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Opgewekt sfeertje ondanks bevroren
kranen op de Kinderboerderij
Heemstede - Gelukkig werkt
de kraan in het dagverblijf van
de medewerkers nog, alle anderen kranen op Kinderboerderij
’t Molentje zijn bevroren. Dat
betekent sjouwen met emmers
water om de dieren genoeg
drinken te geven. Steeds weer

nieuw water, want het bevriest
gauw. Sneeuw eten is slecht
voor de maag.
De medewerkers en vrijwilligers van de kinderboerderij hebben de thermokleding hard nodig. Je ziet de
jonge vrijwilligsters dan ook re-

gelmatig met de voeten tegen
de verwarming zitten. Brrr, best
koud op de vroege zaterdagmorgen als de eerste dieren naar
buiten gaan. De jongste beesten,
ze zien de sneeuw voor het eerst,
komen voorzichtig naar buiten
en zijn snel door het dolle heen.

Duurzaam wonen op de
Alberdingk Thijmlaan

Veel extra werk voor de vrijwilligers en de beheerder, Cynthia
Vijlbrief, vertelt dat water het
belangrijkste is, gelukkig werken
twee van de drie automatische
verwarmde waterbakken nog, de
sneeuw maakt het verzorgen wel
veel zwaarder.
Maar vrijwilligers en medewerkers blijven lachen onder elkaar
in een opgewekt sfeertje. De
meeste dieren genieten van het
zonnetje in de sneeuw.
Ton van den Brink
Heemstede - D66-er in hart
en nieren (en fotograaf) Bert
van der Linden genoot eind
vorige week. Buurtkinderen
maakten op de Alberdingk
Thijmlaan deze iglo. Een starterswoning! Simpel gemaakt
met weinig kosten maar wél
met heel veel positieve energie! En daar gaat een D66-hart
sneller van kloppen!

**

TOTALE LEEGVERKOOP
NÚ MET KORTINGEN TOT

Dinsdag t/m vrijdag: 9.30-18.00 uur - Zaterdag: 10.00-17.00 uur
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v.d. Geest keurslager
Raadhuisstraat 94
tel. 528 64 17
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In deze krant:
Winterfoto’s & Valentijnsspecial
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Heemstede - Deze week twee foto’s naar aanleiding van het driejarig bestaan van ‘Teestie’, aan de
westzijde van het station. Aan het
einde van de 19e eeuw was er aan
de Zandvoortschelaan een cafeetje
genaamd ‘t Vosje, later Het Hoekje,
nog later Café Jansen, waar vertegenwoordigers, beroepschauffeurs
en schafters graag hun koffie nuttigden bij de vanaf 1950 dienende Tante Dien. Ook werd er achter
dit café (dat dus uitzicht had op het
station) een stalhouderij gerund en
daaruit is transportbedrijf Maarten

Barnhoorn ontstaan. Dat bedrijf is
nog steeds te vinden aan de Leidsevaartweg. Deze prentbriefkaart dateert uit ongeveer 1905 en het is
moeilijk voor te stellen dat dit nu
de zeer drukke Zandvoortselaan is.
De kleurenfoto toont de situatie in
februari 2012 en is al zo sinds voorjaar 2000, precies vanaf een andere
invalshoek. Het café stond exact op
het fietspad en het plantsoen.
Café Jansen is in januari 1966 gesloopt, zo ook de los- en laadwal.
De iepen aan de westzijde zijn in
1972 verwijderd en de bouw van

aanleveren van advertenties:
Dinsdag voor 12.00 uur
aanlever@heemsteder.nl
advertentieverkoop:
Joke van der Zee
advertentie-tarieven:
op aanvraag

Serviceflat De Rozenburgh werd een feit. ook
is in 1972 brug verbreed.
Deze tekst is een vrije bewerking van de HVHB
special Heerlijkheden/Horeca in Heemstede. De oude foto is eigendom van HVHB, de
kleurenfoto gemaakt door Gertjan Stamer.
Zie ook: www.stationheemstedeaerdenhout.
nl. Meer informatie? Stuur een e-mail naar
info@stationhad.nl.

Winkelstand in Heemstede
scoort ruime voldoende
Heemstede - Op 2 februari was
de zaal van het raadhuis bevolkt
met ruim 150 Heemsteedse winkeliers en belangstellenden uit
de politiek. Het bureau RBOI gaf
een presentatie naar aanleiding
van een onderzoek dat in geheel
Noord-Holland is gehouden en
waarbij is gekeken hoe de winkelstand er voor staat.
Heemstede scoorde een ruime
voldoende (7,9) op het gebied
van compleetheid qua sfeer en
uitstraling. De bereikbaarheid
per openbaar vervoer steekt met
een 5,3 schil af bij het landelijke beeld. Ook de parkeermogelijkheden en de bereikbaarheid
per auto en de daghoreca liggen

onder het landelijke gemiddelde.
Bij elkaar zetten de winkels ruim
85 miljoen euro om waarbij de
meeste omzet komt van onze eigen inwoners. Voor de dagelijkse
boodschappen doen Heemstedenaren dit voor 80% in de eigen
gemeente. Voor de niet dagelijkse boodschappen maakt 60%
van onze inwoners gebruik van
winkels in Heemstede. Bloemen,
planten en tuinartikelen worden
zelfs door 82% van de inwoners
in Heemstede aangeschaft. Ook
inwoners van Haarlem en Bloemendaal kopen met regelmaat
de boodschappen in Heemstede.
Gezien de leeftijdsopbouw van
de gemeenschap maken relatief

weinig mensen gebruik van internet voor het doen aan aankopen. Wel maken onze inwoners
veel gebruik van de openstelling van winkels op de zondagen. Ruim 54 % van de mensen
maakt hiervan gebruik tegen een
landelijk percentage van 40%.
Het aantal zaken is in de loop
der jaren toegenomen, vooral in
de mode en in de luxe artikelen
is dit het geval. In Heemstede is
het aantal leegstaande vierkante meters tussen 2007 en 2012
verdubbeld van 5 naar 10 procent. De huurprijzen van winkels
in Heemstede zijn niet meegenomen in het onderzoek. Volgens
de onderzoekers passen de huren zich na verloop van tijd vanzelf aan de omstandigheden aan.
Onze inwoners blijken een voorkeur te hebben voor de zaterdag
als dag voor het doen van aankopen. Ruim een derde bezoekt
de winkels op zaterdag gevolgd
door de vrijdag als goede tweede. Voor de dagelijkse boodschappen gebruikt 41% de auto en voor het doen van andere aankopen gebruikt men voor
52% de auto. Voor de fiets liggen
deze percentages op 40% en 30
%. Het percentage dat gebruik
maakt van het openbaarvervoer
is zo laag dat het niet kon worden gemeten. Conclusies van
het rapport zijn dat er in Heem-

stede en goed winkelbestand is
waarbij de speciaalzaken goed
vertegenwoordigd zijn. De zogenaamde daghoreca kan nog
worden uitgebreid, omdat dit de
aantrekkelijkheid van winkelgebieden kan verhogen.
De gemeente is niet direct een
partij maar faciliteert wel in hoge mate de bereikbaarheid, het
parkeren en kan via de bestemmingsplannen invloed uitoefenen op de wijze waarop winkels
zich vestigen. Zo kunnen zij eisen stellen bij nieuw- of verbouw
van winkels.
Dit is de eerste maal dat een dergelijk onderzoek is gehouden in
Heemstede waardoor vergelijking met voorgaande jaren niet
mogelijk is.
Eric van Westerloo

Burgerlijke
Stand
Heemstede
(vanaf 9 t/m 22 januari 2012)

Huwelijken:
J.H.S. Giling & S. van Leeuwen
A.P. Holman & S.J. Koert
Geboorte:
Geen geboortes.

aanleveren van kopij
Dinsdag voor 12.00 uur
redactie@heemsteder.nl
Bladmanager/redactie:
Joke van der Zee
redactie-coördinator:
Renée Wouwenaar
Correspondenten:
Ton van den Brink
Mirjam Goossens
Eric van Westerloo
redactie-opmaak:
Mireille Huiberts
Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-368671
Fax 0297-342900
uitgave van:
De Heemsteder Uitgevers B.V.
Heemstede
oplagE: 17.725
Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren
op artikelen of zijn mening te geven
op ontwikkelingen die spelen binnen de gemeente. Uw ingezonden
brief dient echter ondertekend te
zijn met naam en adres, telefoon of
e-mailadres. De redactie behoudt
het recht brieven in te korten of
te weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-, foto-,
en/of tekstmateriaal niet beschikbaar wordt gesteld aan derden.
Dus ook niet per e-mail, fotokopie
of anderszins zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming
van de uitgever!
WWW.HEEmsTEDEr.nl
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Zoek de verschillen

toch nog ‘vorst’-elijk bezoek

Halverwege februari ontluikt de natuur in Zuid Europa en kondigt het voorjaar zich aan.
De Romeinen vierden daarom op 14 februari hun vruchtbaarheidsfeest Lupercalia.
Paus Gelasius I verbood het heidens feest en riep in 496 deze dag uit tot de dag van
de Heilige martelaar Valentijn, geliefd om zijn bloemengroeten zonder naamsvermelding.
De bloemengroet en de Valentijnskaart worden nog steeds naamloos geschonken.
Het achterhalen van de afzender is dan voor de ontvanger soms een ware martelgang.

Oplossing elders in de krant

Zoek de verschillen
oplossing

INGEZONDEN

Reactie op artikel
Blauwe Reigers
Heemstede - In het artikel vorige week in de Heemsteder over
de Blauwe Reigers bij het Overbos wordt gesteld dat de omwonenden al jaren genieten van de bijzondere kolonie reigers en de
ontwikkelingen goed in de gaten houden. Dat laatste kost mij persoonlijk bijzonder weinig moeite, omdat ik er van alle bewoners
van de Laan van Dick Laan misschien wel het dichtste op zit.
Samen met enkele buren ben ik iets minder enthousiast over deze vogels... Van begin januari tot begin augustus zijn de nesten
in gebruik. Zeer luidruchtig wordt er (dag en nacht) gebakkeleid
om de beste nestplaats. Het krassende geschreeuw wordt vanaf
eind maart versterkt door de jongen die onophoudelijk krijsen om
voedsel. De vijvers tussen de Van Lennepweg en de Wasserij Annalaan worden ieder voorjaar door de ouders volledig ontdaan van
alle jonge waterhoentjes en eendenpulletjes, die levend aan de
jongen worden gevoerd - geen prettig gezicht.
De lak van de auto’s op de parkeerplaatsen hier lijden onder de
grote inbijtplekken van de uitwerpselen en de ramen van mijn huis
worden vaak bevuild (uiteraard de moeilijk wasbare het meest).
Wat zou het heerlijk zijn (en niet alleen voor onze nachtrust) als
de bescherming die deze bijzondere vogels natuurlijk verdienen
en stukje verderop zou mogen plaatsvinden..
De toekomstige bewoners van het nieuw te bouwen Overbos zullen het straks zeker met ons eens zijn....
H.F.M. van der Stroom

Fietser gewond
na aanrijding

Heemstede – Op het Raadhuisplein raakte dinsdagochtend 31
januari een 78-jarige fietser gewond als gevolg van
een aanrij‘vorst’-elijk
bezoek

Zoek de verschillen

toch nog

ding. Een 56-jarige Heemsteedse automobilist stak de Valkenburgerlaan over en zag daarbij
de Heemsteedse fietser over het
hoofd. Deze raakte gewond aan
zijn hoofd en moest per ambulance worden vervoerd naar een
ziekenhuis.
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Parkeren Binnenweg
binnenkort weer gratis?
Heemstede - Uit de tussenrapportage over de Binnenweg
blijkt dat de verminderde aantrekkelijkheid van de winkelweg
onder andere komt door de hoge parkeertarieven. Ook de herinrichting en daarbij vooral het
eenrichtingsverkeer blijken oorzaken te zijn van de afname van
de bestedingen op de Binnenweg.
Wat is nieuw?
Het rapport van de heer De Vries
staat vol met open deuren. Zo
blijkt een grote supermarkt extra mensen te trekken waarvan
dan de omliggende winkels weer
profiteren. Dit gegeven is al jaren bekend en dus niets nieuws.
Nog een reden die de heer De
Vries geeft is het feit dat steeds
meer mensen via internet kopen.
Ook dit nu is al jaren een niet te
stoppen trend.
Er is aan een extern bureau opdracht gegeven de gevolgen
van het eenrichtingsverkeer in
kaart te brengen en vast te stellen of, en zo ja, hoeveel de middenstand hier schade van ondervindt. Was dat onderzoek al
niet gedaan toen de herinrichting ter sprake kwam? De Kamer van Koophandel haakt af en
heeft onvoldoende tijd en mankracht om de Heemsteedse win-

keliers terzijde te staan bij het
keren van het tij.
Leegstand
Volgens het tussenrapport staan
met enige regelmaat een tiental
panden leeg. Over de hoogte van
de huren wordt niet gesproken,
doch reacties van verschillende
winkeliers bracht naar voren dat
zij de huren aan de hoge kant
vinden. Daarnaast wordt last van
de recessie ondervonden. Ook in
Heemstede. Het rapport ontleent
cijfers uit een onderzoek in de
provincie Noord-Holland. Opvallend is dat het aantal winkels in
Heemstede juist is toegenomen,
vooral in de mode- en de luxeartikelen. Het blijkt dat 40% van
de dagelijkse boodschappen per
auto wordt gedaan. Voor aankopen van niet-dagelijkse boodschappen maakt zelfs 55 % gebruik van de auto. Dit is toe te
schrijven aan de bezoekers die
van buiten de gemeente komen.
Misschien toch een nieuwe
Vomar?
Mocht het verlagen van de parkeertarieven op termijn noodzakelijk blijken dan zit de gemeente direct met een financieel gat
van enkele tonnen op jaarbasis.
Winkels in de andere centra in
Heemstede profiteren optimaal

van het gehannes met de Binnenweg. Een korte rondgang
leert dat zij hun omzet minimaal
gelijk zien blijven en veelal zien
toenemen. Het rapport biedt verder handvatten om een nieuwe Vomar te realiseren. Per slot
van rekening profiteren, volgens
de huidige opvattingen, andere
winkeliers van een grote supermarkt in de nabijheid.
Hij gaat praten met een platform
van winkeliers en de gemeente
en wil samen met hen de winkelcentra positioneren als centra met een hoogwaardig aanbod aan zelfstandige ondernemingen. De bezitters van het onroerend goed moeten met de gemeente een plan opstellen om te
komen tot een brancheringsplan. Hij pleit voor concurrerende parkeertarieven in lijn met de
tarieven in Schalkwijk en Hoofddorp. Bezoekers moeten door
middel van wegbewijzering attent gemaakt worden op de Binnenweg/Raadhuisstraat als winkelgebied. Door het toestaan van
meer terrassen, vooral aan de
noord kant van de Binnenweg
en de kop van de Raadhuisstraat
verwacht De Vries een juiste impuls te geven aan het verbeteren
van de aantrekkelijkheid. De tijd
zal het leren.
Eric van Westerloo

Patiënten zijn blij met POH-GGZ
Regio - Patiënten en hulpverleners zijn het
eens: er is behoefte aan laagdrempelige
en toegankelijke geestelijke gezondheidszorg in de eerste lijn. Om daaraan tegemoet te komen werd in 2008 de praktijkondersteuner huisartsenzorg GGz (POHGGZ) geïntroduceerd. Huisartsen die samenwerken met een POH-GGZ zijn tevreden.

overleg met de huisarts een aantal taken uit
op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg. Zorgbelang Noord-Holland doet onderzoek onder mensen die met een GGZ-vraag bij
de huisarts komen.

Maar wat vinden de patiënten? Zorgbelang
Noord-Holland deed er onderzoek naar. De
conclusie: patiënten zijn blij met deze vorm van
zorg. Vorige week presenteerde Zorgbelang
Noord-Holland de resultaten van dit onderzoek
op de jaarlijkse GGz-Kennisdag in de Beurs van
Berlage in Amsterdam.

Zorgbelang Noord-Holland voerde dit onderzoek uit in samenwerking met de GO POHGGZ B.V., onderdeel van de Gemeenschappelijke Huisartsen Organisatie Gooi en Omstreken
(GHO-GO).
Het onderzoek is uitgevoerd met behulp van
een schriftelijke vragenlijst onder patiënten in
de regio Gooi en Vechtstreek. Ook is een bijeenkomst georganiseerd, waarbij patiënten met
elkaar in gesprek gingen over hun ervaringen
met de POH-GGZ.

De POH GGZ is een nieuwe functie (sinds 2008)
in de eerstelijnsgezondheidszorg. De praktijkondersteuner voert in opdracht van en in

Het onderzoeksrapport is gratis te downloaden
op de website van Zorgbelang Noord-Holland,
www.zorgbelang-noordholland.nl.

Dienst in
Het Trefpunt

Bennebroek - Bij de protestante gemeente Het Trefpunt, Akonietenplein 1, is ds. T.H.P. Prins
uit Nieuwkoop zondag 12 februari om 10.00 uur de voorganger.
Het is een dienst van Schrift en
Tafel.

Aangifte Inkomstenbelasting
Arjen van Wonderen spoort alle aftrekposten op.
Jan van Goyenstraat 25A, 2102 CA Heemstede.
Tel 023-5294530 www.betaview.nl

Paul Tiessen en Margot Rakers.

