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Marja Schulpzand neemt 
afscheid van Pauwehof
Heemstede - Toen ze in mei 
2002 voor het eerst via  het 
Wilhelminaplein langs de Ou-
de Kerk naar de Pauwehof liep, 
dacht ze: “In deze omgeving 
werken, dat is een uitverkiezing, 
zo rustig, mooi en dat vogel-
tje zingt zo vrolijk”! Op 5 maart 
zal er weer een vogeltje zingen 
als ze afscheid neemt van haar 
werk in de Pauwehof als coör-
dinator sociaal cultureel werk. 
Na acht heerlijke jaren gaat ze 
met pensioen. Jammer dat het 
zo snel gaat als je naar de 65 
loopt. Ze was altijd werkzaam 
in de zorg. Vóór de Pauwe-
hof nog als coördinator opna-
me van een groot zorgcentrum, 
waar ze zijdelings te maken had 
met het sociaal cultureel werk. 
Met Marja’s ervaring in de zorg 
keek zij fris aan tegen de orga-
nisatie en de mogelijkheden van 
de Pauwehof. Sommige cursus-
sen liepen terug, andere cursus-
sen bloeiden bij de gratie van de 
vaste klanten, zoals de cursus 
schilderen waar zelfs een cur-
sist nu bijna 25 jaar meedoet. 

Ook de gym heeft zo zijn vaste 
bezoekers die pas opgeven als 
ze niet meer kunnen. Veel nieu-
we initiatieven van Marja bleken 
succesvol. 
Kunstgeschiedenis is zo`n voor-
beeld, er is nog steeds een 
wachtlijst. Spaans heeft nu zijn 
vijfde jaar en gaat nog steeds 
door met de beginners, die in-
middels flink gevorderd zijn. 
Daar vallen enkele cursisten af 
en springen nieuwe in die  op 
dat niveau meekunnen. Luiste-
ren naar klassieke muziek was 
een schot in de roos, maar staat 
of valt met de docent. Deze 
bevlogen man ging na twee jaar 
verhuizen en  weg was de cur-
sus. Een nieuwe docent is moei-
lijk te vinden, de voorbereiding 
van de lessen is erg intensief. 
Was de cursus bridge in het 
begin echt les krijgen, nu is het 
meer bridge onder begeleiding 
geworden. Jazzdansen voor 
ouderen leek een ongewone 
cursus en werd een ongewoon 
succes, gezien hun optredens 
tijdens open dagen. Het geeft 

Marja Schulpzand voldoening 
om  terug te kijken op die acht 
jaar werken in een kleinschalige 
omgeving waar veel werk ver-
richt wordt door vrijwilligers die 
met zoveel plezier zorgen voor 
‘hun’ Pauwehof. Want het zijn 
de vrijwilligers die het mogelijk 
maken de cursussen gesmeerd 
te laten verlopen, zij zorgen voor 
die typische sfeer die mensen 
bindt. Ook de docenten dragen 
bij aan het Pauwehof imago, dat 
ouderen iedere week weer door 
weer en wind, sneeuw of regen 
naar de Pauwehof motiveert. Ze 
willen geen les missen!
Marja zal de Pauwehof wel mis-
sen, zo schat zij haar ‘niks meer 
hoeven’ een beetje in. Een aan-
tal uurtjes in de week wer-
ken zou ze best nog willen, al-
hoewel, een fraai voorjaar met 
zoveel wandelmogelijkheden, nu 
kunnen reizen buiten het vakan-
tieseizoen, eindelijk die cursus 
jazzdansen zelf gaan volgen, dat 
lonkt wel. Als Haarlemse heeft 
ze Heemstede in die acht jaar 
goed leren kennen, ze is half 
Heemsteedse geworden en wil 
dat graag blijven, met haar leu-
ke kapper, haar boodschappen, 
winkelen en jazzdance. 

Op vrijdag 5 maart neemt Mar-
ja Schulpzand afscheid van de 
Pauwehof en van de Stichting 
Welzijn Ouderen, waar de Pau-
wehof deel van uitmaakt. Van 
15.30 tot 17.00 uur is er gelegen-
heid om haar de hand te druk-
ken. 
Ton van den Brink

Eindelijk een voorbode 
van het voorjaar!

Heemstede – Corrien Visser 
van de Blekersvaartweg stuurde 
deze mooie foto. Over de winter-
akoniet (want dat is het) vertelt 
ze: “Er bloeien wat winterako-
nieten (Eranthis hyemalis) in de 
tuin. We hebben er lang op moe-
ten wachten dit jaar. De naam 
komt van de Griekse woorden: 
ER (lente) en ANTHIS (bloem). 
Ze worden 5-10 cm hoog en 
bloeien februari-maart. De gele 
bloemetjes lijken op boterbloe-

men. De bloemen verschijnen 
boven een kraag van de diep in-
gesneden blaadjes. De bloemen 
zijn voorzien van veel meeldra-
den. De bloemen openen zich 
alleen als de zon schijnt en slui-
ten zich gedurende donker weer. 
Na de bloei verschijnen stervor-
mige zaaddozen. Ze zaaien zich 
makkelijk uit.
Winterakonieten zijn de voorbo-
de van het voorjaar net als de 
sneeuwklokjes.”
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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 zijn met naam 
en adres, telefoon of e-mail-
adres. De redactie behoudt het 
recht brieven in te korten of te 
weigeren.

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

WWW.HEEmsTEDEr.nl
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Heemsteedse fotografe genomineerd 
voor Bruidsfoto Award 
Heemstede - Op 11 februari, 
daags voor Valentijnsdag, zijn 
de nominaties bekendgemaakt 
van de Bruidsfoto Award 2010. 

Julie Blik uit Heemstede is ge-
nomineerd in de categorie Hu-
welijk en Emotie. In totaal wer-
den er door fotografen uit het 

hele land bijna 700 foto’s inge-
stuurd. De vierkoppige vakjury 
van het evenement koos vijftig 
foto’s die in juni 2010 kans ma-
ken op een felbegeerde Bruids-
foto Award (BFA). De BFA is een 
initiatief van Bruid & Bruidegom 
Magazine en wordt dit jaar voor 
het zesde opeenvolgende jaar 
uitgereikt. De prijs heeft als doel 
aanstaande bruidsparen kennis 
te laten maken met professio-
nele vakfotografen. Fotografen 
kunnen inzenden in vijf cate-
gorieën, namelijk: Bruid & Brui-
degom, Bruid in de Spotlights, 
Bruidegom in Beeld, Huwelijk 
& Emotie en de Vrije Categorie. 
De winnaars van de publieks- 
en vakprijs binnen de diverse 
categorieën worden tijdens een 
feestelijke bijeenkomst in juni 
2010 bekendgemaakt.

Heemstede - In de kleutergroepen van De Ark 
staan de komende weken de vissen centraal. Er 
wordt hard gewerkt; vissen worden gekleurd, 
beplakt, geprikt, gevouwen en gekleid. Intussen 
zijn de drie kleuterklassen omgetoverd tot grote 
oceanen met de prachtigste vissen!
Om de kinderen hun vragen over tropische vis-
sen aan een echte kenner te kunnen stellen, 
mochten zij op excursie naar dierenspeciaalzaak 
Heems! Een mooi, spannend en warm avon-
tuur...

Wat voor vragen een 4 of 5-jarig kind heeft? Een 
kleine greep:
Hebben vissen botjes? Wie zorgt er voor de klei-
ne visjes als ze net geboren zijn? Hoe halen vis-
sen adem? Waarom hebben vissen schubben?
Drinken vissen water? Kunnen vissen met elkaar 
praten?
Bent u ook nieuwsgierig naar de antwoorden? 
De kleuters van De Ark kunnen u er nu van alles 
over vertellen! Als echte visspecialisten gingen 
zij tevreden weer naar school.

De Ark op excursie bij Heems dierenspeciaalzaak

“Hebben vissen botjes?”

Cursus
tuinverzorging 
Groei & Bloei

Heemstede - Al decennia 
lang organiseert Groei & Bloei 
in Zuid-Kennemerland de ba-
siscursus tuinverzorging. De-
ze cursus is er niet alleen voor 
degenen die amper het verschil 
weten tussen compost en zand, 
maar ook voor hen die al wat 
langer bezig zijn met tuinieren.
Voor beide groepen is dit een 
goede kans om op systemati-
sche wijze basiskennis op te 
doen met betrekking tot uiteen-
lopende zaken als bodemge-
steldheid en bemesting, gazon-
onderhoud, aanplanten en ver-
planten en snoeien.
De lessen worden gegeven door 
een ervaren docent en tuindes-
kundige, de heer Floor Duiker, 
in het dagelijks leven leraar aan 
een groencollege. 
De cursus wordt gehouden op 
de woensdagen 31 maart en 
7, 14, 21, 28 april (theorie) van 
19.30 tot 22.00 uur en op de za-
terdagen 10, 24 april en 1 mei 
van 9.00 tot 12.00 uur (praktijk). 
De theoriecursussen worden 
gehouden in De Blinkert, Roc-
kaertshof 66 te Haarlem (Ram-
plaankwartier). De praktijkcur-
sussen worden in overleg met 
de deelnemers buiten gegeven. 
Leden van Groei en Bloei beta-
len voor deze acht lessen 85 eu-
ro, niet-leden 105 euro. 
U kunt zich opgeven bij me-
vrouw Aad Kuenen, dinsdag t/
m vrijdag, tussen 17.00 en 19.00 
(023-532 61 91) of per e-mail 
a.kudu@planet.nl.
Er is nog een beperkt aantal 
plaatsten beschikbaar.
Zie ook www.zuid-kennemer-
land.groei.nl

MET SPOED GEVRAAGD:
GEMOTIVEERDE

0251-674433
www.verspreidnet.nl

BEZORGERS

Info:
Martin van Ooijen

VOOR DE WIJKEN:
Omg. Orchideeënlaan
Omg. Drie Herenlaan
Omg. Landzichtlaan
Omg. Wipperplein
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Belastingaangifte 2009
Mensen die geholpen willen worden 
bij het invullen van hun belasting-
aangifte kunnen terecht bij WOH. 
Er zijn enkele voor-waarden verbon-
den aan de belasting-invulhulp: het 
is voor mensen van 55 jaar en ouder 
woonachtig in Heemstede, het be-
treft een eenvoudige aangifte, het 
inkomen is niet hoger dan 35.000,- 
euro (incl. opbrengst uit vermogen) 
en het moet gaan om een beperkt 
vermogen. Voor hulp bij het invul-
len van het belastingformulier kan 
men terecht op kantoor van WOH 
maar er zijn ook belastinginvulhul-

pen die bij de mensen thuis komen. 
De kosten zijn 10,- euro. Er wordt al-
leen gewerkt volgens afspraak. Deze 
kan gemaakt worden op kantoor van 
WOH of telefonisch: 023-5288510.

Visio bezoekt Casca
Voorlichting over vrijetijdsbesteding, 
hulpmiddelen en spellen door Visio. 
Visio is een regionale instelling voor 
blinden en slechtzienden van 0-100 
jaar én ouder. Zij geven advies en 
voorlichting over hulpmiddelen, doen 
onderzoek en bieden revalidatie.
Visio bezoekt donderdag 18 febru-
ari om 10.30 uur Casca in de Luifel 

voor een informatiebijeenkomst. Men 
kan deze ochtend hulpmiddelen be-
kijken en uitproberen. Op het pro-
gramma staan advies over deze mid-
delen, (weer) beginnen met compute-
ren of zelf lezen, wat goede verlich-
ting kan doen en welke (creatieve) 
vrijetijdsbesteding en spellen er zijn 
voor slechtziende - en blinde men-
sen. De entree is gratis, wel voor-
af reserveren: tel. 023 – 538 28 28. 
Herenweg 96, Heemstede tel. (023) 
548 38 28 - www.casca.nl

Kijk ook op de website: www.welzijn-
ouderenheemstede.nl

Heemstede- De informatie voor deze rubriek 

wordt verzorgd door de stichting Welzijn

Ouderen Heemstede (WOH), Lieven de Keylaan 

24, Heemstede, telefoon: 023-528 85 10.

Seniorennieuws 
Heemstede

Seniorennieuws 
Heemstede

CDA garandeert mantelzorg 
al voor verkiezingen steun
Heemstede - In Heemste-
de moet de komende vier jaar 
meer aandacht zijn voor mantel-
zorgers. Dat bepleit CDA raads-
lid Els van de Weijer tijdens een 
bijeenkomst in Westerduin op 
2 februari jl. Zij wil ervoor wa-
ken dat deze belangrijke taak in 
economisch zware tijden in de 
knel komt. In Heemstede zijn -
naar schatting- 2300 mensen die 
meer dan 8 uur per week en lan-
ger dan drie maanden voor een 
ander zorgen. Mantelzorg kan 
zwaar zijn, juist omdat het om 
het verzorgen gaat van iemand 
om wie je geeft. “Mantelzorg le-
vert veelal voldoening, maar kost 
ook energie”, zegt Van de Weijer. 
“Welke invloed dat heeft op een 
andermans leven realiseert zich 
lang niet iedereen. Sinds de in-
voering van de WMO (Wet Maat-
schappelijke Ondersteuning) zijn 
gemeenten verantwoordelijk 
voor het organiseren van goede 
ondersteuning aan mantelzor-
gers. Daarom moet het, zeker in 
verkiezingstijd, hoog op de poli-
tieke agenda staan.”
“In Heemstede is o.a. Tandem 
een helpende hand voor man-
telzorgers. Deze regionale or-
ganisatie ontvangt subsidie van 
de gemeente Heemstede. Met 
deze subsidie verleent zij on-
dersteuning aan mantelzorgers. 

Deze worden persoonlijk bege-
leid of men kan deelnemen aan 
een lotgenotengroep of cursus. 
Het CDA wil dit soort waarde-
volle organisaties in de samen-
leving al vóór de verkiezing de 
garantie geven dat wij tot het ui-
terste gaan om ze te blijven on-
dersteunen.”
“Mantelzorger wordt je niet; dat 
overkomt je. Ondersteuning van 
mantelzorgers begint bij erken-
ning. Daarom is die steun aan 
mantelzorg ondersteunende or-
ganisaties zo belangrijk”, besluit 
Van de Weijer.

Hogere huurmarkt stagneert
Heemstede - Het aantal ver-
huurtransacties in het hogere 
segment van de huurmarkt in de 
regio Haarlem met een huurprijs 
boven 1.500,-- euro per maand, 
is in 2009 met 33% gedaald ten 
opzichte van 2008.
De gemiddelde huurprijs bo-
ven 1.500,-- euro is in 2009 ge-
daald van 2.239 naar 2.071 euro 
per maand. Een cijfermatige da-
ling van 7,5 procent. De werkelij-
ke huurprijsdaling in het hogere 
huursegment ligt volgens Koops 
Makelaardij te Haarlem tussen 
12,5 tot 25 procent. Een goed 
onderhouden tussenhuis, dat in 
2008 werd verhuurd voor 1.800 
euro per maand, bracht eind 
2009 tussen 1.550 en 1.600 eu-
ro op,  mede afhankelijk van de 
locatie. Een prijsdaling van cir-
ca 12,5 procent. De huurprijzen 
van vrijstaande villa’s is met 20 
tot 25 procent gedaald. Een villa 
met een huurprijs van 3.500 eu-
ro per maand in 2008 brengt nu 

tussen 2.600 euro en 2.800 eu-
ro per maand op. Volgens San-
der Koops zijn huiseigenaren, na 
een langere leegstandperiode, 
soepeler bij het accepteren van 
een lagere huurprijs dan huisei-
genaren die hun villa net in de 
verhuur hebben gezet.
Het aantal huurtransacties in de 
vrije sector, vanaf 700 tot en met 
1.500 euro, is in 2009 t.o.v. 2008 
met ruim 40 procent gestegen in 
de gemeente Haarlem. In de ge-
meente Heemstede is het aan-
tal huurtransacties met 35 pro-
cent gestegen. De gehele ge-
meente Bloemendaal (incl: Aer-
denhout, Bennebroek, Overveen 
en Vogelenzang) is de grote uit-
zondering in 2009 met een da-
ling van het aantal huurtransac-
ties van ruim 50 procent. De ge-
middelde huurprijs in deze cate-
gorie van de huurmarkt is nage-
noeg gelijk gebleven, te weten: 
1.091 euro (min 0,6 procent).
Het aanbod van huurwoningen 

Meld je aan, resultaat in deze krant!
Win de metamorfose van de maand
Heemstede - Vanaf maart 2010 geeft Hair & 
Beauty Lounge Heemstede aan de Blekers-
vaartweg 14, iedere maand een complete 
metamorfose weg! 

Mieke Hulsbergen van Hair & Beauty Lounge 
Heemstede vertelt: “Voordat we beginnen wordt 
er tijdens een ontspannen kennismaking in de 
lounge, eerst goed gekeken naar wie er bij ons 
in de stoel zit. We bekijken hoe we op gebied 
van schoonheid het beste in u naar voren kun-
nen halen, op zo’n manier dat u uzelf blijft. 
Een combinatie van gelaatsvorm, huids- en 
haarkleur, de kleur van de ogen, maar ook het 
karakter en levensstijl, spelen daarbij natuurlijk 
een belangrijke rol. 

Samen met onze winnaar gaan we op zoek naar 
de look die het beste bij hem of haar past! We 

richten ons hierbij vooral op haar en make-up. 
Er wordt gekeken naar nieuwe modetrends en 
we halen de trukendoos uit de kast!
Iedere tweede week van de maand kunt u het 
resultaat van de metamorfose van de maand 
bewonderen in een uitgebreide special van de 
Heemsteder, waarin onze winnaar in de spot-
lights zal worden gezet. 
De metamorfoses zijn terug te zien op onze 
website: www.hblheemstede.nl

Inschrijven
Wilt u uzelf opgeven of kent u iemand waar-
van u vindt dat diegene écht een metamorfo-
se heeft verdiend? Dan kunt u uzelf of iemand 
anders t/m 28 februari 2010 aanmelden via het 
inschrijfformulier aan de receptiebalie van Hair 
& Beauty Lounge Heemstede, blekersvaartweg 
14a, 023-5474435.

in het hogere huursegment, bo-
ven 1.500 tot en met 2.000 eu-
ro per maand is in 2009 geste-
gen met 33 procent. Dit grote-
re huuraanbod is mede veroor-
zaker van de gemiddelde huur-
prijsdaling van circa 12,5 procent 
in deze prijsklasse. Het huuraan-
bod met een huurprijs van boven 
2.000 tot 4.000 euro per maand 
is in 2009 met 60 procent ge-
stegen, waardoor de  verhuur-/ 
leegstandperiode in deze prijs-
klasse is gestegen naar gemid-
deld één jaar.

Koops Makelaardij verwacht dat 
de huurmarkt in het eerste half-
jaar van 2010 zich min of meer zal 
stabiliseren. Bij een stijgend con-
sumentenvertrouwen zal eerst de 
vrije huursector tot en met 1.500  
euro aantrekken. Volgens San-
der Koops zal eerst het aanbod 
van huurwoningen tot 1.500 euro 
moeten dalen voordat het hoge-
re huursegment, boven 1.500 tot 
4.000 euro, zal aantrekken.
Meer informatie: 023-5329817.

Film maken (11-15 jaar) bij Plexat
Heemstede - Op maandag 22 
en dinsdag 23 februari gaan tie-
ners van 11 tot 15 jaar een spet-
terend vette ‘Plexywood’ actie-
fi lm maken. Ben je ouder of jon-
ger en wil je toch graag mee-
doen, neem dan even contact 
op met Mike D van Plexat. Al-
le clichés die je ook in Holly-
wood in actiefi lms ziet, en wat 
je maar bedenken kunt worden 

gebruikt. Natuurlijk wel in de 
super ‘low budget’ stijl. De fi lm 
wordt gemaakt bij Plexat in de 
Luifel, Herenweg 96, Heemstede 
op maandag 22 februari van 13-
16 uur én op dinsdag 23 februari 
van 10-16 uur (incl. lunch). Kos-
ten: 12,00 euro per deelnemer. 
Er kunnen maximaal 15 tieners 
meedoen. Opgeven: 023-548 38 
28 – 1 of 023-548 38 47.

Jeugdige 
wodka-dief
Heemstede – Personeel van een 
supermarkt aan de Binnenweg 
betrapte maandagmiddag 15 fe-
bruari rond 15.40 uur een 13-ja-
rige jongen uit Heemstede op de 
diefstal van twee fl essen wod-
ka uit de winkel. De jongen is 
aangehouden en overgedragen 
aan de politie. Hij is meegeno-
men naar het bureau en beken-
de daar de diefstal. Tegen hem 
is proces-verbaal opgemaakt en 
zijn ouders zijn ingelicht.

‘Tips of mooie foto’s
voor de redactie?’

Tel. 0297-368671
of

redactie@heemsteder.nl
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Outlet kinderkledingwinkel

Betaalbare merkkleding
Santa Catarina wordt sinds au-
gustus 2009 gerund door Ka-
trien Rietema. Een succesvol 
eerste half jaar en de grote win-
kelruimte boden mogelijkhe-
den tot uitbreiding. Daarom is 
sinds januari Sabine Wagema-
kers toegetreden tot de onder-
neming. Hun gebundelde erva-
ring en enthousiasme heeft ge-
resulteerd in deze nieuwe for-
mule:
Tweedehands merkkleding en 
outlet kinderkleding van beken-
de merken. Het outlet gedeel-
te bestaat uit kinderkleding van 

collecties van de afgelopen sei-
zoenen, aangeboden voor 50-
70% van de originele verkoop-
prijs. Katrien Rietema: “We heb-
ben een paar weken getest en 
de enthousiaste reacties van 
klanten zijn hartverwarmend. 
We merken nu al dat deze for-
mule werkt in Heemstede. Blijk-
baar is er echt behoefte aan een 
adres waar je goed kunt slagen 
voor een redelijke prijs”.

Geautomatiseerd
inbrengsysteem
De combinatie nieuw en twee-
dehands zorgt ervoor dat de da-

Heemstede - Santa Catarina, het adres in Heemstede voor 
tweedehands kindermerkkleding, start vanaf half februari met 
de verkoop van outlet kinderkleding. Deze unieke combinatie 
maakt merkkleding betaalbaar voor iedereen. In de gezellige, 
hippe winkel vind je naast kinderkleding ook kinderkamer ac-
cessoires, musthaves voor de mama’s en zelfs een kinderkap-
per. Zo zorgt Santa Catarina voor een leuke shopping expe-
rience waar klanten, -het motto van Santa Catarina- ‘altijd blij 
de winkel verlaten’.

mes van SC nog kritischer zijn 
met de inname van gebruikte 
kleding. Deze moet in zeer goe-
de staat zijn en passen in het 
huidige modebeeld. Alleen kle-
ding van bekende merken wordt 
ingenomen en mag maximaal 10 
weken blijven hangen. “Inbren-
gers kunnen dankzij ons geauto-
matiseerde inbrengsysteem via 
onze website volgen wat ze heb-
ben verkocht en wat hun tegoed 
is. En door de hoge omloopsnel-
heid vinden klanten altijd iets 
nieuws”, aldus Sabine Wagema-
kers.

Over Santa Catarina
Santa Catarina is een kinderwin-
kel aan de Haemstedelaan 2a 
(zijstraat Binnenweg) in Heem-
stede. Naast outlet en tweede-
hands kinderkleding verkoop SC 
accessoires en is er een kinder-
kapper. De winkel is geopend 
van dinsdag t/m zaterdag van 
10.00 tot 17.00 uur.

Verkiezingen Heemstede Hoe & Wat
Heemstede - Op maandag-
avond 1 maart vindt vanaf 20.00 
uur (zaal open om 19.30 uur) in 
de Burgerzaal van het raadhuis 
hét lijsttrekkersdebat plaats. 
De lijsttrekkers van de politie-
ke partijen die in Heemstede 
op 3 maart deelnemen aan de 
verkiezingen, gaan dan in dis-
cussie met elkaar over diverse 
thema’s. Het debat is gratis en 
voor iedereen toegankelijk. Het 
programma van het lijsttrek-
kersdebat wordt nog bekend-
gemaakt.

