door Niels Dekker te-
rug gelegd op Wouter Hamann 
die keurig afrondde.
TOB wisselde direct na de thee 
twee keer en met succes. Na 

twee minuten was het 2-1. In 
de 65ste minuut werd Richard 
Kloos vervangen door Ruud van 
Ochten en VEW begon een älles 
of niets”offensief. Joseph Obeng 
werd nog vervangen door Gert 
Rothert en Bas van’t Sant door 
George O. Het mocht niet hel-
pen. TOB scoorde nog één keer. 
VEW speelde zonder Den-
nis Spreeuw en had de 17 jari-
ge keeper Jelle de Vries op de 
bank.
Trainer verlaat VEW: Na drie sei-
zoenen verlaat trainer Wim van 
Marsbergen VEW en gaat zijn 
heil zoeken in Alphen aan de 
Rijn.VEW (www.vewheemstede.
nl) zoekt dus een nieuwe trai-
ner. Inlichtingen via willempan-
nekoek@hotmail.com .
VEW-2 speelde verdienstelijk 0-
0 bij Hillegom en sprokkelt de 
nodige punten bij elkaar.

Programma voor 13 februari:
VEW-1- AMVJ-1  14.30 uur
VEW-2 vrij 
Castricum- VEW-3 14.30 uur
Swift- VEW-4 15.00 uur
VEW-vet- United-vet  14.30 uur
VEW-b- Zandvoort-b 10.30 uur
Kennemerland-c-
VEW-c        09.45 uur
VEW-d- Onze Gaz.-d  11.00 uur
Aalsmeer-e- VEW-e1   09.00 uur
VEW-e3- Concordia-e  09.30 uur
VEW-f- Alliance-f   09.30 uur

VEW-agenda:
Vrijdag 19 februari 6de ronde 
Klaverjas competitie. 20.00 uur 
clubhuis VEW. Aanvang 20.00 
uur.

Vrijdag 12 februari: Jeugdbe-
stuur vergadering (met ouders). 
Aanvang 20.00 uur, bestuurska-
mer VEW.

Bridge kampioenschap Kennemerland
Regio - Agnes en Richard Kemper willen er alles aan doen om 
het officieuze kampioenschap van Kennemerland binnen te halen. 
Met en score van 61,46% werden zij derde in de A lijn en de koplo-
pers Martin Baas en John Missaar moesten genoegen nemen met 
de negende plaats (54,58%). Hierdoor liep het echtpaar 48 pun-
ten in op de leiders, zodat de achterstand nog maar 69 punten is 
en met nog twee drives te gaan moet dit kunnen. De andere pa-
ren zijn meer dan vermoedelijk kansloos voor de eindzege. Miep 
de Jong en Monique Velgersdijk leverde een puike prestatie door 
met 65,42% de eerste plaats te pakken. Zij klommen in de rang-
schikking op naar de derde plaats, maar hun achterstand is reeds 
87 punten. Ook Liesbeth Overweel en George Cerneüs handhaafde 
zich in de top door tweede te worden met  een score van 62,92%. 
De kampioenen van vorig jaar hebben hun kansen vergooid. 
An Vink en Lenie Rixel kwamen met 50,42% op de dertiende plaats 
uit en hebben nu een achterstand van 144 punten. Joke en Henk 
Griffioen handhaafden zich in de top tien, door in de B lijn met 
54,38% zevende te worden. Ries v.Zoelen deed het deze wedstrijd 
met Marly Strengers en dat liep niet goed af. Met een score van 
32,50% sloten zij de rijen in de A lijn. Reglementair werd dit opge-
waardeerd naar 45%. Diny Dobbelaar en Jeanne Riedeman hebben 
geen kans meer op het kampioenschap, zodat zij voor de dagprij-
zen gaan. Met een score van 56,51% werden zij eerste in de B lijn 
op de voet gevolgd door Elly v.Schaik en Tiny Schuyt. Dit paar be-
haalde 55,47% en zijn op de goede weg om volgend seizoen weer 
in de A lijn te mogen starten. Nellie v.d.Klashorst kwam met Mimi 
Jansen aan de bridgetafel en de dames pakten plaats drie met een 
score van 55,05%. Doetie v.d.Meulen en Bernice Tuitt waren zo blij 
dat zij naar de B lijn waren gepromoveerd, maar zij kwamen van 
de koude kermis thuis. Met een score van 38,54% werden zij laat-
ste in de B lijn. Jos Swart en Tiny Wempe behaalden 60,16% in de 
C lijn en lieten daarmede zien dat de degradatie uit de B lijn een 
vergissing is geweest. Marjan Prins en Nel Venneker werden twee-
de in de C lijn met een score van 56,25% en de derde plaats werd 
ingenomen door Hannie Zwemmer en Lenie Post met 55,73%. Els 
Berndsen en Marja de Rooij hadden een off day. Met een score 
van 38,02% werden zij laatste en als troost mochten zij nog een 
plantje meenemen. Wilt u een keer sfeer proeven, bel dan gerust: 
023-5847156/06-22983867 of mail pira@quicknet.nl. Voor 3,- 
euro per persoon bent u welkom.  
Piet van den Raad.

INGEZONDEN

Jeugdkampioenschappen zwemmen Heereveen

Michael van Dam 3e!
Heemstede - In het weekend 
van 30 januari was Heerenveen 
het toneel van het Nederland-
se junioren kampioenschappen 
zwemmen. Michael van behaal-
de 5 NJK-limieten. Helaas, twee 
weken voor het spektakel werd 
Michael geveld door de griep, 
dus in de week voor het njk 
heeft hij alleen wat aan herstel-
training kunnen doen. Dat bleek 
ook wel: vier keer boven zijn pr 
gezwommen...

Maar Michael verloor de moed 
niet, ook zijn trainer Wim ter 
Wolde bleef in de prestatie van 
zijn pupil geloven. Zondagoch-
tend was de 200 mtr vlinder. De 
zwaarste afstand binnen het 
NJK.
De 15-jarige Michael van Dam 
zwom in een tijd van 2.21 naar 
een 3e plek met een verschil 
van twee tiende achter nummer 
twee. Een bronzen medaille was 
een feit voor de Velserbroeker 
en die biedt perspectief voor de 
toekomst.

Zijn zusje Anouk en Lindsey 
Reijsoo kwamen allebei in 
actie. Ook zij hebben hun roots 
liggen bij HPC Heemstede. 
Anouk zwom op de 200 rug naar 
de 16e tijd. Vooral de druk van 
een eerste NJK zorgde voor deze 
tijd. Ook Anouk komt in juni weer 
aan de bak en dan gaat ook zij 
vast ‘vlammen’.

Lindsey startte op de 100 school 
en werd 16de. Ze heeft veel te-
genslagen gehad dit seizoen dus 
als alles gaat lekker lopen de 
rest van het seizoen dan zal ze in 
juni (haar laatste NJK) veel beter 
gaan presteren. F
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Michael staat rechts op de foto.



Heemstede - D66 Heemstede 
heeft bij monde van raadslid Edo 
Boonstra schriftelijke raadsvra-
gen gesteld over het feit dat de 
gemeente Heemstede 20% van 
het beschikbare budget voor 
huisvesting voor scholen niet 
heeft uitgegeven.

In totaal blijken gemeenten in 
Nederland maar liefst 300 mil-
joen euro minder uit te geven 
aan onderhoud en bouw van 
scholen dan ze van het Rijk ont-
vangen, wat leidt tot achterstallig 
onderhoud of tot noodinveste-
ringen van scholen zelf. Dit blijkt 
uit een onderzoek van de Alge-
mene Onderwijsbond (AOb), dat 
vorige week gepubliceerd is. De 
Aob heeft een website gepubli-
ceerd waarop per gemeente is 
na te gaan hoeveel is ontvangen 
en besteed aan onderwijshuis-
vesting. Uit de gegevens op de-
ze website, www.hoegulismijn-
gemeente.nl, blijkt dat ook in 
Heemstede méér geld is ontvan-
gen dan uitgegeven voor huis-
vesting aan scholen. “Wij zijn 
daar erg van geschrokken”, al-
dus lijsttrekker Carmen van der 
Hoff van D66 Heemstede. “Er 
blijft nu geld liggen terwijl kin-
deren op een aantal scholen nu 
moeten loten omdat er niet vol-
doende lokalen zijn. Dat vinden 
wij onverteerbaar.”

Volgens de Aob leidt het beknib-
belen op het onderhoud door de 
gemeenten ertoe dat School-
besturen nu geld dat bestemd 
is voor onderwijs, uitgeven aan 
onderhoud. Of dat ze het onder-
houd laten versloffen, met een 
slecht binnenklimaat, te klei-
ne lokalen en afgekeurde ba-
rakken als gevolg. “Beide zaken 
zijn verkeerd”, zegt Van der Hoff. 
“Er moet goed onderwijs zijn én 
goede schoolgebouwen. Goed 
onderwijs is de basis voor on-
ze samenleving. Dit geld is be-
stemd voor de huisvesting van 
scholen. Eer zijn nog veel scho-
len die achterlopen met onder-
houd of een grote behoefte heb-
ben aan computers, buiten-
speelgoed of gymnastiekmate-
rialen.”

Raadslid Edo Boonstra vraagt 
zich ook af wat deze kwestie 
betekent voor schoolbesturen 
waar zowel Heemsteedse,  Bloe-
mendaalse als Haarlemse lage-
re scholen onder vallen. Boon-
stra: “Haarlem en Bloemendaal 
hebben nog grotere overschot-
ten. Wat gebeurt daarmee?” 
D66 pleit al langer voor samen-
werking tussen gemeentebestu-
ren onder andere op het gebied 
van onderwijs. Dit voorbeeld be-
wijst dat Heemstede inderdaad 
geen eiland is en dat regionale 
samenwerking broodnodig is. 
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Binnenhuisarchitectuur
Lezing interieurstyliste Nancy de Bruin
Heemstede - Kleuren en het 
gebruik ervan in ons interieur 
kunnen een grote invloed heb-
ben op hoe onze stemming is, 
hoe we ons “thuis” voelen. Voel 
je je prettig bij warme of juis-
te koele kleuren? Laat je je be-
invloeden door trends of hou je 
meer van traditioneel? Interi-
eurstyliste Nancy de Bruin ver-
telt vandaag over dit interessan-
te onderwerp: “Kleur in het inte-
rieur definieert de ruimte, geeft 
functies aan, suggereert tem-
peratuur, beïnvloedt stemming 
en creëert identiteit. Bij de keu-
ze van de kleuren voor het in-
terieur dient rekening te wor-

den gehouden met een groot 
aantal factoren, zoals de af- 
metingen van de ruimte, vorm, 
ligging, gebruik, licht, enz”.

In deze lezing van Nancy de 
Bruin ontdekt u, dat meer ken-
nis over waarneming, werking 
en waardering van binnens-
huis gebruikte kleuren het kie-
zen van de juiste kleuren een-
voudiger maakt. Nancy de Bruin 
van Kleurkleur geeft o.a. interi-
eur kleuradvies aan particulie-
ren en bedrijven.

De lezing Binnenhuisarchitec-
tuur is op woensdag 17 febru-
ari om 20.00 uur bij Casca in 
de Luifel, Herenweg 96, Heem-
stede. Entree: 7,00 euro. Reser-
veren is noodzakelijk en kan te-
lefonisch: 023-548 38 28-1. 

Frisse uitstraling voor 
Restaurant Cozy
Heemstede – Een gezellige 
uitstraling had het al, Restau-
rant Cozy aan het Wipperplein 
in Heemstede, maar nu het inte-
rieur een opfrisser heeft gekre-
gen, is het er nog beter toeven. 
Bob Divendal en zijn partner 
Love Hegt vonden het tijd om de 
wat meer donkere tinten in het 
etablissement lichter te maken. 
Zo hebben de sfeervolle houten 
plafondbalken en de lambrise-
ring aan de wanden een lichtere 
tint gekregen. Er is gekozen voor 
lichtgrijs. Tezamen met de mooie 
kunstwerken aan de muren, de 
moderne lampen en de tafels en 
stoelen van donker hout, is Co-
zy nieuwe stijl echt een schot in 
de roos! Ook de bar, prominent 
rood, is compleet vernieuwd. 
Het ziet er gezellig uit en de 
vriendelijke ontvangst die je er 
krijgt van Love, maken dat de 
gasten het hier zeker naar hun 
zin hebben. ‘Cosy’ met zijn twee-
en tafelen kan hier net zo goed 
als met een groep. Wel zal dan 
de bovenverdieping een beter 
idee zijn. Dan zit je lekker pri-
vé, maar toch met z’n allen. Hoe 
groot de groep ook is, eigenaar/
kok Bob Divendal zorgt met zijn 
kennis en kunde dat u van heer-
lijke gerechten kunt genieten. 

De kaart is divers,  modern en 
uiteraard is er voor vlees en vis-
liefhebbers altijd wat te kiezen. 
Of wilt u zich laten verrassen? 
Dat kan met het speciale ver-
rassingsmenu dat ui 6 gangen 
bestaat en 32,50 euro kost per 
persoon. Een leukere manier om 
met Cozy kennis te maken is er 
toch niet?
Telefoon: 023-5293186. 

Love Hegt, hier met dochter 
Unique, heet u van harte welkom 

bij Restaurant Cozy.

Bob Divendal, hier met partner en 
hun dochter, tovert de lekkerste 
gerechten uit zijn keuken.

Nieuw Heemstede in de bres voor RCH
Heemstede - De Algemene Le-
den Vergadering van RCH op 4 
februari jl bevestigt de al lan-
ger geventileerde gedachte van 
‘Nieuw Heemstede’ over het wel 
of niet opgeven van het `weg-
veld` door RCH. “Noch afgezien 
van de emotionele kant moet 
het toch duidelijk zijn dat er een 
moment komt, voor welke club 
dan ook, dat de beschikbare 
ruimte op het sportpark dwingt 
tot het invoeren van een le-

denstop”, aldus Ruud Prins van 
Nieuw Heemstede. “Het kan 
toch niet zo zijn dat de leden-
groei van de ene vereniging een 
andere vereniging zodanig in 
een keurslijf drukt dat daar een 
ledengroei gewoon onmogelijk 
gemaakt wordt. En die leden-
groei is er wel degelijk bij RCH, 
procentueel gezien zelfs groter 
dan bij Alliance. Naast het er-
kennen van het volkomen ont-
breken van draagvlak onder de 

leden en supporters van RCH 
én de omwonenden, speelt ook 
de financiële kant voor Nieuw 
Heemstede een belangrijke rol. 
Continuering van de huidige, 
door vele betrokkenen gewens-
te situatie, houdt in dat er op 
jaarbasis een bedrag van 96.000 
euro bespaard wordt. Een sub-
stantieel bedrag, dat we de ko-
mende tijd hard nodig zullen 
hebben om andere voorzienin-
gen in stand te houden.”

