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Podium Oude Slot
Kamermuziek

Vrijdag 25 februari 2011    
Aanvang: 20:15 uur  Toegang: e 18,- / e 15,50

De Oude kerk, Wilhelminaplein, Heemstede

Chopin and Friends
          Nino Gvetadze
          Rubens Quartet

RAADHUISSTRAAT 27  HEEMSTEDE  WWW.LARIVA.NL
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Onze methode werkt!
Bel 023 547 44 19 voor een

GRATIS figuuranalyse.

Bewoners rond de haven komen in actie
heemstede - Even leek het er 
op of het nieuwbouwplan rond 
de haven van Heemstede onge-
merkt zou passeren en de om-
wonenden het op zijn beloop 
lieten. Dat veranderde na een bij-
eenkomst met de projectontwik-
kelaar en de gemeente. Op dat 
moment werd het de bewoners 
duidelijk wat hun te wachten 
staat als de plannen onverkort 
doorgaan. Intussen hebben de 
bewoners zich verenigd en heb-
ben zij samen een zienswijze op-
gesteld.

Projectontwikkelaar nog 
niet alles in handen
In de kern zijn de omwonenden 
niet tegen het opknappen van 
de gebouwen en terreinen aan 
de noordzijde van de haven, 

maar zien niets in de huidige 
plannen. De buurtbewoners ver-
zetten zich vooral tegen de ge-
plande hoogbouw en de maat-
voering van de woningen waar-
door percelen volgens de be-
woners voor 90% worden volge-
bouwd.
Zij zien grote parkeer- en ver-
keersproblemen opdoemen en 
hekelen het feit dat de Kanaal-
weg geen weg meer blijft maar 
dat daar woningen komen te 
staan.
Helemaal gruwelen de bewoners 
van de Johannes Verhulstlaan 
van een eventueel aan te leg-
gen wandelpad langs de Zand-
vaart. Zij vrezen overlast van de 
passanten en hangjeugd. Het 
blijkt dat nog lang niet alle grond 
en panden zijn verworven door 

de projectontwikkelaar en het 
ziet er naar uit dat opkopen van 
meer panden en grond hen erg 
veel geld gaat kosten. Wat doet 
dat gegeven dan met de plan-
nen?

Weg bibliotheek aan
de Dreef?
De actieve bewoners vonden in-
tussen een advertentie van een 
makelaar uit Heiloo die woon-
ruimte lijkt aan te bieden in de 
huidige bibliotheek. De make-
laar, niet geheel onbekend in 
Heemstede, doet er verder het 
zwijgen toe.
Het is natuurlijk verrassend dat, 
nog voordat er ook maar iets 
is besloten, de indruk wordt 
gewekt dat in de huidige biblio-
theek appartementen komen. 
Dit kan er op duiden dat deze 
instelling verhuist naar de 
haven.
Ook blijkt dat er door een an-
dere ontwikkelaar op de hoek 
van de Dreef/Cruquiusweg vijf 
kantoorunits worden aangebo-
den van totaal 825 m2. Volgens 
de plannen zou hier een flat- 
gebouw komen, maar kenne-
lijk is de animo daarvoor ge-
ring. Ook deze ontwikkeling zal 
de (verkeer) druk rond de haven 
doen toenemen.

Barbie verzamelbeurs in Haarlem Zuid
haarlem zuid - Barbie is de 
meest bekende fashion doll ter 
wereld en mode icoon die vele 
meisjes al generaties lang inspi-
reert. De pop die in 1959 in Ame-
rika op de markt kwam was na 
een korte introductieperiode zo 
populair dat na een paar jaar de 
pop niet alleen in Amerika, maar 

ook in vele Europese landen een 
regelrecht succes was. Ook in 
Nederland was de pop al in het 
begin van de 60-er jaren ver-
krijgbaar en ongekend populair. 
Barbie In Holland organiseert al 
sinds jaren voor Barbieverzame-
laars twee maal per jaar een Bar-
bie verzamelbeurs. Op zondag 6 

maart is er een beurs in het Van 
der Valk Hotel Haarlem Zuid in 
Haarlem. Op de beurs zullen 
niet alleen de beste Nederland-
se Barbie dealers aanwezig zijn, 
maar ook diverse dealers uit om-
ringende landen. Samen zul-
len zij meer dan negentig tafels 
vullen tijdens de Barbie In Hol-

Beroep op politiek 
Bewoners aan de Dreef vrezen 
dat de nieuwe bebouwing pal 
op de erfgrens komt te staan 
en dat zij woongenot verliezen 
door tegen een zijgevel aan te 
kijken.
Schade vrezen de omwonen-
den ook door het toepassen van 
bronbemaling, heien van funde-
ringen en zij verwachten tevens 
dat het grondwaterpeil ter plaat-
se zal stijgen.

Deze groep mensen doet dan 
ook een dringend beroep op de 
politiek om de plannen in de hui-
dige vorm af te blazen en te kie-
zen voor passende woningbouw 
binnen het plangebied.

Naar het zich laat aanzien zal 
het voor politieke partijen nog 
moeilijk worden om met de 
voorgestelde plannen akkoord 
te gaan.
Juist nu, zo kort voor de verkie-
zingen, staat de bewonersgroep 
er niet slecht voor.
eric van westerloo

Wim Kuijk keurslager
J. van Goyenstr. 24
tel. 528 90 00

 

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

5.50
r

4 stuks

MEGA- 
burgers

met GRatis saus

land Verzamelbeurs op zondag 6 
maart in Haarlem.
Beurslocatie: Hotel van der valk, 
Toekanweg 2, 2035 LC Haarlem. 
Liefhebbers zijn welkom tussen 
10 en 16 uur. Toegang: 5,- eu-
ro. Kinderen tot 12 jaar 2, 50 eu-
ro. Kinderen tot 5 jaar gratis toe-
gang. Let op: Kinderen tot 12 
jaar, die verkleed als Barbie of 
als Ken naar de beurs komen 
hebben gratis toegang.

Spectaculaire 
verbouwing

heemstede - Chateaubriand 
in Heemstede sluit maandag 
21 februari ruim twee we-
ken zijn deuren. De reden? 
De start van een spectacu-
laire verbouwing. “We gaan 
iets heel bijzonders doen”, 
zegt bedrijfsleider Johan van 
Uden enigszins geheimzin-
nig. Naar verwachting is de 
winkel vrijdag 11 maart weer 
open.
Nieuwsgierig? Volg de ver-
bouwing via twitter (@cha-
teaubriandJU), Facebook of 
verbouwing.chateaubriand.nl.
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te geven 
op ontwikkelingen die spelen bin-
nen de gemeente. Uw ingezonden 
brief dient echter ondertekend te 
zijn met naam en adres, telefoon of 
e-mailadres. De redactie behoudt 
het recht brieven in te korten of 
te weigeren.

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

WWW.HEEmsTEDEr.nl

van 1930

Burgerlijke 
Stand

Heemstede 
(vanaf 27 januari t/m

 10 februari 2011)

Huwelijken:
Geen huwelijken

Geboorte:
Zuzanna SekuŁa, dochter 
van P. SekuŁa en A. SekuŁa

Droomdebuut van Heemstedenaar
Heemstede - In november 
2010 verscheen in eigen be-
heer de roman Bosuil van 
Robert van Heusden, woon-
achtig in Heemstede.

Het verhaal gaat over twee 
vrienden, twee gezworen mak-
kers: Mels en Willem en speelt 
in het midden van de jaren ze-
ventig van de vorige eeuw. Heel 
Nederland likt nog steeds de 
wonden van het voetbaldra-
ma tegen West-Duitsland, maar 
boven de bollenstreek hangt 
een positieve energie. De twee 

vrienden maken misschien wel 
de mooiste periode van hun 
leven door: de voelen dat ze vol-
wassen worden. Op school zien 
ze opeens vrouwen in plaats van 
meisjes, vrouwen die heel wat 
los maken bij hen.

De ontdekkingsreis van de twee 
vrienden krijgt een nog diepe-
re betekenis als ze op een groot 
geheim stuiten, een geheim dat 
Mels onbewust altijd met zich 
mee heeft gedragen. Een geheim 
ook dat onder invloed van al die 
nieuwe gevoelens naar buiten 

komt en mensen voor eeuwig bij 
elkaar brengt.
Bosuil, het eerste jongensboek 
voor iedereen, is het droomde-
buut van Robert van Heusden, 
waarin elke bladzijde letterlijk 
smeekt om de volgende. In de-
cember verscheen een tweede 
druk.

Het boek kost 14,95 euro. In 
Heemstede is het werk onder 
andere te koop bij Boekhandel 
Blokker, Binnenweg 138.
Tel. 023 – 5282472. webshop: 
www.boekhandelblokker.nl

Traktatie 
voor imker

Heemstede - Op vrijdag 11 
februari hebben VVD Staten-
leden van Noord-Holland een 
taart overhandigd aan Pim 
Lemmers, bijenimker van be-
roep. Dat gebeurde afgelo-
pen vrijdag. De actie maakt 
onderdeel uit van een lande-
lijke VVD-activiteit om vrijwil-
ligers of mensen die zich op 
professionele basis op en bij-
zondere manier inzetten voor 
de gemeenschap. Er werden 
meer dan 130 taarten. 

Vorig jaar is brand gesticht in 
de bijenkasten op de Kinder-
boerderij. Pim Lemmers ver-
loor hierdoor zo’n 80.000 bij-
en. Laila Driessen (VVD) reik-
te hem de taart uit.

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR 

ActIEvE 
EN sERIEuZE

0251-674433
www.verspreidnet.nl

BEZORGERs
Info:

Martin van Ooijen

(ook 55+)

Begin week 6 werden tussen blok 1 van de ap-
partementen aan de Roerdomplaan en de Hout-
vaart (Vogelwijk) zes identieke speeltoestellen ge-
plaatst: ronde plankieren met een diameter van ca 
95 cm, willekeurig in lijn geplaatst (met een beet-
je fantasie zou je er een vraagteken in kunnen 
zien) met een onderlinge afstand variërend van 40 
tot 70 cm. Na plaatsing kwam al snel een aantal 
bewoners van blok 1 polshoogte nemen wat de 
speeltoestellen inhielden en al gauw bleek dat het 
een soort ‘hop combinatie’ was, waar je van het 
ene eilandje naar het andere hopt. Onder het plan-
kier zit een sterke veer die de sprong opvangt en 
het evenwicht van de springer of springster acti-
veert. Al snel had zich een rijtje senioren gevormd 
die in rap tempo het circuitje zo’n keer of tien af-
werkte, waarna men tevreden aan de koffie ging, 
vooral zij die die ochtend ‘Nederland in beweging’ 
vanuit  bed hadden gevolgd. Senioren communi-
ceren snel en tegen het eind van de week stond 
er rond 9 uur ’s morgens een file van senioren uit 
de hele Roerdomplaan klaar om ‘hun’ hopwerk te 
doen. Ochtendjassen, peignoirs, trainingspakken 
uit lang vervlogen tijden werd niet van opgekeken 
en hier en daar werd een hoofddoekje uit de veer-
tiger jaren waargenomen met daaronder hier en 
daar een krulspeld verscholen. Schoeisel bestond 
veelal uit oude gympies en geruite molton pantof-
fels. Het maakte allemaal niets uit. Er werd bewo-
gen! De oudsten onder ons hadden in het begin 
wel wat moeite met de hop van 70 cm. In over-
leg met een hopexpert werd aangeraden een tus-
sensprongetje te maken, maar omwille van de li-

chaamsbalans niet steeds met hetzelfde been. De 
drukte rondom het hopgebeuren vroeg echter wel 
om enige structuur. Ondergetekende heeft jaren-
lang als conducteur bij de RET (afkorting voor 
Rotterdamsche Electrische Tram) gewerkt en had 
als bijnaam ‘Theo de regelaar‘. Ik maakte op mijn 
computer een paar honderd 10 x hopcircuitkaar-
ten, haalde mijn RET pak en RET pet uit de mot-
tenballen en leende van mijn kleinzoon zijn met 
Sinterklaas gekregen kaartjeskniptang (mijn ei-
gen tang staat verguld en in glas gegoten in het 
wandmeubel). Bij senioren boezemt een uniform 
nog steeds ontzag in. Nu sta ik zeven dagen per 
week, klokslag 9 uur klaar om de hopcircuitjes in 
goede banen te leiden. De deelnemers ontvangen 
gratis een 10 x hopcircuitkaart die na ieder rond-
je wordt geknipt. Na 10 keer nog niet uitgehopt? 
Voor 1 euro kan een extra kaart worden verstrekt. 
Opbrengst, na aftrek van de kosten, voor AzG (af-
korting voor Artsen zonder Grenzen) en AI (af-
korting voor Amnesty International). Ik hoop dit 
mooie werk nog lang te mogen doen. Mocht het 
zo zijn dat de hopcombinatie ook voor kinderen 
bestemd is, dan ben ik, uiteraard in vol ornaat en 
tegen een geringe vergoeding, bereid op woens-
dagmiddagen te zorgen dat alles netjes verloopt, 
misschien van zò dat de kinderen zullen zeggen:‘Jij 
bent een echte ‘opa-opperregelaar’. Wat zou dat 
prachtig zijn, want ja, je wilt wel één keer in je 
leven promotie maken!
 
Theo van Vliet
Roerdomplaan 50, Heemstede

Toren I op de sportieve toer!

INGEZONDEN

Hoppen met senioren

Protestantse 
Gemeente 
Heemstede

Heemstede - Zondag 20 febru-
ari dienst in Oude Kerk: 10.00 u. 
ds. Arie Molendijk, met kinder-
kring en crèche.
Kennemerduin: 10.30 u. mw. 
Betsie Jansen, Pinksterkerk: 
geen dienst.
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Eindelijk voorjaar...!
Nog niet natuurlijk, op 17 februari vorig jaar, maar de voortekenen 
waren al zichtbaar: gele akonietjes in de tuin van Corrien Visser. 
Mevrouw Visser stuurde menig mooie natuur/tuinfoto naar de re-
dactie. Vorig jaar overleed deze fotomakende Heemsteedse he-
laas. Menigeen genoot van haar prachtige en veelal vrolijke foto’s 
die vaak de pagina’s van de Heemsteder haalden. 
Hoewel precies als vorig jaar ook weer gele akonieten hun kopjes 
opsteken is het weer momenteel nog niet lente-achtig. Dat komt 
vanzelf weer, het moet ook niet te snel gaan. Op de voorpagina 
van de Heemsteder van precies 1 jaar terug ook Marja Schulp-
zand in beeld. Ze nam afscheid als coördinator sociaal cultureel 
werk bij de Pauwehof. Na acht jaar diende het pensioen aan. Me-
vrouw Schulpzand kan terugkijken op plezierige jaren bij de Pau-
wehof waar zoveel wordt georganiseerd: cursussen op allerlei 
gebied. Zelf, zo zei ze in het interview met Ton van den Brink, had 
ze erg veel zin in de cursus jazzdance. Zou het zijn gelukt?

Heemstede – Aan het einde van ieder jaar blikken veel 
nieuwsbladen terug. Een heel jaar passeert dan de revue 
met foto’s en een greep uit de meest spraakmakende ar-
tikelen. De Heemsteder gooit het over een andere boeg. 
Van ons geen jaaroverzicht, maar zo nu en dan een te-
rugblik op de voorpagina van precies 12 maanden terug.
Deze week: 17 februari 2010.

De voorpagina van...
10 februari 2010

Heemstede - “Het maken van 
tunnels en bruggen duurt altijd 
lang”, aldus Vincent Pieters van 
de Dienst Landelijk Gebied bij de 
opening van de “Tunnel N201/
Recreatiepad Heemstede”, zoals 
die offi cieel heet. Zaterdagmid-
dag was het dan toch zover dat 
wethouder Pieter van de Stadt 
het recreatie pad opliep vanaf 
het Oude Slot richting Ringvaart, 
linksaf richting Cruquiusbrug 
naar het tunneltje onder de brug 
over de Ringvaart, de Cruquius-
brug. Met van de Stadt liepen 
mee burgemeester Marianne 
Heeremans, enkele raadsleden, 
natuurliefhebbers en twee gid-
sen van het IVN, Instituut voor 
Natuureducatie. Bij het tunnel-
tje aangekomen zei gedeputeer-
de Rob Meerhof dat hij niet wil-
de somberen maar dat er voor-
lopig geen groen meer bijkomt. 
Van de Stadt had  de nieuwe na-
tuurkaart van Heemstede voor 
Meerhof meegenomen, waar de 
mooiste plekjes om te wandelen 
en te fi etsen opstaan, inclusief 
de nieuwe route langs de rie-
toevers Ringvaart en Spaarne en 
het tunneltje. Na de opening van 
het fi etstunneltje, wandelden de 
aanwezigen in twee groepen 
naar het nieuw aangelegde na-
tuurpark Meermond. 

Park Meermond   
De vereniging van vrijwillige na-
tuurgidsen, het IVN Zuid Kenne-
merland, had twee natuurgidsen 
afgevaardigd. Zij legden uit dat 

Meermond ligt op de plaats waar 
vroeger de rivier het Spaarne uit-
mondde in de Haarlemmer-
meer. Hier begon de geschiede-
nis van Heemstede al ver voor 
de Romeinse tijd. De wande-
ling voerde naar het uitzichtpunt 
van Meermond, via het hand-
bediende pontje en de vlonder-
brug over de paddenpoel. Op 
deze natte februaridag lieten 
zelfs op deze korte wandeling 
veel water en weide vogels zich 
zien. Ook de prachtige haan van 
het fazanten koppeltje dat hier 
woont, dook even op. De heer 
Dijk van de afdeling groenvoor-
ziening van de Gemeente Heem-
stede wandelde met een van de 
groepen mee. Hij legde aan de 
belangstellenden uit, hoe bij de 
aanleg van het groengebied op 
en rond de vroegere vuilnisbelt 
de nadruk is gelegd op de be-

staande natuur,  onder andere 
door aanplant van inheemse bo-
men en planten. Een groep en-
thousiaste wandelaars verkende 
hierna nog met een van de gid-
sen de nieuwe fi ets en wandel-
verbinding met Hageveld die nu 
ontstaan is langs de weilanden 
van het Heemstederveld.