Website en Kieskompas
De website www.heemstede.
nl geeft een overzicht van alle 
verkiezingsprogramma’s, kan-
didatenlijsten en links naar de 
partijwebsites van lokale poli-
tici. Via de nieuwsbriefservice 
HeemstedeMail en de groep 
HeemstedeConnect op Linke-

dIn kan men automatisch per 
e-mail geïnformeerd worden 
over de gemeenteraadsver-
kiezingen. Ook zijn de politie-
ke “tweets” op Twitter hier ver-
zameld. Voor wie het moeilijk 
vindt een keus te maken: via 
de website kan gebruik worden 
gemaakt van Kieskompas. Dit 
is een programma dat een ad-
vies geeft over welke partij het 
beste aansluit bij de eigen po-
litieke voorkeuren. Dit gebeurt 
via dertig stellingen. 

Folder
Vorige week is samen met de 
stempas huis-aan-huis een 
verkiezingsfolder verspreid. 
Deze folder geeft een overzicht 
van alle partijen en hun stand- 
punten.

De raad kiest kunst
In het kader van de Gemeen-

teraadsverkiezingen 2010 doen 
21 Heemsteedse raadsleden 
mee aan de unieke tentoon-
stelling De Raad Kiest Kunst. 
Van 26 februari tot en met 26 
maart is deze tentoonstelling 
tijdens openingstijden te be-
zichtigen in de Burgerzaal van 
het Raadhuis, Raadhuisplein 1 
te Heemstede. 
Aan de hand van een zelf ge-
kozen kunstwerk stellen de zit-
tende maar ook nieuwe raads-
leden zich voor. Gekozen is voor 
werken van zowel professione-
le als amateur (Heemsteedse) 
kunstenaars. De gekozen kunst-
werken zijn afkomstig uit het 
gemeentelijke kunstdepot, uit 
eigen bezit of in bruikleen ge- 
geven. De (kandidaat) raads-
leden lichten in een tekst hun 
keuze toe; waarom wordt hij/zij 
aangesproken door dit kunst-
werk? 

Weer een groot succes
voor Mahjongclub ‘Bamboe Acht’!
Voor de tweede maal werd in Heemstede het “Valentijnstoernooi” 
georganiseerd door Mahjongclub “Bamboe Acht”. Waren het vorig 
jaar 72 spelers die op jacht gingen naar een plaats bij de drie beste 
spelers,dit jaar waren het er 100. Spelers uit alle uithoeken van Ne-
derland, zes deelnemers uit België en één uit Duitsland hadden de 
lange rit er wel voor over om in Heemstede te kunnen spelen. 
Voor het eerst in de geschiedenis van de mahjongtoernooien werd 
er in Heemstede gespeeld in zowel een competitielijn (68 spelers) 
als een recreantenlijn (32 spelers).
Dat het tempo in de competitielijn hoger lag mag blijken uit het feit 
dat daar gemiddeld 11 spellen werden gespeeld per ronde tegen-
over 6 spellen in de recreantenlijn.
Iedereen speelde op zijn eigen niveau, wat door de spelers als zeer 
prettig werd ervaren.
Het toernooi was zeer goed verzorgd en werd door 23 leden van 
mahjongclub “Bamboe Acht” bezocht. Harry Kal en Aty de Groot 
wisten zich te plaatsen voor de 7e resp.  10e plaats in de compe-
titielijn. Bij de recreanten plaatste Janny Adelaar uit Schoonhoven, 
zich op de 4e plaats als beste “Bamboe Achter”. Vorig jaar werd zij 
laatste, dus ze heeft zich nu gerevangeerd!

Prijzen werden gesponsord door goudsmid Christien Kal,maakster 
van vele mahjongsieraden.  Zij heeft  ook voor de World Mahjong 
Championship 2010 een zeer fraai sieraad heeft ontworpen. Dit 
sieraad is te bewonderen op en te bestellen via www.wmc-holland.
com  Ook De Gele Draak uit Haarlem sponsorde twee mooie prij-
zen. De Gele Draak, die op zondag haar nieuwe webshop open-
de, www.fengya.nl .

Verrassende winnaar in de competitielijn werd Marieke Koehorst 
(29). Zij liet vele doorgewinterde spelers ver achter zich en was 
zeer blij met haar overwinning. Zij is lid van Mahjongclub “De 
Hoeksteen” te Utrecht.
Bij de recreanten werd Ida Osinga  van “De Drie Seizoenen”  uit 
Almere eerste.

Bent u geïnteresseerd in het spel mahjong? Geef u dan op voor 
een cursus bij CASCA te Heemstede, of wandel eens vrijblijvend 
binnen op een open speelavond van mahjongclub “Bamboe Acht” 
om even de sfeer te proeven van deze groeiende club.
U kunt alle informatie vinden op www.bamboeacht.nl
Wie weet bent u dan volgend jaar één van de deelnemers in de re-
creantenlijn van het “Valentijnstoernooi” te Heemstede.
Wil Meijer-Kal

INGEZONDEN

Vier spelers van ‘Bamboe Acht’: Ellen jager, Mirjam Lokenberg, Jan van den Berg en Henry Jager.



Heemstede - Het leek zo mooi 
hockeyclub Alliance en voet-
bal vereniging RCH beiden een 
nieuw kunstgrasveld. De enige 
winnaar, naar achteraf blijkt, zou 
Alliance zijn. De club die met 
enige regelmaat bij de gemeen-
te aanklopt voor verdere uitbrei-
ding en upgrading van hun com-
plex. De bedoeling is dat zij een 
veld van RCH krijgen, waardoor 
zij over een extra veld kunnen 
beschikken om het grote aantal 
leden te accommoderen.
RCH zou dan één veld afstaan 
en als genoegdoening wil de 
Gemeente Heemstede hen ook 
een kunstgrasveld geven. Het 
intussen afgetreden bestuur van 
RCH zag dit als een goede op-

lossing. De ledenvergadering 
besliste echter anders. Zij wil-
len helemaal geen kunstgras en 
al zeker niet een veld afstaan. 
Ruim 300 mannen en vrouwen, 
vooral hockeyers, bevolkte de 
raadzaal van het gemeentehuis..

RCH en Alliance groeien
beiden
RCH woordvoerders Jansen en 
Schoenmaker kwamen vertel-
len dat ook hun club aan het 
groeien is en zij, mede gezien de 
historie van hun complex geen 
veld wilde afstaan. Ook willen 
zij geen kunstgras, omdat voor-
al de seniorleden liever op na-
tuurlijk gras spelen. Daarnaast 
is de 1000 uur schoolsport op 

het RCH complex niet gebaat 
bij kunstgras. Volgens Schoen-
maker komt er binnenkort een 
nieuwe Hockeyclub in de na-
bije omgeving dus alle groei kan 
daar naar toe. Opmerkelijk was 
de opmerking dat RCH over een 
100 jarig huurcontract zou be-
schikken. Door de brand in hun 
clubhuis zou dit contract on-
vindbaar zijn maar de autoriteit 
op dit gebeid, Hans Krol, is nu 
op zoek in de gemeentelijke ar-
chieven. Voorzitter Verhulst van 
Alliance zag zijn plannen de mist 
in gaan. Zijn club is de nummer 
10 van Nederland qua leden-
aantal. Ze willen een kunstgras 
waterveld om hun ambities waar 
te maken. Er is een alleen al met 
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Alliance en RCH geen 
goede buren meer

de huidige teams uitbreiding no-
dig en men heeft nog steeds een 
wachtlijst voor de jongste jeugd.

Omwonenden
Ook de bewoners uit de wijde 
omgeving, verenigd in de Vereni-
ging Omwonenden Sportcom-
plex, roerden zich. De dames 
van Hallen en Van der Kloos-
ter spraken hun ongenoegen uit 
over de plannen. Zij ondervin-
den veel hinder van het felle licht 
van het kunstlicht, maar nog veel 
meer van al het verkeer. Zij wil-
len graag een 30 KM regime op 
de Sportparklaan. Aan een per-
manent in gebruik zijnd hockey-
veld, vlak voor hun deur, hebben 
zij geen behoefte. Zij vinden dat 
de politiek ook wel eens aan de 
belangen van de bewoners mag 
denken en vroegen “laat alles zo 
als het is”. 

De Politiek
Vanuit de politiek is de steun en 
toeverlaat voor Alliance het CDA. 
Zij zien dan ook alleen maar po-
sitieve kanten aan het college-
voorstel. De PvdA wil hun wet-
houder sport, zeker zo kort voor 
de verkiezingen, niet afvallen 
men gaat mee met de plannen, 
maar wil wel dat hun wethouder 
in gesprek blijft met het demissi-
onaire bestuur van RCH. Groen 
Links kon nog geen besluit ne-
men en wil dit eerst nog in de 
fractie bespreken.
De VVD was voor en stelde 
voor dat de drie voetbalclubs 
op het complex, RCH, Heemste-
de en VEW maar moesten fuse-
ren. De liberalen willen ook dat 
de gemeente meer gaat hand-
haven m.b.t. de foutparkeerders. 
Nieuw Heemstede vond de kapi-
taallasten van 96.000 euro veel 
te hoog en geeft dat liever er-
gens anders aan uit. “Met deze 
oplossing dwing je RCH in een 
keurslijf en is groei niet meer 
mogelijk”merkte Prins (NH) op.

Beste idee
HBB kwam met een goed alter-
natief plan. Ates (HBB) legde uit 
“ RCH heeft 4 velden waarvan er 

eentje niet voldoet aan de eisen 
van een wedstrijdveld. Voor hoc-
key voldoet dit veld wel aan de 
eisen. Maak nu van dit veld een 
hockeyveld, dan houdt RCH drie 
volwaardige velden over. Zijn 
willen ook geen kunstgras en zo 
bespaar je ook nog eens ruim 
350.000 euro. Daarbij heeft Alli-
ance toch haar extra veld. Als ze 
ooit nog eens op een hoger ni-
veau gaan spelen kunnen zij hun 
huidige hoofdveld, na afschrij-
ving, altijd nog voorzien van een 
waterveld”.
Even was het stil in de zaal 
maar het plan werd nog niet di-
rect omarmd. De wethouder liet 
doorschemeren dat de plan-
nen al zo ver zijn dat men daar 
nu niet meer aan wil tornen. De 
bewoners wilde hij geruststellen 
met de toezegging dat er 30 Km 
wordt ingevoerd en dat er meer 
handhaving zal zijn. Daarnaast 
gaat men op zoek naar meer 
parkeerplaatsen. Hij adviseer-
de RCH om maar naar de rech-
ter te stappen en wacht af of het 
huurcontract nog eens boventa-
fel komt en zal zich pas dan be-
raden.

Ware reden
Alliance wil het nieuwe veld di-
rect naast het clubhuis heb-
ben. Zij willen het nieuwe veld 
als hoofdveld gaan gebruiken. 
Als de ware reden het groeiend 
aantal leden en vooral het ont-
lasten van de zaterdag zou zijn, 
zou men het HBB plan moeten 
omarmen. Deze argumenten lij-
ken meer het breekijzer om het 
doel, een nieuw hoofdveld, te 
bereiken. Als Alliance het voor-
stel accepteert is de zaak snel 
beklonken. 
De omwonenden zullen de plan-
nen aanvechten en naar ver-
wachting zal ook RCH de zaak 
willen bepleiten voor de recht-
bank. De wens van Alliance om 
al het volgende seizoen te kun-
nen beschikken over een extra 
veld staat daarmee op de tocht.
Wordt vervolgd in de vergade-
ring van 18 februari. 
Eric van Westerloo

Anoniem is zwaktebod
Heemstede - Bij thuiskomst trof ik een pamflet in mijn brieven-
bus. Dit riep mij op, en met mij waarschijnlijk vele andere Heem-
steedse inwoners, om niet op de VVD het CDA of de PvdA te stem-
men op 3 maart.
Genoemde partijen worden door de pamfletschrijver(s) verantwoor-
delijk gehouden voor de bouw van het Vogelpark, Meer en Bosch 
terrein, het Overbos en nog zo het een en ander.
Nu mag je dat natuurlijk als burger of groepering vinden, maar doe 
dat dan niet anoniem. Op deze wijze ontneemt de schrijver(s) de 
betrokken partijen om te reageren en ontloop je het debat.
Een lesje lokale democratie dan.
Als je politiek wilt bedrijven is de gemeenteraad de arena waar dit 
kan en zelfs moet gebeuren. Als men meent afwijkende standpun-
ten te moeten innemen ligt de weg open voor aansluiting bij een 
partij die aansluit bij het gedachtegoed. Het is ook mogelijk, mis-
schien in dit geval zelfs raadzaam, een eigen partij te beginnen.
Met ongeveer 600 sympathisanten is er één zetel in de gemeente-
raad beschikbaar. 
Dus, anonieme brieven zonder enige verwijzing naar de herkomst 
is niet alleen de verkeerde weg, het is ondemocratisch en nog on-
fatsoenlijk ook.
Eric van Westerloo 

INGEZONDEN

CascaNova: Elke week een 
lezing, workshop of film
Heemstede - De naam zegt het 
al: elke week iets nieuws. Cas-
caNova is een tweemaandelijks 
programma van lezingen, work-
shops, excursies, optredens en 
films. Het biedt u de mogelijk-
heid om meer te weten te ko-
men over een onderwerp dat 
u interesseert. Om een actue-
le expositie te bezoeken of een 
mooie wandeling maken. Ge-
nieten van een bijzondere film 
of een swingend optreden? Uit-
proberen of die cursus iets voor 
u is? Ook dát kan allemaal bij 
CascaNova!
Voor maart en april is het nieu-
we programma nu uit! Hier vindt 
u vast een voorproefje:
Op woensdagavond 3 maart is 

nieuw: een dramafilm mét voor-
afgaand een diner in de foyer 
van de Luifel. (Bel voor de titel 
van de film 023-548 38 28-1). 

Donderdagavond 4 maart ver-
telt Pem Kalshoven over ons 
zonnestelsel. Donderdagavond 
11 maart kunt u zelf dansen in 
een heerlijke Salsa workshop. Al 
deze activiteiten zijn voor man-
nen en vrouwen van alle leeftij-
den.

Senioren (55+) gaan op dinsdag 
9 maart op excursie naar Alk-
maar.
Op donderdag 11 maart is er 
voor hen het film&lunch pro-
gramma.

Op donderdag 25 maart gaan 
jongeren die bij Casca hun 
maatschappelijke stage lopen 
met senioren in gesprek na de 
film Zo ging dat toen: Wonen en 
interieur in de 20ste eeuw over 
dit onderwerp. 
Zomaar een kleine greep uit het 
CascaNova programma! Meer 
informatie over tijden en inhoud 
vindt u in dit programma dat u 
kunt ontvangen op de volgende 
manieren:
•  via e-mail (gratis!)
•  met de post (7,50 euro per 

jaar)
•  door ‘m te downloaden van 

www.casca.nl 
•  door ‘m op te halen bij de Lui-

fel, de Princehof of activiteiten-
centrum de Molenwerf. 

Tel. Casca: 023 - 548 38 28, 
email: info@casca.nl, adres van 
de Luifel: Herenweg 96, Heem-
stede.



Regio - Als dank voor zijn jaren-
lange inzet voor Thoolen Inter-
national B.V. kreeg Alfred Thool-
en (73) een rode tulp als naam-
genoot. Op 12 februari werd de 
door Jan Ligthart uit Breezand 
gekweekte tulp ‘Alfred Thoolen’ 
officieel ten doop gehouden in 
de Fablo Tennishal in Haarlem. 
Uiteraard in het bijzijn van een 
zeer verraste Alfred die tot dat 
moment van niets wist. 

Rob Zoon, mededirecteur en 
schoonzoon van Alfred: “In de 
afgelopen vijftig jaar heeft Al-
fred samen met zijn broer Re-
né een prachtig, internationaal 
opererend bedrijf opgebouwd. 
Altijd keihard gewerkt en tot vo-
rig jaar nog actief in ons doch-
terbedrijf in Tsjechië. Sinds dit 

jaar probeert hij het rustiger aan 
te doen. Nieuwe tulpensoorten 
hebben altijd zijn interesse ge-
had, vandaar deze nieuwe tulp 
met zijn naam als afscheidsca-
deau van alle medewerkers.”

Opgegroeid met bloembollen
Het bloembollenvak is Alfred 
Thoolen met de paplepel inge-
goten. Ook zijn vader, Alfred se-
nior, was bloembollenkweker. 
Als achttienjarige begon Alfred 
junior samen met zijn broer Re-
né, vanuit zijn huis in Heemste-
de, een eigen bedrijf als kwe-
ker en exporteur van bloem-
bollen. Rond 1970 verhuisde 
het bedrijf naar de huidige lo-
catie in het westelijk tuinbouw-
gebied van bloemenstad Haar-
lem. Van jongs af aan was Alfred 

zeer geïnteressseerd in nieu-
we tulpensoorten. Hij bezocht 
dan ook vele tentoonstellingen 
en was onder andere bestuurs-
lid van broeiproevenbedrijf Van 
den Hoek. 

Altijd in voor nieuwe
uitdagingen
In de jaren tachtig breidden 
de broers hun activiteiten uit 
met de exploitatie van de Fa-
blo Tennishal op hun terrein. In 
1989, direct na het vallen van 
de muur, waren zij één van de 
eerste bloembollenexporteurs in 
het voormalige Oost-Duitsland. 
In die tijd was een westerse au-
to tussen al die Trabantjes een 
ware bezienswaardigheid. Be-
gin jaren negentig startte Al-
fred een dochterbedrijf in Tsje-
chië, een importzaak in bloem-
bollen, zaden, vaste planten en 
plantenstekken. Alfred was ook 
de stuwende kracht achter de 
nieuwste activiteit van Thoolen 
International: een webwinkel in 
bloembollengeschenken.
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Een nieuwe tulp ter ere 
van Alfred Thoolen

De tulp ‘Alfred Thoolen’.

Alfred doopt de tulp.

Cursus Tarot Basis 2
Heemstede - De tarot bestaat 
uit 78 schilderingen op kaarten, 
die levensvragen kunnen beant-
woorden. 
Er zijn 56 kleine Arcana die op 
speelkaarten lijken en 22 gro-
te Arcana met middeleeuwse fi-
guren, zoals de Zot en de Kei-
zer. Ze bezitten kracht en diep-
te en kunnen ons diepste weten 
wekken. U leert vragen stellen 
en de kaarten leggen. Daarnaast 
worden in deze cursus leggin-
gen met levenskaarten aange-
boden, zoals zielekaarten, per-
soonlijkheidskaarten en astrolo-
gische Tarotkaarten. Deze gaan 
een leven lang mee en kunnen 
samen een persoonlijk Tarotpro-
fiel vormen. Ook worden jaar-
kaarten behandeld. Zij kunnen 
een rode levensdraad laten op-
lichten. Voor deze cursus heeft 

u nodig: een persoonlijke vraag 
en een Tarotspel (Rider/Waite). 
Ook kunt u eventueel het boek 
‘De levende Tarot’ aanschaffen 
van Jan Ton. 
Docent Joop van Hulzen is ora-
kelspecialist, astroloog en ge-
sprekstherapeut. 
Kijk voor meer informatie op de 
site van Joop: www.joopvanhul-
zen.nl.
De cursus Tarot Basis 2  wordt 
gegeven bij Casca in de Luifel, 
Herenweg 96, Heemstede.
Er zijn 7 lessen, altijd op donder-
dag van 20.00 tot 22.00 uur. 

De cursus start op 4 maart. Aan-
melden kan bij de receptie van 
de Luifel op werkdagen van 
9.00-12.00 uur: telefoon 023-548 
38 28 kies 1, of via de website: 
www.casca.nl.

Folkconcert Zwaanshoek
Regio - Op zondagmiddag 28 
februari vanaf 11.30 uur kunt u 
in de prachtige ambiance van 
Kunstwerkplaats Quinta Es-
sentia in Zwaanshoek een al-
ternatieve versie van het feno-
meen ‘theaterdiner’ meema-
ken. Voorafgaand aan het con-
cert dat om 13.30 uur begint, 
geniet u van een vegetarische 
brunch. Tijdens het concert 
gaat u luisteren naar Maal-

stroom en de Engelse zange-
res Jo Freya.
Kunstwerkplaats Quinta Es-
sentia vindt u op de Spiering-
weg 913, Zwaanshoek.

Er is plaats voor maximaal 60 
mensen, dus reserveren is 
noodzakelijk: per email mar-
janvanhuet@quicknet.nl. In-
formatie: www.maalstroom.net 
en  www.kunstwerkplaats.com
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Heemstede – Een brand in de 
luchtcirculatie was zaterdag-
middag de oorzaak van lichte 
paniek tussen de pantalons, col-
berts en overhemden in heren-
modezaak Welldressed aan de 
Binnenweg 103.  De Brandweer 
was snel ter plaatse, ontruimde 
de zaak, ook de eigenaar Robert 
moest zijn pand verlaten. “Een 
gekke ervaring dat je zo maar 
je eigen pand niet meer in kan, 
maar je moet het echt overla-
ten aan de professionele spuit-

gasten”, aldus Robert. Om vijf 
uur werd het sein brand mees-
ter gegeven en mochten Robert 
met zijn broer Mark weer naar 
binnen. Er is met man en macht 
het hele weekend doorgewerkt 
en schoongemaakt; met behulp 
van ozonkanonnen is alles weer 
fris en fruitig, verbazingwekkend 
hoe goed dat werkt! “De bescha-
digde kleding is direct verwij-
derd. Zoals de klanten van ons 
mogen verwachten zijn kosten 
noch moeite gespaard om van-

daag (maandag) weer normaal 
open te gaan; en dat is gelukt”, 
aldus de broers. Voor de vrijwilli-
ge brandweer hebben Robert en 
Mark Luykx veel bewondering 
gekregen. Robert heeft dan ook 
maandag al twee fikse taarten 
bij Tummers besteld om die kra-
nige brandweerlieden te bedan-
ken voor hun snelle en vakkun-
dige optreden. Maandagmid-
dag draaide de herenmode zaak 
Welldressed weer als normaal.
Ton van den Brink

Brand bij Welldressed

Althans dat is de bedoeling. Op ieder bushokje en op ieder elek-
triciteitshuisje zijn driftig posters geplakt door de diverse politieke 
partijen die onze gemeente rijk is.
Waar gaan we op stemmen dit jaar? Om eerlijk te zijn heb geen 
idee. Ze doen toch wat ze willen denk ik dan, net zoals in Den 
Haag. Je kunt stemmen wat je wilt maar uiteindelijk gebeurt er 
juist wat jij niet wilt. 
Jaren geleden stemde ik op de partij die tegen het spiegelgebouw 
was dat geplaatst zou worden op de hoek van de Zandvoortsel-
aan en de Leidsevaartweg. Zie wat er gebeurde, het gebouw staat 
er. Als het slecht weer is en het stormt waai je er van je fiets. Hoe 
vaak heb ik er niet iemand zien vechten om tegen de wind in te 
komen. Zag ik moeders met kleine kinderen aan de hand wan-
hopig proberen de hoek om te komen. Oude mensen met hun 
rollator de oversteekplaats zien bereiken, met een hand aan hun 
mobiele vervoermiddel de andere op hun hoed. 
Nog maar enige jaren geleden probeerden we in de stationsbuurt 
wanhopig de bouw van het Vogelpark tegen te houden. Ieder-
een uit de buurt was tegen de plannen die de gemeente had voor 
bebouwing om het station. 
Een jaar geleden werd ik iedere ochtend wakker gemaakt door het 
gedreun van heipalen. De matras die ik gekocht heb bij het groot-
ste woonwarenhuis uit de omgeving zorgde ervoor dat ik iede-
re ochtend richting plafond veerde. Inderdaad goede vering in die 
matras. Het was echter niet helemaal mijn bedoeling, toen ik hem 
aanschafte, dat hij dit iedere ochtend zou bewijzen. 
Wanneer ik nu uit mijn slaapkamer raam kijk, zie ik mijn nieuwe 
overbuurman wegrijden. Het staat er inmiddels, het Vogelpark.
Mijn jongste is opgetogen, hij mag nu ook stemmen. Wat hij gaat 
stemmen, geen idee. Hij ook niet,   ben ik bang. Op een of andere 
manier leeft het niet die gemeenteraadsverkiezingen bij de jeugd. 
Misschien ook wel omdat hij, ondanks zijn jonge leeftijd, weet dat 
ze precies doen waar ze zelf zin in hebben. 
Nu zullen alle partijen ongetwijfeld gaan gillen dat dit helemaal 
niet waar is en dat ze echt doen waar wij burgers voor staan. 
Vreemd dat ik het niet geloof, nee. Zo langzamerhand geloof ik 
er helemaal niks meer van. Net zoals ik niet meer in Sinterklaas 
geloof, geloof ik ook niet meer in sprookjes. Ik denk dat ik maar 
thuis blijft dit jaar. Of misschien geef ik mijn volmacht wel aan mijn 
jongste nazaat. 
De jeugd heeft de toekomst immers. Wie weet kan hij ooit de 
verandering aan brengen die wij zo graag wensen.   
Ingrid de Bruijn
(www.ingriddebruijn.nl)

We gaan weer stemmen!

