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Kinderen halen met ijspret
236 euro op voor KIKA
Bennebroek - Drie kinderen
van de Willinkschool uit Bennebroek hebben zondag 236 euro
ingezameld voor KIKA met hun
zelf bedachte Koek en Zopie.
Jack, Bibi en Jochem Wijs wonen
aan de Leidsevaart en hadden al
de hele week de vele schaatsende kinderen voorzien van gratis
warme chocolademelk en koek.

Omdat de kans groot was dat
dit het laatste mooie schaatsweekend zou zijn, werd zondag
spontaan besloten tot actie over
te gaan. Nog steeds was alles
gratis maar op het ijs stond een
spaarvarken waar men een vrijwillige bijdrage in kon doen.
Jack: “Drie jaar geleden hebben wij dit ook gedaan maar dan

Spar aanbiedingen zie pagina 7

Spar Adema, Te Winkelhof 25, Heemstede
Spar de Bruyn, Zwarteweg 42/44, Bennebroek

voor de Cliniclowns.” Bibi: “Dit
keer hebben wij gekozen voor
het KIKA fonds’.” Jochem: “Ja,
want kinderen met kanker kunnen niet zoals wij genieten op
het ijs!”
De gratis Koek en Zopie aan
de Leidsevaart haalde met deze
actie maar liefst 236 euro op
voor het Kinder Kankerfonds!

u kunt uw
kabaaltje
opgeven via

www.heemsteder.nl

depot
SIGAREN
SPECIAALZAAK
PAUL MANS
Zandvoortselaan 157
Heemstede
Tel. 023-5242809

Zie adv. pag. 9

Inbrekers
overlopen

Van links naar rechts Jochem (7), Jack (11) en Bibi (9) Wijs.

STOMERIJ EN
WASSERIJ

Heemstede - Een bewoner van
de Alberdingk Thijmlaan kwam
vorige week donderdag rond het
middaguur aan bij zijn woning
en hoorde glasgerinkel. Hij zag
dat twee personen bezig waren
een raam van zijn woning open
te breken. De inbrekers gingen
er vandoor. Agenten hebben
in de omgeving gezocht, maar
niets gevonden. Beide verdachten droegen een beige jas en
een spijkerbroek, mogelijk waren beiden lichtgetint. Mensen
die iets gezien hebben worden
verzocht 0900-8844 te bellen.

B IKINI
PROOF
Onze methode werkt!
Bel 023 547 44 19 voor een
GRATIS figuuranalyse.

RAADHUISSTRAAT 27 HEEMSTEDE WWW.LARIVA.NL

De Ruyterlaan 103
Bennebroek
www.nouristotaalbouw.nl
info@nouristotaalbouw.nl
023 - 584 73 25

**

Aanbiedingen slagerij Van der Werff
en Supermarkt de Koning pagina 4 & 5.

BIKES 4 ALL

**

RAADHUISSTRAAT 6
2101 HG HEEMSTEDE
TEL. 023-5477105

20% KORTING 100% SERVICE EN GARANTIE!!!
O.A.: BATAVUS, SPARTA, SPARTA ION, GAZELLE, GIANT, GHOST, KOGA, POINTER, CORTINA, LOEKIE
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Het spoor van toen
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BEnnEBroEk
HaarlEm-ZuID
kantooradres:
Camplaan 35
2103 GV Heemstede
Tel. 023-8200170
mobiel 0650-284402
Fax 023-8200169

