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Heemstede - Was de boekenmarkt op De Ark geslaagd. Veel 
ouders hebben in verschillende groepen fantastisch voorgelezen! 
Groep 8 gaf de klap op de vuurpijl door in Bosbeek en St. Jacob 
in de Hout voor te gaan lezen voor ouderen. De leerlingen wer-
den verdeeld in groepjes en over de verschillende  huiskamers 
om aldaar voor te lezen uit een boek, Libelle, of een landelijke 
krant. Tenslotte was het aftreden van de koningin toch ook voor 
sommigen onder hen een ‘hot item’.
Voor de ouderen was het een leuke ervaring om de ‘jonkies’ te 
horen voorlezen, al waren sommige oudjes wel wat hardhorend. 
Voor de leerlingen van groep 8 van De Ark was het een rijke er-

varing, want niet ie-
dereen komt in een 
verzorgingstehuis 
en maakt kennis 
met, soms, hulpbe-
hoevende ouderen. 
En om dan  voor 
een groep ‘vreem-
de’ opa’s en oma’s 
voor te lezen… dat 
is best moeilijk, 
maar héél leuk! En 
dit alles in het ka-
der van de Nationa-
le Voorleesdagen.

Voorlezen aan ‘vreemde’ 
opa’s en oma’s

Achterweg 38
2103 SX Heemstede

Tel. 023-5478578
www.autovanschagen.nl

STOMERIJ EN
WASSERIJ

depot
SIGAREN

SPECIAALZAAK
PAUL MANS

Zandvoortselaan 157
Heemstede

Tel. 023-5242809
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Wim Kuijk keurslager
J. van Goyenstr. 24
tel. 528 90 00

 

v.d. Geest keurslager
Raadhuisstraat 94
tel. 528 64 17

Tr
oT

s v
an

 de
 ke

ur
sla

ge
r

gratis
vers uit eigen keuken

4e

Van schoutenhuis naar tapperij

Stadsherstel koopt het 
Wapen van Heemstede

Het pand, dat stamt uit om-
streeks 1570, is al jaren aan het 
‘verkrotten’ en staat sinds 2007 
leeg. Deze leegstand zorgde voor 
een impasse bij de herontwikke-
ling van het Wilhelminaplein, het 
oudste plein van Heemstede. In 
goed overleg met de gemeen-
te Heemstede kocht Stadsherstel 
het monument en zal het pand 
restaureren en het een woonbe-
stemming geven.
Het rijksmonument op het Wil-
helminaplein begon haar rijke 
historie als schoutenhuis. Hier 
spraken de schout en de schepe-
nen het recht uit in lichte strafza-
ken. In 1622 werd er een ‘baljuw’ 
aangesteld, die naast het recht 
spreken ook de functie van kas-
telein mocht uitoefenen. Zo ver-
anderde het pand van schouten-
huis tot herberg en tapperij. In 
stukken van 1707 wordt het ge-
bouw voor het eerst het Wapen 
van Heemstede genoemd, een 
naam die het pand bijna 300 jaar 
zou houden.
Door de jaren heen kende de 
herberg vele eigenaren, maar 
steeds is het pand uitgebaat als 
herberg of tapperij. Zo koopt 
president–schepen van Amster-
dam Dirk van der Meer het Wa-
pen van Heemstede in 1722. In 

1760 krijgt Maria de Waal de 
tapvergunning. In 1818 wordt 
het pand verbouwd in opdracht 
van logementshoudster Petro-
nella Smeerzaal, die de ruimtes 
o.a. verhuurt voor raadsvergade-
ringen. In de boedelbeschrijving 
uit die tijd is te zien dat de oude 
herberg aan de voorzijde een ka-
mer had met uitzicht op de weg 
en een achterkamer met uitzicht 
op de molenwerf en de tuin. Ver-
der waren er beneden een ver-
trek om te koken en wassen, een 
kantoortje en een voorhuis, op 
de verdieping de mangelzolder 
en kleerzolder, en op de binnen-
plaats een karhuis. Rond 1840 
wordt het pand opnieuw ver-
bouwd en wordt de herberg in-
gericht met twaalf beneden- en 
bovenkamers. Ook tussen 1890 
en grofweg 1940 biedt het Wa-
pen van Heemstede nog onder-
dak aan allerlei vergaderingen, 
feesten en partijen. Van politieke 
partijen tot aan buurtverenigin-
gen en zelfs de Vereniging tegen 
Drankmisbruik huurden ruimten 
van het etablissement. 
In 1991 gaat het dan toch mis. 
Waar de vorige eigenaren nog 
verbouwden en moderniseer-
den met behoud van het karak-
ter, sloopte de dan nieuwe eige-

naar het totale interieur om er 
een Chinees-Japans restaurant 
te beginnen. De opkamer met 
schouw en glas-in-loodramen 
verdwijnen en in de serre aan de 
voorzijde worden de vierkante 
ruitjes vervangen door grote ra-
men met reclameopschriften. Het 
was ook voor eerdere eigenaren 
niet altijd makkelijk de zaak goed 
en rendabel te exploiteren, maar 
het Chinees-Japans restaurant 
heeft nooit goed gelopen. In 2007 
gingen de deuren defi nitief dicht 
en vanaf die tijd staat het pand 
leeg.
Nu, na vijf jaar leegstand, krijgt 
het pand een nieuwe bestem-
ming. Omdat het centrum van 
Heemstede is verschoven en de 
buurt vooral een woonbestem-
ming kent, zullen in het com-
plex nu woningen worden ge-
realiseerd. Een restauratiearchi-
tect zal zich buigen over de op-
dracht om de historische kwali-
teit van het pand in het oude hart 
van Heemstede ook met deze 
nieuwe bestemming zichtbaar te 
maken. Stadsherstel zal het com-
plex in eigendom houden, in lijn 
met haar doelstelling tot langdu-
rig behoudt van monumentaal 
erfgoed. 
De gemeente Heemstede heeft 
aangegeven verheugd te zijn met 
de aankoop door Stadsherstel. 
Met de restauratie en de nieu-
we bestemming wordt het histo-
rische pand aan het oudste plein 
van Heemstede in ere hersteld.

Heemstede – Stadsherstel Amsterdam N.V. heeft de panden 
aan het Wilhelminaplein 4 en 6 te Heemstede gekocht. Na 
jarenlange leegstand en verwaarlozing krijgt het rijksmonu-
ment, eerst het schoutenhuis en later het Wapen van Heem-
stede, een nieuwe bestemming.

HouVanQuiz
Heemstede - Vrijdagavond 15 
februari – de dag na Valentijns-
dag - staat bij ‘t=Weer Vrijdag 
in het teken van de liefde. Doe 
mee met de SuperIkHouVanQuiz. 
Plexat, Herenweg 96, Heemstede 
van 20.00-22.00 uur. Entree: gra-
tis. 

Tel. 023-8200170     www.heemsteder.nl



Heemstede - Op Herenweg 61 
vinden we de Dinkelhoeve. Deze 
boerderij maakte eerst deel uit 
van Ipenrode. Het oorspronkelij-
ke pand dateert uit de 18e eeuw, 
de huidige vorm uit de 19de 
eeuw. Het is een langgevelboer-
derij: de woning en het bedrijfs-
gedeelte liggen achter elkaar.
Behalve een recente foto ook 
een oudere. De Dinkelhoeve 
dreigde in 1970 plaats te moe-
ten maken voor een straat tus-
sen de Dinkellaan en de Rijn-
laan. Aan onderhoud was daar-
om een poos weinig gedaan. In 
1971 viel het besluit dat de boer-
derij behouden kon blijven en 
dat gebeurde gelukkig. Inmid-
dels is de Dinkelhoeve een ge-
meentelijk monument.
Dit ecologisch melkveebedrijf, 
sinds jaar en dag in het bezit van 
de familie Milatz, is een van de 

 
02  de Heemsteder • 6 februari 2013

laatst overgebleven boerderij-
en in Heemstede. In het zojuist 
verschenen nummer van Heer-
lijkHeden, het kwartaaltijdschrift 
van de Historische Vereniging 
Heemstede-Bennebroek, ver-
krijgbaar in de boekhandel, vindt 
u er een artikel over plus heel 
veel andere interessante infor-
matie. Kijk ook op www.hv-hb.nl.

COLOFON

Verschijnt woensdag
EDITIE 5:
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Camplaan 35
2103 GV Heemstede
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Fax 023-8200169
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. 
Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te worden 
ingestuurd, dus voorzien van 
naam, adres, telefoonnum-
mer en/of e-mailadres. Deze 
gegevens worden niet volledig 
in de krant gepubliceerd; wél 
naam en woonplaats. Anoniem 
ingezonden brieven worden 
niet in behandeling genomen. 
De redactie behoudt het recht 
om brieven in te korten of niet 
te plaatsen.

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

WWW.HEEmsTEDEr.nl

van 1930

Dinkelhoeve nu.

Dinkelhoeve rond 1970 (foto’s: Theo Out).

Wie, Wat, Waar, Waarom
en Wanneer?

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

Wie ben je en wat heb je met Heemstede?
Mijn naam is Jasper de Zwart, 33 jaar, 15 jaar werkzaam en sinds 
2004 de trotse eigenaar van de kleurrijkste winkel, Verfhandel 
Ree. 

Wat voor werk doe/deed je?
De jaren voor dat ik hier in dienst kwam heb ik verschillende 
stages en bijbaantjes gehad van horeca tot schoenenverkoper. 
Verkopen is een passie/hobby, het maakte mij dus niet uit wat 
ik moest verkopen.
Kleur verkopen in de vorm van behang en of verf gaat nog een 
stapje verder. Los van het technische gedeelte komt er ook een 
stuk emotie bij. Hoe beleef je een kleur en welke functie moet 
hij hebben (rustgevend zoals de slaapkamer, actief op het kan-
toor of neutraal?)

Waar vertoef je het liefst in je vrije tijd?
Veel vrije tijd als ondernemer heb en/of wil ik niet. Ik moet bezig 
zijn anders word ik onrustig. De rust vind ik in m’n gezin. Lekker 
thuis of de hort op met z’n drietjes.

Waarom is ons land prettig om te wonen
(of misschien wel niet?)
Heemstede is een dorp waar ik mij thuis voel. Ik ben er opge-
groeid en heb me er altijd veilig gevoeld. Ik ken veel bewoners 
dan wel niet altijd bij naam maar begrijp wel wat ze niet en wel 
willen. We hebben een fantastische winkelstraat met veel aan-
bod, auto kun je parkeren voor de deur en er zijn vriendelijke 
winkeliers. Samenhorigheid ontbreekt nog wel eens zowel bij de 
winkeliers als in woonwijken, gemeente en bij de mens zelf. We 
denken steeds meer in de ‘IK’ vorm terwijl je met z`n allen meer 
kunt bereiken, is mijn mening.

Wanneer ben je het meest in je sas?
Ik ben in m`n sas wanneer ik een leuke mensen om me heen 
heb. Die ik zowel positieve energie kan geven als kan ontvangen. 

Jasper de Zwart
Jasper de Zwart
Jasper de Zwart

De

Vijf W’s 
voor...

Onbekend Heemstede
Dinkelhoeve

Vrouwennetwerk
Regio - Edwin van Laar, natuur-
liefhebber en fotograaf, geeft 
donderdag 7 februari een lezing 
met diapresentatie over het le-
ven van de vogels in de tuin door 
de vier jaargetijden heen. De lo-
catie is de Herberg, Westerhout-

park 46 te Haarlem. Voor de le-
den van NVVH-Vrouwennetwerk 
is de toegang gratis, introducés 
betalen 2,50 entree.
Wilt u meer weten over deze ac-
tieve 55+ vrouwenvereniging, 
neem dan contact op met me-
vrouw E. Grolman van ’t Net, tel. 
5477486 of www.nvvh.nl.
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Vervaardigd door Ellen Wolff uit Heemstede

Borstbeeld van Hella Haasse 
onthuld in bibliotheek
Heemstede - Op 2 februari 
2013 is bij gelegenheid van de 
95ste geboortedag van schrijf-
ster Hella (Hélène) S(erafi a) 
Haasse een borstbeeld onthuld 
door haar dochter in de cen-
trale openbare bibliotheek van 
Amsterdam. Het bronzen beeld 
is vervaardigd door de Heem-
steedse kunstenares Ellen Wolff. 
De manifestatie had plaats in de 
Hella Haassezaal op de zesde 
etage en werd vanuit Heemstede 
o.a. bijgewoond door wethouder 
mevrouw Christa Kuipers. 

OBA
De op 7-7-2007 geopende open-
bare bibliotheek van Amster-
dam (OBA) aan de Oosterdoks-
kade is met 28.000 vierkante me-
ter de grootste van Europa, zelfs 
3.000 vierkante meter groter dan 
de Bijenkorf en zal pas volgend 
jaar door de nieuwe bibliotheek 
van Birmingham worden over-
troffen met 32.000 vierkante me-
ter. Bovendien wordt de OBA ge-
rekend bij de top-10 van open-
bare bibliotheken wereldwijd, 
naast o.a. New York, Seattle, Los 
Angeles, Vancouver, Mexico-
City, Shanghai en Alexandrië. De 
hoofdstadbibliotheek is 7 da-
gen per week open van 10-20 
uur en wordt dagelijks door ge-
middeld 5.000 personen bezocht. 
Al 7 maanden na de openstel-
ling kon de miljoenste bezoeker
worden geregistreerd. Het totale 
bezit bedraagt 1.6 miljoen boe-
ken en andere media en het ge-
bouw bestaat uit o.a. een jeugd-
bibliotheek, fonotheek, tentoon-
stellingszaal, studieruimten met 
ruim 1.000 zitplaatsen en 490 in-
ternetcomputers, een Revemu-
seum, een theater op de 7e ver-
dieping en 2 restaurants. De in-
stelling beschikte al over beel-
den van Simon Vestdijk, Wil-
lem Frederik Hermans, Godfried 
Bomans, Harry Mulisch, Simon 
Vinkenoog, maar Hella Haasse 
ontbrak nog. Toch was het de-
ze schrijfster die bij de offi ciële 
opening een lofrede hield waarin 
zij het belang van de bibliotheek 
voor haar ontwikkeling bena-
drukte.