Regio - Ooit over nagedacht 
wat echt fout is? Stel jezelf, je 
vrienden, je familie of je buren 
eens deze vraag. Je zult ver-
rast worden door de antwoor-
den. Iedereen kan zich hier 
namelijk wel wat bij voorstel-
len en heeft heimelijke genoe-
gens om zelf eens goed fout 
voor de dag te komen. Of om 
iets te maken dat zo fout is dat 
het weer goed is. 

Proud to be Fout
workshops voor jong en oud
Heerlijk overdreven acteren in 
een eigen soap of de gekste 
scènes improviseren, schaam-
teloos fout zingen, een medley 
dansen, een kledingstuk fabri-
ceren en showen, wanstalti-
ge films analyseren, een goed 
fout kunstwerk schilderen of 
kliederen? Bij deze eerste edi-
tie van H’art op zondag kan ie-
dereen het foutste in zichzelf 
naar boven halen onder lei-
ding van vakkundige docen-
ten. Voor verschillende leef-

tijden worden workshops ge-
geven op het gebied van o.a. 
theater, zang, schilderen, mo-
de en dans. Ervaring is geen 
vereiste, een dosis humor en 
lef wel.  
Ga voor het volledige pro-
gramma en voor inschrijving 
naar www.haarlem-art.nl/fout
 
Wanneer: zondagmiddag 14 
maart 
Waar: H‘art in de Egelantier, 
Gasthuisvest 47 in Haarlem, 
023 531 71 83
Kosten: vanaf 15 euro p/p
Inschrijven:
www.haarlem-art.nl/fout

H’art (Haarlem Art)
H‘art brengt mensen in contact 
met kunst. H’art wil enthousi-
asmeren en kunst toeganke-
lijk maken voor iedereen. H’art 
Academie biedt cursussen en 
workshops aan in de Egelan-
tier in Haarlem. H’art Kunst 
in School realiseert kunstpro-
gramma’s in het onderwijs.  

Workshop Proud to be Fout

Advieskuur doelgericht afslanken
5 Behandelingen gratis bij LaRiva Heemstede
Heemstede - LaRiva bestaat al 
weer 5 jaar. De prachtige insti-
tuten zijn een echte aanwinst. 
Met de komst van LaRiva is er  
voor vele dames en heren weer 
lijn gekomen in hun figuur. Of 
de wens nu was om 20 kilo af te 
vallen of om wat aan dat buik-
je te doen na de overgang of 
zwangerschap, die ongezonde 
bierbuik of te grote billen, LaRi-
va hielp al vele mensen met per-
soonlijke begeleiding, en een 
persoonlijk trainingsprogramma. 
Doelgericht en met succes! Al-
le dames hebben de vooraf ge-
kregen centimeter garantie ge-
haald, 100%! Het instituut staat 
voor resultaat, persoonlijke be-
geleiding, een  zeer efficiënte fi-
guursverbetering!

Hoe werkt het precies?
Iedereen heeft zo zijn of haar ei-
gen wensen ten aanzien van zijn 
of haar figuur. Deze wensen wor-
den besproken in een gratis en 
vrijblijvende figuuranalyse. Hier-
bij wordt men gemeten en de 
conditie van het huid- en vet-
weefsel wordt nauwkeurig beke-
ken. Daarna wordt een persoon-
lijk behandelplan samengesteld.

De methode
LaRiva werkt met de geheel na-
tuurlijke Zwitserse Thermo Fy-
sische Methode (TFM). De-
ze methode bestaat uit bewe-
ging en ontspanning, een actief 

en een passief deel. Het actieve 
deel bestaat uit de doelgerich-
te bewegingstherapie waarmee 
men totaal of plaatselijk gaat af-
slanken. Deze doelgerichte be-
wegingstherapie wordt liggend 
uitgevoerd in een comfortabe-
le temperatuur. De warmte zorgt 
ervoor dat de spieren zich ont-
spannen en er met een relatief 
lichte inspanning toch effectief 
aan het figuur gewerkt wordt. 
Omdat liggend bewegen minder 
belastend is, kunnen ook dames 
en heren met reumatische-, rug- 
en/of gewrichtsklachten vol-
gens deze methode afslanken. 
In het passieve gedeelte geniet 
uw lichaam van de OzonZuur-
stoftherapie. De ozon stimuleert 
de bloedsomloop waardoor af-
valstoffen sneller worden afge-

voerd. De huidconditie verbetert 
zichtbaar, cellulite vermindert en 
de elasticiteit neemt toe.
LaRiva geeft ook voedingsad-
vies om op een geheel natuur-
lijke wijze doelgericht af te slan-
ken en ook om slank te blijven. 
Er wordt een combinatie gezocht 
van gezond en lekker eten.

5 Behandelingen gratis!
Nu is het wel heel voordelig 
kennismaken met LaRiva! Ieder 
die besluit om de advieskuur te 
gaan volgen krijgt 5 behande-
lingen gratis! Deze aanbieding 
geldt t/m 17 maart.
Bel of kom langs voor een gratis 
en vrijblijvende figuuranalyse. 
LaRiva Heemstede Raadhuis-
straat 27. Telefoon: 023-547 44 
19. Kijk ook op: www.lariva.nl



Regio - Tijdens een koude win-
ter komt iedereen er achter hoe 
belangrijk het is om goed te iso-
leren. Door de woning te voor-
zien van kunststof kozijnen en 
HR++ glas van Select Windows 
Van der Vlugt, is men verzekerd 
van goed geïsoleerde ramen en 
deuren. 

Select Windows Van der Vlugt 
biedt kunststof kozijnen op 
maat en in maar liefst 42 kleu-
ren. Of het nu gaat om een ja-
ren ’30 woning woont, een boer-
derij of een huis van de afgelo-
pen decennia, Van der Vlugt kan 
altijd een kozijn leveren dat past 
in de stijl van de woning. Ook 
afwijkende afmetingen zijn geen 
enkel probleem, omdat alles op 
maat te maken is. Hiervoor heb-
ben zij een eigen hypermoderne 
fabriek en gebruiken zij alleen 
de beste profielen van Schüco. 
De kunststof kozijnen van te-

genwoordig zijn nauwelijks te 
onderscheiden van houten ko-
zijnen. Jaren geleden kon men 
alleen vlakke witte kunststof 
kozijnen maken, maar door in-
novatie en nieuwe technieken 
is het nu mogelijk om verdiept 
liggende kozijnen te maken. 
Bovendien kunnen de kozijnen 

worden voorzien van een hout-
nerfstructuur.
Al met al levert dat een prachtig 
product op, dat lijkt op een ko-
zijn van hout maar dat alle voor-
delen heeft van een kunststof 
kozijn. Enkele van deze voorde-
len zijn: zeer goed isolerend, on-
derhoudsarm, duurzaam, een-
voudig schoon te houden, op-
timaal beveiligd, deskundig ge-
plaatst en snel leverbaar. 
Isoleren en geld besparen
Wie de woning beter wil isole-
ren, doet er goed aan om voor 
kunststof kozijnen te kiezen. 

Door de hoge isolatiewaarde 
bespaart men direct op de ener-
giekosten.
Wanneer men HR++ glas in de 
kunststof kozijnen laat plaat-
sen, behaalt men een nog hoge-
re isolatiewaarde. En een hoge-
re isolatiewaarde betekent een 
lagere energierekening en meer 
euro’s besparing! 
Wie kiest voor kunststof kozij-
nen van Select Windows be-
spaart  zelfs nog meer op uw 
kosten. Select Windows be-
taalt namelijk 35,00 euro te-
rug op elk kozijn dat bij Van der 
Vlugt wordt gekocht. Deze actie 
geldt tot en met 30 april dit jaar. 
Ook de overheid biedt financië-
le steun als men nu de woning 
beter isoleert. Sinds oktober vo-
rig jaar is namelijk de subsidie-
regeling ‘isolatieglas’ van kracht 
en deze loopt tot en met decem-
ber 2010. Via deze regeling kan 
mentot 20% van de gemaakte 
onkosten op isolatieglas, terug 
krijgen. Select Windows heeft 
het juiste glas in het assorti-
ment, dus ook daarvoor moet 
men bij hen zijn.
Van de speciale Select Windows 
actie en van de subsidierege-
ling ‘isolatieglas’ is Select Win-
dows Van der Vlugt volledig op 
de hoogte. Bezoek daarom de  
uitgebreide showroom om zich 
te laten informeren over de mo-
gelijkheden, voordelen en voor-
waarden. Het huis is ’t bezoek 
meer dan waard! Select Windows 
/ Van der Vlugt, Vondelweg 540 
in Haarlem, 023-5382277/www.
vandervlugt.nl. Openingstijden 
showroom: maandag tot en met 
vrijdag 8.00 tot 17.30 uur, don-
derdagavond 19.00 tot 21.00 uur, 
zaterdag 10.00 tot 16.00 uur.

Aad van Egmond (70), emeritus 
hoogleraar aan de Vrije Universi-
teit, is nog steeds gezaghebbend 
op theologisch en wijsgerig ter-
rein.

Lezingen over zondebokken 
en de samenleving
Heemstede - Op twee dinsdag-
avonden, namelijk 23 februari en 
9 maart, houdt Prof. Dr. Aad van 
Egmond een lezing in de Pink-
sterkerk. De lezingen gaan over 
de zondeboktheorie; een on-
derwerp, dat actueler is dan het 
misschien op het eerste gezicht 
lijkt. 
Aad van Egmond werd onlangs 
70 jaar. Als hoogleraar Syste-
matische Theologie aan de Vrije 
Universiteit maakte hij jarenlang 
deel uit van een interdiciplinai-
re studiegroep over het werk van 
Girard. Deze Frans-Amerikaanse 
antropoloog is vooral bekend om 
zijn zondeboktheorie. Die theo-
rie veronderstelt dat het opoffe-
ren van een mens de spanning 
in een gemeenschap doet weg-

vloeien, waardoor het potentië-
le geweld van allen tegen allen 
even is afgewend. Het gaat dan 
dus om het opofferen van één 
mens tot heil van de anderen.

Met zijn theorie geeft Girard een 
verrassend inzicht in onze cul-
tuur, in maatschappelijke pro-
cessen en in het ontstaan en 
voorkomen van conflicten. 
Girards theorie omvat een uitge-
breide analyse, waarbij ook lite-
ratuur, godsdienstwetenschap, 
sociologie, psychologie en the-
ologie een rol spelen. Girard 
werpt ook een nieuw licht op 
de geschiedenis en de dood van 
Jezus en op de manier waarop 
de kerk daarmee is omgegaan. 
Prof. Van Egmond woont in Ben-
nebroek, waar hij een bekend 
gezicht is. De eerste avond, 23 
februari, zal hij vooral vertel-
len over Girard zelf en diens ge-
dachten. De tweede avond, op 9 
maart, is met name gewijd aan 
de christelijke verzoeningsleer: 
het ontstaan, de inhoud en de 
bestrijders daarvan en ten slotte 
aan de visie van Girard daarop.
Beide avonden vinden plaats in 
de Pinksterkerk aan de Cam-
plaan in Heemstede vanaf 20 
uur. De toegang bedraagt 10 eu-
ro.
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Hou kou buiten en warmte binnen!

VVD-taart voor vrijwilligers Hospice
Heemstede – De taart was 
echt ondergeschikt aan het ini-
tiatief van de VVD Heemstede 
om de vrijwilligers van het Hos-
pice aan de Heemsteedse Dreef 
283 in het zonnetje te zetten. De 
vrijwilligers Greetje Pulleman en 
Ada Gehrels waren blij verrast 
met de taart die VVD gedepu-
teerde Laila Driessen vrijdag jl. 
kwam aanbieden en gelijk aan-
snijden. Bestuurslid van de VVD 
Heemstede Willemijn Zuelen en 
raadslid Cees Leenders van de 
VVD Heemstede  waren meege-
komen naar het Hospice.
Directeur Gabrielle Konings gaf 
inzicht in het wel en wee van 
het Hospice, ook wel Bijna Thuis 
Huis genoemd, dat  vooral ge-
rund wordt door vrijwilligers. Zij 
hebben het niet makkelijk. Zij 
begeleiden immers een Hos-
picebewoner in de laatste fa-
se van zijn/haar leven. De be-
woners zijn vaak mensen, veel-
al ouderen, die niet meer thuis 
kunnen worden verpleegd om-
dat de zorg te veeleisend is en/
of de familie c.q. mantelzorger 
niet (meer) in staat is de juiste 
zorg te bieden. 

Het Hospice biedt voor hen, die 
in hun laatste levensfase zijn 
beland, dan een uitkomst. De 
vrijwilligers leveren een heel 
zinvolle, moedige en dankbare 
bijdrage aan hen die zich voor-
bereiden op het definitieve af-
scheid van het leven en allen 
die hen dierbaar zijn. Aandacht 
schenken aan deze vrijwilligers 
was de reden voor het aanbie-
den van een VVD-taart.
De VVD gedeputeerde en de 

leden van de VVD Heemstede 
waren onder de indruk van de-
ze wel heel bijzondere hulp die 
de tachtig vrijwilligers op zich 
genomen hebben in dit Bij-
na Thuis Huis, maar ook van de 
thuiszorg die zij leveren aan ter-
minale patiënten vanuit het Hos-
pice. Een stille kracht organisa-
tie die veel hulp biedt met een 
zeer gemotiveerde groep vrijwil-
ligers.
Ton van den Brink

Willemijn Zuelen, Ada Gehrels, Laila Driessen en Greetje Pulleman.

Heemstede/Bennebroek -  
Gedurende de Veertigdagen-
tijd vóór Pasen zullen door de 
Protestantse gemeente van 
Heemstede en de Protestant-
se gemeente ‘t Trefpunt te 
Bennebroek individuele ac-
ties ondersteund worden van 
mensen die in die periode aan-
dacht willen besteden aan 
zogenaamde meer-door-min-
der-afspraken.
Iedere woensdagavond van-
af 3 maart tot en met 31 maart 
zal daartoe om 20.30 uur in de 
Pinksterkerk een bijeenkomst 
plaatsvinden om iedereen die 
zulke afspraken heeft gemaakt 
te ondersteunen. 

De Veertigdagentijd is vanouds 
een tijd van bezinning en inkeer. 
Het thema van die tijd vooraf-
gaande aan het Paasfeest op 
zondag 4 april is “Het kan, Sta 
op voor een betere wereld”.
Aan alle mensen in Heemstede 
en Bennebroek wordt gevraagd 
of men bereid in voor een be-
tere wereld te “consuminderen” 
Daarbij kan gedacht worden aan 
individuele afspraken zoals geen 
vlees eten, niet autorijden, geen 
alcohol gebruiken, niet compu-

teren, meer lichaamsbeweging 
nemen, enzovoort. Die afspra-
ken maken is één, de afspraken 
ook werkelijk nakomen is iets 
anders!
Daarom hebben de pastores van 
de Protestantse gemeente van 
Heemstede en de Protestant-
se gemeente ‘t Trefpunt te Ben-
nebroek het initiatief genomen 
om iedereen die zulke afspraken 
gemaakt heeft, wekelijks te on-
dersteunen. Iedere woensdag-
avond vanaf 3 maart tot en met 
31 maart zal daartoe om 20.30 
uur in de Pinksterkerk te Heem-
stede een bijeenkomst plaats-
vinden die voor iedereen toe-
gankelijk is.

Actie kerken 
‘Een betere wereld’
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Verkiezingstijd
Door Eric van Westerloo

Het spel is op de wagen. De zeven partijen die mee-
doen in Heemstede dingen naar de gunst van de 
kiezer. Aardig om eens terug te kijken en ook te zien 
wat ze voor ons voor de komende vierjaar in petto te 
hebben.

De collegepartijen bestaande uit de VVD, CDA en 
PvdA hebben hun programma, dat vier jaar terug is 
opgesteld vrijwel geheel uitgevoerd. De geplande 
bouwplannen zijn klaar of bijna klaar. Er is werk ge-
maakt van de riolering en de Binnenweg.
Er zijn meer 30 km gebieden bijgekomen en de aan-
dacht voor de oudere, de jeugd en de sport is blijvend 
geweest. Het vorige college, dus dat van acht jaar te-
rug, had veel ontwikkelingen al in de steigers gezet, 
waardoor het huidige college de taak had het af te 
ronden.
Nieuw beleid kwam amper voor in de plannen. 

Grote gemene deler
Alle partijen claimen, hoe kan het ook anders, het bes-
te voor te hebben met de gemeente en haar inwoners. 
Zij allen pleiten ook voor het behoud van het groen en 
maken zich zorgen over het verkeer. Alle partijen steu-
nen de sportclubs en zijn begaan met de jeugd, oude-
ren en de minderbedeelden. Het milieu krijgt bij alle 
partijen ruime aandacht.

De VVD wil graag blijven bouwen en zoeken meer sa-
menwerking met de buurgemeenten.
Zij willen het zwembad en Nieuw Groenendaal samen-
voegen tot een fitness en wellnessscentrum. Het vei-
ligheidsbeleid kan beter. Dit zijn de speerpunten van 
de VVD.

Het CDA stelt de mobiliteit de zorg en de jeugd cen-
traal. Net als alle andere partijen zoekt het CDA naar 
een oplossing om de verkeersdruk in Heemstede te 
doen afnemen. Het CDA gaat voor de brede school en 
wil de subsidie voor de gymlessen, het schoolzwem-
men en het muziekonderwijs handhaven. Uitvallers op 
school wil het CDA, via het centrum voor Jeugd en Ge-
zin, snel aan een baan of studie helpen. 

De PvdA laat volgens hun leus iedereen meetellen. 
Zoals het een socialistische partij betaamt
wil zij extra investeren in het minimabeleid, werkgele-
genheid, de zorg en het onderwijs.
Bezuinigen is afbraakpolitiek volgens de PvdA. De par-
tij wil investeren in mensen.
Alle extra investeringen wil de partij betalen door de 
reserves in te zetten.
Als uiterste wil de PvdA de lasten laten stijgen voor de 
mensen die zich dat kunnen veroorloven.

GroenLinks gaat uiteraard prat op de inzet voor het 
milieu en ziet Heemstede als deel van de wereld. Zij 
willen meer voorzieningen (ruimte) voor voetgangers 
en fietsers. Een ruim aanbod aan voorzieningen voor 
senioren en speelplaatsen voor kinderen. GroenLinks 
gaat voor betaalbare flexibele woningen bij nieuw-
bouw. Uiteraard ontbreken de energiebesparende 

maatregelen niet als ook de wens voor een ecologi-
sche zone tussen de Ringvaart en de duinen.

HBB is juist tegen verdere bebouwing van Heemste-
de. Zij willen als enige de busbaan op de Dreef ophef-
fen om zo de doorstroming te bevorderen. Zij spreken 
zich uit tegen belastingverhoging, juist in deze tijden. 
HBB wil dat het onderhoud aan het groen beter wordt 
en wil rond de Haven kleinschalige evenementen mo-
gelijk maken.
Als lokale partij staan zij volgens hun programma voor 
“ Ons Heemstede” en willen zij uitbreiding van buurt-
contacten, straatspeeldagen en buurtinitiatieven.

D66 kiest voor duurzaamheid. Ook zij willen, net als 
HBB een gezellige havenomgeving. 
Zij kiezen voor meer digitale dienstverlening bij de ge-
meente. D66 wil de samenwerking met de buurge-
meenten aanhalen. Zij willen Heemstede binnen 10 
jaar in de top 10 van de meest energiezuinige gemeen-
tes hebben. D66 is voor vrije schoolkeuze, geen loting, 
en voor opvang van middelbare scholieren. Daarnaast 
willen zij de democratie verder stimuleren. 

Ten slotte Nieuw Heemstede. Deze eenmansfrac-
tie wil open en eerlijk zijn. NH is tevreden hoe het de 
afgelopen vier jaar is gegaan. Zij gaan zich inzetten 
voor een evenwichtige begroting en het eerder betrek-
ken van de burgers bij projecten. De partij loopt niet 
weg voor eventueel moeilijke beslissingen. NH wil zich 
beperken tot de kerntaken. Ook zij twijfelen aan het 
draagvlak voor nog meer bebouwing. Zij willen een 
vuist maken richting Provincie waar het samenhan-
gend verkeersbeleid betreft.

Rosé en smeerolie op Ladies Night
Heemstede – Vrouwen en au-
to’s, het is een spannende rela-
tie. Uit onderzoek blijkt dat vrou-
wen bij aanschaf vaak de door-
slag geven wat betreft de keuze 
van merk en kleur. Zelf een kijk-
je onder de motorkap nemen, 
is een ander verhaal. In het ka-
der van de Beauty Car Salon da-
gen organiseerde automobiel-
bedrijf Martin Schilder een La-
dies Night. Doel van deze han-
den-uit-de-mouwen avond was 
om vrouwen enig inzicht te ge-
ven in de techniek van de mo-
derne auto. 
Moet dat nou, kun je denken.
Want wat doet iedere welden-
kende vrouw die onverwacht 
langs de kant van de weg staat 
met een haperende voiture? 
Haar mobieltje pakken en de 
wegenwacht bellen natuurlijk. 
Maar wat als deze hulpdienst 
niet meteen beschikbaar is? Dan 

is het handig om zelf een band-
je te kunnen verwisselen. Als de 
avond nog opgeleukt wordt met 
een beauty workshop, kan het 
niet meer stuk.

Monteurs met charme
Dat dachten achtendertig dames 
ook. Aan de vooravond van Va-
lentijnsdag meldden zij zich bij 
het pand aan de Heemsteedse 
haven. De mannen van Martin 
Schilder onder leiding van after-
sales manager Boaz Comman-
deur  hadden het goed begre-
pen. De onderneming met ne-
gen vestigingen in Noord-Hol-
land regelde al eerder een good-
will avond voor vrouwen.  Met 
een glaasje wijn in de kleuren 
wit, rood en rosé en schalen vol 
hapjes speelden zij voortreffelijk 
de rol van gastheer. Twee mede-
werksters van de Hair & Beau-
ty Lounge stonden klaar om de 

deelnemers een mini workshop 
te geven in styling en make-up. 
In kleine groepjes werd de da-
mes de fijne kneepjes bijge-
bracht van het wisselen van een 
wiel en het belang van de juis-
te bandenspanning benadrukt. 
Na deze inspanning was het fijn 
om te relaxen met een schoon-
heidsbehandeling of een heerlij-
ke proefmassage. 