Betrouwbare bank
Wandelend van het Oude Slot 
naar de Ringvaart zie je vlak bij 
de hoek die het pad maakt naar 
het tunneltje een bankje staan 
met een koperen plaatje, waar-
op vermeld is De Betrouwbare 
Bank. M.C. Nieuwenhuizen. Een 
memory bank zoals je die voor-
al in Engeland veel tegenkomt 
in parken en op begraafplaat-
sen. Mevrouw Truus Nieuwen-
huizen wilde een herinnerings-
bankje voor haar onlangs overle-
den Mart Nieuwenhuizen die 46 
jaar gewerkt heeft bij de Twent-
sche Bank die fuseerde met de 
Nederlandsche Handel-Maat-
schappij tot Algemene Bank 
Nederland. Die fuseerde weer 
tot de ABN_Amro en later For-
tis. Hij ging in 1986 met pensi-
oen, toen ging de lol er voor hem 
af. De treurnis begon met de bo-
nussen, overnames, hij vond 
het niet meer zijn betrouwbare 
bank waar hij zo lang voor ge-
werkt had. Op “zijn” Betrouwba-
re Bank is het genieten van het 
uitzicht op de Ringvaart tussen 
riet en weidevogels. Truus komt 
er graag.
Ton van den Brink

Recreanten vrij baan 
onder Cruquiusbrug

Mix-It Disco
Heemstede - Lekker swingen of 
vrienden ontmoeten bij de Mix-
it Disco?
Mix-it is dé dance-avond bij 
Casca in de Princehof, Glipper-
weg 57 in Heemstede. 
Niet alleen de muziek wordt 
goed gemixed, ook het publiek 
van deze avond is een mix 
tussen mensen mét en mensen 
zonder verstandelijke beperking. 
Kom jij  op zaterdag 19 februa-
ri ook lekker dansen of wat drin-
ken en praten met vrienden en 

vriendinnen? Iedereen is van 
harte welkom van 19.30 tot 22.00 
uur. De entree, inclusief 
twee frisdrankjes is 5,- euro. Er is 
ook een strippenkaart bij de en-
tree verkrijgbaar: een kaart met 
9 strippen kost dan 40,00 euro 
en een kaart met 5 strippen kost 
22,50 euro.
Meer informatie? Bel Casca:
023 - 548 38 28 of e-mail plexat@
casca.nl of via de website:
www.casca.nl.
De volgende Mix-It Disco is op 
zaterdag 19 maart, zet de datum 
vast in je agenda!
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Kampioenen bij Patisserie Tummers
Heemstede - Motivatie is de 
motor om te presteren. Dat heb-
ben Emily, Rosanne en Nathan, 
leerlingen van het ROC Leiden, 
in hoge mate meegekregen van-
uit het team van Patisserie Tum-
mers.

Vorige week vrijdag werd bij 
schoolwedstrijden Emily de Jon-
ge schoolkampioene bij de der-
de jaars en ze kreeg zelfs de  
meeste punten van alle niveaus 
van de school, ze werd daar-
mee de echte schoolkampioe-

ne. Het thema film had ze uit-
gewerkt met marsepeinen figu-
ren als Pluto, de hond van Mic-
ky Mouse. Ze maakte crème ge-
bakjes van Micky Mouse, film-
taarten met een 3D camera en 
filmlint, zandkoekjes in dollar-

tekens van Dagobert en een 
chocolade show stuk van Mic-
ky Mouse dat nu de etalage van 
Tummers op de Binnenweg siert. 
Rosanne Buitenhuis werd twee-
de met het thema Chinese film. 
Ze maakte drie geisha`s van 

marsepein, drie yin yang koek-
jes, taartjes met Chinese tekens 
en een stukje voorjaar met bak-
jes Chinese bloesem. Ze moest 
zich wel in de Chinese cultuur 
verdiepen, dat maakte het nog 
leuker, Ze wil later nog eens 
het echte China gaan beleven. 
Nathan van Duin werd tweede 
in het moeilijker niveau drie met 
Belle en het Beest, de film die in-
eens weer in de belangstelling 
staat. Marsepeinen figuren, pre-
ludeklokjes, bioscoophapjes als 
saucijzenbroodjes, kaasvlinders, 
zoete Victoriastengels, petitfours 
en vanillebatons waarin  figuren 
als de roos met toverkracht die 
als de rode draad fungeert, en 
zijn prachtige show stuk van rot-
sen en kastelen van chocolade. 
Daniel Jongsma is de leermees-
ter van de leerlingen, hij herkent 
het talent in de drie. 
De drie winnende leerlingen 
werken vier dagen bij Patisse-
rie Tummers en zijn een dag 
per week in Leiden op school.  
De voorbereiding van deelna-
me aan de wedstrijden deden ze 
in de patisserie van Tummers in 
hun vrije tijd net als mentor Da-
niel Jongsma, Nederlands kam-
pioen patisserie  2009  die iets 
kent van die motivatie. Hij gaat 
deelnemen aan de wereldkam-
pioenschappen patisserie, sa-
men met de wereldkampioen 
patisserie 2006 in Stuttgart, Ro-
nald van Haarlem, beiden zijn de 
kampioenen waar de Binnenweg 
zo trots op is, Tummers hele-
maal! Leuk dat nu de leerlingen 
van Tummers weer hoge prijzen 
haalden. Je proeft er de motiva-
tie van de jeugd.
Ton van den Brink

Nagelstudio Raja Draaisma 
nu geopend in wijk De Glip
Heemstede - Verzorgde nagels 
zijn juwelen die je altijd draagt. 
Mooie handen en verzorgde na-
gels zijn een lust voor het oog. 
Vrouwen willen er graag ver-
zorgd bijlopen, haren en kle-
ding op orde, mooie nagels zijn 
net zo belangrijk. Vergeet voor-
al de voeten niet. Voor de han-
den en voeten kunt u nu terecht 
bij Raja Draaisma, die zich als 
gespecialiseerd voetverzorgster 
en nagelstyliste gevestigd heeft 
aan de Glipperweg. In de Mr. J. 
Heemskerkstraat 2, hoek Glip-
perweg, heeft zij haar eigen sa-
lon ingericht in lichte kleuren. 
Met ruime parkeermogelijkhe-
den. Ze werkte al eerder vanuit 
de kapsalon Pierot in Haarlem, 
maar een eigen salon vlak bij 
huis was altijd haar droom. Haar 
vaste klanten weten de nieuwe 
salon inmiddels allemaal te vin-
den. Ze weten hoe Raja werkt, 
dat een  regelmatig bezoek voor 
“onderhoud” aan de voeten  veel 
ongemak kan voorkomen en als 
de nagels gelijk even letterlijk 
onder handen genomen worden, 
een natuurlijke uitstraling mee-
krijgen. Want het hoeven geen 
kunstnagels te zijn, er zijn tegen-
woordig fantastische producten 
om nagels langer mooi te hou-
den. Met Soak Off gel bijvoor-
beeld, De Soak Off gel is uiter-
mate geschikt om de natuurlijke 
nagel te verstevigen. Mooie han-
den en verzorgde nagels zijn een 
lust voor het oog. Kunstnagels 
worden vaak gezet als een vorm 
van uiterlijke verzorging, maar 
als nagels snel breken, scheu-
ren of gebeten worden, kunnen 
kunstnagels ook een uitkomst 
zijn. Zo liggen mooie handen en 
nagels binnen ieders handbe-
reik. Raja weet u goed te advise-
ren. Nagels kunnen worden ver-
lengd, verstevigd, of mooi wor-
den versierd.  Acrylnagels wor-
den gemaakt met een poeder-
vloeistof systeem. Dit vormt zo 
een kneedbaar bolletje wat op 
de nagel wordt gestileerd met 
een penseel. Er zijn vele ver-

schillende tinten, kleuren, glit-
ters verkrijgbaar, voor een na-
tuurlijk ogende french manicure 
tot een uitbundige design-nagel. 
Als u een kort nagelbed heeft, 
dan kan ook deze optisch wor-
den verlengd met een dekken-
de kleur roze. Deze kleur meng 
ik voor u persoonlijk, zodat deze 
vrijwel dezelfde kleur als uw ei-
gen kleur nagelbed is. 

Manicure
Bij de manicure behandeling 
krijgen uw  handen de beste ver-
zorging. Uw handen worden in 
een warm badje geweekt, de na-
gelriemen krijgen de beste ver-
zorging. Uw nagels worden in 
de gewenste vorm gevijld, ver-
volgens krijgt u een scrub be-
handeling, een heerlijke hand-
massage en ten slotte worden 
uw nagels gelakt in de gewenste 
kleur. Voor nagelbijters biedt ze 
hulp en begeleiding op de weg 
naar mooie en verzorgde nagels 
met een set korte acrylnagels, 
zodat u niet meer nagels kunt 
bijten. Uw nagels krijgen dus de 
kans om te groeien. Voor handen 
als juwelen, voeten waarmee u 
uit de voeten kunt, is er nu een 
salon waar u terecht kunt voor 
alle behandelingen voor handen 
en voeten en de fantastische 
producten voor verfraaiing en 
het dagelijkse onderhoud. Ra-
ja werkt met SpaRitual, een ve-
ganistische verzorgingslijn ge-
maakt van natuurlijke produc-
ten en manicureproducten van 
OPI, het recept voor prachtige 
handen. Bij juwelen van nagels 
horen sieraden van Jess Jewels 
is een nieuw sieradenmerk met 
een schitterende collectie kettin-
gen en armbanden. De sieraden 
van By Jess Jewels zijn gemaakt 
van de mooiste natuurstenen uit 
de hele wereld, zoals onyx, tij-
gerood, ocean stone. 
Nu gevestigd Raja Pedicure & 
Nagelstyliste Mr. J. Heemskerk-
straat 2 Heemstede,
tel: 06-81004464.
Ton van den Brink

Afslanken waar u dat wilt

Gratis proefbehandeling bij LaRiva
Heemstede - Nog snel even 
flink wat kilo’s en centimeters 
kwijt? Met LaRiva slankt u af 
op de plaatsten waar u dat wilt! 
Totaal of plaatselijk. Probeer nu 
een gratis proefbehandeling.
Met LaRiva is fit en slank zijn 
een bereikbaar ideaal voor jong 
en oud. Met de methode van La- 
Riva is het mogelijk om op een 
geheel natuurlijke wijze af te 
slanken, totaal of plaatselijk.

LaRiva werkt met de Zwitserse 
Thermo Fysische Methode. Bij 
deze therapie gaat het om een 
combinatie van conditie, bewe-
ging en voeding. Deze methode 
wordt al ruim 30 jaar toegepast 
en is internationaal een groot 
succes Daarom kan er vooraf 
een schriftelijke centimeter ga-
rantie worden gegeven, omdat 
het werkt...

De Methode bestaat uit een ac-
tief en een passief deel. 
Het actieve deel bestaat uit de 
doelgerichte bewegingsthera-
pie gericht op totaal afslanken 

of op specifieke probleemzones.  
De bewegingstherapie wordt lig-
gend uitgevoerd in een warmte-
cabine. De warmte zorgt ervoor 
dat de spieren ontspannen en 
er met een relatief lichte inspan-
ning toch effectief aan het figuur 
gewerkt wordt. Omdat liggend 
bewegen minder belastend is 
kunnen ook mensen met reuma-
tische -, rug -en/of gewrichts-

klachten volgens deze methode 
bewegen en afslanken. 
In het passieve deel geniet het 
lichaam van de OzonZuurstof-
therapie. De Ozon stimuleert 
de bloedsomloop waardoor af-
valstoffen sneller worden afge-
voerd. De huidconditie verbetert 
zichtbaar, cellulite wordt minder 
en de elasticiteit neemt toe.
LaRiva geeft ook persoonlijk 
voedingsadvies om op natuurlij-
ke wijze af te slanken, maar ook 
om slank te blijven. Er wordt naar 
een combinatie gezocht van ge-
zond en lekker, afgestemd op uw 
leefgewoonten.
LaRiva nodigt u geheel gratis en 
vrijblijvend uit voor een persoon-
lijk gesprek. In dit gesprek  wor-
den u wensen besproken, uw 
mogelijkheden en de daarbij be-
horende prijzen. 

Voor meer informatie en het ma-
ken van een afspraak: LaRiva, 
Instituut voor natuurlijke figuur-
correctie, Raadhuisstraat 27 te 
Heemstede. Telefoon: 023 547 44 
19. www.lariva.nl
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Dichter bij poëzie op de Voorwegschool
Heemstede - Afgelopen don-
derdag 10 februari bracht de 
Heemsteedse dichter Bart Jon-
ker een bezoek aan de leerlin-
gen van groep 8b van de Voor-
wegschool van juf Nadine.
Tijdens deze poëzieochtend  
leerde de dichter de leerlingen 
spelenderwijs gedichten te ont-
dekken en te begrijpen, met 
dichttechnieken om te gaan en 

hier zelf mee te werken.  Het 
tweede deel van de ochtend 
mochten de leerlingen zelf een 
gedicht schrijven, aan de hand 
van wat ze zojuist geleerd had-
den. De leerlingen reageerden 
zeer enthousiast en hebben hun 
beste beentje voorgezet door 
werkelijk de mooiste gedichten 
te schrijven. Het trotse resultaat 
kunt u lezen in deze Heemsteder.

Tevens hebben alle leerlingen 
de opdracht voor de klas een 
gedicht te bespreken en voor 
te dragen van een Nederlands 
dichter. Een van de leerlingen, 
Lucas Verbeem, had de dichter 
Bart Jonker uitgekozen voor zijn 
bepreking, die daarvan ook ge-
tuige was en vol lof was over hoe 
goed Lucas zijn bespreking had 
voorbereid en gepresenteerd.

Spijbelen van school

Soms leuk, soms stom.
meestal stom
maar als je niet gaat blijf je 
dom.
Spijbelen is dus niet handig
maar wel spannend en leuk.
als je gesnapt wordt, ben je de 
sigaar
maar als je spijbelt, maak ge-
bruik van je tijd,
dus ga wat leuks doen,
want voor je het weet, zit je 
diep in de schijt!

P.S. vergeet je niet ziek te mel-
den!

Milan Ludlage

Spijbelen van school

Het rare mannetje

de tafel is leeg
er staat alleen een potje deeg
ik kijk ernaar heel heel lang
wat hoor ik nou!
ik hoor mooi mooi gezang
en het deeg wordt ineens 
blauw geel rood
en daar vaart een mini klei-
ne boot
met een raar mannetje
hij zingt
en alles blinkt
het bootje valt om
in de kleine kom
ik zie het mannetje niet meer
ik kijk heen en weer, op en 
neer
wat moet ik nou doen
ik graai met mijn hand in het 
deeg
ineens is het deeg, leeg
en het verhaal ook

Jeannique Paul

Het rare mannetje

Sjakie

Sjakie wil jongleren,
met peren
al doet hij zijn best,
toch krijgt hij de pest
Hij heeft het nog een keer ge-
probeerd
en deze keer goed gejong-
leerd
Hij wil het aan zijn vader ver-
tellen,
maar hij is mandarijnen aan 
het pellen.
Hij is boos,
want zijn peren zijn loos.
Sjakie is bang, 
want straks krijgt hij de tang 
op zijn wang.
Hij geeft hem al zijn peren
en is snel uit de veren.

Tian van Holland

Dedox

Ik ken een dier,
ongeveer net zo groot als een 
mier.
Hij is blauw met gele stippen
en is familie met de kippen
hij groeit heeeel snel
en heeft een dik vel
In de winter heeft hij het dus 
niet koud
maar zijn kledingstijl is wel 
fout
Nou genoeg over Dedox ge-
praat,
het is tijd dat je gaat.

Lucy van Riessen

Wesley Sneijder

Wesley komt bij Ajax vandaan
maar speelt nu bij Inter Milaan
Hij heeft haast geen haar
En toen was Jolanthe daar
Die had wel heel mooi haar
Wesley kon haast niks
maar toen zag hij een kicks
met zijn kicksen geeft hij een 
harde knal
tegen de voetbal
Aan dit gedicht komt een ein-
de
en Wesley is niet geboren in 
Lijnden.

Kjeld Zijlstra

Wesley Sneijder

Liefde

Liefde wat is liefde
Een gevoel, begrip
Niemand weet het
Nooit zal er iemand zijn die 
het begrijpt
Wel is er altijd iemand die het 
voelt
Het gevoel van vlinders in je 
buik
Het gevoel van vreugde
En het gevoel “ik hou van jou”

Laura Bredschneijder

Voetbal

voetbal = voetbal
je doet het met een bal
en probeert te scoren
als je meer punten hebt
dan de de tegenstander, 
heb je gewonnen

Max Draijer

Mijn oma’s tuin

Mijn oma’s tuin
zit vol met bloemen
Hyacinten, rozen, madeliefjes 
en vogels
groen, grauw of met veel kleur
en als je in haar tuin loopt
word je overladen met geur
Het is zo fi jn
om bij oma te zijn
het is zo’n lief mens
ze hoort tussen bloemen en 
de natuur
daar bloeit ze van op

Juliette von Grumbkow

Mijn oma’s tuin

Regen

De druppels vallen naar benee
De mensen denken dan Oh 
nee
Ze rennen dan snel naar huis
Daar voelen ze zich pluis

Soms worden ze dan nat
Maar dan eten ze patat
Ze zijn dan wel boos
maar dan plukken ze een roos

Dan is de dag weer goed
En dan geeft de zon een gloed.

Nadine de Jong

De auto

De man zonder auto deed al-
les op de fi ets
zelf, maar een ander land deed 
hij niet
Maar op een dag
Hij zag
Hij zag zijn droom voorbij ko-
men
die droom
die droom was toch zo ge-
schikt
Maar opeens hoorde hij getik
de ekster bij het raam
die zegt dat hij op moet staan

David Arkenbout



Hel

Dronken en wel
gaat grootmoeder naar de hel
groot en moedig heeft ze je 
oma gered
van Nick de gangster met zijn 
pet
Het grote beest verslond haar 
levend en wel
maar toen was ze weg
ze liep naar de hel om groot-
moeder te pakken
En wat gebeurde er toen:
de duivel kwam langs
en hij zei wat doe jij hier?
Ik laat mijn petje zien
Wat doe je hier?
Ik laat je m’n dronken oma 
zien
Wat doe je hier in de hel?
Ik laat je m’n moeder zien

Wessel Bon

Vriend

Een vriend heb je om mee te 
spelen
Een vriend heb je niet voor 
niets
Een vriend heb je om mee te 
delen
Met een vriend kun je iets
Samen lachen samen huilen
en voetbalplaatjes ruilen
Met een vriend is alles leuk
Samen liggen in een deuk
Samen je er doorheen slaan
En zo dan door het leven gaan

Frederique Brouwers

Gek, raar dier

Een dier, een heel raar dier
die leeft in Pakistan aan een 
pier.
Het is een groen gek raar 
beest
die heel graag boeken leest
Op zijn nagels groeien haren
en hij wil graag met een ander 
diersoort paren
Het is een kruising tussen een 
wesp en een slak
en feest graag op een heel af-
gelegen vlak.
Hij eet graag mieren en mui-
zen
en hij komt ook vaak voor in 
afgelegen huizen.
Maar als hij mieren en mui-
zen eet
en weet hij niet meer hoe hij 
heet
Dat gekke rare beest dat heet 
namelijk Kees
en het broertje van Kees heet 
dikke pad Mees.