Bijeenkomst op 17 februari:
Verkeer in ‘the picture’ bij CDA
Heemstede – ‘Verkeer en vei-
ligheid’ staat hoog op de agenda 
van het CDA Heemstede. Ener-
zijds willen we een vlotte door-
stroming van het verkeer en zijn 
de opstoppingen in de spits ons 
een doorn in het oog; anderzijds 
moeten kwetsbare verkeersdeel-
nemers veilig zijn op de weg.
Om over het belangrijke the-
ma te spreken houdt het CDA 
Heemstede op woensdag 17 fe-
bruari een bijeenkomst in het 
Raadhuis. De bijeenkomst be-
gint om 20.00 uur en toegang is 
natuurlijk gratis.

De avond zal worden geleid door 
Jaap Smit, Directeur Slachtoffer-
hulp.
Tevens zal er een panel discus-
sie plaatsvinden tussen  
- Ger Koopmans, lid Tweede Ka-
mer CDA, woordvoerder Verkeer

- Casper Stevens, lid Provinciale 
Staten, woordvoerder Verkeer
- Christa Kuiper , wethouder 
Heemstede, Verkeer.

Tijdens de avond staan verschil-
lende verkeersonderwerpen op 
de agenda, zoals de weg ten 
zuiden van Bennebroek, die er 
volgens het CDA moet komen 
om Heemstede te verlossen van 
het zware vrachtverkeer richting 
snelweg. Daarnaast spreken we 
over vrijliggende fietspaden en 
30 KM zones in de woongebie-
den. Ook de meer algemene vei-
ligheid, in de zin van veilig op 
straat voelen, en wat er met de 
zogenaamde slooproutes ge-
daan moet worden, komen aan 
de orde. Het bestuur van CDA 
afdeling Heemstede nodigt be-
langstellenden van harte uit de-
ze avond bij te wonen.

Edo Boonstra.

D66 Heemstede: “Loting 
op scholen niet nodig”

Carmen van der Hoff.
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Expositie Rini Brakkee bij 
Peter Grajer Makelaars
Heemstede – Op dit moment 
exposeert Rini Brakkee (1983) in 
het kantoor van Peter Grajer Ma-
kelaars aan de Raadhuisstraat 
67 te Heemstede. De kunstwer-
ken zijn vrij te bezichtigen en de 
expositie duurt tot 26 maart. 
De kunstenares woont en werkt 
als beeldend kunstenaar in Am-
sterdam. Zij is in 2006 afgestu-

deerd aan de Gerrit Rietveld 
academie met een installatie 
van zeer gedetailleerde, groten-
deels witte tekeningen. Op dit 
moment maakt zij foto’s, teke-
ningen, tekst, keramiek en com-
binaties daarvan. 
Bij Peter Grajer makelaars ex-
poseert zij tekeningen die zich 
kenmerken door de neiging tot 

extreme precisie in het weerge-
ven van het menselijk lichaam. 
De belangstelling voor detail 
komt voort uit de hoop dat het 
menselijk bestaan via de bui-
tenkant ontleed kan worden Er 
spreekt een wrede compassie 
uit deze minitieuze ontleding. De 
kijker werpt een intieme blik op 
het lichaam als zeer dunne schil 
voor de geest. 
Naast tekeningen zijn ook fo-
to’s te zien die Rini Brakkee in 
verschillende steden heeft ge-
maakt en vervolgens bewerkt 
met verf of krijt. Deze bewerk-
te foto’s zijn een interactie van 
de kunstenaar met de stad die 
zijn bewoners dreigt op te slok-
ken. Een drang orde en schoon-
heid te veroveren op de chaoti-
sche overdaad aan visuele infor-
matie om ons heen ligt aan deze 
kunstwerken ten grondslag. Het 
resultaat is een verstilde en te-
gelijkertijd verontrustende visie 
op het dagelijkse straatleven.

De expositie is gratis toeganke-
lijk van maandag tot en met vrij-
dag 8.30 tot 17.30 uur en zater-
dag van 10.00 tot 16.00 uur.
Info: info@petergrajer.nl of 023-
547 46 45.

Presentatie 
‘Hermitage’

Heemstede - Voor het Tref-
punt-Heemstede zal de ar-
chitect en kunsthistori-
ca mevrouw drs. Lika Smir-
nova (www.smirnova.eu) op 
dinsdagmiddag 16 februari 
een inspirerende presentatie 
houden. Aanvang is 14.00 uur 
en het onderwerp is ‘Hermi-
tage, St. Petersburg en Am-
sterdam’. In St. Petersburg, 
de stad en residentie van de 
Russische tsaren gaf Peter de 
Grote in 1703 opdracht om 
‘de mooiste stad van Europa’ 
te bouwen. De kunsthistorica 
zal u informeren over de tot-
standkoming van de stad St. 
Petersburg, museum de Her-
mitage aldaar en de samen-
werking met de Hermitage in 
Amsterdam. Tevens spreekt 
zij over het sprookjesach-
tige leven aan het Tsaren-
hof. Het ontstaan en ontwik-
keling. Een boeiend verhaal 
met uniek en indrukwekkend 
beeldmateriaal.
Reserveren is niet mogelijk. 
Locatie is de Grote Zaal van 
de Pauwehof, Achterweg 19. 
Eindtijd ca. 16.15 uur.
Entree bedraagt 2,50 euro. 

Foto: Ed Lonnee.

Concert Heemsteedse sopraan 
Suzanne Roels
Heemstede - In het intie-
me Lutherse kerkje in Haar-
lem geeft de Heemsteedse so-
praan Suzanne Roels een prach-
tig concert, begeleid door pianist 
Maarten Hillenius. Op zondag-
middag 21 februari bieden zij 
een gevarieerd programma, dat 
bestaat uit prachtige liederen 
van onder andere Haydn, Mo-
zart, Debussy en Liszt, en schit-
terende aria’s van Vivaldi, Mo-
zart, Bellini en Puccini. Het con-
cert begint om 15.00 uur. De Lu-
therse kerk vindt u aan de Witte 
Herenstraat 22 te Haarlem. En-
tree bedraagt 15 euro.
 
Suzanne Roels bewandelde haar 
eigen weg in de kunsten. Het be-
gon op de Toneelschool in Maas-
tricht, maar na een jaar ontdek-
te ze dat haar passie bij de klas-
sieke zang ligt. Ze ging naar En-
geland, naar de Guildford School 
of Acting waar ze onder ande-
re zangles kreeg van operazan-
geres Maureen Morell. Daarna 
bekwaamde ze zich verder in de 
zang via workshops en master-
classes in binnen- en buitenland 
bij vocalisten van naam en faam. 
Hoewel ze al jaren optreedt en 
concerten geeft, zoals ‘Concert 
in Heaven’, ‘Song to the Moon’ 
en het door haarzelf geschre-
ven ‘Sprookjesconcert’, raakt ze 
nooit uitgeleerd. Suzanne: “Mo-
menteel studeer ik bij de inter-
nationaal bekende Engelse bari-
ton David Wilson Johnson. Daar-
naast werk ik met de operare-

gisseuse Elsina Jansen. Met hun 
heb ik het afgelopen jaar hard 
gewerkt aan nieuw repertoire.” 
Dat repertoire wil ze nu graag 
delen met een groot publiek. 
 
Op zondag 21 februari treedt 
Suzanne op in het eeuwen- 
oude sfeervolle Lutherse kerk-
je in Haarlem. Met haar prach-
tige stem laat ze u dan genieten 
van de muziek van grote compo-
nisten. “Dit programma is heel 
gevarieerd, maar voor mij zijn 
het stuk voor stuk liederen en 
aria’s die iets magisch hebben, 
verstillend zijn, over de liefde 
gaan en daarom iedereen aan-
spreken.”
 
Kaarten reserveren: suzanne@
zangeres.net. Info: www.zange-
res.net

Lezing door Visio
Heemstede - Visio is een regi-
onale instelling voor blinden en 
slechtzienden van 0-100 jaar én 
ouder, die slechtziende en blin-
de mensen ondersteunt bij hun 
vragen over leven, werken, le-
ren en wonen met een visuele 
beperking. Zij geven advies en 
voorlichting over hulpmiddelen, 
doen onderzoek en bieden re-
validatie. De diensten van Visio 
worden betaald door de AWBZ, 

deze regeling wordt uitgevoerd 
door uw ziektekostenverzeke-
ring. Visio bezoekt vandaag Cas-
ca en nodigt u graag uit voor 
een informatiebijeenkomst. U 
kunt deze ochtend hulpmidde-
len bekijken en uitproberen. Op 
het programma staan advies 
over deze middelen, (weer) be-
ginnen met computeren of zelf 
lezen, mobiliteit, het huishou-
den doen, wat goede verlich-
ting kan doen en welke (creatie-
ve) vrijetijdsbesteding en spel-
len er zijn voor slechtziende- en 
blinde mensen. Daarnaast ver-

telt Visio wat zij voor u kan be-
tekenen als de oogarts is uitbe-
handeld. Er is ook ruimte voor 
uw vragen, over de meest uit-
eenlopende onderwerpen. Er is 
extra aandacht voor vrijetijds-
besteding, computermogelijkhe-
den en (gezelschaps)spellen. Ie-
dereen is van harte welkom! 
De voorlichting door Visio wordt 
gegeven bij Casca in de Luifel, 
Herenweg 96, Heemstede op 
donderdag 18 februari van 10.30 
tot 12.30 uur. Entree is gratis. Wel 
graag vooraf reserveren, dit kan 
telefonisch: 023-548 38 28-1.

Ballerina’s en abstracten in 
voormalig gemeentehuis
Bennebroek - Griet Halbertsma 
en Guus Coene exposeren deze 
maand t/m 2 maart schilderijen 
en beelden in het voormalig ge-
meentehuis Bennebroek.
Afgelopen donderdag was de 
officiële opening, die druk be-
zocht werd. Guus Coene maakt 
beelden in diverse soorten mar-
mer en arduin. Het werk is 
veelzijdig: van torso’s, dieren en 

ballerina’s tot bronzen vogels.
Veelkleurige abstracte schilderij-
en, soms uitgaand van borduur-
werk zijn kenmerkend voor Griet 
Halbertsma. De openingstijden 
zijn van maandag t/m vrijdag 
van 8.30 tot 12.30 uur en woens-
dagmiddag van 13.30 tot 16.30 
uur. Het voormalig gemeente-
huis vindt u aan de Bennebroe-
kerlaan 5 te Bennebroek.

Heemstede - Kinderboeken-
schrijver Thijs Goverde is een 
behoorlijk druk baasje. Niet al-
leen heeft hij al 10 kinderboe-
ken geschreven (o.a. ‘De jacht 
op de meesterdief’ en ‘De wraak 
van de meesterdief’), hij maakt 
ook nog cabaretvoorstellingen, 
ook voor kinderen. Na zijn suc-
cesvolle theaterproductie Dap-
per, komt hij nu in Theater de 
Luifel met zijn tweede program-
ma: Lekker belangrijk! Maar hij 
doet nog veel meer: voorlezen 
op scholen, tuinieren, lezen, met 
kinderen spelen…

De voorstelling Lekker belang-
rijk! gaat over de belangrijkste 
vragen van ons bestaan: 
Wie heeft er het meest, het 
grootst, het duurst? Wie is er het 
best, het mooist, het slimst? 
Wie is de baas? En de baas bo-

ven de baas? Wie is 
het belangrijkst? 
En is het eigenlijk 
wel zo belangrijk 
om de baas te 
zijn?
Om antwoord 
te vinden op 
deze ‘super-
belangrijke’ 
vragen wordt 
hij heel veel 
typetjes: 
een chagrij-
nige directeur, 
een nuffige pop-
ster, een arro-
gante koning. En 
natuurlijk helpen 
de kinderen hem om erachter 
te komen wat nou écht belang-
rijk is…
Kindercabaret dus, met veel 
grappen, typetjes, een toneel-

stukje en ook nog een wijze 
les.

“Want dat hoort nu een-
maal zo”, zoals Thijs 
zelf zegt.

Wanneer?
Zaterdag 20 fe-
bruari is de 
voorstelling te 
zien in Thea-
ter de Luifel,  
Herenweg 96 
in Heemste-
de. Aanvang: 
15.00 uur. De 
entree is 10,- 
euro. Leeftijd: 
6+.

Kaartverkoop 
van maandag t/
m vrijdag van 
9.00 tot 16.00 
uur en 45 minu-

ten voor aanvang.
Telefonisch reserveren via thea-
terlijn: (023) 548 38 38. 
Zie ook: www.thijsgoverde.nl en 
www.theaterdeluifel.nl

Thijs Goverde.
(fotograaf Rik Goverde.)

Kindercabaret met Thijs Goverde

‘Lekker belangrijk!’



Heemstede - Op zaterdag 13 
februari wordt de verhalenbun-
del De dame met paarse hoed 
van de Heemsteedse Dini Zand-
vliet gepresenteerd bij boekhan-
del Blokker in Heemstede. Deze 
presentatie is vooral bijzonder 
omdat Dini Zandvliet debuteert 
op 83-jarige leeftijd en daar is ze 
natuurlijk heel erg trots op.

Over het boek
Dini: “In zijn laatste dagen, toen 
we ook zaken bespraken over 
het hoe en wat na zijn overlijden, 
zei mijn liefste: je moet gaan 
schrijven over ons beiden.”
De dame met de paarse hoed 
laat zich lezen als een even fas-
cinerend als meeslepend plei-
dooi voor de kracht van de lief-
de, het intermenselijke en de 
ontboezemingen die het leven 
met zich meebrengt. Verwon-
dering en diepgang zijn sleu-
telwoorden in de verhalenbun-
del die Diny Zandvliet presen-
teert. Het resultaat is veelsoor-
tig en soms zelfs een vleugje ex-
perimenteel. Dini zegt zelf dat ze 
een beschouwende geest heeft 

en dat komt mede omdat ze veel 
buiten heeft gewoond. De pre-
sentatie is om 15.30 uur en ie-
dereen is welkom. Dini Zandvliet 

zal ook haar nieuwe bundel sig-
neren.
Boekhandel Blokker vindt u aan 
de Binnenweg 138.
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Heemstede
Zaterdag 13 februari
• Presenta-
tie verhalen-
bundel ‘De da-
me met paar-
se hoed’ van 
de Heemsteed-
se Dini Zand-
vliet bij boek-
handel Blokker 
in Heemstede. 
Aanvang: 15.30 uur. Binnen-
weg 138. Info: 023 5282472.