Champagne bij Beauty Lounge
De dames van de jarige Hair & 
Beauty Lounge (www.hblheem-
stede.nl) hadden er hun han-
den vol aan. Vanwege het een-
jarig bestaan bieden zij hun 
cliënten deze maand een jubi-
leumarrangement en speciale 
acties aan. Bovendien schenken 
zij hen in februari een feestelijk 
glas champagne. 
Van die vloeistof weten vrouwen 
doorgaans alles, maar dat geldt 
wellicht niet voor olie en koel-
vloeistof. Dus passeerden alle 
autovloeistoffen de revue tijdens 
de Ladies Night. Ook de ins en 
outs van die vervelend oplich-
tende dashboardlampjes werden 
toegelicht. Het was appeltje-eitje 
na de vakkundige uitleg van de 
monteurs. Na enkele genoeglij-
ke uurtjes kwam er een eind aan 
de informatieve Ladies Night en 
werden certificaten en prijzen 
uitgereikt aan de deelnemers. De 
hoofdprijs gaat echter wel naar 
de heren monteurs, die geduldig 
en professioneel hun vrouwelij-
ke toehoorders te woord ston-
den. Dit allemaal zonder betutte-
lend toontje en met grote toewij-
ding. Erica Terpstra zou zeggen: 
Kanjers zijn jullie, allemaal!  
Mirjam Goossens 



de Heemsteder - 17 februari 2010 pagina 17

Heemstede ‘Klimaat neutraal’
ruimschoots vóór het jaar 2020

Als wij in de gemeente Heemstede binnen ca. 8 jaar ‘klimaat neutraal’ willen zijn, vraag ik de fracties 
van D66 en GroenLinks de burger uit te leggen wat u daarmee precies bedoelt en vooral hoe u denkt 
deze doelstelling te gaan bereiken. Heeft u een (stappen)plan en hoe gaat u dat monitoren en bepa-
len of  het doel over 8 jaar al dan niet is bereikt? 
Wanneer u klimaat neutraal, ten behoeve van de eenvoud, wilt beperken tot het onderwerp CO2, dan 
zou dat kunnen betekenen dat alle inwoners van de gemeente Heemstede, in huishoudens, bedrijven, 
overheidsdiensten, en verkeer, zoveel uitstoot CO2 per tijdseenheid gaan voorkómen en/of compense-
ren als wij in totaal nu per tijdseenheid produceren.
Waar ik als burger behoefte aan heb, is dat u als politieke partij de burgers gekwantificeerd duidelijk 
maakt hoe u dit ‘subdoel’, passend in de NL doelstelling, wilt gaan bereiken. Een en ander gekwantifi-
ceerd met betrekking tot de materie en de Heemsteedse financiën.
Hoeveel tonnen CO2 gaan er jaarlijks in de gemeente Heemstede de lucht in en hoe en met hoeveel 
tonnen gaat u dat terugdringen en/of ‘compenseren’? Kunt u de berekening van de uitstoot van CO2 in 
categorieën weergeven, alsook de vermindering en de compensatie?

Rob Wienhoven, Caspar Fagellaan 1, Heemstede. 
      
PS1: Klimaatneutraal of CO2-neutraal zijn termen die aangeven dat een proces niet bijdraagt aan kli-
maatverandering. Klimaatcompensatie en CO2-compensatie zijn termen die aangeven dat voor een or-
ganisatie, een (productie)proces of een product, de uitstoot van broeikasgassen <http://nl.wikipedia.
org/wiki/Broeikasgas>, zoals CO2<http://nl.wikipedia.org/wiki/Koolstofdioxide>, wordt gecompen-
seerd. De termen worden door elkaar heen gebruikt. 

PS2: voor diegenen die geinteresseerd zijn in de opwarming van de aarde en al dan niet perse geloven 
dat dit vooral door de CO2 uitstoot veroorzaakt wordt, geef ik u hierbij een link naar een franse studie 
van R. Giraudon, docteur géoloque ès science en nog een gerelateerde blog.  

INGEZONDEN

De visie van stadsecoloog Johan Vos 
op het groen in Heemstede
Heemstede - Het Heemsteeds college is het thema groen de laat-
ste jaren steeds meer als  bekend en vanzelfsprekend gaan beschou-
wen. Toch is dit belangrijke thema in Heemstede nog niet omgezet 
in een aansprekende visie en een actieplan om het groen in Heem-
stede te behouden en te herstellen. Steeds opnieuw moet je als bur-
ger constateren dat er kapvergunningen voor oude bomen zijn afge-
geven en dat er onvervangbaar groen voor nieuwbouw en bakste-
nen moet wijken. Denk bijvoorbeeld aan omgehakte bomen op de 
Binnenweg, de bouw van het Vogelpark (een typisch voorbeeld zo-
als het niet moet) en de bouwplannen voor het nieuwe Overbos. Veel 
burgers maken zich grote zorgen over de status van de nog niet be-
bouwde groene gebieden in Heemstede, zoals de weilanden aan het 
Spaarne bij Hageveld. 2010 is door de Verenigde Naties uitgeroepen 
als het jaar van de biodiversiteit. Biodiversiteit staat voor de verschei-
denheid aan planten en dieren in en buiten natuurgebieden. Zonder 
gericht lokaal beleid dreigt deze verscheidenheid aan natuur ook in 
Heemstede grondig aangetast te worden. Een gezamenlijke visie op 
biodiversiteit wordt in Heemstede node gemist. Dankzij GroenLinks 
hebben we al wel een natuurwaardenkaart. Dit is een inventarisatie 
van de huidige groensituatie. De natuurwaardenkaart is een nulme-
ting en dient als grondslag voor het beleid. Het is aan de Heemsteed-
se politiek om met de natuurwaardenkaart als uitgangspunt verde-
re stappen te zetten voor het groen en faunabeleid. In Heemstede 
woont de stadsecoloog van Zoetermeer: Johan Vos. Hij is als kind 
opgegroeid  in Heemstede. Hij heeft een duidelijke visie op dit on-
derwerp: “Als stadsecoloog versta ik onder natuur alle spontaan le-
vende plant- en diersoorten, die al dan niet gebruik maken van voor 
mensen bestemde voorzieningen, zoals groen, water en bouwwer-
ken”. “De duin- en de landgoederenzone, de oevers van het Spaar-
ne en de Ringvaart zijn voor Heemstede belangrijke ecologische zo-
nes, die goed beschermd moeten worden. ”Johan Vos is niet te-
gen ontwikkeling, maar vindt wel dat de gemeente zuinig moet om-
gaan met gebieden die nog niet bebouwd zijn. “Als er toch gebouwd 
moet worden is het belangrijk dat er voldoende openbare ruimte is 
waar de natuur mee uit de voeten kan.” Johan noemt vegetatieda-
ken, muurbegroeiingen, natuurrijke tuinen en hagen in plaats van 
schuttingen belangrijk groen, waar de burger zelf invloed op heeft. 
De wijk Merlenhove is  een goed voorbeeld van een ruim opgezet-
te wijk met  inhammen, groene structuren, die door de wijk ade-
ren en ecologische oevers aan de Ringvaart. Ook de componisten-
buurt is een wijk, waarbij particulier groen en openbaar groen kan-
sen bieden aan bedreigde inheemse flora en fauna. De gemeen-
te dient veel  hardere randvoorwaarden te stellen voor het groen in 
een nieuw bouwplan; bijvoorbeeld vaste afspraken over de groen-
inrichting zoals verplichte groene erf afscheidingen en natuurvrien-
delijke oevers. “Tegenwoordig lijkt Heemstede in bestemmingsplan-
nen banger voor natte voeten dan voor het verlies aan biodiversi-
teit.” Dat in het Vogelpark  openbaar groen en ecologische structu-
ren, die door de wijk aderen, ontbreken, vindt Johan Vos een gemis-
te kans. Johan vindt ook dat in bestaande buurten voorzichtig omge-
gaan moet worden met het goedkeuren van woningvergroting; bij-
voorbeeld het vergroten van woningen op bestaande kavels ten kos-
te van tuinen of het lukraak bouwen van etages op woningen die de 
lichtinval in de straat beïnvloeden. “Heemstede moet ook nadenken 
over het voorkomen van de verstening van tuinen zoals in het Vogel-
park”. Johan suggereert een subsidie aan burgers die hun schutting 
vervangen door een heg, zoals in Almere is bepleit door Groen Links. 
Behoud van het groene en dorpse karakter van Heemstede wordt al-
leen met de mond beleden. Het college en de collegepartijen heb-
ben nagelaten daarvoor ook de instrumenten te ontwikkelen. “Geen 
mens kan tegen ontwikkeling zijn, maar doe dit dan op een manier 
die bij het groene karakter van Heemstede past en ga de verromme-
ling tegen. “ Vos geeft als voorbeeld de recente aanplant van plata-
nen op de Binnenweg. “De ecologische waarde ervan is uiterst ge-
ring. Als je geluk hebt gaat er misschien een ekster inzitten. De-
ze keuze is geen positieve keuze voor herstel van de biodiversiteit”. 
Goed ecologisch beheer is essentieel voor behoud van het groene 
karakter van Heemstede. Bloemrijke bermbegroeiing in Heemstede 
is leuk, maar veel openbaar groen is nog te traditioneel van karak-
ter. Vroeger was Heemstede een bloembollendorp.  In Groenendaal 
is zelfs drie maal een landelijke bloembollententoonstelling georga-
niseerd( de voorlopers van de Floriade). Hoogste tijd om het groene 
karakter van Heemstede weer hoog op de politieke agenda te krij-
gen. Johan Vos meent dat Heemstede haast moet maken met het 
(opstellen van een) biodiversiteit actieplan (BAP). En daar is Groen-
Links Heemstede het volmondig mee eens.  
Paola Koningsveld, lid GroenLinks

Koud hè, de afgelopen weken! Ook voor niets strooizout gehaald? Ik heb nog een aardig stukje berm 
meegepakt met de auto. Wie gaat er nu rijden met dat weer? Nou, ik. Nieuwsgierig waarheen? Nou, 
gewoon naar Den Haag op werkbezoek bij een ministerie. Een hele ervaring moet ik zeggen, een 
joekel van een gebouw, heel veel beton en nog veel meer grijze muizen, die precies één minuut voor 
en sommige twee over half negen door de poortjes lopen. Een enkeling komt nog veel later door de 
detectiepoort. De mannen dragen bijna allemaal brillen, al hebben zij die misschien niet eens nodig 
en heel veel baarden en snorren. Anders onderscheidt je je kennelijk niet als grijze muis. De dames 
lijken op de doorsnee vrouw, al zijn de meeste opvallend klein van stuk. De managerstypes haal je er 
zo uit. Zij hebben een koffertje. Juist die ze wel eens achterlaten in de auto en waarvan de stukken 
naderhand op straat liggen. De grote gemene deler, ze komen allemaal te laat.
Mijn afspraak bleek nadat hij, oh zo aardig, koffie voor mij had gehaald geen manager. Hij werk-
te, maar daar was hij bij nader inzien niet helemaal zeker van. Hij kreeg wel geld aan het einde van 
de maand, dus zal dat wel ergens voor zijn geweest. Nou ja, hij was ooit begonnen in de postkamer, 
maar als je doorwerkt ben je daar snel mee klaar. En dan, vroeg ik zonder schaamte. Dan mocht 
ik van mijn baas gaan internetten. Lekker surfen op het net. Ja, zei hij maar dat ging vervelen en ik 
vroeg om meer werk. Iedereen had een hekel aan archiefwerk. Gek hè, dat er zoveel mis gaat bij de 
overheid. Hij mocht dus in het archief papier opruimen, maar als de stukken gewoon in het verkeer-
de mapje, kastje of laatje worden gestopt valt dat toch niemand op. Een heerlijk baantje, geen con-
trole, muziekje aan en een leuke collega. 

Nu heeft de overheid bedacht dat het archief moet verhuizen naar Zoetermeer en dat is mij te ver 
weg, daar heb ik geen zin in. Ik heb een manager toegewezen gekregen die voor mij en nog een 
paar anderen werk moet zoeken. Je meent het, je eigen headhunter op kosten van de hardwerken-
de burger zoals ik. Wil het een beetje lukken met een baantje? Niet echt, want tijd zat. De manager 
mag er 18 maanden over doen om mij aan een baantje te helpen. Als het dan nog niet lukt, mag de 
manager er van Plasterk, Donner of Balkenende nog 12 maanden aan vast plakken. Na die 30 maan-
den gaat hij zelf met pensioen en krijgt dan een super VUT, hij is dan al 58 jaar! Dus hij heeft super 
veel haast, maar niet heus, om mij aan een baan te helpen. Ik mag ook thuis blijven om sollicitatie-
brieven te schrijven. Er is nul controle dus als de kinderen ziek zijn, mijn vrouw op visite moet of als 
ik geen zin heb blijf ik lekker thuis. Het is lunchtijd, snel in de hypermoderne kantine een extra voor-
delig broodje halen. Als bezoeker kreeg ik, waarom ook niet, het ambtenarenvoordeel toebedeeld. 
Eenmaal thuis dacht ik zou het er in de gemeenten en provincies ook zo aan toe gaan? Hoe kan dit 
allemaal gebeuren? De dames en heren politici hebben geen enkel idee wat er twee, drie, tien of 
vijftien verdiepingen onder hen allemaal gebeurt. Hier moet de hardwerkende burger, die zijn belas-
ting betaalt, maar genoegen mee nemen. Ik ben ontgoocheld en weet opeens weer op wie ik alle-
maal niet ga stemmen. 

Mijn gastheer gun ik van harte dat hij een baantje vindt, want het is een aardige kerel.
O. Oosterkroon

Grijze muizen

INGEZONDEN
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Volop lente bij 
modeshow
Van Vuuren

Heemstede – Het vele wit van de winter vindt u 
terug in de lange ruime blouses van Betty Barclay 
bij Van Vuuren, maar blauw mag ook. Bij de nieu-
we voorjaarmode van Van Vuuren,zoals die dins-
dag werd getoond door drie mannequins, vergeet 
je al snel die strenge winter en waan je je in een 
kleurig voorjaar dat  werkelijk openbarst met veel 
kleuren van Taifun, Gerry Weber en Frank Wal-
der. Trends zijn blouses van transparante stof-
fen in Paisley, safari of batikdessins. De bloeme-
tjes in de pantalons, de bandplooi broek. Het ge-
tailleerde bovenlijfje, daaronder wat uitlopend als 
de A-lijn. Hou die A-lijn in de gaten, u komt de-
ze beslist meer tegen, in jassen, tunieken, jacks, 
jurken, lang  of kort, zwierig of getailleerd, ele-
gant of sportief.  Gebleekte spijkerstof en veel 
lange wijde blouses.  De marinelook in rood wit 
en blauw vooral van Betty Barclay, waar de gro-
ve breisels opvallen die toch een verfijnde in-
druk maken. Breisels van lintgaren en toch soe-
pel en dun. Grappig is dat dots, kleine witte stip-
peltjes, verwerkt zijn in de voering van jasjes en 
parka`s.  Gerry Weber doet mee met rood wit en 
blauw maar net even anders, vernieuwender, ge-
maakt voor de moeder van de bruid en die mooie 
tijd daarna. Navylook kan het hele voorjaar, het 
is zo makkelijk te combinereen met de strakke 
jeans van Claudia Sträter. Claudia heeft een mooi 
pakket soepele stofjes in bruin-taupe met blauw 
fantasiepatroon in ballonachtig en toch smal rok-
je, waar een uni  lang vest bij past.  Taifun blinkt 
uit in zijn uitbundig kleurgebruik. Alle voorjaars-
kleuren van de Keukenhof zijn terug te vinden in 
de blouses en rokken. 

Kleedtip: combineer een bont dessin met een 
rustige broek of jasje in donkerblauw jasje, par-
ka of wit vestje. Geraffineerd is de combinatie van 
aqua met zwart in T-shirts , rokjes die zijn opge-
maakt met glitters en zilver wat en beetje oosters 
aandoet. In de A-lijn een gilet met één knoopje 
in leer, heel dun suède, de blikvanger in dit voor-
jaar. Het leermerk Arma combineert leer met stof 
in werkelijk exact dezelfde kleur, dat is knap ge-
maakt en zit als gegoten. Kijk maar eens naar dat 
zalmkleurige jasje in heel zacht leer. Daar heeft 
Frank Walder mooie rokken en  pantalons bij in 
die typische oranjeachtige kleuren en dat hefti-
ge rood dat net nooit verveelt. Wel durven! Nog 
een tip voor de voorjaarsmode, zoek vast een vest 
uit zonder mouwen, met korte mouw, gebreid of 
gehaakt, fijn of ietsje grover, om elke dag mee te 
combineren. Daarvoor moet u er vroeg  bij zijn, 
want dat zijn de krenten in de pap, net als die wij-
de blouses en die romantische jurkjes. De nieuw-
ste trends werden dinsdag bij Van Vuuren op de 
Binnenweg 113 geshowd door drie mannequins, 
vanaf nu is de lente dus begonnen en kunt u ge-
nieten van het mooie modenieuws en de voor-
jaarstrends.
Ton van den Brink 
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Dichtstorten is een open podium voor dichttalent. Wilt u ook 
een eigen gedicht in de Heemsteder publiceren, dan kunt u 
dit e-mailen naar dichtstorten@yahoo.com. Per post kan ook: 
de Heemsteder, Visserstraat 10, 1431 GJ Aalsmeer.
Inzendingen van foto´s kunnen niet worden geplaatst.

Liefde overstijgt de dood

Intense Liefde is elkaar verwamen 
in iedere omstandigheid elkaar omarmen

elkaar begrijpen van het hoe, waarom
ook al is het in jouw ogen krom

elkaar respecteren met al de verschillen
een bewust kiezen voor willen

willen om gelukkig saam door het leven te gaan
en  van een harmonieus bestaan 

in slechte tijden elkander steunen 
zodat je op elkaar kunt leunen

dat maakt het leven zo de moeite waard
want zorgen worden je nooit bespaard

maar saam kun je alles overwinnen
en telkens weer opnieuw beginnen

gelukkig zijn, betekent nare dingen vergeten
ook al raak je oud en versleten

wij zijn nu eenmaal niet volmaakt
maar liefde is iets wat je diep, diep raakt

daarmee kan je saam de wereld veroveren
en elkaar telkens weer betoveren

als de basis sterk is en de wil is daar
dan komt alles weer voor elkaar

hopelijk kun je dan op het einde nog fluisteren,
de andere zal intens vol liefde naar je luisteren 

schat wat hebben wij het goed gehad 
met jou was het de moeite waard en waar ik ook ben, 

ik wacht
om aan de andere kant opnieuw met jou  te beginnen

en JOU, ja JOU, zoals wij jong waren met heel mijn hart 
weer intens te beminnen

zo puur zo zuiver als in een mooie droom
dat is en blijft onze liefde dat is de kroon

van ons leven die verleden en heden bindt
en zo sterk is dat het de dood overwint
ik wacht vol geduld en met open armen

maar laat nu ook onze liefde je verder verwarmen
alleen is alleen en ik weet al valt het zwaar

maar mijn liefde voor jou is altijd daar
ik laat je vrij een nieuw leven te beginnen
en onze liefde mag je daarin niet hinderen
jouw hart mijn hart, jouw gevoel de mijne
jij, mijn liefste,  mag hieronder niet lijden

onze liefde verdwijnt niet nu met mijn dood
maar is nu meer een bijzondere bondgenoot

die diep in je wezen ligt besloten
en die opnieuw moet kunnen bloeien

zoals men planten en bomen in de seizoenen moet snoeien
om daardoor een nieuw ontluikend leven te schenken

dat de bloei van daarvoor opnieuw in alle glorie en
pracht mogen gedenken

dit is wat ik jou met al mijn liefde voor nu mag schenken
Dit is de leidraad die ik je in alle liefde wil geven 

voor een gelukkig maar voor jou nu zo ander leven
moge dit jou die kracht geven jouw verdriet te overwinnen 

om toch  je levensdraad weer op te pakken
en opnieuw te beginnen

herinneringen zijn zoet en bitter en
dromen vrolijk en soms vol smart

maar wat is in jou is ook in mijn hart

Nonnie Bootsma-Ruiter

Dichtstorten

132 Maal te snel
Heemstede - Politieagenten 
hielden donderdag 11 februa-
ri op de Herenweg tussen 8.30 
en 12.00 uur een snelheids- 
controle. Van de 2500 pas-

santen reden 132 bestuurders 
harder dan de toegestane snel-
heid van 50 km/u.
De hoogstgemeten snelheid 
was 80 km/u. De overtreders 
krijgen hun bekeuring thuis ge-
stuurd.

Bennebroek - Terwijl de winter zich nog een keer opmaakt voor een koude periode dacht 
deze duif: “Ik ga vast een eitje uitbroeden! Erg apart zo deze tijd van het jaar”, aldus Marco 
van Kampen uit Bennebroek, die dit tafereel vastlegde. Ook iets aparts gezien in uw woon-
plaats? Mail de Heemsteder: redactie@heemsteder.nl

“Mensen die van zorg afhankelijk zijn, 
hebben recht op goede huisvesting”
Heemstede - Er wordt in Ne-
derland al jaren stevig gediscus-
sieerd over de huisvesting van 
cliënten in de zorg. Kleine ka-
mertjes voor ouderen of patiën-
ten zijn toch niet meer van de-
ze tijd? Veel bouwontwikkelin-
gen in Heemstede zijn het ge-
volg van deze toch breed gedra-
gen wens de huisvesting voor 
kwetsbare groepen te verbete-
ren. 
“Het is jammer dat niet iedereen 
hier wat meer begrip voor kan 
opbrengen”, aldus VVD-lijsttrek-
ker en huidige wethouder Pieter 
van de Stadt in een persbericht.
Op de Herenweg is inmiddels het 
nieuwe complex van de stichting 
Philadelphia geopend. In deze 
instelling voor begeleid wonen 
zijn kleine kamertjes vervangen 
door appartementen voor bewo-
ners. Bezoek, zoals familie, hoeft 
nu niet langer op het bed te zit-
ten om even bij elkaar te zijn.
Op Meer en Bosch is nieuwe 
moderne huisvesting gecreëerd 

voor 40 cliënten van de Stich-
ting Epilepsie Instellingen Ne-
derland. Dit is mede noodza-
kelijk geworden nadat de huis-
vesting bij de Cruquius we-
gens brand(on)veiligheid is af-
gekeurd.
De Hartekampgroep is hard aan 
het werk om op De Hartekamp 

nieuwe woonruimte te gaan 
bouwen voor de 200 verstan-
delijk beperkte mensen die hier 
wonen. “Wie over De Hartekamp 
wandelt kan zien dat dit hoog 
tijd is. Nieuwe huisvesting voor 
mensen die het vaak bij geboor-
te al wat minder hebben ge-
troffen. Wie kan daar nu tegen 
zijn?” Van de Stadt laat verder 
weten blij te zijn met het nieuw 
te bouwen Overbos, dat wordt 
gerealiseerd met hoogwaardige 
appartementen, waarbij bewo-
ners alle zorg kunnen inkopen 
die zij willen.
Tot slot geeft hij aan dat ook in 
het verleden vaak is geprotes-
teerd tegen nieuwbouw, bijvoor-
beeld De Heemhaven. “Maar nu 
wonen daar vele oudere Heem-
stedenaren met ongelooflijk veel 
plezier. Deze ontwikkelingen zijn 
goed voor Heemstede. En ook 
voor ons als inwoners, want je 
weet nooit wanneer je zelf van 
zorg afhankelijk bent”, aldus de 
VVD-lijsttrekker. 

Lijsttrekker Pieter van de Stadt.

Vrijwilligers voor openen en sluiten 
informatiepunt Leyduin gezocht
Heemstede - Landschap 
Noord-Holland is op zoek naar 
vrijwilligers voor het Informatie-
punt ‘de Kakelye’ op het land-
goed Leyduin. Het is de bedoe-
ling dat het gebouwtje op door-
deweekse dagen ‘s morgens ge-
opend en aan het eind van de 
dag weer gesloten wordt.

Wandelroutes
In 2006 is de voormalige appel-
schuur van het landgoed Ley-
duin helemaal opgeknapt en op-
nieuw ingericht. In het gebouw-
tje geeft Landschap Noord-Hol-

land informatie over de cultuur-
historie en de natuur van de 
landgoederen Leyduin, Vinken-
duin en Oud-Woestduin. Er lig-
gen diverse folders met wandel-
routes om mee te nemen.

Opgeruimd
Elk weekend zorgt de boswach-
ter dat het gebouw open is voor 
het publiek. De rest van de week 
ontbreekt het aan tijd om hier-
voor te zorgen.
Landschap Noord-Holland is nu 
op zoek naar vrijwilligers voor 
dit karwei. Het is handig als u 

helpt het gebouwtje opgeruimd 
te houden. Heeft u interesse en 
wilt u meer weten? Dan kunt u 
contact opnemen met boswach-
ter Ron Dam 023-5848052 of 
06-53496008.

Informatiepunt Kakelye bij land-
goed Leyduin, foto: Ilse Miede-
ma.
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Heemstede
Donderdag 18 februari
• Diëtiste Ellen Govers houdt 
de lezing ‘Alles wat je moet 
weten over eten’ bij vrouwen-
beweging Passage.
Aanvang: 19.45 uur in de Pink-
sterkerk aan de Camplaan. 
Tevens jaarvergadering.