Heemstede - De westzijde van station Heemstede-Aerdenhout. De zwart-wit foto is uit 1961 en komt uit Het Utrechts
Archief/Stationsweb en laat een origineel gebouw zien. De
kleurenfoto is genomen op 11 Juni 2011 door Gertjan Stamer en laat een compleet ander beeld zien.
De originele muur van kwartsiet in cyclopenverband is in
1998 gesloopt ten behoeve van de uitbreiding en nieuwe

ruimte van de toenmalige AKO. Gesloten per 16 juni 2002 en
vanaf november 2002 wordt de oorspronkelijke entree verbouwd tot een chemisch toilet en krijgt het gedeelte buiten
de hal een nieuwe deur die toegang geeft tot een lang leegstaande ruimte waar onder andere een bijeenkomst van de
gemeenteraadsverkiezingen werd georganiseerd op woensdag 7 maart 2006. Vanaf 1 oktober 2008 is er een broodjeszaak geweest genaamd Azzurro Broodjes en met kerstmis
2008 werd deze alweer gesloten wegens gebrek aan klandizie. Begin februari 2009 opende ‘Teestie’ hier haar deuren,
precies drie jaar geleden.
De fietsenstallingen op de kleurenfoto dateren uit zomer
2002. Aan deze zijde en ook op de andere zijde van het station is nog een oriogineel stuk muur te zien. Aan de westzijde begroeid met klimop en aan de oostzijde nog duidelijk herkenbaar kwartsiet. Op de kleurenfoto is de muur met
klimop achter de grijze afvalcontainer zichtbaar. Meer informatie: www.stationheemstedeaerdenhout.nl.

Vervoersvrijwilligers in het zonnetje gezet
Bennebroek - Ook dit jaar besteedt D66 rond Valentijnsdag
aandacht aan mensen en organisaties, die door hun inzet een
bijzondere bijdrage leveren aan
de maatschappij. Dit jaar is de

keuze gevallen op het thema:
Mobiliteit Anders!
“Openbaar vervoer in NoordHolland moet anders”, aldus Petra Hoogerwerf, Statenlid: “D66
staat voor een toekomstbesten-

dige organisatie van openbaar
vervoer, die betaalbaar en tegelijkertijd snel en betrouwbaar is.
Goed openbaar vervoer is nodig voor mensen die naar werk,
school, winkels, dokters, sport-

clubs, musea willen reizen. Als
we het systeem echter niet moderniseren, voldoet het niet meer
aan de moderne eisen.” D66
streeft vanuit Provinciale Staten
naar een nieuw R-net met aanvullend openbaar vervoer dat
daarop aantakt, én knooppunten waarmee goede verbindingen gelegd worden tussen verschillende vormen van vervoer.
Bij de veranderingen van het
openbaar vervoer spelen de
buurtbus, belbus, regiotaxi en
fiets een belangrijke rol - zowel
in het stedelijk als het landelijk
gebied. De provincie investeert
in de infrastructuur. Lokaal worden nieuwe vormen ontwikkeld.
Hein Struben, Statenlid voor
D66: “Niet alleen vrijwilligers op
de buurtbussen zijn in dit nieuwe
systeem een belangrijke schakel,
maar ook ondernemers, die hierin nieuwe mogelijkheden zien.”
Vanwege Valentijnsdag gaan
D66-ers een aantal ondernemers en vrijwilligers die actief
zijn voor de mobiliteit van anderen een hart onder de riem steken. D66 Statenleden en raadsleden deelden diverse Valentijnstaarten uit, onder meer aan de
vervoersvrijwilligers van Welzijn
Bloemendaal (zie foto) die rijden in Aerdenhout, Bennebroek,
Bloemendaal, Overveen en Vogelenzang.

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

pagina 4

15 februari 2012

Zoek de verschillen

toch nog ‘vorst’-elijk bezoek

Botten van dieren schijnen het eerst als ‘schaatsen’ gebruikt te zijn door onze oerouderstoen deze nog jagers waren. Schaatsen is dus eigenlijk een oeroud jachtgedrag
van mannen.
Het jagen is doorgegeven in de genen van de man. Hij jaagt niet alleen op dieren of
vijanden,maar op een bepaalde leeftijd ook op de vrouw van zijn keuze en daarbij
probeert hij haar te imponeren.
In veranderende tijden veranderden ook de mogelijkheden van imponeren.
Tegenwoordig is een I-Phone een succesvol middel.