Dinsdag 16 februari
• Presentatie ‘Hermitage, St. 
Petersburg en Amsterdam’ bij 
Trefpunt Heemstede.
Locatie: Pauwehof, Achter-
weg 19 Heemstede. Aanvang: 
14.00 uur.

• Zes cellisten en zes cello’s 
vertolken in De Oude Kerk te 
Heemstede zes suites voor 
cello solo van Johann Sebas-
tiaan Bach.
Aanvang 20.15 uur in De Oude 
Kerk Wilhelminaplein, Heem-
stede. Reserveren kaarten 
06-13133626 of www.podium-
oudeslot.nl.

Donderdag 18 februari
• Diëtiste Ellen Govers houdt 
de lezing ‘Alles wat je moet 
weten over eten’ bij vrouwen-
beweging Passage.
Aanvang: 19.45 uur in de Pink-
sterkerk aan de Camplaan. 
Tevens jaarvergadering.

• Maria de Fátima met haar 
programma Memorias in het 
Oude Slot. Aaanvang  20.15 
uur. Reserveren kaarten 
06-13133626 of www.podium-
oudeslot.nl.

Vrijdag 19 februari
• Cabaret in de Luifel door 
Geen Familie met ‘Help Ons’.
Kaarten: (023) 548 38 38. 
Info: www.geenfamilie.nl
www.theaterdeluifel.nl

Zaterdag 20 februari
• Kindercabaret met Thijs 
Goverde ‘Lekker belangrijk!’ 
in De Luifel Heemstede
 Kaarten: (023) 548 38 38. 

Zondag 21 februari
• Oude Jazz in de Oude Kerk, 
aanvang 15.00 uur.

T/m 27 februari
• Expositie schilderijen met 
gedichten Marth Lubben in 
het Raadhuis van Heemstede.

Tot eind februari
• Foto’s bloemen, dieren en 
natuur van Skandy Postema 
in Het Overbos, Burgemeester 

Agenda
Cultuur

van Lennepweg 35 in Heem-
stede.

Tot 26 maart 
• Expositie van Rini Brakkee 
bij Peter Grajer Makelaars, 
Raadhuisstraat 67, Heem- 
stede.
Meer info: www.petergrajer.nl 
of 023-547 46 45.

Tot en met zondag 28 maart 
• Expositie Gosia Bolwijn bij 
Casca in de Luifel, Herenweg 
96, Heemstede te bezichtigen 
tijdens openingsuren. 

Regio
1 Februari t/m 15 maart
• Expositie ‘portretten van 
wereldburgers’ van Edith van 
Campfort in de Bibliotheek 
Haarlem, Gasthuisstraat 32. 

3 februari t/m 31 maart
Carla Hartog exposeert met 
olieverfschilderijen in Thee-
huis De Cruquius.
Openingstijden: febr. 10.00-
17.00 uur en mrt. 10.00-18.00 
uur. Maandag gesloten.

Donderdag 4 t/m
zondag 14 februari
• Overzichtstentoonstelling 
90-jarige Miek Otto in de 
Waag, Spaarne 30 te Haar-
lem. (openingstijden 13.00 tot 
17.00 uur). 

Vrijdag 12 februari
• ‘M’ 4 Jazz in Jazzcafé Oom-
stee. Aanvang: 21.00 uur.
Zeestraat 62 in Zandvoort. 
Entree gratis.
www.oomstee.nl

Zaterdag 13 februari
• ‘Lux Aeterna’ Ode aan het 
eeuwige licht door Vocaal 
Ensemble Multiple Voice.
Aanvang: 17.00 uur.
Locatie: Doopsgezinde Kerk, 
Haarlem.

• Theaterorgel in Draaiorgel-
museum, aanvang 15.00 uur. 
Kuppersweg 3 in Haarlem.

• Het Jenufa Kwartet speelt 
Hans Kox ontmoet Beethoven
in Museum de Cruquius.
Aanvang: 16.00 uur.
Info: 023 55 63 707.

Zondag 14 februari
• Optreden zeemanskoor ‘de 
Raddraaiers’ in Zorgcentrum 
Sint Jacob in de Hout.
Aanvang: 14.30 uur. 
Info: 023-892 7900.

• Prinses Christina Concours 
in de Philharmonie (Lange 
Begijnenstraat 11) aanvang: 
19.00 uur.
Kaarten reserveren via (023) 
512 1212.

T/m 25 maart
• Expositie van Yoyce Brink 
‘tussen fantasie en werkelijk-
heid’. Info: 023-8922900.

Grootrijbewijs halen bij 
Verkeersschool Weijers
Heemstede- Een Groot Rijbe-
wijs nodig? Sinds deze week is 
Verkeerschool Weijers in Heem-
stede gestart met de opleiding 
voor rijbewijs C, het zogenaam-
de groot rijbewijs. Een kolossale 
vrachtwagen van 18 meter lang, 
vergeet die 11 centimeter niet, 
zegt eigenaar van de verkeers-
school Weijers, Willem Weijers,  
met verholen trots als we bij het 
HBC terrein de grote vrachtwa-
gencombinatie zien staan. We 
geloven Willem op zijn woord en 
klauteren in de cabine. Dat zit 
hoog en droog. Op de weg kijk 
je zo op het dak van een Con-
nexionbus, zo hoog zit je hier, 
vertelt Rolf die zijn vader straks 
gaat opvolgen. 
De combinatie is vier meter 
hoog, net de veilige maat voor 
tunnels. Met die combinatie 
gaan we de opleiding voor be-
roepschauffeurs in Heemste-
de verzorgen. Niet alleen Heem-
stede, we hebben al aanvragen 
van vijftien bedrijven uit de he-
le regio, tot Mijdrecht toe! Daar-
naast zijn er al enkele aanvragen 
van mensen die altijd al droom-
den van rijden in een vrachtwa-
gen. Dat blijft dus niet bij een 
jongensdroom, Weijers  maakt 
het waar! Een uitbreiding van 
de service die de verkeersschool 
al 27 jaar zijn bekendheid heeft 
gegeven en veel Heemstede-
naren bekend maakten met de 
snelweg. Zo werken ze al weer 
enkele jaren met de verkeerssi-
mulator waarmee de eerste rij-
ervaring wordt opgedaan. Daar-
mee is de eerste stap achter het 

stuur een stuk gemakkelijker, je 
hebt ook  minder lessen nodig. 
Een handig hulpmiddel naar het 
rose rijbewijs, dat ontwikkeld is 
met de TU Delft. De theorieles-
sen worden gegeven in de ei-
gen klaslokalen aan de Indu-
strieweg 4. Met de gediplomeer-
de rijinstructeurs staan zij borg 
voor een hoog slagingspercen-
tage, bij de motorlessen zelfs 
bijna 100 procent! Het motor- 
rijden wordt de laatste ja-
ren met het langer worden van 
de files, steeds populairder en 
Weijers leidt veilig op als BOVAG 
rijschool. 

Snorren en brommen
Voor het rijden op een bromfiets 
is vanaf 1 maart een bromfiets-
rijbewijs nodig, niet alleen nog 
met een theorie-examen, maar 
nu ook met een heus praktijk-
examen! Je moet dus een prak-

tijkexamen afleggen bij het 
CBR, Centraal Bureau Rijvaar-
digheidsbewijzen. Als je kiest 
voor een BOVAG rijschool zoals 
Weijers, waar je leert in de prak-
tijklessen rekening te houden 
met het verkeer om je heen, is 
het examen een eitje. Snorfiet-
sen en brommers zijn momen-
teel populair. Steeds meer men-
sen ontdekken dat je snel op 
de plaats van bestemming bent 
en bovendien altijd kan parke-
ren, meestal gratis. Maar leer 
wel veilig rijden in het drukke 
verkeer. Met de verkeersschool 
Weijers als BOVAG-rijschool, 
weet je zeker dat je goed en vei-
lig opgeleid wordt voor elk rij- 
bewijs. Verkeersschool Weijers 
aan de Industrieweg 4 in Heem-
stede, tel 023 5476333. Voor al-
le rijbewijzen, van brommer tot 
trucker. 
Ton van den Brink

Debutante van 83 signeert bij Blokker
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Landgoed Elswout voor 
niks te bezoeken
Regio - Per 1 januari 2010 
vraagt Staatsbosbeheer be-
zoekers geen entreegeld meer 
voor toegang tot Landgoed Els-
wout. Het landgoed maakt deel 
uit van Nationaal Park Zuid Ken-
nemerland. Door af te zien van 
het heffen van entreegeld, han-
teert Staatsbosbeheer hetzelfde 
beleid als de andere terreinbe-
herende organisaties binnen het 
Nationaal Park.
Gezien de kwetsbaarheid van 
landgoed Elswout, is lange tijd 
vastgehouden aan het hef-
fen van toegangsgeld (0,50 eu-
ro voor volwassenen en 0,25 eu-
ro voor kinderen). De ervaring 
van de beheerders is dat bezoe-
kers die entreegeld willen be-
talen zorgvuldiger omgaan met 
het gebied. Ten behoeve van 
de uniformiteit binnen het Na-
tionaal Park en de duidelijkheid 
voor de bezoekers, wordt nu dus 
afgezien van de entreegelden. 
De opbrengsten van de kaart-

verkoop zijn overigens altijd ten 
goede gekomen aan het beheer 
van het gebied.  

Landgoed Elswout is bijna 400 
jaar oud en is één van de best 
bewaarde buitenplaatsen van 
Nederland. Het kent een gro-
te veelzijdigheid aan plant- en 
diersoorten. In 1970 is het land-
goed overgedragen aan Staats-
bosbeheer die de natuur- en 
cultuurhistorische waarden zo 
goed mogelijk wil beheren en 
behouden.  
Naast Staatsbosbeheer zijn Ver-
eniging Natuurmonumenten en 
PWN Waterleidingbedrijf Noord-
Holland andere terreinbeheren-
de organisaties in Nationaal 
Park Zuid-Kennemerland.  

Gedurende het hele jaar worden 
er op Elswout excursies georga-
niseerd. Zie hiervoor ook www.
npzk.nl  en www.staatsbosbe-
heer.nl

Shantykoor op Valentijnsdag 
in de Oude Waterwolf
Regio - In Vijfhuizen is er op 
zondag middag 14 februari 
(Valentijnsdag) een optreden 
van Shantykoor VOC in de Oude 
Waterwolf. De aanvang is 14.30
uur.

Shantykoor VOC brengt op een 
zo authentiek mogelijke wij-
ze zeemansliederen en shanties 
ten gehoor. Het koor bestaat uit 
30 mannen uit Vijfhuizen.

Onder leiding van dirigent Dirk 
van der Eerden en met muziek-
ale begeleiding van accordeons 

slagwerk, scheepsbel, wasboord 
en tamboerijn plus een heuse 
praatjesmaker die het program-
ma aan elkaar praat.

Het optreden duurt tot ca. 16.30 
uur duren. De entree van deze 
shantymiddag is 3 euro per per-
soon.
Kaarten in de voorverkoop bij R. 
Krijger of F. Boon.
Te bereiken onder tel nummer 
06-53744117/06-42527641.
En bij de ingang van de Oude 
Waterwolf op zondag 14 febru-
ari vanaf twee uur.

Opening Herdenkingsbos in 
recreatiegebied Groene Weelde
Regio - Een bos om in te wan-
delen, de hond uit te laten, te 
genieten van zon, wind en re-
gen. En een bos om te herden-
ken. Want er staat ook een boom 
voor één van uw dierbaren, die u 
een mooie plek wilde geven en 
wiens as u onder die boom heeft 
uitgestrooid. Na een bedenk- en 
ontwikkelingsperiode van ruim 
twee jaar is samen met land-
schapsarchitect Rob Aben en 
het Recreatieschap Spaarnwou-
de een plan ontwikkeld voor Het 
Herdenkingsbos; een openba-
re plek in de natuur waar nabe-
staanden ter nagedachtenis aan 
hun geliefde een boom kunnen 
laten planten en hier de as on-
der uit kunnen strooien.
Op 12 februari a.s is de opening 
om 14.00 uur.
 
Levenskracht
Het Herdenkingsbos is uniek in 
de wereld en geeft niet alleen 
levenskracht weer, maar is ook 
een blijvende plek om nog eens 
naar toe te wandelen en bij stil 
te staan. Een plek in en voor de 
natuur die u en uw kinderen, 
en een ieder die dat persoon-
lijk aangaat, altijd weer kunt be-
zoeken. Een plek met een speci-
aal gevoel dat alleen voor u tast-
baar wordt.

Initiatiefnemers, Jacques Ni-
naber en Remco van Zegge-
laar: “Het Recreatieschap was 
dan ook direct enthousiast over 
het idee en gaf via haar bestuur 
aan mee te willen werken. Een 
herdenkingsbos in het park de 
Groene Weelde was voor ons 
vanaf het eerste moment de fa-
voriete optie. Het ligt midden in 
de Randstad en is prima met 
openbaar vervoer bereikbaar.”
 
Duurzaam & toegankelijk
In de gesprekken kwam al vrij 
duidelijk naar voren dat de initi-
atiefnemers het bestaande park 
niet wilden veranderen maar 
juist de kwaliteit van het bos 
wilden vergroten en er een ex-
tra dimensie aan willen toevoe-
gen. Door in de verschillende 
stukken populierenbos een her-
denkingspark te maken en het 
desbetreffende stuk bos te ver-
duurzamen met het planten van 
mooie bomen met een lange le-
vensduur, wordt het nu al mooie 
park verder verrijkt. De wijkers 
(de populieren) worden dus ver-
vangen door de blijvers, duurza-
me houtsoorten.
“Uitgangspunt is dat deze stuk-
ken bos voor iedereen vrij toe-
gankelijk zijn. Dat je niet het 
idee krijgt op een begraafplaats 

te wandelen, maar juist in een 
apart, fraai stukje bos binnen 
het bestaande park, waar je bij-
zondere bomen met hier en daar 
een zwerfkei ertussen kunt aan-
treffen. De samenleving krijgt er 
een bos bij; en dat zonder sub-
sidie. Dit alles maakt ons plan 
uniek”, aldus Remco van Zeg-
gelaar.
 