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

• Lezing over fotograaf Cartier 
Bresson bij Alliance Françai-
se in de Pauwehof. Aanvang: 
20.15 uur.

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

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

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

Woensdag 24 februari
• Rob van Kreeveld & Band 
in Oude Slot, Ringvaart-
laan Heemstede. Aanvang: 
20.15 uur. Info/kaarten: 06-
13133626 of www.podiumou-
deslot.nl. 

Vrijdag 26 februari
• Lenny Kuhr 
in Theater de 
Luifel, Heren-
weg 96. Aan-
vang: 20.15 
uur. 
Tel. (023) 548 
38 38. 

Zaterdag 27 februari
• Cabaretklucht
‘Wie heeft Onno Innemee ver-
moord?’ In theater de Luifel, 
aanvang 20.15 uur.
Info: (023) 548 38 38. 

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

• Tentoonstelling Dorieke in 
galerie Het Kunstbedrijf. Pro-
ject 7 & Paradox Part 2.
Raadhuisstraat 56a in Heem-
stede, tel. 023 5474499
www.hetkunstbedrijf.nl

Agenda
Cultuur

Tot eind februari
• Foto’s bloemen, dieren en 
natuur van Skandy Postema 
in Het Overbos, Burgemeester 
van Lennepweg 35 in Heem-
stede.

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

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

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

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

Donderdag 18 februari
t/m zondag 7 maart
• Nieuwe lichting KZOD- 
leden toont gevarieerd werk in 
‘de Waag’, Spaarne 30 Haar-
lem. Info: www.kzod.nl 

Vrijdag 19 februari
• Lezingavond van Groei & 
Bloei – Bennebroek. Met dia-
presentatie ‘Op zoek naar 
Passiflora in Peru’. Locatie: Het 
Trefpunt van de Protestantse 
Kerk, Akonietenplein in Ben-
nebroek, aanvang 20.00 uur. 
De entree is gratis.

Zaterdag 20 en
zondag 21 februari 
• De 48 uur van Chopin in de 
Philharmonie Haarlem. Festival 
met lezingen, film, concerten.

Zondag 21 februari 
• Concert Heemsteedse so-
praan Suzanne Roels in het 
Lutherse kerkje te Haarlem. 
Aanvang: 15.00 uur. Locatie: 
Witte Herenstraat 22. Info: su-
zanne@zangeres.net.

• Quatre Mains Groep Haar-
lem geeft om 14.00 uur een 
uitvoering voor pianomuziek 
voor vier handen. Locatie: Mu-
ziekschool Bloemendaal, Kor-
te Zijlweg 9B in Overveen. 
Toegang gratis.

• Tantje Heintje dag in Draai-
orgelmuseum Haarlem, Küp-
persweg 3, Haarlem. Aanvang 
12.00 uur. Toegang is gratis.

Feest van waardering voor vrijwilligers St. Jacob 

‘Ik zou je in een doosje willen doen’
Regio – “Bijna alle vrijwilligers 
van de verpleeghuizen en ver-
zorgingscentra van St. Jacob 
zijn boven de vijftig jaar, 60 pro-
cent zelfs boven de 65 jaar en 
70 procent is vrouw,  we heb-
ben dus een goed beeld van u”,  
aldus Hans Groenendijk, lid van 
de Raad van Bestuur van Stich-
ting Sint Jacob, dinsdagmiddag 
in de Philarmonie. In de klei-
ne zaal begroette hij 320 vrij-
willigers die de bewoners van 
St. Jacob een warm hart toe-
dragen. Eens in de twee jaar or-
ganiseert de Stichting St. Jacob 
een vrijwilligersfeest dat deels 
gesponsord wordt door bedrij-
ven zoals Imbema die voor een 
reuzentaart had gezorgd die 
bij binnenkomst van de gasten 
al snel een middelpunt vorm-
de van mensen die even moch-
ten praten met volle mond. Mo-
nuta kwam met een cheque van 
1500 euro en met de muziek van 
de dames van Vocal Power een 
mooi begin. Met spelletjes spe-
len in de foyer, een workshop 
zelfverdediging volgen waar na 
enige tijd een klein, maar par-
mantig dametje een kloek heer-
schap met een simpele greep op 
de grond kreeg. In de toespraak 
van Groenendijk gaf hij aan dat 
uit het onlangs gehouden on-
derzoekje onder vrijwilligers ook 
enkele aandachtspunten mee-
kwamen. De begeleiding, het 
soms niet helemaal duidelijk zijn 
van de taken en de wens om 

scholing, waar nodig,  te krijgen. 
Duidelijk is wel dat met hun in-
zet er heel veel extra`s georga-
niseerd kan worden voor de be-
woners. Er moet zeker gewaakt 
worden dat vrijwilligers niet in 
de primaire zorg worden inge-
zet. De waardering kan niet de 
juiste geldelijke waarde omzet-
ten, wel een feestje als dit aan-
bieden als blijk van grote dank-
baarheid voor alle inzet. Hij zou 
ze “willen koesteren… het liefst 
in een doosje willen doen…..”. 
Vrijwilligers op maat
In een doosje willen doen, het 
liedje van Annie MG Schmidt en 
toen zo mooi vertolkt door Do-

nald Jones, was de opening van 
de cabaretvoorstelling van me-
derwerkers van St. Jacob. Vol-
gens de spelers, Alie Admiraal, 
Liesbeth Cluistra, Geke Doorn-
bos, Ansje van den Engh, Bian-
ca Groen en Ria ter Horst, was 
de generale repetitie een ramp, 
volgens regisseuse Marijke Kots 
hoort dat nu eenmaal zo, vol-
gens de 320 vrijwilligers, die zeer 
vrijwillig dit allemaal aanhoor-
den en meebeleefden, een re-
gelrecht succes dat  recht doet 
aan de sfeer en goede wil in de 
verzorgingshuizen en verpleeg-
huizen van St. Jacob in de regio. 
Het cabaret werd ondersteund 
met beamer beelden. Foto’s van 
vrijwilligers in actie, maar ook 
filmpjes die op locaties waren 
opgenomen. In scene gezette 
beelden om aan te geven dat el-
ke vrijwilliger op cursus moest. 
De rode draad van het stuk. Uit-
eindelijk conclusie, elke vrijwilli-
ger is  top. Het vrijwilligersfeest 
werd afgesloten met een aan-
geklede borrel, waarin de in het 
cabaret gevraagde bitterballen 
ook daadwerkelijk binnenkwa-
men op muziek van  het  Haar-
lems Straatorkest.
Heerlijk bijkomen op zo`n feest 
van waardering, erkenning en  
voor de vele vrijwilligers van 
herkenning.
Ton van den Brink

Feest in de foyer.

Vrijwilligers op maat cabaret.

Heemstede - Alliance Françai-
se organiseert donderdag 18 fe-
bruari een lezing over fotograaf 
Henri Cartier Bresson, medeop-
richter van de Magnumgroep en 
de grote man van de fotografie 
van de twintigste eeuw. De le-
zing vindt plaats in de Pauwehof 
aan de Achterweg en begint om 
20.15 uur.

Deze kunstenaar, fotograaf en 
cineast, weet als geen ander de 
kern van het leven van zijn ob-
ject bloot te leggen. Hij fotogra-
feerde bekende en minder be-

kende grootheden, getuigen van 
grote politieke en historische ge-
beurtenissen en de onschuldi-
ge kleine man. Zijn foto’s verto-
nen geen enkel spoor van sensa-
tie. Hij heeft een enorme bijdrage 
geleverd aan de waardering van 
journalistieke foto’s in de kunst-
zinnige wereld.

Chantal Cossais, is een in thea-
terwetenschappen afgestudeer-
de Française die al sinds 1985 
in Nederland woont. Zij werkt 
als gids in verschillende Amster-
damse musea, zoals het Rijks-

museum en het Cobramuseum. 
Zij is gewend haar Franse confe-
rences aan Nederlanders te ge-
ven en maakt gebruik van een 
beamer. 

Overigens wijst de Alliance Fran-
çaise Kennemerland u erop dat 
iedere laatste maandag van de 
maand van 17.00 tot 19.00 uur 
in het Frans met elkaar van ge-
dachte gewisseld kan worden 
in het “Café Français du Kenne-
merland” , nieuwe naam “5 K 7” 
in Café Batifol, Binnenweg 140, 
Heemstede. 

Lezing over fotograaf Cartier Bresson
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Tandem zoekt vrijwillige 
netwerkcoaches
Regio – Tandem is een organi-
satie die op een breed vlak steun 
biedt aan mantelzorgers, cliënten 
en hun familie. Door middel van 
informatiebijeenkomsten, lotge-
notencontact, hulp voor mantel-
zorgers, en buddy’s voor cliënten 
doen zij veel goeds voor mensen 
die thuis wonen en steun nodig 
hebben. Juist voor deze men-
sen zoekt Tandem vrijwillige net-
werkcoaches, om mensen te hel-
pen hun netwerk uit te breiden 
of te verstevigen. In april start in 
Driehuis een cursus voor men-
sen die graag netwerkcoach wil-
len worden. Dit vrijwilligerswerk 
vereist ongeveer een dagdeel 
vrije tijd in de week.
Uit een enquête Van Tandem, on-
der mantelzorgers in Midden- en 
Zuid-Kennemerland, bleek veel 
belangstelling te zijn voor hulp 
van een netwerkcoach. Voor veel 
mensen is hulp vragen moeilijk, 
terwijl er in de eigen kring ge-
noeg animo is om een zieke of 
oudere te helpen. Zeker als de 
zorg kan worden gedeeld met 
meerderen. Een netwerkcoach 
kijkt met een frisse blik naar de 
omstandigheden en mogelijkhe-
den en brengt mensen bij elkaar. 
Dat betekent veel praten, zowel 
met de cliënt als met de mantel-
zorger en de omgeving.
Fia Vieleers van Tandem zal met 
de hulpvragers gesprekken heb-
ben om te kijken wie in aanmer-
king komt voor begeleiding door 
een netwerkcoach. De steun 
van een netwerkcoach is gratis 
voor de hulpvragers en duurt zes 
maanden tot een jaar per cliënt.
De netwerkcoach praat met be-
trokkenen en kijkt in welke vorm 
hulp kan worden geboden. Een 
uurtje oppas, hulp bij de admi-
nistratie of samen met de zie-
ke of de mantelzorger iets leuks 
ondernemen kan heel belang-
rijk zijn. Ook kijkt de netwerk-

coach naar externe mogelijkhe-
den voor extra ondersteuning. 
Van toekomstige netwerkcoa-
ches verwacht men dat zij zich 
minimaal een jaar aan Tandem 
willen verbinden. Een netwerk-
coach kan zich inleven, heeft af-
finiteit met de doelgroep, kan 
planmatig werken en heeft een 
praktische inslag. Na de cursus 
worden de netwerkcoaches be-
geleid door Jacqueline Been-
tjes van Tandem (zie foto). Jac-
queline doet ook de intake met 
mensen die zich willen opge-
ven voor de cursus. Netwerkcoa-
ches ontvangen voor hun vrijwil-
ligerswerk een uur- en reiskos-
tenvergoeding. Uiteraard zijn de 
cursus en de begeleiding gratis. 
Dit wordt mogelijk gemaakt door 
subsidie van de provincie, de ge-
meente Haarlem en ZonMw.
Vrijwilligerswerk wordt steeds 
leuker. Als vrijwilligerscoach kun 
je op heel directe wijze bijdragen 
aan betere leefomstandighe-
den voor mensen die het moei-
lijk hebben. Voor meer informa-
tie kan men contact opnemen 
met Jacqueline Beentjes via 06-
51017733.

Jacqueline Beentjes.

Ruim 34 deelnemers eiwitdieet in Heemstede
Heemstede - In januari hebben 
maar liefst 34 mensen zich aan-
gemeld om het eiwitdieet bij de 
FM HealthClub op de Kerklaan te 
volgen. Dat er grote animo is  voor 
het dieet is logisch; het werkt, is 
medisch onderbouwd en deel-
nemers voelen zich er lekker bij. 
Wat is het geheim? Het geheim 
zit hem deels in de begeleiding. 
Deelnemers worden persoonlijk 
begeleid door gediplomeerde in-
structeurs. Tijdens de wekelijkse 
afspraak wordt het gewicht, vet, 
vochtpercentage gemeten, het 
plan voor de komende week be-
sproken en vragen beantwoord. 
Dit maakt het dieet persoon-
lijk en is daardoor makkelijker 
te volgen dan vanuit een boek 
of via internet. De begeleiding 
is tevens geheel gratis. Naast de 
begeleiding is het dieet goed vol 
te houden mede omdat de pro-
ducten lekker zijn en het snelle 
resultaat zeer motiverend werkt. 
En tenslotte is het eiwitdieet on-
langs als beste getest door ob-
jectieve deelnemers van het TV 
programma KASSA.

Bestaat het eiwitdieet alleen
uit poeders en shakes?
Een van de grootste misverstan-
den van het eiwitdieet is dat 
het alleen bestaat uit poeders 
en shakes. Het dieet bestaat uit 
ruim 140 producten waaronder 
maaltijden, soepen, borrel hap-
jes en diverse tussendoortjes zo-
als wafels en koekjes. Allemaal 
caloriearm en eiwitrijk. Ook eet 

je veel salades, verse groenten, 
vis en vlees.

Eerst afvallen dan sporten?
Sommige deelnemers kiezen er-
voor eerst wat kilo’s af te val-
len en later op gewicht te blijven 
door te sporten. Andere deelne-
mers starten het dieet in combi-
natie met sporten. Wat de keuze 
ook is, op beide manieren wordt 
het streefgewicht behaald.

Alleen voor mensen die meer 
dan 10 kilo af willen vallen?

Het dieet is ook geschikt voor 
mensen die maar 2 tot 5 kilo 
willen afvallen. In dat geval wor-
den niet alle maaltijden door 
eiwitproducten vervangen. De 
begeleider adviseert, maakt een 
plan en evalueert wekelijks de 
resultaten.

Meer informatie over het
eiwitdieet?
Maak een afspraak voor een vrij-
blijvend informatiegesprek. U 
kunt contact opnemen met 023 
5478171.

Wederopbouw bijendorp in Kinderboerderij 

Bijenactie van patisserie Tummers
Heemstede – Na die verschrik-
kelijke brand in en om de bijen-
stal en hooizolder van de Kinder-
boerderij Het Molentje leek het 
erop dat de acht bijenvolken de 
hitte niet overleefd hadden. Vol-
gens de brandweer was dat  ze-
ker 700 graden, de bijenkas-
ten waren zwart geblakerd, hier 
was geen leven meer te vinden. 
De eerste reactie van imker Pim 
Lemmers was: “Ik ga nu stop-
pen”! Begrijpelijk na het zien van 
de ravage en de resten van de 
glazen kast in de bijenstal, waar 
de bijen de rookvergiftiging niet 
overleefd hadden. Kinderen kre-
gen daar natuureducatie en uit-
leg over het  leven en nut van een 
bijenstand. 
Enige tijd later is hij weer gaan 

kijken bij de restanten, Pim kreeg 
de tip van de beheerder van de 
Kinderboerderij om met een ste-
thoscoop eens te luisteren op de 
bijenkasten. Ja hoor, bij de twee 
kasten aan de uiteinden klonk 
een licht zoemen. Dus toch le-
ven! Jawel, twee bijenkasten blij-
ken de ramp overleefd te heb-
ben. In die dagen had molenaar 
Rob Hinze een lezing gegeven en 
zijn honorarium van 100 euro gaf 
hij aan de opbouw van de bijen-
stand. Er kwamen meer reacties, 
zoals een man die als klant regel-
matig bij de imker aan de Hen-
drik Peperkornstraat 4 zijn pot-
je honig kocht, nu met 100 eu-
ro betaalde en geen wisselgeld 
wilde. Hartverwarmende reacties 
zowel aan de deur als met kaar-

ten, sms-jes, telefoontjes en bur-
gemeester Heeremans die nog 
eens informeerde hoe het met 
Pim ging. Mensen zijn ook emo-
tioneel betrokken geraakt bij dit 
gebeuren. Imker Pim Lemmers 
wil nu doorgaan met zijn twee 
volken en ziet met zijn netwerk 
in bijenland wel kans om er weer 
bovenop te komen.  

Patisserie Tummers wil hem 
daarbij helpen door vanaf nu een 
maand lang bijtjes te verkopen, 
waarvan de opbrengst ten goed 
komt aan de getroffen bijenvol-
ken van imker Pim Lemmers in 
de Kinderboerderij. Vincent van 
den Bosch, eigenaar van Tum-
mers, bezocht zaterdagavond 
de imker thuis om met hem de-
ze actie te bespreken.  Tummers 
betrekt de honing voor gebruik in 
gebak en lekkers van Pim Lem-
mers en verkoopt ook de bijen-
honing van Lemmers die  afkom-
stig is van de Kinderboerderij. 
Op bijgaande foto ziet u de pot-
jes honing met daarop de marse-
peinen bijtjes die in verschillen-
de maten verkrijgbaar zijn van 2-
3-4 en 5 euro in de maten klein-
kind, kind, jong en volwassen. 
Doe mee met een bijtje van Tum-
mers en steun hiermee de bijtjes 
van de Kinderboerderij.
Ton van den Brink

Cursus Geldcrisis en Beleggen
Heemstede - In de cursus 
Geldcrisis en Beleggen kunt u 
als leek kennismaken met de ri-
sico’s van sparen en beleggen, 
aandelen, obligaties, opties, 
vastgoed en beleggingsfond-
sen. Door docent Ron Jedema 
wordt ook ingegaan op de wet-

geving en fiscale aspecten. De 
vierdaagse cursus start op dins-
dagavond 2 maart van 19.30 tot 
21.00 uur bij Casca in de Luifel, 
Herenweg 96, Heemstede. Op-
geven kan op werkdagen van 
9-12 uur bij de Luifel, of telefo-
nisch: 023-548 38 28 -1. 
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Creatieve ideeën onder 
jongeren gezocht!
Regio - Na het succes van vorig 
jaar roept de provincie Noord-
Holland jongeren tot 25 jaar op-
nieuw op ideeën in te sturen voor 
leuke, zinvolle activiteiten in hun 
provincie. De beste ideeën wor-
den beloond met een bedrag van 
maximaal 3.000 euro, dat nodig 
is voor de uitvoering van het pro-
ject. De provincie hoopt hiermee 
jongeren meer te betrekken bij 
hun eigen leefomgeving.
Jongeren kunnen hun idee kort 
en krachtig op de website om-
schrijven en worden gevraagd 
hun project te presenteren via 
een eigengemaakt filmpje van 
max. 1 minuut (op bijvoorbeeld 
hun telefoon) dat zowel op You-
Tube als op de website www.
gaanwedoen.tv wordt geplaatst. 
Geen ingewikkelde formulie-
ren dus, maar er wordt een me-
dium ingezet dat voor jongeren 
gemakkelijk toegankelijk is. Alle 
ideeën zijn welkom, van initiatie-
ven om meer groen in de buurt 

te krijgen of mensen op een leu-
ke of sportieve manier dichter bij 
elkaar te brengen tot ideeën voor 
muziekprojecten, creatieve work-
shops of culinaire initiatieven. 
Jongeren kunnen van 15 febru-
ari tot en met 21maart hun idee-
en  insturen. Van 27 maart t/m  4 
april kan iedereen vervolgens via 
de website www.gaanwedoen.tv 
een stem uitbrengen op zijn of 
haar favoriete ideeën. De wi-
naars krijgen een bedrag om het 
idee uit te voeren met een maxi-
mum 3.000,- euro per project.  
Zij krijgen hulp van een coach 
bij de uitvoering van hun idee. 
Hoe meer jongeren met goede 
initiatieven komen, hoe beter. Er 
is in totaal 25.000 euro beschik-
baar, dus er zullen zeker 8 idee-
en winnen. 
Gaanwedoen.tv is een initiatief 
van de Provincie Noord-Holland 
in samenwerking met GNR8 
student generated media en In-
Holland. 

Kerkdienst in 
ziekenhuis
Regio - Zondag 21 februari 
om 10.00 uur vindt in de kerk-
zaal in het Spaarne Zieken-
huis in Hoofddorp een kerk-

dienst plaats. Het is een dienst 
van Woord en Tafel met een oe-
cumenisch karakter. (1e zondag 
Veertigdagentijd) Voorganger is 
pastor mevrouw A. Hoekman. 
De zang wordt ondersteund 
door het koor Cantate Domino 
uit Haarlem. (avondmaalviering)

Nieuwe lichting KZOD-leden toont 
gevarieerd werk in ‘de Waag’
Regio - De komende we-
ken exposeren niet minder dan 
veertien nieuwe leden van de 
Kunstenaarsvereniging KZOD 
(“Kunst Zij Ons Doel”) in het 
historische gebouw De Waag 
aan het Spaarne te Haarlem. Dit 
aantal nieuwe leden afkomstig 
uit Haarlem, Heemstede en de 
IJmond, toont zonder meer aan 
dat een van de oudste kunste-
naarsverenigingen van ons land 
de laatste  jaren een grote in-
stroom doormaakt van nieuw 
talent. Deze tentoonstelling kan 
zeker verrassend en afwisselend 
worden genoemd: geheel ver-
schillende disciplines komen in 
de sfeervolle expositiezaal op 
de 1e verdieping aan bod: naast 
ruimtelijk werk waaronder beel-
den zijn ook foto’s en schilderij-
en gedurende een drietal weken 
te bewonderen.
De verrassing zit echter tevens 

in het gegeven dat in het werk 
van de maar liefst 10 schilderen-
de kunstenaars drie geheel uit-
eenlopende stromingen te ont-
dekken zijn:varieerend van  fan-
tasievol figuratief werk, beschei-
den natuurimpressies tot kleur-
rijke abstracte schilderijen. 

Alexandra Drenth, Elisa Pesapa-
ne, Francisca Janssen en Esther 
te Marvelde tonen fantasievol-
le, verstilde figuren in een soms 
vervreemdende omgeving die 
bij de argeloze bezoeker verba-
zing wekken. Ook het werk van 
de (technisch  zeer begaafde) 
fotograaf Robert van Bruggen 
maakt een dergelijke indruk. Dit 
geheel in contrast met de inge-
togen landschappelijke benade-
ring van Saskia Scheffer, Fran-
klin Meijer en Connie Vlasveld 
die de aandachtige kijker tot 
zorgvuldig bestuderen noopt. 

Kleurrijk abstract werk laten 
Vera Bruggeman, Kees Kalkman 
en Joop Rooijers zien, werk dat 
bijkans van de muur af spettert! 

Christine Bangert en Theo Nelis 
tonen elk op geheel eigen wijze 
hun bronzen beelden: Christi-
ne zoekt de robuustheid van het 
materiaal terwijl bij Theo de ver-
fijnde, gestilleerde vormen op-
vallen evenals bij Gonny Nieman 
die dezelfde elementen in haar 
houten sculpturen verwerkt.
Deze tentoonstelling is te bezich-
tigen vanaf donderdag 18 febru-
ari tot en met zondag 7 maart 
in Galerie De Waag – Spaar-
ne 30 te Haarlem (openingstij-
den: donderdag tot en met zon-
dag van 13.00 uur tot 17.00 uur) 
De feestelijke opening van deze 
tentoonstelling vindt plaats op 
zondag 21 februari a.s. om 16.00 
uur. (zie ook www.kzod.nl)

Bel Air
Voor de aanvang van de vierde Topintegraal
wedstrijd werd door de voorzitter Kees Gilijamse stilgestaan bij het 
overlijden van Niek Koopman. 
De strijd om de titel is nog niet beslist. Pim Houtzager en Kan Zwa-
neveld kwamen met een score van 69,79% goed voor de dag en 
zagen Tine Posthuma en Irma v.Roosmalen (71,74%) een beetje 
naderbij komen. Met nog een wedstrijd te gaan hebben de heren 
nog een voorsprong van bijna 18%. Maar de slechtste score wordt 
niet meegeteld. Bij de dames is dat 53,70% en bij de heren is dat 
56,99%, zodat er maar 15% overblijft. Gert v.d.Beld en Kees Doorn 
konden hun derde plaats nog wel vasthouden, ondanks hun sco-
re van 48,44%. Roos v.d.Elst en Ali Boeder kruipen heel langzaam 
naar de top. Met een score van 57,81% klommen zij van de zeven-
de naar de vierde plaats en hebben nog maar 1 % achterstand op 
een podiumplek. Martien Mesman verkoos het skiën boven het 
bridgen en daarom speelde André Mesman met Els Zonneveld om-
dat Nettie v.Egmond ook niet aanwezig kon zijn. Het combinatie-
paar behaalde 51,43% en daardoor  konden de heren zich op de 
zesde plaats handhaven. De dames klommen een paar plaatsjes en 
staan nu op elf. Ook Jan v.Dam kon niet met zijn partner Irma Klink-
hamer spelen en dat was ook het geval met Anneke v.Vree. Samen 
kwamen zij tot 53,91%, zodat Jan en Irma in de top tien bleven 
staan. Joke v.Dam is nog niet hersteld van een operatie zodat Anita 
v.d.Meulen met Gonny Jongbloed aan tafel verscheen. Er was geen 
clublid beschikbaar. Gonny en Anita behaalden 61,07%. Dat werd 
echter gecorrigeerd naar 55%.
Het andere combinatiepaar Truus Rekké en Greet Hooiveld was 
minder gelukkig tijdens het spel. Een score van 42,19% was hun 
deel. Dat werd nog opgewaardeerd naar 45% omdat Truus met een 
invalster spelen. Na afloop hadden ze wel heel prettig gespeeld en 
dat is ook wel wat waard.
De score van 39,97% voor Emmy en Jan v.Stijn was niet voldoen-
de om het stokje van de laatste plaats over te geven aan een ander 
paar al doen Wieck v.Baars en Ria Lengers er kennelijk alles aan om 
dat te pakken te krijgen. De dames haalden maar 40,36%.
Herre Mostert en Jenny v.Heuckelum kropen bijna onder de tafel 
toen er een start gemaakt werd met het bekend maken van de uit-
slag. Zij werden laatste met  35,55%.
Piet van den Raad.