Oplossing elders in de krant

Zoek de verschillen
oplossing

Bouw Havendreef vertraagd

Heemstede - Projectontwikkelaar en gemeente zien graag dat
er rond de haven van Heemstede nieuwbouw wordt gepleegd.
Aanvankelijk werd een plan gepresenteerd met een heel hoog
gebouw op de hoek van de
Haven en de het Heemsteeds
kanaal. De omwonenden waren
op zijn zachts gezegd niet gelukkig met de ontwikkeling. De
ontwikkelaar nam de moeite met
de buurtbewoners in gesprek te
gaan en er werden verschillende
varianten bedacht.
Geheel tegen de gewoonte in
is de gemeente op een bepaald
moment mee gaan tekenen
met de ontwikkelaar. Dit om al
in een zo vroeg mogelijk stadium aan te geven wat wel en wat
niet gewenst is. Dit heeft geleid
tot een aantal varianten, waaruit binnenkort een keuze gemaakt moet worden door de
gemeenteraad. Natuurlijk kunnen ook de omwonenden hun
zegje nog doen. De bewoners aan de Verhulstlaan zien
niet graag dat de oever aan de
achterkant van hun tuinen een
openbaar gebied wordt met alle overlast van dien. Een ander
obstakel is de nieuwbouw van
de firma Heems. In de verschillende versies van het plan zit de
geplande nieuwbouw danig in
de weg, zodat Heems voorlopig
blijft zitten waar het nu zit.
Uit de woorden van
de wethou‘vorst’-elijk
bezoek

Zoek de verschillen

toch nog

der Van de Stadt kon worden
opgemaakt dat de gemeente
hecht aan een horecavoorziening aan de Haven van Heemstede. Ook zou er ruimte moeten
zijn voor kantoren en of kleinschalige bedrijven. De vraag
staat nog open, of en in welke vorm de bibliotheek ingepast
moet worden binnen het plangebied.
Er wordt nu gewerkt aan een
zestal varianten waaruit de gemeenteraad een keuze kan maken en waarop vervolgens het
bestemmingsplan kan worden
aangepast.
Dat er gebouwd zal worden lijkt
onvermijdelijk maar hoe het er
uit gaat zien is nog de vraag.
Omwonenden houden de vinger
aan de pols en kijken met enige scepsis uit naar de plannen
die nu worden ontwikkeld. Uit
losse opmerkingen viel op te
maken dat er mogelijk alleen
behoefte bestaat aan normale eengezinswoningen. Misschien een goed alternatief voor
de aanvankelijk geplande hoogbouw met appartementen. Gezien de malaise in de bouw liggen appartementen mogelijk
wat slechter in de markt. De komende maanden komt ook over
een van de laatste bouwlocaties binnen Heemstede duidelijkheid.
Eric van Westerloo
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Sneeuwruimen