Dansen voor Oeganda
op het Hageveld College
Heemstede - Edukans is een
ontwikkelingsorganisatie
die
kansarme kinderen in ontwikkelingslanden naar school helpt,
door steun aan kleinschalige onderwijsprojecten. De stichting
betrekt jaarlijks driehonderdduizend leerlingen in Nederland
bij ontwikkelingssamenwerking
door scholenacties. Dit jaar staat
Edukans in het teken van onderwijsprojecten in Oeganda.
Ook het Hageveld College in
Heemstede neemt deel aan deze
acties. Zo organiseert het Hageveld college een Old School discofeest op 18 februari om geld
op te halen voor Edukans. Tevens
staat vrijdag 8 juni geheel in het
teken van Oeganda. Op die dag
zullen er verschillende acties ondernomen worden om geld op te
halen voor onderwijsprojecten in
Oeganda.
Daarnaast gaan twee leerlingen
van het Hageveld College met
Edukans naar Oeganda, waar ze
kennis maken met de levensomstandigheden van leeftijdgenoten. 24 leerlingen hebben zich
opgegeven om mee te gaan naar
Oeganda. Na een zware selectieprocedure, waarbij de leerlingen een motivatiebrief moes-

ten schrijven en een presentatie hebben gegeven, zijn Margot
Rakers en Paul Tiessen uitgekozen om mee te gaan.
In een interview vertelt Paul dat
een presentatie over Edukans
zijn motivatie is geweest om deel
te nemen aan de selectieprocedure. Hij vertelt: “Op school kregen wij een presentatie te zien
over de situatie van kansarme
kinderen en dat heeft mij zo aangegrepen dat ik ook een bijdrage
wil leveren aan onderwijsprojecten van Edukans.” En voor Margot hebben de verhalen van haar
ouders een grote rol gespeeld in
haar motivatie. Zij vertelt: “Mijn
ouders hebben ontwikkelingswerk gedaan in het buitenland
en dat heeft mij altijd gefascineerd. En nu is het mijn kans om
hetzelfde te doen.” Margot en
Paul vertrekken op 22 februari
naar Oeganda.
Bent u oud-leerling van het Hageveld College of heeft u een
kind hier op school? Neem gerust je vrienden mee en kom op
18 februari vanaf 20.00 uur dansen voor het goede doel! Kaarten zijn voor 7 euro te koop bij
de administratie van het Hageveld College.

Thaise keuken

pittig, maar wordt door middel
van kruiden in balans gebracht.
Pittig, zoet, zuur en zout wisselen elkaar af. De Thaise keuken:
vanaf woensdagavond 15 februari van 19.30 tot 22.30 uur in de
Luifel, Herenweg 96 in Heemstede. Aanmelden kan telefonisch
van maandag tot en met vrijdag,
van 9.00 tot 12.00 uur: tel. 0235483828-1 of via www.casca.nl.

Heemstede - Lekker kokkerellen, voor uzelf of vrienden. Bij
Casca leert u in een korte kookcursus van vier lessen het pure
en verse karakter van de Thaise
keuken kennen. De Thaise keuken past heel goed in de trend
om licht, vers en gezond te eten.
Een Thais gerecht is nooit alleen

PKN
Bennebroek

Bennebroek - Bij de Hervormde
Gemeente Bennebroek aan de
Binnenweg 67 is ds. W.M. Schinkelshoek zondag 12 februari
om 10.00 uur de voorganger.
Het Heilig Avondmaal wordt gevierd.

Petrakerk
Heemstede - Op zondag 12 februari is er een viering in de Petrakerk aan de Limburglaan 3. De
dienst begint om 10.00 uur en
voorganger is ds. K. van As uit
Oostzaan. In deze dienst wordt
het Heilig Avondmaal gevierd.
Er is kinderopvang en Bijbelklas
voor kinderen van de basisschool.

pagina 8

8 februari 2012

‘Fandango’

Mantangi Quartet en
gitarist Jonas Skielboe
Heemstede - Het Mantangi
Quartet en gitarist Jonas Skielboe (foto) komen met hun programma ‘Fandango’ op woensdag 15 februari naar Heemstede. De fandango vindt zijn wortels in de muziek van de zwarte
bevolking van Amerika. Rond het
midden van de 18e eeuw dook
de fandango op in Spanje. Het
Matangi Quartet brengt met de
Deense gitarist Jonas Skielboe
deze avond in Het Oude Slot een
prachtig kamermuziekprogramma geïnspireerd op deze Spaanse dans. Het kwartet werd opgericht in 1999. Inmiddels is het
kwartet uitgegroeid tot een vaste speler op de kamermuziekpodia in Nederland en daarbuiten.
Heemstede
- ZondagmidMet
hun gloedvolle
spel en vlot12 februarizijn
is erMaria-Pauin de setedag
presentatie
Theeconcerten
in de MenaOude
larieMajoor,
Daniel Torrico
KerkKarsten
aan het
Wilhelminaplein
cho,
Kleijer
en Arno van
eenVuurst
jazzconcert.
De jazzband
der
boegbeelden
van een
Hot Pickles speelt in traditionele bezetting de onvervalste
New Orleans Jazz. Met de koperselectie in de frontline en
ondersteund door de al even
onontbeerlijke rythemsectie.
Hot Pickles is ongeveer 40
jaar geleden gestart met jonge musici en dat zijn echte
jazzroutiniers geworden. Na al
die jaren hebben zij niet alleen
veel ervaring maar beschikken
ook nog steeds over het onontbeerlijke: Heilig vuur. Dat
laatste wil de echte jazzliefhebber beleven en dat is wat
zij deze middag beloven.
Het repertoire wordt gevormd
door composities van Armstrong uit zijn goede oude tijd,
verder Traditionals en Gospels.
Aanvang: 15.00 uur. Plaats:
De Oude kerk aan het Wilhelminaplein te Heemstede. Entree: gratis, met een collecte om de onkosten te bestrijden, wat overblijft is voor het
Restauratiefonds van de Oude Kerk. Na afloop is er in de
Pauwehof thee, koffie en gebak verkrijgbaar en gelegenheid de musici te ontmoeten.

Jazz in de
Koor In Between tien jaar ‘ertussen’ Oude Kerk
Heemstede - Een groepje ouders van het kinderkoor van de
Bavoparochie zingt als een gelegenheidskoor tijdens de kinderpaaswake. De organist laat
meteen al weten dat het jammer
zou zijn als dit groepje niet verder zal gaan. Tijdens een ‘Arkdag’, het verjaardagsfeest van
basisschool de Ark aan de van
der Waalslaan, zingen ze voor
het eerst buiten de deur. Ze bouwen een repertoire op in het Engels, Frans en Duits en Nederlandstalig . De kerstmarkt op de
Binnenweg was een mooie uitdaging voor een tweede buitenoptreden, ook hier oogsten ze
veel bijval. Tussen de twee koren van de Bavo parochie, een

kinderkoor en een `volwassen`
koor is best ruimte voor een koor
‘ertussen’. In Between dus! Nu
heeft het koor ook een naam en
in januari 2012 buigt een groep
zich verder over de organisatie.
Het lukt Dorien Lenos, Eugenie
Dijkstra, Lia Visser, Kees Rovers
en dirigente Nelly Geerlings om
een koor met eigentijdse muziek
en gospels voor de eerste keer
te laten zingen in een viering op
de zondagochtend in juni 2002.
Inmiddels zingt In Between elke maand in een viering met
dertig zangers en zangeressen.
Hogelijk gewaardeerd want zo
nu en dan klinkt er applaus na
afloop in de kerk. Hun invulling
is vrolijk, spontaan, onbevan-

gen, meertalig, meerstemmig,
enthousiast. Vaste begeleidster
op piano is Alina Konstantinova
die met haar eigen inbreng altijd
net dat juiste toontje pakt. Met
deelname aan Korenlint Haarlem, het palet van de Koor stad
Haarlem in voorgaande jaren
en optredens in Zuiderhout, De
Ark, Westerduin Kerstsamenzang met Harmonie St. Michael,
heeft het zangkoor In Between
zich een heel eigen plaats in zingend Heemstede verworven. Dat
vierden de leden zondagmiddag
met een lunch en een workshop
Afrikaanse percussie, want muziek ertussen, In Between, altijd
leuk!
Ton van den Brink

In Theater de Luifel
Heemstede - Eén vierkante
ring, twee verbale boksers en
een uitzinnige zaal. In twaalf ronden nemen Frank van Pamelen
en Jan J. Pieterse in ‘De Mannen van Taal’, zaterdag 11 februari in theater de Luifel, de handschoen op tegen twaalf deskundige uitdagers. Iedereen spreekt
een taal: dialect of ABN, bekakt
of straattaal, met buitenlands
accent of streektaal. Het Nederlands van melkkoe, haikoe en
doekoe. ‘Mannen van Taal’ is een
woordenstrijd vol zinderende
zinnen, gespierde taal en het betere versvoetenwerk. Uit dit verbale slagveld met veel taalkundige knock outs zal per provincie
een winnaar opstaan. Die gelukkige uit het publiek gaat naar de
landelijke finale in De Kleine Komedie in Amsterdam!
Er wordt gestreden mèt en tégen De Dikke Van Dale, het Opperlands, de liedkunst en visuele animaties. Cabaretiers, schrijvers, dichters of gasten uit de
muziekwereld zullen zich, door
middel van een ‘directe lijnver-

Foto: Mireille Ettema.

Frank van Pamelen en Jan J. Pieterse

binding’ melden op het beeldscherm. En natuurlijk zullen de
tekstdichters (Haarlemmer) Pieterse en Van Pamelen het publiek
met hun eigen werk om de oren
slaan, daarbij de actualiteit niet
schuwend. Met medewerking
van onder anderen Jan Boerstoel
en het maandblad Onze Taal. Zaterdag 11 februari is de voorstel-

ling te zien in Theater de Luifel, Herenweg 96 in Heemstede. Aanvang: 20.15 uur. Kaartverkoop van maandag tot en met
vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur
en 45 minuten voor aanvang.
Telefonisch reserveren via 0235483838. Meer informatie: www.
janjpieterse.nl, www.frankvanpamelen.nl, www.theaterdeluifel.nl.

nieuwe generatie klassieke musici.
De laatste jaren heeft Jonas
Skielboe zich verdiept in het
Spaanse en Zuid-Amerikaanse
muziekrepertoire. Hij werkte samen met bekende Spaanse gitaristen, in het bijzonder met José
Maria Gallardo del Rey en ging
naar Venezuela voor een kennismaking met de verschillende
stijlen van de Zuid-Amerikaanse volksmuziek. Als sologitarist
werkt Jonas met diverse zangers, musici en kamermuziekensembles. Het Matangi Quartet en gitarist Jonas Skielboe
brengen de mensen in vervoering door hun spel op de snaren
van passie, hartstocht, liefde en
extase. Programma deze avond:
Joaquin Turina, Sonata voor gitaar, opus 61, Luigi Boccherini,
Kwintet nr.4 voor gitaar en strijkers, Fandango, Joaquin Turina,
Serenata voor strijkkwartet opus
87, Mario Castelnuovo-Tedesco, Kwintet voor gitaar en strijkkwartet, opus 143.
Woensdag 15 februari aanvang
20.15 uur in Het Oude Slot, ingang aan de Ringvaartlaan,
Heemstede. Toegang: 19,50/17,50
Reserveren: www.podiumoudeslot.nl of 06-13133626.
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David Klein is
goed onderweg

Prijswinnaar bij
Globe Reisburo

Heemstede – De heer De Jong
is de gelukkige winnaar van een
OAD reischeque van 150,00 euro, aangeboden door Globe
Reisburo Succes te Heemstede.
Deze reischeque is uitgereikt
naar aanleiding van de prijsvraag die tijdens de Kerstmarkt
van 18 december jl. gewonnen
kon worden. Daarbij dienden de
drie bestemmingen geraden te
worden die alle te zien waren op
verschillende foto’s.
De juiste antwoorden waren Namibie, Canada en Vietnam.

Heemstede – Schaaktalent David Klein (18) uit Heemstede won onlangs verrassend het Tata Steel studies solving
schaaktoernooi in Wijk aan Zee. Na zijn eindexamen aan het
Haarlemse Stedelijk Gymnasium doet hij wat meer leeftijdgenoten doen, een tussenjaar nemen om rond te reizen.
Om hem dezer dagen te spreken moet je skype inschakelen,
want zijn ambities zijn grensoverschrijdend.

Proef zelf bij Van Dam

Maakt Carola de lekkerste
bonbon van Nederland?
Heemstede - Eerst even proeven, dan praten over de bonbon van Carola Hillenbrand, die
mogelijk de lekkerste van Nederland wordt. In de witachtige bonbon schittert iets van
goud. Wordt dit de gouden bonbon van Nederland 2012? Voorzichtig het eerste hapje en de
smaak is ongewoon lekker. Beiden eigenlijk, ongewoon èn lekker! Je moet hem eigenlijk nog
een keer proeven. Carola Hillebrand, souschef chocolaterie bij
Van Dam aan de Raadhuisstraat,
vertelt hoe graag ze vroeger al
zoete broodjes bakte aan het
aanrecht bij moeder thuis. Liever dan paardrijden of voetbal. In
de chocolaterie Van Dam is het
druk met de voorbereiding van
Valentijnsdag. Rozerode hartjes
op bruine vaantjes als symbool
van verwachting wat kan komen
op 14 februari. Maar op 2 maart
moet het gebeuren voor Carola
als ze met nog zes finalisten in
het voormalig klooster, nu MBO
school De Rooi Pannen in Tilburg
strijden om de `lekkerste bonbon
van Nederland`. Carola heeft al
vijfhonderd bonbons gemaakt
voor de restaurantgasten van de
horecaschool. Zij jureren voor de
publieksprijs de bonbons na een
diner in het restaurant van de
school. Pure smaak na een culinaire verwenning. Die publieksprijs levert de winnaar 500 euro
op. De winnaar van de vakjuryprijs ontvangt een ingelijste oorkonde voor de winkel met de titel ‘De lekkerste Bonbon van Nederland’. Daarnaast krijgt de winnaar een Masterclass in Antwerpen voor vijf personen van Dominique Persoone, eigenaar van
The Chocolate Line in Brugge en
Antwerpen en Belcolade chocolade ter waarde van 1000 euro.
Vernieuwend
De smaak van de bonbon van
Carola Hillebrand laat zich moei-

lijk omschrijven. Door de combinatie van een dun laagje frisse
citroengelei, waaronder een Engels vanille fudge met steranijs
en kaneel op een bodem van hazelnootpraline met een krokantje van koek en bladgoud. Eigenaar Willem van Dam hielp haar
bij het vinden van de goede verhoudingen van de bestanddelen tot de vernieuwende smaak
met zowaar een ongekende beleving. Allemaal in dat kleinood!
Nu mag die bonbon met die verrukkelijke smaak eerst Heemstede veroveren vanuit de chocolateriewinkel Van Dam, met Valentijnsdag in het verschiet. Na
2 maart komt Nederland aan de
beurt, dat is de zoete wens van
Carola Hillebrand en de enthousiaste collega`s bij Van Dam, zij
steunen haar vanaf het begin.
Ton van den Brink

Had je rekening gehouden
met dit succes?
David: “Niet echt. Ik was daar
eigenlijk om een van de schaakgrootmeesters te helpen met zijn
voorbereiding op partijen in het
grootmeesterschaaktoernooi.
Ik ben zelf nu nog FIDE Meester, maar als ik nog een goed
resultaat behaal, ben ik automatisch Internationaal Meester.
Van mijn trainer hoorde ik dat
er tevens een oplostoernooi
werd gehouden. Je krijgt dan
negen stellingen die je zo snel
mogelijk moet zien op te lossen. Er deden oud-kampioenen
van dit onderdeel mee, waaronder een vijfvoudige wereldkampioen uit Polen en drievoudige
wereldkampioen John Nunn uit
Engeland. Ik had gaandeweg
wel het idee dat het goed ging,
maar met zoveel ervaren concurrenten dacht ik niet meteen
aan winst. Na afloop hoorde ik
dat ik de meeste punten had gescoord.“
En nu ben je fulltime bezig
met schaken?
David: “Ik wilde aanvankelijk
meteen gaan studeren. Vorig
jaar kreeg ik ineens een ontsteking aan de dikke darm, waarvan ik drie maanden ziek was.
Toen bedacht ik dat het leven
dus ook heel betrekkelijk kan
zijn. Je moet ervan nemen wat
je kan, in mijn geval is dat een
jaar helemaal bezig zijn met
schaken.
Ik ben nu in Eupen en reis daarna naar Hamburg voor de Duitse
competitie en naar Bulgarije voor
de Europese kampioenschappen
voor mannen. Verder was ik in

Oslo en ook ga ik nog naar Budapest.”
Hoe ben je begonnen?
David: “Toen ik klein was verveelde ik me nog wel eens op
school. Mijn moeder stelde toen
voor om iets te gaan doen waarmee ik mijn hersens moest gebruiken. Schaken vond ik meteen leuk en vanaf mijn zevende
jaar doe ik het in clubverband.
Daarna ging het erg snel, want
op mijn achtste was ik eigenlijk
iedereen voorbij. Op de basisschool deed ik in groep 4 al mee
met de spelers uit groep 8. We
zijn met mijn school, de Ark, nog
kampioen geweest van NoordHolland.
Naast schaken doe ik ook aan
tennis en tafeltennis. Sporten is
een goede manier om in conditie te blijven. Om lange partijen te spelen heb je uithoudingsvermogen nodig en concentratie.
Ik hou van alle sporten. Ik baal
ervan dat ik het ijs in Nederland
misloop. Ik hoop dat het nog
even blijft vriezen, want ik kan
niet wachten tot ik op de schaatsen kan staan.”
Wat zijn je toekomstplannen?
David: “Ik wil bezig blijven met
schaken. Het is een min of
meer uit de hand gelopen hobby geworden, maar nu inmiddels
haast een professie. Momenteel
verdien ik er wat geld mee, niet
heel veel, maar voor mijn leeftijd
kun je het wel een baantje noemen.
Na de zomer ga ik scheikunde
studeren in Leiden en Delft. Ik
zie mezelf straks nadenken over
chemische verbindingen. Met
mijn handen ben ik niet zo goed,
dus het zal wel de theoretische
kant van scheikunde worden.
De fossiele energie is aan het
opraken. Ik ben erg geïnteresseerd hoe we dit probleem
gaan oplossen, dat houdt me bezig.”
Wat vind jij het mooiste aan
schaken?
“Een van de mooiere dingen van
schaken is dat het nooit eindigt. Schaken is een creatieve
sport met oneindige mogelijkheden. Na vier zetten heb je al
een miljoen mogelijkheden ongeveer. Ik heb net een training
van vier dagen achter de rug en
dan kom je steeds weer nieuwe
dingen tegen. Het geeft mij gewoon een kick om allerlei stellingen op te lossen.”
Mirjam Goossens
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Wethouder Jur Botter:
“Mensen laten geld liggen”
Heemstede - In opdracht van
de gemeente Heemstede heeft
TNS/ NIPO onderzoek gedaan
naar het energieverbruik door
de Heemsteedse huishoudens.
In 2008 was al een zelfde onderzoek gedaan zodat de cijfers vergeleken kunnen worden.
Per huishouden wordt gemiddeld 2000m3 gas gebruikt en
3500 kWh aan stroom. Ook in
2008 waren de cijfers ongeveer
gelijk. Landelijk liggen de cijfers

iets lager namelijk 1650m3 aan
gas en 3400 kWh aan stroom.
Het zijn dus kleine verschillen en
het onderzoek strekte zich uit tot
149 huishoudens, wat volgens de
onderzoekers een representatief
beeld geeft. Per huishouden kan
het dus best nog wel eens verschillen. In de enquête gaf 10%
van de deelnemers aan te overwegen om in 2012 extra maatregelen te treffen om het energieverbruik terug te dringen. Favoriet is het plaatsen van dubbel

glas gevolgd door de aanschaf
van een hoogrendementsketel
en het aanbrengen van dakisolatie. Heemstede kent relatief veel
grote woningen en daar valt volgens de wethouder nog flink te

besparen. Hij gaat zijn aandacht
dan ook richten op de woningen
uit de dertiger jaren omdat daar
de meeste winst valt te behalen.
Het milieubewust maken van
kinderen blijkt een succes te zijn
want jongeren gaan steeds bewuster om met energie. Hij richt
zijn pijlen ook op het aanbrengen van zonnepanelen, maar deze blijken in de praktijk een lange ‘terugverdientijd’ - tussen de
12 en de 20 jaar - te hebben.
Eric van Westerloo