Koosje van Heijningen

Gek, raar dier

Gangster 

Gangsters zijn stoer
ze overvallen af en toe een 
boer
Ze handelen in drugs
en ze dragen Uggs
Dat vinden ze cool,
want ze verdienen een boel.
Illegaal zijn ze zeker
en ze plassen in een beker
Dan drinken ze het op
en drukken ze op de zelfver-
nietigingsknop
De politie pakt ze op
en geeft ze een rolletje drop
Dan zitten ze in de cel,
dat vinden ze een hel.
Dan worden ze vrijgelaten
en gaan ze naar hun maten.
Dan gaan ze weer door
en overvallen de bank met een 
boor

Lucas Verbeem

Fietsen

Ik fi ets door de straat
toen viel ik in de maat
Ik viel
want ik had geen wiel
Ik liep naar huis
Ik ga kijken naar mijn kruis

Jasper Kok

Vrienden en vriendinnen

Vrienden zijn belangrijk voor 
je
Je kan ze alles vertellen en al-
les met ze delen
Ze staan altijd voor je klaar

Maar je hebt ook vrienden die 
je gebruiken
omdat je veel geld hebt of 
mooi bent
die vrienden moet je dumpen
want die vrienden zijn geen 
vrienden

Lies Welling

Vrienden en vriendinnen

Huis

Een huis heeft een bepaalde 
constructie
en de bakstenen zijn een pro-
ductie
een huis heeft ramen en deu-
ren
soms ook wat scheuren
maar daar moet je niet om 
zeuren

Zeuren

Sommige mensen zeuren
maar die moet je betreuren
zeuren moet je afkeuren
maar ik geef je een goede 
raad
zeurders zet je zo op straat

Floris v/d Veldt

Het huis

Ik zat in huis.
De hond op de mat en ik op 
de stoel,
met maar één doel.
Opeens een ruis,
ik zag een muis, hij rende naar 
de kluis.

Toen zag ik het,
door de openstaande deur.
Het had een rode kleur.
Het was VUUR.
Ik rende naar de deur.

Voor mij een trap naar boven,
achter mij een grote massa ro-
de vlammen.
Ik ging naar boven,
voordat het vuur me van het 
leven kon beroven.

Er viel een steen op mijn 
hoofd.
Bloed spatte op de ruiten
en ik besefte, ik kon niet meer 
naar buiten.

Maarten de Bruin

Bankje

Ik zit alleen op een bankje
Ik zie hem bij z’n vrienden 
staan
Ik kijk hem heel lang aan
Totdat hij mij ziet staan
Maar hij ziet mij niet
Ik zit alleen op een bankje met 
verdriet...

Vrijheid

Zullen we spelen?
Zullen we delen?
Altijd vraagt mijn vriendin zat
maar ik heb het nu wel gehad
altijd maar vragen
altijd maar klagen
al die blijheid voor een vrien-
din
maar vrijheid?
Dat zit er niet in.

Leah Barning

Ping-Pong

Ze speelt ping-pong met haar 
betje
Wat een pretje

Met een oranje balletje
Rent ze door het halletje

Slaat ze de bal met kracht
En heeft ze heel veel macht

Zo speelt ze thuis tegen haar 
papa
En eet ze een toosje met tapa

Ze speelt tegen haar papa om 
geld
Hij is echt haar held

Ja ping-pongen dat kan zij wel
Ze slaat de bal razend snel

Op school ping-pongen redt 
ze wel
maar dan gaat de bel

Ze ruimt haar betje en balle-
tje op
Ze hoorde van alle kanten je 
speelde top

Anne Apswoude

Liefde

Wat is liefde
Is het een ziekte?
Of is het vreugde.
Niemand weet het
Je moet het zelf voelen.
Je kan niet bepalen of je ie-
mand leuk vindt.
De enige manier om er achter 
te komen is het voelen.

Julia de Haan

In een miniseconde Hyves

Dat is toch raar
In een miniseconde chat je 
met elkaar.

Je past je profi el aan zoals je 
wilt.
Dat komt dan in een minise-
conde op je beeld.

Het scherm zegt: “Je krijgt een 
uitnodiging van”
Niemand weet dat dat in een 
miniseconde kan.

Die komt in je inbox te staan.
Dit alles kan in een minise-
conde gaan.

Tim Sonnemans

In een miniseconde Hyves

Hyves

Hyves, daar zit ik vaak op
het is helemaal tip top
Er staat vaak een mop.
Dan lig ik vaak in een deuk
Dat vind ik vaak erg leuk
Ik ga nu achter de computer 
vandaan
en daarna eet ik een banaan.

Igor van Lamsweerde
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Heemstedenaar wint isolatiecheque
ter waarde van 2500 euro
Heemstede - Heemstede heeft 
er een prijswinnaar bij! Dhr. 
Steltman heeft meegedaan aan 
de nationale isolatiecheck op in-
ternet en daarmee een isolatie-
cheque ter waarde van 2500 eu-
ro gewonnen. 
In januari, februari en maart ver-
loot Vereniging Eigen Huis el-
ke twee weken een cheque van 
2500 euro onder diegenen die 
in die twee weken voorafgaand 
aan de loting de check heb-
ben gedaan. In totaal wordt de-
ze cheque derhalve zes keer ver-
loot. De winnaar krijgt de prijs 
in de vorm van een korting van 
maximaal 2500 euro op de iso-
latie van zijn of haar eigen huis, 
zoals bijvoorbeeld dakisolatie, 
gevelisolatie en vloerisolatie.

Achtergrond
Vereniging Eigen Huis is be-
gin januari gestart met de lan-
delijke Local Warming-cam-

pagne voor betere woningiso-
latie en meer wooncomfort. Uit 
eigen onderzoek van VEH blijkt 
dat veel huizen die voor 1970 zijn 
gebouwd door slechte isolatie 
aanzienlijk minder energiezuinig 
en comfortabel zijn dan mogelijk 
is. Veel voorkomende ergernis-
sen als optrekkende kou, tocht 
en vocht in huis worden dik-
wijls geaccepteerd als vervelen-
de eigenschappen die nu een-
maal bij een ouder huis horen. 
Een warm vest, dekentje voor op 
de bank en de verwarming een 
tandje hoger zetten zijn veel ge-
bruikte huismiddeltjes voor deze 
kwalen. Toch zijn de problemen 
in veel gevallen relatief simpel 
te verhelpen door het huis beter 
en slimmer te isoleren. Door de
Local Warming Check op
www.localwarming.nl te doen 
kan iedereen ontdekken of de 
isolatie van zijn huis te vergelij-
ken is met een tochtig honden-

hok of met een comfortabel ge-
isoleerd paradijsje.
Local Warming is het opwarmen 
en het vasthouden van de warm-
te in het huis door betere en 
slimme isolatie. Local Warming 
verbetert het wooncomfort en 
vermindert het energieverbruik 
wat voor lagere kosten zorgt en 
het milieu spaart. Met deze cam-
pagne wil Vereniging Eigen Huis 
huiseigenaren oplossingen bie-
den om het wooncomfort te ver-
beteren en geld te besparen op 
de energierekening. De specia-
le Local Warming Check is ont-
wikkeld om snel en eenvoudig in 
kaart te brengen hoe geïsoleerd 
en comfortabel uw huis eigenlijk 
is en waar verbeteringen moge-
lijk zijn. Iedereen die deze onli-
ne check doet, maakt bovendien 
kans op isolatie ter waarde van 
maximaal 2.500 euro om zijn huis 
zo comfortabeler en energiezui-
niger te maken.

Gratis gebitscontrole voor uw hond
Heemstede – In de Maand van 
de Gebitscontrole houden diver-
se dierenklinieken inloopdagen 
waarop hondeneigenaren gra-
tis het gebit van hun viervoeter 
kunnen laten controleren. Tij-
dens deze gebitscontrole onder-
zoekt de dierenarts de tanden en 
kiezen van de hond op vorming 
van tandsteen en of de hond een 
behandeling nodig heeft. Ook 
wordt persoonlijk advies gege-
ven hoe het gebit van de hond 
het best schoon gehouden kan 
worden. In Heemstede/Aerden-
hout nemen Dierenkliniek Zand-
voorterallee (Zandvoorter Allee 

18) en de twee dierenklinieken 
aan de Zandvoortselaan (nrs 70 
en 160) deel aan de actie. In de 
regio Bennebroek vindt u Ster-
kliniek Dierenartsen Hillegom 
(Maerten Trompstraat 1-3) die 
meedoet aan de actie.

Maar liefst 4 van de 5 honden 
ouder dan 3 jaar hebben last van 
gebitsproblemen. Doordat bac-
teriën zich vasthechten aan de 
tanden en kiezen kan er tand-
plak en vervolgens tandsteen 
ontstaan. Dit kan consequenties 
als tandverlies, ontstekingen en 
zelfs aantasting van nieren, le-
ver of hart met zich meebrengen. 
Regelmatige gebitsverzorging en 
goede voeding zijn van groot be-
lang. Elke dag poetsen: kauwen 
met speciale sticks en regelma-
tig naar de dierenarts houden 
het hondengebit gezond. Meer 
info op: www.gebitscontrole.nl

Rimpelloos
Op het moment dat het TNT bus-
je voor de deur stopt ben ik blij 
dat mijn man niet thuis is. In ge-
dachten hoor ik hem al roepen; ‘wat heb je nu weer besteld?’. Nou 
niks dus. Deze keer niet in ieder geval. Sinds ik deze zomer zes we-
ken in het gips heb gezeten is het bestellen via internet in mijn bloed 
gekropen. Wat is handiger dan bestellen, thuis passen en vervolgens 
alles weer retour  sturen. Daarbij komt dat je, als bijkomend voor-
deel, per omgaande verlost bent van irritante verkoopsters die in je 
nek staan te hijgen. Daarbij heb je ook geen last meer van het alles 
confronterende paskamerlicht. 
Maar goed. Het busje. Dit keer word ik verblijd met een pakketje 
waarin zich een heel assortiment anti rimpel crèmes bevindt. 
Spontaan ben ik heel blij met hetgeen mij dagelijks nog weleens wil 
tegenstaan. Mijn leeftijd. De uitspraak ‘elk nadeel heb zijn voordeel’ 
was vandaag op mij van toepassing. 
Nadat ik de inhoud had geïnspecteerd kwam ik tot de conclusie 
dat ik, als ik het goed uitrekende over een maand of drie, zonder 
dat daar een naald aan te pas zou komen, weer net zo glad zou 
moeten zijn als de gemiddeld 18 jarige, die dagelijks mijn huis be-
treedt. Rimpelloos zou ik weer door het leven gaan. En dat zonder 
ik daar iets in zou hoeven investeren. Goed het zou me wat tijd kos-
ten. Maar wat is een paar minuten per dag als je daar een strak vel 
voor terug krijgt.
Aangezien ik tot het type lui tot zeer lui behoor vragen de smeer-
sessies van mij toch wel enige inspanning. Hoe vaak gebeurt het 
niet dat ik ‘s avonds al tussen de klamme lappen lig en me bedenkt 
dat mijn gezicht best nog wel een zalfje zou kunnen gebruiken. 
Minstens een kwartier twijfel ik dan tussen opstaan en smeren of 
blijven liggen en er op vertrouwen dat de tand des tijds deze nacht 
niet te veel invloed zal uitoefenen op mijn niet geheel rimpelloze ge-
laat. Dat ik in dat kwartier minstens drie potten crème op mijn ge-
zicht had kunnen smeren laat ik gemakshalve maar aan mij voor-
bij gaan. 
Drie maanden heb ik nu de tijd om alles wat mij is toegezonden uit 
te proberen. In deze drie maanden zal ik me moeten houden aan 
het schema dat mij dezelfde dag per email wordt toegezonden. De-
ze gratis producten vragen uiteraard om een tegenprestatie die in 
dit geval bestaat uit een door mij geschreven review. 
Iets wat moet lukken. Een beetje zelfdiscipline en op mijn nacht-
kastje een pot zodat ik in ieder geval mijn bed niet meer uit hoef als 
ik waterpas ligt. Wanneer mijn man ‘s avonds thuis komt en de lege 
doos ziet staan met daarnaast een hele stapel spullen komt uitein-
delijk toch de verwachte opmerking ‘wat heb je nu in vredesnaam 
voor troep besteld’. Op het moment dat ik hem een tube zalf tegen 
droge voeten onder zijn neus schuif met het verzoek of hij deze wil 
uittesten wordt het stil. Het is gratis schat, of jij het even wil uittes-
ten. Wij vrouwen weten hoe ze een man de mond moeten snoeren. 
Zodra het gratis is, hoor je ze niet meer. 
Ingrid de Bruijn

Column

Aan tafel bij 
Welzijn Ouderen
Heemstede - Dinsdag 22 fe-
bruari wordt er samen gege-
ten bij Welzijn Ouderen Heem-
stede (WOH). De maaltijden in 
2011 worden gekozen door een 
gast van Samen Eten. Tijdens de 
maaltijd wordt door middel van 
loting vastgesteld welke gast het 
menu voor de volgende maand 
mag samenstellen. Voor februa-
ri heeft de winnaar het volgende 
menu samengesteld:  groente-
soep, hutspot met een gehaktbal 
en als dessert citroenvla. WOH 
heeft besloten er een tweede 
stamppot aan toe te voegen zo-
dat de gasten een keus kunnen 
maken.
Vanaf 12.30 uur wordt men wel-
kom geheten door de gastvrou-
wen van WOH.
Maaltijdbonnen van 10,00 eu-
ro zijn te koop bij de receptie 
van Stichting Welzijn Ouderen 
Heemstede, Lieven de Keylaan 
24 op maandag t/m donderdag 
van 9.00-17.00 uur en op vrijdag 
van 9.00-13.00 uur. Telefoon 023-
528 85 10.

Workshop
Aan de slag met weblogs
Heemstede - Bibliotheek Haar-
lem en omstreken organiseert 
de workshop ‘Maak je eigen 
web-log’. Een weblog is een ma-
nier om informatie te delen over 
bijvoorbeeld een hobby, een fa-
voriete sport of vakantieland. 
Je leert een weblog maken, in-
formatie toevoegen en foto’s en 
fi lmpjes plaatsen. De workshop 
bestaat uit twee bijeenkomsten. 
Op 17 en 24 maart, wordt deze 

workshop in de bibliotheek van 
Heemstede, Julianaplein 1, ge-
organiseerd van 9.30 tot 11.30. 
Kosten zijn 17,50 / 20,- euro 
(niet-leden). Tijdig aanmelden 
is gewenst en kan in Bibliotheek 
Heemstede of via 023-5115300. 
Om mee te kunnen doen aan de 
workshop moet je beschikken 
over een Gmail-account, com-
puter- en internetvaardigheden. 
Kijk ook op www.sbhaarlem.nl. 

VrouwenPowerDag
Ingrid de Bruijn is medeorganisator van de VrouwenPowerDag, 
woensdag 9 maart op de locatie Kruisweg 583 te Hoofddorp. 
Gastspreekster is Annemarie van Gaal. Het thema van de dag is 
‘fi nanciële onafhankelijkheid voor vrouwen’. De entree is 15 eu-
ro (incl lunch en na afl oop drankje/hapje) en de opbrengst van 
de dag gaat naar Vrouwen Bouwen van SOS Kinderdorpen waar 
Annemarie ambassadeur van is. Om half vier wordt er een vei-
ling gehouden. De items van de veiling zijn beschikbaar gesteld 
door diverse sponsors. Op de website www.vrouwpower.nl kun 
je al zien wat er deze dag geveild wordt. ‘Voor’ bieden kan via:
ingrid@vrouwpower.nl. 

Vrijwilligers Vacature Top 3
Heemstede - Steunpunt Vrijwil-
ligerswerk Heemstede publiceert 
haar vacature Top 3. Staat er een 
leuke functie voor u bij, neem 
dan contact op met één van de 
medewerkers van het Steunpunt 
Vrijwilligerswerk Heemstede. We 
zijn bereikbaar van dinsdag t/m 
donderdag tussen 9.00-12.00 
uur: 023 – 5483824.
Op www.vrijwilligerswerkheem-
stede.nl vindt u nog veel meer 
leuke vacatures!

Enthousiaste fi lmer/fotograaf
voor reportages
Is fi lmen en fotograferen je pas-
sie dan wil je deze leuke vrijwil-
ligersjob zeker aanpakken. Voor 
de versterking van het vrijwilli-
gersteam Video & Foto zijn wij 
op zoek naar een enthousiaste 
en ervaren fi lmer/fotograaf. Op
verschillende locaties door de 
hele regio worden opnames ge-
maakt bij diverse gelegenheden. 
Ook verzorgt dit team de opna-
mes van het Dvd-journaal voor 
haar cliënten met de naam Jij 
en Ik. De opnames worden zo-

wel overdag als ‘s avonds ge-
maakt maar ook af en toe in het 
weekend. 

Evenementencoördinator
Zit het organiseren in je bloed 
dan is dit een geweldig leu-
ke uitdaging. Voor het evene-
ment Schaatsen en Zwemmen 
voor Water zoeken wij enthou-
siaste, gedreven evenementen-
coördinatoren. De taken voor dit 
evenement zijn: zoveel mogelijk 
deelnemers enthousiasmeren 
hieraan mee te doen, onderhou-
den van contacten met derden, 
het voeren van administratie.

Vrijwilliger voor Fietsles
Ben je graag buiten om te fi etsen 
en wil je ook nog andere mensen 
iets leren, dan komen we graag 
met je in contact. Veel vluchte-
lingen kunnen nog niet fi etsen. 
Van de Gemeente krijgen zij een 
fi ets om zich te kunnen voortbe-
wegen. Voor deze vluchtelingen, 
met name vrouwen, zijn wij op 
zoek naar vrijwilligers die fi etsles 
kunnen geven.



Heemstede - Een sprankelende 
familievoorstelling met poppen 
over herinneren, vergeten en ac-
cepteren.

Oma’s Oma is het verhaal van 
Merel.
Haar oma is oud.
Zo oud dat je door haar heen 
kunt kijken.
Het vel van haar gezicht is veel 
te wijd.
Oma doet een beetje raar de 
laatste tijd.
Oma is oma niet meer.
Of juist wel?
Merel begrijpt er niks meer 
van…..

Ida van Dril treedt in de voetspo-
ren van Fred Delfgaauw.
Samen met hem maakt ze een 
betoverende, vrolijke en ont-
roerende voorstelling om van te 
smullen.
www.IdavanDril.nl

Wanneer?
Zondag 27 februari (krokus-
vakantie) is de voorstelling te 
zien in Theater de Luifel, Heren-
weg 96 in Heemstede. Aanvang: 
14.30 uur. De entree is 10,- euro. 
Leeftijd: 7+.

Kaartverkoop van maandag t/m 
vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur en 
45 minuten voor aanvang.
Telefonisch reserveren via thea-
terlijn: (023) 548 38 38.

Heemstede - Het Franse Chan-
son is terug! Op woensdag 23 
februari in Het Oude Slot met 
chansonnière Micheline van 
Hautem. Een eigenzinnige, nos-
talgische, maar ook vernieu-
wende zangeres. Micheline’s 
stem breekt door de barrica-
des heen. Van Hautem, gebo-
ren en getogen in Gent, trok tien 
jaar geleden de wijde wereld in 
gewapend met haar stem, gi-
taar en laptop. Haar eerste stop 
was New York, een smeltkroes 
van inspirerende nationalitei-
ten en culturen. Om zich te on-

derscheiden tussen al het goeds 
en groots in de stad, zong de 
van origine Vlaamse muze vooral 
Franse chansons, met name Brel 
en Piaf. Micheline van Hautem 
en haar vaste gitarist Erwin 
van Ligten hebben een prach-
tig programma samengesteld. 
Een avond muziek die je kippen-
vel geeft en je hart verwarmt. Of 
het nu Brel, Les Poppys, Piaf, Pa-
tricia Kaas, Trenet of een eigen 
song is. Ze is een van die zeld-
zame zangeressen die een li-
chaamstaal gevonden heeft die 
haar zang helemaal uitdrukt zon-

der dat het een cliché wordt. De 
moeite waard.  Woensdag 23 fe-
bruari, aanvang 20.15 uur  in Het 
Oude Slot, ingang aan de Ring-
vaartlaan, Heemstede. Toegang: 
18,- euro / 15,50 euro. Reserve-
ren www.podiumoudeslot.nl. of 
06-13133626.
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Foto: Jaap Reedijk.