Programma
Na een welkomstwoord door di-
recteur Hans van Velzen, hield 
Sylvia Dornseiffer (directeur Am-
sterdams Fonds voor de Kunst) 
een boeiende lezing ‘Ontmoe-
ting met Hella Haasse’, waar-
in zij aangaf dat de schrijfster 
helaas nooit een Amsterdamse 
prijs kreeg en daarom de postu-
me lofprijzing in de bibliotheek 
verdiend is. Vervolgens gaf El-
len Wolff, mede aan de hand 
van fi lmbeelden, een toelichting 
op haar werk afsluitend met een 
persoonlijk gedicht dat op de 
aanwezigen veel indruk maak-

te. De onthulling geschiedde 
door mevouw Ellen van Lelyveld, 
dochter van de in 2011 overle-
den letterkundige.

Hella Haasse’s 1 jarig verblijf
in Heemstede
Hella Haasse is in 1918 geboren 
in Batavia. Na de ziekte van haar 
moeder, die in 1924 in een sana-
torium in het Zwitserse Davos is 
opgenomen bleef de vader in In-
dië achter en zijn de twee kin-
deren vanuit Surabaya neer Ne-
derland teruggekomen. De jonge 
Hella kwam aanvankelijk terecht 
bij de grootouders van moe-
derskant, opa dr.A.C.G.de Vries 
[in 1936 in Heemstede over-
leden] en oma Hélène Serafi a 
Weitzel [in 1933 gestorven] die 
in een huis met de gevelsteen 
de ‘Meermin’ woonden op het 
adres Jeroen Boschlaan 7. In ‘Re-
tour Grenoble’ zei ze in 2003 aan 
Anthony Mertens: “Die mensen 
en vooral wat er schuilging ach-
ter wat ik van ze zag en over ze 
hoorde, zijn erg belangrijk voor 
me geweest. Telkens ontdekte 
ik dat de dingen die ik dacht te 
weten anders moest interprete-
ren. Ze bestonden ook in hoofd-
zaak op afstand. Ik had voor-
al uit de verte, vanuit Indië, en 
via de mededelingen van ande-
ren, met ze te maken. Ze waren 
de onbekende achtergrond van 
mijn leven, een voortdurende 
bron van raadsels.” Verder merk-
te ze over het verblijf in Heem-
stede en Baarn op: “Dat was een 
heel kenmerkende periode die 
belangrijk voor me geweest is, 
omdat je als kind bijna drie jaar 
niet thuis was. Dat heb ik ach-
teraf wel ingezien. Toen heeft het 

fantaseren een belangrijke func-
tie gekregen.” De grootvader die 
als antiquaar en veilinghouder 
in Amsterdam werkte was altijd 
druk met zijn werk en had wei-
nig tijd voor Hella. Haar domi-
nerende grootmoeder moet een 
nerveus-drukke vrouw zijn ge-
weest, variërend van overdadige 
vrolijkheid tot driftbuien, die het 
kleinkind in een keurslijf van ver-
boden en voorschriften snoerde 
ter wille van het vlekkeloze aan-
schijn van huis en huisraad met 
kastjes vol snuisterijen, kande-
laars en bonbonnières, waar 
geen ruimte was voor kinder-
spel, laat staan om te spelen met 
leeftijdgenootjes. In haar auto-
biografi sche publicatie ‘Zelfpor-
tret als legkaart’ (1954) schreef 
zij voor een kind in een gepolijst 
huis te wonen, waar ze weer een 
in zichzelf besloten leventje leid-

de. Als er dan problemen met 
school komen wordt de 8-jari-
ge Hella ondergebracht in een 
kinderpension te Baarn. Daar 
woonden ook de andere groot-
ouders, evenals haar broer. Veel 
later, in 1962, zou de schrijfster 
een sleutelman publiceren on-
der de titel ‘de Meermin’ waar-
in reminiscenties aan haar tij-
delijk verblijf in Heemstede zijn 
verwerkt. In een vraaggesprek 
met dagblad ‘Trouw’ in 1997 ver-
telde Haasse “dat ze zich juist 
de laatste jaren zeer met haar 
persoonlijke levensgeschiede-
nis bezig was gaan houden. Ik 
zoek nu naar de ervaringen uit 
mijn jeugd. Ik wil de mythologie 
van de verbeelding en de naak-
te feiten scheiden.” Het boek ver-
scheen nog in hetzelfde jaar on-
der titel ‘Zwanen schieten’, maar 
de aangekondigde ‘zekerheden’ 
ten aanzien van het verleden 
bleven grotendeels uit.

Veel lof voor Ellen Wolff
De beeldhouwster Ellen Wolff is 
lid van de kunstenaarsvereni-
ging Kunst Zij Ons Doel (KZOD) 
in Haarlem. Zij maakte het borst-
beeld van Adriaan Pauw bij het 
Oude Slot, een sculptuur ‘de
Balans’ voor de Heemsteed-
se apotheek aan de Binnenweg, 
een beeld van natuurvorser Jac. 
P.Thijsse (in bewaarcollectie bi-
bliotheek) en de karakteristieke 
kop van Harry Mulisch. Alvorens 
Hella Haasse te verbeelden heeft 
zij zich verdiept in haar leven 
en werk. Van het kleimodel zijn 
twee exemplaren in brons gego-
ten, 1 voor het Letterkundig Mu-
seum in Den Haag ten behoe-
ve van de nationale schrijvers-
galerie en 1 voor de bibliotheek
Amsterdam. Het nulde product 
in klei zal van 14 februari tot 
en met 20 mei 2013 zijn te zien 
bij Bijzondere Collecties van de 
Universiteit van Amsterdam op 
een expositie over vrouwen in de 
Nederlandse geschiedenis. Te-
gelijk met een rijk geïllustreerd 
boekwerk van meer dan 1.400 
pagina’s: ‘1001 vrouwen uit de 
Nederlandse Geschiedenis’. 
Het beeld van Hella Haasse 
werd door de talrijke aanwezi-
ge personen bij de presentatie
in Amsterdam enthousiast ont-
vangen. 
Hans Krol

Na de onthulling: Ellen Wolff en oud-Heemstedenaar Job Cohen als 
voorzitter Raad van Toezicht OBA.

Het huis de Meermin in Heemstede waar de 7-jarige Hella Haasse bij 
haar grootouders woonde.

Belangrijke 
benoeming 

Heemstedenaar 
Heemstede - Tijdens de jaar-
lijkse wetenschappelijke con-
ferentie die van 31 januari tot 3
februari in San Francisco, Cali-
fornië, plaatsvond, is dr. Albert 
de Roos gekozen tot voorzit-
ter van de Maatschappij voor
Cardiovasculaire Magneti-
sche Resonantie. Hij volgt An-
dre Arai op van het Nationaal 
Gezondheids Instituut in Be-
thesda, USA. Dr. de Roos is 
als hoogleraar radiologie ver-
bonden aan het Leids Uni-
versitair Medisch Centrum en 
woonachtig in Heemstede. Hij 
verricht sinds een kwart eeuw 
onderzoek om via CT en MRI-
technieken aangeboren hart-
ziekten op te sporen.

Belangrijke 

Dienst Cruquius
Regio – In gebouw ‘de Rank’ 
aan de Spieringweg 801 te 
Cruquius vindt zondag 10 fe-
bruari om 15.00 uur een viering 
plaats met pastor Mariëlle Roo-
sen-van der Lans. Het betreft 
een viering m.m.v. koor Mitswa 
uit Nieuw-Vennep.

Dienst Spaarne
Regio – Zondag 10 februa-
ri om 10.00 uur vindt in de kerk-
zaal in het Spaarne Ziekenhuis 
in Hoofddorp een kerkdienst 
plaats. Het is een dienst van 
Woord en Tafel met een oecume-
nisch karakter. Iedereen is wel-
kom, zowel patiënten alsook be-
zoek. Voorganger is ds. Petra Re-
nes. De zang wordt ondersteund 
door het koor ‘Wijdt Hem uw 
lied’ uit Nieuw-Vennep (avond-
maalviering).

St. Jozefparochie 
Bennebroek

Bennebroek – Eucharistiedien-
sten van de St. Jozefparochie 
Bennebroek: woensdag 6 febru-
ari om 19.00 uur en vrijdag 8 fe-
bruari om 9.00 uur. Beide dien-
sten met past. Verhaegh.
Op zaterdag 9 februari om 19.00 
uur Eucharistie, past. Verhaegh, 
Intermezzo. En zondag 10 fe-
bruari om 10.30 uur Woord- en 
Comm. viering, past. M. Baltus, 
klassieke muziek.
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“Die kaart past helemaal bij 
vader!” 
Een kaart van een blauwe 
lucht met grote witte wolken 
erin: vader was piloot en dit 
beeld zag hij vaak. Dus vond 
de familie deze kaart hele-
maal passend.
Er is veel mogelijk. We heb-
ben veel soorten kaarten, 
zoals hierboven genoemd. 
Daarnaast hebben we kaar-
ten met bijvoorbeeld een 
aquarel van een klaproos of 
van het strand en de duinen. 
Kaarten met een bloem of 
een polderlandschap. Kaar-
ten zonder afbeelding zijn er 
ook. 

Eigen afbeelding
Regelmatig hebben de na-
bestaanden eigen ideeën 
over de rouwbrief: een kaart 
met een foto van het laatste 
schilderij dat moeder maakte 
of een scan van een borduur-
werk van oma. Uit de verza-
meling die iemand had kan 
een voorwerp gekozen wor-
den die als foto op de kaart 
komt. Zo was er een familie 
waar de uil een rode draad 
in de verzameling was. De 
kinderen kozen één van de 
uilen uit. Deze werd de rode 
draad in alle dagen van het 
afscheid. Ook op het liturgie-
boekje kwam de uil terug.
Voor het afdrukken van deze 

eigen afbeelding hebben wij 
diverse soorten blanco kaar-
ten: van iets getint wit tot 
witte Oud-Hollandse kaar-
ten. Daarnaast kunt u kiezen 
uit diverse afmetingen: vier-
kant, rechthoekig liggend of 
staand of dubbele A-5.
Wij kunnen u adviseren. Wij 
werken met een drukker sa-
men die uw wensen kan re-
aliseren.

Voorbereiden
Van tevoren nadenken over 
de vorm van de  rouwbrief 
maakt de beslissing op het 
moment van overlijden ge-
makkelijker. Helaas is dat 
niet altijd mogelijk. Als het 
overlijden plotseling is, is de 
gedachte dat de beslissing 
over de rouwbrief vrij snel 
genomen moet worden. Dit is 
niet altijd nodig; soms is het 
juist goed het de volgende 
dag te doen. Soms heeft het 
tijd nodig iets te bedenken 
voor de kaart wat echt klopt. 
Neem die tijd. 

Mogelijkheden rond het
laatste afscheid

Welke rouwbrief?

Marry Brokking van
Brokking & Bokslag 
Uitvaartbegeleiding 
in Haarlem
Tel. 023-5310 238

Heemstede - Op 14 februari vieren we Valen-
tijnsdag. Van oudsher de dag waarop gelief-
den elkaar anoniem verrassen. In Nederland 
wordt Valentijn in een wat breder verband ge-
vierd en geven we ook een aardigheidje aan 
wie men dankbaar is, bijvoorbeeld de buur-
vrouw die altijd klaar voor je staat. En eigen-
lijk kunnen we onze dierbaren niet vaak ge-
noeg laten merken hoeveel we van ze hou-

den. In de Wereldwinkel zijn veel leuke Valen-
tijncadeautjes verkrijgbaar waaronder hartjes 
van uiteenlopend materiaal zoals hout, steen, 
metaal, oude autobanden. En, niet te vergeten: 
de Fair Trade chocolade harten.

Vriendelijke geprijsde vriendschapscadeau-
tjes voor jong en oud bij Wereldwinkel Heem-
stede, Raadhuisstraat 29. 

Vier Valentijn met hartveroverende 
Fair Trade cadeautjes

CDA-raadslid Wim Heeremans:

“Bravo winkeliers! En nu 
de bibliotheek nog”
Heemstede - Vorige week werd 
bekend dat het winkelgebied 
Binnenweg – Raadhuisstraat tot 
het op een na leukste van Ne-
derland is uitgeroepen. “Onze fe-
licitaties voor alle winkeliers en 
speciaal voor Chocolaterie Van 
Dam die ook nog eens de leukste 
winkel is geworden,” zegt CDA-
raadslid en fractievoorzitter Wim 
Heeremans. “Met elkaar hebben 
de winkeliers de schouders eron-
der gezet om dit geweldige resul-
taat te bereiken. Met deze erken-
ning zie ik ook de inspanningen 
van de gemeenteraad beloond. 
Twee jaar geleden is in nauw 
overleg met de winkeliersvereni-
ging de Binnenweg opnieuw in-
gericht. Een goede beslissing, dat 
zien we nu bevestigd.” 

Maar, het behalen van deze ti-
tel moet geen reden zijn om vol-
daan achterover te leunen. Het 
CDA ziet nog meer kansen om 
de positie van de Binnenweg te 
versterken. Heeremans: “Vorig 
jaar hebben wij aangegeven de 
bibliotheek graag naar het ou-
de postkantoor te willen halen. 
Daarbij moet je denken aan een 
moderne bibliotheek, een ont-

moetingsplek waar je onder het 
genot van een kopje koffie een 
krant of tijdschrift in het leesca-
fé kunt inkijken, terwijl de kinde-
ren lekker een stripboek lezen of 
naar muziek luisteren. Zoiets is 
natuurlijk prima te combineren 
met een bezoek aan onze mooie 
winkelstraat. Sterker nog, de bi-
bliotheek zal een aanzuigende 
werking krijgen op de Binnen-
weg.”

Heeremans is dan ook verheugd 
dan B en W recent hebben be-
sloten een haalbaarheidsonder-
zoek in te stellen naar het idee 
van het CDA. 

Het CDA heeft cultuur altijd hoog 
in het vaandel staan. Dat bleek 
nog eens bij de begrotingsonder-
handelingen in november. Toen 
boekte de fractie succes door 
een aantal eerder voorgestelde 
bezuinigingen op onder ande-
re de bibliotheek en de Stichting 
Podiumprogrammering te kun-
nen schrappen. Dat was moge-
lijk door een beperkte OZB-ver-
hoging. “Met de beoogde ver-
huizing van de bibliotheek zul-
len we als gemeente op termijn 

fors kunnen besparen. Het huidi-
ge gebouw kost ons nu jaarlijks 
een hoop geld. Bovendien krijgt 
het historische, door Dick Grei-
ner ontworpen gebouw een cul-
turele bestemming. Een niet on-
belangrijke bijkomstigheid vindt 
het CDA.”