INGEZONDEN

Zoek de verschillen

toch nog ‘vorst’-elijk bezoek

Prettig Thuis nu ook voor
ouderen in Heemstede
Heemstede - Mevrouw Roos
Bruinsma (84) woont gewoon
thuis en wil dat graag zo houden. Ook al is ze alleenstaand,
loopt ze niet meer zo goed en
kookt ze nauwelijks voor zichzelf.
Haar kinderen maken zich zorgen totdat ze horen van Prettig
Thuis, een volledig pakket thuis
(VPT) van Zorgbalans. Ook (oudere) inwoners van Heemstede
kunnen nu gebruik maken van
Prettig Thuis.
Het grote voordeel van Prettig
Thuis is dat ouderen met dit pakket op dezelfde zorg en ondersteuning kunnen rekenen die ze
anders in een verzorgingshuis
zouden krijgen. Daarnaast ontvangen ze praktische hulp bij alledaagse zaken. Zo kunnen ze in
hun eigen omgeving blijven wonen, zonder altijd een beroep te
moeten doen op hun mantelzor-

gers. Cliënten hebben daarvoor
wel een indicatie ‘zorg met verblijf’ nodig of moeten daarvoor
in aanmerking komen. Het Prettig Thuis team kan de indicatie verzorgen. Medewerkers van
het Prettig Thuis team bieden clienten hulp bij het huishouden,
douchen en aankleden, bij boodschappen doen en koken. Daarbij
worden ook de leuke dingen van
het leven niet vergeten. Zo gaan
medewerkers met cliënten die
dat willen bijvoorbeeld winkelen
of uit wandelen. Overigens kunnen mensen ook bij ziekte of andere gezondheidsproblemen een
beroep doen op het Prettig Thuis
team. Uit de verhalen en ervaringen op www.prettigthuis.com
krijgen toekomstige cliënten en
medewerkers een goed beeld
van wat het volledig pakket thuis
van Zorgbalans precies inhoudt.

John Missaar, Lucie Aarssen, Martin Baas en Ruud Teunissen.

Baas en Missaar
behouden eerste plaats

Kabalen – niet
altijd gratis
Heemstede – Een waar ‘succesnummer’ in de Heemsteder
zijn de kabalen. De kleine gratis advertenties waarin spullen
te koop worden aangeboden
of worden gevraagd. Het kan
gaan om artikelen die bijvoorbeeld bij het verhuizen ‘over’
blijven. Of tuintegels die nog
mooi zijn maar in de weg liggen. U wilt ze wel gratis kwijt,
dan maakt u er nog een ander
blij mee! Op zoek naar oude
legpuzzels voor uw verzameling? Of een bepaald boek? Een
gratis kabaal in de krant werkt.
Ze worden ‘gespeld’ zoals dat
zo mooi heet en een aantal
staat tevens online via de website www.heemsteder.nl.
Overigens is er soms te weinig
plaats voor kabalen. De kabaaltjes die over blijven, worden
automatisch de volgende uitgave geplaatst.
U kunt ze via de bon in de krant
insturen of afgeven bij Primera de Pijp of het Heemstederkantoor aan de Camplaan.
Let op: telefonische opgave is
niet mogelijk.

De niet-gratis kabalen
Heemstede - Martin Baas en John Missaar hebben hun eerste
De gratis kabalen zijn een
plaats weten te behouden in de A-lijn tijdens het vrij bridgen op
service van de krant.
zaterdagmiddag bij bridgeclub Bel Air in de zalen van GSV aan de
Maar niet alles mag in een
Frans Schubertlaan in Heemstede. Zelf kwamen zij tot 61,64% en
gratis kabaaltje.
hun concurrenten Lucie Aarssen en Ruud Teunissen kwamen niet
Voor de nu volgende voorbeelverder dan 55,76%. In de tweede ronde moesten deze twee paren
den betaalt u 10 euro per kategen elkaar en die werd door de heren gewonnen met 59 tegen
baal:
41%. Ineke Korremans en Ans Plomp behaalden slechts 38,96%
- Werk aangeboden/gevraagd
en vielen weg uit de top drie (zeven). Ondanks de toch magezoals oppas, huishoudelijk
re score van 52,25% kwamen Ada en Hans Groenevelt op de derwerk, klusbedrijven, studiede plaats te staan. Van de paren in de gevarenzone konden alleen
les e.d
Theresia v.d. Horst en Miep v.d. Raad zich met 56,18% imponeren
- Auto’s, brommers, brommoZij klommen van 21 naar 16. Anneke Liebeton en Ellie Jansen spebielen, fietsen en alle artikelen dit seizoen voor het eerst met elkaar en dat is nog steeds wenlen boven de 500 euro
nen. Met een score van 31,50% staan zijn op de laatste plaats. De
- Garagebox te huur
toppers van deze middag waren Willie Grootendorst en Tineke v.d.
- Kennismaking-advertentie
Linden. Met een score van 63,63% werd de middag winst gepakt
- Aanbieden van cursussen,
en kwamen daarmede in de top tien terecht.
workshops
Vanwege de mindere weg- en weersomstandigheden waren er een
- Kleinschalige handel
‘vorst’-elijk
bezoek
paar afzeggers zodattoch
de B, C nog
en D groep
in twee groepen werd
ingedeeld. In de B groep gingen Dessa Ramic en Marina Ebbeling
Wat te doen?
met de winst er vandoor door 59,95% te scoren. Liesbeth GroeneStel u bent op zoek naar een
wegen en Gré Sellmeijer blijven de ranglijst aanvoeren al komen
goede oppas of uw ‘aanbod/
Elly Keizer en Kitty Melchers met 58,56% weer iets dichterbij. Gea
vraag valt op een andere mav.d. Berg en Ans Heemskerk werd in de A lijn ingedeeld en gingen
nier buiten de gestelde voormet het hart in de keel aan het werk. Met 61,20% werden zij derwaarden, dan betaalt u daar
de in de A lijn. Een puike prestatie. Margreet Lodder speelde devoor en wordt het kabaaltje geze keer met Ineke Beckers en dit paar kwam tot 56,02%. De score
plaatst.
werd gecorrigeerd naar 55% en zodoende viel zijn met haar vasU vult de kabalenbon in maar
te partner Mieke Toele uit de top drie. Jeanette Colin en Hermine
voegt 10 euro bij. Bon en geld
Burgers werden tweede met 58,56% en staan nu op plaats zeven
gaan in een enveloppe en u
(veertien). Ook Doke Roozen en Pia Muller behaalden 58,56% en
stuurt deze naar De Heemklommen van negentien naar elf. Ria Groen en Joke Hasenbosch
steder, Camplaan 35, 2103 GV
stonden op de tiende plaats, maar met een score van 38,66% zakHeemstede. Op de enveloppe
ten zij weg naar plaats negenentwintig. Dat wordt weer C groep.
vermeldt u ‘betaalkabaal’. OverIn de C groep ging de winst met 63,89% naar Marita Donders
maken kan ook via de Raboen Laurette Deckers. Marita
speelt normaal
metin
Agnes
Kloppers,
bank, 131675850. Ovv hetgeen
Oplossing
elders
de krant
zodat de score teruggebracht werd naar 55%. Marit Zwemmer
u zoekt/aanbiedt.
speelde deze keer met Lenie Ghijssen en de tweede plaats met
61,67% was hun deel. Ook Emmy v.d.Wiel en Susan Kerstholt waDan nog even dit
ren aan elkaar gekoppeld. Dat was een succes. Met 60,88% werd
De redactie behoudt het recht
de derde plaats gepakt. Judith en Carel Sellmeijer doen het niet
om kabalen niet te plaatsen.
zo best. In twee middagen zakken zij van de B naar de D groep.
Er zijn aan deze service geen
Nu werden zij achttiende met 41,90%. De hekkensluiters van deze
rechten verbonden.
competitie zijn Riet Vink en Coby Vermeulen. Zij hebben een achHeeft u nog vragen, belt u dan
terstand van 3% op Marianne en Thijs Grozema.
gerust: 023-8200170 of mail:
Piet van den Raad
redactie@heemsteder.nl

Oplossing elders in de krant

Zoek de verschillen
oplossing
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Winters Bennebroek
en Heemstede

Foto’s: Joke van der Zee.
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Nieuwe Mazda CX-5
vanaf 18 februari

Heemstede Tutti daverend succes
Regio - Onder de naam “Heemstede Tutti” zaten de drie grote
Heemsteedse orkesten zondagavond 5 februari op het podium
van de grote zaal van de Philharmonie in Haarlem. Na het welkomstwoord van wethouder Jur
Botter opende het 155-koppige orkest de avond met de Triomfmars uit Aïda van Verdi, wat
een binnenkomer! Het publiek
zat meteen op het puntje van de
stoel.
In het programma voor de pauze wisselden de drie orkesten
elkaar af met zeer verschillende werken en muziekstijlen. Het
Symfonisch Blaasorkest Heemstede o.l.v. Léon Bosch koos
voor bekende musicalklanken
van “Miss Saigon” en “Porgy and
Bess”. Het Heemsteeds Philharmonisch Orkest dat speelde onder leiding van Dick Verhoef verraste de zaal met de swingende
melodieën van Leroy Anderson
zoals “The Syncopated Clock” en
“Blue Tango” maar speelde ook
een klassiek werk; de “Marche
des Contrabandiers” uit de opera Carmen van Georges Bizet.

Harmonie St. Michaël speelde
onder leiding van John Brouwer
minder bekende muziek, speciaal geschreven voor harmonieorkest waarin de klanken van de
blaasinstrumenten goed tot hun
recht kwamen. Met de prachtige soli van onder andere trompet, fluit, saxofoon en hoorn wisten zij het publiek te ontroeren.
Na de pauze kreeg het concert
een heel ander karakter waarbij
het publiek van de ene verbazing
in de andere viel. Dat de drie dirigenten de samenwerking in dit
unieke muziek project ook wel
zagen zitten bleek uit hun gesproken stuk “Samenwerken”
van John Cage, met een speciaal
voor Heemstede Tutti door Dick
Verhoef bedachte tekst. Zangeres Saskia Eigenhuis trok het publiek daarna mee in de sfeer van
een nachtclub met het prachtige
“Choro pro Zé” van Guinga. Zij
werd daarbij begeleid door het
Heemsteeds Koperkwintet in een
door haar zelf geschreven arrangement.
Dat daarna een verdwaalde dame (gespeeld door Edwin Hij-

man) met een typemachine het
podium opwandelde kwam goed
uit. Zij (of was het toch een hij?)
typte ter plekke een stukje over
Heemstede Tutti tijdens het bekende “The Typewriter”, ze speelde verdacht goed in de maat,
alsof ze het vaker heeft gedaan.
Het einde van het programma
was letterlijk knallend met “Ouverture 1812” van Tsjaikovski.
Het voltallige orkest speelde voluit en was daarbij ongetwijfeld
tot in de wijde omtrek van de
Philharmonie te horen! Het publiek bedankte orkesten hierna
met een ovationeel applaus en
kreeg nog een toegift in de vorm
van “Tango Appasionada” waarmee het Heemstede Tutti-orkest
per instrumentgroep afscheid
nam van het publiek en van dit
unieke muziekproject en drie dirigenten de zaal mee lieten zingen.
De organisatie was erg tevreden
met het verloop van dit enorme muziekproject. Iedereen reageerde enthousiast en tijdens
de borrel na afloop klonk overal
“Een traditie is geboren!”

Genieten van bijzondere gerechten en elkaar op
Landgoed Groenendaal…

Regio – De nieuwe Mazda CX5 staat vanaf zaterdag 18 februari in de showroom van Mazda
RC in Velserbroek. De CX-5 is de
eerste van een nieuwe generatie
auto’s van Mazda die beschikt
over de baanbrekende ‘skyactiv’
technologie. Dankzij deze technologie slaagt Mazda er in om
kracht en rijplezier te combineren met uitstekende milieu- en
veiligheidsprestaties. Dit vertaalt
zich voor de benzineversie in een
hoog vermogen (165 pk) in combinatie met een A-label, 20% fiscale bijtelling en een hoog trekgewicht van 1800 kg. Een unieke combinatie. Het aansprekende en dynamische design van de
compacte SUV crossover is gebaseerd op het nieuwe designthema ‘Kodo-Ziel van Beweging’.
“Sinds de enorme groei van
Mazda, begin jaren 90 met succesnummers als 323 en 626 is
het niet meer voorgekomen dat
er voorafgaand aan de introductie van een nieuw model al zoveel klanten hun auto op papier
hebben gekocht”, vertelt brandmanager Hans Touw van Mazda RC. “De productieplanning
is aanzienlijk naar boven bijgesteld. Design, techniek en vooral
de lage CO2 emissies overtuigen
nieuwe kopers dusdanig dat,
mede op basis van uiterst positieve berichten in de media, nu
al ruim 500 klanten bij de Nederlandse Mazda-dealers hun bestelling hebben geplaatst”, geeft
Touw aan.
De Mazda CX-5 is de eerste auto ter wereld die bij de fabricage van zijn producten gebruik
maakt van de meeste sterke

Winnaar Val entij nsdiner bekend!
Heemstede - Vorige week hebben we u gevraagd waarom juist
úw Valentijn een mooi diner op
Landgoed Groenendaal verdient.
We hebben leuke, lieve, grappige, ontroerende en gezellige verhalen in de redactiemailbox ontvangen waarvoor onze hartelijke dank. Het was lastig kiezen uit de mooie inzendingen maar het winnende verhaal is van Christie Zijsling! Zij
neemt haar Valentijn op dinsdag
14 februari mee naar Landgoed
Groenendaal om lekker te kunnen genieten van heerlijke gerechten, bijzondere wijnen en el-

kaars gezelschap. Een deel van
haar verhaal: “Mijn man, mijn Valentijn. Gedurende ons samenzijn
tob ik met mijn gezondheid. Mijn
man zal, hoewel hij veel moet inleveren, nooit mopperen. Drukke baan, een dochter die begeleid moest worden, het huishouden draaiende houden, ziekenhuisbezoeken en de spanning. Hij
verdient deze verrassing.”
Bent u niet in de prijzen gevallen
maar heeft u wel zin in een origineel Valentijnsdiner met uw lief?
Het jubileummenu van Landgoed Groenendaal bestaat –met
een knipoog naar het 95-jarig

bestaan van het restaurant- uit
9,5 gang, heerlijke gerechtjes die
qua smaak en hoeveelheid subtiel op elkaar zijn afgesteld. Voor
95,00 euro wordt u met z’n tweetjes culinair verwend én op deze
speciale dag wordt u ontvangen
met roze bubbels!
Het volledige menu en de overige details vindt u op www.landgoedgroenendaal.nl/jubileummenu. U kunt reserveren via de
site of telefonisch laten weten
via 023 528 1555 dat u op dinsdag 14 februari de liefde culinair
wilt vieren. Wij wensen u een
mooie Valentijnsdag!

staalsoort van dit moment, het
1.800 Mpa (MegaPascal = 1 miljoen N/m2) ultrahoge-sterktestaal. Mazda gebruikt het staal
bij de fabricage van bumperbalken, die aan de binnenzijde van
de vóór- en achterbumper worden gemonteerd en de eerste
klap opvangen bij een ongeval.
De bumperbalken zijn 20% sterker en 4,8 kilogram lichter dan
de tot nog toe gebruikte versies
en vormen daarmee een sleutelrol in het ontwerp van de nieuwe
generatie Mazda’s.
Er zijn ook andere pluspunten,
zoals de in delen neerklapbare achterbank, op afstand te bedienen. “De CX-5 heeft ook een
nieuwe HMI (Human Machine
Interface) waarbij de bestuurder minder vaak zijn aandacht
van de weg hoeft te halen. Dit
verhoogt de veiligheid. Het menu wordt bediend via de knoppen op het stuur, via het centrale touchscreen of de HMI-commander op de middenconsole”,
legt Touw uit.
De benzineversie van de nieuwe
Mazda CX-5 staat vanaf 18 februari bij alle Mazdadealers voor
prijzen die beginnen bij 25.990,euro.
Mazda Velserbroek vindt u aan
de Kleermakerstraat 63, Velserbroek. Tel. 023-5132940.