INGEZONDEN

Paarden als grote inspiratiebron
Regio - “Even staan we stil, voor 
ons de ochtendnevel, achter ons 
de bossen en in de verte de 
stal… Aan de horizon het eer-
ste morgenrood. Er gaat een ril-
ling door ons heen en ik voel zijn 
explosieve kracht. Op zo’n mo-
ment weet ik mij verbonden met 
de natuur en mijn paard, mijn 
edele vriend. Voor mij het sym-
bool van vrijheid en gratie.”

Paarden zijn de grote inspiratie-
bron van Paula Collewijn, met 
passie en emotie schildert zij de 
bewegingen en de emoties van 
deze edele dieren in een rea-
listisch/expressieve stijl, de spi-
rit van het paard maakt het doek 
compleet. De collectie is groten-
deels gebaseerd op het Barokke 

paard, wapperende manen, een 
sierlijk lijf en sprekende ogen.
De schilderijen zijn gemaakt in 
olieverf in een 17e eeuwse schil-
dertechniek. Die techniek geeft 
een authentieke uitstraling aan 
het werk, een schilderij met ge-
schiedenis, ontstaan uit het op-
bouwen van diverse lagen verf, 
teneinde een levensecht portret 
op het doek te zetten.
Ogen zijn voor Paula de spiegels 
van de ziel en daarom legt zij 
daarin een intense expressie.

Wanneer?
De expositie loopt van 13 maart 
t/m 17 april en is te bezichtigen 
van woensdag t/m zaterdag van 
10 tot 17 uur en op afspraak. Op 
de website www.portretwinkel.

nl onder Exposities kunt u alvast 
een indruk krijgen van het werk 
van Paula Collewijn.



Heemstede - Onno Innemee 
ontvangt al een tijdje dreigbrie-
ven, maar krijgt geen bescher-
ming van de staat omdat hij 
geen BN-er is. Zijn moeder, zijn 
terminaal zieke vader, zijn vijf 

maanden zwangere ex-vriendin 
en zijn grootste fan hebben allen 
een motief. Daarom nodigt hij ze 
allemaal uit in een landhuis er-
gens in Limburg om erachter te 
komen wie hem wil vermoorden. 

Dan vindt er een moord plaats. 
Wie is er schuldig? 

In deze cabaretklucht stapelen 
ontroering en hilariteit zich op. 
Het is bijna onmogelijk dat één 
persoon zoveel typetjes in één 
voorstelling speelt.
Onno Innemee is meester in mi-
mische en verbale clownerie, 
maffe typetjes, gekke stemme-
tjes en absurde ‘sketchesjes’. 
De typetjes - hoe absurd ze ook 
zijn – blijven geloofwaardig en 
werken niet alleen op de lach-
spieren, maar weten ook te ont-
roeren.

Zie ook: www.onnoinnemee.nl
www.theaterdeluifel.nl

In Heemstede
Zaterdag 27 februari  in Thea-
ter de Luifel, Herenweg 96 in 
Heemstede. Aanvang: 20.15 uur. 
De entree is 15,50 euro. CJP/65+ 
14,50 euro. Kaartverkoop van 
maandag t/m vrijdag van 9.00 
tot 16.00 uur en 45 minuten voor 
aanvang. Telefonisch reserveren 
via theaterlijn: (023) 548 38 38. 
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Podium Oude Slot 
Rob van Kreeveld & Band 
Heemstede - Jazz in Heem-
stede! Op woensdag 24 febru-
ari komt pianist, componist, ar-
rangeur en dirigent Rob van 
Kreeveld, in gezelschap van een 
slagwerker en zangeres San-
na van Vliet, naar het Oude Slot.  
Als er iemand aan de wieg van 
de Nederlandse jazz heeft ge-
staan is het Rob van Kreeveld 
wel. Toen hij naar het conser-
vatorium in Den Haag ging als 
klassiek pianostudent was jazz 
daar nog volledig taboe als gen-
re. Maar na het horen van ‘Trio 

Oscar Petersen’, nog voor hij zijn 
opleiding begon, was het pleit 
eigenlijk al beslecht. De jazz won 
het van de klassieke opleiding. 
Rob is muzikaal zeer veelzijdig. 
Hij speelt even makkelijk met 
Paul van Vliet als met  Stan Getz, 
Joe Levano, Joe Pass, Woody 
Shaw en de beste Nederland-
se muzikanten. Door collega’s in 
de muziekwereld wordt Rob op-
recht bewonderd door zijn idee-
enrijkdom, harmonische keu-
zes en techniek. Sanna van Vliet 
behoort tot de talenten die aan 
het Koninklijk Conservatorium 
zijn afgestudeerd en inmiddels 
naar de top van de Nederland-
se jazz zijn doorgestoten. San-
na van Vliet maakt momenteel 
zeer snel furore in de jazzwereld. 
En terecht want zij zingt fantas-
tisch. Van Vliet heeft inmiddels 2 
albums op haar naam staan: In 
Sight en A Time For Love (Re-
membering Shirley Horn). Prach-
tige pure jazz zonder opsmuk. 

Aanvang 20.15 uur in Het Ou-
de Slot, ingang aan de Ring-
vaartlaan, Heemstede. Toegang: 
18,- euro/15,50 euro. Reserveren 
kaarten 06-13133626 of www.
podiumoudeslot.nl. Indien voor-
radig aan de zaal.
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Dienst protestantse gemeente
Heemstede - Zonag 21 februari, eerste zondag in de Veertigda-
gentijd. Pinksterkerk: 10.00 u. ds. Pieter Terpstra, met crèche en kin-
dernevendienst, Kennemerduin: 10.30 u. Zangdienst en Oude kerk: 
geen dienst. Zie ook www.kerkpleinheemstede.nl

Op 6 en 7 maart workshop voor 
vrouwen met onvervulde kinderwens
Heemstede - Als enige in Ne-
derland geeft de Wensfabriek 
workshops aan vrouwen die 
graag moeder willen worden 
maar bij wie dit niet lukt. Op 6 
en 7 maart wordt er een work-
shop in Haarlem gegeven. 
Er bestaan in Nederland veel 
moeders met een onvervulde 
kinderwens. 
Vrouwen die helemaal klaar zijn 
voor het moederschap en daar 
sterk naar verlangen, maar bij 
wie het niet lukt om zwanger te 
worden. Ze gaan naar de huis-
arts en/of gynaecoloog en wor-
den hier vaak goed geholpen. 

Maar er is een grote groep die 
om onverklaarbare wijze toch 
niet zwanger raakt. 

Monique Mentjox heeft veel er-
varing in het coachen en be-
geleiden van vrouwen bij wie 
zwanger worden niet lukt. Op 6 
en 7 maart geeft zij een work-
shop in Haarlem. 

Tijdens de tweedaagse work-
shop is er volop ruimte om er-
varingen uit te wisselen maar 
wordt er vooral gekeken naar 
wat je zelf kunt doen om je wens 
dichterbij te halen. 

 
De Wensfabriek, Binnenweg 90, 
Heemstede, Tel. 06 14 65 58 28. 
www.dewensfabriek.nl

Lenny Kuhr: John Geven Studio’s.

Lenny Kuhr vervolgt muzikale weg
Heemstede - Na twee jaar haar 
40-jarig jubileum te hebben ge-
vierd met haar programma ’40 
jaar verliefd’ vervolgt Lenny Kuhr 
haar muzikale weg.  
Terug naar het pure, het intie-
me, dat is de essentie van Dicht-
bij. Zij treedt vrijdag 26 februari 
op in theater de Luifel. De aan-
vang van haar voorstelling is 
20.15 uur.

In een akoestische bezetting 
van gitaren en bas brengt Lenny 
Kuhr een programma met haar 
eigen werk. Bekende en nog 
niet eerder gehoorde liedjes met 
hier en daar een uitstapje naar 
mooie liedjes van anderen. In 
een tijd dat alle lucht uit de bal-

lonnen loopt blijft er iets over dat 
diep in ieder mens aanwezig is; 
het verlangen naar hoe het ooit 
begon . Genuanceerd en mooi in 
alle eenvoud....  Lenny deelt haar 
gevoelens en emoties al zingend 
met haar publiek. 
Een voorstelling die door zijn 
puurheid het publiek diep kan 
raken.
Zie ook: www.lennykuhr.com/
www.lennykuhr.web-log.nl of 
www.theaterdeluifel.nl

De entree is 17,50 euro. CJP/65+ 
16,50 euro. Kaartverkoop van 
maandag t/m vrijdag van 9.00 
tot 16.00 uur en 45 minuten voor 
aanvang. Telefonisch reserveren 
via theaterlijn: (023) 548 38 38. 

Cabaretklucht
‘Wie heeft Onno Innemee vermoord?’

Onno Innemee: foto Finch.

Bennebroek – Welzijn Oude-
ren Bennebroek organiseert 
weer een aantal activiteiten. 
 
De film Kikkerdril wordt maan-
dag 22 februari gedraaid. Hij is 
geschikt voor kinderen vanaf 
5 jaar. De film duurt 75 minu-
ten en de locatie is Zorgcen-
trum Meerleven, Witte de Wit-
hlaan 1, Bennebroek. Aanvang: 
14.30 uur, zaal open 14.15 uur. 
Entree: volwassenen is 4,- eu-
ro p.p. en kinderen 1,- euro p.p. 
incl. consumptie en iets lek-
kers. Aanmelden: Welzijn Bloe-
mendaal, locatie Bennebroek, 
tel. 023-5845300.

Hulp bij belastingaangifte
Mocht u moeite hebben met 
het invullen van uw belasting-
aangifte dan kunt u hiervoor 
hulp krijgen van een deskundi-
ge vrijwilliger.
Op maandag 22 februari moet 
u dan uw papieren inleveren 
bij Welzijn Bloemendaal, loca-
tie Bennebroek. Voor aanmel-

den en informatie over voor-
waarden en wat u zoal moet 
inleveren kunt u bellen met 
Welzijn Bloemendaal, locatie 
Bennebroek.
Tel. 023 – 5845300.
  
Wandelen in en om 
Bennebroek
Op woensdag 24 februari wordt 
er onderleiding van een vrijwil-
liger in de omgeving van Ben-
nebroek een wandeling van ca. 
7 km. gemaakt. Meestal is er 
gelegenheid om onderweg een 
kopje koffie te drinken.Start is 
om 10.00 uur vanaf het voor-
malige gemeentehuis in Ben-
nebroek. Vooraf aanmelden is 
niet nodig.
 
Winkelen
Op vrijdag 26 februari kunt u 
met de bus van Welzijn Bloe-
mendaal naar een winkelcen-
trum in de omgeving. U wordt 
om ca. 14.00 uur door de bus 
thuis opgehaald en om 16.00 
uur wordt u weer thuisge-
bracht. Mocht u begeleiding 
nodig hebben dan kunt u dat 
bij ons aanvragen.
De kosten bedragen 5,- eu-
ro p.p. Aanmelden bij Welzijn 
Bloemendaal, locatie Benne-
broek. Tel. 023-5845300.  

Activiteiten 
Bennebroekse 
senioren
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Heemsteedse Kindertuinen
Heemstede - Op een eigen 
stukje grond ga je zelf groenten 
kweken. Je gaat de grond be-
werken, mesten, zaaien, plan-
ten, wieden en oogsten. Met als 
uiteindelijk resultaat: heerlijke 
verse groenten zoals prei, broc-
coli, ui, peterselie, tomaten of 
misschien ook wel mooie bloe-
men. Je neemt je zelf gekweek-
te groenten en bloemen natuur-
lijk mee naar huis.
De kinderen gaan eerst een 
zaaiplan maken. Op die manier 
zien ze iedere week op een an-
dere plek iets opkomen of groei-
en. Lekker bezig met elkaar on-
der leiding van een ervaren tuin-
man of –vrouw. De Heemsteed-

se kindertuinen zijn er voor jon-
gens en meisjes van groep 6 of 
7. De kinderen gaan aan de slag 
in “hun” tuin 1x per week tussen 
16.00 en 17.00 uur 
(in de zomervakantie op woens-
dag van 18.00 tot 19.00 uur) in 
de maanden april tot en met 
september. De volkstuinen van 
Volkstuinvereniging Groenen-
daal zijn gelegen aan de Leidse-
vaart. De kinderen kunnen al 
aangemeld worden.
Meer informatie over de startda-
tum en aanmelden kan bij Cas-
ca van maandag t/m vrijdag van 
9.00 – 12.00 uur: telefoon: 023-
548 38 28 – 1 of via www.cas-
ca.nl. 

Olympische mascotte 
Tjemp voor schaatsjeugd

De Olympische Spelen in Van-
couver zijn nog maar net begon-
nen, maar Haarlem kijkt al uit 
naar dinsdag 2 maart. Het vol-
tallige Nederlands Olympisch 
Team zal dan feestelijk worden 
onthaald op de Grote Markt in 
het centrum van Haarlem. Pre-
cies 22 jaar geleden beleefde 
Haarlem ook een feest met der-
gelijke allure. In 1988 werd de 
schaatskoningin van Calgary, 
Yvonne van Gennip, op ditzelf-
de plein gehuldigd. De sporters 

worden op 2 maart rechtstreeks 
samen met meegereisde fami-
lie en vrienden vanaf luchtha-
ven Schiphol naar Haarlem ge-
bracht.

Sportkoepel NOC*NSF is er-
van overtuigd dat de terugkeer 
van het Nederlands Olympisch 
Team uit Vancouver in Haar-
lem een geweldig feest zal op-
leveren. De stad heeft zich op 
(top)sportgebied de laatste jaren 
sterk geprofileerd en heeft aan-

Regio – Afgelopen zaterdagochtend, half 11, was de Haarlem-
se wethouder Maarten Divendal aanwezig bij het Winterko-
ninkje van IJsclub Haarlem. De kunstijsbaan is iedere zater-
dagochtend het domein van honderden krabbelende kinde-
ren. Divendal was samen met de Olympische mascotte Tjemp 
van de gemeente Haarlem om zo de huldiging van de Olympi-
sche Sporters te promoten die op dinsdag 2 maart in Haarlem 
worden onthaald. Het was geen toeval dat juist bij het Winter-
koninkje van IJsclub Haarlem de promotietour werd gestart. 
Olympisch schaatskoningin Yvonne van Gennip begon haar 
schaatsloopbaan ooit bij hetzelfde Winterkoninkje. 

gekondigd dit evenement voor 
de Nederlandse sporters zeer 
graag te willen organiseren. Voor 
alle Haarlemmers een prachtige 
kans om al onze topsporters een 
warm welkom te geven. De taak 
aan de wethouder om dit feest 
breed te promoten.

Zo nodigde Divendal alle jon-
ge schaatstalentjes van het Win-
terkoninkje van de IJsclub Haar-
lem zaterdagochtend van har-
te uit om dinsdag 2 maart naar 
de Grote Markt te komen. Te-
gelijkertijd liet hij alle groepjes 
kinderen op het ijs kennis ma-
ken met de mascotte Tjemp. Ie-
dereen kon met hem op de fo-
to. De moeders en oma’s langs 
de kant werden uitgenodigd om 
mee te breien aan de langste 
sjaal van Haarlem. De gebreide 
lappen van 50x50 kunnen wor-
den ingeleverd bij City Marke-
ting Haarlem.

Wat vindt Heemstede belangrijk?  
D66 plaatst poll op website
Heemstede - Op www.
d66heemstede.nl kunt u tot aan 
de verkiezingen van 3 maart nog 
laten weten wat u het belang-
rijkste beleidsonderwerp vindt. 
D66 heeft een poll op haar site 
geplaatst waar Heemstedenaren 
kunnen aangeven wat de poli-
tiek volgens hen het eerst moet 
aanpakken.
Op dit moment is dat ‘een trans-
parant en kwalitatief goed be-
stuur’. Blijkbaar valt daar nog 

wat iets aan te verbeteren. Maar 
misschien vindt u wel dat dit het 
milieu moet zijn, of de woning-
markt. Of de ouderenzorg. Wilt 
u ook laten weten wat er an-
ders moet na 3 maart? Laat uw 
stem dan horen door een van de 
antwoorden aan te vinken op 
de inwonersenquête op www.
d66heemstede.nl. Heeft u ande-
re suggesties? U kunt u ze mel-
den via het contactformulier op 
de site.
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Niet zulke leuke post...
Heemstede - De politie hield 
donderdag 11 februari op de 
Glipper Dreef van 20.15 tot 21.45 
uur een snelheidscontrole.
Van de 340 passanten reden er 

49 sneller dan de toegestane 
snelheid van 50 km/u.
De overtreders kunnen hun be-
keuring via de post tegemoet 
zien.

Cursus digitaal fotoalbum maken
Heemstede - Met het foto-soft-
wareprogramma van een van de 
Internet Fotodiensten gaat u on-
der leiding van docente Monica 
Nelissen in 2 lessen leren hoe u 
een digitaal fotoalbum in elkaar 
kunt zetten. Ook leert u hoe u de 
software kunt downloaden en in-
stalleren. Stapsgewijs wordt het 
een en ander voorbereid. Wilt u 
een cd/dvd met 40 eigen foto’s 

mee brengen? Hieruit worden 
de foto’s geselecteerd voor het 
te maken album.  De cursus ma-
ken van een digitaal fotoalbum 
van 2 lessen start op woensdag 
3 maart van 13.00 tot 16.00 uur. 
De volgende les is op woens-
dag 17 maart. Opgeven kan bij 
Casca de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede, tel: 023-548 38 28-
1 of via: www.casca.nl. 

Neem geen noodpakket
In Heemstede Nieuws worden de inwoners van 
Heemstede gewezen op het noodpakket bedacht 
door de overheid. 
Het ministerie van Binnenlandse Zaken is verant-
woordelijk en het lijkt alsof we terug gaan naar de 
tijd van de BB.
De Bescherming Burgerbevolking uit de tijd van 
de koude oorlog. Ook toen geloofde niemand in 
zo’n aanpak.
BZK en de leveranciers kunnen deze pakketten 
aan de straatstenen niet kwijt.
Logisch want een radio op batterijen zit al in elke 
auto. Een zaklantaarn en verbandtrommel heeft 
iedereen ook wel. 
En als de stroom uitvalt dan is een waarschu-

wingsfluitje of een gereedschapsset niet echt een 
grote hulp.
Het Rijk kan beter aan de gemeenten overlaten 
wat zinvol is om de zelfredzaamheid van mensen 
te verbeteren.
Wie op een lage plek in het Maasdal woont zal 
rekening kunnen houden met een overstroming, 
maar in de hoge delen van Nederland is dat niet 
zinvol.
Vooruit denken is prima. Rommel aansmeren door 
de overheid is verspilling van geld. 
En zoals vaak zullen vooral de sociaal zwakkeren 
de dupe worden omdat ze dit soort zaken minder 
goed kunnen beoordelen.  
J. Cornet, Rembrandtlaan 4, Heemstede

INGEZONDEN
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Prinses Beatrixschool wint 
Interscholair schaaktoernooi
Heemstede - Als koningin 
Beatrix nu een maandje later de 
Prinses Beatrixschool had be-
zocht , dan had ze de eerste zet 
van de finale van het schooltoer-
nooi schaken kunnen doen. Nu 
werden de kinderen van groep 
zeven van zeven scholen aange-
moedigd door toernooileider  van 
Dorsselaer, waarna ze als jon-
ge honden met de pionnen, to-
rens, paarden, lopers en konin-
gen en zelfs koninginnen aan de 
slag gingen. De organisatie van 
het Interscholair Schaaktoernooi, 
zoals dit fenomeen deftig heet, 
is in handen van Peter Borgwat 
die al meer dan dertig jaar erva-
ring heeft als regioleider van de 
Noord-Hollandse Schaakbond. 
Hij kent als vroegere onderwij-
zer het roerige volkje van onge-
veer tienjarigen en hij let vooral 
ook op kleine zaken die horen bij 
schaakwedstrijden, zoals het  be-
ginnen en eindigen van een wed-
strijd met een handdruk.

Zo hoort dat!
Vorig jaar was de Prinses 
Beatrixscxhool winnaar, vandaar 
dat Wim Catsman, leerkracht 
van groep 7 van de Beartix-
school, nu gastheer was. Er wa-

ren drie wedstrijdmiddagen in 
januari en februari. dinsdagmid-
dag 9 februari de finale, waar na 
afloop de uitslag bekend werd 
gemaakt door wethouder Sjaak 
Struijf. Na twee wedstrijden wa-
ren er vier kanshebbers voor de 
Johan Brouwerbeker, de wis-

selbeker die genoemd is naar 
de bijna legendarische voor-
vechter van het schoolscha-
ken in Heemstede. De Ark en 
Ark 2, Beatrix en Jacoba had-
den na twee middagen de bes-
te papieren,uiteindelijk won de 

Beatrix  met 14 punten. Twee-
de werd de Jacobaschool, toch 
sterk met 13 punten. De Antoni-
us haalde 11 punten en de twee 
team van de Ark haalden beiden 
10 punten. De Crayenester ein-
digde op de vijfde plaats met 7 
punten, Icarus haalde er 4, de 

Voorweg 3 en Nicolaas Beets 
geen punten. De heer van Dors-
selaer maakte beken  dat de 
Beatrixschool Heemstede gaat 
vertegenwoordigen bij de Noord 
Hollandse Schaakbond.
Ton van den Brink

VEW-jeugd traint/voetbalt de winter door
Heemstede - Ondanks de bi-
zarre winter die al een aantal 
weken over Nederland gaat 
traint/voetbalt de VEW-jeugd 
nog elke week. Mocht het kunst-
grasveld sneeuwvrij zijn dan 
wordt er op maandag en woens-
dag buiten getraind. Mocht de 
sneeuw spelbreker zijn dan gaat 
de jeugd de zaal in. Het jeugd-
bestuur heeft met de hulp van 
Rob Neeskens beslag kunnen 
leggen op de sportzaal/aula van 
voorheen de Adriaan Pauw-Ir. 
Lelylaan.
Wordt er zaterdags, bij een alge-
hele KNVB afgelasting, toch ge-

voetbald  dan hebben Henny van 
Rooyen en Hans van der Steeg 
een alternatief programma ge-
regeld wat afgelopen zaterdag 
in werking is gegaan. Vanaf  8.45 
uur tot ongeveer 13.00 uur wodt 
het kunstfrasveld door de jeugd 
gebruikt. Met BSM is afgespro-
ken dat er vanaf de F-jun. tot en 
met de B-jun. een tegenstan-
der is. Afgelopen zaterdag ver-
liep het allemaal probleemloos. 
Na 13.00 uur is het de beurt aan 
de selecties.