De fractievoorzitter twijfelt niet 
aan de uitslag van het haalbaar-
heidsonderzoek. “Die kan alleen 
maar positief zijn. De locatie in 
het winkelgebied is perfect. Het 
historische gebouw blijft behou-
den, iets waar ook de Historische 
Vereniging Heemstede-Benne-
broek heel blij mee is. De bibli-
otheek die wij in gedachten heb-
ben zou ongeveer negenhon-
derd vierkante meter nodig heb-
ben. Die ruimte is daar te reali-
seren. Van een aantal winke-
liers hebben we al gehoord dat 
ze het fantastisch zouden vinden 
de bibliotheek als buur te krij-
gen. Ze maken zelfs al plannen 
hoe ze hier op in kunnen spe-
len. Al met al een win-win-winsi-
tuatie als je het mij vraagt. Goed 
voor de bibliotheek en haar be-
zoekers, goed voor de Binnen-
weg en goed voor de gemeente!”

Massaal hulp voor een fietslampje Heemstede - Een vrouw belde 
maandagavond de politie nadat 
ze in het water naast de Kadijk 
in Heemstede een fietslampje 
zag. Omdat niet helemaal zeker 
was of er wellicht een persoon 
te water was geraakt werden 
er vier brandweerwagens, twee 
politiewagens en een ambulan-
ce opgeroepen naar de Kadijk in 
Heemstede. Al snel bleek dat er 
alleen een lampje in het water 
lag en geen persoon. De opge-
trommelde hulpdiensten konden 
dan ook weer snel terug keren 
naar de kazerne. Enkele buurt-
bewoners vonden de massale 
inzet wat overtrokken maar een 
agent gaf aan dat er in dit soort 
situaties het zekere voor het on-
zeker wordt genomen voor het 
geval er wel iemand in het water 
terecht zou zijn gekomen.Fo
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Zorgen D66 om sluiten 
nachtapotheek Haarlem
Regio - Er is kans dat de nach-
tapotheek aan de Gedemp-
te Oude Gracht in Haarlem ge-
sloten wordt. Het zou niet meer 
rendabel zijn om de apotheek 
’s nachts open te laten. D66 
Heemstede maakt zich hierover 
zorgen en stelde in december 
vragen aan het college, waarop 
het college onlangs reageerde. 

Als de Centraal Apotheek er 
’s nachts mee stopt, moeten 
mensen die dringend medicij-
nen nodig hebben, naar een 
nachtapotheek in Amsterdam 
of Beverwijk. Het college is het 
met vragensteller Bert van der 
Linden eens dat de nachtapo-
theek een belangrijke voorzie-
ning is voor de inwoners en dat 
het wenselijk is dat in de regio 
gedurende 24 uur per dag far-
maceutische zorg kan worden 
geleverd. Maar dit is een ge-
zamenlijke verantwoordelijk-
heid van de zorgverzekeraars 
en de apotheken; de gemeen-
ten hebben formeel geen rol bij 
het maken van afspraken over 
de invulling van deze zorg. 

Bereikbaarheidsnorm van
minuten 
De Inspectie Gezondheidszorg 
en de zorgverzekeraars hante-
ren voor de aanwezigheid van 
deze vorm van zorg een bereik-
baarheidsnorm van 45 minuten. 
Nachtapotheken in Beverwijk 
en Amsterdam vallen daar dus 
binnen. Maar het college vindt 
dat het verwijzen van mensen 
naar Amsterdam of Beverwijk 
niet aansluit bij het beleid van 
de overheid en de wens van 
burgers om langer zelfstandig 

te wonen en zorg dicht bij huis 
te leveren/ontvangen.

Regionaal overleg
Het college maakt zich daarom 
zorgen over de gevolgen van 
het vervallen van deze belang-
rijke schakel in de zorg dicht 
bij huis. Dat geldt ook voor 
de regio: ook het portefeuille-
houdersoverleg Zuid-Kenne-
merland onderschrijft het be-
lang van de nachtapotheek in 
de regio als belangrijke scha-
kel in de zorg dicht bij huis in 
Zuid-Kennemerland. De wet-
houders Welzijn van Haarlem 
en Heemstede gaan daarom 
op zeer korte termijn, namens 
de gemeenten in Zuid-Kenne-
merland, in gesprek met zowel 
de apothekers als Achmea (de 
grootste zorgverzekeraar in de 
regio) en zullen aandringen op 
het vinden van een oplossing. 

D66 Heemstede wacht de uit-
komst van dit gesprek in span-
ning af.

VEW verliest derby van HBC
Heemstede - Na weken van 
wintersweer kon VEW einde-
lijk weer eens ‘los’ op het voet-
balveld. Na weken de condi-
tie op peil te houden met soccer 
squash, zaalvoetbal, strand trai-
ning en de sportschool konden 
de spelers van VEW het eindelijk 
weer eens laten zien op een echt 
voetbalveld. Helaas bleek de 
overgang te groot en ging VEW 
met 2-0 ten onder tegen dorps-
genoot HBC. Ook het tweede van 
VEW speelde een uitwedstrijd. 
Hillegom 4 was de tegenstander. 
Er werd verdienstelijk gelijk ge-

speeld;1-1. Het derde van VEW 
kon 1 helft goed meekomen met 
Swift maar moest zich de tweede 
helft gewonnen geven. 
As vrijdag is er in de VEW-kanti-
ne weer klaverjassen.  Dan kun-
nen het eerste van VEW en het 
derde van VEW revanche ne-
men op de slechte start van de 
tweede competitiehelft. VEW1 
neemt het thuis op tegen Storm-
vogels. Aanvang 14.30 uur sport-
parklaan. VEW 3 gaat op bezoek 
bij AFC. Het tweede van VEW 
krijgt om 12.00 uur Hoofddorp 2 
op bezoek. 

Onnodig Kon. HFC van Hilversum
Regio - Na 23 september 2012 
verspeelde HFC geen enkel punt 
meer. Afgelopen zondag liep het, 
geheel onnodig, puntverlies op 
in en tegen Hilversum. De eind-
stand van 1-0 stond al na drie 
minuten op het bord. Midden-
velder Robin de Weij van Hilver-
sum omspeelde vrij eenvoudig, 
de weer eens in de basis opge-
stelde rechtsachter, Marc Baard-
man. De Weij wilde de bal voor-
zetten maar de die vloog, mede 
gedragen door de straffe wind, 
over de geheel verraste doelman 
Van der Werff net bij de twee-
de paal in het doel. Niets aan 
de hand dachten de meegereis-
de supporters van HFC. Het was 
zichtbaar dat HFC meer klas-
se in huis had dan hun oppo-
nent. Toch speelde HFC een van 
haar mindere wedstrijden. Hil-
versum bleek in de duels wat fel-
ler en heel veel passes van HFC 
kwamen net niet goed aan. Hil-
versum loerde op de counter en 
liet zich inzakken. HFC kreeg wat 

mogelijkheden via Martijn Tjon-
A-Njoek, Donny Verdam, Car-
los Opoku en Wouter Haarmans. 
Het was het steeds net niet en de 
verdediging moest alert blijven 
op de uitvallen van Hilversum. 
Giorgion Berkleef  bleek een 
moeilijk te bespelen Hilversum-
mer die gaandeweg uitgroeide 
tot de smaakmaker van de ploeg. 
Samet Sukus ontving al snel een 
gele kaart. Kort na rust ontving 
hij zijn tweede kaart en stond 
Hilversum met nog ruim een half 
uur te spelen met 10 man in het 
veld. Met de striemende regen 
en wind in de rug leek HFC de 
wedstrijd te doen kantelen. Tien-
tallen mogelijkheden en kansen 
werden gemist. Steeds trof HFC 
een been of lichaam van de Hil-
versummers die de meest onmo-
gelijke ballen nog wisten te ke-
ren. Ballen van de doellijn ha-
len bleek een favoriete bezigheid 
van de Hilversummers.  Doelman 
Stijn Waals was zeker betrouw-
baar maar tot spectaculaire red-

dingen werd hij niet gedwon-
gen. De boomlange Carlos Opo-
ku verliet zijn plek in de verde-
diging en zorgde als extra spits 
voor de nodig ontrust bij Hilver-
sum, maar keer op keer bleek 
Hilversum een onneembare ves-
te. Slechts één maal in de twee-
dehelft zorgde Hilversum aanval-
lend voor opwinding. Aanvaller 
Van der Pol miste voor opendoel. 
Hilversum beperkte zich, door 
HFC gedwongen, tot verdedigen 
zodat zelfs HFC goalie Van der 
Werff de laatste minuten in de 
spits opdook, maar ook hij kon 
zijn fout bij de tegengoal niet 
goedmaken. De Hilversum spe-
lers vielen elkaar na het laatste 
fluitsignaal massaal in de armen. 
Met 10 man wist men een ontke-
tend HFC van de winst af te hou-
den. Door het puntenverlies van 
koploper Alphense Boys blijft de 
schade voor HFC beperkt.
Zondag 10 februari treft HFC in 
een thuiswedstrijd DHC uit Delft. 
Eric van Westerloo

Bert van der Linden.

Heemstede akkoord met 
investering in bereikbaarheid
Heemstede - In de raadsver-
gadering van 31 januari ging de 
gemeenteraad unaniem akkoord 
met een investering voor het ver-
beteren van de bereikbaarheid in 
de regio. Hier en daar sputterden 
verschillende fracties nog wat 
tegen maar de investering van 
2,4 miljoen euro over een perio-
de van 15 jaar ligt nu vast. Dat 
Heemstede daar slechts 1,3 mil-
joen euro van terugziet, via ge-
plande projecten binnen Heem-
stede, was voor sommige raads-
leden wat lastig te verteren.

Maas (PvdA) wilde best wat 
meer tijd nemen voor een be-
slissing die 15 jaar loopt. Ver-
wacht mag worden dat geen van 
de raadsleden het einde van dit 
project ‘in functie’ zal meemaken 
en dus regeren zij nu over hun 

graf heen. De VVD kwam met 
een boodschappenlijstje voor de 
wethouder verkeer. De liberalen 
willen dat eerst de Duinpolder-
weg er komt, dan de verbinding 
Randweg/ Zeeweg en tot slot de 
Mariatunnel (Randweg/Schip-
holweg). Zij vervatten dit in een 
motie die werd gesteund door 
D66 en het CDA en aldus werd 
aangenomen. Of de andere deel-
nemende gemeenten daar ook 
zo over denken zal de toekomst 
leren. Unaniem werd een motie 
van de PvdA aangenomen, waar-
bij de deelnemende gemeenten 
worden verzocht openbaarheid 
in acht te nemen bij de ontwik-
keling van plannen en het toe-
wijzen van gelden.
Gelijktijdig met Heemstede nam 
ook de gemeente Haarlem een 
motie met dezelfde strekking 

aan en naar verwachting volgt 
Bloemendaal op 7 februari. Met 
het vullen van het bereikbaar-
heidsfonds geven de deelne-
mende gemeenten bij de Provin-
cie en het Rijk aan dat het geen 
loze wensen zijn en zij er ook 
financieel iets voor over hebben. 

Dat er co-financiering door de 
Provincie en het Rijk nodig is zal 
blijken, want met een handvol 
miljoenen uit het fonds is geen 
tunnel van 1,5 kilometer aan te 
leggen. Amsterdam weet daar 
alles van. Door het opleggen 
van openheid aan de betrokken 
wethouders behouden de raads-
leden hun invloed op de gang 
van zaken en kunnen zij de ge-
meente behoeden voor onom-
keerbare stappen.
Eric van Westerloo

Internet en 
email (55+)
Heemstede - De cursus Internet 
en email (55+) start bij Casca in 
de Luifel, Herenweg 96, Heem-
stede op woensdag 27 februari 
van 13.00 tot 15.30 uur. Aan de 
orde komen de basisvaardighe-

den met aandacht voor theorie: 
wat is Internet? Wat is surfen? 
Wat is e-mail? Er wordt ook ge-
oefend met surfen en e-mailen. 
Basiskennis van Windows is be-
slist nodig, minstens een Basis-
cursus Windows. Opgeven kan 
telefonisch op werkdagen tus-
sen 9.00 en 12.00 uur: tel. 023-
548 38 28 kies 1 of via www.cas-
ca-cursus.info.

Herinrichting van start
Bennebroekbos wordt afwisselend bos
Bennebroek - De herinrich-
ting van een deel van het Ben-
nebroekbos komt in een nieu-
we fase. Het nieuwe plan van 
de landschapsarchitect is be-
sproken met omwonenden. De 
vergunning is binnen en maan-
dag 4 februari is een aannemer 
begonnen met de herstelwerk-
zaamheden. Het gaat dan om 
het deel van het bos grenzend 
aan de Binnenweg waar Land-
schap Noord-Holland oorspron-
kelijk een hakhoutbos van wilde 
maken.

Het nieuwe plan van land-
schapsarchitect Peter Verhoeff 

houdt rekening met de histo-
rie van het gebied en de wensen 
van omwonenden. Het plan gaat 
uit van een parkbos dat een sa-
menspel is van natuur- en cul-
tuurwaarden. De omwonenden 
zijn nauw betrokken geweest bij 
de planvorming en positief over 
het resultaat. Nu de omgevings-
vergunning van de gemeente 
Bloemendaal er is kan het plan 
uitgevoerd worden.

Loonwerker Chris Portengen is 
met het werk gestart. Omwonen-
den hebben al kennis met hem 
gemaakt. De Belvedère wordt 
opgehoogd en krijgt het oor-

spronkelijke profiel, de lindebo-
men op de heuvel die in de zicht-
lijn staan worden verplant. Ver-
der maakt Portengen plantga-
ten en treft voorbereidingen voor 
de boomplantdag op zaterdag 2 
maart. 