Gierstraat heeft de l eukste
winkel (s) van het l and
Regio – De Gierstraat in Haarlem. Het is een bescheiden
straat in de bruisende stad
Haarlem, maar wel eentje die
genomineerd was voor de NLStreetaward ‘leukste winkelstraat van Nederland’. Misschien bescheiden qua lengte, maar zeker niet in het aanbod van leuke, aantrekkelijke winkels. Sowieso is Haarlem een heerlijke winkelstad
maar een wandeling door de
Gierstraat is echt een must, als
u een dagje of dagdeel Haarlem ingaat. De leukste winkelstraat is dus nét niet de Gierstraat geworden, maar die eer
is gegund aan de in Amsterdam gelegen Haarlemmerstraat en –dijk. Overigens toch
een Haarlems’ succes: Best
Kept Secret in de Gierstraat
is verkozen tot leukste winkel
van Nederland!
Het publiek kon drie maanden lang stemmen op een van

de ruim 70 winkelstraten, verspreid over heel Nederland.
Criteria hierbij waren ondermeer de diversiteit van het
winkelaanbod, de sfeer en uitstraling van de straat, maar
vooral ook de aanwezigheid
van veel zelfstandige ondernemers. In de Gierstraat vindt u
geen supermarkten of snackbars, je komt wel een gezellig
cafeetje tegen en winkels op
gebied van prachtige lingerieen badmode, cadeaus, snuisterijen, koffie, dierenbenodigdheden, mode en interieur, muziek, sieraden… U bent van
harte welkom!
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Hartstorten Valentijn

Liefde

Dichtstorten is een open podium voor dichttalent.
Wilt u ook een eigen gedicht in de Heemsteder publiceren, dan kunt u dit e-mailen naar dichtstorten@yahoo.com. Per post kan ook: de Heemsteder, Camplaan
35, 2103 GV Heemstede. Inzendingen van foto´s kunnen niet worden geplaatst.

Jij hebt mij doen ontdooien,
zonder dat je iets wist
Jij hebt mij doen smelten,
wat heb ik dat gemist

Een moment van liefde
Opeens,
is het daar

Ontnam jij mij cynisme, gaf
kwetsbaarheid een kans
Ontving zachtheid zonder
snelheid, geen geflirt en
geen gesjans

de grootsheid
van liefde
in dat kleine
gebaar
die blik
zonder woorden
het ontmoeten
van elkaar.
Ada Lodder

Onder spanning
Het begon met stootje, een tic,
Trilling, beefje in mijn grote teen.
Wist niet waar het vandaan ging,
Wist niet te gaan waarheen.
Aderen als kabelboom in mijn benen,
Blijken stroompjes te geleiden.
Al gauw knikken ook mijn knieen,
Bovenbenen sluiten en spreiden.
Zo’n wankelend onderlichaam,
Het vreet toch heel wat energie.
Stekkertje los, slecht contactje?
Wat’s loos? Ik weet het nie..
Ik denk ermee, want ik ben een man,
Maar wat is dit voor flauwekul?
Door al die pieken in spanning,
Krijg ik verdorie wel verstijfde l..
Spanningsdipje? Te veel weerstand?
Een spoel spoelt mijn maag overhoop.
Kilowattuurtje te veel opgekauwd?
Slokdarmpje met weerstand in de knoop?
Al gauw stroomt het verder,
Amperes langs leden en maten.
Het is dat er een lampje brandt,
Anders had niemand het in de gaten.
Omhoog richting hart,
Pompt rond op maximaal vermogen.
Aderen kloppen onrustig,
Veel te snel knipperen ogen.
Een brok in mijn keel,
Het houdt spanning nog enig tegen.
Armen niet meer stil te houden,
Heb elektrische botjes gekregen.
Geen koperdraad nodig,
Om mijn hersenen te bereiken.
Angstzweet op mijn voorhoofd.
Durf je niet langer aan te kijken.
Dan gaat er een lampje bij mij branden.
Loop onder vonken, sinds ik jou ken.
Geen controle meer over mijn netwerk,
Omdat ik eigenlijk ontzettend,
Verliefd op je ben.
Marcel Harting

Voorzichtig schuivend aan
mijn zijde, veilig en gerust
Fluisterend een lief woord,
werd mijn hardheid
weggekust

Verlangend naar troost om te
helen, verzachting voor
mijn
gesloten hart
Omhels ik de streling van
woorden, wordt mijn
bitterheid getart
Halen we warmte en
liefkozing, gretig bij elkaar
Voel ik, zo intens en zacht,
je hand teder langs mijn haar.
Lilian Cornielje,
uit de bundel
“Liefde en meer...”

De spiegel van de ziel
De spiegel van onze ziel
bevat vele verhalen.
Zij laat ons zien
wie wij zijn.
De spiegel van de ziel
geeft in kleur
ons levensverhaal weer.
Veel licht van de zon
dat ons hart verwarmt.
Daarnaast hoge donkere
golven,
zij slaan ons soms teneer.
Donkere golven met
flonkeringen
en randen van zilveren
zonneschijn.
In de spiegel van de ziel
zal het Eeuwig Licht
altijd het donker overwinnen.
Mente Mare

Valentijnsdagvoorstelling
in de Toneelschuur

Regio - Op dinsdag 14 februari,
Valentijnsdag, om 20:30 uur is de
voorstelling ‘The Reclining Woman’ te zien in de Toneelschuur.
Deze muzikale ode aan de vrouw
is een samenwerking van Club
Opera met het Haarlemse muziektheatergezelschap De Helling. In een bijzondere mix van
beeldende kunst, theater, opera
en poëzie wordt de vrouw en al
haar facetten belicht en bewonderd.
Componiste Astrid Kruisselbrink
componeerde deze eigentijdse
opera. Ze werd getroffen door
de waardigheid van de vrouwenfiguren van beeldhouwer Henry Moore. Hoewel sommige vanwege de abstractie nog nauwelijks als vrouw te herkennen zijn,
spreekt uit zijn beelden een onmiskenbare fascinatie voor het
vrouwelijke lichaam. Wie is deze vrouw? Beeldhouwer Pépé
Grégoire maakte een decor van

Foto: Jurjen Alkema
sculpturen voor de voorstelling.
De teksten zijn een bundeling
van bekende gedichten van onder meer E.E. Cummings, Dylan
Thomas, Paul Verlaine en Antjie
Krog.
The Reclining Woman - Club
Opera / De Helling: dinsdag
14 februari, 20:30 uur, kaarten:
18,50 / 16,50 (vrienden) / 13,50
(CJP / Studenten). Kaarten bestellen kan via www.toneelschuur.nl en de kassa van de Toneelschuur op 023-5173910 dagelijks van 13.30 tot 21.45 uur.

Valentijns Liefdes Lezing van
Geert Kimpen
Regio - Maandag 13 februari om 20.00 uur geeft Geert Kimpen in de Centrale Bibliotheek
een Valentijns Liefdes Lezing
naar aanleiding van zijn nieuwe
roman ‘Rachel, of het mysterie
van de liefde’. Met verve, humor,
persoonlijke verhalen en tal van
inzichten over de liefde, neemt
Geert Kimpen u op sleeptouw. Is
een mens in staat zijn zielsverwant te herkennen? Of is iedere
liefde een zinsbegoocheling, een
verzengend vuur gedoemd vroeg
of laat uit te doven? Is er werkelijk voor ieder mens een andere helft? Is een mens die denkt
uit ontelbaren zijn zielsverwant
te herkennen gezegend, of een
dwaas? Is liefde eeuwig? Hoe
kan het dat liefde door de ene
onbeantwoord blijft terwijl de
andere ervan overtuigd is dat het
eeuwige liefde is? Komen zielsverwanten elkaar altijd tegen in
dit leven? Kan iemand meerdere zielsverwanten hebben? Is het
mogelijk om opnieuw je hart te
openen wanneer het eenmaal
gruwelijk is vertrapt? Is het waar

dat in zaken van het hart alleen
de vrouwelijke natuur zinnige
dingen heeft te vertellen? Over
alles wat u altijd wilde vragen over liefde en zielsverwantschap maar nooit durfde omdat u niet wist tot wie u de vraag
moest richten. Over het grootste mysterie van de menselijke
natuur; het vermogen om lief te
hebben... En natuurlijk signeert
Geert zijn boeken, met een liefdesboodschap voor úw Valentijn,
als u dat wenst… een origineel
en persoonlijk cadeau!
Als Valentijn tintje voor deze
avond is er een muzikaal gastoptreden van de zangeres Rhodes.
Reserveren:
http://webshop.
ananda.nl of 023-5512867.

Love is in the air…
Onbeantwoorde liefde
Meer dan duizend en
een nachten
heb ik op je moeten wachten
eindloos trok de tijd zijn spoor
mille giorni di dolor
PmP

Regio - De liefde is overal in regio Haarlem te zien. De etalages
zijn rood met roze ingericht om
de liefde zoveel mogelijk naar
buiten over te brengen. U raadt
het al; het is binnenkort weer Valentijnsdag. Onbeantwoorde en
beantwoorde liefdes worden gevierd en iedereen is druk op zoek
naar een origineel cadeau voor
zijn of haar partner. Het grote aanbod van alle Valentijn-cadeaus maakt de zoektocht naar
het ‘unieke’ cadeau veel gecompliceerder dan meestal wordt in-

geschat. Maar waarom verder
zoeken als het unieke cadeau
praktisch voor u ligt? Restaurant
De Uitkijk in Bloemendaal organiseert namelijk een onvergetelijk Valentijnweekend (11 en 12
februari) en Valentijnsdag (14
februari) met het Valentijn ‘Love
menu’ voor maar 37,50 euro p.p.
Dus wilt u uw partner echt verrassen met een uitzonderlijk cadeau? Reserveer dan nu voor het
speciale Valentijn arrangement,
dan zorgt De Uitkijk voor een onvergetelijke en liefdevolle avond!
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Waterleliepop op school van SEIN
Regio - Vrijdag 27 januari is
de jaarlijkse cultuurmaand geopend op school De Waterlelie
van SEIN in Cruquius. Het thema is dit jaar ‘Waterleliepop’. Een
maand lang, tot en met 24 februari, kunnen de leerlingen van de
school onder andere een popconcert bijwonen van De Te Zottehonde, een liedje opnemen in
een geluidsstudio, een animatieworkshop volgen en muziekfilms

zien in de Waterlelie bioscoop.
Als afsluiting worden de leerlingen als echte popsterren gebracht naar de pasgeopende
poptempel, podium Duycker in
Hoofddorp. Daar treden zij samen op met de muzikanten van
het ROC en worden de animatiefilmpjes gepresenteerd, gemaakt
in de workshop. Ouders en pers
worden uitgenodigd, het belooft
een spektakel te worden.

De Waterlelie is een school voor
kinderen en jongeren met epilepsie en andere chronische
aandoeningen, gevestigd op
De Cruquiushoeve in Cruquius.
School De Waterlelie biedt speciaal onderwijs aan leerlingen van
4 tot en met 20 jaar, van normaal
begaafd tot verstandelijk beperkt. Voor al deze verschillende
groepen leerlingen zijn culturele
activiteiten georganiseerd.

Een tasje als wapen voor de pittige vrouw
Hedda Gabler op Valentijnsdag
Regio - Letterlievende Vereniging J.J. Cremer speelt op Valentijnsdag, 14 februari, Hedda Gabler van Henrik Ibsen in Orangerie Elswout in Overveen.
Hedda Gabler, dochter van generaal Gabler, is getrouwd met
Jurgen Tesman. Ze keren terug
van hun huwelijksreis, maar al
snel wordt duidelijk dat Hedda
niet gelukkig is. Dan duikt haar
jeugdliefde Eilert Lövborg op.
Ondertussen probeert ook huisvriend Brack haar in zijn macht
te krijgen. Hedda zoekt naar een
uitweg.
Ibsen schreef Hedda Gabler in
1890. Het stuk is strak gebouwd,
maar ook grillig. Een tragedie,
maar ook een thriller, een komedie en soms zelfs een klucht.
We herkennen in Hedda een modern levensgevoel: dat van het

recht op geluk. Deze voorstelling
is naar onze tijd gehaald. Zowel
tekst als beeld zijn radicaal geactualiseerd. Maar of het mysterie Hedda Gabler daardoor wordt
opgehelderd...?
Door unieke samenwerking tussen Orangerie Elswout en Letterlievende Vereniging J.J. Cremer is het mogelijk op Valentijn, dinsdag 14 februari, nog één
keer te genieten van deze bijzondere uitvoering op een sfeervolle locatie.

Regio - Van 11 februari tot en
met 17 maart zijn in het Kunstcentrum Haarlem alle inzendingen van de Hester van Eeghen
Leather Design ontwerp wedstrijd 2011 te zien. Het thema van
de wedstrijd was het ‘pittigste
meptasje’, een tasje dat als wapen dient voor de pittige vrouw.
Het winnende ontwerp wordt in
30-voud geproduceerd en krijgt
een prominente plaats in de tentoonstelling bij Tassenmuseum
Hendrikje in Amsterdam en in
het Kunstcentrum in Haarlem.

Aanvang: 20:00 uur (warme ontvangst: 19:15 uur). Locatie: Orangerie Elswout, Elswoutslaan 22
in Overveen. Toegangsprijs: 15
euro. Reserveren: 023-5289590,
info@jjcremer.nl of via www.jjcremer.nl.Hedda Gabler duurt
circa 2,5 uur inclusief de pauze.

Het ‘meptasje’ dateert uit de jaren zestig toen vrouwen altijd met een tasje op stap gingen. Foto’s uit die tijd tonen dames die honden van zich afsloegen of dieven een klap op hun
hoofd gaven. Een meptasje diende als een talisman, een wapen,
en gaf elke vrouw zekerheid voor
elke situatie.
Stichting Leather Design organiseert elke twee jaar met Tassenmuseum Hendrikje een wedstrijd
om ontwerpers te stimuleren. De
Design prijs stelt de verplichting
dat de tas door de ontwerper zelf
wordt gemaakt en van leer is,
waarbij bijzondere leertechnieken zeer worden gewaardeerd.

Jan van Wensveen
exposeert in de Waag
Regio - De komende weken
in februari exposeert beeldend
kunstenaar Jan van Wensveen in
de fraaie expositieruimte van de
Waag aan het Spaarne in Haarlem. De term beeldend kunstenaar doet Jan in feite tekort. Jan
van Wensveen (77) is immers
niet alleen bekend door zijn grafiek, schilderijen, tekeningen en
objecten doch tevens als een onvermoeibare organisator, als een
maatschappelijk zeer betrokken
bestuurder en kunstenaar bij tal
van Haarlemse buurtprojecten
(Leidsebuurt en Haarlem ZuidWest). En tevens als voormalig
voorzitter van de PVDA in Haarlem, lid van de gemeenteraad, en
in de tachtiger jaren docent aan
de Akademie voor Bouwkunst in
Arnhem. Mede dankzij de inzet
van Jan voor stadsvernieuwing
in z’n algemeen verkreeg hij als
adviseur en ontwerper gedurende vele jaren opdrachten van de
gemeente Haarlem.
Bekend is Jan echter vooral als
voorzitter van de Sectie Beeldend
van Kunstenbond FNV, voorzitter
van het Grafisch Atelier Haarlem, medeoprichter en voorzitter

van de Kunstenaarsvereniging
De Vishal en gedurende 10 jaar
voorzitter van Kunstlijn Haarlem.
En niet te vergeten uiteraard als
beeldend kunstenaar! Met name
door de beelden op diverse plekken in de Haarlemse wijken.
Na spraakmakende tentoonstellingen respectievelijk in 2004
(thema: “De mens als karikatuur”) en 2009 (thema: “Visuele Biografie”) verrast Jan van
Wensveen wederom met schilderijen met een geheel eigen
signatuur onder de titel: “In
Chaotisch Perspectief”. Het perspectief wordt in de beeldende kunst doorgaans gebruikt om
ruimte te suggereren. Die ruimte
is er niet, maar wordt in feite gecreeerd of zoals Jan vertelt: door
een tovertruc verbeeld. De horizon staat altijd centraal, afgezien
van het feit of deze nu hoog of
laag staat en of hij zichtbaar is
of niet. Alle lijnen van de voorwerpen lopen naar deze ene horizon toe.
In zijn nieuwe werk wijst Jan
van Wensveen deze traditionele regels af en laat hij zich geheel door vorm, kleur en com-

Het idee ‘pittig’ kan ruim worden
geïnterpreteerd. De tassen worden door een deskundige jury
beoordeeld op vijf criteria: kunstzinnigheid, maakbaarheid, materiaal, ambacht en originaliteit.
Het Kunstcentrum Haarlem, Gedempte Oude Gracht 117-121,
tel. 023-5327895. www.kunstcentrum-haarlem.nl

Expositie
Vincent
Uilenbroek

positie leiden. Zoals Jan zelf onder woorden brengt: een schijnbaar chaotische werkwijze, zonder knellende regels of afspraken maar wel met een geheel eigen ruimtewerking. In mijn schilderijen is er meer dan een horizon mogelijk, de werkelijkheid
wordt in mijn werk gewoon anders weergegeven! Uitgangspunt voor Jan zijn niet de vaststaande regels maar de verbeelding. Jan sluit zijn betoog af met
de slogan “Leve de chaos, leve
de vrijheid” waarbij de voormalig maatschappelijk actieve kun-

stenaar even om de hoek komt
kijken.
De schilderijen van Jan van
Wensveen zijn vanaf tot en met
zondag 26 februari te bezichtigen in Galerie De Waag, Spaarne 30 in Haarlem. De openingstijden zijn van donderdag tot en
met zondag van 13.00 tot 17.00
uur. De feestelijke opening van
deze expositie vindt op zondag
12 februari plaats om 16.00 uur.
Zie ook www.kzod.nl en www.
janvanwensveen.fr
Jan Reijnders

Regio - Een van de belangrijkste ontwikkelingen in de
wereld het afgelopen jaar, de
Arabische Lente, heeft tot de
verbeelding gesproken van
veel kunstenaars. Voor beeldend kunstenaar Vincent Uilenbroek (Haarlem, 1980)
begon de Arabische Lente tijdens een maandenlange
rondreis door de Verenigde
Staten, ‘the land of freedom’.
In de tentoonstelling ‘The first
will be the last’ brengt hij beide werelden samen in associatieve beeldmixen. Te zien
bij 37PK, Platform voor Kunsten in Haarlem, Groot Heiligland 37, van 5 februari tot
en met 25 maart. Informatie:
www.37pk.nl.
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Tribute to
Bob Marley

Dubstep
Special
Regio - Donderdag 9 februari staat studenten-avond LOS,
de wekelijkse avond in het
Patronaat in Haarlem, in het
teken van dubstep. Na een
dubstep special met Rusko
in 2009 komt dit keer Borgore langs!
Aanvang 24.00 uur, entree
12,50, voor studenten 7,50,
leeftijd 18+. Meer informatie:
www,.patronaat.nl.