Programma voor 20 februari:
NFC-1- VEW-1    14.00 uur

Legmeerv.-2- VEW-2 13.00 uur
VEW-3- ODIN     14.30 uur
VEW-4    Nog niet bekend
Aalsmeer-vet- VEW-vet 14.30 uur
K’land-b- VEW-b 13.30 uur
VEW-c- V’zang-c 12.15 uur
VEW-d- Hillegom-d 10.30 uur
DSOV-e- VEW-e1 10.00 uur
VEW-e2  
 vrij 
Woensdag 17 februari:
VEW-f- DSS-f  18.00 uur

VEW-agenda: 
Vrijdag 19 februari-6de ronde 
klaverjascompetitie. Aanvang 
20.00 uur. 

Scouting Wabo zoekt leden
Heemstede - Scouting WABO 
is een grote, goeddraaiende en 
enthousiaste meidengroep, ge-
leid door een aantal ervaren vrij-
willigers. Meisjes die graag bij 
een scoutinggroep willen, zijn nu 
van harte welkom. Er is momen-
teel geen wachtlijst. Je kunt je 
aanmelden voor de Bevers : 4.5-
7 jaar (zaterdagmiddag), Kabou-
ters 7-10 jaar (zaterdagmorgen), 
Scouts 10-14 jaar (zaterdagmor-
gen), Sherpa’s 14-18 jaar (vrij-
dagavond) of Stam 18 jaar en 
ouder (eenmaal per 2 weken op 
woensdag). Je kunt meteen 4 
weken meedraaien om kennis te 
maken, alvorens te besluiten om 
lid te worden. Bevers spelen een 
spannend spel in Huize Hotsji-
tonia en kabouters beleven veel 

avonturen in het land van Bam-
bilie, de Scouts werken veel met 
scoutingtechnieken. Sherpa’s 
maken met begeleiding hun ei-
gen programma, en de Stam 
regelt dit ook onderling. Ver-
der doen de groepen zowel bin-
nen als buiten allerlei creatieve 
sport- en spelactiviteiten, knut-
selen, zingen, speurtochten enz. 
Het buitenleven, samen spelen, 
fantasie en gezelligheid is het 
Wabo-motto. Bent u/je enthou-
siast geworden? 
Het clubhuis is prachtig en rus-
tig gelegen midden in het Groe-
nendaalse bos in Heemste-
de (Ritzemaboskade, bij de van 
Merlelaan). Voor meer informa-
tie: bezoek de website: www.wa-
boscouting.nl

Blunder met 
bestemmingsplan
Heemstede – Tandartsen Wet-
selaar en Wetselaar-Glas bezit-
ten twee panden aan de Heren-
weg. De nummers 191 en 193. 
De twee percelen staan al sinds 
jaren in verbinding met elkaar. 
Op nummer 193 is de boven-
verdieping ingericht als praktijk-
ruimte. Nu wil de tandarts ook 
de benedenverdieping inrichten 
als praktijkruimte. Op de bouw-
vergunning staat deze ruim-
te aangegeven als praktijkruim-
te maar is niet als zodanig inge-
richt.
In 1999 is er een milieuvergun-
ning verleend voor een praktijk-
ruimte op de eerste etage. De 
bouwvergunning voor een prak-
tijkruimte is in 1976 verleend 
maar voor het andere pand op 
nummer 1991. De feitelijke prak-
tijk is nu op nummer 193.
De uitbreiding past niet in het 
bestemmingsplan, omdat daar 
in zou moeten staan dat er maar 
25% van het woonoppervlak of 
maximaal 75 m2 verbouwd mag 
worden tot praktijkruimte. Inder-
daad zou moeten staan, want in 
het kortgeleden aangenomen 
bestemmingsplan Noord- West 
staat deze bepaling niet meer. 
Dit zou inhouden dat iedereen 
binnen het plan Noord -West  

vrijwel de gehele woning als 
praktijkruimte kan inrichten. Op 
een verborgen plek, bij de defi-
nitie van ‘aan-huis-verbonden 
beroep’, blijkt het plan hiertegen 
toch nog een zekere rem te be-
vatten: de praktijkruimte mag de 
woonruimte niet overheersen.
Foutje van de gemeente met 
mogelijk grote gevolgen. Zodra 
de heer Wetselaar de rechter om 
een oordeel verzoekt, heeft hij 
zo te zien een grote kans om zijn 
gelijk te krijgen.
Alle andere bewoners binnen 
het bestemmingsgebied kun-
nen een aanvraag indienen voor 
een grote oppervlakte aan kan-
toor/praktijkruimte. Zodra de 
gemeente de fout heeft hersteld, 
kan de indiener van het verzoek 
planschade claimen. Dit omdat 
wat nu nog mag straks niet meer 
mag. Dit zou een kostbare fout 
kunnen zijn en de verantwoor-
delijk wethouder Van de Stadt zit 
hier danig mee in de maag.
Daarnaast loopt nog een zaak 
van de heer Kruijer en enkele 
anderen tegen de gemeente bij 
de Raad van State om het ou-
de bestemmingsplan, met daar-
in de 25% norm, weer terug te 
herstellen. 
Eric van Westerloo

Foto: www.zwartevogels.nl

Zorgvrij zoekt foto’s van kraaien
Regio - Informatieboerderij 
Zorgvrij in het recreatieschap 
Spaarnwoude (N-H) is voor een 
expositie op zoek naar bijzonde-
re foto’s van kraaien. De educa-
tieve expositie gaat over de le-
venscyclus en eigenaardighe-
den van kraaien in Nederland. 
Als u een mooie foto heeft dan 
kunt u deze voor 1 september 
mailen naar mshaarsma@re-
creatienoordholland.nl. Door in-
zending doet u afstand van al-
le rechten en wordt Informatie-
boerderij Zorgvrij eigenaar van 
de foto. Zorgvrij is gerechtigd de 
foto voor andere doeleinden te 

gebruiken. Als uw foto in de ex-
positie wordt opgenomen staat 
uw naam er uiteraard bij. De 
tentoonstelling is vanaf februa-
ri 2011 op Zorgvrij te zien. Voor 
meer informatie kunt u bellen 
naar de boerderij, 023-5202828.
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Adresgegevens & openingstijden

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

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

Raadhuis: Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Telefoon (023) 548 58 68.
Fax (023) 548 57 00. E-mail: gemeente@heemstede.nl  Website: www.heemstede.nl

Sociale Zaken 
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur. Op afspraak: de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag 
tot 13.00 uur)

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

•   HBB en PvdA stellen zich voor

•  Bouwplannen

•  Heronderzoeksplan WWB,WIJ, 

IOAW, IOAZ en Bbz

• Regelgeving

In deze HeemstedeNieuws:

Koop een kleine rolemmer en 
betaal minder afvalstoffenheffing

Actie omruilen 
rolemmer

Op maandagavond 1 maart vindt in de 

burgerzaal van het raadhuis een lijst-

trekkersdebat plaats. De lijsttrekkers van de 

politieke partijen die in Heemstede deelnemen 

aan de verkiezingen, gaan dan in discussie 

met elkaar over diverse thema’s. Zo hoort u 

de standpunten van de verschillende 

politieke partijen over belangrijke onder-

werpen in uw gemeente. Het debat is gratis 

en voor iedereen toegankelijk. 

Ontvangst vanaf 19.30 uur, aanvang debat 

20.00 uur.

Op woensdag 3 maart a.s. gaat u naar 
de stembus om een nieuwe gemeente-
raad voor Heemstede te kiezen. Door te 
stemmen bepaalt u wie uw belangen in 
Heemstede moeten gaan behartigen. En 
dat is belangrijk want de komende jaren 
worden er belangrijke beslissingen 
genomen. Bijvoorbeeld over bezuinigingen 
die als gevolg van de economische 
recessie doorgevoerd moeten worden. Over 

De gemeente Heemstede geeft u tot 
1 april € 25,-- korting op de aanschaf 
van een kleine rolemmer. Omdat de 
rolemmer uw persoonlijk eigendom is, 
betaalt u normaal gesproken € 48,-- 
voor een nieuwe rolemmer. Nu heeft u 
de gelegenheid om met korting uw 
grote rolemmer (240 liter) om te ruilen 
voor een kleine rolemmer (140 liter) 
zodat u per jaar minder afvalstoffen-
heffing betaalt.

Wat is het voordeel?
Wanneer u uw afval goed gescheiden 

inzamelt; glas in de glasbak, papier 

in de papierbak en ook kunststof ver-

pakkingsafval in de kunststofbakken, 

heeft u minder restafval. Zo kunt u 

ervoor zorgen dat u genoeg heeft aan 

een kleine rolemmer. Het omruilen van 

de rolemmer kan nu een stuk goedkoper 

én u heeft er direct voordeel van. Immers, 

de hoogte van de afvalstoffenheffing is 

afhankelijk van de grootte van uw rolemmer. 

Het verschil in afvalstoffenheffing is 

€ 49,20,-- per jaar (o.b.v. tarief 2010)! 

Waarom deze actie?
In november 2009 heeft de gemeente 

Heemstede de Glasprijs ontvangen van 

'Nedvang'. Nedvang is een stichting die 

gemeenten en bedrijven ondersteunt bij 

het proces van scheiding, inzameling en 

hergebruik van grondstoffen Nedvang 

heeft deze prijs uitgereikt, omdat in de 

gemeente Heemstede het meeste glas 

van Nederland is ingezameld. En dat 

betekent dat u als inwoner het glas 

goed gescheiden van het gewone huis-

vuil aanbiedt. Aan deze prijs is een 

cheque van € 2.500,-- verbonden, die 

vervolg op pag. 2

LIJSTTREKKERSDEBAT : 
Maandagavond 1 maart in het raadhuis

de verkeersafwikkeling en verkeers-
veiligheid in Heemstede. Over de in-
richting van de openbare ruimte zoals 
de ontwikkeling van het Wilhelminaplein 
en van het gebied rond de haven. Of 
over hoe om te gaan met de snel toe-
nemende vergrijzing in Heemstede. 
Zorg daarom dat u straks goed 
geïnformeerd bent als u op 3 maart naar 
de stembus gaat. 

Maak uw keuze!
Samen met de stempas heeft u vorige 

week de verkiezingsfolder ontvangen; een 

overzicht van alle partijen met hun stand-

punten. Heeft u moeite om een keus te 

maken? Gebruik dan het Kieskompas op de 

gemeentelijke website www.heemstede.nl. 

Dit is een programma dat u helpt te 

bepalen welke partij het beste aansluit 

bij uw eigen politieke voorkeuren. Dit 

gebeurt via dertig stellingen. U krijgt géén 

stemadvies voor één partij, maar u ziet 

uzelf terug in het landschap van politieke 

partijen. Het is dus een soort kompas, 

waarbij duidelijk wordt welke partij het 

dichtst bij u staat en waarmee u uw 

defi nitieve keuze zelf kan bepalen.

Raadpleeg onze website, 
HeemstedeMail, LinkedIn en 
Twitter 

Op de website www.heemstede.nl vindt u een 

overzicht van alle verkiezingsprogramma’s, 

kandidatenlijsten, links naar de partijwebsites, 

weblogs van lokale politici en nog veel meer. 

Via de nieuwsbriefservice HeemstedeMail 

en de groep HeemstedeConnect op 

LinkedIn kunt u automatisch per e-mail 

geïnformeerd worden over de gemeente-

raadsverkiezingen. Ook kunt u politieke 

'tweets' via Twitter volgen. Wij hopen dat 

deze informatie een bijdrage zal leveren 

aan een weloverwogen stem op 3 maart. 
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Belangrijke informatie over de 
WOZ-waarde van uw woning

Alternatieve tellocaties

Legitimatieplicht bij de verkiezingen

Eind februari 2010 verzendt Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid (GBKZ) de gecom-

bineerde aanslag gemeentebelastingen waarop ook de nieuwe waardebeschikking van uw 

woning (de WOZ-beschikking) staat vermeld. Als gevolg van de berichten in de media 

verwachten veel mensen dat de WOZ-waarden zijn gedaald. Uit de gegevens van het 

Kadaster lijkt die verwachting niet altijd gerechtvaardigd. Uw woning wordt gewaardeerd in 

overeenstemming met de regels van de ‘Wet waardering onroerende zaken’ (Wet WOZ). 

Dat betekent dat de WOZ-waarde is bepaald aan de hand van verkoopcijfers van vergelijk-

bare typen woningen in de gemeente of buurgemeente(n). Deze wet schrijft ook voor dat de 

WOZ-waarde in 2010 moet zijn vastgesteld naar het waardeniveau van uw woning op 

1 januari 2009. Die waarde kan hoger of lager zijn dan de vorige WOZ-waarde in 2009. In 

de eerste helft van 2008 was nog sprake van een prijsstijging. Die stijging wordt niet geheel 

ongedaan gemaakt door de daling in de tweede helft van 2008. Tussen 1 januari 2008 en 

1 januari 2009 was nog sprake van een gemiddelde landelijke stijging van 0,5 tot 1%. De 

waarde van uw woning op 1 januari 2009 was dus wellicht hoger dan op 1 januari 2008. 

Er kunnen delen van de gemeente of typen woningen zijn waar in de periode 1 januari 2008 

tot 1 januari 2009 nog sprake was van een hogere stijging, terwijl er ook delen van de 

gemeente en typen woningen zijn met een daling.

De gemeente moet in de eerste plaats de regels van de Wet WOZ toepassen. Dat betekent 

dat de WOZ-waarde is bepaald aan de hand van verkoopcijfers van vergelijkbare typen 

woningen uit de gemeente. Daardoor kan de WOZ-waarde van een specifi eke woning in 

een specifi eke gemeente afwijken van het landelijk gemiddelde. 

De specifi eke verkoopcijfers die de gemeente heeft gehanteerd bij de waardering van uw 

woning staan vermeld in het taxatieverslag. Het taxatieverslag is door belanghebbenden 

vanaf eind februari 2010 via de website www.gbkz.nl te raadplegen. Voor wie geen toegang 

tot internet heeft, is een kopie van het taxatieverslag op te vragen via tel. (023) 512 60 66. 

Meer informatie kunt u vinden op de website van GBKZ: www.gbkz.nl of op uw gemeentelijke 

website.

Het college heeft besloten de volgende stembureaus op het raadhuis de stemmen te laten 

tellen:

- Station

- Schoolgebouw Reggelaan

- Spaarne Ziekenhuis

- Eén van de twee stembureaus op de Princehof

In verband met de inrichting van de burgerzaal voor de verkiezingsuitslag telt ook het stem-

bureau op het raadhuis in een andere ruimte op het raadhuis.

Op woensdag 3 maart 2010 kunt u uw stem uitbrengen voor de gemeenteraadsverkiezin-

gen. Omdat u in Heemstede dan in elk willekeurig stemlokaal binnen de gemeente kunt 

stemmen, is het van belang dat u naast uw stempas ook een geldig legitimatiebewijs kunt 

overleggen.

Als u zich niet kunt identifi ceren mag u niet stemmen. Ook als u iemand via de achter-

kant van uw stempas machtigt om uw stem uit te brengen (de onderhandse machtiging) 

moet deze (een kopie van) uw geldige legitimatiebewijs meenemen. Zonder dit legitima-

tiebewijs of een kopie daarvan mag de gemachtigde uw stem niet uitbrengen.

besteed moet worden aan een project ter bevordering van het gescheiden inzamelen van 

afvalstoffen. Wij hebben u via HeemstedeNieuws gevraagd waar wij dit geld het beste aan 

kunnen besteden. Op basis van suggestie van de mevrouw Kerkstra-Cramer en van Rob 

Memel en Anne-Marie Milatz heeft het college besloten met het geld deze kortingsactie 

mogelijk te maken.

Hoe gaat het in z’n werk?
Deze actie loopt tot 1 april 2010 en de actie geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2010.

Als u van deze actie gebruik wilt maken, dient u zich voor 1 april 2010 aan te melden bij de 

afdeling Publieksinformatie van De Meerlanden, via telefoonnummer (0297) 38 17 17. Hier 

kunt u ook meer informatie krijgen over de actie, de betaling en wanneer de rolemmers 

kunnen worden omgeruild. 

Evenementen

Huisnummering

Op 9 februari 2010 heeft de burgemeester besloten, op grond van artikel 2:25 van de 

Algemene plaatselijke verordening, een vergunning te verlenen aan de heer M.A. Treffers voor 

het organiseren van een DB Drag promo-event. Dit evenement vindt plaats op de Kanaalweg 

en de Havenstraat op zondag 30 mei 2010 van 10.00 tot 19.00 uur. Tijdens dit evenement 

worden geluidsgolven in en om auto’s gemeten met een officiële decibelmeter.

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

Juridische Zaken, tel. (023) 548 56 07.

Het college van burgemeester en wethouders d.d. 2 februari 2010 heeft besloten om een 

bedrijfspand het huisnummer Leidsevaart 45A te geven.

vervolg van pag. 1

Loket Heemstede
Heemstede heeft één centrale plek waar u 

voor al uw vragen op het gebied van wo nen, 

zorg en welzijn terecht kunt, namelijk Loket 

Heemstede aan het Raadhuisplein 1. Of 

het nu gaat om het aanvragen van een 

voorziening in het kader van de Wet maat-

schappelijke ondersteuning (zoals hulp bij 

het huishouden, OV-taxi, aanpassingen in 

de woning of een rolstoel) of om informatie 

en advies, wij helpen u graag verder.

Iedere werkdag tussen 09.00 en 13.00 uur 

kunt u, zonder afspraak, bij het Loket 

langs komen. U kunt ons ook bellen om uw 

vraag te stellen.

Loket Heemstede
Raadhuis, Raadhuisplein 1

Telefoon (023) 548 30 40

Openingstijden: maandag tot en met vrijdag 

van 09.00 tot 13.00 uur.

Alle zaken met betrekking tot overlijden en 

begraven zijn op een efficiënte en praktische 

manier te regelen aan het Serviceloket 

Begraafplaats. Nabestaanden kunnen aan 

dit loket informatie opvragen en de brochure 

over de begraafplaats verkrijgen. Deze 

brochure is ook te downloaden vanaf 

www.heemstede.nl. Daarnaast is het 

mogelijk om ook buiten openingstijden een 

digitaal informatiepaneel te raadplegen 

met daarop een overzicht (dat u kunt uit-

printen) waar graven gelegen zijn en hoe 

men er naar toe moet lopen.

Serviceloket, Herfstlaan 3 (rechterkant van 

hoofdingang) is geopend op werkdagen

van 09.00 tot 14.00 uur, tel. (023) 528 03 76 

(bereikbaar van 09.00 tot 12.00 uur),

fax: (023) 547 98 58, e-mail: begraafplaats@

heemstede.nl. De begraafplaats is toegankelijk 

van zonsopkomst tot zonsondergang.

Serviceloket Begraafplaats
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Heemsteeds Burger Belang 

Ons Heemstede! 

Samen met u maken we Heemstede 
de beste woongemeente van Nederland!

Stem
3 maart
Heemsteeds
Burger Belang
Lijst 5

  een veilig Heemstede voor jong & oud: vrij liggende 

fi etspaden, toegankelijke stoepen en handhaving 

bij overlast en criminaliteit

  geen verdere bebouwing en verstening van onze 

groene ruimte: Heemstede is mooi, laten we het 

koesteren

  aanpak van de verkeersdoorstroming: de busbaan 

op de Dreef beschikbaar maken voor al het verkeer

  geen lastenverhoging (zoals OZB): juist in deze 

tijd moeten onze inwoners worden ontzien

een milieuvriendelijk en groener Heemstede: 

beter onderhoud van het groen en het stimuleren 

van duurzame oplossingen

  meer recreatiemogelijkheden: herontwikkeling van 

De Haven aan de Dreef, kleinschalige evenementen 

mogelijk maken

  het versterken van buurtcontacten: straatfeesten, 

straatspeeldagen en buurtinitiatieven

HBB staat midden in de plaatselijke gemeenschap en 

is voortdurend op zoek naar de  inbreng van de 

inwoners. Daarom hebben we naast de gebruikelijke 

kanalen ook een forum op Linkedin, kunt u met ons 

‘chatten’ en ook ‘twitteren’. Zo blijft u op de hoogte van 

wat wij doen. Maar - veel belangrijker - we nodigen u 

ook uit mee te denken met ons. Wat wilt u?

Meer weten?
Meedenken en meebeslissen? 

Kijk op:

www.heemsteedsburgerbelang.nl

e-mail: 

info@heemsteedsburgerbelang.nl  

telefoon: (023)  892 11 49

Heemsteeds Burger Belang (HBB) zet zich in voor ons Heemstede. Los van landelijke politieke ideologieën of 

stromingen. Ideeën van HBB worden gedragen door de inwoners van Heemstede en hebben tot doel Heemstede de beste 

woonplaats van Nederland te maken. Heemstede is namelijk niet een handvol bestuurders, maar u bent Heemstede!

Ons verkiezingsprogramma is ontstaan door te luisteren naar de inwoners van Heemstede. 

Waar gaan we ons de komende 4 jaren sterk voor maken?

DE EERSTE 4 KANDIDATEN zie foto v.l.n.r.

John Schoenmaker, Annelies van der Have

Jannemarije Goedkoop, Remco Ates

www.heemsteedsburgerbelang.nl
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VISIE PvdA
De PvdA vindt het belangrijk dat iedereen mee kan 

doen aan onze samenleving. Iedereen telt mee. 

Jongeren, ouderen, mensen met behoefte aan zorg of 

fi nanciële ondersteuning kunnen op de PvdA blijven 

rekenen. Dit geldt ook voor de toekomstige generaties.

HOEZO ANDERS?
Uit onderzoeken blijkt dat we het in Heemstede goed 

voor elkaar hebben. Onze inwoners geven de gemeente 

een hoog cijfer voor het welzijn en de dienstverlening in 

Heemstede. Ook blijkt dat we de laagste lasten hebben 

in Noord-Holland. De PvdA wil op dezelfde voet verder 

gaan.

STEM RAAK, STEM SJAAK! 
Met wethouder Sjaak Struijf heeft de PvdA de afgelopen 

periode veel bereikt. Naast alle zichtbare resultaten is 

door zijn persoonlijke inzet de positie van Heemstede in 

de regio aanzienlijk versterkt. Hierbij gaat het niet alleen 

om de partij, maar zeker ook om de persoon. Hij wordt 

zeer gewaardeerd bij directe collega’s en in de regio. Hij 

verdient uw stem. Stem raak stem Sjaak.

INVESTEREN EN NIET BEZUINIGEN
De PvdA wil extra investeren in het minimabeleid, werk-

gelegenheid, de zorg en het onderwijs. Het verenigings-

leven en cultuur- en welzijnsorganisaties gaan zware 

tijden tegemoet. Dit vraagt veel van vrijwilligers en mantel-

zorg. Bezuinigen is afbraakpolitiek en veroorzaakt 

onnodig veel onrust. Bovendien kost het extra veel geld 

als we alles weer opnieuw moeten opbouwen.

Investeringen in het milieu dragen op korte termijn bij 

aan de werkgelegenheid en verlaagt de energierekening 

voor particulieren, scholen, verenigingen en instellingen. 

Wij zijn voor extra investeringen in bijvoorbeeld de 

bibliotheek en  het zwembad, maar ook in verenigings-

gebouwen en scholen.

DE TOEKOMST IN GOEDE HANDEN
De PvdA wil extra investeren in mensen en het milieu. 

Omdat het economisch minder gaat zal de vraag naar 

ondersteuning bij het zoeken naar werk, schulden, 

huisvesting en zorg toenemen. Dit geldt met name voor 

de meest kwetsbare groepen in onze samenleving. 

Naast de economische crisis speelt ook nog het milieu-

vraagstuk. Juist nu is het belangrijk om te investeren in 

energiebesparing en duurzame goederen. 

HOE GAAN WE DIT BETALEN?
De gemeente beschikt over een grote fi nanciële reserve. 

Deze spaarpot is groter dan strikt noodzakelijk. En is 

juist bedoeld voor slechte tijden als deze. De PvdA wil 

deze reserve inzetten voor investeringen in mensen en 

het milieu . Daarnaast heeft de gemeente nog een aan-

tal gebouwen zonder maatschappelijke waarde. Deze 

mogen van ons worden verkocht. In het uiterste geval 

mogen ook de tarieven en lasten stijgen voor diegene 

die zich dat kunnen veroorloven.