Zelf een boom kiezen
Binnen zeven jaar worden ver-
schillende delen binnen het be-
staande parkbos opgewaar-
deerd. Andere delen worden ge-
bruikt om gedurende de periode 
van het jaar waarin het planten 
van een boom niet mogelijk is, 
toch een boom te kunnen aan-
bieden door reeds eerder ge-
plante bomen ter adoptie aan te 
bieden. Op ingenieuze wijze zal 
de as hieronder worden uitge-
strooid. Het mooie hiervan is dat 
mensen dus op voorhand al het 
bos in kunnen gaan om te zoe-
ken naar een voor hun mooie, 
nog vrije bestaande boom. Op 
de website worden o.a. de lo-
catie, een plattegrond van het 
eerste plantvak, de verschillen-
de soorten bomen en een aantal 
impressies getoond. En natuur-
lijk staat er nog meer op de site: 
www.herdenkingsbos.nl 

Kerkdienst Spaarne Ziekenhuis
Regio - Zondag 14 februari 
om 10.00 uur vindt in de kerk-
zaal in het Spaarne Zieken-
huis in Hoofddorp een kerk-
dienst plaats. Het is een dienst 
van Woord en Tafel met een oe-
cumenisch karakter. Iedereen is 
welkom, zowel patiënten alsook 

bezoek. De kerkzaal bevindt zich 
op de begane grond naast het 
restaurant (volg route 55). 

Voorganger is ds. P. Renes. De 
zang wordt ondersteund door 
het Exoduskoor uit Hillegom. 
(avondmaalviering)

Met spoed gezocht: 
medewerkers dierenambulance
Regio - De Dierenambulan-
ce van de Dierenbescherming 
Haarlem & Omstreken ver-
voert zieke of gewonde dieren 
in de regio.

Met maar liefst vier ambu-
lances maakt de Dierenam-
bulance ruim 3.500 ritten per 
jaar. De chauffeur en zijn/haar 
bijrijder krijgen een melding 
door van de centralist en han-

delen de ritten dier- en klant-
vriendelijk af.
Op dit moment zijn er functies 
vacant voor een chauffeur, bij-
rijder en een centralist. De 
functie wordt uitgevoerd op 
vrijwillige basis.

Voor inlichtingen kunt u bel-
len met de Dierenambulance, 
mevrouw Elly Dams, telefoon-
nummer 023-549 14 00

“Zwembad Groenendaal mág niet gesloten worden!”

HPC behoudt de Bokaal in Heemstede
Heemstede - Voor het twee-
de achtereenvolgende jaar is het 
de wedstrijdzwemmers van HPC 
Heemstede gelukt om de felbe-
geerde HPC bokaal in Heemste-
de te houden! In een spannen-
de strijd tegen de ploegen van 
Oeza, NZ&PC, ZC Ooievaar en 
ZV Westland Dijkglas, wist HPC 
maar liefst 36 punten meer te 
verzamelen dan de concurrentie. 
Met de eerste estafettes 4 x 50 
meter wisselslag ging HPC gelijk 
goed van start. De dames wis-
ten de tweede plek te veroveren 
en de heren zwommen zich naar 
een eerste plaats. Ook op de in-
dividuele nummers werd goed 
gepresteerd. Er konden 34 per-
soonlijke records genoteerd wor-
den, variërend van een paar hon-
derdsten van een seconde tot 
maar liefst de 15 seconden die 
Naama Kieviets op haar 50 me-
ter vrije slag eraf wist te zwem-
men! Tijdens de wedstrijd werd 
er in de pauze afscheid geno-
men van scheidsrechter Carlo 
Thobe die voor de laatste keer in 
zijn carrière een wedstrijd heeft 
geleid. Hij stopt definitief als 
scheidsrechter van de KNZB en 
wilde graag dat zijn laatste wed-
strijd de HPC Bokaal zou zijn. De 
club bedankte hem voor zijn ja-
renlange medewerking met een 
mooie bos bloemen en goede 
fles wijn. De hofleverancier van 
HPC, bakkerij van Vessem & Le 

Patichou, verzorgde ondertussen 
de inwendige mens met heerlij-
ke krentenbollen voor de juryle-
den en superlekkere sport tas-
ty-bites voor alle 175 zwemmers. 
Geen wonder dat er zulke goede 
tijden werden neergezet en dat 
er zoveel medailles werden bin-
nengesleept, maar liefst 12 gou-
den, 9 zilveren en 5 bronzen! De 
medailles en de prachtige be-
kers die beschikbaar waren ge-
steld door de hoofdsponsor van 
HPC, de van Oosten Groep, wer-
den uitgereikt door wethouder 
Struijf, die binnen de gemeente 
Heemstede de portefeuille Sport 
onder zijn beheer heeft. Het was 
voor de Pvda lijsttrekker bij de 
komende gemeenteraadsverkie-
zingen de eerste keer dat hij bij 
een wedstrijd van HPC Heem-

stede aanwezig was. Hij vond het 
een openbaring: “Ik wist niet dat 
deze sport zó leeft in Heemste-
de en dat er zó veel bij komt kij-
ken! Ik heb met heel veel plezier 
gekeken naar de geweldige inzet 
van de zwemmers en alle vrijwil-
ligers! Het sluitstuk van de wed-
strijd, de estafette 10 x 50 me-
ter vrij, vond ik een regelrecht 
spektakel! Ik ben blij dat ik het 
nu eens van dichtbij heb meege-
maakt en ben nu nóg meer ge-
sterkt in mijn overtuiging dat het 
zwembad in Heemstede open 
moet blijven. Het is onbegrijpelijk 
dat er een aantal politieke partij-
en binnen de gemeente zijn die 
het zwembad willen sluiten in 
het kader van de bezuinigingen. 
Dat mág gewoonweg niet ge-
beuren!”.

Wethouder Struijf met een aantal HPC medaillewinnaars.
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Ouder en kind gym
Heemstede – In de Offenbach-
zaal aan de Offenbachlaan 1 or-
ganiseert GSV de zogeheten 
les ‘Ouder en kind gym’. Vindt 
uw peuter het ook geweldig om 
overal op en over te klimmen? 
En heeft uw kleintje energie voor 
10? Of denkt u dat uw kind mis-
schien iets achter loopt in ont-
wikkeling en wel wat extra be-
weging kan gebruiken? Dan is 
Ouder en kind gym wel wat voor 
uw peuter. Het gaat om kinderen 
van 2 tot 4 jaar. De lessen wor-
den met begeleidster verzorgd. 
Er zijn 10 lessen. Op zaterdag 
vinden al peuter- en kleuterles-
sen plaats, maar die zijn vol. Om 
de wachtlijst op te heffen, biedt 

GSV nieuwe lessen aan. Deze 
worden gegeven op woensdag-
morgen van 10 tot 10.45 uur. Uw 
peuter wordt daarin gestimu-
leerd in de motorische ontwik-
keling. Spelletjes worden afge-
wisseld met muziek, gymnastiek 
en balvormen. Klimmen en klau-
teren komen aan bod, springen, 
gooien en werpen, maar ook ba-
lanceren op een balk. Er is voor 
elk kind een begeleider, dat kan 
een ouder zijn maar ook een 
opa, oma of oppas. De lessen 
zijn vanaf heden (10 februari) tot 
woensdag 21 april. Info: Moni-
que Marchand, 023-5243475 of 
monique@marchandweb.nl

Collectanten SDH gezocht
Regio - Stichting Dierenam-
bulance Haarlem e.o., Kortweg 
SDH genoemd, is voortgekomen 
uit, en opgericht door, een groep  
professionele en ervaren men-
sen die alle hun sporen reeds 
verdiend hebben in de dieren-
hulpverlening.
Alle SHD medewerkers volgen 
verplichte opleidingen, waar-
onder gecertificeerde Dieren 
EHBO, Certificaat AED. Voor al-
les geldt dat professionaliteit, 
hygiëne en service hoog in het 
vaandel staan!

Voor de collecte in Heemstede 
worden collectanten gezocht. 
Deze collecte wordt gehouden 

tussen 14 en 27 februari. Heeft 
u hart voor dieren? Meld u dan 
aan! 

Donateurs
U kunt natuurlijk ook helpen 
door donateur te worden. U ont-
vangt dan de nieuwsbrief en 
krijgt aanzienlijke kortingen op 
de diensten. Daarnaast geeft uw 
donateurskaart ook recht op in-
teressante kortingen en acties 
bij participerende dierenartsen 
en dierenspeciaalzaken!

Voor meer informatie kunt u bel-
len met de SDH op 023-538 30 
30, of emaillen op info@dieren-
ambulancehaarlem.nl

Wie wordt voorleeskampioen?
Bennebroek - Op donderdag 
18 februari organiseert Biblio-
theek Duinrand een voorron-
de van de Nationale Voorlees-
wedstrijd. De voorleeskampioe-
nen van basisscholen uit Aer-
denhout, Bennebroek, Bloe-
mendaal, Overveen en Zand-
voort  treden dan voor het voet-
licht. Zij lezen een fragment voor 
uit hun favoriete kinderboek. De 
voorronde vindt plaats in vesti-
ging Bloemendaal
Het programma begint om 16.00 
uur.

De kinderen zijn afkomstig uit 
de groepen 7 en 8. Op school 
wonnen zij de wedstrijd en zij 
zijn dan ook allen in het bezit 
van de titel ‘voorleeskampioen 
van de school’.

Tijdens de eerste voorronde strij-
den deze kampioenen om een 
plek in een van de zes kwartfi-
nales. 
De kampioenen van de voorron-
des gaan door naar de kwartfi-
nale die plaatsvindt in een bibli-
otheek in de regio. De kwartfi-
nales vinden plaats in de maand 
maart 2010.

De winnaars van de kwartfi-
nales gaan door naar de ‘pro-
vinciale finale van Noord-Hol-
land’ die plaatsvindt op woens-
dag 21 april in Het Theater van 
het Woord in de Openbare Bibli-
otheek Amsterdam. De winnaar 
van de provinciale finale gaat 
door naar de landelijke finale: 
woensdag 19 mei in Muziekcen-
trum Vredenburg Utrecht.

Oogdruppel instructie voor 
glaucoompatiënten
Regio - Voor glaucoompatiën-
ten is er de mogelijkheid om in 
het Spaarne Ziekenhuis op iede-
re derde dinsdag van de maand 
een uitleg te krijgen over het ge-
bruik van oogdruppels. 
Op donderdagmiddag 18 febru-
ari is er tussen 13.30 en 15.30 
uur een instructrice aanwezig 

die met u het ogen druppelen 
oefent. Zij is voor u bereikbaar 
op de polikliniek oogheelkunde 
(route 40 rood) van het Spaarne 
Ziekenhuis locatie Hoofddorp.
Voor nadere informatie kunt u 
contact opnemen met patiën-
tenvoorlichting van het Spaarne 
Ziekenhuis, (023) 890 83 60.

Bomen over bomen 
op landgoed Leyduin
Heemstede – Voor volwasse-
nen en kinderen wordt zater-
dag 20 februari een interessante 
bomenexcursie georganiseerd. 
Met u mee gaat boswachter Je-
roen Engelhart van Landschap 
Noord-Holland. De excursie 
duurt van14.00 tot 15.30 uur en 
voert langs bijzondere bomen 
op het landgoed Leyduin. 

Heeft u wel eens gehoord van 
de tulpenboom of de ginkgo? 
De eigenaren van de landgoe-
deren in de buurt van Heemste-
de hebben vroeger veel bijzon-
dere soorten aangeplant. Ook 
meer algemene soorten als beuk 
en eik zijn de moeite waard, met 
leeftijden van soms wel 200 tot 
300 jaar. Dat zijn dikwijls indruk-
wekkende woudreuzen. De bos-
wachter vertelt ook over vogels 
en dieren zoals de eekhoorn die 
in de bomen leven. En waarom 
onze voorouders sommige bo-
men vereerden.  
Aanmelden is noodzakelijk en 
kan bij de InformatieWinkel 

van Landschap Noord-Holland, 
tel.088-0064455. De kosten be-
dragen 6,50 euro. Beschermers 
van Landschap Noord-Holland 
betalen 3,50 euro en kinderen 
tot 12 jaar 2,50 euro. 

Verzamelen op het parkeerter-
rein van Leyduin aan de Man-
padslaan 2 op de grens van 
Heemstede en Vogelenzang. 
Het ligt 2 km ten zuiden van NS 
station Heemstede/Aerdenhout, 
aan de westzijde van de Leidse-
vaart. 
Meer informatie op www.land-
schapnoordholland.nl. Alle bui-
tenactiviteiten in Noord-Hol-
land staan op www.natuurweg-
wijzer.nl

Op het landgoed Leyduin staan veel indrukwekkende bomen.
Foto N. van Nunen.

Gratis miniseminar
Andersom op de werkvloer
Regio - Het Niranam Gezond-
heidsinstituut organiseert work-
shops voor bedrijven. Tijdens 
de 2-daagse workshop, die ook 
in-company kan worden gege-
ven, wordt er ingegaan op ei-
gen gedrag en dat van anderen, 
waardoor de werknemers beter 
gaan presteren. Belangstellen-
den kunnen gratis kennisma-
ken met de Niranam-methode, 
tijdens een twee uur durend se-
minar. Tijdens dit seminar wordt 
getoond en komt u te weten hoe 
de methode werkt en wat het ef-
fect hierop is voor de medewer-

kers binnen het bedrijf.
Dit seminar vindt plaats op dins-
dag 16 maart of donderdag 18 
maart.
Locatie: Touch Down Center, 
Leidsevaart 594, Haarlem, van 
14.00-16.00 uur.
U kunt zich, voor 3 maart, in-
schrijven door een mail te stu-
ren aan a.kwakman@niranam-
gezondheidsinstituut.nl.
 Mocht u meer informatie willen, 
dan kunt u contact opnemen 
met Gerard Wouters via num-
mer 023 557 40 33 of via boven-
staand mailadres.

Wereldzender CNN van de buis
Heemstede – De redactie 
ontving een aantal klach-
ten van inwoners die graag 
naar CNN kijken, maar nu 
een Franse zender aantref-
fen. Aanbieder Ziggo heeft de 
wereldwijde nieuwszender 
namelijk van de kabel verwij-
derd. Analoge TV-kijkers kun-
nen dus geen CNN meer in-
schakelen.

“Jammer”, aldus een inwo-
ner aan deze krant. “Bij gro-
te rampen zoals onlangs in 
Haïti, wil je meteen beelden 
zien, weten en zien wàt er is 
gebeurd. Nieuwszender CNN 
heeft vaak meteen al het laat-
ste nieuws. Dat kunnen we nu 
wel vergeten.” 
Voor CNN in de plaats komen 
de Franse zenders TV Monde 

en TVE. Deze beslissing is ge-
nomen door Ziggo, die daar-
over advies inwon bij de Pro-
grammaraad. De raad had 
aangegeven dat CNN beter 
kon blijven, maar Ziggo heeft 
toch voor de Franse TV-kana-
len gekozen. Je kunt het niet 
ieder naar de zin maken, dat 
is de moeilijkheid. Ziggo wilde 
voor de mensen die niet digi-
taal TV-kijken, maar het ana-
loge pakket hebben, vijftien 
zenders aanbieden. Dat bete-
kende dat er geschrapt moest 
worden in het pakket, want 
dat bestond uit 30 zenders.