De aannemer plant veel verschil-
lende soorten bomen en strui-
ken waardoor er een afwisse-
lend bos ontstaat. Voor kleur 
op de bodem worden er aller-
lei bolgewassen gepoot. Land-
schap Noord-Holland gebruikt 
biologisch geteeld plantmateri-
aal (EKOkeur) van boomkweke-
rij Van der Bom uit Oudenbosch.
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Een roos voor 
burgemeester Heeremans
Heemstede - Maandag 4 februari was het wereldkankerdag. 
Voorafgaand aan deze themadag zijn afgelopen week onder het 
motto ‘Kanker heb je samen’ door heel Nederland 11.000 door-
geefrozen verspreid. De Wereldkankerdag-rozen zijn bedoeld 
om mensen die met kanker geconfronteerd zijn sterkte te wen-
sen en troost te bieden, of om mensen die zich inzetten voor een 
naaste met kanker te bedanken voor de goede zorgen. De ro-
zenactie is onderdeel van de IPSO-campagne ‘Kanker heb je 
samen’, die op touw is gezet om het werk van de ruim 70 in-
loophuizen en psycho-oncologische centra in Ne-derland onder 
de aandacht te brengen. Hier kunnen mensen met kanker en 
hun naasten terecht voor ondersteuning bij het verwerken van 
de emotionele, psychische en sociale gevolgen van kanker. In 
Heemstede kreeg burgemeester, mevrouw Heeremans een roos. 
Zij ontving de bloem van Carla Hamer-van Onselen, woonachtig 
in Heemstede en als vrijwilliger verbonden aan het Adamas in-
loophuis in Nieuw-Vennep. Carla is helaas ‘ervaringsdeskundi-
ge’, want zij verloor haar man anderhalf jaar geleden na 12 jaar 
kanker. Zij ondervonden veel steun in het inloophuis Adamas. 
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Mix-It Disco 
met Carnaval 

als thema
Heemstede - Op de Mix-It Dis-
co gaan we helemaal los! Lekker 
dansen en kletsen met vrienden 
en vriendinnen. En deze keer in je 
gekste, leukste, mooiste carana-
valskleren. Mix-it is dé dance-
avond bij Casca in de Prince-
hof, Glipperweg 57 in Heemste-
de. Niet alleen de muziek wordt 
goed gemixed, ook het publiek 
is een mix tussen mensen mét 
en mensen zonder verstandelij-
ke beperking. Kom op zaterdag 
16 februari! Iedereen is welkom 
van 19.30 tot 22.00 uur. De en-
tree, inclusief twee frisdrankjes 
is 6,-. Meer informatie? Bel Cas-
ca: 023 - 548 38 28.

Welzijn Ouderen helpt bij belastingaangifte
Heemstede – De aangifte in-
komstenbelasting 2012 moet 
voor 1 april 2012 worden inge-
vuld. De stichting Welzijn Oude-
ren Heemstede biedt in samen-
werking met de ouderenbonden, 
hulp bij het invullen van de aan-
gifte. Er kan worden gekozen uit 
hulp op kantoor van WOH of hulp 

bij het invullen bij de mensen 
thuis. Niet iedereen kan worden 
geholpen, er zijn enkele voor-
waarden verbonden aan de hulp: 
het moet gaan om een eenvou-
dige aangifte; het inkomen mag 
niet hoger zijn dan ca 37.000,- 
euro voor een alleenstaande en 
voor gehuwden/samenwonende 

ca. 55.000 euro (incl. opbrengst 
uit vermogen); en het moet gaan 
om een beperkt vermogen. De 
kosten voor de hulp bij het invul-
len van de belastingaangifte zijn 
12,50 euro. Voor meer informatie 
of het maken van een afspraak 
kan contact worden opgenomen 
met WOH, tel.: 023 - 528 85 10.

Woensdag-
avondfilm

Heemstede - Bijna iedere 
week draait er bij Casca de 
Luifel, Herenweg 96, Heem-
stede, een film op het gro-
te doek. Op woensdag 13 fe-
bruari is dat een Nederland-
se thriller. De film begint om 
20.00 uur. De entree is 5,00. 
Duur van de film: 104 minu-
ten. Bel Casca voor meer info 
óf om te reserveren op werk-
dagen tussen 9.00 en 12 .00 
uur: tel. 023-548 38 28 kies 1. 
In het speciale filmprogramma 
dat voor u klaar ligt bij de Lui-
fel vindt u alle informatie over 
de films die komen in februari.

Expositie 
cursisten 
Francis

van der Meer
Heemstede - Van maandag 
11 februari tot en met vrijdag 1 
maart is bij Casca een expositie 
te zien van werk van cursisten 
van de cursus Schilderen met 
Acrylverf en Aquarelleren van 
docente Francis van der Meer.
Acryl is een veelzijdige, eigen-
tijdse verf, die prachtige effecten 
in het werk kan creëren. De cur-
sisten zijn op zoek gegaan naar 
hun eigen ‘beeldtaal’ en heb-
ben gewerkt op grotere en klei-
nere formaten papier, naar op-
dracht of vrij. Uitgangspunt is de 
hedendaagse schilderkunst om 
eigen vorm- en kleurgebruik te 
ontdekken.
Kenmerkend aan een aquarel 
zijn de heldere, doorzichtig ge-
kleurde vlakken. Cursisten wer-
ken naar stillevens en foto’s 
van bijvoorbeeld landschappen. 
Door de individuele begeleiding 
is er plaats voor cursisten van al-
le niveaus. Prachtige werken zijn 
het resultaat en deze zijn te zien 
in activiteitencentrum de Molen-
werf, Molenwerfslaan 11, Heem-
stede tijdens openingsuren. U 
bent van harte welkom.

Top 5
Toen ik jaren geleden mijn eer-
ste autorijles kreeg, zei mijn 
rij-instructeur na enkele me-
ters tegen me: “Kijk maar niet 
op de motorkap, anders ga je 
zwabberen; kijk maar naar die 
lantaarnpaal daar verderop”. Ik 
begreep uiteraard dat die lan-
taarnpaal niet mijn einddoel 
was, maar het hielp wel: een 
punt verderop helpt richting te 
geven; het houdt je op de goe-
de weg; het geeft perspectief. 
Je zou het kunnen vergelijken 
met dit nieuwe jaar. We zijn net 
van start; de eerste maand zit 
erop. Waar gaan we eigenlijk 
naar toe? Hebben we een eind-
punt dat richting geeft of zwab-
beren we van de ene dag in de 
andere? 
De bekende Amerikaanse psy-
choloog Stephan Covey heeft 
inspirerende boeken geschre-
ven over de wijze waarop een 
mens richting en regie over zijn 
leven kan verwerven. Hij geeft 
bij voorbeeld aan hoe zinvol het 
is om steeds weer bij jezelf vast 
te stellen, wat je op het einde 
van je leven bereikt wilt heb-
ben om zo vanuit die prioritei-
ten je beschikbare tijd bewust 
in te vullen. Dat geeft richting. 
Je zou kunnen denken aan een 
top 5 van betekenisvolle doe-
len, welke je in je leven hoe dan 
ook wilt verwezenlijken en waar 
je voor wilt gaan. Het gaat dan 
niet om doelen als: zo snel mo-
gelijk miljonair worden of een 
tweede huis op een tropisch ei-
land – ook niet gek – maar om 
doelen die er uiteindelijk echt 
toe doen, die je vanuit je bin-
nenste vaststelt: jezelf ontplooi-
en, de moed hebben voor je-
zelf uit te komen, werken aan je 
gezondheid, laten merken dat 
je van anderen houdt, solidair 
zijn met mensen die het moei-
lijk hebben, iets nastreven, dat 
je altijd al zo graag wilde, om er 
maar een paar te noemen.
Wat is jouw top 5? Wat wil jij 

diep in je hart beslist bereikt 
hebben? Wat is voor jou van 
grote betekenis? Wat is jouw 
diepste wens of verlangen? Als 
je dat weet, is er maar één weg: 
vanaf heden iedere dag een be-
perkte tijd absoluut vrijmaken 
en vrijhouden om daar op een 
of andere manier invulling aan 
te geven. Consequent. Niets 
weerhoudt je daarvan. Dit heeft 
voorrang. Zeker voorrang op 
al die zogenaamd dringende, 
maar onbelangrijke zaken die 
onze kostbare tijd opslokken 
ten koste van wat we eigen-
lijk willen. En dat zijn er nogal 
wat. Dààr moet je de tijd van-
daan halen. Ons brein zal even 
moeten wennen aan die nieu-
we rijke duurzame gewoonten, 
maar na een paar weken weet 
dat niet anders, omdat je er zo 
achter staat. Het belangrijkste 
is, dat je een diep gevoel van 
tevredenheid zult ervaren. Want 
als je de dingen voorrang geeft 
die jij van belang vindt, neem 
je jezelf serieus en geef je zin 
aan je leven. Een zinvol eind-
punt voor ogen geeft richting 
en energie. Iedere dag.

Piet Bogaart Coaching en
Consultancy
www.bogaart.nl

Trefpunt-Casca Culturele Middag (55+)

Feel the Touch of the Andes!
Heemstede - Mensen met hun 
verschillende gewoontes en ge-
bruiken in andere landen vor-
men de bron van inspiratie voor 
de foto’s en AV-shows van Evert 
en Ciska Abspoel. Bezoekers be-
leven deze middag het echte 
Zuid-Amerika en maken kennis 
met de indianenbevolking en de 
vele koloniale invloeden die het 
continent rijk is.
Indrukwekkende Incaruïnes, de 
bekende bolhoed en de aanste-

kelijke Andesmuziek zijn in Bo-
livia en Peru kenmerken van de 
authentieke indianencultuur. De 
duizelingwekkende natuur van 
Chili en Bolivia laat een onuit-
wisbare indruk achter. In Peru 
ziet u drijvende rieteilanden, de 
woonplaats van de Uros-india-
nen. Cusco is één van de mooi-
ste steden van Zuid-Amerika. De 
Inca’s beschouwden hun hoofd-
stad als het centrum van de we-
reld, waar ten noorden op een 

fabelachtige plek de Incaruïnes 
van Machu Picchu liggen.
De Trefpunt-Casca-lezing is bij 
Casca in de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede op dinsdag 12 febu-
ari om 14.30 uur. De entree is 
4,00. Telefoon (023) 548 38 28 
kies 1. www.casca.nl.
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Heemstede - Een geweldi-
ge opsteker voor de Raad-
huisstraat en Binnenweg om 
te winnen van de Haarlem-
merstraat in Amsterdam, een 
stad dertigmaal meer inwo-
ners dan Heemstede en te 
mogen verliezen van Leeu-
warden, altijd nog viermaal 
groter dan Heemstede én 
met een burgemeester uit 
Heemstede! We gunnen de 
Kleine Kerkstraat dus best 

hun overwinning, maar ze 
moeten wel oppassen. WCH, 
WinkelCentrum Heemste-
de, deed voor de eerste keer 
mee, begon met 33 winke-
liers die zich aansloten bij 
‘NL Streets’ en zich inschre-
ven voor de award. Zij maak-
ten de overige 110 leden van 
WCH enthousiast met als 
resultaat een campagne 
waarin veel werk is verzet 
door enkele bestuursleden 

die best eens genoemd mo-
gen worden. Te beginnen bij 
de voorzitter, juwelier Roe-
land Smit, Alexander Men-
gerink van De Roos Vulpen-
speciaalzaak, Inge Houwe-
ling van Versshop Houwe-
ling, Jasper de Zwart van 
Ree Verfhandel, Arno Koek 
van Boekhandel Blokker, 
Peter van Limburg van Tra-
velXL van Limburg. Maar 
ook doorzetters als Edward 

Binnenweg Raadhuisstraat, leuk hoor!

Kors van de gelijknami-
ge groentezaak en Marco 
Voorham van Sport 2000 
waren onvermoeibaar bezig 
met NL Streets. De twee-
de plaats bracht méér. Een 
nieuw elan tussen onder-
nemers. Nieuwe initiatie-
ven worden besproken. Je 
ziet de noordkant opleven 
omdat er nieuwe mogelijk-
heden zijn door verlaag-
de huurprijzen. Winkeliers 
die nog geen lid waren van 
WCH hebben zich aange-
meld. Samen kun je meer! 
Hadden we de bibliotheek 
in het oude postkantoor ge-
had, een oud CDA-initiatief, 
dan was Leeuwarden nu al 
kansloos. Voor de eerste 
keer meedoen en dan ge-
lijk tweede Leukste Straat 
van Nederland worden van 
Nederland, eerste worden 
van ‘Holland’! De Friezen 
trekken nu al wit weg als 
ze horen wat een enthousi-
asme dat op de Binnenweg 
en Raadhuisstraat teweeg 
heeft gebracht. Leuk voor 
de winkeliers, want hun 
winkelstraat van ruim een 
kilometer winkelplezier, is 
nu wereldberoemd in heel 
Nederland. Fijn ook voor de 
bezoekers van WinkelCen-
trum Heemstede!

Willem van Dam
de leukste winkel 
Nog Leuker kunnen we 
het maken in Heemstede 
met de Leukste Winkel van 
Nederland, want die staat 
echt in Heemstede. De 
jeugd weet al veel lan-
ger dat Van Dam de leuk-
ste winkel van de wereld 
is. Daar krijg je zomers het 
lekkerste ijs opgeschept 
door de ijsengeltjes van IJs-
meester Willem van Dam. 
Daar sta je soms leuk voor 
in de rij in de Raadhuis-
straat bij de dorpspomp. 
Of werd Willem nu de leuk-
ste omdat hij zo leuk cho-
colade maakt? Of door cur-
sisten zelf laat maken tij-
dens zijn workshops? Nooit 
doorvertellen! Blijft Willem 
gewoon de leukste! 
Ton van den Brink

Marco Voorham, Sport 2000.

Van Limburg.

Arno Koek, Blokker.

HouwelingAlex Mengerink, De Roos.

Edward Kors.

Smit juwelier.

Jasper de Zwart.

Van Dam.
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Regio – In Hoofddorp, net over de grens met Zwaanshoek, zit 
sinds 3 jaar ‘De Ladder, praktijk voor remedial teaching’. Afgelo-
pen zomer behaalde de eigenares van deze praktijk, Mirjam Schu-
macher, als eerste in Nederland het diploma Lerenlerencoach. Dat 
betekent dat De Ladder vanaf nu ook mensen van alle leeftijden 
kan begeleiden bij het leren leren.