Eigenzinnig, nostalgisch 
en vernieuwend

Anne van Veen. Foto: Cynthia de 
Goor.

Verrassend liedjesprogramma 
van Anne van Veen
Heemstede - Kleinkunsttalent 
Anne van Veen kwam, zag en 
veroverde de harten van het pu-
bliek toen zij vorig jaar haar eer-
ste tournee maakte. Anne on-
derscheidt zich door haar ver-
rassende en bijzondere liedtek-
sten, maar ook door de inne-
mende en ontwapenende puur-
heid waarmee ze op het toneel 
staat. In Wilde Lucht probeert 
Anne al zingend, vertellend en 
dansend vat te krijgen op de gril-
ligheid van alles en iedereen, in-
clusief zichzelf. Anne toont haar 
vele gezichten, van Moraal tot 
Banaal. Kun je een oud vrouwtje 
naar de overkant helpen en te-

gelijkertijd denken ‘hoe zou ze er 
naakt uitzien’? 

Wanneer?
Zaterdag 26 februari is de voor-
stelling te zien in Theater de Lui-
fel,  Herenweg 96 in Heemstede. 
Aanvang: 20.15 uur. De entree is 
15,50 euro - CJP/65+ 14,50 euro. 
Kaartverkoop van maandag t/m 
vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur en 
45 minuten voor aanvang.Telefo-
nisch reserveren via theaterlijn: 
(023) 548 38 38.
De Herenweg is in onderhoud 
van 14 februari tot juni 2011, 
maar gebouw de Luifel blijft wel 
bereikbaar.

Ida van Dril. Foto: Ministerie van 
Beeld Gorinchem.

Jeugdvoorstelling 7+

Ida van Dril: Oma’s oma

Nino Gvetadze.

Chopin & Friends in 
Oude Kerk Heemstede
Heemstede - Een overwinning 
opent vele deuren maar schept 
ook veel verwachtingen.’ Pianis-
te Nino Gvetadze weet met haar 
spel alle verwachtingen waar te 
maken. De deuren van De Ou-
de Kerk in Heemstede staan dan 
ook voor haar op vrijdag 25 fe-
bruari open. Zij verzorgt samen 
met het Rubens Quartet het con-
cert ‘Chopin & Friends’.
Het Rubens Quartet heeft zich 
sinds de oprichting in 2000 ont-

wikkeld tot een van de meest 
vooraanstaande strijkkwartet-
ten van Nederland. Het kwar-
tet, opgeleid in de rijke Europe-
se strijkkwartetcultuur, verbindt 
de rijkdom van het bekende met 
de vernieuwende kracht van het 
onbekende, immer met artistie-
ke diepgang als uitgangsbasis. 
Programma ‘Chopin & Friends’: 
Chopin, ballade nr. 1 en het pi-
anoconcert no.1. Beethoven, 
Opus 18 no. 3.

Vrijdag 25 februari, aanvang 
20.15 uur De Oude Kerk, Wil-
helminaplein Heemstede. Toe-
gang:18,- euro / 15,50 euro. Re-
serveren kaarten 06-13133626 
of www.podiumoudeslot.nl. 

Lezing boek Asta’s ogen
Heemstede - Eveline Stoel ver-
zorgt donderdag 24 februari de 
lezing ‘Asta’s ogen’. Asta’s ogen 
is het verhaal van een gewone, 
maar daardoor misschien wel 
exemplarische familie van Indi-
sche Nederlanders, die in 1955 
vanuit Soerabaja naar Neder-
land vertrekt. Terwijl Asta Hoy-
er in het voormalige Indië een 
welvarend leven leidde met een 
groot huis en bediendes, komt 
ze hier met haar moeder en ze-
ven kinderen terecht in een pen-
sion in het Brabantse Oss, een 
industriestadje waar men op 
klompen loopt en nog nauwe-
lijks ‘zwarte’ mensen heeft ge-
zien. Van een warm welkom is 
geen sprake, maar Asta is vast-
beraden: ze gaan het redden in 
Nederland. Ze moeten ook wel, 
want er is geen weg terug. De le-
zing vindt plaats bij boekhandel 
Blokker en begint om 20.00 uur. 
Toegang: 5 euro, reserveren ge-
wenst: 023 – 5282472.
Asta’s ogen laat zich lezen op 
drie manieren: als een familie-
geschiedenis, als een introductie 
tot de Indische geschiedenis en 
cultuur, en als een verhaal over 
integratie. Een boek over men-
sen die overspoeld worden door 
de wereldgeschiedenis en ge-
dwongen keuzes moeten ma-
ken. Over tempo doeloe en stille 

kracht, maar ook over de Japan-
se bezetting en het gedwongen 
vertrek; over Nederlandse maat-
schappelijk werksters die les ge-
ven in aardappelschillen; vetkui-
ven en Indorock, en ‘gemengde’ 
relaties tussen volbloed Neder-

landers en Indischen. Een eer-
betoon aan de levenskracht van 
de eerste generatie Indo’s in Ne-
derland, een testament voor hun 
nazaten en een wijze les voor ie-
dereen die leeft in de multicultu-
rele samenleving.

Hervormde Gemeente Bennebroek
Bennebroek - Kerkdiensten van de Hervormde Gemeente Benne-
broek (PKN, Binnenweg 67 te Bennebroek: op zondag 20 februari 
10.00 uur ds. G.T. Vollebregt uit Sassenheim.

Vrijwilligers voor Casca wandelgroep (55+) gezocht!
Heemstede - Casca zoekt twee 
begeleiders voor de wandel-
groep voor 55-plussers. Het gaat 
om minimaal 1, liefst 2 wandelin-
gen in de maand, op een vaste 
dag in de week, bijvoorbeeld op 
donderdag, maandag of vrijdag.
Wij zijn op zoek naar 2 vrijwilli-
gers die met elkaar routes van 
maximaal 10 km willen beden-
ken en de groep willen begelei-
den, met aandacht voor natuur 
en cultuur onderweg. De twee 
enthousiaste mensen die wij 
zoeken vinden het leuk om met 
mensen om te gaan en kennen 
de (wandel)omgeving van Zuid-

Kennemerland een beetje. 
Vanuit de deelnemers ontvangt 
u veel waardering en het samen 
met elkaar in de natuur wande-
len maakt dat er echt een leuke 
band ontstaat met de groep.
De begeleiders krijgen onder-
steuning vanuit Casca, er zijn 
ook veel voorbeeldwandelingen 
aanwezig. Natuurlijk krijgen zij 
hun onkosten vergoed, te den-
ken valt aan reiskosten, wandel-
gidsen, kaarten, duinkaart , een 
kop koffie en een vergoeding 
voor gemaakte telefoonkosten. 
Het vrijwilligerswerk doen bij 
Casca geeft bovendien ook een 

aantal voordelen voor vaste vrij-
willigers, zoals korting op een 
cursus, een verzekering en er is 
een jaarlijkse medewerkersdag 
met allerlei leuke workshops.
Lijkt u het leuk dit samen met 
een vriend(in), partner of een 
nu nog onbekende te doen of 
wilt u eerst eens wat meer in-
formatie? Neem dan contact op 
met Katinka Verdonk, senioren-
werk Casca, kverdonk@casca.nl 
of bel: 023-5483825 op dinsdag, 
woensdag of donderdag. Langs-
komen kan natuurlijk ook in de 
Luifel, Herenweg 96 in Heem-
stede. 



Regio - Een unieke service voor 
herstel van beschadigingen aan 
aanrechtbladen, deuren, wan-
den en vloeren met kunststof to-
plaag. 
Kleine tot middelgrote beschadi-
gingen kunnen vakkundig wor-
den hersteld. De beschadigin-
gen die ontstaan zijn vaak ver-
schillend van aard, zoals brand 
of schroeiplekken, krassen, val- 
en stootschades of afgebroken 
hoekjes. Piet Hoekstra kan na-
genoeg alle kleuren en patronen 
natuurgetrouw nabootsen.
Het voordeel van de reparatie die 
hij verricht is, dat alleen de be-
schadiging wordt hersteld en dat 
verder niets gedemonteerd be-
hoeft te worden. Schade waarin 
vocht en vet is ingetrokken zijn 
soms niet te herstellen, in ver-
band met onvoldoende hechting 
van de producten. Brandschade 
wordt vaak vergoed door de ver-

zekering. 
Als herstel niet mogelijk is, dan 
kan meestal het blad worden 
vervangen. Renovatie is vaak 
voordeliger om bij de tijd te blij-
ven dan een nieuwe keuken.
,,De meeste keukens kunnen ja-
ren langer mee als ze maar goed 
worden onderhouden en gere-
noveerd’’, zegt Keukenvernieu-
wer Piet Hoekstra. ,,De keuken 
is vaak het middelpunt in het 
huis, maar aan mode onderhe-
vig en vaak wijzigen de kleuren, 
stijlen en mogelijkheden.’’ Nieu-
we keuken? Hoekstra heeft een 
betere oplossing. Hij is gespeci-
aliseerd in het repareren en re-
noveren van keukens en het ver-
vangen van inbouwapparatuur. 
Wat een nieuw werkblad en een 
paar nieuwe fronten al voor een 
keuken kunnen doen. 
Hoekstra: ,,Wij leveren diver-
se soorten werkbladen en de-

ze kunnen worden voorzien van 
een nieuwe kraan en spoelbak. 
Wij hebben een ruim assortiment 
fronten en kleuren ter beschik-
king, naast een grote keuze in 
grepen.’’  Alles kan op maat ge-
leverd of aangepast worden. Er is 
keuze uit een grote collectie mo-
derne inbouwapparaten die door 
betere techniek minder energie 
verbruiken.” Piet Hoekstra ver-
vangt ook scharnieren, lades, 
knoppen, grepen en bijvoorbeeld 
afvalsystemen. 
Wie kennis wil maken met 
zijn bedrijf: Piet biedt een gra-
tis controlebeurt voor de keu-
ken aan. Die wordt geheel na-
gekeken, daarna is er vrijblij-
vend een prijsopgave van even-
tuele vervanging, reparatie of re-
novatie. Wie gebruik wil maken 
van deze unieke service: bel met 
0255-527666, zie ook:
www.phoekstra.nl. 
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Nu ook schadeherstel aan keukenblad en vloer
Piet Hoekstra: de Renovatiespecialist

Regio - Haarlems schoonmaakbedrijf Ruud Zander neemt 
mensen met een Wajonguitkering in dienst. Het bedrijf gelooft 
er in dat mensen met een beperking goede werknemers zijn. 
Het bedrijf laat iedereen in hun waarde, neemt mensen seri-
eus en biedt de juiste leiding en vooral de juiste begeleiding !  
Iedereen met een Wajong uitkering wordt op vrijdag 11 maart 
uitgenodigd kennis te maken met het bedrijf op een speciale 
dag: De AvonturenBaan. In samenwerking met SA Plaza wor-
den de deelnemers begeleidt op de klimbaan van het Outdoor 
Adventurepark.

Haarlems schoonmaakbedrijf 
neemt Wajonger serieus

Het Haarlemse schoonmaakbe-
drijf Ruud Zander B.V neemt Wa-
jongers in dienst. Directeur Ella 
Zander en Linda Breed, leiding-
gevende, leggen uit waarom: Ella 
is stellig: “Ons personeel is ons 
gereedschap! Wij onderscheiden 
ons door de persoonlijke ver-
trouwensrelatie met onze klan-
ten. Zij zien onze mensen elke 
dag, vaker dan dat ik ze zie. Wij 
maken namelijk vooral overdag 
schoon. De goede band tussen 
ons personeel en hun ‘collega’s’ 
op de werkvloer is onze reclame. 
Natuurlijk hoef je niet hoog op-
geleid te zijn als je in de schoon-
maakbranche werkt. Maar wij 
geloven dat mensen met een 
beperking dit werk prima kun-
nen doen. Het begint natuurlijk 
met je afspraken nakomen en 
je werk secuur doen. Maar dan 
gaat het om de uitstraling. Als 
die prettig is dan ontstaat er we-
derzijdse waardering. Dat is de 
basis van een stabiele relatie met 
de klant. 

Hoe zorg je dat jouw mensen fij-
ne collega’s zijn voor de klanten? 
Linda Breed, leidinggevende bij 
het schoonmaakbedrijf hoeft er 
niet over na te denken: “Wij la-
ten iedereen in zijn waarde.” Lin-
da is er trots op dat er bij haar 
ook mensen werken met een 
lichte verstandelijke beperking. 
“Als het hiermee klikt dan heb je 
zelfs de beste medewerkers die 

je je maar kan wensen. Behandel 
iedereen netjes!“ Zij legt uit hoe 
dat werkt: “Na het werk zitten we 
met zijn allen hier aan de grote 
tafel. Iedereen wil dan even zijn 
verhaal kwijt. Ik ben niet meer 
dan een luisterend oor. En valt 
er toch iets recht te zetten dan 
doe ik dat met een kwinkslag. 
Als we echt even streng moeten 
zijn doen we dat natuurlijk niet 
in de groep. Maar daarna laten 
we weer onze waardering blij-
ken. Persoonlijk vind ik dat ie-
dereen een kans verdient. En dat 
kan ik prima in mijn werk kwijt. 
Want een blije medewerker zorgt 
voor een tevreden klant.”

Wil je meer weten over werken 
bij dit bedrijf? Op 11 maart is er 
een speciale dag voor Wajon-
gers uit Haarlem en omgeving. 
De AvonturenBaan bij Saplaza. 
Een leuke dag waarbij je getest 
wordt of werk in de schoonmaak 
iets voor je is. Het schoonmaak-
bedrijf heeft het initiatief hiertoe 
genomen. Meer bedrijven zullen 
volgen. Dat geeft nog meer mo-
gelijkheden. Dus kom naar de 
AvonturenBaan en kijk of een 
baan in de schoonmaak voor 
jouw een opstap is! 

Wil je meer weten of je opgeven 
voor deze KennemerJob Avon-
turenBaan bel dan 06-10075880 
of kijk voor meer informatie op 
www.kennemerjob.nl

Verkeersinfarct kruising Herenweg, 
waarom geen gebruik busbaan Dreef?
Heemstede – Nu de Heren-
weg richting Bennebroek van-
af de Zandvoortselaan sinds de-
ze week (tot medio juni 2011) is 
afgesloten zal dat ernstige ver-
keershinder geven. Nu is er dus 
een belangrijke verkeersader af-
gesloten en men moet van de 
toch al overvolle Zandvoortsel-
aan nu dóórrijden via de Lanck-
horstlaan naar de Heemsteed-
sedreef. Een omwonende klaagt 
bij de redactie over de verkeers-

lichten die zo staan afgesteld dat 
het verkeer onnodig vastloopt. 
Het is niet berekend op het over-
volle aanbod. Op de Heemsteed-
sedreef is het ook barstensvol 
van het verkeer uit Haarlem en 
de Westelijke Randweg, dus al 
een probleem om daar fatsoen-
lijk in de spits op te komen, zo 
laat de weggebruiker uit Heem-
stede weten.
Een tip: “Waarom wordt de bus-
baan op de Heemsteedsdreef - 

die slechts door een paarbus-
sen per uur wordt gebruikt - niet 
tijdelijk helemaal vrijgemaakt. 
Dus 2-baans om het overvol-
le aanbod op die Heemsteedse-
dreef sneller af te voeren rich-
ting Bennebroek en Hoofddorp? 
Daar waar die busbaan toch ook 
al ophoudt bij de brug van de 
Zandvaartkade. Iets om over na 
te denken...
Reacties naar: redactie@heem-
steder.nl

Pannenkoekenhuis De Konijnenberg aan de Wrap!
Heemstede - In het jubileum 
jaar staat restaurant De Konij-
nenberg niet stil. De nieuwe fris-
se huisstijl langs de Herenweg 
kan niemand zijn ontgaan. Maar 
ook binnen zijn de veranderin-
gen in het interieur verder door-
gevoerd. In de serre is een nieuw 
zitgedeelte gemaakt, rode skai 
banken steken fel af tegen het 
blauw witte behang in de serre.

Nieuwe menukaart
Maar ook de menukaart is aan-
gepakt. Een groot succes zijn 
de nieuwe ‘Wrap pannenkoe-

ken’. Gevuld met zalm en room-
kaas of met geitenkaas, ruco-
la en spekjes. De Wrap Orien-
taal en Thai Beef zijn lekker pit-
tig op smaak. De Wrap van de 
Maand is deze keer de Javaanse 
Wrap met kip en pindasaus. De 
salades zijn onveranderd en al-
tijd erg lekker. En nu in een klei-
ne en in een maaltijdsalade vari-
ant te bestellen.
Wist je trouwens dat er ook friet-
jes op de kaart staan?

Kinderen aan zet!
Tijdens dit jubileumjaar krijgt elk 

kind in De Konijnenberg een ei-
gen kinder spaarkaartje!
Het eerste stempeltje krijg je ca-
deau, als je er nog 4 stempels bij 
spaart mag je een mooi cadeau 
uit de cadeaukast uitzoeken.
Huisgoochelaar Janse Heijn 
komt elke zaterdag van half 6 
tot half 7 zijn trucs vertonen aan 
je tafeltje. Reserveer voor deze 
avond even, om zeker te zijn van 
een plekje want dit is een groot 
succes en ook leuk u hoeft er 
niets extra’s voor te betalen.
Een goede voorjaarsvakantie 
tip? De leuke piraat, kabouter of 
prinses speurtocht in het Groe-
nendaalse bos!
Pannenkoekenhuis De Konijnen-
berg, Herenweg 33, Heemstede, 
tel. 023-5848096 en website: 
www.dekonijnenberg.nl Chillen in Week van de Liefde

Heemstede - Lekker: de school-
week is voorbij en je kan bij ‘t 
Is weer Vrijdag chillen, hangen 
(zonder dat iemand daarover 
zeurt…), potje poolen, airhockey 
of WII-en op een groot scherm. 
Maar er zijn ook andere activitei-
ten, zoals sport, spel of bijvoor-
beeld een film maken.  
Op vrijdag 18 februari zijn er leu-
ke spelletjes en filmpjes in het 

kader van de Week van de Lief-
de. Natuurlijk is er ook ruimte 
om relaxed te hangen, poolen, 
airhockeyen of op de Wii te spe-
len. ‘t Is weer Vrijdag is altijd in 
de jongerenruimte van Plexat bij 
Casca in de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede.
Kijk voor het volledige program-
ma op www.casca.nl bij activitei-
ten jongeren/Plexat.