“Maar een zender als CNN, 
die zo dicht op het wereld-
nieuws zit, kun je toch niet 
missen”, aldus een briefschrij-
ver naar de Heemsteder.

Thee Plus-middag 
in Meerleven
Bennebroek - Maandag 15 fe-
bruari is er in Zorgcentrum 
Meerleven een ‘Thee Plus’-mid-
dag over Nieuw Zeeland. De 
middag wordt verzorgd door Lia 
Sindorf en Guus Coene. Zij to-
nen o.a. beelden van de over-
weldigende ongerepte natuur 
van het Zuidereiland en het vul-
kanisme en prachtige stranden 
van het Noordereiland. Aanvang: 
14.30 uur; zaal is open vanaf 
14.15 uur.
Kosten: 3,00 euro per persoon.
Aanmelden bij locatie Benne-
broek: tel. 5845300.

Scholier steelt 
blikjes
Heemstede – Personeel van 
een supermarkt aan de Bin-
nenweg betrapte maandag-
middag 8 februari een 12-ja-
rige Haarlemse jongen op de 
diefstal van een aantal blik-
jes frisdrank uit de winkel. 
Ze hebben de jongen aange-
houden en overgedragen aan 
de politie. De jongen is mee-
genomen naar het bureau en 
bekende de diefstal met drie 
klasgenoten te hebben ge-
pleegd. De klasgenoten wor-
den ook aangesproken. Tegen 
de jongens wordt proces-ver-
baal opgemaakt.
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Schaatswedstrijden om 
Kees Jongert Bokaal
Regio - Zaterdag 13 februari or-
ganiseert ijsclub ‘Kees Jongert’ 
voor de 26e keer de jaarlijkse 
schaatswedstrijden om de Kees 
Jongert bokaal op kunstijsbaan 
Kennemerland te Haarlem. De 
deelnemende verenigingen zijn 
die verenigingen die wekelijks 
trainen op de kunstijsbaan aan-
gevuld met een aantal gastver-
enigingen. Er wordt door de da-
mes en heren, van pupil tot vete-
raan, gestreden op maar liefst 27 
onderdelen over afstanden van 
500 m tot 5000 m. Als extra staat 
er ook dit jaar weer een ploeg-
achtervolging op het program-
ma. Iedere vereniging stuurt 
zijn beste rijder/ster per onder-
deel de baan op. In feite mag de 
winnaar zich clubkampioen van 
de ijsbaan Kennemerland noe-
men. IJsclub Haarlem werd vorig 
jaar winnaar van de felbegeerde 
“Kees Jongert” bokaal, een ver-
zilverde noor. IJsclub de Blauwe 
Beugel uit Rijsenhout werd win-
naar van de runner-up trofee, 
een verzilverde doorloper. De-
ze laatste prijs gaat naar de club 
die de meeste progressie heeft 
gemaakt t.o.v. het voorgaande 
jaar. Winnaar op het spectaculai-
re onderdeel ploegachtervolging 
werd de Noordwijkse IJsclub.

De deelnemende
verenigingen zijn:
• IJsclub Kees Jongert uit Bever-
wijk 
 

• IJsclub Haarlem uit Haarlem
•  Noordwijkse IJsclub uit Noord-

wijk 
• IJsclub Limmen uit Limmen

•  Schaatstrainingsgroep Ter Aar 
uit Ter Aar

•  IJsclub Nova Zembla uit 
Spaarndam

•  Schaatstrainingsgroep Zaan-
streek uit Zaandam

•  IJsclub Nut en Vermaak uit Lei-
muiden 

•  Schaatsvereniging Velsen uit 
Velsen

• IJsclub V.Z.O.D. uit Kudelstaart
•  IJsclub de  Blauwe Beugel uit 

Rijsenhout
•  IJsclub Zwanenburg uit Zwa-

nenburg
•  Schaatstrainingsgroep Sassen-

heim uit Sassenheim
• IJsclub Kagermeer uit de Kaag

De wedstrijden beginnen om 
17.00 uur en de toegang tot deze 
wedstrijden die voor de 26e keer 
worden georganiseerd is gratis. 
Alle clubs rekenen op de steun 
van hun trouwe leden en sup-
porters, zodat de rijders/-sters 
optimaal gemotiveerd aan de 
start verschijnen om hun beste 
seizoenprestaties te laten klok-
ken en zo de benodigde punten 
voor hun club binnen halen. 

Voor u een reden te meer om 
kennis te maken met de mooie 
kunstijsbaan en uw plaatsgeno-
ten aan te moedigen.

Arminius! Rekkelijk!
Regio - Op dinsdagavond 16 fe-
bruari is de voorstelling Armini-
us! Rekkelijk te zien in de Re-
monstrantse Kerk Haarlem. De 
aanvang is 20.00 uur. De tekst 
hiervoor werd geschreven door 
Kees Posthumus, die eerder het 
toneelstuk ‘Calvijn op bezoek’ 
maakte. Hij speelt de voorstel-
ling samen met accordeonist 
Juul Beerda en de regie is in 
handen van Heleen Hennink. 

Het wordt een muzikale voor-
stelling met liederen uit de ze-

ventiende eeuw waarin Armini-
anen (bavianen) en steile Cal-
vinisten (slijkgeuzen) hun gelijk 
opeisen. Soms in originele tek-
sten, soms in geactualiseerde 
vorm. Het publiek leert de gees-
telijk vader van de remonstran-
ten kennen: als kerkvader, theo-
loog, pastor, man uit Oudewater, 
aartsvader van de Nederlandse 
cultuur van relativeren, polde-
ren, voortschrijdend inzicht. 

Er is een collecte aan de uitgang 
ter bestrijding van de onkosten.

Jenufa Kwartet in 
Museum de Cruquius
Regio - Hans Kox ontving veel 
compositieopdrachten, zowel uit 
Nederland als uit het buitenland 
(onder andere van het Concert-
gebouworkest, Cultuurfonds Bu-
ma, de Nederlandse regering; uit 
Duitsland, België, Venezuela en 
de Verenigde Staten). Voor het 
Internationale Muziekconcours 
Scheveningen 1987 schreef Kox 
het ‘verplichte werk’ Le Songe 
du Vergier, voor cello en orkest. 
Uit 1989 dateert het oratorium 
Sjoah, voor soli, koor en orkest. 
Ter herdenking van veertig jaar 
bevrijding componeerde Kox de 
Anne Frank Cantate (A Child of 
Light), die in première ging op 4 
mei 1985. Dit werk behoort tot 
het oorlogsdrieluik bestaande 
uit In those Days, Requiem for 
Europe en de Anne Frank Can-
tate. Voorts schreef hij de ope-
ra’s, o.a. Dorian Gray en Das 
grüne Gesicht, de cantate Credo 
quia absurdum, drie symfonieën 
en de viool en celloconcerten. 
Zijn composities worden regel-
matig uitgevoerd in binnen- en 
buitenland.
 
Het Jenufa Kwartet, genoemd 

naar de gelijknamige opera van 
de Tsjechische componist Léos 
Janácek, is opgericht in 1994 en 
is uitgegroeid tot een hecht ka-
mermuziekensemble. Het reper-
toire strekt zich uit van Haydn 
tot hedendaagse muziek. Het 
kwartet studeerde regelmatig in 
Praag bij Milan Skampa en ont-
wikkelde daardoor een bijzon-
dere affiniteit met de Tsjechi-
sche kamermuziek. Ook speelt 
het kwartet graag Nederlandse 
hedendaagse werken, die dan 
vaak verdieping vinden door het 
contact met de componist.
Het Jenufa Kwartet werd ge-
selecteerd voor de concertse-
rie ‘Het Debuut’. Naar aanleiding 
van deze auditie heeft het Jenu-
fa Kwartet in het seizoen 2004-
2005 een concertreeks verzorgd 
in de beste concertzalen van 
Nederland. In 2007 maakte het 
Jenufa Kwartet een  tournee in 
Frankrijk.
Het Jenufa Kwartet trad enke-
le malen op in de Kleine Zaal 
van Muziekcentrum Vredenburg 
Utrecht, het Muziekgebouw aan 
‘t IJ en het Concertgebouw te 
Amsterdam. Een aantal concer-

ten werd door de AVRO uitge-
zonden op de radio. Zo speelde 
het kwartet in februari 2009 het 
Zondagochtendconcert van het 
Concertgebouw, wat live op de 
radio te horen was.
 
Wanneer?
U kunt dit prachtige concert bij-
wonen op zaterdag 13 februa-
ri a.s. om 16.00 uur in Museum 
de Cruquius.
Op het programma staat Hans 
Kox – Strijkkwartet nr. 1,, Hans 
Kox - Strijkkwartet nr. 2 en Beet-
hoven – Strijkkwartet op. 18  
nr.1.
 De toegangsprijs voor alle con-
certen is 17,50 euro incl. een 
consumptie. Kaarten via de kas-
sa van Schouwburg de Meerse 
023 55 63 707 of via de website. 
Uitgebreide informatie is te vin-
den op
www.CruquiusConcerten.nl

Het wordt nòg gezelliger 
in het Kunkels Museum
Regio - Op zaterdagmiddag 
13 februari zal de Nederlandse 
Orgel Federatie een middag-
vullend programma presente-
ren met aan het theaterorgel, 
in het Kunkels Draaiorgel mu-
seum aan de Kuppersweg 3 in 
Haarlem, diverse Nederland-
se theaterorgel organisten. De-
ze keer geen concert zoals de 
vaste bezoekers gewend zijn, 
het wordt een muzikale happe-
ning waarbij gezelligheid voor-
op staat.
De aanvang is 15.00 uur en de 

zaal gaat om 14.30 uur open. 
Toegangsprijs is 12,00 euro, 65+ 
en pashouders: 10,00 euro, kin-
deren tot 16 jaar gratis toegang 
onder begeleiding. Vooraf is er 
ruim gelegenheid voor een kopje 
lekkere koffie. Er is ruimschoots 
(gratis) parkeergelegenheid.

Het NOF-team rond het orgel en 
de staf van het Kunkels heten u 
van harte welkom voor een fijne 
middag met vrolijke klanken aan 
het grootste orgel (in zijn soort) 
van in Nederland.

Culinaire Winter
Topkoks in Philharmonie
Regio - Culinaire Winter 
brengt top restaurants onder 
één dak! Voor de vierde keer 
op rij presenteren bekende re-
gionale top koks verassende 
spijzen in Haarlemse Philhar-
monie. Zaterdag 6 en zondag 
7 maart opent de Philharmo-
nie haar deuren voor een ie-
der die toe is aan een culinaire 
verkenning van de regio. Nog 
meer dan de tijdens de editie 
van Culinaire Winter 2009 gaat 
het om het onder de aandacht 
brengen van het culinaire aan-
bod op top niveau. De chef’s 
van diverse restaurants waar-
onder De Bokkedoorns zet-
ten hun beste beentje voor om 
zich te presenteren aan een 
ieder die van lekker eten en 
drinken houdt.  Culinaire Win-
ter 2010 biedt meer dan alleen 
mooie gerechten. Dit jaar ser-

veert ieder restaurant een bij-
passend glas wijn waardoor 
er, meer dan andere jaren, te-
gemoet wordt gekomen aan 
de wens om een echte wijn-
spijs te kunnen proeven. Ook 
zijn er weer kookdemonstra-
ties waarbij de chef de uit de 
doeken doet hoe hij/zij het 
gerecht bereidt. Culinaire 
Winter is een initiatief van de 
Philharmonie en H&L Produc-
ties en gaat dit jaar haar 4e 
editie beleven.
Kaarten kunt u telefo-
nisch reserveren bij de kas-
sa van de Philharmonie via 
023-5121212. De entreeprijs 
bedraagt 10 euro per persoon 
inclusief welkomstdrankje. 
Kinderen tot en met 12 jaar 
hebben gratis toegang. Huis-
dieren worden niet toegela-
ten.

Zeemanskoor 
‘de Raddraaiers’
Regio - Het vrolijke zeemans-
koor uit IJmuiden, ‘de Raddraai-
ers’ brengt naast Hollands reper-
toire ook eigen, originele lied-
jes. Zondag 14 februari zullen zij 
om 14.30 uur optreden in zorg-
centrum Sint Jacob in de Hout. 
U bent vanaf 14.00 uur welkom 
in Jacob’s Plaza, waar u vooraf 
een kopje koffie/thee kunt ge-
bruiken. Kosten 4,- euro (incl. 
koffie/thee). Zorgcentrum Sint 
Jacob in de Hout, Zuiderhout-
laan 1. Tel: 023 - 892 7900.

Hoogleraar rechtspsychologie 
in Café Globaal Haarlem
Regio - Woensdag 17 februari 
ontvangt Café Globaal de Haar-
lemse hoogleraar rechtspsy-
chologie Peter van Koppen. Zijn 
straffen in Nederland  altijd wel 
op juiste gronden gebaseerd?  
Om het publiek niet te straffen 
is de bar open. De avond wordt 
naast andere korte onderwer-
pen gelardeerd met muziek en 

poëzie. De deuren zijn geopend  
voor het publiek van 17.00 tot 
20.00 uur in het Mondiaal Cen-
trum Haarlem (MCH)  aan de 
Lange Herenvest 122.  
Eventueel is een maaltijd te nut-
tigen. Reserveren voor de maal-
tijd: http://www.mondiaalcen-
trumhaarlem.nl/cafe-globaal of 
telefoonnummer:  023 5423540. 

Erwtensoep 
na wandeling
Regio - Op woensdag 17 fe-
bruari neemt stadsgids Her-
man Groeneveld u mee op 
z’n ‘snertwandeling’. Hij ver-
trekt om 11.30 uur vanuit de 
kaartjeshal van het Haarlem-
se Station. De route gaat via 
de Jansweg richting Bakenes 
om vervolgens via de oostoe-
ver van het Spaarne naar Eet-
lokaal In den Swarten Hondt 
te gaan, waar na afloop van 
deze rondleiding een heer-
lijke kop erwtensoep op u 
wacht. De wandeling duurt 
1,5 uur en de kosten zijn 6.— 
euro per persoon. Aanmelden 
verplicht op werkdag tus-
sen 9 – 10 en 18.00 en 19.30 
uur op telefoonnummer06-
16410803 of per e-mail gilde-
wandelingen@gmail.com
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Publieksbalie (voorheen burgerzaken) 
Maandag tot en met woensdag van 08.30 - 17.00 uur, Donderdag van 08.30 - 19.30 uur,  (tussen 
17.00 - 19.30 uur: alléén voor reisdocumenten, rijbewijzen en uittreksels GBA/Burgelijke stand),
Vrijdag van 08.30 - 13.00 uur
Voor ondertrouw/partnerschapsregistratie, erkenning van (ongeboren) kinderen en naturalisatie 
moet u vooraf eerst een afspraak maken.