Mirjam komt uit een Heemsteeds onderwijzersgezin (haar vader 
was meer dan 25 jaar leerkracht op de Jozefschool/Ark).
Mirjam koos eerst voor een andere richting (ze heeft o.a. geschre-
ven voor De Heemsteder en het Haarlems Dagblad), maar is uit-
eindelijk toch in het (speciaal) onderwijs terechtgekomen. Tij-
dens de 10 jaar dat ze hier werkte, heeft ze de opleiding tot reme-
dial teacher gevolgd. Daarna is ze gestart met rt-praktijk ‘De
Ladder’. Inmiddels bestaat deze goed lopende praktijk 3 jaar.
Er komen momenteel voornamelijk kinderen met leerachterstan-
den, en middelbare scholieren die moeite hebben met een goe-
de huiswerkplanning, leerstrategie en motivatie. In de laatste ja-
ren wordt door hersenonderzoek steeds meer ontdekt over hoe 
mensen leren. Om van al deze kennis gebruik te kunnen maken, 
heeft Mirjam de opleiding tot Lerenlerencoach gevolgd. Afgelo-
pen zomer was ze de eerste die de opleiding bij instituut Hera 
heeft afgerond.

In de fi losofi e van Hera is leren leren gebaseerd op vier pijlers: 
leerstrategie, motivatie, zelfredzaamheid en zelfbeeld. Om leerlin-
gen te kunnen helpen is het vaak nodig om je op meer dan één 
pijler te richten.
Leerkracht zit in de leerling zelf, de leren lerencoach helpt hem of 
haar deze op te graven. De coach kijkt met de leerling naar wat 
hij/zij doet, wat dat oplevert en geeft hem of haar tips om een an-
dere aanpak te kiezen die op korte termijn succes oplevert. Dat 
succes motiveert de leerling en vergroot het zelfvertrouwen.
Op die manier is er dus sprake van een opgaande spiraal en wordt 
leren weer leuk.

‘De Ladder’ begeleidt ook volwassenen die opnieuw moeten leren 
leren, omdat ze zich willen omscholen. Maar ook beginnende stu-
denten die opeens hele boeken moeten leren voor een tentamen.
Vanuit haar ervaring als journalist kan Mirjam tevens begeleiding 
bieden bij het schrijven, corrigeren en redigeren van een eind-
werkstuk of scriptie.

Voor meer informatie: www.rt-deladder.vpweb.nl.

Regio – In Hoofddorp, net over de grens met Zwaanshoek, zit 

De Ladder, praktijk voor 
remedial teaching

Heemstede - De Jan van Goy-
enstraat is altijd in beweging. 
Lang gevestigde zaken geven 
een vertrouwd gevoel, nieuwko-
mers zorgen weer voor reuring in 
de straat. In het pand van Heer-
lijk Heemstede gaat Bakker Van 
Vessem zoete broodjes bakken 
en Michel van de Groene Druif 
gaat tussen de middag brood-
jes smeren als lunch, nieuw voor 
dit proefl okaal.  Welldressed is 
sinds eind januari nieuw geves-
tigd in het vroegere pand van 
Kasim, weer een familiebedrijf 
in de Jan Van Goyenstraat, met 
de broers Robert en Marc Luykx, 
bekend van de Binnenweg. Ro-
bert en Marc hebben een ruime 
ervaring in de herenconfectie die 
ze onder andere als agent van 
Burberry hebben opgebouwd. 
Hun winkel is honderd vierkan-
te meter minder groot, ook ge-
makkelijker toegankelijk. Veel is 
er niet veranderd nadat Kasim 
vertrok. De eiken vloerdelen pas-
sen bij de natuurstenen vloer. De 
winkel is lichter, lijkt ook groter. 

Laagdrempeliger dan de Bin-
nenweg met de donkere toe-
gang en massale toonbank. In 
de Jan van Goyenstraat is mis-
schien nog wel belangrijker dat 
de aanvangsprijzen beduidend 
lager liggen. Zo zijn alle over-
hemden nu van het eigen merk 
Welldressed. In eigen beheer de 
stoffen uitgezocht en met de fa-
brikant de modellen bepaald. 
Een klassieke snit vraagt een an-
dere producent. Scheelt stuk-
ken in de marge die merken vra-
gen voor hun label. Dikke wollen 
truien die elke winter trotseren 
nog onder de 150 euro. Geble-
ven zijn de vertrouwde merken 
als Canali, de beste fabrikant 
van kostuums, colberts en pan-
talons. Wel getailleerd, niet te 
strak. Eduard Dressler, degelijke 
confectie uit Duitsland, geluk-
kig de laatste jaren wat moder-
ner geworden, zonder de klas-
sieke klant uit het oog te verlie-
zen. Magnanni levert al drie ge-
neraties klassieke en moderne, 
handgemaakte, schoenen. 

Landleven
Barbour is een gerespecteerd 
merk, geliefd bij mensen van 
het landleven. Had een  klassie-
ke uitstraling, wat stijfjes, maar 
de vijfde generatie is vernieu-
wend bezig. De nieuwe collec-
tie biedt pretty casual kleding  
voor de jongere klant. Een mo-
dern lifestyle merk, die stijlvolle, 
modieuze en functionele kleding 
aanbiedt met een vleugje coun-
tryside. Geschikt voor het da-
gelijkse woon-werkverkeer is of 
wandelen in de winter, voor al-
le gelegenheden en weersom-
standigheden. Vlotte jacks, be-
taalbare polo`s, shirts, het land-
leven hangt er nog wat aan. 
Well-dressed, een nieuwe start 
voor herenmode in Heemstede 
aan de Jan van Goyenstraat 9, is
geopend dinsdag t/m zaterdag 
van 9.00 tot 18.00 uur en zeven 
dagen in de week op afspraak, 
tel.nr. 023-5281310. De koffi e? 
Professioneel van Buscaglione, 
dat zegt genoeg. 
Ton van den Brink

Heemstede - Heerlijk de kasten 
opruimen en nieuwe kleding ko-
pen? Om de uitbereiding van het 
textielassortiment van The Vin-
tage Store extra onder de aan-
dacht te brengen gaat er een ac-
tie van start. 
Vanaf maandag 4 februari kunt 
u uw oude kleding inleveren 
(schoon en verkoopbaar) en ver-
krijgt u bij het kopen van kleding 
uit de wintercollectie 15% kor-
ting! Deze actie loopt tot 17 fe-
bruari.

Waarom meer betalen dan
nodig is?
The Vintage Store biedt u de uit-
komst: top Urban Recycle kle-
ding tegen zeer aantrekkelij-
ke prijzen. De uitbereiding van 
het aanbod aan kleding zit hem 

vooral in het toevoegen van een 
groot assortiment Urban Recycle 
kleding uit Parijs. 

Waarom Recycle kleding
uit Parijs?
Hiermee toont The Vintage Store 
dat zij onderscheidend is t.o.v. al-
le andere recycle winkels. 
The Vintage Store in Heemstede 

is de enige winkel in Nederland 
die deze topkwaliteit aan Urban 
Recycle kleding voert, hiermee 
zijn zij trend zettend.
De kleding wordt door de trend-
volgers van The Vintage Sto-
re uitgezocht in Parijs. Hiermee 
voorziet The Vintage Store in 
de grote vraag naar kwalitatief 
hoogwaardige Recycle kleding. 
Dit verklaart voor een deel het 
succes van deze winkel.
Zeker weten dat u bij The Vin-
tage Store aan de Cruquiusweg 
in Heemstede gaat slagen!

Cruquiusweg 37A in Heemstede 
net naast het sportcomplex van 
HBC en het afvalverwekingsbe-
drijf de Meerlanden.
Buslijn 140 (Haarlem – Aalsmeer) 
stopt voor de deur.

vooral in het toevoegen van een 

is de enige winkel in Nederland 
die deze topkwaliteit aan Urban 
Recycle kleding voert, hiermee 
zijn zij trend zettend.
De kleding wordt door de trend-
volgers van The Vintage Sto-
re uitgezocht in Parijs. Hiermee 
voorziet The Vintage Store in 
de grote vraag naar kwalitatief 
hoogwaardige Recycle kleding. 
Dit verklaart voor een deel het 
succes van deze winkel.
Zeker weten dat u bij The Vin-

Welldressed nu in Jan van Goyenstraat

Topkwaliteit uit The Vintage Store

Het Rouwcafé in Atheneum 
College Hageveld

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

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

Exposities
7 februari tot 6 maart
• Expositie werk van Alijd 
de Kemp en Astrid van 
Domselaar. Ongebruikelij-
ke materialen, diversiteit aan 
stijlen. Locatie: Voormalig ge-
meentehuis van ennebroek, 
Bennebroekerlaan 5 in Ben-
nebroek. Open: maandag t/m 
vrijdag van 8.30 – 12.30 uur en 
woensdagmiddag van 13.30 – 
16.30 uur.

16 en 17 februari
• Opening Oude Meelfa-
briek van 13.00 tot 17.00 uur, 
buiten de normale open da-
gen (elke laatste vrijdag van 
de maand). Expositie van de 
leerlingen van een van de 
kunstenaars, Mariska Pi-
sam, die hier een atelier 
heeft. Glipperweg 94, Heem-
stede.

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

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

Kinderactiviteiten
Woensdag 13 februari
• Babygebaren en lezen, 
workshop voor ouders 

Agenda
Cultuur en baby’s (0-1). Toegang: 

5/7,50. Om 10.00 uur in bibli-
otheek Heemstede.

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

Zondag 10 februari
• Akoestische sessie in 
café de 1e Aanleg, hoek 
Raadhuisstraat/Kerklaan, 
vanaf 17.30 uur. Meer info op 
www.1steaanleg.nl.

Zaterdag 16 februari 
• In Museum de Cruquius 
treedt het Serafino Strijk-
trio op. Beethoven, Schubert 
en Dohnanyi. Aanvang: 20.15 
uur.
Kaarten: www.CruquiusCon-
certen.nl of via de kassa van 
schouwburg de Meerse 023 
-5563707. Toegang: 21,- incl. 
pauzeconsumptie. 

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

Zondag 17 februari 
• Theeconcert in de Oude 
kerk aan het Wilhelminaplein 
Heemstede met Klezmer 
muziek, uitgevoerd door de 
Klezmergroep Rozjinkes.
Toegang gratis met aanbevo-
len deurcollecte.
Na afloop is er thee, koffie 
en gebak in de naastgelegen 
Pauwehof. Aanvang: 15.00 uur.

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

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

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

Diversen
Zaterdag 9 februari
• Rouwcafé in College Ha-
geveld. Van 10.00-12.00 uur 
voor gelijkgestemden. Aan-
melden: info@hetrouwcafé.nl 
Kijk ook op: www.hetrouwca-
fe.nl of bel Ria van Kleef, 06-
52306969.

Dinsdag 12 februari
• Avond over ‘vergeven’, ge-
organiseerd door PKN Heem-
stede. Met ds. Molendijk. Ako-
nietenplein 1, Bennebroek, bij 
Het Trefpunt. Aanvang: 20.00 
uur, toegang: 5,-.

Zondag 17 februari
• Literatuur/actualiteit. 
Margriet Brandsma: ‘Duits-
land, baas in Europa tegen 
wil en dank’. Aanvang 15.00 
uur. Arrangement met maaltijd 
en filmvertoning ‘Die Welle’ in 
Het Oude Slot, Ingang Ring-
vaartlaan, Heemstede. Info: 
www.podiumoudeslot.nl.

Regio
Exposities

9 februari t/m 9 maart
• Vera Bruggeman expo-
seert in Galerie LWW, Eerste 
Bloemdwarsstraat 5c, Amster-
dam. Wo-Za, 14-17u. Info@
galerielww.nl / 020-3795991.

9 februari t/m 16 maart
• Diverse tentoonstellin-
gen in het Kunst Centrum 
Haarlem. Fototentoonstel-
ling ‘Keep on rollin’. 50 jaar 
Rolling Stones met foto’s van 
Frans Verpoorten. Van Jan 
Montyn ziet u vroege tekenin-
gen en aquarellen. Daarnaast 
een tassententoonstelling van 
Frrry alsook een presenta-
tie van Danish Design. Loca-
tie: ged. Oude Gracht 117-121, 
Haarlem. Info: 023-5327895/
ww.kunstcentrum-haarlem.nl.

Tot en met 10 februari
• Tentoonstelling onder de 
titel ‘20 jaar tekenen’ van 
de werken van de in 2006 
overleden schilder en teke-
naar Joop Ockers (Voge-
lenzang).
Veelal surrealistische, soms 

een absurdistische en humo-
ristische inslag. Galerie de 
Waag, Spaarne 30 Haarlem. 
Zie ook: www.kzod.nl.

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

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

T/m maart
• Expositie bij Sanquin 
Bloedbank van Trinette 
Scheper. Op bijna grafische 
wijze zoekt zij in haar werk 
naar een harmonische ver-
beelding van dat wat ‘buiten 
en bovengronds gebeurt’ en 
van dat wat ‘binnen en onder-
gronds leeft’. 

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

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

12.00 - 17.00 uur. Informatie: 
023 551 84 32, www.37pk.nl.

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

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

                                             
Lezingen

Donderdag 7 februari  
• Lezing bij NVVH Vrou-
wennetwerk van Edwin van 
Laar, natuurliefhebber en 
fotograaf, over vogels in de 
tuin door de jaargetijden 
heen. Aanvang: 14.00 uur. In 
De Herberg, Westerhoutpark 
46 te Haarlem. Gratis toegang. 
Niet-leden betalen 2,50 en-
tree. Info: tel. 5477486 of www.
nvvh.nl.

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

Woensdag 13 februari
• Drs J M Groote Schaars-
berg spreekt over Miche-
langelo en de Sixtijnse Ka-
pel - Het Laatste Oordeel. 
Aanvang: 20.30 uur, (zaal 
open 19.30 uur) in de boven-
zaal van de Heemsteedse bi-
bliotheek.
Leden van Soc. Dante Alig-
hieri, comitato di Haarlem 
hebben vrij toegang. Niet-le-
den betalen 3 euro.

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

Zaterdag 2 maart
• Lezing over kunst & spiri-
tualiteit door kunsthistorica 
drs. Christine Bangert in de 
Muzenzaal van de Egelantier.
Aanmelden: 06-14688844 of 
per mail: info@bangertkunst.
nl) Gasthuisvest 47, Haarlem; 
tijd: 14.30 tot 16.00 (met pau-
ze); kosten: 12,50 p.p.