Sjoera Dikkers, Tweede Kamer-
lid PvdA.

PvdA gaat canvassen
Heemstede - PvdA Heemste-
de heeft Sjoera Dikkers bereid 
gevonden om te helpen met 
‘canvassen’ in Heemstede. Als 
politieke partij is het belangrijk 
om te weten wat er speelt en 
wat men belangrijk vindt. Can-
vassen is de manier om hier 
achter te komen.
Canvassen is niet meer maar 
ook niet minder dan in gesprek 
gaan met inwoners, waarbij niet 
de politiek maar de inwoners 
het woord krijgen. Aan de hand 
van vragenlijsten, komen diver-
se thema’s aan bod. De uitkom-
sten worden secuur bij gehou-
den en gebruikt om lokaal, pro-
vinciaal en indien noodzake-
lijk op landelijk niveau onder-
werpen aan de orde te stellen 
en met oplossingen te komen. 
Ook de lokale bestuurders dra-

gen hun steentje bij. Eric Geels, 
kandidaat Statenlid en Heem-
stedenaar, vertegenwoordigt 
de provincie. Op maandag 21 
februari gaat de PvdA canvas-
sen.
Informatie:
www.heemstede.pvda.nl

Regio - De provincie Noord-
Holland heeft zich verbaasd ge-
uit over de mogelijke keuze van 
het Rijk om een bovengrondse 
hoogspanningsverbinding dwars 
door het plangebied van het ge-
biedsontwikkelingsproject West-
flank Haarlemmermeer aan te 
leggen. Het ministerie van EL en 
I wil die optie open houden. Met 
het westelijke tracé zou volgens 
de provincie de ontwikkeling van 
het hoogwaardig woon- en leef-
milieu tussen de Cruquius en 
Lisserbroek praktisch onmoge-
lijk gemaakt worden. “Verbaasd, 
omdat wij nota bene in opdracht 
van het Rijk de Westflank Haar-
lemmermeer hebben opgepakt”, 
aldus gedeputeerde ruimtelijke 
ordening Laila Driessen. 
“Deze optie zou absoluut onver-
enigbaar zijn met de ambities 
die wij met het gebied voor ogen 
hebben. Daarnaast brengt dit op 
termijn de economische positie 
van de Schipholregio in gevaar, 
aangezien de Westflank een van 
de laatste gebieden in de regio is 
waar nog grootschalige woning-
bouw zou kunnen plaatsvinden. 
Die woningen zijn nodig om de 
Metropoolregio Amsterdam eco-
nomisch aantrekkelijk te hou-
den”, zo stelt Driessen.
In 2008 had het Rijk na over-
leg met de provincie en de ge-
meente Haarlemmermeer zelf 
aangegeven de lijn aan de oost-

zijde van de Haarlemmermeer 
aan te willen leggen. Volgens 
de provincie zou de koerswisse-
ling kunnen zijn ingegeven door 
een mogelijke verstoring van het 
vliegverkeer. Een eerste onder-
zoek van het Nationaal Lucht- 
en Ruimtevaartlaboratorium 
wijst echter uit dat het in elk ge-
val geen verhoogd risico oplevert 
op vliegtuigbotsingen. Ook twij-
felt de provincie aan een moge-
lijk argument dat de aanleg door 
de Westflank goedkoper zou 
zijn. Driessen: “Dat is nu mis-
schien wel zo, maar daarmee za-
del je het project Westflank ver-
der wel met een onoverkomelijk 
probleem op. Als dit project niet 
door zou kunnen gaan komt de 
economische concurrentieposi-
tie van de Mainport Schiphol in 
gevaar. Dan is goedkoop uitein-
delijk duurkoop.”
Mocht EL&I de keuze maken 
voor de Westflank dan hoopt de 
provincie dat de Tweede Kamer 
een stokje steekt voor het plan. 
Volgens de provincie is dat goed 
mogelijk omdat de Tweede Ka-
mer in 2008 nog volop instem-
de met een keuze voor de ooste-
lijke variant. Het ministerie moet 
daarom volgens de provincie uit-
leggen waarom ze van mening is 
veranderd. In die overwegingen 
kunnen dan ook meteen de zor-
gen van de provincie meegeno-
men worden.
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Milieudefensie publiceert Provinciale kieswijzer
PVV slechtste optie wat milieu aangaat
Regio - Milieudefensie afd. 
Haarlem heeft een kieswijzer 
samengesteld voor de komen-
de Noord-Hollandse Provinciale 
Statenverkiezingen op 2 maart. 
Milieudefensie baseert de kies-
wijzer op de verkiezingspro-
gramma’s en de aandacht daarin 
voor het milieu. De  Groenen ko-
men er het beste uit op de voet 
gevolgd door GroenLinks en de 
SP. De PVV scoort het slechtst 
van allemaal. “|Wat niet mag 
verbazen van een partij die een 
goed milieu als een linkse hob-
by ziet”, zo geeft Milieudefensie 
aan. Maar ook VVD en CDA ha-
len weinig punten.

Milieudefensie las alle ver-
kiezingsprogramma’s van de 
Noord-Hollandse partijen en 
kende punten toe aan de hand 
van tevoren bepaalde criteria.

De kieswijzer geeft een duidelij-
ke uitslag: Groenen, GroenLinks 
en SP zijn het best, op enige af-
stand gevolgd door CU, PvdA, 
D66 en 50plus. De ouderenpar-
tij heeft een stuk minder aan-
dacht voor het leefmilieu. De 
echt rechtse partijen CDA, VVD 
en PVV zijn partijen die een goed 
leefbaar milieu niet als hoogste 
prioriteit aanmerken. De Dieren-
partij ontbreekt in het overzicht, 

omdat die nog geen programma 
heeft gepubliceerd.

De partijen werden beoordeeld 
op 12 criteria, zoals wegenaan-
leg, de prioriteit die zij geven aan 
economische groei, biologische 
landbouw, groene energie etc. 
Op al deze criteria werden plus- 
en minpunten toegekend, die 
in een overzichtelijke tabel zijn 
weergegeven. Door optellen van 
alle punten werd een totaalsco-
re toegekend. Als uitersten staan 
De Groenen op plus 14 punten, 
en de PVV op min 11.
De kieswijzer is te zien op www1.
milieudefensie.nl/lokaal/haarlem

Valentijnstaart D66 voor
Vrienden Wandelbos Groenendaal
Heemstede - Afgelopen zater-
dag, 12 februari, kreeg de Ver-
enging Vrienden van Wandelbos 
Groenendaal de jaarlijkse Valen-
tijnsattentie van D66 Heemste-
de overhandigd. Op het brug-

getje bij de Ritzema Boskade – 
toepasselijk in het Groenendaal-
se bos- mocht bestuurslid Ruud 
Spaans een speciale vleermui-
zentaart in ontvangst nemen van 
fractievoorzitter But Klaasen.

Jaar van de vleermuis
“2011 Is het jaar van de vleer-
muis”, aldus But Klaasen, die zijn 
huiswerk had gedaan en wist op 
te sommen welke zeven soorten 
vleermuizen er voorkomen in het 
Groenendaalse bos. Dat zijn de 
Watervleermuis, de Rosse vleer-
muis, de Ruige Dwergvleermuis, 
de Laatvlieger, de Grootoorvleer-
muis, de Gewone dwergvleer-
muis en de Baardvleermuis.
Ook Hein Struben, de Overveen-
se D66-kandidaat voor de Pro-
vinciale Staten, was onder de 
indruk van de flora en fauna in 
het bos. Hij was speciaal naar 
Heemstede gekomen om te la-
ten zien dat ook de Provincie se-
rieus werk maakt van natuurbe-
houd in Kennemerland.

Vrijwilligers van
onschatbare waarde
Elk jaar zet D66 rond Valentijns-

Hoogspanningsmasten op 
westflank Haarlemmermeer?

dag een groep vrijwilligers in het 
zonnetje om duidelijk te maken 
dat zij vrijwilligers van onschat-
bare waarde vindt voor de sa-
menleving. Dat geldt zeker voor 
de Vrienden van Wandelbos 
Groenendaal die al sinds 1989 
zich inzetten voor een plezierig 
en vrij gebruik van het bos. Ruud 
Spaans: “We helpen het bos zo 
te beheren dat zowel de recre-
atieve functie als het milieu er 

baat bij hebben. We praten mee 
over de ontwikkeling van het bos 
en investeren in zaken als bank-
jes en speeltoestellen.”

Nieuwe leden
De vereninging verwelkomt 
graag nieuwe leden. Al vanaf 6 
euro bent u Vriend van Wandel-
bos Groenendaal. Kijk voor meer 
informatie op www.wandelbos-
groenendaal.nl.



Als het aan de Partij voor de Die-
ren ligt komt er een verplich-
te collectieve verzekering tegen 
faunaschade voor agrariërs. Op 
basis van de schade die in 2009 
door het Faunafonds is uitge-
keerd, zou de premie van deze 
verzekering zou in 2009 4,50 eu-
ro per hectare zijn geweest. 
Op dit moment betaalt de belas-
tingbetaler via het Faunafonds 
de schade die door in het wild 
levende dieren worden veroor-
zaakt. Omdat schade door wild 
voor boeren een normaal be-
drijfsrisico is, vindt de Partij voor 
de Dieren dat het redelijk is als 
agrarische ondernemers premie 
betalen om zich te verzekeren. 
Zij kunnen eventuele schade 
met minder rompslomp vergoed 
krijgen door de verzekering.
 
Het huidige ganzenbeleid is mis-
lukt. Er is veel geld gestoken in 
het subsidiëren van opvangge-
bieden voor ganzen die in Ne-
derland overwinteren, maar die 
gebieden voorkomen niet dat 

daarbuiten schade ontstaat. 
Door de ganzen in principe over-
al te gedogen, worden de miljoe-
nen subsidie bespaard.
Een verdere besparing wordt be-
reikt doordat de faunabehee-
reenheid, bestaande uit jacht-
houders die door de provincie 
worden betaald, wordt opge-

16 februari 2011 pagina 15

Schaatswedstrijden om de Kees Jongert bokaal
Regio - Zaterdag 19 februa-
ri organiseert ijsclub Kees Jon-
gert voor de 27e keer de jaar-
lijkse schaatswedstrijden om de 
Kees Jongert bokaal op kunst-
ijsbaan Kennemerland te Haar-
lem. De wedstrijden beginnen 
om 17.00 uur.
De deelnemende verenigingen 
zijn die verenigingen die weke-
lijks trainen op de kunstijsbaan 
aangevuld met een aantal gast-
verenigingen. Er wordt door de 
dames en heren, van pupil tot 
veteraan, gestreden op maar 
liefst 27 onderdelen over afstan-
den van 500 m. tot 5000 m.  Als 
extra staat er ook dit jaar weer 
een ploegachtervolging op het 
programma. Iedere vereniging 
stuurt zijn beste rijder/ster per 
onderdeel de baan op. In fei-
te mag de winnaar zich club-
kampioen van de ijsbaan Ken-

nemerland noemen. IJsclub Nut 
en Vermaak uit Leimuiden werd 
vorig jaar winnaar van de felbe-
geerde Kees Jongert bokaal, een 
verzilverde noor. IJsclub de Blau-
we Beugel uit Rijsenhout werd 
winnaar van de runner-up trofee, 
een verzilverde doorloper. De-
ze laatste prijs gaat naar de club 
die de meeste progressie heeft 
gemaakt t.o.v. het voorgaande 
jaar. Winnaar op het spectaculai-
re onderdeel ploegachtervolging 
werd IJsclub ter Aar.
Een van de deelnemende ver-
enigingen is IJsclub Haarlem uit 
Haarlem. De wedstrijden begin-
nen om 17.00 uur en de toegang 
tot deze wedstrijden is gratis. Al-
le clubs rekenen op de steun van 
hun trouwe leden en supporters, 
zodat de rijders/-sters optimaal 
gemotiveerd aan de start ver-
schijnen om hun beste seizoen-

prestaties te laten klokken en zo 
de benodigde punten voor hun 
club binnen halen. Voor u een 
reden te meer om kennis te 
maken met de mooie kunstijs-
baan en uw plaatsgenoten aan 
te moedigen.

Dat beloofde niet veel goeds...
A lijn:
Wederom kwamen Tine Posthuma en Irma v.Roosmalen als eer-
ste uit de strijd. Op spel 1 kregen zij een top in de schoot gewor-
den. Menigeen zat in klein slem schoppen en dat werd een down 
gespeeld. De dames mochten van Anita v.d.Meulen en Joke v.Dam 
het slem maken met een overslag. An Heemskerk en Henk Vledder 
mochten weer eens in de A lijn optreden en zagen de tegenstanders 
op papier. Dat beloofde niet veel goeds, maar aan het eind van de 
rit waren zij tweede met 55,21%. Enkele topparen uit de A lijn lieten 
het behoorlijk afweten. Pim Houtzager en Jan Zwaneveld kwamen 
niet verder dan 41,67%, terwijl Joke v.d.Lans en Helmie v.d.Berg niet 
meer dan 36.81% bij elkaar konden sprokkelen. Ans Pieters en Lies-
beth Warmerdam hebben het ook wel eens beter gedaan. Zij wer-
den elfde met 47,22%. Jan en Joop Warmerdam konden het met 
50% nog een beetje droog houden. 
B lijn:
Gerard v.d.Berk mocht met Theresia v.d.Horst in de A lijn spelen en 
hij legde met 51,39% een redelijk basis voor de toekomst. Marijke 
v.Lamoen en Ronald v.d.Holst hebben het mogelijk nu in de vingers. 
Met een score van 61,42% werd de eerste plaats gehaald. Er wordt 
ook minder gemopperd aan tafel en misschien scheelt dat. Ali Boe-
der en Roos v.d.Elst konden met 59,08% aardig in het spoor van de 
leiders blijven. Op het laatste moment werd Ton Lemmers opgeroe-
pen om met Hannie Koek te komen spelen. Een score van 56,75% 
was het resultaat. Omdat Ton geen lid (meer) is van Bel Air werd het 
gecorrigeerd naar 55%. Riek en Nico Timmers leverden een puike 
prestatie op spel 9. Zij boden het klein slem ruiten uit en haalden als 
enige dit met een overslag. Met 55,65% nestelden zij zich in de top. 
Rietje Koopman en Ingrid Roosendaal zijn te goed voor de C lijn, 
maar in de B lijn kunnen zij geen potten breken. Met 35,50% wer-
den zij laatste. Riek en Gerard Hageman hadden een slechte dag, 
want zo kan men het resultaat (42,42%) wel omschrijven. Wieck 
v.Baars en Toos v.d.Tweel werden gered door de reglementen, om-
dat hun score van 42,58% opgewaardeerd werd naar 45%.  Kees 
Doorn en Gert v.d.Beld mochten als extra paar promoveren, omdat 
zij veel te sterk zouden zijn voor de C lijn. Het resultaat van 51,17% 
geeft dat nog niet aan.
C lijn:
Het resultaat spel 12 in de C lijn was mede verantwoordelijk voor 
de grote score (65,63%) voor Fia de Kluijver en Marrie Mesman. 
Als enige boden en haalden zij klein slem SANS. Marlies ten Kate 
speelde met haar partner van Adriaan Pauw en behaalden 54,17%. 
Ook Irma Klinkhamer en Jan v.Dam kwamen met 52,60% in de top 
drie terecht. An Touw en Els Zonneveld waren aan elkaar gekop-
peld en met 52,08% waren zij best tevreden. Klaas Westra speel-
de weer met een invalster. Deze keer was Madelon Meijer de ge-
lukkige en zij behaalden 50%. Jenny v.Heuckelum en Herre Mos-
tert konden nog maar net de laatste plaats ontwijken met een resul-
taat van 43,23%, omdat Truus Rekké en Diny Heideman op 34,90% 
bleven steken.
Piet van den Raad

INGEZONDENPartij voor de Dieren:
“Faunabeleid kan diervriendelijker”

Foto: Anika Peper

Regio - De Noord-Hollandse commissaris van de Koningin, de 
heer Remkes, nam maandag jl. de schaduw flora- en faunano-
ta van de Partij voor de Dieren in ontvangst. In deze nota stelt 
de partij een hervorming van het beleid voor. Nu worden veel 
vergunningen voor het doden van dieren verleend om schade 
te voorkomen, maar dat leidt voornamelijk tot dierenleed. Met 
het alternatieve flora- en faunabeleid staat de provincie geen 
vergunningen toe om dieren te doden. Wel mogen dieren om 
schade te voorkomen worden verstoord.

heven. De provincie behandelt 
en verstrekt in de toekomst zelf 
aanvragen om dieren te mogen 
doden. Alleen als er geen alter-
natieven zijn en de volksgezond-
heid of de veiligheid in gevaar is 
en bij ondraaglijk lijden van die-
ren mogen wilde dieren worden 
gedood. Dat is een grote vooruit-
gang in diervriendelijkheid, om-
dat er nauwelijks nog dieren zul-
len worden geschoten.
Ook investeert de provincie in 
opvang van gewonde wilde die-
ren door financiële bijdragen 
aan de bestaande opvangcentra 
voor in het wild levende dieren. 
Die centra vangen jaarlijks ruim 
21.000 dieren uit de provincie op.

Haarlemse wall of fame in Stadhuis
Regio - In de refter van het stad-
huis is momenteel een over-
zichtstentoonstelling van Nieuwe 
Gracht Producties te zien, een sa-
menwerkingsverband tussen de 
kunstenaars Michaëla J. Bijlsma 
en Eric J. Coolen. Dit duo heeft 
het initiatief genomen om beken-
de en minder bekende Haarlem-
mers, die iets voor de stad heb-

ben betekend, in het zonnetje te 
zetten. Dit doen ze door middel 
van de Haarlemse wall of fame 
(Faammuur), een groot doek dat 
een jaar lang als een zogenaam-
de groeiexpositie in de stadsbibli-
otheek hangt. Iedere week ver-
schijnt er op deze muur een nieu-
we originele illustratie van een 
(minder) beroemde Haarlemmer.

Heemstede - Een professor is 
ontvoerd. De beveiligingscame-
ra laat zien dat iemand heeft in-
gebroken en de professor heeft 
meegenomen. Het is van groot 
belang dat de Spyctives (de deel-
nemers) de dader(s) ontmaske-
ren en de professor snel terug-
vinden, voordat de ontvoerders 
de uitvinding te pakken kunnen 
krijgen. Een leuk en spannend 
spel, dat wil je niet missen!
Opgeven kan tot 19 februari, 
maar wacht niet te lang. De ont-
voering van Professor Ravos is 
op dinsdag 22 februari van 13.30 
tot 17.00 uur en meedoen kost 
5,00 euro. 

Opgeven of meer informatie: 
plexat@casca.nl, tel: 023-548 38 
28 of bij de receptie van de Lui-
fel. 
Voor alle Krokusvakantie-activi-
teiten geldt: opgeven kan tijdens 
andere Plexat activiteiten, via de 
receptie van Casca de Luifel, op 
werkdagen van 9-12 uur, Heren-
weg 96, Heemstede,  tel: 023-
548 38 28-1, via de Plexat hyves: 
plexat-heemstede.hyves.nl of via 
bovenstaand emailadres. 
De Herenweg is in onderhoud 
van 14 februari tot juni 2011. Dat 
kan wat ongemak geven. Ge-
bouw de Luifel blijft wel bereik-
baar.