Bouw- en Woningtoezicht (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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•  Werk aan de weg

•   CDA en Nieuw Heemstede stellen 

zich voor

•  Kandidatenlijsten in braille en 

grote letters

•  Evenementen

•  Vergadering gemeenteraad

In deze HeemstedeNieuws:

Denk vooruit: het noodpakket

Het bestuur van een gemeente ligt bij 

de gemeenteraad (algemeen bestuur) 

en het college van burgemeester en 

wethouders (dagelijks bestuur). De 

raad moet kaders stellen over hoe de 

gemeentelijke taken worden uitgevoerd 

en hoe het geld verdeeld wordt over de 

verschillende taken. Na het vaststellen 

van deze kaders en de verdeling van 

geld controleert de raad of het college 

de taken zo uitvoert als vastgesteld. 

Zowel het college als de gemeenteraad 

hebben eigen bevoegdheden. De raad 

heeft bijvoorbeeld bevoegdheid in:

-  het inrichten van straten en pleinen, 

het stellen van regels aan het bouwen 

in de gemeente;

-  het in stand houden van sportvoor-

zieningen zoals bijvoorbeeld een zwem-

bad;

- het ontwikkelen van parkeerbeleid;

- het heffen van belasting.

Werkzaamheden van een 
raadslid
Raadsleden worden gekozen op een lijst 

van een politieke partij. Gekozenen van 

één partij vormen een fractie in de 

gemeenteraad. In een fractie worden vaak 

de onderwerpen onder de leden verdeeld 

naar de zogenoemde portefeuilles. 

Onderwerpen die in alle gemeenten 

voorkomen zijn: verkeer, milieu, ruimtelijke 

ordening, bestuur, welzijn, onderwijs en 

veiligheid. Werk van raadsleden bestaat 

onder andere uit het deelnemen aan 

fractie-, commissie- en raadsvergaderingen, 

het voorbereiden van deze vergaderingen 

We hebben het goed voor elkaar in 
Nederland, maar ook bij ons kan iets 
gebeuren. Het kan zijn dat de stroom 
langere tijd uitvalt, de verwarming niet 
meer werkt of er geen water uit de 
kraan komt. Het is handig om u op dit 
soort situaties voor te bereiden. De 
hulpdiensten kunnen namelijk niet altijd 
iedereen direct helpen. Mensen die 
meer hulp nodig hebben, worden dan 
als eerste geholpen. Het kan daarom 
zo zijn dat u zichzelf een aantal dagen 
moet redden. De overheidscampagne 
‘Denk vooruit’ stimuleert mensen om zich 
hierop voor te bereiden. Bijvoorbeeld met 
een noodpakket dat u zelf kunt samen-
stellen of kant-en-klaar kunt kopen.

Inhoud noodpakket
U kunt een noodpakket eenvoudig zelf 

samenstellen. Veel van de spullen die 

hieronder genoemd worden, heeft u 

waarschijnlijk al in huis. Verzamel ze op 

een handige plaats die in noodsituaties 

snel en makkelijk bereikbaar is. 

Het noodpakket bestaat uit:

-  Radio op batterijen, afgestemd op de 

rampenzender RTV Noord-Holland, met 

extra batterijen 

- Zaklamp met extra batterijen 

-  Eerstehulpdoos met eerstehulphandboekje 

- Lucifers in waterdichte verpakking 

- Waxinelichtjes 

- Warmhouddekens 

- Gereedschapsset 

- Waarschuwingsfl uitje 

Mist u nog onderdelen of koopt u liever een 

kant-en-klaarnoodpakket? Dan kunt u 

terecht bij verschillende aanbieders van 

noodpakketten (o.a. de ANWB) of losse 

onderdelen. Staat het Denk Vooruit-

keurmerk hier op, dan weet u zeker dat in 

het noodpakket de allerbelangrijkste hulp-

middelen zitten. Natuurlijk betekent dit niet dat 

alle pakketten zonder keurmerk onvolledig zijn.

Let op: een standaard noodpakket is niet 

helemaal aan uw persoonlijke situatie 

aangepast. Sowieso horen ook water en 

houdbaar eten in een noodpakket. Soms is het 

nodig om het verder aan te vullen. Bijvoorbeeld 

met medicijnen of kindervoeding. Afhankelijk 

van uw eigen situatie (de samenstelling van 

uw gezin, uw gezondheid) heeft u misschien 

andere dingen nodig. Vul de lijst daarom zelf 

verder aan. En controleer elk half jaar of uw 

voorraad nog compleet en houdbaar is.

Informatie
Kijk voor meer informatie op www.denkvooruit.nl. 

Hier vindt u alle informatie over het noodpakket 

en waarmee het noodpakket kan worden 

uitgebreid. Ook staan de verkoopadressen 

vermeld voor een kant-en-klaarnoodpakket. Vervolg op pag. 2

HEEFT U AL EEN NOODPAKKET?
www.denkvooruit.nl

Wat doen 
raadsleden?

Lijsttrekkers
debat
Maandagavond 1 maart

Op maandagavond 1 maart vindt in 

de Burgerzaal van het raadhuis een 

lijsttrekkersdebat plaats. De lijst-

trekkers van de politieke partijen die 

in Heemstede deelnemen aan de 

verkiezingen, gaan dan in discussie 

met elkaar over diverse thema’s. 

Zo hoort u de standpunten van 

de verschillende politieke partijen 

over belangrijke onderwerpen in 

uw gemeente. Het debat is gratis 

toegankelijk.
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Vervolg van pag. 1: Wat doen raadsleden?

Weersomstandigheden vertragen werkzaamheden
Alle hieronder genoemde werkzaamheden/projecten worden vertraagd door de huidige 

weersomstandigheden. Door (nacht)vorst kunnen werken, zoals het aanleggen en herstel 

van bestratingen, het planten van bomen en heesters en specifi ek grondwerk, niet worden 

uitgevoerd. De vermelde data zijn daarom onder voorbehoud.

Aanleg brug Van den Eijndekade
Tot ongeveer mei 2010 geldt op de Van den Eijndekade eenrichtingsverkeer in verband met 

de aanleg van de Zwaaihavenbrug. Autoverkeer kan alleen vanaf de Heemsteedse Dreef de 

Van den Eijndekade inrijden. Voor vrachtwagens geldt een inrijverbod. Voetgangers en 

fi etsers kunnen gewoon in twee richtingen van de weg gebruikmaken. 

César Francklaan fase 2, van Jan van Gilselaan tot Heemsteedse Dreef
Van 8 februari tot medio mei 2010 wordt in de César Francklaan, tussen de Jan van 

Gilselaan en de Heemsteedse Dreef, de riolering vervangen en de weg heringericht.

Autoverkeer vanaf de Heemsteedse Dreef richting Haarlem-Schalkwijk en het Spaarne 

Ziekenhuis wordt omgeleid via de Johan Wagenaarlaan. Verkeer vanuit Haarlem-Schalkwijk 

kan via één rijbaan in de richting de Heemsteedse Dreef rijden. In verband met de algemene 

veiligheid geldt binnen het werkgebied een maximale rijsnelheid van 30 km/uur. Voor fi ets-

verkeer zijn omleidingsroutes aangegeven. 

Winkelgebied Binnenweg
Tot medio september 2010: reconstructie fase 2 (van Julianalaan tot aan de Bronsteeweg). 

Over de gehele breedte wordt de bestrating en het straatmeubilair vervangen.

 

-  Tot 24 februari is de Binnenweg ter hoogte van de Julianalaan afgesloten voor auto-

verkeer. Voetgangers (met de fi ets aan de hand) kunnen, waar nodig over loopschotten, 

langs het werkgebied.

-  Joulz, onderdeel van Eneco Energie vervangt de gasleiding binnen het werkgebied. Vanaf 

15 februari wordt ook de waterleiding tussen de Cloosterlaan en Spaarnzichtlaan 

vernieuwd. Verkeersmaatregelen worden ter plaatse aangegeven.

-  Gemotoriseerd verkeer op de Binnenweg wordt met bebording om het werkvak geleid. 

Verkeer vanuit het zuiden wordt via de Berkenlaan - Eikenlaan - Julianaplein en 

Cloosterlaan weer naar de Binnenweg geleid. Verkeer vanuit het noorden wordt via de 

Spaarnzichtlaan naar de Heemsteedse Dreef geleid. In de Cloosterlaan wordt in het 

gedeelte tussen de Binnenweg en Spaarnzichtlaan éénrichtingsverkeer ingevoerd. Ook 

geldt op het Julianaplein op een aantal plaatsen een parkeerverbod.

Meer informatie over het project ‘Herinrichting Binnenweg’ vindt u op www.heemstede.nl

Johan Wagenaarlaan, kruising Bernard Zweerslaan
Medio februari 2010 worden op de kruising Johan Wagenaarlaan - Bernard Zweerslaan 

herstelwerkzaamheden aan het asfalt uitgevoerd. Het werkgebied wordt afgezet met bebording. 

Brabantlaan, tussen Provinciënlaan en Gelderlandlaan
Vanaf medio februari 2010 worden in de Brabantlaan, tussen Provinciënlaan en 

Gelderlandlaan, bestrating en riolering vervangen. Ook wordt drainage aangelegd en 

worden laanbomen vervangen of verplant. De afsluiting van het werkgebied wordt met borden 

aangegeven. 

Binnendoor
Medio februari 2010 wordt in de Binnendoor een deel van de riolering aangepakt. Woningen 

en winkels in de Binnendoor blijven bereikbaar voor voetgangers en fi etsers. Het werk-

gebied wordt afgezet met hekken.

Werk aan de weg   

Kies bewust: 
gebruik Kieskompas 
Heeft u moeite om een keus te maken bij de gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart? Gebruik dan 

het Kieskompas op de gemeentelijke website www.heemstede.nl.

Veel mensen weten niet precies welke concrete issues er in Heemstede spelen en wat de stand-

punten daarin zijn van de Heemsteedse politieke partijen. Het Kieskompas is een handig middel om 

u te helpen een bewuste keuze te maken. Dit is een digitaal stemadvies-programma dat kiezers helpt 

te bepalen welke partij het beste aansluit bij hun eigen politieke voorkeuren. Dit gebeurt via dertig 

stellingen. U krijgt géén stemadvies voor één partij, maar u ziet uzelf terug in het landschap van 

politieke partijen. Het is dus een soort kompas, waarbij duidelijk wordt welke partij het dichtst bij u 

staat en waarmee u uw defi nitieve keuze zelf kan bepalen. 

(het lezen van stukken, werkbezoeken) en het contact houden met achterban en inwoners. U 

kunt dan ook met alle fracties afspraken maken om uw mening over te brengen.

Het raadslid zal bij alle voorstellen die het college doet steeds een beslissing moeten 

nemen: vind ik dit voorstel in het belang van onze gemeente? Het is gebruikelijk dat raads-

leden een afweging in fractieberaad maken. Binnen de eigen fractie wordt het voorgestelde 

collegebeleid beoordeeld: past het in onze visie, kan het onze steun krijgen? Deze beslissing 

gebeurt aan de hand van het verkiezingsprogramma dat door de partij is vastgesteld.

Middelen van de raad
Raadsleden nemen in de raadsvergadering besluiten over voorstellen van het college. Deze 

besluiten worden voorbereid in zogenaamde commissievergaderingen. Raadsleden kunnen 

de voorstellen van het college ook wijzigen (amendement) en kunnen ook zelf voorstellen 

indienen (initiatiefvoorstel). De raad heeft ook recht van onderzoek. Als de raad daartoe 

overgaat, stelt men een commissie in om dit onderzoek uit te voeren. Deze commissie is 

vergelijkbaar met een parlementaire onderzoekscommissie van de Tweede Kamer. 

Hiernaast heeft de gemeenteraad de beschikking over een rekenkamer voor het uitvoeren 

van onderzoek naar de resultaten van het gevoerde beleid.

Raadslid worden?
Om tot raadslid te worden gekozen, moet u achttien jaar of ouder zijn en in de gemeente 

wonen. Het is in Nederland ook voor mensen met een andere nationaliteit dan de 

Nederlandse mogelijk deel uit te maken van een gemeenteraad. In dat geval moet u 

minstens vijf jaar achter elkaar in Nederland hebben gewoond. Omdat er functies zijn die 

niet verenigbaar zijn met het uitoefenen van het raadslidmaatschap, zijn raadsleden 

verplicht openbaar te maken welke andere functies zij vervullen. De politieke partijen stellen 

een kieslijst vast van alle kandidaten waarop gestemd kan worden. 

Welke plaats de kandidaat krijgt op de lijst wordt bepaald en besloten door de leden van de 

lokale politieke afdeling op een ledenvergadering. Een kandidaat kan ook gekozen worden 

op basis van  voorkeursstemmen. 

Kijk op www.heemstede.nl (rubriek: politiek en bestuur > Verkiezingen 2010) voor meer 

informatie over de verkiezingen.

De griffie
De gemeenteraad wordt ondersteund door de raadsgriffier. Heeft u vragen over de gemeente-

raad, neem dan contact op met de griffie, dagelijks bereikbaar tijdens kantooruren via 

telefoon (023) 548 56 46 of e-mail: raadsgriffier@heemstede.nl

www.heemstede.nl
Op de gemeentelijke website treft u uitgebreide informatie over wonen, werken 

en recreëren in Heemstede. Bezoek www.heemstede.nl voor het digitale loket 

(producten en diensten), uitgebreide politieke informatie, de officiële mede-

delingen (bouwvergunningen e.d.) en informatie over projecten in Heemstede.
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Zorg, jeugd en verkeersmobiliteit 
centraal in plannen CDA

CDA gaat met passie voor Heemstede aan de slag

Een ambitieuze CDA-ploeg staat klaar om aan het raadswerk voor de komende vier jaar in Heemstede te beginnen. Heemstede is prachtig, maar er is nog een hoop 

te doen. De titel van het verkiezingsprogramma verwoordt de ambitie van de partij: Passie voor Heemstede. Lijsttrekker Christa Kuiper kijkt uit naar 3 maart. Zij hoopt 

dat de kiezer zich herkent in de plannen van het CDA voor Heemstede en de partij beloont met een mooie verkiezingsuitslag als resultaat van het succesvolle werk in 

de afgelopen vier jaar.