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

Zondag 10 februari
• Regiofinale Prinses Chris-
tina Concours Haarlem.



trum Alkmaar. Optreden in de 
Pletterij, Lange Herenvest 122 
om 20u. Toegang: 10,-. Reser-
veren via reserveren@pletterij.
nl of 023-5423540.

Zaterdag 30 maart
• Smartlappenfestival in 
Haarlemse/Amsterdam-
se buurt. Locatie: het ‘Broe-
derhuis’ met zang, begeleid 
door Paul Meijaard van het 
gerenommeerde duo ‘De Rijn-
sons’.
Deelnemers kunnen zich aan-
melden bij Leo van Veelen, tel. 
06– 42 43 28 80, e-mail: leo-
vanveelen@gmail.com.
Of Janny 0622304331 janny.
dankers@upcmail.nl. Vanaf 15 
februari kaartverkoop Broe-
derhuis Nagtzaamplein 67 te 
Haarlem entree 2,50.

Diversen

=

Zondag 10 februari 
• In het Draaiorgelmuseum 
Haarlem wordt ‘de dag van 
de Handdraaiorgels’ geor-
ganiseerd.  Deze orgeltjes 
zijn instrumenten die kleiner 
zijn dan de orgelman. De oud-
ste orgeltjes (een Gavioli en 
een Bruder Cilincerorgeltje) 
dateren van rond 1900.
Küppersweg 3. Van 12 tot 18 
uur. Vrij entree.

Zondag 17 februari 
• Grote vlooienmarkt in 
sportcentrum Groenendaal, 
Sportparklaan 16 Heemstede. 
Kleding, speelgoed, antiek en 
curiosa.
Tussen 9.30 en 16.30 uur, en-
tree: 2,50 per persoon. Kinde-
ren t/m 11 jaar en onder be-
geleiding gratis toegang. Info: 
organisatieburo Mikki, 0229-
244739 of 244649 /www.mik-
ki.nl.

Aanvang: 19.00 uur. Loca-
tie: Philharmonie (Lange Be-
gijnestraat 11). Entree: 17,- of 
14,- (65+/CJP). Kaartverkoop: 
via Philharmonie, www.the-
ater-haarlem.nl of (023) 512 
1212.

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

• ‘Dienst waar muziek in 
zit’ in de Remonstrantse Kerk, 
Oranjekade 1 te Haarlem. Uit-
gevoerd worden het motet Lo-
bet den Herrn van Johann Se-
bastian Bach en werken van 
Daan Manneke. Met voorgan-
ger ds. A.van der Hoek, vanaf 
10.30 uur. Zie ook: www.kerk-
pleinhaarlem.nl/remvvh.

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

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

Zaterdag 16 februari
• Orchestre Partout brengt 
eigenzinnig repertoire. De 
muzikanten ontmoetten el-
kaar in het asielzoekerscen-

Dienst
PKN Heemstede
Heemstede – Zondag 10 febru-
ari vindt in de Oude Kerk aan 
het Wilhelminaplein een dienst 
plaats met ds. P.I.C. Terpstra, 
m.m.v. de cantorij. De dienst be-
gint om 10.00 uur.

Hervormde 
Gemeente 

Bennebroek
Bennebroek - PKN, Binnenweg 
67 te Bennebroek houdt zondag 
10 februari om 10.00 uur een 
dienst met de heer W. v. Stuij-
venberg uit Waddinxveen.

Viering Trefpunt
Bennebroek – Trefpunt Benne-
broek houdt zondag 10 februa-
ri een viering om 10.00 uur in de 
kerk aan het Akonietenplein 1- 
Bennebroek.

Parochie 
Hemelvaart

Heemstede - Elke week is van 
maandag tot en met zaterdag 
om 8.45 uur ‘s ochtends Eucha-
ristieviering aan het Valkenbur-
gerplein in Heemstede. Daar-
vóór wordt om 8.25 uur de Ro-
zenkrans gebeden.
Zondag 10 februari is om 9.00 
uur de stille mis. Om 10.30 uur  
is de meerstemmig Latijn ge-
zongen mis. Aansluitend wordt 
u een kopje koffie aangeboden. 
’s Avonds is er om 19.00 uur Lof.
Woensdag 13 februari is het 
Aswoensdag. Naast de ochtend-
viering   is er ’s avonds om 19.00 
uur een Gregoriaans gezongen 
mis. Pastoor Hendriks celebreert 
alle vieringen.

Zingen bij de 
Heemstem?

Heemstede - Vrouwenkoor 
de Heemstem kan nieu-
we stemmen gebruiken. 
Elke stem is welkom, so-
praan alt of daar tussen-
in. Het repertoire is licht-
klassiek en traditionals o.a 
in het Frans, Duits en Engels. 
De repetities vinden plaats 
op woensdagochtend 
van 10.00 tot 12.12 uur in 
het kerkje (Amsterdam-
se school) aan de Postlaan 
in Heemstede. Wilt U meer 
informatie, bel Julia H.M. 
Olk, 023-5284809.

Petrakerk 
Heemstede

Heemstede – Dienst NGK, Lim-
burglaan 3, Heemstede op zondag 
10 februari, aanvang 10.00 uur. In 
deze dienst gaat voor ds. Alex 
Boshuizen. In deze dienst wordt 
het Heilig Avondmaal gevierd. 
Er is kinderopvang voor de 
kleinsten en Bijbelklas voor de 
kinderen in de basisschoolleef-
tijd. 

Akoestische 
sessie in café 
de 1ste Aanleg
Heemstede - Zondag 10 fe-
bruari staat bij café de 1ste 
aanleg in het teken van mu-
ziek. Akoestische muziek 
waarbij je gewoon een ge-
sprek kan hebben zonder naar 
elkaar te hoeven schreeuwen. 
Zondag vanaf 17.30 uur komt 
troubadour Martien de Nijs 
het borreluur opluisteren met 
zijn interpretatie van classic 
hits uit de jaren ’60, ’70 en ’80. 
Martien is een ervaren muzi-
kant die zich graag mengt met 
het publiek en over een enorm 
repertoire beschikt. Natuurlijk 
speelt hij op verzoek en hij zal 
de aanwezigen dan ook zeker 
prikkelen verzoekjes te doen. 
Op elke 2e zondag van de 
maand zal steeds een akoes-
tische sessie met een an-
der karakter gepresenteerd 
worden. Welkom op de hoek 
Raadhuisstraat/Kerklaan. 
Meer informatie hierover op 
www.1steaanleg.nl.

Dichtstorten

Februaridag (sonnet)
 ´t Is zo’n koude februaridag:

zo’n dag met louter kilte
twee jaar bevroren stilte

toen ik jou voor ‘t laatst zag
 

‘t Waren gelukzalige dagen
over en weer bij elkaar

iedere week was je daar
blij dat we elkaar zagen

 
Tot ik gevoelens durfde uit te 

spreken
op die koude februaridag

kon mijn warmte de kou niet 
breken

 
‘t Bleek dat niets in lijn der 

liefde lag
huiverend hul ik mij in ‘n

deken
op deze koude februaridag

 Anoniem

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

Heemstede - Jongens en meis-
jes gaan bij de Woensdagmid-
dagclub op 13 februari van 
een omgekeerde bloempot een 
windgong maken. Ze kunnen 
er ook voor kiezen om van de 
bloempot een vogelvoerbakje te 
maken. De woensdagmiddag-
club is van 13.30-15.15 uur bij 
Casca in activiteitencentrum de 
Molenwerf, Molenwerfslaan 11, 
Heemstede. Kinderen kunnen 
knutselen, maar ook meedoen 
met een spel of buiten spelen. 
Kosten per keer zijn: 4,00, een 
kaart voor 10x kost 35,00. Graag 
de kinderen van tevoren aanmel-
den: 023-548 38 28 – kies 1. Voor 
meer informatie: www.casca.nl.

Woensdag-
middagclub 

maakt windgong

Askruisje aan het begin 
van de vastentijd

Heemstede - Carnaval is tradi-
tioneel een groot feest, met na-
me in het katholieke zuiden. Wat 
niet iedereen meer weet, is dat 
dit feest altijd vooraf gaat aan 
de vastentijd. Deze vastentijd 
duurt 40 dagen en staat in het 
teken van onthouding en bezin-
ning. Van oudsher gingen katho-
lieken dan hun hart zuiveren om 
zo het lijden van Jezus te geden-
ken tijdens de Goede Week en 
als voorbereiding op Pasen. 
Tegenwoordig houdt het vasten 
vaak een zelfopgelegde beper-
king in, bijvoorbeeld minder TV 
kijken of minder geld uitgeven. 
Hierdoor krijg je vanzelf meer 
ruimte om aan anderen te den-
ken en/of om er bij jezelf erach-

ter te komen wat werkelijk be-
langrijk is in het leven. Dit geeft 
een gevoel van vrijheid en kan 
erg verlichtend werken.
Aan het begin van de vastentijd 
kan je een kruisje van as verkrij-
gen in de Kerk om zo bewust de-
ze periode in te gaan.  “Stof zijt 
gij en tot stof zult gij wederke-
ren” met deze woorden geeft 
de priester het kruisje van as 
op het voorhoofd van een ieder 
die aanwezig is.  Op woensdag 
13 februari om 19.00 uur zal in 
de Onze Lieve Vrouw Hemelvaart 
Kerk aan het Valkenburgerplein 
in Heemstede een Gregoriaanse 
mis worden opgedragen waarbij 
ook u dit kruisje kan ontvangen. 
U bent van harte welkom. 

Heemstede – De Heemsteedse kunstenares Vera Bruggeman 
exposeert van 9 februari tot en met 9 maart in Galerie LWW te 
Amsterdam. Die is geopend van woensdag tot en met zaterdag 
tussen 14.00 en 17.00 uur. De galerie vindt u aan de Eerste Bloem-
dwarsstraat 5c en is telefonisch bereikbaar via 020-3795991.

Vera’s lyrisch abstracte werken zijn een impressie van dagelijk-
se gedachten en emoties, vormgegeven in uitbundige kleuren. 
Beeldgedichten, zo heten de meeste van haar doeken en sinds 
kort worden haar geschilderde ‘beeldgedichten’ vergezeld van 
geschreven gedichten van Gerard Beentjes. Liefde, muziek, ver-
leiding, de natuur en de mensen om haar heen zijn haar inspira-
tiebronnen. 
Kijk ook op www.verart.nl.

Vera Bruggeman in Galerie LWW

‘Ik hou van  jou!’
Valentijnsdag… Dan geef je iets 
aan de persoon om wie je geeft! 
Laat je geliefde stralen door 
een gedichtje te plaatsen in de 
Heemsteder. Stuur je Valentijns-
gedicht met of zonder je naam 
(anoniem mag ook!) voor dins-
dag 12 februari naar dichtstor-
ten@yahoo.com De leukste en 
liefste gedichten worden ge-
plaatst. Zet jouw vriend(in) man 
of vrouw je nog steeds in vuur en 
vlam? Kom, ga even achter de 
computer zitten en schrijf naar 
de Heemsteder! Wie weet staat 
straks jouw ‘ik hou van jou’ in de 
krant of krijg je zelf een kleur van 
een gedicht dat voor jou is be-
stemd!
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Regio - 2013 begint goed voor 
de Martin Gaus Hondenschool 
Spaarnwoude én voor honden-
liefhebbers uit Haarlem en om-
streken! Na drie jaar les geven 
in Spaarnwoude, met zo’n 500 
goedgetrainde honden als re-
sultaat, is de nieuwe locatie van 
de hondenschool op het Kyno-
logisch Centrum in Spaarndam 
een welkome uitbreiding en ver-
betering van de faciliteiten.
Meer lessen
De verhuizing, die in janua-
ri heeft plaatsgevonden, geeft 
ruimte voor een uitbreiding van 

het cursusaanbod. Tot nu toe 
werd er alleen in de avonduren 
en het weekend lesgegeven. 
Daar komt nu verandering in. 
Daarmee komt Jacobien Nieu-
wenhuijzen, eigenaar van Mar-
tin Gaus Hondenschool Spaarn-
woude, tegemoet aan de be-
hoefte van veel hondenbezitters 
om ook doordeweeks wat extra 
aandacht te besteden aan het 
samenwerken met de hond. Zo 
is iedereen die aan de slag wil 
met zijn hond nu van harte wel-
kom op het moment dat hem of 
haar het beste uitkomt.

Comfortabel
Het nieuwe terrein, onderdeel 
van het Kynologisch Centrum in 
Spaarndam, is in alle opzichten 
een verbetering. Groot, goed be-
reikbaar, schoon en goed onder-
houden – het centrum is een we-
reld van verschil met het ‘mod-
derige trainingsveldje’ dat som-
mige hondenliefhebbers zouden 
verwachten. Het is een plezier 
om er nieuwe vaardigheden te 
leren, en voor het team van trai-
ners om er te werken. 

Benieuwd?
Martin Gaus Hondenschool 
Spaarnwoude biedt puppy-, ba-
sis- én vervolgcursussen. Hon-
den (en baasjes) steken veel op 
van groepslessen, maar een af-
spraak maken voor privéles-
sen of gedragstherapie kan ook; 
Jacobien Nieuwenhuijzen is 
gediplomeerd kynologisch ge-
dragskundige. Meer actie? Kom 
dan zeker kijken bij honden-
sporten als Treibball, Ralley O, en 
K9 Freestyle. 
Kijk voor tijden en het adres op 
www.martingausspaarnwoude.
nl.
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College Hageveld schaatst voor 
Habitat for Humanity Nederland
Heemstede – College Hageveld 
heeft maandag jongstleden een 
cheque overhandigd aan Habi-
tat for Humanity Nederland, een 
internationale non-profit orga-
nisatie die bouwt aan een we-
reld waarin iedereen een veilig 
(t)huis heeft. Ruim 200 derde-
klassers hebben met een spon-
sorschaatstocht een bedrag van 
2.689 euro bij elkaar gebracht.
Jennifer Lemke, directeur van 
Habitat Nederland, nam de 
cheque in ontvangst:“Wat een 
fantastische inzet van deze 200 
leerlingen! Het is prachtig om te 
zien dat de leerlingen zo betrok-
ken zijn. En uiteraard zijn wij heel 
blij met het bijeengebrachte be-
drag. Hiermee kan Habitat ver-
der bouwen en bieden wij men-
sen elders op de wereld een dak 
boven hun hoofd en uitzicht op 
een betere toekomst!”