Spannend spel in voorjaarsvakantie
De ontvoering van professor 
Ravos (11 t/m 14 jaar)
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Noëlle, Marc, Mats, Miranda, Dorian, Florens, Ria, Teijler, Daniël, 
Yorick en Fleur.

Seizoen voor G-zwemmers 
HPC kan niet meer stuk

Heemstede – De G-zwem-
mers van HPC Heemstede wer-
den kortgeleden verrast met 
een prachtig rood Clubshirt van 
de hoofdsponsor de Van Oos-
ten Groep. Sinds jaren is er 
bij HPC de mogelijkheid voor 
mensen met een beperking 
om te komen zwemmen. Iede-
re zaterdagochtend van 9 tot 
10 uur wordt het golfslagbad 
van zwembad Groenendaal af-
gehuurd. Bij het G-zwemmen 
wordt uitgegaan van de in-
dividuele belangen van iede-
re zwemmer want de doelstel-
lingen verschillen per persoon. 
De één doet het om de spie-
ren soepel te houden en de an-
der werkt graag aan zijn condi-
tie, maar in alle opzichten staat 
ontspanning en plezier maken 
in het water centraal. De groep 
bestaat uit volwassenen, ado-
lescenten en een aantal kinde-
ren die allen met of zonder be-
geleiding komen. Er is een ge-
kwalificeerd zweminstructri-
ce aanwezig en momenteel oe-
fenen drie kinderen op geheel 
eigen tempo voor hun A di-
ploma. Yorick en Daniël heb-

ben vorig jaar hun A diploma 
behaald en zijn nu zelfs bezig 
voor hun B diploma! Miranda 
Burger is sinds augustus 2010 
de drijvende HPC kracht achter 
dit concept. Zij zegt: “het is een 
feest om deze zwemmers te 
mogen begeleiden. Ze beleven 
er zó veel plezier aan! We ein-
digen altijd met golven en dat 
vindt iedereen helemaal gewel-
dig. Alleen voor Teijler betekent 
de bel dat het tijd is om van de 
glijbaan af te komen, want dat 
doet hij het allerliefst!”

De zwemmers waren zichtbaar 
blij met hun nieuwe shirt. Voor-
al de kleur viel in goede aarde 
want rood staat iedereen leuk 
en het is zelfs Mats zijn lieve-
lingskleur! Ria, die al sinds jaar 
en dag meehelpt, was zó trots 
op haar shirt dat ze hem aan-
hield om aan haar visite te la-
ten zien. Ook Thiandi vond haar 
shirt prachtig. Helaas staat zij  
niet op de foto omdat ze gauw 
naar paardrijden moest. Meer 
informatie over het G-zwem-
men is te vinden op:
www.hpcheemstede.nl

Wel of niet voetballen bij VEW
Heemstede - Afgelopen zater-
dag was weer zo’n dag van wel 
of niet voetballen. De wedstrij-
den op ‘gewone’ voetbalvelden 
waren bijna allemaal afgelast. De 
training van de mini’s kon geen 
plaats vinden op het kunstgras-
veld (zie foto), dus dit festijn ging 
niet door. Er werd overigens nog 
wel gevoetbald. De D-junioren 
verloren thuis met 3-5 van het 
fysiek sterke Hoofddorp. De B-2 
junioren behaalden een knap-
pe 2-4 overwinning bij HBC. Een 
wonder was de afgelasting van 
de wedstrijd Zandvoort-b- VEW-
b. In zandvoort kan je (bijna) al-
tijd voetballen.

Het programma voor
zaterdag 19 februari:
Hoofddorp-1- VEW-1  14.30 uur

SCW-2- VEW-2       12.00 uur
WVHEDW- VEW-3       12.00 uur
Zandvoort- VEW-4       14.30 uur
Roda-vet- VEW-vet       14.30 uur
VEW-b2- HBC-b     10.30 uur
De B-1, de D- en de E- junioren 
zijn vrij. Het is een inhaal zater-
dag dus kunnen er wedstrijden 
ingelast worden. Kijk hiervoor op 
www. vewheemstede.nl

Vrijdag 11 februari werd er weer 
geklaverjast.
1. Nelly Stolk           5453 punten
2. Siem van Egmond 5389 pun-
ten
3. Fred van Egmond 5351 punten
De  Poedelprijs was voor Sandra 
Klaver mrt 3515 punten
De volgende klaverjasavond is: 
vrijdag 11 maart, aanvang 20.00 
uur.

Duelmeet Virto – GSV Heemstede
Heemstede - In het mooie 
plaatsje Breukelen is een gym-
nastiekvereniging, genaamd Vir-
to. Door een duo-baan  bij beide 
verenigingen, was het voor Car-
lijn niet veel moeite om een wed-
strijd te organiseren tegen GSV 
Heemstede. De twee trainsters 

maakten 2 wedstrijden van 4 
groepen. Gelukkig was de door-
stroming van het verkeer op de-
ze vrijdag ons goed gezind en 
konden we op tijd beginnen met 
de eerste wedstrijd. 
Ondanks dat er niets op spel 
stond, waren sommige meisjes 

erg zenuwachtig. Voor Mare en 
Cindy was het de eerste echte 
wedstrijd.  Met maar liefst 2 ju-
ryleden per toestel werd naar de 
oefeningen gekeken en zij kwa-
men tot de conclusie dat er wei-
nig verschil tussen de meisjes 
zat. De medailleverdeling was 
precies gelijk, 6 meisjes van Vir-
to tegen 6 meisjes van GSV. Lau-
ra en Mikki waren beide eerste, 
Christa tweede, en Cindy, Julie 
en April derde. 
Omdat de juryleden niet  alle-
maal over een speciaal brevet 
beschikte werd overgegaan op 
de “oude” manier van jureren. 
Dit houdt in dat oefeningen niet 
boven een 10 uitkwamen. Som-
mige kwamen erg dicht bij de 10, 
dus hadden een bijna perfecte 
oefening gedraaid.
De meisjes van GSV deden het 
erg goed en namen  dan ook de 
meeste medailles mee naar huis.  
Bij deze wedstrijd kwamen Roos, 
Myrthe en Rivka op de eerste 
plaats, Emma, Vera en Marlijn 
tweede, en Renee op de derde 
plaats.

Jacobaschool kampioen school schaken
Heemstede - Dinsdagmiddag, 
Beatrixschool, ziet er leeg uit, het 
is er muisstil. Toch is er volgens 
de informatie wel iets gaande op 
de eerste etage. Het is nog muis-
stil op de trap, in de gang bo-
ven staat een dertigtal ouders  
gespannen te kijken naar wat 
zich in dat klaslokaal afspeelt. 
Hier wordt door zes scholen ge-
schaakt om Heemsteeds school-
kampioenschap.
Een belletje van wedstrijdorga-
nisator, Van Dorsselaer, een be-
kende in de Kennemer schaak-
kringen, klinkt. Nog twee minu-
ten. Dan geven de kinderen aan 
de tafels elkaar de hand. Zo hoort 
dat na een partij. Wedstrijdleider 
Noord-Holland, Peter Borgwat 
rekent uit wie de eindwinnaar is 
van het toernooi. Ook wethou-
der Jur Botter is benieuwd naar 
de uitslag. In de finale won de 

Beatrixschool 2 van De Ark met 
5-0 en de Jacobaschool met 3-2 
van de  Ark 1. Helemaal beslis-
send was de laatste finaleron-
de waarin Jacoba met 3 tegen 2 
van Beatrix won en daarmee de 
Johan Brouwer trofee. De wet-
houder vindt het jammer dat 
het aantal scholen dat meedoet 
aan dit schoolschaaktoernooi 
dit jaar ineens kleiner is gewor-
den.” 

Een aantal scholen heeft zomaar 
afgehaakt. Zet het op de agenda, 
het is waardevol voor de kinde-
ren, ze leren logisch denken en 
dat komt ze later altijd van pas”. 
Hij ging graag op de foto met dit 
winnend team van spelers van 
zes kinderen uit groep 5 tot en 
met groep 8.
Die winnaars waren Esmee en 
Sterre Langeveld, Victor van der 

Sman, Luuk Robertus, Roos Kop-
penol  en Maurits van Poelje.
Dit team gaat als kampioen van 
Heemstede meedoen aan de 
schoolschaak kampioenschap-
pen van Noord-Holland, waar 
ze Peter Borgwat weer tegenko-
men. Deze schaakliefhebber is al 
meer dan dertig jaar de regio-
leider van de Noord-Hollandse 
schaakbond.
Ook hij ziet volgend jaar, net 
als de wethouder Jur Bot-
ter, weer graag alle basis-
scholen van Heemstede in de 
finalewedstrijden, die dan geor-
ganiseerd worden door de win-
naar van 2011, de Jacobaschool! 
Daar is de heer van Dorsselaer 
weer bij en De Heemsteedse 
Schaakclub wil graag assisteren 
bij de organisatie van de wed-
strijden.
Ton van den Brink 



T/m eind maart
• Schilderijenexpositie Net-
ty Uijtendaal en Jan Smakman 
in Bibliotheek Noord, Plane-
tenlaan 170, Haarlem. Gratis 
toegankelijk tijdens openings-
tijden. Kijk voor meer informa-
tie op www.sbhaarlem.nl.

T/m zaterdag 12 maart
• In Galerie Annee exposi-
tie van Susan Schildkamp 
(schilderijen) en Marijke 
Gémessy (keramische ob-
jecten met neon).
Gedempte oude Gracht 33, 
Haarlem. Info: tel 023-5325231 
– 06-242418488.
www.galerieannee.nl

T/m maandag 14 maart
• Koninklijk Zilver in Mu-
seum de Zwarte Tulp Lis-
se. 48 Keramisten tonen werk. 
Ook zijn schilderijen te zien. 
Grachtweg 2A te Lisse. Ge-
opend van dinsdag tot en met 
zondag van 13.00 uur tot 17.00 
uur. (zie ook de website www.
museumdezwartetulp.nl) 

T/m zondag 3 april
• Nieuwe tentoonstelling in 
het Archeologisch Museum 
Haarlem: Proost! Bierbrou-
wen in Haarlem, 1250-1650. 
Grote Markt 18k, Haarlem.

Tot zondag 8 mei 
• Tentoonstelling Leren 
voor het leven in het His-
torisch Museum Haarlem, 
Groot Heiligland 47, Haarlem.
Tel : 023 5422427. www.histo-
rischmuseumhaarlem.nl

Muziek

Vrijdag 18 februari
• Hot Club de Frank - TAF 
TAF! Aanvang: 20.15 uur, toe-
gang: 12,50 euro.
Swing met een fikse scheut 
Roemeense zigeunermuziek. 
Locatie: kapel RHH, Hage-
straat 10, Haarlem.
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t/m vrijdag van 9.00 tot 16.00 
uur en 45 minuten voor aan-
vang. Telefonisch reserveren 
via theaterlijn: (023) 548 38 38.

Zaterdag 5 maart
• Freek de Jonge speelt 
‘Neven’. Ingelaste voorstel-
ling (try-out). Avondvullen-
de conference met frappante 
familiebanden als leidraad. 
Theater de Luifel,  Herenweg 
96 in Heemstede. Aanvang: 
20.15 uur. De entree is 19,50 
euro. 
Kaartverkoop via inschrij-
ven en verloting. theaterdelui-
fel@casca.nl of 023-548 38 28 
kies 1. 

Divers
Vrijdag 18 februari 
• Lezingavond Groei & 
Bloei Bennebroek: ‘De pad-
dentrek, een reis door de 
nacht’. In het Trefpunt van de 
Protestantse Kerk, Akonieten-
plein in Bennebroek, aanvang 
20.00 uur. Entree is gratis.

Donderdag 24 februari
• Lezing Eveline Stoel ‘As-
ta’s ogen’ bij Boekhan-
del Blokker, Binnenweg 138 
Heemstede. Familiegeschie-
denis, introductie tot de Indi-
sche geschiedenis en cultuur, 
een verhaal over integratie. 
Aanvang: 20u. Toegang: 5 eu-
ro. Reserveren: 023 – 5282472.

Regio
Exposities

Februari
• Fototentoonstelling ‘de 
Upside van Down’ in Spaar-
ne Ziekenhuis Hoofddorp.
Foto’s van Eva Snoijink.

• Aurasomakunst van Anita 
Poelman in bibliotheek Duin-
rand Hillegom (Sportlaan 1).
De expositie geeft een over-
zicht van haar werk zoals de 

Heemstede/
Bennebroek

Exposities

T/m maandag 28 februari
• Bibliotheek Duinrand 
Bennebroek toont exposi-
tie van nicht en neef Margy 
Dernison en Martien Hers-
man. Margy Dernison expo-
seert met aquarel- en pastel-
werk. Martien Hersman begon 
7 jaar geleden als autodidact 
amateurschilder. Bennebroe-
kerlaan 3. Tel. 023/ 5847712.

T/m maart
• Kunst van Auke Meenks 
bij Peter Grajer makelaars. 
Geopend van maandag t/m 
vrijdag van 08.30 tot 17.30 uur 
en op zaterdag van 10 uur tot 
16 uur. De toegang is gratis.
Raadhuisstraat 67.
Info: www.petergrajer.nl / tel. 
023-547 46 45.

T/m vrijdag 4 maart
• Expositie Jan-Willem 
Wouters in de Luifel, He-
renweg 96, Heemstede. De 
thema’s in zijn werk zijn 
vervreemde landschappen, 
de man/vrouw-relatie, micro-
energetische uitvergrotingen 
en kosmische soepen.

Heden tot half maart
• Expositie Rosita van Win-
gerden-Haarsma in het 
Raadhuis van Heemstede.
Vitrine in de hal van het 
Raadhuis met sieraden en ob-
jecten (in zilver en edelste-
nen).

T/m vrijdag 25 maart 
• Expositie Edmé Strauss, 
zorgcentrum Bosbeek aan 
de Glipperdreef 209, Heem-
stede.

Muziek
Zondag 20 februari
• Hedendaagse Koormu-
ziek vocaal ensemble Sola 
Re Sonare in de Oude Kerk 
Wilhelminaplein. Aanvang 

Agenda
Cultuur

15.00 uur. Toegang gratis. Na 
afloop is thee, koffie en gebak 
verkrijgbaar in naastgelegen 
Pauwehof.

Woensdag 23 februari
• Chansonnière Micheline 
van Hautem in Oude Slot 
Heemstede. Aanvang: 20.15 
uur. Ingang Ringvaartlaan. 
Toegang: 18,- euro/15,50 eu-
ro. Reserveren www.podium-
oudeslot.nl. of 06-13133626.

Vrijdag 25 februari
• Concert Chopin & Friends. 
Pianiste Nino Gvetadze met 
het Rubens Quartet Program-
ma ‘Chopin & Friends’: Cho-
pin, ballade nr. 1 en het pia-
noconcert no.1. Beethoven, 
Opus 18  no. 3. Aanvang 20.15 
uur, de Oude Kerk, Wilhelmin-
aplein Heemstede. Toegang: 
18,- euro / 15,50 euro. Reser-
veren 06-13133626 of www.
podiumoudeslot.nl.  

Theater

Zaterdag 19 februari
• Russin zkt man. Irena
Filippova zingt in Theater de 
Luifel, Herenweg 96 in Heem-
stede. Aanvang: 20.15 uur. De 
entree is 16,50 euro. CJP/65+ 

15,50 euro. Telefonisch reser-
veren via theaterlijn:
(023) 548 38 38.

Zaterdag 26 februari
• Voorstelling Anne van 
Veen in Theater de Luifel, 
Herenweg 96 in Heemstede. 
Aanvang: 20.15 uur. De entree 
is 15,50 euro - CJP/65+ 14,50 
euro. Kaartverkoop van maan-
dag t/m vrijdag van 9.00 tot 
12.00 uur en 45 minuten voor 
aanvang.Telefonisch reserve-
ren via theaterlijn: (023) 548 
38 38.

Zondag 27 februari
• Jeugdvoorstelling Oma’s 
Oma, te zien in Theater de 
Luifel,  Herenweg 96 in Heem-
stede. Aanvang: 14.30 uur. De 
entree is 10,- euro. Leeftijd: 7+.
Kaartverkoop van maandag 

Hart Energie Sterren, het Hart 
Energie Schilderij, olieverf-
schilderijen, tassen van vilt, en 
kleurige met de hand gewe-
ven shawls. Info: www.auras-
omakunst.nl Bibliotheek, tel. 
0252/516726. hillegom@bibli-
otheekduinrand.nl

Donderdag 17 februari
t/m zondag 6 maart 
• Sculptuur, schilderijen en 
grafiek van Jan Staphorst 
in De Waag Haarlem. Ope-
ningstijden: donderdag tot en 
met zondag 13.00-17.00 uur. 
Info: www.kzod.nl

Zaterdag 19 t/m zondag
27 februari
• Opa’s en oma’s gratis naar 
het Historisch Museum 
Haarlem: De tentoonstel-
ling ‘Leren voor het Leven’. 
Over onderwijs van vroeger. 
Groot Heiligland 47, tel: 023-
5411427. www.historischmu-
seumhaarlem.nl

Tot zondag 27 februari 
• Overzichtstentoonstelling 
in de refter van het Haar-
lemse stadhuis. Illustraties, 
textiel, lelijke Eenden, Abra-
sems, Aangeklede Poëzie, een 
Wall Of Fame en meer. Gra-
tis toegang. Open tijdens kan-
tooruren.

T/m 27 zondag februari
• ‘Dossier Van Gogh: gek of 
geniaal?’ Tentoonstelling in 
het Dolhuys, Schotersingel 
2, Haarlem. Tentoonstelling 
spitst zich te op laatste twee 
jaar van het leven van de kun-
stenaar, waarin hij onder meer 
was opgenomen in een inrich-
ting in St. Rémy, Frankrijk.

T/m woensdag 2 maart 
• Expositie Haarlemse 
schilder Hannes Kuiper, 
geïnspireerd op de warm-
te van de zomer en de 
schoonheid van de poëzie. 
Bibliotheek Centrum, Gast-
huisstraat 32 te Haarlem.
Toegang is gratis. Meer infor-
matie op: www.sbhaarlem.nl. 

T/m zondag 6 maart
• Expositie Pär Strömberg – 
Into the Starless Night. Lo-
catie: Galerie 37 ( voortzet-
ting van Galerie 37 Spaarne-
stad, die zich met ingang van 
2011 splitst in twee instellin-
gen: 37PK, platform voor kun-
sten, Haarlem en Galerie 37, 
galerie voor hedendaagse 
beeldende kunst). De schil-
derijen van de Zweedse kun-
stenaar Pär Strömberg tonen 
verstilde landschappen. Groot 
Heiligland 37, Haarlem, (0)6-
10142540 / www.galerie37.nl



Zondag 20 februari 
• Dudok kwartet speelt J. 
Haydn - S. Prokofiev - L. 
van Beethoven in Protest. 
Kerk Zandvoort. Kerkplein 
1. Aanvang: 15.00 uur (kerk 
open 14.30 uur). Aanvang: 5 
euro. Meer informatie: www.
classicconcerts.nl 

Zaterdag 26 febrauri 
• Componist Hans Kox in 
Museum de Cruquius om 
16.00 uur. Speciaal concert 
met celliste Pamela Smits en 
pianist Maarten den Hengst. 
Kaarten: www.CruquiusCon-
certen.nl of via de kassa van 
schouwburg de Meerse 023-
5563707.
 