Christa Kuiper was de afgelopen vier jaar wethouder 

voor het CDA. Ze is er trots op dat veel van de punten uit 

het vorige verkiezingsprogramma van het CDA zijn uit-

gevoerd. “De fi nanciën zijn op orde en belangrijke voor-

zieningen zijn recent getroffen. Bijvoorbeeld de enorme 

investeringen in sportfaciliteiten en de herinrichting van 

de Binnenweg, de aanpak van de Van Merlenlaan, 

diverse bouw- en groenprojecten en de onzichtbare 

investeringen in het riool. Allemaal projecten waarbij het 

CDA een actieve en trekkende rol heeft gespeeld.”

Het CDA is als enige partij in de afgelopen periode alle 

wijken van Heemstede ‘ingetrokken’ om de dialoog te 

zoeken en direct te horen of en zo ja waar de schoen 

wringt. Door direct te reageren kan vaak veel worden 

opgelost. Ons programma is direct gebaseerd op 

dergelijke gesprekken. “De burgers zijn er niet voor de 

politiek, maar de politiek is er voor de burgers”, zegt 

Kuiper. “Ik hoop dat mensen zien wat we allemaal 

gedaan hebben en ons daarvoor belonen. Ik vind het 

altijd jammer wanneer mensen hun stem alleen maar 

bepalen op basis van wat ze landelijk stemmen. Deze 

verkiezingen gaan over Heemstede. En vriend en 

vijand erkent dat wij het goed hebben gedaan.”

Ondanks de succesvolle periode kijkt Kuiper veel liever 

vooruit. “Heemstede is prachtig, maar niet af”, zegt Kuiper 

stellig. “De verkeerssituatie en de verkeersveiligheid in 

en rond Heemstede is voor mij een doorn in het oog. We 

hebben vele kilometers vrij fi etspad aangelegd, maar er 

is nog veel te doen. De doorgaande wegen staan muur-

vast in de spits en dat gaan we aanpakken. Zo zet het 

CDA zich bijzonder actief in om een weg van de kust-

route naar de A4 (ten zuiden van Bennebroek) te 

realiseren waardoor eindelijk het vrachtverkeer door 

Heemstede vermindert. Dat is veiliger en het scheelt 

auto’s. Na de voltooiing van de Binnenweg gaan we 

aan de slag met de Herenweg. Vrijliggende fi etspaden 

blijft een speerpunt, zodat alle middelbare scholieren 

veilig naar hun school kunnen.”

“Zorg en onderwijs zijn voor het CDA belangrijke punten”, 

zegt Kuiper. In het verkiezingsprogramma staan een 

aantal concrete punten: “Wij geloven in het verwezenlijken 

van brede scholen, waarin naast onderwijs ook de voor- en 

naschoolse opvang, peuterspeelzaal en kinderopvang een 

plek hebben. Het CDA wil daarnaast het subsidiëren van 

gymlessen, zwem- en muzieklessen op basisscholen 

voortzetten. En jongeren tot 27 jaar, die uitvallen van 

school en een uitkering aanvragen moeten niet thuis op 

de bank ploffen, maar meteen van de gemeente een 

aanbod tot werk, scholing of een combinatie hiervan 

krijgen. Het centrum voor 'Jeugd en Gezin' - dat dankzij 

de inzet van het CDA is gerealiseerd - moet laagdrempelig 

en toegankelijk zijn en blijven. Ons motto: Eén gezin, één 

coach en geen kind tussen wal en schip.”

Verder is het programma zonneklaar over het feit dat 

mensen die zorg nodig hebben die moeten krijgen. “Het 

ondersteunen van ouderen, zodat zij zelfstandig kunnen 

blijven functioneren en een goed aanbod krijgen van 

huishoudelijke hulp is een van de speerpunten voor het 

CDA. Mantelzorgers en vrijwilligers verdienen onze 

ondersteuning. Het is bewonderenswaardig hoeveel werk 

die mensen verzetten. Organisaties zoals de Stichting 

Welzijn Ouderen Heemstede, Casca en Tandem doen 

goed werk binnen de gemeente voor ouderen en 

speciale doelgroepen. De gemeente moet met deze 

organisaties blijven samenwerken. Dat geldt ook voor 

sportclubs. Die verdienen blijvende aandacht van de 

dorpspolitiek.“

“In veel van de gesprekken die ik met inwoners heb, komt 

veiligheid op straat aan de orde”, zegt Kuiper. “Ook de 

leden van het CDA hebben mij gevraagd om extra hard 

op te treden tegen criminaliteit en overlast, bijvoorbeeld 

door hangjongeren, graffiti, evenals het vernielen van 

abri’s in de weekends na een bezoek aan de horeca (de 

zogenaamde slooproutes). Het spreekt voor zich dat wij 

die roep serieus nemen. Het is belangrijk om ouders te 

betrekken bij de aanpak van overlast. De schade moet 

volgens het CDA altijd op de overtreders worden 

verhaald: wie vernielt, betaalt.”
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Wat mij persoonlijk de meeste deugd heeft gedaan is, 

dat ik er na jaren uiteindelijk toch in geslaagd ben om bij 

alle partijen nu in hun verkiezingsprogramma’s de 

begrippen 'sluitende resp. evenwichtige begroting' en 

'vroegtijdige inspraak van de burger bij projecten' door 

te laten klinken. Hier ligt dus in ieder geval direct een 

taak voor Nieuw Heemstede de komende vier jaar. U 

mag van ons verwachten, dat we zeker op deze punten 

nauwgezet de vinger aan de pols zullen houden.

We zullen ons ook tijdens de nieuwe raadsperiode positief 

kritisch opstellen, hopelijk kan dit, en dat kan u mogelijk 

maken, met een wat grotere fractie. Uit de onderstaande 

kandidatenlijst kunt u opmaken, dat er voldoende zeer 

gemotiveerde mensen klaar staan. 

De lijstduwers Dick Schoenmaker en Jan Bosman 

onderstrepen dit nog eens.

Hoe je het wendt of keert, we zullen de komende jaren 

voor belangrijke beslissingen komen te staan. Nieuw 

Heemstede zal niet weglopen voor moeilijke en bij een 

deel van de bevolking mogelijk onverteerbare beslissingen. 

We denken hierbij in het bijzonder aan het algemene 

subsidiebeleid gekoppeld aan de vraag of we ons de 

eerstkomende jaren niet zouden moeten beperken tot 

de kerntaken. Zonder als fossiel aangemerkt te willen 

worden komt de gedachte aan een beheersgemeente 

bij ons steeds meer in beeld. 

De al genoemde beleidsbeslissingen uit de raads-

periode 2002-2006 hebben er toe geleid, dat de vraag 

nu zeker gerechtvaardigd is of er wel draagvlak onder 

de bevolking van Heemstede is om nog meer groot-

schalige bebouwing in onze mooie groene gemeente 

toe te staan. Nieuw Heemstede wil die vraag in ieder 

geval ontkennend beantwoorden. Opofferen van nog 

meer groene gebieden is in onze ogen onaanvaardbaar. 

Nieuwbouw in de vorm van vervanging moet mogelijk 

blijven, waarbij Nieuw Heemstede toch voornamelijk 

denkt aan adequate huisvesting voor senioren.

Naast de oplossingen voor de op ons afkomende 

kortingen uit het Gemeentefonds moeten er in de 

komende raadsperiode spijkers met koppen worden 

geslagen op het gebied van de verkeersafwikkeling. We 

zullen het initiatief moeten nemen en ons met de gehele 

regio veel sterker op moeten stellen richting provincie, 

waarbij de onmogelijke positie van Heemstede (zo lang-

zamerhand het verkeersriool van Zuid-Kennemerland) 

heel breed aan de orde moet komen en niet langer 

geaccepteerd wordt. U ziet, er is nog voldoende aan de 

hand in Heemstede om een sterke, goed gemotiveerde 

en vooral ervaren lokale fractie die Nieuw Heemstede u 

kan bieden de kans te geven uw belangen ook de 

komende vier jaren te behartigen.

Tot ziens op 3 maart en daarna.

Betrokken, open en eerlijk.
Nieuw Heemstede hoeft niet elke vier jaar een andere slogan te bedenken. Wij vinden deze drie begrippen onontbeerlijk voor 

het functioneren van een partij als geheel, van een individueel raadslid maar bovenal van een mens.

Hebt u ook het gevoel, dat die vier jaren zijn omgevlogen? Echt veel nieuwe initiatieven zijn er niet ontplooid. Er is binnen 

Heemstede voornamelijk voortgeborduurd op in de voorgaande periode gemaakte beleidsbeslissingen. Hoewel Nieuw 

Heemstede het niet met al die beleidsbeslissingen eens was kon de afwikkeling van het geheel en de manier waarop dat 

gedaan werd onze instemming hebben. De democratie heeft zo zijn prijs.

Ruud Prins Lijsttrekker - Nieuw Heemstede

Nieuw Heemstede - Lijst 7

Kandidatenlijst

1. R.H.B. Prins (Ruud)

2. J.W. Filius (Hans)

3. J.A. Kuijer-Buré (Nettie)

4. J.P.H de Jong (Jos) 

5. R.A. Mantel (Ron)

6. F. Romeijn (Frank)

7. C. Prins-Lootsteen (Carla)

8. S. Kuijer (Sam)

9. A.J. Weermeijer (Lex)

10. P.J. Stolk-v.d. Winkel (Nel)

11. H. Dinkelberg (Henk)

12. J.S.M. Klaver (Josee)

13. F.J.A. Belt (Fred)

14. Th.A.M. Schoenmaker (Dick)

15. J.A.P. Bosman (Jan)
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Bouwplannen Kandidatenlijsten in braille en grote letters
Aanvragen bouwvergunning
2009.241 het bouwen van een woonhuis - Willem Klooslaan 20

2010.018 het vergroten van een dakkapel   - Lombokstraat 8

 op het voorgeveldakvlak

2010.019 het vervangen van de bestaande - Cruquiusweg 47

 KCA-depot

2010.021 het plaatsen van 5 fi etsenstallingen - Achterweg 1-9

 t.b.v. cliënten van Meer en Bos

 en erfafscheidingen

De bovenstaande aanvragen liggen vanaf 11 februari 2010 op maandag tot en met donder-

dag 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 lichte bouwvergunning (verzonden 5 februari 2010)
en ontheffing bestemmingsplan
2009.219 het uitbreiden van een woonhuis - J.C. van Oostzanenlaan 16

De bovenstaande vergunning ligt vanaf 11 februari 2010 op 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 in beroep gaan 

bij de rechtbank Haarlem. Een beroepschrift moet uiterlijk 25 maart 2010 worden ingediend. 

Zie kader.

Verleende lichte bouwvergunning (verzonden 5 februari 2010)
2009.277 het uitbreiden van een schuur en garage - Zandvoorter Allee 25

Verleende reguliere bouwvergunningen (verzonden 5 februari 2010)
2009.243 het veranderen van de winkelpui en - Binnenweg 138

 plaatsen van reclame

2010.002 het plaatsen van een prieel - Sportparklaan 4

De bovenstaande vergunningen liggen vanaf 11 ferbuari 2010 op 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 voorbereidingsprocedure bouwvergunning en ontheffing 
bestemmingsplan (artikel 3.23 Wro)
2009.244 het uitbreiden van de begane grond en - Kerklaan 117

 uitbreiden 1e verdieping

Het verzoek ligt vanaf  11 februari 2010 gedurende 6 weken op maandag tot en met donder-

dag 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. 

Op 3 maart worden de leden van de gemeenteraad gekozen. Uiterlijk 17 februari ontvangt u 

hiervoor uw stempas en uiterlijk 27 februari de kandidatenlijst. Als u moeite heeft met het 

lezen van de kandidatenlijst, dan kunt op het raadhuis langskomen. Daar hebben wij voor u 

een kandidatenlijst in braille en met grote letters beschikbaar.

Adressen stembureaus verkiezing gemeenteraad 2010

Op 3 maart kunt u in de onderstaande bureaus uw stem uitbrengen. Deze zijn ook toe-

gankelijk voor mindervaliden. Mogelijk is het pad naar de Nicolaas Beetsschool nog niet 

herbestraat, waardoor de toegang met rolstoelen op dat stembureau lastiger kan zijn.

Vergeet u niet uw stempas en een geldig legitimatiebewijs mee te nemen?

Nummer
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Aanduiding stemdistrict
Raadhuis

Heemhaven

Casca Het Honk

Huize Bosbeek, Glipper Dreef 209

Princehof

Schoolgebouw

De Evenaar

De Luifel

Bibliotheek

Het Overbos

Crayenesterschool

Bosch en Hovenschool, A. Pauwlaan 19

Station, Roemer Visscherplein

Kennemerduin

Spaarne Ziekenhuis

Welzijn Ouderen Heemstede

Voorwegschool

Adres stemdistrict
Raadhuisplein 1

Von Brucken Focklaan 20

Molenwerfslaan 11

Glipper Dreef 209

Glipperweg 57

Reggelaan 14

Van der Waalslaan 33

Herenweg 96

Julianaplein 1

Burgemeester van Lennepweg 35

Crayenestersingel 37

Adriaan Pauwlaan 19

Roemer Visscherplein

Herenweg 126

Händellaan 2

Lieven de Keylaan 24

Voorweg 24
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Informatie over grote projecten?
www.heemstede.nl

Evenementen

Boekenmarkten Raadhuisstraat en Binnenweg
Op 3 februari 2010 heeft de burgemeester besloten, op grond van artikel 5:23 van de 

Algemene plaatselijke verordening, een vergunning te verlenen aan mevrouw Van den 

Akker te Diemen voor het houden van een boekenmarkt op de Raadhuisstraat op zondag 
18 april 2010 en het houden van een boekenmarkt op de Binnenweg op zondag 19 september 
2010. Beide boekenmarkten vinden plaats van 10.00 tot 18.00 uur.

Tevens is, overeenkomstig artikel 17 van de Wegenverkeerswet juncto artikel 34 van het 

Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, toestemming gegeven:

-  het weggedeelte van de Raadhuisstraat tussen de Havenstraat en de Kerklaan op 18 april 

2010 van 08.00  tot 19.00 uur af te sluiten voor autoverkeer en 

-   het weggedeelte van de Binnenweg tussen de Julianalaan en de Cloosterlaan op 19 september 

2010 van 08.00 tot 19.00 uur af te sluiten voor autoverkeer. 

Avondvierdaagse 
Op 3 februari 2010 heeft de burgemeester besloten, op grond van artikel 2:25 van de Algemene 

plaatselijke verordening, een vergunning te verlenen aan de Stichting Avondvierdaagse Haarlem 

e.o. voor het houden van de avondvierdaagse van dinsdag 1 tot en met vrijdag 4 juni 2010.