Schaatsen voor een goed
doel
Ieder jaar besteden de derde-
klassers van College Hageveld in 
Heemstede hun laatste school-
dag van het jaar aan een spon-
sorschaatstocht waarbij ze geld 
inzamelen voor een goed doel. 
Dit jaar schaatsten acht groepen 
voor Habitat.Elke klas bouwde 
een eigen virtueel huis op bouw-
mee.nl, de actiewebsite van Ha-
bitat Nederland. Met iedere do-
natie groeide het virtuele huis en 

iedereen kon op deze wijze een-
voudig een steentje bijdragen.

Over Habitat for Humanity
Habitat for Humanity is een inter-
nationale non-profit organisatie 
die bouwt aan een wereld waarin 
iedereen een veilig (t)huis heeft. 
Een solide dak boven je hoofd, 
stevige muren en schoon drink-
water – dat is de basis. Daar-
om bouwt Habitat huizen, sa-
men met de nieuwe huiseigena-
ren. Habitat is actief in bijna 80 
landen. Wereldwijd leven dank-

zij Habitat al meer dan 600.000 
gezinnen (3 miljoen mensen) in 
een veilig huis. Zij hebben nu uit-
zicht op een hoopvolle toekomst. 
In Nederland werft Habitat fond-
sen en vraagt mensen en orga-
nisaties actief mee te bouwen. 
Letterlijk meebouwen aan Habi-
tathuizen op een bouwreis naar 
een van de projecten, of figuur-
lijk door een project te sponso-
ren of virtueel mee te bouwen 
op bouwmee.nl. Meer informa-
tie over Habitat Nederland vindt 
u op habitat.nl.

V.l.n.r.: Merel de Groot, Carmen Timmerman, Tijn Delzenne, Alexa 
Oosterling (teamleidster van derdeklassers), Jennifer Lemke (direc-
teur Habitat Nederland), Aletta Stunnenberg, Naweed Paeez.

Martin Gaus Hondenschool 
Haarlem/Spaarnwoude geeft op 
nieuwe locatie ook overdag les

Heemstede – In zijn jeugd 
had Michel Weijers al een leu-
ke sporttijd. Jong en onver-
woestbaar ging hij turnen en 
werd meerdere malen Neder-
lands kampioen. Niets is mooi-
er dan die ervaringen over te 
brengen op de aanstormden 
jeugd die het nog veel beter zou 
gaan doen. Veel werk, veel suc-
ces! Maar er moest ook verdiend 
worden, hij werd personal trainer 
na een flinke studie en vestigde 
zich in Haarlem met een praktijk. 
De formule van FM Health sprak 
Michel bijzonder aan, vooral de 
kleinschaligheid en de persoon-
lijke benadering. Een club met 
de menselijke maat. Hij werd be-
drijfsleider van FM Health club 
in 2008 waar hij veel sporters 
op weg kon helpen. Maar er is 
meer dan tien minuten lopen op 
de band, tien minuten crosstrai-
ning of tien minuten fietsen. Met 
variatie in de training, extra mo-
tivatie krijg je meer rendement. 
Dat is voor iedereen anders. Dat 
vraagt een persoonlijke benade-
ring en begeleiding. Enthousi-
asme motiveert, je komt er een 
stapje verder mee. Zijn opvat-
ting is: In een gezond lichaam 
krijg je een gezonde geest. In 
de sportschool aan de Kerklaan 
113 A, maar ook in de buiten-

lucht. In Groenendaal een bui-
tentraining doen. Zie je gelijk 
hoe mooi groen Heemstede nog 
is. Met buitentraining helpt Mi-
chel je letterlijk op weg. Voor-
af houdt Michel een intakege-
sprek, waarin doelen en wensen 
geanalyseerd worden om samen 
een persoonlijke training op te 
stellen. Belangrijk is structuur in 
de training, de beschikbare tijd, 
begeleiding bij gewichtscontro-
le, vergroten van de spiermassa, 
sport-specifieke programma`s 
als verbeteren golf- tennispres-
taties en trainen om medische 
redenen. Trainen kan individueel 
of in kleine groepjes van maxi-
maal vier personen. Met vier 
reduceer je de prijs tot 19,50 eu-
ro per persoon en met een maxi-
male persoonlijke aandacht. 
De personal training van Michel 
Weijers is een welkome aan- 
vulling op de service van FM 
Health aan de Kerklaan 113 A 
in Heemstede. De eerste spor-
ters van de FM Health Club gaan 
vanaf 1 februari enthousiast 
‘op weg’ met Michel. Voor hen 
was januari de maand van de 
goede voornemens, februari de 
maand van aanpakken!
Bel voor meer informatie 
06-51125794.
Ton van den Brink

Michel is (uw) personal 
trainer bij FM Health

HPC kanjers bij Swimkick
Heemstede - Afgelopen zondag vond in Haarlem de eerste 
Swimkick wedstrijd van 2013 plaats. Deze wedstrijden zijn spe-
ciaal voor de beginnende kleine zwemmers. Voor bijna ieder-
een was dit dan ook hun eerste officiële wedstrijd. Veel gespan-
nen gezichtjes en zenuwachtige vragen, maar dat was nergens 
voor nodig, want wat deden ze het goed! Op de 50 meter school-
slag beet Fien van Munster het spits af, gevolgd door Eva Ver-
koren, Semma Koot, Bente van Ulzen, Janna van Geest en Rem-
melt Scheringa. Moe maar voldaan kwamen ze het water weer 
uit. Nadat ze even hadden uitgerust en wat hadden gegeten en 
gedronken, was het tijd voor de 50 meter rugslag. Het was even 
spannend hoe het nou toch precies ook alweer ging met die las-
tige start en het moeilijke keerpunt, maar het waren mooie races 
waarbij iedereen prima tijden zwom. Aan het einde volgde er nog 
een spetterende estafette waarmee de wedstrijd leuk werd af-
gesloten. Trainers Denise van der Linden en Niels Derksen von-
den het een zeer geslaagde wedstrijd en waren supertrots op 
hun kanjers!
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Ex-inbreker geeft anti-inbraaktips op 14 februari
Nog niet opgegeven? Het kan nog!

Themabijeenkomst in de week van de liefde: 

Kinderen en seks(uele ontwikkeling)

Start reconstructie Herenweg fase 3

Op donderdag 14 februari organiseert de gemeente 
Heemstede in Casca de Luifel aan de Herenweg 
96 in Heemstede een voorlichtingsavond over 
het voorkómen van woninginbraken. Tijdens deze 
avond geeft Evert Jansen een presentatie over 
woonhuisbeveiliging in de wijken rond het station.
De bijeenkomst duurt van 20.00 tot circa 21.30 uur, 
vanaf 19.30 uur is de deur open en staat de koffie klaar.

Meld u aan via e-mail: postbusveiligheid@heemstede.nl. 
Let op! Er is een beperkt aantal plekken beschikbaar.  
Geef bij aanmelden aan op welk adres u woont en met 
hoeveel personen u komt.
Neem voor meer informatie contact op met de  
heer D. Nieuweboer van de gemeente Heemstede,  
tel. (023) 548 57 45.

Op donderdag 14 februari organiseert het 
Centrum voor Jeugd en Gezin Heemstede een 
themabijeenkomst voor ouders over liefde 
en seksualiteit bij kinderen in de leeftijd van 
9 t/m 14 jaar. De bijeenkomst is van 20.00 tot 
22.00 uur in de Luifel op de Herenweg 96 te 
Heemstede.

Voordat je het weet heb je als ouder te maken met 
verliefdheidgevoelens en ontluikende seksualiteit bij je 
kind. Dat kan nu of in de toekomst vragen bij ouders 
oproepen.  

Op maandag 18 februari start de reconstructie van 
de Herenweg fase 3. Het kruispunt Van Merlenlaan/
Herenweg is vanaf dan ongeveer vijf weken afgesloten 
voor alle verkeer. Na het kruispunt wordt ook het deel 
van de Herenweg vanaf het kruispunt tot aan de Kerklaan 
aangepakt. Na deze fase (naar verwachting half april) 
starten de werkzaamheden aan het deel tussen de 
Van Merlenlaan en de Rijnlaan. Beide wegdelen zijn 
tijdens de werkzaamheden afgesloten voor het verkeer 
(fietsen is wel mogelijk). Tijdens de uitvoering zijn 
diverse omleidingsroutes ingesteld voor fietsers, auto’s, 
vrachtverkeer en openbaar vervoer. Actuele informatie 
over de werkzaamheden vindt u op www.heemstede.nl" 
Plannen en projecten" Reconstructie Herenweg.

Hoe en wat vertel ik op welke leeftijd?  
Wat betekenen seksuele gevoelens bij kinderen?  
Wat is normaal en waar moet ik me zorgen over 
maken? Is mijn kind al aan seks toe en gebeurt het wel 
veilig? Mijn kind wil nergens over praten, hoe kan ik dit 
onderwerp thuis bespreekbaar maken? 
Dit zijn vragen die aan de orde zullen komen tijdens 
deze avond. De presentatie wordt verzorgd door 
Renske Althuisius, seksuologe bij GGZ Ingeest en 
Suzanne Bakker medewerker van de afdeling seksuele 
gezondheid van de GGD Kennemerland.

Felicitaties 
Gemeente Heemstede feliciteert Van Dam met de eretitel ‘leukste winkel van 
Nederland’. En de Raadhuisstraat/Binnenweg met de tweede plaats in de 
ranglijst: ‘leukste winkelstraat van Nederland’. Een resultaat om trots op te zijn!

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

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

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

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

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

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



Agenda’s

Bestemmingsplan Woonwijken zuidoost

Vergadering commissie Samenleving
De raadscommissie Samenleving houdt een openbare 
vergadering op dinsdag 12 februari 2013 om 
20.00 uur in de Burgerzaal van het Raadhuis aan 
het Raadhuisplein 1 te Heemstede. U bent van harte 
uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Op de agenda:
-  Vaststellen agenda commissievergadering 12 januari 

2013
-  Spreekrecht burgers
-  Gemeenschappelijke regeling werkvoorzieningschap 

Zuid-Kennemerland (Paswerk) (A-stuk)
-  Intrekken Verordening investeringssubsidies 

toegankelijkheid accommodaties 2009 (A-stuk)
-  De Wet Aanscherping handhaving en sanctiebeleid 

SZW-wetgeving (A-stuk)
-  Benoeming bestuurslid Stichting Openbaar Primair 

Onderwijs Zuid-Kennemerland (A-stuk)
-  Terugkoppeling uit het Dagelijks Bestuur Paswerk en 

Algemeen Bestuur Paswerk

Bestemmingsplan vastgesteld
Burgemeester en wethouders maken op grond van 
artikel 3.8, lid 4 van de Wet ruimtelijke ordening 
bekend dat de gemeenteraad in de vergadering van 
19 december 2013 het bestemmingsplan ‘Woonwijken 
zuidoost’, digitaal bekend onder IDN: NL.IMRO.0397.
BPZuidoost-0201, gewijzigd heeft vastgesteld. 

Het bestemmingsplan vervangt de bestaande 
planologische situatie voor het gebied tussen 
het Raadhuisplein, de Camplaan, het Wipperplein 
en de Cruquiusweg aan de noordoostzijde, de Ir. 
Lelylaan, de Ringvaartlaan en de gemeentegrens 
langs de Ringvaart aan de zuidoostzijde, de Dr. 
Schaepmanlaan aan de zuidwestzijde en de Glipper 
Dreef, de Herfstlaan en de Groenendaalkade aan de 
noordwestzijde.

Wijzigingen ten opzichte van het  
ontwerpbestemmingsplan
De wijzigingen betreffen:
-  het in overeenstemming brengen van de regels ten 

aanzien van de water- en gastransportleidingen met 
het ‘Handboek buisleiding in bestemmingsplannen’ 
van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu 
in die zin, dat het omgevingsvergunningstelsel 
voor werkzaamheden binnen de leidingzone 
diepteonafhankelijk is gemaakt. Ook de toelichting 
van het bestemmingsplan is op dit punt verduidelijkt;

-  het in overeenstemming brengen van de aanhef 
van artikel 33.2 met de intentie van de regeling (een 
omgevingsvergunning voor binnenplanse afwijking 
wordt alleen verleend als aan de geformuleerde 
randvoorwaarden wordt voldaan); 

-  het in overeenstemming brengen in de regels 
van het begrip en de bestemmingsomschrijving 
‘Garage’ met de intentie van de regeling (in garages 
is alleen de stalling van auto’s en opslag van huisraad 
toegestaan); 

-  het in overeenstemming brengen van de afwijkende 
regeling voor het peil in artikel 21.2.9, onder b. met 

- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Vergadering commissie Middelen
De raadscommissie Middelen van woensdag 13 
februari 2013 komt te vervallen wegens ontbreken 
van agendapunten.

Vergadering commissie Ruimte
De raadscommissie Ruimte houdt een openbare 
vergadering op donderdag 14 februari 2013, in de 
Burgerzaal van het Raadhuis aan het Raadhuisplein 1 
te Heemstede. U bent van harte uitgenodigd hierbij 
aanwezig te zijn.

Op de agenda:
-  Vaststellen agenda commissievergadering 14 februari 

2013
-  Presentatie over Pilot Woonservicegebieden
- Spreekrecht burgers

de oude planologische regeling (de regeling uit de 
aanvullende bebouwings- en gebruiksvoorschriften);

-  de aanscherping van de regels voor leidingen, 
in verband met de uitspraak van de Afdeling 
bestuursrecht van de Raad van State van 20 juni 2012; 

-  de uitbreiding van de Staat van bedrijfsactiviteiten 
met een categorie ‘vervaardiging van voedings-
middelen en dranken’;

-  het optrekken van de goothoogte van een deel van 
de zijgevel van het pand Borneostraat 23 van 4 meter 
naar 6 meter;

-  het in overeenstemming brengen van de 
bestemming van het pand Celebesstraat 16 met de 
feitelijke situatie (Gemengd-1);

-  het toestaan van dakkapellen op 2 verschillende 
hoogtes op het achterdakvlak op enkele extra 
locaties in de Indische Wijk;

-  het in overeenstemming brengen van het bouwvlak 
van het perceel Glipper Dreef 192 met de vorm van 
het oorspronkelijke hoofdgebouw;

-  het in overeenstemming brengen van de goot-
hoogte van een deel van het hoofdgebouw van het 
percelen Cloosterweg 21 en Camplaan 14 met de 
eerder verleende ontheffing;

-  het vergroten van de maximale bouwhoogte van 
de woonwagenstandplaatsen aan de Ringvaartlaan 
van 4 meter naar 6 meter en het uitbreiden van de 
specifieke toelichting op de regels onder de kop 
‘Wonen’ met de regeling voor deze standplaatsen;

-  redactionele wijzigingen om onvolkomenheden 
uit het bestemmingsplan te halen en om de 
leesbaarheid van het bestemmingsplan te vergroten.