Dienst in
ziekenhuis

Regio - Zondag 12 februari is
pastor F. Bossink om 10.00 uur
voorganger tijdens de dienst
in het Spaarne Ziekenhuis in
Hoofddorp. De zang wordt ondersteund door het Exoduskoor
uit Hillegom. Het is een communieviering.

MIX-It Disco:
Carnaval

Heemstede
Alaaaafff!!!
Alaaafff!!! Het is weer tijd voor
de Mix-it Disco!! Deze keer met
thema carnaval... maar gewoon
lekker dansen zoals altijd. Mix-it
is dé dance-avond bij Casca in
de Princehof, Glipperweg 57 in
Heemstede. Niet alleen de muziek wordt goed gemixed, ook
het publiek van deze avond is
een mix tussen mensen mét en
mensen zonder verstandelijke
beperking.

Meer informatie? Bel Casca:
023-5483828 of e-mail plexat@
casca.nl of via de website: www.
casca.nl.

Open repetitie koor
Les Moucherons

20.00 uur. Repetitielocatie: gymzaal aan de achterzijde van Basisschool De Kring, Parklaan 108
in Haarlem. Voor inhoudelijke informatie over dit jubileumproject en de werving van zangers
kunt u contact opnemen met Luce de Bon (voorzitster bestuur),
lucevanbon@hetnet.nl/ of 0623533958 of de dirigente (Antje
de Wit), e-mail symphonia@
xs4all.nl of 06-21805104.

Ska-punk helden in Patronaat
Regio - Trek je stoute skank
schoenen maar aan, want de
ska-punk helden Reel Big Fish
komen vrijdag 10 februari naar
het Haarlemse Patronaat! Energieke liveshows, lolbroekerij en
ironsche covers van ‘new wave’
nummers horen daar zeker bij.

Zelfs klassieke pophits zoals ‘Take On Me’ van A-Ha en ‘Another
Day In Paradise’ worden opeens
feestnummers als Reel Big Fish
ze speelt!
Aanvang 20.00 uur, entree 15 euro. Meer informatie: www,.patronaat.nl.

STEENkoud wint laatste
voorronde Rob Acda Award

Kom jij op zaterdag 18 februari ook lekker dansen of wat drinken en praten met vrienden en
vriendinnen? Iedereen is van
harte welkom van 19.30 tot 22.00
uur. De entree, inclusief twee
frisdrankjes is 6 euro.

Foto: Ben Kruijs)

Regio - Vanwege een uitdagend
jubileumproject met zang, film
en regie zoekt Les Moucherons
zangers en zangeressen, die
zang- en koorervaring hebben.
Veel koorwerken in dit project
zijn achtstemmig, en daartoe is
een iets ruimere bezetting mooi.
Alten, tenoren en bassen zijn zeker welkom! Daarom organiseert het koor een open repetitie op maandag 13 februari om

Regio - Begin februari 1945
werd de man geboren die iedereen later zou kennen als de koning van de reggae: Robert Nesta ‘Bob’ Marley! De editie van
Haarlem Reggae Movement zaterdag 11 februari in het café van het Haarlemse Patronaat staat helemaal in het teken
van Bob, die voor zovelen reggae op de kaart zette. Een tribute band vertolkt de nummers live
en dj’s Esta Selekta en Black Star
Sound doen hun hommage van
achter de draaitafels.
Aanvang 21.30 uur en de entree
is gratis.

Devotie uit
het 17deeeuwse Rome
Regio - Toen begin 17de
eeuw de opera Italië veroverde, kon de kerkmuziek niet
achterblijven. Nieuwlichterij als het recitar cantando
introduceerde het theatrale
element in de muziek, en dat
bleek ook een goed wapen
tegen het groeiende protestantisme. Faënza laat zaterdag 25 februari in de Dorpskerk in Bloemendaal horen
hoe verrassend werelds het
katholieke devotielied klonk
in Rome.
Faënza werd in 1996 opgericht door Marco Horvat. Het
ensemble specialiseert zich
in muziek van Middeleeuwen
tot vroege Barok. De groep
boekte successen in heel Europa en in Zuid-Amerika, en
nam tot nu toe drie cd’s op
voor Alpha: Il Giardino di Giulio Caccini met Florentijnse
muziek, La Semaine Mystique
met parodieën op Franse airs
de cour, en Les Musiques de
l’Astrée met airs de cour.
Kaartverkoop en meer informatie op www.oudemuziek.
nl/faenza.

Regio - Marozia, Baptist, Between Skins, STEENkoud, Daar
en Kansloos streden afgelopen
vrijdag, tijdens de laatste voorronde in de Kleine Zaal van het
Patronaat, om een plaats in de
finale van de Rob Acda Award
2011/2012. Ondanks het STEENkoude weer traden de zes gevarieerde bands voor een goedgevulde zaal op, met onder andere een vernieuwende show met
visuals en het optreden van de
enige deelnemende band met
een zangeres. De jury stuurde toepasselijk STEENkoud met
de finaleplaats naar huis. Runner up van de avond werd Daar
met hun op deze avond bekend
gemaakte nieuwe naam The Yukon Club. De jury besloot Killing
Bags als winnende runner up te

kiezen. Ook zij zullen te zien zijn
tijdens de finale en maken kans
op het prijzenpakket bestaande uit o.a. uit het openingsoptreden van Bevrijdingspop 2012,
waardebonnen van MusicManiacs en veel media aandacht. De
avond is vastgelegd door fotograaf Raymond Solcer. Een week
voor de finale zal de winnaar van
de Rob Acda Foto Award bekend
gemaakt worden.
De finale van de Rob Acda Award
2011/2012 vindt plaats op vrijdag 30 maart 2012 in de Dommelsch Zaal van Patronaat. De finalisten zijn: Good Meat, Dress
Up Dolls, Headwear, STEENkoud
en Killing Bags.
Voor meer informatie kun je terecht op www.robacdaaward.nl.

De Oude Waterwolf
ontvangt shantykoor VOC
Regio - Op zondagmiddag 12
februari zal het Vijfhuizens shanty koor VOC aanmeren in de
thuishaven Vijfhuizen, om in
dorpshuis de oudeWatwerwolf
aan de Kromme Spieringweg
436 een optreden te verzorgen.
Tijdens dit optreden zullen bekende binnen- en buitenlandse
shanty’s en zeemansliederen ten
gehore worden gebracht.
Het optreden start om 14.30 uur,
zaal open om 14.00 uur, met een
kleine pauze zal het tot ongeveer

Dienst in
Cruquius

Regio - Bij de Kerkdiensten
Stichting Epilepsie Instellingen
Nederland in gebouw De Rank
op terrein De Cruquiushoe-

16.30 uur duren. De entree van
deze shantymiddag is 3,50 euro per persoon. Hierbij inbegrepen is een kop koffie/thee bij
binnenkomst. Kaarten voor dit
optreden zijn verkrijgbaar in de
voorverkoop bij R. Krijger F.Boon,
te bereiken op 023-5581446 of
06-42527641. Tevens zullen de
kaarten bij de ingang van de Oude Waterwolf verkrijgbaar zijn op
zondag 12 februari vanaf twee
uur, mits nog niet uitverkocht in
de voorverkoop.
ve leidt zondag 12 februari om
15.00 uur ds Hetty van Galen de
viering.
Het is een viering met medewerking van Wilma Diepgrond en
Harry van den Berghe. U vindt
De Rank aan de Spieringweg
101 in Cruquius.
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De liefde van Angela
Groothuizen voor de Optigan
Heemstede – Angela Groothuizen is een veelzijdig artiest pur
sang: zangeres, actrice, presentatrice en personal coach voor
aanstormend talent. Op dit moment is zij te zien in ‘The Voice
Kids’, dat ook weer een kijkcijfersucces blijkt. Afgelopen zaterdag deed Angela Groothuizen
een ‘try out’ van haar theatertour
‘Angela en de Optigan’ in theater de Luifel, waar zij bewees
wat voor een vakvrouw zij is. Wij
spraken met haar in de middag
voor de voorstelling, waar Angela uitlegt hoe zij tot ‘vintage’ muziekinstrumenten als de Optigan,
maar ook het Hammond orgel en
de Rhodes kwam als de begeleidingsinstrumenten voor haar
nieuwe theatershow, waarmee
ze dit half jaar langs de Nederlandse theaters toert.
“De Optigan is een electronisch
instrument , een optisch orgel
dat in de jaren 60 op de markt
kwam”, legt Angela Groothuizen
uit. “Het is eigenlijk een elektrisch orgel dat voor de consumentenmarkt is gemaakt en
niet zozeer voor de professionele muzikant. Het werd destijds uitgebracht door de Amerikaanse fabrikant Mattel, bekend
van de Barbiepop. Het instrument werkt met ronde floppy optical discs, waarmee je een bepaalde begeleiding van een muziekstijl af kunt spelen, en deze
kunt bespelen met de toetsen.
Je kunt de Optigan beschouwen
als een voorloper van het keyboard en de synthesizer. Het instrument sloeg echter niet ge-

noeg aan en was geen commercieel succes, eigenlijk was het
een “mislukt” instrument , maar
het bracht mij juist die vernieuwde invalshoek. Zestien jaar geleden was ik reeds van plan
om met Nico Brandsen, al jaren
mijn goede muzikale vriend, op
zoek te gaan naar de puurheid
en echtheid van muziek. Door
onze eigen projecten en werkzaamheden destijds, kwam het
er niet eerder van, zodat we onze droom nu pas in vervulling
konden laten gaan. Juist in deze Optigan vond ik deze echtheid, een eigen verhaal met de
eigenzinnige grooves op deze
optical discs. Hiermee wil ik in
deze nieuwe theatershow muziek maken die een link legt tussen mensen: muziek die ik iedere dag weer opnieuw en anders
vanuit de kern wil creëren. Ook
van bestaande liedjes, zoals bijvoorbeeld het Alkmaars Stedenlied, de stad waar onze roots liggen, dat gaat over het Alkmaars
Ontzet tijdens de Tachtigjarige
oorlog. Ik ben altijd op zoek naar
de dimensie van echtheid en de
bodem van de muziek. Naast de
Optigan begeleidt Nico mij op
“oldies” als het Hammond orgel
en de Rhodes om het verhaal
dat ik met mijn publiek wil delen
te omlijsten. Met terugkerende
en verweven thema’s, ook in de
teksten, ontroerend of geestig:
iedere dag anders. Je weet namelijk nooit of de Optigan goed
functioneert en dat maakt deze
show zo spannend en boeiend.
Ik ben nu eenmaal een persoon

Vragen GroenLinks over
weg bezuiden Bennebroek
Regio - De GroenLinksfractie in
Haarlem stelt kritische vragen
over de voorgenomen aanleg
van de provinciale verbindingsweg tussen de N205 en de N206.
Aanleiding is een aantal wijzigingen in de omstandigheden. Woningbouw in het westen van de
Haarlemmermeer is afgevallen,
het Rijk zal niet eenderde meebetalen en de geschatte kosten
zijn gestegen van 124 naar 200
miljoen. GroenLinks vraagt het
college of de financiële bijdrage
aan dit onderdeel van de Bereikbaarheidsvisie nu wijzigt of ingetrokken wordt.
In de gemeentes van Zuid-Kennemerland is vorig jaar de Bereikbaarheidsvisie aangenomen. Onderdeel van dit plan is de aanleg
van de provinciale verbindingsweg tussen de N205 en de N206,
die ook wel wordt aangeduid als
‘weg bezuiden Bennebroek’.
Een belangrijk argument voor
aanleg van de verbindingsweg
is de geplande grootschalige
woningbouw in het westen van
de Haarlemmermeerpolder. De

voorgenomen aanleg van een
380 kv hoogspanningsleiding
door het kabinet maakt echter
een einde aan de woningbouwplannen op de Westflank van
Haarlemmermeer.
In de Bereikbaarheidsvisie was
de aanname dat het Rijk een
derde van de kosten op zich zou
nemen. De Minister heeft inmiddels aan de Tweede Kamer en
Provincie laten weten dat zij het
belang van de verbinding onvoldoende vindt en dus niet zal bijdragen in de kosten van aanleg.
Gedeputeerde Post heeft inmiddels verklaard dat de geschatte kosten voor de aanleg van de
weg zijn gestegen van geschat
124 miljoen tot meer dan 200
miljoen.
De gemeente Haarlem betaalt
mee aan de regionale projecten
via het zogeheten Regionaal Bereikbaarheidsfonds. GroenLinks
vraagt of de verschillende negatieve ontwikkelingen voor het
College geen aanleiding is om
de financiële bijdrage te wijzigen
of in te trekken.

die nooit in een routine wil geraken en dat is routine geworden!”
Afgelopen zaterdag wist Angela Groothuizen met succes op
haar eigen innemende, ontroerende en humoristische wijze
het publiek in de Luifel deelgenoot te maken van haar prachtige theatershow. Zij blijft een
topartieste in hart en nieren die
zorgt voor een krachtige mix van
vocale topprestaties en theater. Binnen de intieme sfeer van
theater de Luifel, ontstaat hierdoor een ‘interactieve saamhorigheid’. Angela wist op meesterlijke wijze hierop in te spelen. Nico Brandsen verzorgde
een prima muzikale begeleiding
(de Optigan werkte ook naar behoren) samen met de jonge talentvolle formatie Sway, die Angela vocaal bij stond. Ook de
drie meiden van Sway bewezen

weer eens veelbelovend zangtalent te zijn en hebben aan Angela een goede en ervaren coach.
Tijdens de theatershow vertolkte Angela met haar sterke zangstem mooie Nederlandstalige
nummers met prachtige teksten
van ondermeer haar nieuwe album “Ik verdedig”, dat onlangs
werd uitgebracht. “We hebben
allemaal wel iets te verdedigen!”

zegt ze lachend. Wilt u meer informatie over Angela Groothuizen of haar theatertournee, surft
u dan naar de website www.angelagroothuizen.nl.
Wilt u meer informatie over
theater de Luifel en vrienden
worden van theater de Luifel,
kijkt u dan op www.vriend.theaterdeluifel.nl.
Bart Jonker

Gratis kabaal
LET OP! Van elk artikel móet een vraagprijs worden vermeld!
Te koop/Aangeboden/Gevraagd*

*(Doorhalen wat niet van toepassing is)

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

1 regel
2 regels
3 regels
4 regels
5 regels
6 regels
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GRATIS kAbAALTjES wORDEn GEPLAATST
OnDER DE VOLGEnDE VOORwAARDEn:
- Eén bon per week
- Géén onroerende goederen, woonruimte of auto's.
- Géén goederen en dergelijke met een waarde boven de € 500,- Géén personeels- of zakenadvertenties.
- Géén werk gevraagd of aangeboden.
- brieven met te weinig porto worden niet in behandeling genomen.
- Altijd prijs vermelden
- Geen contactadvertenties
bETAALkAbAAL:
- Valt het aangebodene niet onder de bovenstaande voorwaarden,
sluit dan E 10,- bij in de enveloppe.
wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade
van welke aard dan ook, ontstaan door niet tijdig of onjuist plaatsen
van kabaaltjes. kabaaltjes kunnen op grond van hun inhoud, zonder
opgaaf van redenen, worden geweigerd.
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Schaatswedstrijden om
Mooie foto’s gezocht van ijsbanen de Kees Jongert-bokaal
Regio - Zaterdag 19 februari organiseert ijsclub Kees Jongert voor de 28ste keer de jaarlijkse schaatswedstrijden om de
Kees Jongert-bokaal op kunstijsbaan Kennemerland in Haarlem. De deelnemende verenigingen zijn die verenigingen die
wekelijks trainen op de kunstijsbaan aangevuld met een aantal
gastverenigingen. Er wordt door
de dames en heren, van pupil
tot veteraan, gestreden op maar
liefst 27 onderdelen over afstanden van 500 tot 5000 meter. Als
extra staat er ook dit jaar weer
een ploegachtervolging op het
programma. Iedere vereniging
stuurt zijn beste rijder/ster per
onderdeel de baan op. In feite
mag de winnaar zich clubkampioen van de ijsbaan Kennemerland noemen. IJsclub Haarlem werd vorig jaar winnaar van
de felbegeerde bokaal, een ver-

Regio - Overal in Nederland kan weer worden geschaatst op natuurijs en de rayonhoofden in Friesland zijn al nerveus aan het
vergaderen. Behalve mutsen, dassen, stoelen en sleetjes neemt bijna iedereen ook
een camera mee. Wij zijn op zoek naar foto’s
van zoveel mogelijk ijsbanen. Op de website kansopvorst.nl heeft Uitgeverij Gegarandeerd Onregelmatig al een begin gemaakt.
Maar er zijn nog heel veel ijsbanen waarvan ze nog geen foto’s hebben. Daarom wil

de uitgeverij iedereen oproepen foto’s op te
sturen zodat men aan het eind van de winter
een complete verzameling kan presenteren
van alle ijsbanen van Nederland. Van alle foto’s wordt de fotograaf vermeld. Wanneer
de verzameling compleet is maakt de uitgeverij er een prachtig boek van. En de kans is
aanwezig dat dan ook jouw foto in dat boek
staat! Op de foto de ijsbaan op de Elshof in
Overijssel (www.kansopvorst.nl/Overijssel/
Elshof.html).