INGEZONDEN

Met
school
op de
schaats

INGEZONDEN

Heemstede - Vol verbazing heb ik moeten constateren dat de
gastvrijheid bij een groet deel van de winkeliers aan de Binnenweg
zeer teleurstellend is. Voorop gesteld dat ik met medeleven van de
plaatselijke middenstand het afgelopen jaar de protesten van de
winkeliers gevolgd heb omtrent eenrichtingverkeer en de omzet
die men daardoor misloopt. Het steunen van plaatselijke winkeliers is voor mij dan ook altijd vanzelfsprekend geweest.
Tot dat het afgelopen vrijdag flink begon te sneeuwen, toen werd
me duidelijk hoe de winkelier met zijn/haar klanten om gaat. Er
werd nauwelijks een stoep geveegd en als men dat deed dan was
het een minimaal paadje waar een rollator of iemand op krukken
niks aan had. Met uitzondering van de grotere supermarkten, waar
procedures wel niet goed voor zijn zou je bijna gaan denken. Zo
zag ik de mevrouw van de Vomar in haar blouse de stoep goed
schoonvegen wat duidelijk gewaardeerd werd door alle klanten
(van alle leeftijden). Of er werd geveegd maar niet tot aan de volgende winkel wat aangeeft hoe de onderlinge samenwerking in
elkaar zit. Zo viel mij op dat zelfs op zaterdag namiddag er voor
veel winkels aan de binnenweg nog nauwelijks geveegd was, meer
dan 24 uur na het sneeuwen. Uiteraard, ‘wie de schoen past, trekke hem aan’. Ben zelf nog geen 40 jaar en heb er over getwijfeld
om na mijn werk maar met de sneeuwschep de binnenweg aan te
pakken, echter, dat gaat me nog net iets te ver. De keuze om in
Haarlem of aan de Binnenweg te gaan shoppen wordt voor mij en
vermoedelijk vele anderen in ieder geval een stuk gemakkelijker.
Martijn Aarts

Bennebroek - De groepen 3, 4 en 5 van de Willinkschool hebben donderdag 9 februari geschaatst op de Leidsevaart bij de Centenbrug
in Bennebroek.
Het was -2 en droog, perfect schaatsweer dus.
De kinderen kregen ook
warme chocolademelk
en een lekkere koek. Dit
werd verzorgd door een
aantal ouders van de kinderen.

AH zorgt goed voor de dieren
Bennebroek - Meerdere malen liepen wij langs de bevroren
Ringvaart. Steeds weer kwamen de eenden, ganzen en zwanen op
ons af. Begrijpelijk. Door de vorst konden ze moeilijk aan hun eten
komen. Zij rekenden er op dat je voor hun eten had meegenomen. Dat was voor ons de reden om naar de eigenaar van de supermarkt AH/Zwetsloot in Bennebroek te stappen om te vragen
of hij nog brood had voor deze dieren. Hij was zonder enige twijfel direct bereid om mee te werken.
Rondom sluitingstijd kon ik bij hem langs komen. Zo gezegd zo
gedaan. Dozen vol brood werden er mee gegeven. Hierdoor zijn
de eenden de hele Valentijns week voorzien van voedsel.
Met dank aan de supermarkt.
Gré en Simon Tjepkema

INGEZONDEN

De kinderen hebben genoten en kunnen terugkijk en op een nostalgische middag!

Buitenaardse wezens op
de Prinses Beatrixschool
Heemstede - Bij de opening
van de projectweken over de
ruimte kregen de leerlingen van
de Prinses Beatrix school bezoek
van buitenaardse wezens. Zij
kwamen op het schoolplein met
een grote raket. De ruimtewezens waren op zoek naar goede juffen en meesters voor hun
eigen planeet Scholarius. Bijna
hadden zij meester Daan ont-

Wie is deze
schoonheid?

Heemstede - Deze foto heb ik
vrijdagmiddag genomen op de
Van Merlenvaart aan de Herenweg. Ik vind hem zo leuk dat ik
de foto graag aan haar wil geven.
Is dit uw dochter? Leg contact
met fotograaf J. van Bentem, 0235470183.

voerd. Gelukkig stak de directrice juf Ilse daar een stokje voor.
Zij gaf de wezens een boek met
als titel ”Hoe word ik een goede
juf of meester?”. Het boek ging
mee naar de planeet Scholarius en meester Daan mocht op
de Beatrixschool blijven. Daar
is hij de komende drie weken
hard nodig , want alle leerlingen gaan aan de slag met leer-

Dienst in
Cruquius

Regio - Bij de Kerkdiensten
Stichting Epilepsie Instellingen Nederland in gebouw De
Rank op terrein De Cruquiushoeve leidt zondag 19 februari
om 15.00 uur pastor Grada van
Amesfoort de viering. Het is een
viering rond carnaval. U vindt
De Rank aan de Spieringweg
101 in Cruquius.

materiaal en knutselwerk overde ruimte. Ook gaan veel groepen op excursie. De onderbouw
brengt een bezoek aan het Omniversum voor een film over ‘De
Ruimte’. De middenbouw gaat
naar ‘Space Expo’ en de bovenbouw naar sterrenwacht Copernicus. Het worden leuke en leerzame weken.