Zondag 27 februari
• Timora Rosler en Frede-
rieke Saeij s presenteren 
zeldzame duo’s  en solo’s 
in het gemeentehuis Bloemen-
daal, Bloemendaalseweg 158, 
Overveen. Aanvang: 11.45 uur. 
Losse kaarten 18 euro. CJP 
en jeugd t/m 25 jaar: 8 eu-
ro (inclusief koffie). Voorver-
koop losse kaarten bij Prime-
ra Postkantoor, Bloemendaal-
seweg 234, Overveen, tel 023-
5272742 en op de dag van de 
concerten aan de kassa in de 
zaal. Info: www.muzenforum.nl

Woensdag 2, donderdag 3
en vrijdag 4 maart
• Muziekavonden woens-
dag 2, donderdag 3 en vrij-
dag 4 maart op het Coorn-
hert Lyceum met optredens 
van ensembles, instrumen-
taal en vocaal. 
Kaarten kosten 2,50 euro per 
stuk. Bestellen: 023-5121616 
of via info@coornhert.nl. 

Theater
Woensdag 23 februari
• Zula leert zwemmen, 
voorstelling vanaf 4 ja ar. 
Poppentheater De Zilveren 
Maan.
Locatie: in de Aardappelkel-
der op Landgoed Elswout, Els-
woutslaan 28 te Overveen.
Reserveren en meer info: 06 
229 462 90 of www.poppen-
theaterdezilverenmaan.nl

Zondag 27 februari 
• Poppentheater Dubbe-
le Jan speelt hun nieuwe 
voorstelling ‘Twiet, twiet, 
twiet’ op Landgoed Elswout 
Overveen. Aanvang: om 11.00 
uur. Reserveren en meer info: 
06 229 462 90 of www.pop-
pentheaterdezilverenmaan.nl

Divers
Donderdag 17 februari
• Lezing door auteur Anne-
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je t van der Zijl ‘Zoektocht 
naar de diepte’ 
Onder meer schrijfster van de 
roman Sonny Boy. Lezing, 10,- 
euro. Van 20-22 uur. Leslo-
catie Leidsevaart 220, 2014 
Haarlem.
Inschrijven: www.volksuniver-
siteit-haarlem.nl

Zondag 20 februari 
• Tante Heintje  Dag in 
Draaiorgelmuseum Haar-
lem, gewijd aan het in Am-
sterdam bekende orgeldraai-
ers-echtpaar Jan van Rossum 
en Hendrika van Rossum-
Bakker. (periode 1905-1937). 
Küppersweg 3. Aanvang 12 
uur. Toegang gratis. Info:
www.draaiorgelmuseum.org

Zondag 27 februari
• Lezing Tibetaans boed-
dhisme door Lama Geshe 
Ngawang Zopa in Ruimte De 
Garage, Kennemerstraat 11a 
zw te Haarlem: ‘Omgaan met 
boosheid en irritatie’. Tussen 
16.00-17.30 uur.
Wat doet boosheid met ons-
zelf en de ander? Lost het iets 
op om kwaad te worden? De 
lama zal proberen deze vragen 
in de boeddhistische context 
te beantwoorden en te advi-
seren, 12,50 euro. Aanmelden: 
contact@boeddhasgompa.nl 
of 06-22819591. Voor meer in-
fo: www.boeddhasgompa.nl

• Snuffelmarkt in Spaarne-
hal Schalkwijk , Fie Carel-
senplein 1, 9.30-16 uur. Entree 
2,00 euro. Info: MIKKI, Carol 
Dieterman, Tel. 0229-244739 
of 06-51675411 E-mail info@
mikki.nl 

Zaterdag 5 maart 
• Kunstmarkt in de Pelgrim-
kerk in Haarlem-West aan de 
Stephensonstraat 1 (hoek Pijl-
slaan). Open van 11 tot 20 uur. 
Unieke kunstvoorwerpen van 
bekende en minder bekende 
kunstenaars en diverse acti-
viteiten. Meer info: www.pel-
grimkerk.nl of via griffioen@
quicknet.nl

Foto van Lama Geshe Nga-
wang Zopa.

Excursie Gemeentemuseum
Den Haag                                           
Berla ge Totaal!
Het Gemeentemuseum Den 
Haag is het laatste meester-
werk van de internationaal be-
kende architect H.P. Berlage en 
bestaat dit jaar 75 jaar. Om dit 
te vieren is er een grootse ten-
toonstelling gewijd aan Berla-
ge als totaalkunstenaar. Zijn 
bouwkunst, Berlage als per-
soon, maar vooral ook zijn in-
terieur- en meubelontwerpen, 
serviezen en metaalwerk, als 
ook zijn typografische werk 
worden getoond in de tentoon-
stelling Berlage Totaal! Berla-
ge was de belangrijkste archi-
tect van de 20ste eeuw, hij liet 
zich o.a. inspireren door de be-
roemde architect Frank Lloyd 
Wright. Tot op de dag van van-

daag geniet Berlage internati-
onaal aanzien. Hij kreeg vele 
opdrachten voor stadsvernieu-
wing, bruggen en openbare 
gebouwen in grote steden als 
Amsterdam en Den Haag. 
Op dinsdag 22 februari wordt 
verzameld om 9.15 uur in de 
hal van station Heemstede. U 
reist met het Openbaar Ver-
voer. Kosten: 12,50 euro, MK 
2,50 euro (incl. toegang en 
Cascakosten, excl. reiskosten 
en consumpties). 
Geef u snel op! Opgeven en 
betalen uiterlijk zaterdag 19 
februari (let op: deze datum 
is verlengd). Opgeven kan op 
werkdagen tussen 9 en 12 uur 
bij Casca in de Luifel, Heren-
weg 96, Heemstede. 

Film & lunc h bij Casca
(55+ en kleink inderen)
Donderdag 24 februari wordt 
bij Casca een Disney animatie-
film gedraaid. Met behulp van 

de modernste digitale techno-
logie zijn beeld en geluid van 
deze eerste en mooiste Disney 
Classic nu liefdevol hersteld. 
(Voor meer informatie over de 
inhoud en titel van de film kunt 
u even bellen). Leuke tip voor 
opa’s en oma’s: kleinkinderen 
zijn welkom om mee te genie-
ten van deze leuke film. Na de 
film kunt u in de foyer van de 
Luifel van een heerlijke lunch 
genieten.
Het hele film & lunch-program-
ma is van 10.30- ± 13.15 uur bij 
Casca in de Luifel, 
Herenweg 96, Heemstede. 
Kosten inclusief lunch: 10,00 
euro. Senioren van 65+ beta-
len 9,00 euro, kinderen tot 10 
jaar betalen 5,00 euro.  
In verband met de lunch graag 
vooraf reserveren uiterlijk dins-
dag 22 februari, dit kan te-
lefonisch bij de receptie van 
de Luifel: (023) 548 38 28 op 
werkdagen van 9-12 uur. 

Gratis kabaal
LET OP! Van elk artikel móet een vraagprijs worden vermeld!

*(Doorhalen wat niet van toepassing is)
Te koop/Aangeboden/Gevraagd* 
 1 regel G
 2 regels R
 3 regels A
 4 regels T
 5 regels I
 6 regels S

  Telefoon:

Deze bon kunt u uitknippen en inleveren bij:
Primera de Pijp, Raadhuisstraat 30, 2101 HH Heemstede

Of per post naar:
De Heemsteder, Visserstraat 10, 1431 GJ Aalsmeer
o.v.v. kabalen

GRATIS kAbAALTJES wORDEn GEPLAATST
OnDER DE VOLGEnDE VOORwAARDEn:
- Eén bon per week
- Géén onroerende goederen, woonruimte of auto's.
- Géén goederen en dergelijke met een waarde boven de € 500,- 
- Géén personeels- of zakenadvertenties.
- Géén werk gevraagd of aangeboden.
- brieven met te weinig porto worden niet in behandeling genomen.
- Altijd prijs vermelden

bETAALkAbAAL:
- Valt het aangebodene niet onder de bovenstaande voorwaarden, 
 sluit dan E 10,- bij in de enveloppe.

wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade 
van welke aard dan ook, ontstaan door niet tijdig of onjuist plaatsen 
van kabaaltjes. kabaaltjes kunnen op grond van hun inhoud, zonder 
opgaaf van redenen, worden geweigerd.
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NIEUWS

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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Volg ons op:

www.youtube.com/gemeenteheemstede heemstedetweet HeemstedeConnect (group)

Gedeputeerde Rob Meerhof van de Provincie Noord-Holland en wethouder Pieter van de 

Stadt bij de tunnel onder de Cruquiusweg. Afgelopen zaterdag (12 februari) werd de verbinding 

tussen het recreatiepad bij Het Oude Slot en het pad bij Park Meermond officieel in gebruik 

genomen. Ondanks het druilerige weer was er grote belangstelling om met gidsen van IVN 

(Vereniging voor natuur- en milieueducatie) Zuid-Kennemerland het ‘nieuwe’ gebied langs de 

oevers van de Ringvaart en het Spaarne verder te verkennen. Het gebied is toegankelijk voor 

fi etsers en wandelaars (maar niet voor honden) tussen zonsopgang en zonsondergang.

Feestelijke opening 
tunnel N201/Recreatiepad 

Afsluiting deel Herenweg 
(van noord naar zuid)

Overstaphaltes voor bus 4, 50 en 51

Busverkeer 

De lijnen 50, 51 en 4 in zuidelijke richting rijden via de Lanckhorstlaan, Heemsteedse 

Dreef, Camplaan en de Van Merlenlaan. De bushaltes op de Herenweg tussen 

Lanckhorstlaan en Kerklaan in zuidelijke richting (richting Bennebroek) zijn buiten 

gebruik tot juni 2011. In noordelijke richting blijft de bushalte ter hoogte van de 

Kerklaan gehandhaafd. De bushalte bij Kennemeroord wordt verplaatst richting de 

Koediefslaan.

Van noord naar afgesloten deel op Herenweg? Overstappen!

Reizigers in zuidelijke richting met een bestemming aan het afgesloten deel van de 

Herenweg (of aan de Provinciënlaan) kunnen deze bereiken door tijdens de reis over 

te stappen op de bus in de tegenovergestelde richting: Voor buslijn 4 is de halte aan 

het Valkenburgerplein en voor buslijn 50/51 is dat de halte Van Merlenlaan.

Alternatief OV

U kunt in plaats van de reguliere bus ook de OV-taxi nemen, telefoon 0900-8684, 

website www.biosgroep.nl. 

Daarnaast is er voor ouderen de mogelijkheid op werkdagen tussen 9 en 17 uur gebruik te 

maken van het vrijwilligersvervoer van de Stichting Welzijn Ouderen Heemstede 

(SWOH), telefoon (023) 528 85 10, website www.welzijnouderenheemstede.nl.  

Maandag 14 februari is het werk aan de 

Herenweg gestart. In de eerste fase, tot 

juni 2011, is het deel vanaf het kruispunt 

Kerklaan/Eykmanlaan tot en met de 

Koediefslaan afgesloten voor verkeer van 

noord naar zuid (richting Bennebroek). 

Andersom, van zuid naar noord, is 

verkeer over dit deel van de Herenweg 

wel mogelijk. Fietsers kunnen in twee 

richtingen over één fi etspad rijden. 

Vanaf de Westelijke Randweg uit Haarlem 

wordt het autoverkeer omgeleid via de 

Spanjaardslaan, Heemsteedse Dreef, 

Camplaan en de Van Merlenlaan. Het ver-

keer vanaf de Zandvoortselaan wordt 

omgeleid via de Lanckhorstlaan, 

Heemsteedse Dreef, Camplaan en de 

Van Merlenlaan. 

Informatie

Meer informatie is te vinden op de pro-

jectpagina “Reconstructie Herenweg” op 

www.heemstede.nl. Reageren per e-mail 

kan via herenweg@heemstede.nl.

•  Aanleg parkeerplaatsen voor 

veiligere Nijverheidsweg

 •  Werk aan de weg

In deze HeemstedeNieuws o.a.:
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De gemeente wil extra parkeerplaatsen 

realiseren aan de Nijverheidsweg. De 

parkeerplaatsen zorgen voor meer ruimte 

voor het verkeer op de Nijverheidsweg. 

Hierdoor zal de veiligheid met name voor 

de fi etsers (scholieren) verbeteren. Voor 

de aanleg van de parkeerplaatsen is een 

voorlopig ontwerp gemaakt. De werk-

zaamheden zijn gepland in de komende 

zomerperiode. 

Voorstel aanleg parkeerplaatsen

In het voorlopig ontwerp wordt uitgegaan 

van aanleg van 24 parkeerplaatsen 

haaks op de Nijverheidsweg, ter hoogte 

van de Industrieweg. Hiermee krijgt dit 

deel van de Nijverheidsweg hetzelfde 

uiterlijk als het zuidelijk deel. De parkeer-

plaatsen worden op enige afstand van 

de rijweg aangelegd: tussen de rijbaan en 

de parkeerplaatsen komt een ‘schrik-

strook’ van twee meter, die in tegels 

zal worden uitgevoerd. Als de parkeer-

plaatsen zijn aangelegd, wordt een parkeer-

verbod  ingesteld aan de oostzijde van 

de weg, tussen Van den Eijndekade en 

Hageveld.

Inspraak en inloopmiddag

Voordat het college van B&W een besluit 

neemt over het plan, willen wij u graag de 

gelegenheid geven uw mening kenbaar te 

maken. Hiervoor wordt op donderdag 

3 maart tussen 17.00 en 19.00 uur een 

inloopmiddag in de Burgerzaal van het 

raadhuis georganiseerd. U kunt vrij inlopen 

en dus  langskomen op het moment dat 

het u het meest schikt.

Schriftelijk

U kunt ook schriftelijk reageren op het 

plan. Uw schriftelijke reactie kunt u 

sturen naar Gemeente Heemstede, t.a.v. 

afdeling Voorbereiding Openbare Ruimte, 

Postbus 352, 2100 AJ Heemstede.

Om uw mening te kunnen betrekken bij de 

defi nitieve besluitvorming moeten wij uw 

reactie vóór 28 maart 2011 ontvangen.

Meer informatie

Een digitale versie van de tekening van het 

plan is te downloaden vanaf de gemeente-

lijke website. De tekening is in groot 

formaat te zien tijdens de inloopmiddag en 

gedurende kantooruren in het raadhuis.

Johan Wagenaarlaan

Tot medio februari 2011 worden in de Johan Wagenaarlaan de boomspiegels en parkeerplaatsen 

op diverse plaatsen hersteld. De werkzaamheden zorgen voor beperkte verkeershinder. 

Merwedeplantsoen

Tot begin maart 2011 wordt de bestrating van het Merwedeplantsoen op diverse plaatsen 

hersteld. De werkzaamheden zorgen voor beperkte verkeershinder.

Vondelkade

Tussen 14 februari en 4 maart is de Vondelkade ter hoogte van de Zandvoortselaan afgesloten 

voor autoverkeer. De Vondelkade kan in deze periode alleen bereikt en verlaten worden 

via het Roemer Visscherplein.

Zandvoortselaan, tussen Vondelkade en Roemer Visscherplein

Tussen 14 februari en 15 april 2011 wordt de Zandvoortselaan tussen Vondelkade en 

Roemer Visscherplein opnieuw ingericht. Doordat het werk in drie fasen wordt uit-

gevoerd, is telkens een weggedeelte afgesloten voor alle verkeer. De andere weggedeeltes 

zijn normaal bereikbaar. Tijdens de herinrichting blijven winkels en woningen bereikbaar 

voor voetgangers.

Herenweg, tussen Kerklaan en Koediefslaan

In de periode 2011-2015 wordt de Herenweg in vier fasen opnieuw ingericht. De 1e fase 

tussen Koediefslaan en Kerklaan wordt tot juni 2011 aangepakt. Verkeer kan alleen van 

zuid naar noord rijden. De werkzaamheden zorgen voor ernstige verkeershinder.

Uitgebreide informatie over het project Herinrichting Herenweg, de gevolgen en de voort-

gang vindt u op www.heemstede.nl > Actueel > Volg ’t beleid > Reconstructie Herenweg.

Leidsevaart Bennebroek

Van 17 februari tot medio augustus 2011 wordt op de Leidsevaart in Bennebroek de riolering 

vervangen. De werkzaamheden zorgen voor ernstige verkeershinder. Er zijn omleidings-

routes ingesteld. 

Kijk voor actuele informatie op www.bloemendaal.nl > Wonen> Wegen & Verkeer

  Werk aan de weg

Alles over opvoeden en opgroeien

Heeft u een vraag over de ontwikkeling van uw kind? Bent u op zoek naar een sportclub 

of naschoolse opvang? Voor al uw vragen opvoeden en opgroeien in Heemstede kunt 

u terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). In het CJG komt alle kennis over 

opvoeding en opgroeiende kinderen bij elkaar. De medewerkers weten de weg naar de juiste 

instantie en helpen u bij het vinden van het antwoord op uw vragen.

Centrum voor 

Jeugd en Gezin Heemstede

Lieven de Keylaan 7

2101 VD  Heemstede

Telefoon (023) 529 19 14,

e-mail cjg@heemstede.nl

Openingstijden: 

maandag, dinsdag, donderdag:  

09.00 tot 12.00 uur

woensdag:    

14.00 tot 17.00 uur

vrijdag gesloten

Vergadering gemeenteraad 17 februari

Na behandeling in de raadscommissies staan er op de agenda van de raadsvergadering 

van donderdag 17 februari alleen hamerpunten. Er zijn dus geen bespreekpunten meer. 

Aansluitend aan de vergadering is er een presentatie over het gebruik van sociale media 

in het bestuurlijke/politieke besluitvormingsproces.

Aanleg parkeerplaatsen voor 

veiligere Nijverheidsweg
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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 werk-

dagen van 09.00 tot 14.00 uur, telefoon 

(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 BegraafplaatsDe aanslag gemeentelijke 

belastingen 2011 is weer in 

aantocht

Uitschrijving GBA

Met onbekende bestemming uitgeschreven uit de gemeentelijke basisadministratie 

persoonsgegevens (GBA)

Als u gaat verhuizen moet u dit ook doorgeven aan uw (nieuwe) woongemeente. Vaak 

gaat dit goed, maar soms wordt dit vergeten. De gemeente start dan een adresonderzoek 

op, waarbij de persoon -indien mogelijk- erop gewezen wordt dat er nog aangifte van de 

verhuizing gedaan moet worden. Als er geen aangifte gedaan wordt of als de persoon 

niet te traceren is, besluit het college van burgemeester en wethouders deze persoon 

“met onbekende bestemming” uit te schrijven uit de gemeentelijke basisadministratie 

persoonsgegevens (GBA). Dit betekent, dat iemand dan ook formeel niet meer op dat 

adres staat ingeschreven. De gevolgen hiervan zijn dat er bijvoorbeeld geen reisdocument 

of rijbewijs bij de woongemeente aangevraagd kan worden en dat er geen gebruik 

gemaakt kan worden van verschillende overheidsvoorzieningen. Ook wordt, als iemand 

65 wordt, de AOW gekort. Het is daarom van groot belang dat alsnog aangifte van een 

verhuizing gedaan wordt.