Politie waarschuwt voor man
met koffertje, mogelijke babbeltruc
Bennebroek – Een 84-jarige
bewoonster van de Van Kinsbergenlaan in Bennebroek maakte
dinsdag 31 januari iets vreemds
mee. Een keurig uitziende man
toonde de vrouw een koffertje
met messen en vertelde dat hij
een vliegtuig moest halen. Hij
wilde graag het koffertje bij de
vrouw achterlaten om zo geen
invoerrechten te hoeven betalen op de luchthaven. De vrouw

heeft de man buiten te woord
gestaan, maar hij heeft rondom
het huis gelopen en zijn ogen
goed de kost gegeven. Hoewel er geen strafbaar feit is gepleegd, wil de politie wel waarschuwen voor deze man.
Het gaat om een blank persoon
van rond de 60 jaar oud. Hij
droeg een kort leren jasje en een
donkere broek. Sprak Neder-

lands met een licht Duits accent.
De man reed in een zwarte groot
model auto.
Mocht u benaderd worden door
de man, trap niet in het verhaal.
Kap direct het gesprek af. Mocht
deze persoon niet weggaan of
meer dan gemiddelde belangstelling tonen voor uw huis of
binnen willen komen, belt u dan
met de politie. 0900-8844.

Op verzoek Heemsteeds Statenlid

VVD wil meer veiligheid voor wegwerkers
Regio - Provinciale Staten geeft
groen licht voor behandeling van
het initiatiefvoorstel van VVDStatenlid Annelie Brummer:
“meer veiligheid voor onze wegwerkers”.
De VVD in Noord-Holland wil
in 2012 een proef laten uitvoeren met nieuwe borden bij wegwerkzaamheden opdat automobilisten daar langzamer gaan rijden. De signaalborden benadrukken dat de wegwerker ook
vader is. Zo hoopt de VVD het rij-

zilverde noor. Schaats Trainings
Groep Zaanstreek werd winnaar van de runner-up trofee,
een verzilverde doorloper. Deze laatste prijs gaat naar de club
die de meeste progressie heeft
gemaakt ten opzichte van het
voorgaande jaar. Winnaar op het
spectaculaire onderdeel ploegachtervolging werd IJsclub ter
Aar.
De wedstrijden beginnen om
17.00 uur en de toegang is gratis.
Alle clubs rekenen op de steun
van hun trouwe leden en supporters, zodat de rijders/-sters
optimaal gemotiveerd aan de
start verschijnen om hun beste
seizoenprestaties te laten klokken 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 plaatsgenoten aan
te moedigen.

gedrag van automobilisten positief te beïnvloeden.
Tijdens de vergadering van Provinciale Staten (PS) van NoordHolland is men akkoord gegaan
om dit initiatiefvoorstel verder uit
te werken. Het voorstel zal nog
voor de zomer behandeld worden in de commissie Mobiliteit
& Wonen.
Het voorstel behelst het plaatsen van signaalborden bij wegwerkzaamheden naar Canadees voorbeeld. Op deze, ge-

personaliseerde, borden wordt
bijvoorbeeld de volgende tekst
geplaatst: voorzichtig, mijn vader werkt hier! Het doel is dat de
weggebruiker hierdoor langzamer gaat rijden wat de veiligheid
van de wegwerkers ten goede
komt. In Canada heeft deze methode zijn vruchten afgeworpen.
Het zou mooi zijn als er door het
gebruik van deze signaalborden
ook in Noord-Holland een veilige
werkomgeving voor onze wegwerkers gecreëerd wordt.

Carlijn Schoutens en Thijs Roozen met de medailles behaald tijdens
het NK Junioren Allround.

Heemsteedse schaatsers
schitteren op NK Junioren
Heemstede - Tijdens het NK
junioren Allround, afgelopen
weekend verreden in Alkmaar,
behaalde Thijs Roozen de titel
bij de jongens Junioren-B. Carlijn Schoutens veroverde bij de
meisjes Junioren-B de tweede plaats. Een fraai succes voor
twee aanstormende schaatstalenten, beiden afkomstig uit
Heemstede.
Het NK werd verreden onder
welhaast Siberische omstandigheden. De start van het toernooi voor de Junioren-B, die
was voorzien voor zaterdagochtend 9 uur, werd twee uur uitgesteld omdat de KNSB het
niet verantwoord vond bij temperaturen van maar liefst -18 C
de wedstrijd aan te vangen. Gelukkig wisten de meeste rijders
goed om te gaan met de barre
omstandigheden: het aantal valpartijen en valse starts bleef beperkt.
Thijs Roozen, die deel uitmaakt

van het Pro-Act IT schaatsteam, reed een geweldig toernooi. Hij behaalde op de individuele afstanden twee eerste en
twee tweede plaatsen en wist in
het eindklassement zijn grootste concurrent Wesly Dijs voor te
blijven. De beslissing viel tijdens
de laatste ronden van een adembenemende rit op de 3000 meter, waarin Thijs zijn tegenstander op beslissende achterstand
wist te zetten.
Carlijn Schoutens, die traint in de
Baanselectie van de Haarlemse
ijsbaan, behaalde na een spannende strijd de tweede plaats
bij de meisjes Junioren-B. Ze
ging bovendien naar huis met
nog eens twee zilveren medailles voor tweede plaatsen op de
1000 en 3000 meter. De titel bij
de meisjes Junioren-B ging naar
Sanneke de Neeling, die eerder
deze winter gouden successen
vierde bij de jeugd Olympische
spelen.

VERBOUWINGSSPECIAL

8 februari 2012

Een nieuw huis kopen? Veel mensen wagen het er niet
op hun huis te koop te zetten in deze moeilijke tijd.
Steeds meer wordt gekozen voor een verbouwing om
het eigen huis nog meer naar wens te maken.
En iedereen kiest natuurlijk het liefst voor experts
uit de eigen woonomgeving!
Daarom verschijnt in de Heemsteder maandelijks
een verbouwingsspecial met daarin uitsluitend
Heemsteedse en Bennebroekse aannemers,
architecten, klusbedrijven, schilders, stucadoors
en interieurspecialisten.
Adverteren in deze special is zeer aantrekkelijk!
Er zijn twee mogelijkheden:

Een normaal model advertentie kost 49,20 euro
(afmeting 7.2 cm breed en 8 cm hoog)
Het grote model advertentie kost 117,60 euro
(afmeting 10.8 cm breed en 14 cm hoog)
(prijzen ex btw)
De kleur is inbegrepen.
Met vriendelijk groet,
Joke van der Zee
06 - 50 28 44 02

Camplaan 35 | 2103 GV Heemstede | Tel.: 023 - 82 00 170 | Mobiel: 06 - 50 28 44 02 | Fax: 023 - 82 00 169
aanlever@heemsteder.nl | www.heemsteder.nl
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Opnieuw nationaal succes voor HPC
Heemstede - Voor de tweede
week op rij stond er een HPC
zwemmer op het podium van
een Nationaal Kampioenschap.
Was het vorige week Alexandra de Jong die twee keer goud
wist te behalen bij de Nederlands Kampioenschappen Masters, deze week was het Wesley Bos (12 jaar) die een zilveren medaille omgehangen kreeg
voor zijn geweldige prestatie bij
de Nederlandse Junioren Kampioenschappen die plaatsvonden in het Sloterparkbad in Amsterdam. Wesley mocht op maar
liefst acht afstanden gaan starten. Het is altijd spannend om op
zo’n kampioenschap te zwemmen. De concurrentie is moordend en de druk om te presteren is groot. Maar dat kon Wesley niet deren. In totaal zwom
hij zes (!) persoonlijke records en
verbeterde hij op de 200 meter
rugslag, de 100 meter vlinderslag en de 200 meter wisselslag
het clubrecord. De 50 meter vrije
slag zwom hij in 29,99 seconden

waarmee hij net onder de magische grens van 30 seconden
dook. Wesley zijn focus lag op de
200 meter vlinderslag die op zondagochtend werd gezwommen.
Op die afstand moest en zou hij
een podiumplaats afdwingen. En
dat deed hij met verve! Gecon-

troleerd en vast besloten zwom
hij de loodzware afstand en tikte aan in een tijd van 2 minuten
en 44 seconden. Goed voor een
prachtige tweede plaats! Wesley
was uiteraard heel blij. “Ik vond
het superleuk en ga nu weer
volop trainen voor het NJK lange baan dat van de zomer gaat
plaatsvinden. Ik zou het wel leuk
vinden als er dan meer clubgenoten mee kunnen doen”. En
die kans zit er dik in want er zijn
meerdere HPC zwemmers die nu
al dicht tegen de limiet aanzitten. Trainer Theo van Dam: “Drie
nationale medailles in twee weken tijd is ongekend want het is
niet veel zwemmers gegeven om
een medaille te halen op een nationaal kampioenschap. Dit geeft
ons als trainersteam het gevoel dat we met elkaar goed bezig zijn. Wesley zal van de zomer
zeker niet de enige HPC zwemmer zijn op het NJK lage baan.
Ik ben er van overtuigd dat meer
zwemmers binnenkort de limieten gaan halen!”

HBC verlengt sponsorovereenkomst
Heemstede - Al jaren is Goodnight Slaapkamers gelegen aan
de Woonboulevard Cruquius
Plaza een trouwe en zeer gewaardeerde sponsor van HBCVoetbal. In tijden waarin het niet
meer vanzelfsprekend is om te
sponsoren, is het bijzonder dat
HBC en Goodnight elkaar weer
hebben gevonden en de lopende sponsorovereenkomst voor
een periode van maar liefst 3
jaar hebben verlengd. Uitgeslapen ondernemers weten dat
HBC schitterende mogelijkheden biedt om naamsbekendheid
en omzet te vergroten. Dat ze bij
Goodnight goed zijn uitgeslapen
spreekt voor zich.
Bestuurslid Interne Zaken van
HBC Onno Heems zegt hierover: “HBC voelt zich bevoorrecht dat Goodnight haar sponsoractiviteiten bij onze vereniging continueert. De contacten
met Goodnight en eigenaar J.
van de Klaauw zijn al jaren uitstekend. HBC is een floreren-

VEW clubhuis verandert
in sterrenrestaurant
Heemstede - Waar maak je dit
nog mee? Wordt er vanwege de
vorst en sneeuw niet gevoetbald, toch zit vrijdagavond het
clubhuis vol met vrijwilligers. Vijf
hobby-koks maakten, onder de
bezielende leiding van Dirk Nederveen, een zes gangen menu
voor de gasten die altijd klaar
staan om VEW een helpende
hand te bieden. De gasten werden verrast met een salade, mierikswortelsoep, Sushi, een compositie van drie stamppotten, ijstaart en koffie met bonbon. De
gasten genoten met volle teugen
(zie foto).
Als de weergoden het voetbal

Peutergym
Bestuurslid Interne Zaken & PR Onno Heems en sponsor J. van der
Klaauw (rechts) ondertekenen het contract.
de vereniging en de bijdragen
van onze sponsors leveren hieraan een grote en door onze leden zeer gewaardeerde ondersteuning. Wij zijn een actieve
vereniging waarin jong en oud
ieder op zijn eigen niveau, kan
genieten van de voetbalsport.

En wat is er dan aangenamer
dan ‘s avonds na een intensieve training of een spannende
wedstrijd lekker in een Goodnight- bed te kruipen en te dromen over Messi, Ronaldo of
dat winnende doelpunt in de
laatste minuut...?”

Jongste HPC-zwemmers in vorm
Heemstede - Bij de Swimkick wedstrijden die
afgelopen weekend in zwembad de Planeet in
Haarlem plaatsvonden bleken de jongste HPC
zwemmers goed in vorm te zijn. Begeleid door
coach Denise van der Linden, zwommen Simon
Bakker, Marnix Bregman, Juliette Hooijberg,
Leonie van Moorsel en Ingrid van Thiel voor wat
ze waard waren.
Swimckick wedstrijden zijn sinds enige jaren in het leven geroepen om nieuwe wedstrijdzwemmers tot 11 jaar ervaring bij wedstrijden te laten opdoen. Voor alle HPC zwemmers was dit hun eerste Swimkick wedstrijd en
dus superspannend. Er stonden twee afstanden

op het programma, de school- en de rugslag.
Juliëtte mocht als eerste van start. Omdat er veel
afmeldingen waren vanwege de weersomstandigheden moest zij helemaal alleen zwemmen,
maar deed dat supergoed en tikte aan in een
prima tijd. De jongens waren vooral in vorm op de
rugslag. Simon werd knap vierde en Marnix eindigde op een mooie tweede plaats. Leonie zwom
een persoonlijk record op de rugslag waarmee
ze haar oude tijd met maar liefst 8 seconden verbeterde. Ingrid werd derde op de rugslag en tikte
als eerste aan op de 50 meter schoolslag.
Coach Denise kan terugkijken op een hele geslaagde middag met hele mooie resultaten!

Heemstede - Op vrijdag 10 februari start de gymnastiekafdeling van GSV Heemstede met
peuterlessen op de vrijdagmorgen. Onder leiding van een gediplomeerd leidster worden peuters zinvol in beweging gehouden. De lessen worden gegeven
in de zaal aan de Offenbachlaan
van 10.30-11.15 uur. De cursus
loopt van 10 februari tot en met
22 juni, met uitzondering van de
schoolvakanties en kent geen inschrijfgeld. Meer informatie over
de kosten: tel. 5358636. Kijk ook
eens op: www.gsv-heemstede.nl

goed gezind zijn wordt er zaterdag 11 februari weer gevoetbald:
HBC-1- VEW-1
14.45 uur
Blauwwit- VEW-2
14.30 uur
VEW-3- AMVJ
14.30 uur
SIZO- VEW-4
12.00 uur
VEW-vet- VSV-vet
13.30 uur
VEW-a- HBC-a
12.45 uur
A’veen-b- VEW-b
10.15 uur
EDO-d- VEW-d1
12.00 uur
VEW-d2Jong Hercules
09.30 uur
VEW-mini’s nog niet bekend.
Natuurlijk zijn er ook nog activiteiten naast het voetbal.
10 februari: klaverjassen. Aanvang 20.00 uur
3 maart: Hollandse avond.
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Nog 140 dagen korting..

Zaterdag Open Huizen
Route ERA Makelaars
Heemstede - De regering helpt
u nog 140 dagen bij de aankoop
van uw volgende huis. Anders
gezegd, de kans dat u na 1 juli
weer de normale 6 procent overdrachtsbelasting moet betalen,
is groot. Heeft u verhuisplannen?
Zorg dan dat u voor 1 juli niet alleen een huis gekocht hebt,
maar ook daadwerkelijk de eigenaar bent. Om voor de korting in
aanmerking te komen, is het namelijk vereist dat de overdracht
bij de notaris heeft plaatsgevonden vóór 1 juli. En dat is sneller
dan u denkt.
“Klopt,” beaamt ERA-makelaar
Van den Putten. “De mensen van
wie u een huis koopt, hebben
vaak zelf nog niets anders. En als
ze iets vinden, is dat waarschijnlijk ook een huis waarvan de eigenaar nog niets anders heeft
gekocht. Iedereen wacht dan uiteindelijk op elkaar. Bovendien is
er de financiering. Banken doen
er lang over om offertes te accorderen. Kortom de verkoper
die zijn huis niet alleen scherp
heeft geprijsd, maar ook snel
kan opleveren, heeft een groot
voordeel in deze situatie!”
Vanuit dat oogpunt organiseren
de ERA-makelaars op zaterdag
11 februari alweer de eerste landelijke Open Huizen Route van
het jaar. Binnenkijken zonder afspraak tussen 11 en 15 uur: snel,
makkelijk en efficiënt. Het is een
kunst om uit het grote aanbod de
juiste huizen te filteren. Een professionele bezichtiging met de
makelaar kost veel geregel maar
vooral veel tijd, zeker als u er
geen goed gevoel over hebt. Bij
een Open Huizen Route maakt
u in zo’n geval direct rechtsomkeert om uw weg te vervolgen
naar het volgende adres. U krijgt
ook geen professionele bezichtiging tijdens de Open Huizen
Route, maar u kunt ter plaatse
even kort en bondig sfeer proe-

Masker voor
Carnaval

Heemstede - Het is weer bijna Carnaval. In het zuiden van
Nederland viert iedereen feest
in grappige, mooie of gekke kostuums. De kinderen van
de Woensdagmiddagclub (5-10
jaar) gaan op woensdag 15 februari zelf een masker maken
voor hun eigen kindercarnaval.
De woensdagmiddagclub is (bijna) elke week van 13.30-15.15
uur bij Casca in activiteitencentrum de Molenwerf, Molenwerfslaan 11, Heemstede. Kinderen
kunnen hier knutselen, maar ook
meedoen met een spel of lekker
buiten spelen. Kosten per keer
zijn: 3,50, een kaart voor tien keer
kost 30 euro. Graag van tevoren
aanmelden: 023-548 38 28 - kies
1. Meer info: www.casca.nl.

ven. Zie het als een soort speeddaten. Bent u dan onder de indruk, dan maakt u een vervolgafspraak voor een uitgebreide bezichtiging op een andere datum.
U ziet op www.era.nl welke huizen u kunt bezoeken. Meeproeven van de voorbereidingen en
de dag zelf kunt u via www.facebook.com/ERAopenhuizenroute. U vindt het kantoor van
ERA-makelaar Van den Putten
aan de Bronsteeweg 45, (t/o de
rotonde) te Heemstede en op
www.vandenputten.com kunt U
de deelnemende woningen welke ons kantoor in verkoop heeft
en deelnemen aan de 1e ERA
Open Huizen Route van dit jaar
bekijken. Alle ERA-makelaars in
Nederland zijn aangesloten bij
de NVM. In Nederland en België zijn gezamenlijk zo’n 250
ERA- makelaars. Wereldwijd zijn
er ERA-makelaars actief in een
kleine 45 landen.
Voor informatie kunt U uiteraard
contact opnemen met het kantoor van Van den Putten op 0235285412.

Lezing Arnout Weeda over

Vrouwen ‘Het mysterie van Wenen’
van Nu
Heemstede - Woensdagmiddag 15 februari houdt de
Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen,
Vrouwen
van Nu afdeling Heemstede haar algemene ledenvergadering om 14.00 uur. Deze vergadering is alleen voor
leden.
Vanaf 15.00 uur organiseren
de vrouwen een kleine fancy-fair van eigengemaakte producten, zoals kaarten,
sjaals, beeldjes, schilderijtjes
en cadeautjes van hand- en
theedoeken. Ook boeken en
kleine tweedehands producten worden aangeboden.
Plaats: De Vredesbode, Meijerslaan, tegenover de ingang van Westerduin in
Heemstede. Elke maandagmiddag bridgen de vrouwen
hier. Op vrijdag 24 februari gaan ze weer gezamenlijk eten.
Heeft u interesse in deze
vereniging neem dan contact op met de voorzitter,
023-5736750.