Dienst in
ziekenhuis

Regio - Zondag 19 februari is pastor mw. A. Hoekman
om 10.00 uur voorganger tijdens de dienst in het Spaarne
Ziekenhuis in Hoofddorp. De
zang wordt ondersteund door
Cantate Domino uit Haarlem.
Het is een avondmaalviering.
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Rondleiding door het Raadhuis

Nationale parken in het
zuidwesten van de USA
Heemstede - Casca organiseert
dinsdag 21 februari in De Luifel
een dialezing voor senioren over
nationale parken in het zuidwesten van de USA door Piet Rosenhart.
Samen met Piet Rosenhart reizen de aanwezigen naar een gebied dat gezegend is met wonderbaarlijk mooie landschappen: het zuidwestelijk deel van
de Verenigde Staten. Hier vinden
we diep uitgesleten canyons,
prachtige rode zandstenen bogen, legers van zandstenen torens en gigantische bomen. Het
zijn de grote Nationale parken
die een enorme diversiteit bieden aan vergezichten en kleuren. Een ongelooflijk mooie reis
met schitterende beelden van
landschappen, rotsformaties en

diep uitgesleten kloven. Met een
extra uitstapje naar het volmaakt
onnatuurlijke Las Vegas.
De dialezing Nationale parken in
het zuidwesten van de USA is bij
Casca in de Luifel, Herenweg 96,
Heemstede op dinsdag 21 februari, aanvang 14.30 uur. Entree: 4
euro.
Reserveren kan telefonisch: tel.
023-5483828-1 op werkdagen
tussen 9 en 12 uur.

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

Heemstede - Wil jij ook wel
eens zien waar de burgemeester
werkt? Waar je kunt trouwen?
En waar de Gemeenteraad bij elkaar komt? Op dinsdag 28 februari kun je als je tussen de 9 en
12 jaar bent van 11.00 tot 12.30
uur mee met een medewerker van de gemeente, die je een
kijkje laat nemen bij verschillende afdelingen. Ook in het Oude Raadhuis mag je rondlopen
en hij geeft natuurlijk informatie

Heemstede - Een keer in
de maand bedenken de medewerkers van Welzijn uderen in overleg met de kok
een heerlijk menu. Voor dinsdag 28 februari staan stamppotten op het menu: hutspot
en boerenkool met een lekker sudderlapje. Dit wordt
voorafgegaan door een lichte
soep en als dessert rijstpudding met abrikozensaus. Tijdens de maaltijd krijgt u twee
drankjes en de maaltijd wordt
afgesloten met een kopje
koffie of thee en dat allemaal
voor slechts 10 euro.
Vanaf 12.30 uur wordt u welkom geheten door de gastvrouwen van WOH. De maaltijdbonnen zijn te koop bij de
receptie van Stichting Welzijn
Ouderen Heemstede,
Lieven de Keylaan 24 op
maandag tot en met donderdag van 09.00 tot 17.00 uur en
op vrijdag van 09.00 tot 13.00
uur. Meer informatie is verkrijgbaar op 023-5288510.