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de volgende persoon per 

27-01-2011 met onbekende bestemming uit te schrijven:

C.M. Adema, geboren 10-02-1973, Huizingalaan 76

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van de bekend-

making hiervan bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift bij het college 

van burgemeester en wethouders van Heemstede (Postbus 352, 2100 AJ Heemstede). 

Ook kunnen belanghebbenden bij onverwijlde spoed een voorlopige voorziening aanvragen 

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

Wijziging CAR-UWO

Bij besluit van 1 februari 2011 heeft het college bepaald dat alle wijzigingen in de 

CAR-UWO, zoals door het Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden worden 

vastgesteld, onverkort worden overgenomen. De CAR-UWO omvat de arbeidsvoorwaarden 

voor ambtenaren van de gemeente. 

Per 1 januari 2011 is de verplaatsingskostenregeling verhuisplichtige ambtenaren 

aangepast.

De wijzigingen treden met terugwerkende kracht vanaf  1 januari 2011 in werking. 

De CAR-UWO ligt gedurende 12 weken ter inzage op het gemeentehuis. De CAR-UWO 

is ook digitaal te raadplegen op www.overheid.nl of www.heemstede.nl via “Politiek & 

Bestuur” onder “Lokale regelgeving”. 

Eind februari 2011 verzendt het samen-

werkingsverband Gemeentebelastingen 

Kennemerland Zuid (GBKZ) de gecombi-

neerde aanslag gemeentelijke belastingen 

2011. GBKZ doet dit voor de gemeenten 

Bloemendaal, Heemstede, Zandvoort en 

Haarlemmerliede en Spaarnwoude.

Op het aanslagbiljet staan de gemeente-

lijke heffingen vermeld zoals: onroerende 

zaakbelastingen, rioolheffing, afvalstoffen-

heffing en hondenbelasting, en ook de 

nieuwe waardebeschikking van uw woning 

(de WOZ-beschikking). 

Voor het taxeren van de WOZ waarde van 

uw woning gelden de regels die zijn vast-

gelegd in de ‘Wet waardering onroerende 

zaken’ (Wet WOZ). Hierin is bepaald dat 

de WOZ-waarde wordt getaxeerd aan de 

hand van verkoopcijfers van vergelijkbare 

typen woningen in uw buurt of gemeente. 

Ook is in de Wet WOZ geregeld dat de 

WOZ-waarde in 2011 moet worden vast-

gesteld naar het waardeniveau van uw woning 

op 1 januari 2010. Die waarde kan hoger 

of lager zijn dan de vorige WOZ-waarde in 

2010 (waardeniveau 1 januari 2009). 

Op basis van landelijke verkoopcijfers is 

gebleken dat de gemiddelde WOZ-

waarde van woningen lager is dan vorig 

jaar. Dit komt door de dalende verkoop-

prijzen in de woningmarkt. Omdat het om 

gemiddelden gaat, kan in individuele gevallen 

of voor bepaalde type woningen nog wel 

sprake zijn van gelijk gebleven waarde of 

zelfs een waardestijging. In alle gevallen 

moet dit kunnen worden onderbouwd door 

verkoopcijfers van vergelijkbare panden 

in de omgeving van uw woning.

De verkoopcijfers die GBKZ heeft 

gebruikt bij de waardering van uw woning 

staan vermeld in een taxatieverslag. Als u 

eigenaar bent van een woning is het vanaf 

1 maart 2011 mogelijk om het taxatie-

verslag te raadplegen via de website 

www.gbkz.nl. Voor eigenaren of huurders 

van een bedrijfspand of voor wie geen 

toegang heeft tot internet, is ook vanaf 

1 maart 2011 een kopie van het taxatie-

verslag op te vragen via telefoonnummer 

(023) 512 60 66. 

Meer informatie over de aanslag en 

de Wet WOZ kunt u vinden op de web-

site van GBKZ: www.gbkz.nl of op uw 

gemeentelijke website.

Op grond van artikel 19 van de 

Verordening op het gebruik van openbare 

havens en binnenwateren is het verboden 

zonder vergunning van burgemeester en 

wethouders een vaartuig op te leggen (op 

de wal te leggen). 

De gemeentelijke opsporingsambtenaren 

van bureau Handhaving van de gemeente 

hebben op de wal aan de Prinsenlaan een 

stalen roeiboot aangetroffen, met zwarte 

onderzijde en groene rand.

De eigenaar van bovengenoemd vaartuig 

wordt verzocht dit vaartuig vóór uiterlijk 

2 maart 2011 van de wal te verwijderen. 

Indien het vaartuig binnen deze termijn 

nog steeds op de wal ligt, zullen burge-

meester en wethouders het vaartuig 

door middel van bestuursdwang laten 

verwijderen. Het vaartuig wordt dan voor 

een periode van 13 weken opgeslagen. 

Tegen betaling van de kosten kan de 

eigenaar zijn vaartuig binnen deze periode 

weer terug krijgen. 

Voor informatie kan contact worden op-

genomen met de gemeentelijke opsporings-

ambtenaren van bureau Handhaving, 

telefoonnummer (023) 548 56 30.

Roeiboot op de wal Prinsenlaan

Gemeentegids online?
www.heemstede.nl

Verwijdering vaartuig Industrieweg

Op 9 februari 2011 is in opdracht van de gemeente een wit vaartuig, gelegen in de 

gemeentelijke haven aan de zijde van de Industrieweg met 9,9 pk motor en inclusief accu 

verwijderd ter voorkoming van het ontstaan van milieuschade.

Het vaartuig wordt voor een periode van 13 weken opgeslagen. Indien het vaartuig 

binnen deze termijn niet wordt opgehaald door de rechtmatige eigenaar, zal het college 

overwegen tot vernietiging dan wel verkoop van dit vaartuig.

Voor informatie kan contact worden opgenomen met de gemeentelijk opsporingsambtenaren 

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

Omgevingsvergunning voor bouwen

Narcissenlaan 9  het plaatsen v an een staalconstructie  2011.048

 ontv angen 4 februari 2011

Binnenweg 2  het aanbrengen v an lichtreclame  2011.053

 ontv angen 8 februari 2011

Bronsteeweg 52  het uitbreiden v an een woonhuis  2011.060

 ontv angen 8 februari 2011

De beslistermijn v oor bov engenoemde aanv ragen is 8 weken v anaf ontv angst v an de aanv raag.

Omgevingsvergunning voor bouwen, slopen, inrit

Achterweg 24  het slopen v an de bestaande schuur,  2011.058

 het bouwen v an een nieuwe schuur,

 het v ergroten v an de inrit

 en plaatsen v an een erfafscheiding

 ontv angen 7 februari 2011

De beslistermijn v oor bov engenoemde aanv raag is 8 weken v anaf ontv angst v an de aanv raag.

Omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken bestemmingsplan

Lorentzlaan 46  het plaatsen v an een dakopbouw  011.046

 ontv angen 4 februari 2011

Lorentzlaan 48 h het plaatsen v an een dakopbouw  2011.047

 ontv angen 4 februari 2011

De beslistermijn vo or bov engenoemde aanv ragen is 8 weken va naf ontva ngst va n de 

aanv raag.

Omgevingsvergunning voor kappen

Jan Miense  het v erwijderen v an de kruin v an de wilg  2011.049

Molenaerplein 19 en snoeien beuk aan onderzijde

 ontv angen 4 februari 2011

N.K.J. v an Waaslein 7  het kappen v an 3 lelandii’s  2011.051

 ontv angen 7 februari 2011

Korhoenlaan 65  het kappen v an 1 conifeer  2011.052

 ontv angen 7 februari 2011

Cruquiusweg 110 B  het kappen v an een populier  2011.054

 ontv angen 8 februari 2011

Van Merlenlaan 7  het kappen v an een beuk  2011.055

 ontv angen 4 februari 2011

Reggelaan 24  het kappen v an 11  bomen  2011.056

 ontv angen 4 februari 2011

Camplaan 13  het kappen v an een berkenboom  2011.057

 ontv angen 8 februari 2011

Rembrandtlaan 33  het kappen v an een kastanjeboom  2011.059

 ontv angen 7 februari 2011

Narcissenlaan 11  het kappen v an een den, wilg en een berk  2011.061

 ontv angen 8 februari 2011

De beslistermijn v oor bov engenoemde aanv ragen is 8 weken v anaf ontv angst v an de aanv raag.

Omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik

Drenthelaan 24  v erzoek brandv eilig gebruik v an een  2011.062

 dansstudio

 ontv angen 9 februari 2011

De beslistermijn vo or genoemde aanv raag is 26 weken va naf ontva ngst va n de 

aanv raag.

De aanv ragen liggen v anaf  17 februari 2011 v an maandag tot en met donderdag va n  

08.30 - 17.00 uur  en op v rijdag va n 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouw- en 

Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). 

Voornemen verlenen omgevingsvergunning voor afwijking van het 

bestemmingsplan

Wij zijn vo ornemens vo or onderstaand plan een omgev ingsv ergunning vo or afwijking va n 

het bestemmingsplan te v erlenen:

Binnenweg 2  het v estigen v an een koffiehoek  2011.034

Het v erzoek ligt va naf 17 februari 2011 gedurende 4 weken va n maandag tot en met 

donderdag va n  08.30 - 17.00 uur en op v rijdag va n 08.30 – 13.00 uur ter inzage bij de 

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

hierov er tijdens de periode v an terinzageligging zienswijzen aan de gemeente kenbaar 

maken. 

Voor nadere informatie ov er het v erzoek kunt u zich wenden tot M. Jansen va n de 

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

Voornemen verlenen omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik

Wij zijn v oornemens vo or onderstaand plan een omgev ingsv ergunning vo or brandv eilig 

gebruik te v erlenen:

Raadhuisstraat 10  het oprichten v an een  2010.058

 buitenschoolseopv angcentrum

Het v erzoek ligt v anaf  17 februari 2011 gedurende 6 weken v an maandag tot en met donder-

dag va n  08.30 - 17.00 uur en op v rijdag va n 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling 

Bouw- en Woningtoezicht aan het Raadhuisplein 1. Belanghebbenden kunnen hierov er 

tijdens de periode va n terinzageligging zienswijzen aan de gemeente kenbaar maken. 

Voor nadere informatie ov er het v erzoek kunt u zich wenden tot M. Jansen v an de afdeling 

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

Verleende omgevingsvergunningen (verzonden 11 februari  2011)

Omgevingsvergunning voor afwijken bestemmingsplan en brandveilig gebruik bouw-

werken

Sportparklaan 10  het v estigen v an een buitenschoolseopv ang  2010.034

De bov enstaande v ergunning ligt va naf 17 februari 2011 va n maandag tot en met donder-

dag va n  08.30 - 17.00 uur en op v rijdag va n 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 31 maart 2011 

worden ingediend. Zie kader.

Omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik bouwwerken

Groenendaal 6  v erzoek gebruik clubhuis v oor ov ernachting  2010.021

 scoutingactivi teiten en dagactivi tieiten v oor 

 scouting

De bov enstaande v ergunning ligt va naf  17 februari 2011 va n maandag tot en met 

donderdag va n 08.30 - 17.00 uur  en op v rijdag va n 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de 

afdeling Bouw- en Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). Belanghebbenden kunnen hier-

tegen bezwaar maken. Zie kader.

Omgevi ngsv ergunning

Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgev ingsv ergunning (Wabo) in werking getreden. Op grond v an deze wet is v oor v eel activ iteiten waarv oor tot 1 oktober 2010 een aparte 

v ergunning of ontheffing v ereist was nu een omgev ingsv ergunning v ereist waarin de v erschillende v ergunningen en ontheffingen integreren. Hieronder treft u de div erse aanv ragen 

omgev ingsv ergunning v oor deze week aan. Omdat we nu in een ov ergangsperiode zitten worden ook nog v ergunningen v erleend die v oor 1 oktober 2010 zijn aangev raagd en dus v olgens het 

oude recht moeten worden afgehandeld. Als wij deze v ergunningen (b.v . bouwv ergunningen, kapv ergunningen en sloopv ergunningen) v erlenen maken wij dat ook bekend in deze rubriek. 
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Verkiezing Provinciale Staten 2011

Adressen stemlokalen

De burgemeester van Heemstede maakt bekend, dat voor de verkiezing van de leden 

van Provinciale Staten van op woensdag 2 maart 2011 in onderstaande lokaliteiten een 

stembureau is gevestigd.

Nummer Aanduiding stembureau Adres stembureau 

1 Raadhuis Raadhuisplein 1  

2 Heemhaven Von Brucken Focklaan 20  

3 Nicolaas Beetsschool Sportparklaan 1-3  

4 Huize Bosbeek Glipper Dreef 209  

5 Peuterspeelzaal Glipperweg 53  

6 Schoolgebouw Reggelaan 14  

7 De Evenaar Van der Waalslaan 33  

8 De Luifel Herenweg 96  

9 Bibliotheek Julianaplein 1  

10 Het Overbos Burgemeester van Lennepweg 35  

11 Crayenesterschool Crayenestersingel 37  

12 Bosch en Hovenschool Adriaan Pauwlaan 19  

13 Station, Roemer Visscherplein Roemer Visscherplein  

14 Peuterspeelzaal De Paddestoel  Glipperweg 53  

15 Spaarne Ziekenhuis Händellaan 2  

16 Welzijn Ouderen Heemstede Lieven de Keylaan 24  

17 Voorwegschool Voorweg 24  

De stembureaus gemarkeerd met   zijn toegankelijk voor kiezers met lichamelijke 

beperkingen.

Ten opzichte van de vorige verkiezing zijn twee stembureaus vervallen:

- Stembureau Activiteitencetrum De Molenwerf op de Molenwerfslaan;

- Stembureau Kennemeroord.

Iedere kiesgerechtigde mag zelf bepalen in welk van de stembureaus de stem uit te brengen. 

Het dichtstbijzijnde stembureau staat op uw stempas vermeld.

Als u gaat stemmen moet u naast uw stempas ook een geldig of maximaal vijf jaar verlopen 

identiteitsbewijs overleggen. Als u zich niet kunt identifi ceren mag u niet stemmen.

Nadere inlichtingen worden verstrekt door Afdeling Publiekszaken, Raadhuisplein 1, tel: 

(023) 548 58 68.

Vervangende stempas

Als u uw stempas kwijtgeraakt bent, kunt u tot uiterlijk 1 maart 2011, 14.00 uur bij de afdeling 

Publiekszaken een vervangende stempas aanvragen. Na dit tijdstip is de aanvraag niet 

meer mogelijk. In dat geval kunt u niet stemmen.

Mocht u uw stempas al omgezet laten hebben in een kiezerspas, dan is het aanvragen van 

een vervangende stempas niet meer mogelijk. Ook in dat geval is het niet meer mogelijk 

om uw stem uit te brengen.

Alternatieve tellocaties

Het college heeft besloten de stemmen, uitgebracht bij het stembureau Spaarne 

Ziekenhuis, te laten tellen op het raadhuis. 

Het stembureau in de burgerzaal van het raadhuis telt de stemmen in een andere ruimte 

in het raadhuis in verband met de inrichting van de burgerzaal voor de verkiezingsuitslag. 

Legitimatieplicht bij de verkiezingen

Bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten van Noord-Holland kunt u in Heemstede in 

elk willekeurig stemlokaal binnen de gemeente stemmen. Daarom 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 achterkant 

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

deze een kopie van uw geldige legitimatiebewijs meenemen. Zonder deze kopie mag de 

gemachtigde uw stem niet uitbrengen.

Budget lokaal culturele initiatieven 2011

Wilt u iets ondernemen in Heemstede om de cultuur te bevorderen? Mogelijk komt 

uw initiatief in aanmerking voor een subsidie van de gemeente. De gemeente heeft 

namelijk voor deze ‘lokaal culturele initiatieven’ een budget beschikbaar van maxi-

maal € 7.000,--. 

Dit bedrag is beschikbaar voor activiteiten die zich richten op het bevorderen van 

cultuurparticipatie, cultuurbehoud en cultuureducatie in Heemstede.

Subsidievoorwaarden

Uw subsidieverzoek moet aan enkele nadere voorwaarden voldoen: 

- Het moet voldoen aan de voorwaarden in de Algemene subsidieverordening 

Heemstede en de Verordening Subsidiëring Lokaal Culturele Initiatieven. Dit houdt in 

dat onder andere een begroting van de activiteiten moet worden ingediend;

- de activiteit of het project dient in 2011 van start te gaan; 

- u moet uw subsidieverzoek indienen vóór 1 maart 2011.

Als het beschikbare budget van € 7.000,-- onvoldoende is om alle aanvragen te honoreren, 

zal het college van B&W keuzes maken. Bij deze afweging wordt prioriteit gegeven aan 

activiteiten die het duidelijkst een verbinding leggen tussen de pijlers van het cultuur-

beleid (cultuureducatie, cultuurbehoud en cultuurparticipatie) of tussen één van deze 

pijlers en andere beleidsterreinen.

Overigens komt een Heemsteedse muziekvereniging die wordt bezocht door een buiten-

landse muziekvereniging in aanmerking voor een incidentele subsidie van € 500,--. 

Voorwaarde is dat de betreffende buitenlandse muziekvereniging gedurende het bezoek 

minimaal één optreden in Heemstede verzorgt.

Voor meer informatie over deze subsidie kunt u contact opnemen met de heer Koen 

Siegrest van de afdeling Welzijnszaken, telefoonnummer (023) 548 56 79 of via de 

e-mail: ksiegrest@heemstede.nl. Hier kunt u ook een aanvraagformulier verkrijgen.

Bezwaar maken of uw mening/zienswijze kenbaar 

maken 

Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen een door de gemeente genomen besluit door 

binnen zes weken na de verzenddatum, een gemotiveerd bezwaarschrift te richten aan het college 

van burgemeester en wethouders, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Een bezwaar moet zijn 

ondertekend en zijn voorzien van naam en adres, datum, een duidelijke verwijzing naar het besluit 

en de reden van bezwaar. 

Over onderwerpen waarover nog geen beslissing is genomen kunt u in die gevallen waar dit 

is aangegeven uw zienswijze kenbaar maken. Richt hiertoe binnen de termijn van terinzage-

zlegging, 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 aan-

tekenen 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 beroep-

schrift binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd aan: Rechtbank 

Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een beroepschrift moet zijn 

ondertekend en zijn voorzien van naam en adres, datum, een omschrijving van het besluit 

waartegen het beroep zich richt en de reden van beroep. Bij het beroepschrift moet zo mogelijk 

een afschrift van het besluit waarop het geschil betrekking heeft, worden 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). 