PKN
Heemstede

Heemstede - Zondag 12 februari is ds. Joop Bos om 10.00 uur
voorganger in de Oude Kerk aan
het Wilhelminaplein. Met Kinderkring en crèche en met medewerking van de Cantorij onder leiding van Wil Bakker. In de
Pinksterkerk is geen dienst.

Lezing: ‘het puberbrein
binnenstebuiten’
Heemstede - Het lijkt wel of
jongeren steeds sneller volwassen worden. Ze schieten de lucht
in, hebben bijbaantjes en uitpuilende agenda’s. Jongeren krijgen steeds meer vrijheden met
de bijbehorende verantwoordelijkheden. Hun brein is echter pas rond hun 25ste volgroeid.
Weet uw zoon of dochter het ook
altijd beter? Kunnen pubers hun
eigen gedrag overzien?
Huub Nelis (foto), één van de
auteurs van het boek ‘Puberbrein
binnenstebuiten’, geeft donderdag 16 februari bij Casca in de
Luifel een kijkje in de belevingswereld van tieners. Hij geeft inzicht in de grenzen en begeleiding die tieners nodig hebben. Structuur en kaders zijn belangrijk. Ook geeft hij een aantal praktische adviezen over de
omgang met uw puber. Na deze lezing kijkt u voorgoed anders
naar uw tienerzoon of -dochter!
De lezing ‘het puberbrein binnenstebuiten’ is op donderdag

16 februari om 20.00 uur is bij
Casca in de Luifel, Herenweg 96
in Heemstede en georganiseerd
in samenwerking met het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).
De entree is gratis. Reserveren
is noodzakelijk en kan telefonisch op werkdagen tussen 9 en
12 uur op 023-5483828-1.

Heemstede - Auteur Arnout
Weeda vertelt donderdag 16 februari bij Boekhandel Blokker
over zijn boek ‘Het mysterie van
Wenen’. Rond 1900 leek Wenen
nog slechts de residentie te zijn
van een vermolmd keizerrijk dat
zijn toekomst zocht in het verleden. Maar juist in die tijd groeide de stad uit tot het kosmopolitisch centrum van de Europese
cultuur, waarin een nieuwe elite van vooral Midden-Europese
joden haar eigen ideaal van de
Verlichting nastreefde.
Tegen de achtergrond van die
wonderlijke paradox deed zich
in het eerste decennium van de
twintigste eeuw een ware explosie van creativiteit voor, in de
kunst, de filosofie en de wetenschap. Sinds het Athene van de
Griekse oudheid was dat in de
westerse wereld niet meer vertoond. Het geheim daarvan kan
alleen worden ontraadseld door
die ongekende scheppingsdrang
op zoveel terreinen tegelijk in
hun onderlinge samenhang te
doorgronden.
‘Het mysterie van Wenen’ werpt
nieuw licht op de muziek van
Mahler en Schonberg, de filosofie van Wittgenstein, de economie van Schumpeter, de schilderkunst van Klimt en de psychologie van Freud - en op een

van de opwindendste perioden
in de westerse geschiedenis. Het
boek is een achtbaan van interessante weetjes en historische
verhalen. Arnout Weeda studeerde economie aan de UVA en
was enige jaren redacteur van
De Groene Amsterdammer. Van
1988 tot 2005 was hij directeur
van het cultuurhistorisch Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Hij
woont in Aerdenhout.
Aanvang 20.00 uur. Toegang 5
euro. Reserveren gewenst bij
Boekhandel Blokker, Binnenweg 138 in Heemstede, tel. 0235282472. Zie ook:
www.boekhandelblokker.nl.

Spirituele beurs van
Nicky’s Place
Regio - Nicky’s Place organiseert haar 28ste spirituele
beurs op zaterdag 18 en zondag 19 februari. Op zaterdag
zijn er vier gratis lezingen. De
mediums, healers, sjamanen
en paragnosten die aanwezig
zijn hebben allen jarenlange
ervaring in het werken met de
spirituele wereld onder andere via kaartleggingen met tarot, contact met overledenen,
pendelen en fotolezen. Nieuw
dit keer: een consult met de
pendel, informatie over Nieuwe
Tijdskinderen, familie opstellingen en meridiaanmeting.
Ook aanwezig: babyfluisteraar, voetreflexologie, hand- en
armmassage, Touch of Matrix,
tenen lezen, sjamanistische

healing op zielsniveau, magnetiseren, Ayurvedische hoofdmassage en een heuse brainmachine (uit de jaren 70) voor
een heerlijke hersenmassage.
En natuurlijk handlijnkunde en
numerologie en leuke cadeaus.
De beurs is open van 12.00 tot
17.00 uur. De toegang is 5,00
euro. Consulten kosten maximaal 10 euro. Parkeren op zaterdag kost 1 euro per uur en is
gratis op zondag.
Voor uitgebreide informatie kijk
op www.nickysplace.nl of bel:
06-41041509, Nicole van Olderen. De beurs is in het ouderensteunpunt aan de van Oosten de Bruynstraat 60, 2014 VS
Haarlem, hoek Westergracht
achter de Bavo Basiliek.

Cursus gebruik mobiel bellen

Heemstede - Welzijn Ouderen
Heemstede biedt een cursus bellen met de mobiele telefoon aan.
Leerlingen van het Nova-College leren ouderen de vele mogelijkheden van hun eigen mobiel.
Hoe werkt de mobiel? Een ontvangen sms-bericht openen en
een sms-bericht sturen.
De cursus bestaat uit 3 bijeenkomsten en de data zijn donder-

dag 8, 15 en 22 maart van 13.30
uur tot 15.30 uur. Kosten: 20,00
euro incl. koffie of thee.
Voor verdere inlichtingen en
reserveren: Welzijn Ouderen
Heemstede, Lieven de Keylaan
24 op maandag t/m donderdag
van 09.00-17.00 uur en op vrijdag van 09.00-13.00 uur. Telefoon 023-528 85 10.
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uur. Entree gratis, collecte na
afloop.

Vrienden van Theater de Luifel, tel. 06-28855004.

• Huisconcert bij Loek van

• Lezing over Parijs van Al-

der Meer, J.P. Strijboslaan 1
in Heemstede, 14.00 uur. Entree 19 euro inclusief koffie
en aangekleed glas wijn. Aanmelden: 023-5284495.

Tot eind maart
Schilderijen van Elisa
Pesapane in de burgerzaal
van het raadhuis in Heemstede.

•

liance Française in de Pinksterkerk, Camplaan 18 in
Heemstede, 20.15 uur.
Introducés 8 euro entree.

koor Les Moucherons in
de gymzaal aan de achterzijde van Basisschool De Kring,
Parklaan 108 in Haarlem,
20.00 uur.
Informatie: 06-23533958.

Zondag 12 februari

• Cinefile matinee met Joy-

ce Roodnat over de geschiedenis van de italiaanse film in Het Oude Slot,
Ringvaartlaan in Heemstede,
15.00 uur. Reserveren:
www.podiumoudeslot.nl
of
06-13133626.

Exposities
Tot en met 29 februari
• S. Th. van Riezen exposeert
in het voormalige gemeentehuis van Bennebroek, Bennebroekerlaan 5.
Informatie: http://s-theo.nl.

waarden en Sandra Kruisbrink in Galerie 37, Groot Heiligland 37 in Haarlem.

Woensdag 15 februari
• Het Mantangi Quartet
en gitarist Jonas Skielboe
brengen kamermuziekprogramma geïnspireerd op
Spaanse dans in Het Oude
Slot, Ringvaartlaan in Heemstede, 20.15 uur. Reserveren:
www.podiumoudeslot.nl
of
06-13133626.

Theater

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

Donderdag 16 februari

• Bijeenkomst over het ou-

der wordende brein van
Stichting Welzijn Ouderen
Heemstede in De Pauwehof,
Achterweg 19 in Heemstede,
14.00-16.00 uur.
Informatie: 023-5288510.

• Lezing Arnout Weeda over

‘Het mysterie van Wenen’
bij Boekhandel Blokker, Binnenweg 138 in Heemstede,
20.00 uur. Reserveren: 0235282472.

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

Zaterdag 25 februari
• Faënza brengt muziek uit
het 17de-eeuwse Rome in
de Dorpskerk in Bloemendaal,
20.00 uur.
Kaarten en informatie:
www.oudemuziek.nl/faenza.

Theater

Tot en met 29 maart

• Expositie Japanse bruids-

kimono’s in KG locatie zuid,
Boerhaavelaan 22 in Haarlem.

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

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

Dinsdag 14 februari
• Letterlievende Vereniging
J.J. Cremer speelt Hedda Gabler van Henrik Ibsen in Orangerie Elswout in
Overveen, 20.00 uur. Kaarten:
www.jjcremer.nl.

•
Tot en met 29 april
• Expositie van cursisten
van De Pauwehof in Bibliotheek Heemstede.

Muziek
Zaterdag 11 februari
• Huisconcert bij Loek van
der Meer, J.P. Strijboslaan 1
in Heemstede, 20.00 uur. Entree 19 euro inclusief koffie en
aangekleed glas wijn.
Aanmelden: 023-5284495.
Zondag 12 februari

Lezing: ‘het puberbrein
binnenstebuiten’ bij Casca in de Luifel, Herenweg 96
in Heemstede, 20.00 uur. Aanmelden: 023-5483828-1.

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

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

• Jazzconcert Hot Pickles in

de Oude Kerk aan het Wilhelminaplein in Heemstede, 15.00

Zaterdag 18 en
zondag 19 februari
• Spirituele beurs bij Nicky’s Place in het ouderensteunpunt aan de van Oosten de Bruynstraat 60 in Haarlem, 12.00-17.00 uur. Informatie: www.nickysplace.nl.

Regio
Exposities

Vrijdag 10 februari

Tot en met 12 februari
• Tentoonstelling ‘de
Slachthuisbuurt een karakterschets’ in het ABC Architectuurcentrum, Groot Heiligland in Haarlem. Informatie:
www.slachthuisbuurt-haarlem.nl.

Luifel in Heemstede, 20.15
uur. Kaarten voor 19,50 via de

• Werk van Caren van Her-

• Ladies Night in Theater de

Tot zondag 26 februari

Tot en met 3 april
• Expositie acrylschilderijen van Annelie Versteeg in
de Sanquin Bloedbank, Boerhaavelaan 22 in Haarlem.
Tot en met 29 april

• Platen uit Atlas van Huet

in museum Cruquius.
Informatie: www.museumdecruquius.nl.

Muziek
Zondag 12 februari
• Shantykoor VOC treedt op
in De Oude Waterwolf, Kromme Spieringweg 436 in Vijfhuizen, 14.30 uur. Kaarten:
023-5581446 of 06-42527641.

Maandag 13 februari
• Open repetitie kamer-

• Valentijnsvoorstelling The

Reclining Woman in de Toneelschuur in Haarlem, 20.30
uur. Kaarten: www.toneelschuur.nl.

Diversen

Maandag 13 februari
• Valentijns Liefdes Lezing
van Geert Kimpen in de Centrale Bibliotheek in Haarlem,
20.00 uur. Reserveren: http://
webshop.ananda.nl of 0235512867.

Nieuws
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Drie ideeën uitgewerkt voor Speelbos
Meermond

In deze uitgave:
• ‘Het puberbrein
binnenstebuiten’
• Verklein de kans op
inbraak!
• De aanslag Gemeentelijke belastingen 2012
in aantocht

Winterweer legt
reconstructie
Herenweg stil
Adresgegevens en openingstijden
Publieksbalie:
Maandag tot en met woensdag van 08.30 - 17.00 uur,
Donderdag van 08.30 - 19.30 uur, (tussen 17.00 - 19.30
uur: alléén voor reisdocumenten, rijbewijzen en
uittreksels GBA/Burgerlijke stand),
Vrijdag van 08.30 - 13.00 uur
Voor ondertrouw/partnerschapsregistratie, erkenning van
(ongeboren) kinderen en naturalisatie moet u vooraf eerst
een afspraak maken.
Bouw en woningtoezicht:
Maandag t/m donderdag van 08.30 - 17.00 uur, Vrijdag
van 08.30 - 13.00 uur Op afspraak: de gehele dag tot
17.00 uur (vrijdag tot 13.00 uur) en donderdagavond
tussen 17.00 - 19.30 uur.
Raadhuis:
Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede.
Telefoon 14 023. Fax (023) 548 57 00. E-mail:
gemeente@heemstede.nl Website: www.heemstede.nl
Sociale zaken:
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur. Op afspraak:
de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag tot 13.00 uur).
Telefoon (023) 548 58 68.
Loket Heemstede:
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur. Op afspraak:
de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag tot 13.00 uur).
U kunt ook een afspraak maken voor een huisbezoek.
Volg ons op:
twitter.com/heemstedetweet
facebook.com/gemeenteheemstede
linkedin.com/in/gemeenteheemstede
youtube.com/gemeenteheemstede

Gemeente Heemstede wil samen met
kinderen een speelbos realiseren in Park
Meermond, een natuurgebied aan het
Spaarne, achter de gemeentewerf en naast
de weilanden van Hageveld. Via de website
www.speelbosmeermond.nl konden kinderen
hun ideeën indienen en stemmen op elkaars
voorstellen. Tijdens twee (kinder)bijeenkomsten
vorig jaar zomer zijn de ideeën op een
creatieve manier uitgewerkt en samen met
belanghebbenden besproken. De ideeën zijn nu
vertaald in een ontwerp waarin drie ideeën zijn
uitgewerkt; een survivalparcours, een junglehut
en een blote voetenpad.
Tijdens de bijeenkomsten gaven de kinderen als
belangrijk aan dat een speelbos vooral avontuurlijk en
uitdagend moet zijn. Zo noemden zij een taludglijbaan
en kabelbaan. Maar ook een hut vonden zij onmisbaar
in een avontuurlijk speelbos. Zij willen niet alleen spelen

Voorlopig ontwerp junglehutten
in een hut maar hem vooral bouwen. Met het blote
voetenpad willen de kinderen echt de natuur kunnen
voelen en ervaren.

Voorlopig ontwerp
Het voorstel is nu nog een voorlopig ontwerp. De
speeltoestellen worden speciaal op maat gemaakt en
kunnen in detail nog afwijken. Voor de uitvoering is
gekozen voor robiniahout, een duurzaam houttype. Dit
past goed in de natuurlijke omgeving van Meermond.
De afbeeldingen op het voorlopig ontwerp zijn van
andere bestaande projecten. Zij geven de materialen
en de sfeer goed weer. Het speelbos wordt gerealiseerd
rond de hoogste heuvel van Meermond. U vindt het
ontwerp ook op www.heemstede.nl onder plannen en
projecten.
Vervolg op pag. 2

Voorlopig ontwerp Survivalparcours

Hoe wordt gladheid in Heemstede aangepakt?
Bij sneeuw en gladheid wordt gewerkt volgens
een gladheidbestrijdingsplan. In dit plan staat
beschreven op welke plaatsen en hoe gladheid
wordt aangepakt op wegen, fietspaden en
bruggen. Na de hoofdwegen en fietspaden volgen
de wijkontsluitingswegen. Overdag worden door
personeel van de gemeente ook de zogenaamde
‘handstrooigebieden’ gestrooid. Denk hierbij
aan bruggen, oversteekplaatsen, bushaltes en
de directe omgeving van het NS-station. De
bestrijding van gladheid in de openbare ruimte
van Heemstede wordt uitgevoerd door De
Meerlanden in opdracht van de gemeente.
Het complete gladheidbestrijdingsplan vindt u op
www.heemstede.nl onder Wonen, Leefbaarheid.

Schaatsen in Heemstede
Er is en wordt al volop geschaatst in Heemstede. De
gemalen in de kleinere wateren zijn uitgezet zodat het
ijs ook sneller kan bevriezen. De gemeente Heemstede
heeft geen overzicht waar wel en niet veilig geschaatst
kan worden. Het advies is dan ook om bij het betreden
van het ijs goed op te letten en uw gezonde verstand te
gebruiken. Meer informatie: www.natuurijswijzer.nl.

De aanslag Gemeentelijke belastingen 2012 is
weer in aantocht
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Meer weten, reageren?
Nu de ideeën op tafel liggen, is er gelegenheid te
reageren op het voorlopig ontwerp. Reacties zijn
van harte welkom en kunnen gestuurd worden naar
gemeente@heemstede.nl. Voor vragen of opmerkingen
kunt u contact opnemen met Saskia van Dijk via (023)
548 57 79. Reageren kan tot uiterlijk 16 maart 2012.
Inloopbijeenkomst
Ook is er gelegenheid vragen te stellen tijdens een
inloopbijeenkomst in het Raadhuis op woensdag
22 februari tussen 16.00 en 18.00 uur,
Raadhuisplein 1. Vooraf aanmelden is niet nodig.

Wat gebeurt er nu verder?

Eind februari 2012 verzendt het samenwerkingsverband Gemeentebelastingen Kennemerland
Zuid (GBKZ) de gecombineerde aanslag
gemeentelijke belastingen 2012. GBKZ doet
dit voor de gemeenten Bloemendaal,
Heemstede, Zandvoort en Haarlemmerliede
en Spaarnwoude. Op het aanslagbiljet staan
de gemeentelijke heffingen vermeld zoals:
onroerende zaak-belastingen, rioolheffing,
afvalstoffenheffing en hondenbelasting, en ook
de nieuwe waardebeschikking van uw woning
(de WOZ-beschikking).
Voor het taxeren van de WOZ waarde van uw woning
gelden de regels die zijn vastgelegd in de ‘Wet
waardering onroerende zaken’ (Wet WOZ). Hierin is
bepaald dat de WOZ-waarde wordt getaxeerd aan
de hand van verkoopcijfers van vergelijkbare typen
woningen in uw buurt of gemeente. Ook is in de Wet
WOZ geregeld dat de WOZ-waarde in 2012 moet
worden vastgesteld naar het waardeniveau van uw
woning op 1 januari 2011.

Na 16 maart worden de reacties verwerkt en het ontwerp
mogelijk nog aangepast. Daarna wordt het definitieve
ontwerp vastgesteld. De uitvoering van het speelbos
vindt naar verwachting plaats voor de zomervakantie.