Succesvolle Workshop Koude Acquisitie
cor waar directievoorzitter Wiegert Mulder de avond om 20.00
uur opende. Daarna nam Victor Bonke, expert op het gebied
van (koude) acquisitie, het stokje
over. Met meer dan 25 jaar ervaring informeerde hij de genodigden over effectievere acquisitie,
wat nog steeds een lastig onderwerp is binnen het verkoopvak.
Hoe zorg je er voor dat je bedrijf
blijft groeien en hoe haal je meer
nieuwe klanten binnen? Hoe lastig ook, acquisitie is noodzakelijk voor de groei en bloei van elke onderneming. Met passie en
talent bracht Victor Bonke op
een informerende en interactieve manier voorbeelden en tips en
trucs over aan het publiek. Genodigden die het gevoel hebben
te weinig nieuwe klanten binnen
te halen of vinden dat netwerkbijeenkomsten te weinig nieuwe contacten opleveren, wer-

Opgeven voor deze interessante rondleiding door het Raadhuis van Heemstede kan telefonisch op werkdagen tussen 9
en 12 uur via 023-5483828-1. Je
krijgt een kaartje en verzamelt
op dinsdag 28 februari voor het
Raadhuis om 10.45 uur. Meedoen is helemaal gratis!

Samen Eten
bij Welzijn
Ouderen

Hoe haal ik in deze crisis nieuwe klanten binnen?
Regio - Nieuwe klanten werven
voor je bedrijf; voor veel ondernemers lastig maar wel noodzakelijk. Met passie en talent voor
koude acquisitie verzorgde Victor Bonke in opdracht van Rabobank Haarlem en Omstreken
een informerende en interactieve avond. Ruim 130 lokale ondernemers lieten zich op deze
avond inspireren!
“Herkenbaar, informatief en enthousiast overgebracht waardoor ik zelf ook enthousiast ben
geworden om de tips en trucs
toe te passen!”, aldus Wim Leenheer (Ebsecur, Security Solutions). Het werven van klanten is
voor velen geen makkelijke opdracht. Rabobank Haarlem en
Omstreken organiseerde donderdagavond 9 februari een geslaagde avond over dit onderwerp. Het Figee Innovatie Theater Haarlem fungeerde als de-

over de rol van de gemeente en
de gemeenteraad (aan de hand
van een filmpje).

den aangenaam verrast. Met
zijn presentatie, bestempeld als
“kort, krachtig, helder en duidelijk” (Nick Verhagen, Safarm
Beveiliging) inspireerde Bonke de vele aanwezigen over het
succesvol werven van klanten
voor je bedrijf en motiveerde hij
hen koude acquisitie succesvol
toe te passen. Na afloop van de
presentatie werd de avond om
22.00 uur op informele wijze afgesloten met een hapje en een
drankje. Nu rest de ondernemers
de taak om met frisse moed de
tips en trucs in de praktijk toe te
passen.
Rabobank Haarlem en Omstreken organiseert regelmatig bijeenkomsten die voor u interessant kunnen zijn. Houd www.rabobank.nl/haarlem in de gaten
of volg de Rabobank op Twitter
@RaboHaarlem.

Snelheidscontrole

Heemstede - Bij een snelheidscontrole op de Cesar Francklaan heeft de politie vorige week
donderdagmiddag in totaal 98
hardrijders bekeurd. De hoogste snelheid was 85 kilometer
per uur terwijl 50 is toegestaan.
1119 Automobilisten reden voorbij de radarauto. De betrokken
bestuurders krijgen binnenkort
hun boete thuisgestuurd.