Tevens is, overeenkomstig artikel 17 van de Wegenverkeerswet juncto artikel 34 van het Besluit 

administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, toestemming gegeven om op vrijdag 4 juni 
2010 van 18.00 tot 21.00 uur de volgende wegen af te sluiten voor het autoverkeer:

- de Vrijheidsdreef tussen de Van Merlenlaan en de Burg. Van Rappardlaan

- de Sportparklaan tussen de Glipperdreef en de Meer en Boschlaan.

 

Indien u meer informatie wenst kunt u contact opnemen met de afdeling Algemene & 

Juridische Zaken, tel. (023) 548 56 07.
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Beleid inzameling diverse afvalstoffen

Vergadering commissie voor bezwaarschriften

Bij besluit van 2 februari 2010 heeft het college van B&W beleidsregels vastgesteld voor de 

afzonderlijke inzameling van de volgende categorieën huishoudelijke afvalstoffen: textiel, 

oud papier en alle overige afvalstoffen. In het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 

Heemstede 2010 is een verwijzing naar deze aanvullende beleidsregels toegevoegd.

Iedereen die huishoudelijke afvalstoffen wil inzamelen moet aangewezen worden door het 

college van B&W. 

In deze aanvullende beleidsregels staan de criteria vermeld waaraan moet worden voldaan om 

in aanmerking te komen voor een aanwijzing.  Deze regelingen treden per direct in werking. 

Deze nieuwe regelingen, inclusief het geactualiseerde Uitvoeringsbesluit, liggen voor 

een ieder kosteloos ter inzage op het gemeentehuis. Deze documenten zijn ook digitaal te 

raadplegen op www.heemstede.nl onder “Bestuurlijke Informatie (RIS)”. 

De commissie voor bezwaarschriften houdt een vergadering op donderdag 18 februari 
2010 om 20.00 uur in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1 

20.00 uur   bezwaar tegen het verhalen van kosten voor reparaties aan het pand 

Wilhelminaplein 4 -  openbaar -
20.30 uur  bezwaar tegen de weigering van een bouwvergunning voor het uitbreiden van 

een schuur aan de Johannes Vermeerstraat 17 - openbaar -     
21.00 uur  bezwaar tegen de weigering van een vergunning voor het bouwen van een 

berging/fi etsenschuur aan de Lorentzlaan 77 - openbaar -    

Voor informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van de commissie, tel. (023) 548 56 07.
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Vergadering gemeenteraad
De gemeenteraad van Heemstede houdt een openbare vergadering op 18 februari a.s. om 
20.00 uur in de Burgerzaal van het raadhuis. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig 

te zijn.

Op de agenda:

- Vaststellen agenda raadsvergadering 

- Vragenuur

-  Vaststelling van een drietal Verordeningen in verband met de Dienstenrichtlijn - bespreekstuk

- Krediet handheldcomputers digitale handhaving - bespreekstuk

- Vaststellen Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van 

de Raad 2010 - bespreekstuk

- Vaststellen Verordening op de Raadscommissies 2010 - bespreekstuk

- Aanvullende overeenkomst ontwikkelingsplan Watertoren - bespreekstuk

- Optimalisering Basisrioleringsplan - bespreekstuk

- Projectbesluit weigeren Herenweg 193 - bespreekstuk

- Aanpak achterstallig onderhoud beeldende kunst in de openbare ruimte - bespreekstuk

- Vaststelling bijzondere subsidieverordeningen - bespreekstuk

- Budgetsubsidie Stichting Welzijn Ouderen Heemstede 2010-2011 - bespreekstuk

- Budgetsubsidie Stichting CASCA 2010-2011 - bespreekstuk

- Structurele subsidie podiumaanbod in Heemstede per 2010-2011 - bespreekstuk

-  Krediet aanleg kunstgrasvelden voor hockey en voetbal op Sportpark Groenendaal 

- bespreekstuk

- Lijst van mededelingen en ingekomen stukken 

- Wat verder ter tafel komt 

Vanwege de gemeenteraadsverkiezingen vindt bovenstaande raadsvergadering op een onge-

bruikelijke vroege datum plaats. De stukken worden echter eerst nog besproken in de commissies 

van 8, 9, en 10 februari. Om die reden zijn de stukken van de raadsagenda pas vanaf vrijdag 12 

februari bij de raadsvergadering van 18 februari te raadplegen via www.heemstede.nl (bestuurlijke 

informatie). Voor die tijd kunt u de stukken bij de commissies vinden. 

Alle stukken liggen ook ter inzage in de ontvangsthal van het raadhuis. Meer weten? Neem 

contact op met de raadsgriffie, telefoon (023) 548 56 46 of e-mail: raadsgriffier@heemstede.nl 

Zoekt u een vrijwilligersbaan of klus? 

Heeft uw organisatie vacatures voor 

vrijwilli gers? Heeft u vragen over arbeids-

voorwaarden, rechten en plichten? Of 

zoekt u een goede cursus/work shop voor 

uw vrijwilliger(s)? Dan kunt u terecht bij het 

steunpunt Vrijwilligerswerk Heemstede!

p/a Casca-de Luifel - Herenweg 96 - 

Postbus 578 - 2100 AN Heemstede. 

Spreekuur op afspraak, telefonisch 

bereikbaar ma. t/m do. van 09.00 tot 

12.00 uur, tel: (023) 548 38 24/26.Digitale 

informatiezuil (dagelijks tijdens openings-

tijden van de Luifel)

E-mail: 

steunpuntvrijwilligerswerk@casca.nl 

Website: 

www.vrijwilligerswerkheemstede.nl

Personenauto Van der Horstlaan

Door de gemeentelijk opsporingsambtenaren van bureau Handhaving van de gemeente 

Heemstede is op de Van der Horstlaan ter hoogte van de nummers 1 en 3, een personen-

auto met 2 lekke voorbanden aangetroffen.

Het betreft een blauwe Renault met Luxemburgs kenteken TX 1100. 

Op grond van artikel 5:4 van de Algemene plaatselijke verordening is het verboden een 

voertuig waarmee als gevolg van een eenvoudig te verhelpen gebrek niet kan worden 

gereden, langer dan drie achtereenvolgende dagen op de weg te parkeren.

De eigenaar van deze personenauto krijgt tot en met 17 februari 2010 de tijd om de auto te 

verwijderen dan wel de lekke banden te verwisselen. Is aan deze voorwaarde op de 

genoemde datum niet voldaan, dan zal het college van burgemeester en wethouders de 

personenauto door middel van bestuursdwang laten verwijderen.

De personenauto wordt dan voor een periode van 13 weken opgeslagen. Tegen betaling 

van de kosten voor verwijdering en opslag kan de eigenaar de auto binnen deze periode 

weer terug krijgen. Indien de auto niet binnen de genoemde periode van 13 weken wordt 

opgehaald zal de auto openbaar worden verkocht of vernietigd.

Voor informatie kan contact worden opgenomen met de gemeentelijk opsporingsambtenaren 

van bureau Handhaving, telefoonnummer (023) 548 56 30.

Loket Heemstede
Heemstede heeft één centrale plek waar u 

voor al uw vragen op het gebied van wo nen, 

zorg en welzijn terecht kunt, namelijk Loket 

Heemstede aan het Raadhuisplein 1. Of 

het nu gaat om het aanvragen van een 

voorziening in het kader van de Wet maat-

schappelijke ondersteuning (zoals hulp bij 

het huishouden, OV-taxi, aanpassingen in 

de woning of een rolstoel) of om informatie 

en advies, wij helpen u graag verder.

Iedere werkdag tussen 09.00 en 13.00 uur 

kunt u, zonder afspraak, bij het Loket 

langs komen. U kunt ons ook bellen om uw 

vraag te stellen.

Loket Heemstede
Raadhuis, Raadhuisplein 1

Telefoon (023) 548 30 40

Openingstijden: maandag tot en met vrijdag 

van 09.00 tot 13.00 uur.

Agenda’s en 
verslagen van de gemeenteraad?

www.heemstede.nl
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Heemstede heeft nu één centraal meldpunt voor het melden 
van gevaar en schade op straat en van bijvoorbeeld van-
dalisme en geluidshinder.

Gevaar en schade op straat
Bij het 'Meldpunt' overlast kunt u melding maken van gevaar en schade in de openbare 

ruimte. Bijvoorbeeld over defecte straatverlichting, onderhoud aan wegen, rioolbeheer, 

kapot straatmeubilair (banken en speeltoestellen) of het openbaar groen in Heemstede. 

Meldingen worden in principe binnen één week afgehandeld.

Overlast
Ook overlast van zaken als vandalisme en geluidshinder kunt u doorgeven aan het meld-

punt. Voor een effectieve aanpak van dit soort meldingen is het belangrijk dat u 

altijd eerst contact opneemt met de politie. Bel hiervoor naar de meldkamer van de 

politie: 0900-8844 (in gevallen van acute nood belt u het alarmnummer 112). Als de over-

last structureel is én u vindt dat uw melding aan de politie onvoldoende resultaat heeft, 

neem dan contact op met het meldpunt van de gemeente. De gemeente zal uw melding 

dan afstemmen met de betrokken instanties en u van de voortgang op de hoogte houden.

Melden via www.heemstede.nl
Geef uw melding bij voorkeur door via de website van de gemeente (www.heemstede.nl). 

Dit garandeert een snelle en effectieve aanpak. Maak hiervoor gebruik van het 

speciale meldformulier op de website (rubriek: Wonen en woonomgeving > Meldpunt 

overlast). Wanneer u uw e-mailadres invult houden wij u op de hoogte van de afhandeling. 

Indien u geen toegang heeft tot het internet, kunt u tijdens openingstijden ook het meld-

nummer van de gemeente bellen: (023)  548 57 62. Buiten deze tijden en in het weekeinde 

vindt doorschakeling plaats naar een telefoonbeantwoorder.

Meldpunt overlast 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 onder-
tekend 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 in die gevallen waar dit is 
aangegeven uw zienswijze kenbaar maken. Richt hiertoe binnen de termijn van terinzagelegging, 
schriftelijk uw reactie aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 352, 2100 AJ 
Heemstede. Uw reactie zal bij de besluitvorming worden betrokken. 

Meer weten? 
Neem contact op met de gemeente, telefoon (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 aanteke-
nen bij de rechtbank Haarlem wanneer u in een voorfase zienswijzen heeft ingediend of wanneer u 
niet 
ver weten kan worden geen zienswijzen te hebben ingediend. Richt uw beroepschrift binnen zes 
weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd aan: Rechtbank Haarlem, sector bestuurs-
recht, 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 ge-
schil 
betrekking heeft, worden overlegd.
 
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). 
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Lijsttrekker Sjaak Struijf (PvdA Heemstede) krijgt uit handen van Rob 
Berends, algemeen directeur van Kunst en Cultuur Noord-Holland en 
Cultureel Erfgoed Noord-Holland de prijs overhandigd.

Cultuurprijs voor politieke partij
Heemstede - PvdA Heemstede 
heeft het meest ambitieuze ver-
kiezingsprogramma van het zui-
delijk deel van Noord-Holland. 
“Deze partij haalt het meeste 
profijt uit de brede cultuursec-
tor”, zo werd te verstaan gege-
ven op het cultuurdebat dat op 
woensdag 3 februari plaatsvond 
in Nieuw-Vennep. De organisa-
tie van het debat was in handen 
van Kunst en Cultuur Noord Hol-

land en Cultureel Erfgoed Noord
Holland. “Voor zuidelijk Noord-
Holland kwamen heel wat pro-
gramma’s een eind. Maar de 
winnaar is de PvdA in Heemste-
de geworden, die over de volle 
breedte van cultuur inzet en bo-
vendien handig gebruik maakt 
van wat er al is op het gebied 
van amateurkunst, bibliothe-
ken, cultuureducatie, erfgoed en 
kunsten.”

Muzikaal
voorjaarsprogramma De Baan
Regio – Bij Stichting de Baan 
zijn veel verschillende activitei-
ten voor mensen met een ver-
standelijke beperking te doen, 
bijvoorbeeld op het gebied van 
muziek,  sport, kunst en ontmoe-
ting. Voor het voorjaar van 2010 
heeft De Baan een nieuw muzi-
kaal programma in petto.
Eind maart start een theatercur-
sus van 10 lessen op de woens-
dagavond. Op een losse, gezelli-
ge manier leer je van alles over 
theater en speel je bijvoorbeeld 
stukjes na op het podium en 
doe je oefeningen met je stem 
en met dans. De laatste avond 
treed je op voor publiek en kun 
je laten zien wat je geleerd hebt.
Van 11 t/m 13 juni gaat De Baan 
met een groepje jongeren een 
heel weekend naar Funpop in 
Limburg: hét openluchtfestival 

voor mensen met een verstan-
delijke beperking. Ieder jaar ko-
mend er bekende Nederland-
se en Belgische topartiesten op-
treden. Het belooft een week-
end vol muziek, gezelligheid en 
ontmoeting te worden. Op de 
maandagmiddag kun je bij De 
Baan muziekles volgen, alleen of 
samen met iemand anders. Met 
behulp van kleuren leer je van 
de docente muzieknoten lezen 
en keyboard spelen. In een ont-
spannen sfeer gaan jullie allerlei 
bekende muziek spelen.
Voor meer informatie over deze 
muzikale activiteiten en om aan 
te melden kun je van maandag 
t/m donderdag tijdens kantoor-
uren bellen met tel. 023 – 531 44 
63. Mailen kan ook via team@
stichtingdebaan.nl. Of kijk op 
www.stichtingdebaan.nl.

Bloedneus
Heemstede  – Op de Zandvoort-
selaan hielden politieagenten 
zondag 7 februari tussen 20.30 
en 21.30 uur een alcoholcontro-
le. 56 Bestuurders moesten bla-
zen. Niet een automobilist had 
teveel gedronken. Een bromfiet-
ser reageerde niet op het stop-
teken, maar gaf vol gas. De poli-
tieagent moest een stap achter-
uit zetten om niet omver gereden 
te worden. De bromfietser werd 
door de uitgestoken arm van 
de agent geraakt en liep daarbij 
een bloedneus op. De bestuur-
ster, een 16-jarige Bennebroek-
se, verklaarde in gedachten te 
zijn geweest en geen stopteken 
te hebben gezien.

Kerkdienst Protestantse 
Gemeente
Heemstede – Zondag 14 februari:
- Oude Kerk/Pinksterkerk: geen 

dienst. Kennemerduin: 10.30 u. 
mw. Hennie Kooistra

- Pinksterkerk: geen dienst