Op basis van landelijke verkoopcijfers is gebleken
dat de gemiddelde WOZ-waarde van woningen in
de meeste gevallen lager is dan vorig jaar. Dit komt
door de dalende verkoopprijzen in de woningmarkt.
Omdat het om gemiddelden gaat, kan in individuele
gevallen of voor bepaalde type woningen nog wel
sprake zijn van gelijk gebleven waarde of zelfs een
waardestijging. In alle gevallen moet dit kunnen
worden onderbouwd door verkoopcijfers van
vergelijkbare panden in de omgeving van uw woning.
De verkoopcijfers die GBKZ heeft gebruikt bij de
waardering van uw woning staan vermeld in een
taxatieverslag. Als u eigenaar bent van een woning
is het vanaf 1 maart 2012 mogelijk om het taxatieverslag d.m.v. DigiD te raadplegen via de website
www.gbkz.nl. Voor eigenaren of huurders van een
bedrijfspand of voor wie geen toegang heeft tot
internet, is ook vanaf 1 maart 2012 een kopie van het
taxatieverslag op te vragen via tel. (023) 512 60 66.
Meer informatie over de aanslag en de Wet WOZ kunt
u vinden op de website van GBKZ: www.gbkz.nl of op
uw gemeentelijke website.

‘Het puberbrein binnenstebuiten’
Lezing 16 februari in Casca

Werk aan de weg

Door de winterse weersomstandigheden vinden geen
wegwerkzaamheden plaats.
In de openbare ruimte wordt gladheidbestrijding
uitgevoerd volgens het gladheidbestrijdingsplan. Kijk
op www.heemstede.nl voor uitgebreide informatie
over de wijze waarop gladheidbestrijding in
Heemstede wordt uitgevoerd.

Het lijkt wel of jongeren steeds sneller volwassen
worden. Ze schieten de lucht in, hebben
bijbaantjes en uitpuilende agenda’s. En uw zoon
of dochter weet het vast ook altijd beter. Maar
is dat wel zo? Kunnen pubers hun eigen gedrag
overzien? Huub Nelis, één van de auteurs van
het boek ‘Puberbrein binnenstebuiten’ geeft een
kijkje in de belevingswereld van tieners.
Jongeren krijgen steeds meer vrijheden en
bijbehorende verantwoordelijkheden. Hun brein is
echter pas rond hun 25e volgroeid. Huub Nelis geeft
inzicht in de grenzen en begeleiding die tieners nodig
hebben. Structuur en kaders zijn belangrijk. Ook geeft
hij een aantal praktische adviezen over de omgang
met uw puber. Na deze lezing kijkt u voorgoed anders
naar uw tienerzoon of -dochter.
Deze lezing vindt plaats op donderdag 16 februari bij
Casca in de Luifel, Herenweg 96 te Heemstede van
20.00 tot 22.00 uur. U kunt voor deze bijeenkomst
reserveren bij Casca, telefoon (023) 548 38 28 - keuze
1 - maandag t/m vrijdag van 9.00 - 16.00 uur of mailen
naar info@casca.nl o.v.v. lezing 16 februari.
U bent van harte welkom op 16 februari. De zaal is
geopend vanaf 19.30 uur. Aan deze bijeenkomst zijn
voor u geen kosten verbonden. Wanneer u vooraf
vragen en/ of opmerkingen heeft, neem dan contact
op via e-mail: fvanblitterswijk@heemstede.nl of bel
naar (023) 529 19 47.

Centrum voor Jeugd en Gezin
Wilt u meer weten over deze lezing of heeft u een
andere vraag? Voor alle vragen over opvoeden en
opgroeien, kunt u terecht bij het Centrum voor
Jeugd en Gezin Heemstede. Ook als aanstaand ouder
bent u van harte welkom. U kunt zonder afspraak
langskomen, bellen of een email sturen. Er zijn geen
kosten voor u verbonden aan onze dienstverlening.
Adres:
Lieven de Keylaan 7
2101 VD Heemstede
Telefoon (023) 529 19 14
E-mail: cjg@heemstede.nl
Openingstijden: ma, di, do 9-12 uur, wo 14-17 uur

Agenda’s en verslagen van de gemeenteraad?
www.heemstede.nl

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

Winterweer legt reconstructiewerkzaamheden
Herenweg stil

• Uitleg over de verschillende beveiligingsmogelijkheden aangevuld met videobeelden over
de uitvoering in de praktijk. Voor het uitvoeren van
minder eenvoudige oplossingen wordt verwezen
naar erkende bedrijven.
• Ruimschoots gelegenheid voor het stellen en
beantwoorden van vragen.
• Voorlichtingsmateriaal na afloop van de workshop.

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

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

Door de winterse weersomstandigheden kan de
komende tijd niet worden doorgewerkt aan de reconstructiewerkzaamheden op het kruispunt Herenweg
- Zandvoortselaan - Lanckhorstlaan. Ondanks deze
vertraging gaat de afdeling Uitvoering Openbare
Ruimte er voorlopig van uit dat de werkzaamheden
op het kruispunt vóór eind februari worden
afgerond. Ook blijft de einddatum voor het werk
tussen het kruispunt en de gemeentegrens met
Haarlem ongewijzigd. Eind maart moeten hier de
werkzaamheden zijn beëindigd. De gemeente
moet vanwege de aanhoudende vorst ook andere
werkzaamheden stilleggen, zoals het aanleggen en
herstel van bestratingen en het planten van bomen
en heesters.

Inhoud workshop
Wat kunnen deelnemers verwachten?
• Videobeelden met voorbeelden van verschillende
vormen van inbraak maar ook met welke (betaalbare)
middelen dit te voorkomen is.
• Toelichting op maatregelen en praktische tips die
geen geld kosten maar onmiddellijk bijdragen
aan veiligheid.

Gratis het laatste nieuws over Heemstede per e-mail?
www.heemstede.nl

Omgevingsvergunning
Aanvragen omgevingsvergunning
Omgevingsvergunning voor bouwen
Binnendoor 6 het wijzigen van de pui 2012.026
ontvangen 24 januari 2012
Omgevingsvergunning voor kappen
Franz Lehárlaan t.h.v. nr. 40, 58, 64, 110 het kappen van
een kastanje, een es en een robinia 2012.027
ontvangen 25 januari 2012
Voorweg 47 het kappen van twee dennen en een
conifeer 2012.028
ontvangen 25 januari 2012
Orchideeënlaan 8 het kappen van 2 coniferen en 1
krenteboom 2012.030
ontvangen 29 januari 2012
Omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken
bestemmingsplan
Zernikelaan 11 het uitbreiden van een woonhuis
2012.029
ontvangen 27 januari 2012

De beslistermijn voor genoemde aanvragen is 8 weken
vanaf ontvangst van de aanvraag.
De bovenstaande aanvragen liggen vanaf 9 februari
2012 van maandag tot en met donderdag van
08.30 - 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur
ter inzage bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht
(Raadhuisplein 1).

Verleende omgevingsvergunningen
(verzonden 3 februari 2012)
Omgevingsvergunning voor bouwen
Binnenweg 21 het wijzigen van de pui 2011.320
Omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken
bestemmingsplan
Burgemeester van Lennepweg 48 het bouwen van
een uitbouw en een kelder 2011.343

Omgevingsvergunning voor kappen
Duin en Vaart 2A het kappen van 1 eik en
1 kastanjeboom 2012.020
Strawinskylaan 36 het kappen van een atlasceder
2012.017
Franz Lehárlaan, t.h.v. nr. 40, 58, 64, 110 het kappen van
een kastanje, een es en een robinia 2012.027
De bovenstaande vergunningen liggen vanaf 9
februari 2012 van maandag tot en met donderdag van
08.30 - 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur
ter inzage bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht
(Raadhuisplein 1). Belanghebbenden kunnen
hiertegen bezwaar maken. Zie:”Bezwaar maken of uw
mening/zienswijze kenbaar maken”.

Vergadering
Vergadering commissie voor bezwaarschriften
De commissie voor bezwaarschriften houdt een
vergadering op donderdag 16 februari 2012 om
20.00 uur in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1
20.00 uur bezwaar tegen het verkeersbesluit m.b.t.
Prinsenlaan e.o. - openbaar -

20.30 uur bezwaar tegen de plaatsing van een
boom aan de Voorweg 63 op de lijst van
beeldbepalende bomen - openbaar 21.00 uur bezwaar tegen het besluit met betrekking
tot een aanvraag tot herziening van het
bestemmingsplan “Centrum en omgeving”
- openbaar -

Dit betreft een voorlopige agenda. De definitieve
agenda zal op dinsdag voorafgaand aan de datum
van de hoorzitting via de website www.heemstede.nl
(vergaderstukken & besluiten) beschikbaar zijn.
Voor informatie kunt u contact opnemen met de
secretaris van de commissie, tel. (023) 548 56 07.

Loket Heemstede is er voor u!
Heemstede heeft één centrale plek waar u voor al uw
vragen op het gebied van wonen, zorg en welzijn
terecht kunt, namelijk Loket Heemstede aan het
Raadhuisplein 1. Of het nu gaat om het aanvragen
van een voorziening in het kader van de Wet
maatschappelijke ondersteuning (zoals hulp bij het
huishouden, OV-taxi, aanpassingen in de woning of

een rolstoel) of om informatie en advies, wij helpen u
graag verder.
Iedere werkdag tussen 08.30 en 13.00 uur kunt u,
zonder afspraak, bij het Loket langskomen. U kunt ons
ook bellen om uw vraag te stellen.

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

Uitschrijving GBA
Met onbekende bestemming uitgeschreven
uit de gemeentelijke basisadministratie
persoonsgegevens (GBA).
Als u gaat verhuizen moet u dit ook doorgeven aan uw
(nieuwe) woongemeente. Vaak gaat dit goed,
maar soms wordt dit vergeten. De gemeente start
dan een adresonderzoek op, waarbij de persoon
-indien mogelijk- erop gewezen wordt dat er nog
aangifte van de verhuizing gedaan moet worden.
Als er geen aangifte gedaan wordt of als de
persoon niet te traceren is, besluit het college van
burgemeester en wethouders deze persoon “met
onbekende bestemming” uit te schrijven uit

de gemeentelijke basisadministratie ersoonsgegevens
(GBA). Dit betekent, dat iemand dan ook formeel niet
meer op dat adres staat ingeschreven. De gevolgen
hiervan zijn dat er bijvoorbeeld geen reisdocument
of rijbewijs bij de woongemeente aangevraagd kan
worden en dat er geen gebruik gemaakt kan worden
van verschillende overheidsvoorzieningen. Ook
wordt, als iemand 65 wordt, de AOW gekort. Het is
daarom van groot belang dat alsnog aangifte van een
verhuizing gedaan wordt.
Het college van burgemeester en wethouders heeft
besloten de volgende personen met onbekende
bestemming uit te schrijven:

• G. Ibrahimi, geboren 21-05-1990,
Javalaan 22 A per 10-01-2012
• A.A. Semenenko, geboren 08-11-1987,
Cruquiusweg 180 per 16-01-2012
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden
binnen zes weken na de dag van de bekendmaking
hiervan bezwaar maken door het indienen van een
bezwaarschrift bij het college van burgemeester
en wethouders van Heemstede (Postbus 352, 2100
AJ Heemstede). Ook kunnen belanghebbenden
bij onverwijlde spoed een voorlopige voorziening
aanvragen bij de Rechtbank te Haarlem (Postbus 1621,
2003 BR Haarlem).

Steunpunt vrijwilligerswerk
Zoekt u een vrijwilligersbaan of klus? Heeft uw
organisatie vacatures voor vrijwilligers? Heeft u
vragen over arbeidsvoorwaarden, rechten en
plichten? Of zoekt u een goede cursus/workshop
voor uw vrijwilliger(s)? Dan kunt u terecht bij het

steunpunt Vrijwilligerswerk Heemstede!
p/a Casca-de Luifel - Herenweg 96 - Postbus 578 2100 AN Heemstede.
Spreekuur op afspraak, telefonisch bereikbaar di.
t/m do. van 09.00 tot 12.00 uur, tel: (023) 548 38

24/26. Digitale informatiezuil (dagelijks tijdens
openingstijden van de Luifel).
E-mail: steunpuntvrijwilligerswerk@casca.nl
Website: www.vrijwilligerswerkheemstede.nl

Verkeersbesluiten
1. Stopverbod ter hoogte van Sportparklaan 25 en 25a
Het instellen van een stopverbod voor de in- en uitrit
van het tuincentrum Nijssen op de Sportparklaan 25a
door middel van een gele streep.
2. Verkeersbesluit fietspaden Herenweg fase II
In het kader van het project Herenweg fase II
worden de fietsstroken op de Herenweg tussen de
Koediefslaan en de gemeentegrens met Haarlem
vervangen door fietspaden.
De besluiten en bijbehorende tekeningen liggen vanaf
8 februari 2012 zes weken ter inzage.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de
dag waarop dit besluit is verzonden bij burgemeester
en wethouders een bezwaarschrift indienen ingevolge
het bepaalde in de artikelen 8:1, juncto 7:1 van de
Algemene wet bestuursrecht. Een bezwaarschrift dient
te worden ondertekend en in ieder geval de volgende
onderdelen te bevatten:
- naam en adres indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het
bezwaar zich richt;
- de gronden waarop het bezwaar rust.

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen
schorsende werking. Als een belanghebbende die
een bezwaarschrift heeft ingediend, in afwachting
van de uitkomst van de bezwaarschriftenprocedure,
schorsing wenst van het besluit, kan hij/zij een verzoek
om voorlopige voorziening indienen bij de President
van de Rechtbank Haarlem, sector bestuursrecht,
Postbus 1621, 2003 BR te Haarlem. Een verzoek om
voorlopige voorziening kan ingevolge artikel 8:81 van
de Algemene wet bestuursrecht worden ingediend
indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken
belangen, dit vereist.

Serviceloket Begraafplaats
Alle zaken met betrekking tot overlijden en begraven
zijn op een efficiënte en praktische manier te regelen
aan het Serviceloket Begraafplaats.
Nabestaanden kunnen aan dit loket informatie
opvragen en de brochure over de begraafplaats
verkrijgen. Deze brochure is ook te downloaden
vanaf www.heemstede.nl.

Daarnaast is het mogelijk om ook buiten
openingstijden een digitaal informatiepaneel te
raadplegen met daarop een overzicht (dat u kunt
uitprinten) waar graven gelegen zijn en hoe men er
naar toe moet lopen.

van 09.00 tot 14.00 uur, tel. (023) 528 03 76 (bereikbaar
van 09.00 tot 12.00 uur), fax: (023) 547 98 58,
e-mail: begraafplaats@heemstede.nl.
De begraafplaats is toegankelijk van zonsopkomst
tot zonsondergang.

Serviceloket, Herfstlaan 3 (rechterkant van
hoofdingang) is geopend op werkdagen

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

Gevaar en schade op straat
Bij het Meldpunt overlast kunt u melding maken van
gevaar en schade in de openbare ruimte. Bijvoorbeeld
over defecte straatverlichting, onderhoud aan wegen,
rioolbeheer, kapot straatmeubilair (banken en speeltoestellen) of het openbaar groen in Heemstede.
Meldingen worden in principe binnen één week
afgehandeld.

Overlast

Melden via www.heemstede.nl

Ook overlast van zaken als vandalisme en geluidshinder kunt u doorgeven aan het meldpunt. 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 overlast structureel is én
u vindt dat uw melding aan de politie onvoldoende
resultaat heeft, neem dan contact op met het
meldpunt van de gemeente. De gemeente zal uw
melding dan af- stemmen met de betrokken instanties
en u van de voortgang op de hoogte houden.

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 meldnummer van de gemeente bellen:
(023) 548 57 62. Buiten deze tijden en in het
weekeinde vindt doorschakeling plaats naar een
telefoonbeantwoorder.

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

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

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,

Beroep

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

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

Hoge snelheden
bij controle
Regio - Donderdagavond heeft er tussen 19.15 en 22.15 uur
een snelheidscontrole plaatsgevonden op de Rijksstraatweg in
Haarlem. De snelheid van ruim 1000 weggebruikers werd gecontroleerd en hiervan reden er 83 harder dan toegestaan. De
hoogstgemeten snelheden waren 95 en 96 kilometer per uur. De
maximale snelheid op de Rijksstraatweg is 50 kilometer per uur.
Om hier met een veel hogere snelheid te rijden op een avond dat
het glad kan zijn op bepaalde plekken is ronduit levensgevaarlijk. De politie wil weggebruikers dringend adviseren om hun
snelheid aan te passen aan de winterse omstandigheden. Alle hardrijders krijgen binnenkort een bekeuring thuisgestuurd.

Film bij
Casca
Heemstede - Op woensdag 15 februari draait er een
dramatische thriller met onder andere Geraldine Chaplin in de hoofdrol bij Casca in de theaterzaal van de
Luifel, Herenweg 96, Heemstede.
Aanvang film 20.00 uur - entree 5 euro, filmduur: 101 minuten.

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

Dialezing over Indonesië
Bennebroek - Op vrijdagavond
17 februari organiseert de afdeling Groei & Bloei - Bennebroek
een driedimensionale dialezing,
die wordt verzorgd door de heer
Piet Boersma, met als titel “Indonesië, gordel van smaragd”.
Het bijzondere is, dat het hier
een driedimensionale diaserie
betreft. Dit betekent dat u die
dia’s echt beleeft. U ervaart dit
alsof U zelf door dit prachtige
land reist.
Na een kort verblijf in Singapore
wordt een bezoek gebracht aan

Sumatra, Java en Bali, gevolgd
door een reis naar Lombok en
Sulawesi.
Het is een traditionele route en
zo krijgt de toeschouwer een
goed beeld van Indonesië.
De avond wordt gehouden in
’t Trefpunt van de Protestantse
Kerk, Akonietenplein 1 in Bennebroek, aanvang 20.00 uur. De
entree is gratis.
Voor informatie: Groei & Bloeiafdeling Bennebroek e.o., secretariaat: Dineke van de Siepkamp,
023-5849266.