MEER INFORMATIE?
In ons verkiezingsprogramma staat uitgebreid aangeven 

wat onze concrete plannen zijn. Zie voor meer informatie 

www.heemstede.pvda.nl 

PvdA Heemstede:

Iedereen telt mee.
Nu en in de toekomst!

Het sociale gezicht van Heemstede

stem raak
stem Sjaak!

WAT HEBBEN 
WE BEREIKT
SPORT EN BEWEGEN:
Kunstgrasveld HBC-voetbal
Kunstgrasveld VEW/HFC
Draaien Honkbalveld RCH-Pinquins
Extra kunstgrasveld Alliance
Kunstgrasveld RCH-voetbal
Opknappen speelterreinen in de gemeente
Hardloopevenement in Heemstede
Speelbos in Park Meermond
Renovatie zwembad
Project sporthackers 
Galm project voor ouderen
Jeugdsportpas

ZORG EN ONDERSTEUNING:
Dagopvang ouderen bij welzijn ouderen
Verhuiskostenregeling voor ouderen
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
Informatiemarkt 65-jarigen
Buurtbemiddeling
Streetcornerwerk
Bezoeken aan ouderen
ZOED (zorg onder een dak) Provinciënwijk
Uitbreiding participatieregeling minima
Extra werk sociale werkvoorziening (Paswerk)
Breder aanbod en opleidingen Paswerk
Centrum voor Jeugd en Gezin

ONDERWIJS:
Verbouwing Crayenesterschool
Afspraken binnenterrein Crayenesterschool
Klankbordgroep voor jongeren
Energieprojecten voor het basisonderwijs
Uitbreiding brede schoolactiviteiten en kinderopvang 
Valkenburg als brede school
Afspraken over loting middelbaar onderwijs
Verbeteren binnenklimaat basisonderwijs

CULTUUR:
Extra geld voor de Luifel
Structureel geld voor de podiumprogrammering
Ontwikkelingen Wilhelminaplein
Ondersteuning 100-jarig bestaan St. Michael
Uitbreiding gemeentelijke monumenten
Tentoonstellingen burgerzaal
Jaarlijkse kunst- en cultuurmanifestatie
Kunstlijn in Heemstede
Uitwisseling expositie Bad Pyrmont (via HKIV)

MILIEU EN REINIGING:
Energiezuinige straatverlichting
Natuur en Milieu Educatie basisonderwijs
Milieumarkt
Duurzame bedrijvendag
Zonnepanelenactie
Scheiden van plastic
Gemeentelijk wagenpark op aardgas
Actie omruilen grote rolemmer naar een kleine

VOLKSHUISVESTING:
Renovatie en geen sloop in de Provinciënwijk
Oplevering renovatie Bomenbuurt
Renovatie Romeinlaan
Extra sociale woningen NOVA-terrein
Sociale woningbouw in Vogelpark
Uitbreiden mogelijkheden huren in de regio
Inlopen achterstand huisvesting statushouders
Betere afspraken met woningcorporaties
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Bouwplannen
Aanvragen bouwvergunning
2010.022 het vernieuwen van de voorpui - Binnenweg 124

 en inpandige wijzigingen

2010.023 het uitbreiden van een woonhuis op - 1e Kerklaan 117 

 de begane grond en uitbreiden van 

 de verdieping 

2010.024 het uitbreiden van een woonhuis  - Jacob van Ruisdaellaan 21

2010.025 het uitbreiden van een garage  - Anna Blamanlaan 11

2010.027 het wijzigen van de achtergevel en - IJssellaan 3

 inpandige wijziging

Aanvraag sloopvergunning
2010.008 het gedeeltelijk slopen van het - Camplaan 40

 kinderdagverblijf

De bovenstaande aanvragen liggen vanaf 18 februari 2010 op maandag tot en met donder-

dag van  08.30 - 17.00 uur  en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling 

Bouw- en Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). 

Verleende lichte bouwvergunning (verzonden 12 februari 2010)
2009.269 het wijzigen van garagedeuren  - Billitonstraat 12

2010.007 het vergroten van een dakkapel - Vechtlaan 8

 op het voordakvlak

2010.008 het uitbreiden van een woonhuis - Asterkade 32

2010.017 het plaatsen van een dakkapel op - Troelstralaan 37D

 het voor- en achterdakvlak 

2010.018 het vergroten van een dakkapel op - Lombokstraat 8

 het voorgeveldakvlak

Verleende sloopvergunning (verzonden 12 februari 2010)
2010.101 het slopen van een woonhuis met garage - Willem Klooslaan 20

De bovenstaande vergunningen liggen vanaf 18 februari 2010 op maandag tot en met donderdag 

van 08.30 - 17.00 uur  en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouw- en 

Woningtoezicht  (Raadhuisplein 1). Belanghebbenden kunnen hiertegen bezwaar maken. Zie kader.

Verleende reguliere bouwvergunning (verzonden 12 februari 2010)
2009.261 het verhogen van de nok van - Huizingalaan 27

 het woonhuis

De bovenstaande vergunning ligt vanaf 18 februari 2010 op maandag tot en met donderdag 

van  08.30 - 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouw- en 

Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). Belanghebbenden kunnen hiertegen in beroep gaan bij de 

rechtbank Haarlem. Een beroepschrift moet uiterlijk 1 april 2010 worden ingediend. Zie kader

Starten voorbereidingsprocedure bouwvergunning en ontheffing 
bestemmingsplan (artikel 3.23 Wro)

RECTIFICATIE KERLAAN 117

   

Op 10 februari 2010 hebben wij gepubliceerd dat de voorbereidingsprocedure is gestart 

voor het bouwplan met nummer 2009.244 betreffende Kerklaan 117. Het ging hier om een 

ontheffing van het bestemmingsplan en een bouwvergunning eerste fase. De aanvrager 

heeft zijn aanvraag inmiddels omgezet in een aanvraag reguliere bouwvergunning. Daarom 

moet de voorbereidingsprocedure opnieuw gestart worden. Zie daarvoor hieronder.

2009.244 het uitbreiden van de begane grond - Kerklaan 117

 en uitbreiden 1e verdieping
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Vergadering gemeenteraad (herzien)
De gemeenteraad van Heemstede houdt een openbare vergadering op 18 februari a.s. om 
20.00 uur in de burgerzaal van het raadhuis. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig 

te zijn.

Op de agenda:

- Vaststellen agenda raadsvergadering 

- Vragenuur

 bespreekpunten:

- Krediet aanleg kunstgrasvelden voor hockey en voetbal op Sportpark Groenendaal 

- Aanvullende overeenkomst ontwikkelingsplan Watertoren 

- Projectbesluit weigeren Herenweg 193 

- Structurele subsidie podiumaanbod in Heemstede per 2010-2011

-  Budgetsubsidie Stichting CASCA 2010-2011

 hamerpunten:

- Vaststelling van een drietal Verordeningen in verband met de Dienstenrichtlijn

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

de Raad 2010 

- Vaststellen Verordening op de Raadscommissies 2010

- Optimalisering Basisrioleringsplan 

- Aanpak achterstallig onderhoud beeldende kunst in de openbare ruimte 

- Vaststelling bijzondere subsidieverordeningen 

- Budgetsubsidie Stichting Welzijn Ouderen Heemstede 2010-2011

- Lijst van mededelingen en ingekomen stukken 

- Wat verder ter tafel komt 

De stukken van de raadsagenda zijn te raadplegen via  www.heemstede.nl (Bestuurlijke 

informatie).

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 

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

20.00 uur   bezwaar tegen het verhalen van kosten voor reparaties aan het pand  Wilhelminaplein 4 

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

schuur aan de Johannes Vermeerstraat 17 - openbaar -     
Voor informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van de commissie, tel. (023) 548 56 07.

Agenda's

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

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

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

delingen (bouwvergunningen e.d.) en informatie over projecten in Heemstede.

Het verzoek ligt vanaf  18 februari 2010 gedurende 6 weken op maandag tot en met donder-

dag van  08.30 - 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling 

Bouw- en Woningtoezicht aan het Raadhuisplein 1. Belanghebbenden kunnen hierover 

zienswijzen aan de gemeente kenbaar maken. 

Diegenen die zienswijzen indienen willen wij de gelegenheid geven over de zienswijzen 

gehoord te worden. U moet hier dan wel uitdrukkelijk om vragen bij het indienen van de 

zienswijzen. De hoorzittingen zullen worden gehouden door de medewerkers van Bouw- en 

Woningtoezicht tijdens de openingstijden.

Voor nadere informatie over het verzoek kunt u zich wenden tot M. Jansen van de afdeling 

Bouw- en Woningtoezicht, telefoon (023) 548 57 52. 
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Verkeersbesluiten

Kennisgeving voornemen voorbereiding projectbesluit 
Bouwplan Nieuw Overbos

parkeerplaatsen autodelen bij NS-station en op parkeerterrein Eikenlaan

Het college van B&W heeft op 9 februari 2010 het volgende besloten:

1.  de twee bestaande parkeerplaatsen voor autodelen van ConnectCar en Greenwheels te 

verplaatsen van de westzijde (parkeersector C) naar de Leidsevaartweg aan de oostzijde 

(sector E) van het NS-station Heemstede-Aerdenhout;

2.  de bestaande parkeerplaats voor autodelen op het parkeerterrein Eikenlaan, die nu is bestemd 

voor deelauto’s van ConnectCar, exclusief te bestemmen voor deelauto’s van Greenwheels.

De besluiten en bijbehorende stukken liggen vanaf donderdag 18 februari 2010 gedurende 

zes weken ter inzage. 

Tegen deze verkeersbesluiten kunt u binnen zes weken vanaf de dag na de publicatiedatum 

bezwaar maken. Door het indienen van een bezwaar wordt dit besluit niet opgeschort. Bij 

een spoedeisend belang kan degene die een bezwaarschrift heeft ingediend een voorlopige 

voorziening vragen aan de president van de rechtbank, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 

2003 BR Haarlem. Bij het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening moeten 

griffierechten worden betaald.

Stichting Sint Jacob uit Haarlem wil op de 

locatie van het huidige zorgcentrum Het 

Overbos, Burgemeester Van Lennepweg 

35, een nieuw gebouw realiseren. Het 

bouwplan omvat 97 huurwoningen, 42 

woningen psychogeriatrie, een wijkcentrum 

en een wijkservicepunt. Stichting Sint Jacob 

heeft samen met AM Vastgoed Ontwikkeling 

en Syntrus Achmea hiervoor een voorlopig 

bouwplan gemaakt. 

Burgemeester en wethouders (B&W) hebben 

hierover eerst de mening van de raads-

commissie Ruimte gevraagd. Hierna heeft het 

college van B&W besloten dat dit voorlopig 

bouwplan door de initiatiefnemers verder kan 

worden uitgewerkt tot een complete aanvraag 

voor een bouwvergunning. 

Het bouwplan is in strijd met het ter plaatse 

geldende bestemmingsplan 'Landgoederen 

en Groene Gebieden'. B&W willen na 

ontvangst en toetsing van de aanvraag voor 

een bouwvergunning aan de gemeenteraad 

voorstellen om medewerking te verlenen aan 

het bouwplan. Dit kan door middel van een 

zogenaamd projectbesluit op grond van 

artikel 3.10 van de Wet ruimtelijke ordening.

In verband hiermee maken burgemeester en 

wethouders conform artikel 1.3.1 van het Besluit 

ruimtelijke ordening het voornemen bekend de 

voorbereiding van een projectbesluit te starten. 

Tevens wordt bekendgemaakt dat er geen 

advies zal worden gevraagd aan een onaf-

hankelijke adviseur.

Het voorlopig bouwplan met bijbehorende 

stukken kunt u vinden op www.heemstede.nl > 

Actueel > Plannen & projecten > Lopende 

projecten. Ook liggen de stukken vanaf 

17 februari 2010 voor een periode van 

4 weken ter inzage in de hal van het raadhuis.

U kunt gedurende deze periode uw mening/

zienswijze aan de gemeente kenbaar maken. 

Dit kan schriftelijk of mondeling. Als u schriftelijk 

wilt reageren, dan vindt u elders in deze uitgave 

informatie hoe u dit kunt doen. Wilt u mondeling 

reageren dan kunt u contact opnemen met de 

heer G.A.M. Klaassen, tel. (023)  548 57 65 

of de heer J. ter Haak, tel. (023) 548 57 66 

van de afdeling Ruimtelijk Beleid. Ook voor 

nadere informatie over het project kunt u zich 

tot de heren Klaassen of Ter Haak wenden.
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Heronderzoeksplan WWB, WIJ, IOAW, IOAZ en Bbz

Burgemeester en wethouders hebben op 19 

januari 2010, als beleidsregels, vastgesteld 

het Heronderzoeksplan WWB, WIJ, IOAW, 

IOAZ en Bbz Heemstede, Bloemendaal, 

Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2010. In 

deze beleidsregels is aangegeven met welke 

profi elen en volgens welke systematiek de 

intergemeentelijke afdeling Sociale Zaken 

op efficiënte wijze rechtmatigheidscontroles 

uitvoert bij cliënten van die afdeling. 

De beleidsregels (het Heronderzoeksplan) 

liggen ter inzage op het gemeentehuis van 

Heemstede en treden (met terugwerkende 

kracht) in werking per 1 januari 2010.

Regelgeving
Op 27 januari 2010 zijn in de Heemsteder zeventig verordeningen en regelingen bekend-

gemaakt. Vanaf 27 januari 2010 is bovengenoemde lokale regelgeving in werking getreden. 

Echter, de meeste regelingen dienen al eerder werking te hebben. Daarom wordt hieronder aan 

bepaalde verordeningen en regelingen alsnog terugwerkende kracht toegekend. De datum vanaf 

wanneer de desbetreffende verordening of regeling in werking treedt, staat er tussen haakjes achter.

Het gaat om de volgende regelgeving:

- Besluit fi nanciële tegemoetkoming voorziening gehandicapten (1 januari 2005)   

- Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Heemstede 2010 (1 januari 2010)                                                                    

- Bezoldigingsregeling (1 april 2006)      

- Brandbeveiligingsverordening (27 februari 2009)            

- CAR-UWO (1 januari 1998)                                                      

- Controleverordening artikel 213 gemeente Heemstede (15 november 2003)

-  Deelverordening belangenbehartiging en sociaal-culturele en recreatieve activiteiten

lichamelijk en/of verstandelijk gehandicapten (1 mei 2000)

- Deelverordening scouting 2000 (1 mei 2000)    

- Deelverordening sport en recreatie 2000 (1 mei 2000)

- Exploitatieverordening 1971 (23 december 2004)    

- Financiële verordening gemeente Heemstede (22 december 2006)

- Gemeenschappelijke regeling samenwerking leerplicht - RMC (1 september 2006)

- Gemeenschappelijke regeling samenwerking belastingen 2007 (1 januari 2007)                                                        

- Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland  (1 april 2001) 

-  Gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland (1 januari 2006)

- Huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland 2007 (1 januari 2007)

- Mandaatregeling 2008 (27 augustus 2008)  

- Nadere regels Peuterspeelzalen 2006 (8 november 2006)                                                                                                                                           

- Parkeerverordening 1993 (27mei 1993)

- Parkeervoorschriften 2007 (1 april 2007)                                                                                                                                      

- Regeling afkoop onderhoud bij overdracht openbaar gebied (26 juni 2007) 

- Regeling bedrijfsfi tness 2007(12 maart 2007)                                    

- Regeling bedrijfshulpverlening gemeente Heemstede (1 juli 2008)

-  Regeling budgetbeheer gemeente Heemstede (incl. toelichting en bijlagen) (1 februari 2005)  

- Regeling outplacement gewezen wethouders (28 september 1995)

- Regeling regionale urgentiecommissie 2007 (1 januari 2007)                                      

- Regeling van de agendacommissie (25 oktober 2007)  

- Reglement bescherming persoonsgegevens Heemstede 2003 (23 september 2003)                                                                 

- Reglement burgerlijke stand (1 september 2002)                                                                     

- Reglement openbaar maken functies leden gemeenteraad (1 maart 1989)                                            

-  Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het college (4 juli 2006) 

- Telecommunicatieverordening gemeente Heemstede 2008 (1 oktober 2008)                                            

- Treasurystatuut 2005 (1 januari 2005)      

- Uitvoeringsbesluit Destructieverordening Heemstede 2010 (1 januari 2010)                                                                            

- Verordening bestrijding ratten en muizen (16 december 1993)                                                      

-  Verordening betreffende het toekennen van erepenningen der gemeente Heemstede (22 april 2004) 

- Verordening binnentreden (26 maart 1998)     

- Verordening commissie bezwaarschriften (1 augustus 2001)  

-  Verordening heffing en invordering van liggeld woonschepen Cruquiushaven 2006 (1 januari 2006)  

-  Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Heemstede (1 maart 2004)

- Verordening op de ambtelijke bijstand en de fractieondersteuning (27 februari 2003)                              

- Verordening op het gebruik van de openbare havens en binnenwateren (27 maart 2004)                              

- Verordening overleg lokaal onderwijsbeleid gemeente Heemstede (18 december 1997)                                   

-  Verordening persoonsgebonden budget begeleid werken Wet sociale werkvoorziening

(1 oktober 2008)

-  Verordening rechtspositie wethouders en raadsleden 2007 (1 november 2007 met

specifi eke terugwerkende krachtbepalingen, zie artikel 29 Verordening)                                          

- Verordening rekenkamercommissie (30 mei 2008)                                                                

- Verordening speelautomaten Heemstede (20 december 2001)   

-  Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Heemstede 2009 (1 mei 2009)      

- Verordening winkeltijden Heemstede (22 december 1996)                                                             

- Verordening Wsw-raad (1 oktober 2008)                                                                           

- Werkinstructie Budgethouders en beheerders (29 november 2005)                         
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Vrolijk bloempotje maken 
op Zorgvrij

Regio - Op informatieboerderij 
Zorgvrij in Spaarnwoude kun-
nen kinderen in de voorjaarsva-
kantie knutselen. Er wordt een 
bloempotje versierd met verf 
en knijpers. In het potje komen 
vrolijke narcissen en zo komt 
de lente in huis. Het knutse-
len (4,- euro) is van maandag 
22 tot vrijdag 29 februari tus-
sen 13.00 en 16.00 uur. Door-
dat de schapenstal uit voorzorg 
dicht gaat zijn de lammetjes 
helaas nog niet te bewonderen. 
De koeienstal is gewoon open 
en daar zijn de kalfjes te zien. 
Iedere middag rond 16.30 uur 
worden de koeien gemolken en 
vertellen de boeren graag over 
hun werk. In de boerderij is een 
boeiende tentoonstelling over 
het leven van een reiger. 
Informatieboerderij Zorgvrij ligt 
aan de Genieweg 50 in Spaarn-
woude (Velsen-Zuid), 023-
5202828, zie ook www.spaarn-
woude.nl

Familie Krelage van enorm belang 
voor bloembollensector
Regio - Ernst Heinrich Krelage 
(1786-1855), zijn zoon Jacob Kre-
lage (1824-1901) en diens zoon 
Ernst Heinrich Krelage (1869-
1956) hebben hun stempel gezet 
op de huidige bloembollensec-
tor. Zonder hen zou er geen Ca-
non voor de bloembollen zijn ge-
realiseerd of zou er in het Muse-
um de Zwarte Tulp geen tentoon-
stelling gemaakt zijn, zoals die nu 
te bezichtigen is. De familie is uit 
Duitsland afkomstig en Haar-
lem werd de plek waar zij zich 
zouden vestigen en een kweke-
rij zouden beginnen. Omstreeks 
1840 was kwekerij Bloemhof de 
grootste in Haarlem. Niet alleen 
de teelt van bloembollen, maar 
ook de veredeling en de han-
del werden uitgeoefend. Jacob’s 
zoon Ernst introduceerde vele 
noviteiten, zoals het doelbewust 
kruisen. Daarin werd hij bijge-
staan door de al even beroemde 
J.F.Ch. Dix. De naam van de Kre-
lage’s leeft nog voort in Haarlem 
in de Krelagestraat en de Bloem-

hofstraat. Binnen de bloembol-
lenkwekersvereniging, de Ko-
ninklijke Algemeene Vereeniging 
voor Bloembollencultuur is Jacob 
Heinrich Krelage zeker geen on-
bekende, aangezien hij het was 
die, die vereniging 150 jaar gele-
den oprichtte. 
Welke betekenis de Krelages nog 
meer hebben gehad, zal wor-
den uiteengezet door Ir Maar-
ten Timmer, die zelf uit een ge-
renommeerd kwekersgeslacht 
stamt. Van huis uit heeft Tim-
mer veel met de bloembollen te 
maken gehad, maar ook tijdens 
zijn werkzaam leven bleef hij in 
contact met de sector. Timmer 
deed veel onderzoek naar de 
geschiedenis van de tuinbouw 
in het algemeen en naar die van 
de bloembollen in het bijzonder. 
Diverse publicaties zijn van zijn 
hand verschenen en samen met 
Arie Dwarswaard, vakredacteur 
van Bloembollnvisie, heeft hij de 
canon van de bloembollen gere-
aliseerd.

Wanneer?
Maarten Timmer zal zijn inlei-
ding houden op zondag 28 fe-
bruari 2010  in het Museum de 
Zwarte Tulp, Grachtweg 2 A te 
Lisse. Aanvang 12.00 uur. Het 
museum is geopend om 11.30 
uur. De kosten bedragen 5,= 
euro per persoon, inclusief een 
kopje thee of koffie en een be-
zoek aan het museum en de 
speciale tentoonstelling over het 
150 jarig bestaan van de Ko-
ninklijke Algemeene Vereeni-
ging voor Bloembollencultuur.

Indien men geïnteresseerd is 
de inleiding bij te wonen, dient 
men zich vooraf aan te mel-
den bij Museum de Zwar-
te Tulp, onder vermelding van 
naam, adres en  telefoonnum-
mer. Dat kan via telefoon 0252-
417900 of via Email museum.
dezwartetulp@12move.nl 

Het museum heeft nog steeds 
plek voor vrijwilligers.
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Heemstede heeft nu één centraal meldpunt voor het melden 
van gevaar en schade op straat en van bijvoorbeeld van-
dalisme en geluidshinder.

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

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

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

Meldingen worden in principe binnen één week afgehandeld.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

vindt doorschakeling plaats naar een telefoonbeantwoorder.

Meldpunt overlast Bezwaar maken of uw mening/zienswijze kenbaar 
maken 

Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen een door de gemeente genomen besluit door 
binnen zes weken na de verzenddatum, een gemotiveerd bezwaarschrift te richten aan het college 
van burgemeester en wethouders, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Een bezwaar moet zijn onder-
tekend en zijn voorzien van naam en adres, datum, een duidelijke verwijzing naar het besluit en de 
reden van bezwaar. 
Over onderwerpen waarover nog geen beslissing is genomen kunt u in die gevallen waar dit is 
aangegeven uw zienswijze kenbaar maken. Richt hiertoe binnen de termijn van terinzagelegging, 
schriftelijk uw reactie aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 352, 2100 AJ 
Heemstede. Uw reactie zal bij de besluitvorming worden betrokken. 

Meer weten? 
Neem contact op met de gemeente, telefoon (023) 548 58 68 of e-mail: gemeente@heemstede.nl.

Beroep
U kunt, als u belanghebbende bent, op grond van de Algemene wet bestuursrecht beroep aanteke-
nen bij de rechtbank Haarlem wanneer u in een voorfase zienswijzen heeft ingediend of wanneer u 
niet 
ver weten kan worden geen zienswijzen te hebben ingediend. Richt uw beroepschrift binnen zes 
weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd aan: Rechtbank Haarlem, sector bestuurs-
recht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een beroepschrift moet zijn ondertekend en zijn voorzien 
van naam en adres, datum, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt en de 
reden van beroep. Bij het beroepschrift moet zo mogelijk een afschrift van het besluit waarop het ge-
schil 
betrekking heeft, worden overlegd.
 
Ter inzage
Stukken liggen gedurende openingstijden ter inzage in de het raadhuis, Raadhuisplein 1. De stukken 
zijn tevens in te zien in de gemeentelijke openbare bibliotheek (Julianaplein 1). 
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