Waar kunt u het bestemmingsplan inzien?
Het besluit en het bestemmingsplan kunt u digitaal 
inzien op de website van de gemeente Heemstede, 
www.heemstede.nl en op de website  
www.ruimtelijkeplannen.nl. De authentieke  
planbestanden kunt u raadplegen via  
www.ruimtelijkeplannen.nl/index, zoek op Heemstede, 
klik op ‘STRI2008’, en klik vervolgens op de IDN van dit 
plan (NL.IMRO.0397.BPZuidoost-0201).

-  Plan van Aanpak Haalbaarheidsonderzoek 
Bibliotheek Locatie Binnenweg 160 (B-stuk)- 
Vaststelling Nota duurzaamheid 2012-2016 (A-stuk)

-  Handhaving beleid afwijken bestemmingsplan voor 
tuinkisten en overkappingen (B-stuk)

- Overzicht bouwprojecten januari 2013
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Het besluit met bijbehorende stukken liggen met 
ingang van 7 februari 2013 voor zes weken voor een 
ieder ter inzage in de publiekshal van het Raadhuis, 
Raadhuisplein 1, te Heemstede. 
De openingstijden van het Raadhuis vindt u op  
www.heemstede.nl. 

Hoe kunt u tegen het bestemmingsplan 
beroep instellen? 
Belanghebbenden die tijdig hun zienswijze op het 
ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad 
naar voren hebben gebracht, kunnen met ingang 
van vrijdag 8 februari 2013 gedurende 6 weken 
tegen dit besluit beroep instellen. Dit geldt ook 
voor belanghebbenden die kunnen aantonen 
redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest zienswijzen 
bij de gemeenteraad kenbaar te maken en voor 
belanghebbenden die geen zienswijze kenbaar 
hebben gemaakt en kunnen aantonen door de 
gewijzigde vaststelling in een ongunstiger positie te 
worden gebracht. 

Dit beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 
20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Indien beroep wordt ingesteld kan tevens een 
verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) 
worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State, indien 
onverwijlde spoed dat, gelet op de betrokken 
belangen, vereist.

Inwerkingtreding bestemmingsplan
Het besluit treedt in werking daags na afloop van de 
beroepstermijn, tenzij binnen de beroepstermijn een 
verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij 
de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State. Vanaf dat moment is het 
bestemmingsplan ‘Woonwijken zuidoost’ ook van 
kracht.

Op www.heemstede.nl vindt u de betreffende 
stukken die worden besproken. Hier treft u bovendien 
informatie over het spreekrecht en uitleg over het 
verschil tussen A-, B- en C-stukken. Alle stukken liggen 
ook ter inzage in de ontvangsthal van het Raadhuis. 
Meer weten? Neem contact op met de raadsgriffie, 
telefoon (023) 548 56 46, of  
e-mail: raadsgriffier@heemstede.nl.



Uitschrijving GBA

Nieuwe Verordening en beleidsregels inburgering

Het college van burgemeester en wethouders heeft 
besloten de volgende personen met onbekende 
bestemming uit te schrijven:
-  S. Jurov, geboren 31-08-1959, Binnenweg 86, per 

15-01-2013

Bij besluit van 31 januari 2013 heeft de raad 
de Verordening Wet inburgering Heemstede 
2013 vastgesteld. De Verordening treedt met 
terugwerkende kracht per 1 januari 2013 in werking. 
Per diezelfde datum is de Verordening Wet inburgering 
Heemstede vervallen.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning
Omgevingsvergunning voor bouwen
-  Spoorzichtlaan 26 het plaatsen van een 

fietsenberging Wabo nummer 3294 
ontvangen 20 januari 2013

-  Matthijs Vermeulenlaan het bouwen van 15 
eengezinswoningen met bergingen Wabo nummer 
3303 
ontvangen 24 januari 2013

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

Omgevingsvergunning voor kappen
-  Ir. Lelylaan 37 het kappen van 3 loofbomen Wabo 

nummer 3293 
ontvangen 22 januari 2013

-  Herenweg 5 het kappen van 2 coniferen, 1 eik en  
1 linde Wabo nummer 3244 
ontvangen 15 januari 2013

-  Timorstraat 56 het kappen van 1 berk en 1 conifeer 
Wabo nummer 3310 
ontvangen 24 januari 2013

-  Kennemeroord 23 het kappen van 1 kastanjeboom 
Wabo nummer 3284 
otvangen 21 januari 2013

-  Manpadslaan 18 het kappen van 1 treurwilg en  
1 naaldboom Wabo nummer 3343 
ontvangen 28 januari 2013

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

Meldingen
Sloopmelding akkoord bevonden op 28 januari 2013
-  Glipper Dreef 105 het verwijderen van winkelpuien 

met bovenpaneel 2012.019

De bovenstaande aanvragen en melding liggen 
vanaf 7 februari 2013 van maandag tot en met 
donderdag van 08.30 - 17.00 uur en op vrijdag van 
08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouw- en 
Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). Bezwaar is niet 
mogelijk.

Verdagen beslistermijn  
omgevingsvergunning
In het kader van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht hebben wij besloten voor de 
volgende aanvragen de beslistermijn te verlengen  
met een termijn van 6 weken:
-  Johannes Verhulstlaan 36 het verbouwen van de 

garage naar een woonbestemming en vergroten 
dakkapel op het voorgeveldakvlak 2012.343 
ontvangen 18 december 2012

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar 
maken. Zie: ‘Bezwaar maken of uw mening/zienswijze 
kenbaar maken’.

Voornemen verlenen  
omgevingsvergunning voor afwijking  
van het bestemmingsplan
Wij zijn voornemens voor onderstaande bouwplannen 
een omgevingsvergunning voor afwijking van het 
bestemmingsplan te verlenen:
-  Johannes Verhulstlaan 36 het verbouwen van de 

garage naar een woonbestemming en vergroten 
dakkapel op het voorgeveldakvlak 2012.343

Het verzoek ligt vanaf 7 februari 2013 gedurende 
4 weken 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 aan 
het Raadhuisplein 1.

-  Leidsevaartweg 83 het uitbreiden van een woonhuis 
en plaatsen veranda 2012.336

Het verzoek ligt vanaf 7 februari 2013 gedurende 
3 weken 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 aan 
het Raadhuisplein 1.

Belanghebbenden kunnen hierover tijdens de periode 
van terinzageligging zienswijzen aan de gemeente 
kenbaar maken.  

Neem voor meer informatie over het verzoek 
contact op met M. Jansen van de afdeling Bouw- en 
Woningtoezicht, telefoon (023) 548 57 52. 

Verleende omgevingsvergunningen 
(verzonden 1 februari 2013)
Omgevingsvergunning voor bouwen
-  Hunzelaan 11 het plaatsen van een dakkapel op het 

achtergeveldakvlak 2012.348
-  Nobellaan 11 het plaatsen van een dakkapel op het 

voorgeveldakvlak 2012.335
-  Einthovenlaan 3 het plaatsen van een stalen kolom 

2013.003

Omgevingsvergunning voor kappen
-  Herenweg 5 het kappen van 2 coniferen, 1 eik en  

1 linde Wabo nummer 3244

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

Omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik
-  Glipper Dreef 209 brandveiliggebruik voor 

‘verzorgingshuis zware zorg’ voor het gebouwdeel 
‘De Laurier’ onderdeel van zorglocatie Bosbeek 
2011.293

De bovenstaande vergunning ligt vanaf 7 februari 
2013 van maandag tot en met donderdag van 
08.30 - 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur 
ter inzage bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht 
(Raadhuisplein 1). Belanghebbenden kunnen 
hiertegen in beroep gaan bij de rechtbank Haarlem. 
Een beroepschrift moet uiterlijk 21 maart 2013 worden 
ingediend. Zie: ’Bezwaar maken of uw mening/
zienswijze kenbaar maken’.

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Ook kunnen belanghebbenden bij onverwijlde 
spoed een voorlopige voorziening aanvragen bij 

Bij besluit van 11 december 2012 heeft het college 
de Beleidsregels Wet inburgering Heemstede 2013 
vastgesteld, onder voorwaarde van vaststelling van 
de Verordening Wet inburgering Heemstede 2013. De 
Beleidsregels treden met terugwerkende kracht per 
1 januari 2013 in werking. Per diezelfde datum zijn de 
Beleidsregels Wet inburgering 2011 vervallen.

de Rechtbank te Haarlem (Postbus 1621, 2003 BR 
Haarlem).

De Verordening en de Beleidsregels liggen tot en met 
1 mei 2013 ter inzage op het gemeentehuis en zijn 
ook digitaal te raadplegen op www.overheid.nl onder 
‘Lokale regelingen’.



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

steunpunt Vrijwilligerswerk Heemstede!
p/a Casca-de Luifel - Herenweg 96 - Postbus 578 - 
2100 AN Heemstede. 
Spreekuur op afspraak, telefonisch bereikbaar 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

Steunpunt vrijwilligerswerk

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

MELDpunt                     

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

Overlast

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

MELDpunt                     

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

Overlast

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

MELDpunt                     

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

Overlast

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

MELDpunt                     

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

Overlast

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

MELDpunt                     

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

Overlast

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

MELDpunt                     

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

Overlast

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

Over onderwerpen waarover nog geen beslissing 
is genomen kunt u in die gevallen waar dit is 
aangegeven uw zienswijze kenbaar maken.  
Richt hiertoe binnen de termijn van terinzagelegging, 

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

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

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

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

Bezwaar maken of uw mening/zienswijze kenbaar maken

Raadsbesluiten 31 januari 2013
Aanwezig waren 21 van de 21 raadsleden.

De raad heeft de volgende besluiten vastgesteld:

Benoemen de heer J.K.M. (Joost) van Eijsden als 
voorzitter van de rekenkamercommissie Heemstede 
voor een periode van 3 jaar.

Uitvoering bereikbaarheidsvisie Zuid-Kennemerland
-  In te stemmen met het vormen van een Regionaal 

Mobiliteitsfonds door de gemeente Bloemendaal, 
Haarlem, Heemstede en Zandvoort, ter uitvoering 
van de bereikbaarheidsvisie Zuid-Kennemerland, 
bereikbaar door samenwerking; 

-  in te stemmen met het voeden van het fonds 
gedurende 15 jaar door de deelnemende 
gemeenten met een jaarlijks bedrag, gebaseerd 
op inwoneraantal, tot een totaal van € 19.526.602, 
conform bijlage 2;

-  in te stemmen met de Heemsteedse bijdrage 
aan het fonds van in totaal € 2.371.894,- in een 
tempo zoals opgenomen in de begroting 2013, de 
meerjarenbegroting 2014-2016 en bijlage 3;

-  in te stemmen met het oprichten door de 
colleges van de deelnemende gemeenten van 
een gemeenschappelijke regeling ter bestuurlijke 
voorbereiding van de uitvoering van projecten 
die (mede) worden betaald uit het Regionaal 
Mobiliteitsfonds, conform bijlage 5; 

-  in te stemmen met de prioriteiten voor de uitwerking 
van de visie conform bijlage 4, en beschouwt deze 
prioriteiten met bijbehorende optionele bijdragen als 
richtinggevend voor toekomstige uitgaven ten laste 
van het Regionaal Mobiliteitsfonds;

-  kennis te nemen van het besluit van de Kamer van 
Koophandel een bijdrage te leveren van € 90.000,- 
voor nadere onderbouwing en uitwerking van 
projecten uit de visie.

Motie ‘Openbaarheid in bereikbaarheid’, ingediend 
door alle fracties
De raad verzoekt het College:
Artikel 6 lid 2 van Hoofdstuk III uit de Gemeen-
schappelijke Regeling Bereikbaarheid Zuid 
Kennemerland zodanig aan te passen dat de daarin 
bedoelde vergaderingen van het orgaan openbaar 
zullen zijn, evenals de verslagen.

Bovenstaande aanpassing te verwerken in de 
Gemeenschappelijke Regeling Bereikbaarheid Zuid-
Kennemerland en het stuk in haar geheel (inclusief de 
bijlagen) in een volgende raadsvergadering opnieuw 
voor te leggen aan de gemeenteraad ter vaststelling.

Motie ‘Drie Prioriteiten in Regionale  
Bereikbaarheidsvisie Zuid-Kennemerland’, 
ingediend door VVD, D66 en CDA
De raad verzoekt het college:

om de volgende drie prioriteiten voor Heemstede in 
de uitwerking Regionale Bereikbaarheidsvisie Zuid-
Kennemerland (bijlage 4) te benoemen en toe te voegen 
aan de maatregelen ‘middellange termijn: 10 à 15 jaar’ (zie 
tabel, bijlage 4), in de hierna genoemde volgorde;
1. De verbinding N205-N206 (Duinpolderweg).
2. De verbinding van de Randweg en de Zeeweg.
3. De verbinding Randweg met de N205 (Mariatunnel).

Vaststellen Beleidsplan Openbare Verlichting 2013-2017

Motie ‘Verlicht de verlichting’, 
ingediend door PvdA, GL, VVD en HBB
De raad verzoekt het College:
De raad een voorstel te doen voor welke wegen 
de kosten/baten afweging aanleiding geeft om 
verlichting slim uit te zetten, dan wel slim aan te zetten 
teneinde onevenredige lichthinder te voorkomen en 
meer energie te besparen.

Goedkeuring begroting 2013 Stichting Openbaar 
Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland (Stopoz)

Vaststellen Verordening Wet inburgering gemeente 
Heemstede 2013

Kennis te nemen van de notitie Stand van zaken 
de uitvoering nota ‘Archeologiebeleid Heemstede: 
toekomst voor het verleden’
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