Snorfietser
gewond
Dialezing
Noorderlicht

Heemstede - Donderdag 23 februari geeft Pem Kalshoven bij
Casca in De Luifel een dialezing
over het Noorderlicht.
Heel af en toe is het ook in Nederland zichtbaar als een vage
gloed aan de noordelijke hemel:
het Noorderlicht. Maar om dit indrukwekkende schouwspel goed
te kunnen zien moeten we afreizen naar de poolgebieden. Het
Noorderlicht of Poollicht ontstaat door geladen deeltjes, afkomstig van de zon, die worden
gevangen in het magnetische
veld van de aarde. Bij de botsing
van deze deeltjes met de bovenkant van de atmosfeer worden er
wondermooie doorzichtige gordijnen van groen, rood en paars
licht geproduceerd. In deze lezing vertelt Pem Kalshoven u
over het hoe en waarom van het
Noorderlicht, met veel foto’s van
dit prachtige natuurverschijnsel.
De lezing het Noorderlicht op
donderdag 23 februari om 20.00
uur is bij Casca in de Luifel, Herenweg 96, Heemstede. De entree is 8 euro. Reserveren mag,
maar is niet noodzakelijk, u kunt
ook op de avond zelf binnen lopen. Reserveren kan telefonisch
op werkdagen tussen 9 en 12
uur op 023-5483828-1.

Film bij Casca
Heemstede - Op woensdag
22 februari draait er een mysterieuze dramafilm bij Casca
in de theaterzaal van de Luifel, Herenweg 96, Heemstede.
Een unieke film die het predicaat ‘meesterwerk’ dubbel en
dwars verdient. U kunt bellen voor informatie over de titel en inhoud en/of om te bespreken: tel.: 023-548 38 28-1
(op werkdagen tussen 9 en 12
uur). Aanvang film 20.00 uur entree 5 euro - filmduur: 101
minuten.

Heemstede - De politie kreeg
vorige week vrijdagmorgen omstreeks 09.30 uur een melding
van een aanrijding met letsel op
de Pieter Aertszlaan tussen een
snorfietser en een automobiliste. De snorfietser, een 26-jarige Nieuw-Venneper, reed op de
Heemsteedse Dreef in de richting van de Fonteinlaan. Een
41-jarige automobiliste uit Leimuiderbrug reed eveneens op
de Heemsteedse Dreef en reed
linksaf de Pieter Aertszlaan op.
De vrouw zag de snorfietser te
laat en reed hem aan. De 26-jarige snorfietser is voor controle
vervoerd naar een ziekenhuis.

Expositie
cursisten tekenen
en schilderen

Heemstede - Van maandag
20 februari tot en met vrijdag
9 maart is bij Casca een expositie te zien van werk van cursisten van de cursussen Tekenen en schilderen van docenten
Chris van Lieshout en Jeanette
de Bruin. De cursisten Tekenen
en schilderen van docent Chris
van Lieshout werken meestal
naar opdracht met en op allerlei verschillende materialen. De
opdrachten kunnen naar aanleiding van de werkelijkheid of
van een gebeurtenis zijn, bijvoorbeeld een opgesteld stilleven of
iemand die poseert, een foto of
schets of ook naar eigen fantasie. Docente Jeanette de Bruin
daagt haar cursisten Tekenen en
schilderen uit om te kijken naar
kleur, vorm en ruimte, en compositie. Door uiteenlopende onderwerpen zijn ze bezig met diverse
stijlen en technieken om zo hun
voorkeur uit te bouwen. Er wordt
gewerkt naar opdracht of eigen
ideeën. Dat de cursisten met veel
plezier gewerkt hebben is te zien
in activiteitencentrum de Molenwerf, Molenwerfslaan 11, Heemstede tijdens openingsuren. Tijdens de Krokusvakantie van
maandag 27 februari tot en met
vrijdag 2 maart is activiteitencentrum de Molenwerf gesloten.
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Hair & Beauty Lounge
Heemstede pakt uit!
Heemstede - Het is feest
bij Hair & Beauty Lounge
Heemstede! Wegens het
3-jarig Jubileum bieden zij
de hele maand leuke acties
aan om u extra in de watten
te leggen.
Het wellness centrum aan de
Blekersvaartweg opende op 21
februari 2009 haar deuren. De
tijd vliegt voorbij! Vindt Mieke.
We zijn dankbaar dat we nog
mogen bestaan, dat nemen we
niet als vanzelfsprekend aan in
deze tijd.
Persoonlijke aandacht, extra service en professionaliteit zorgen voor kwaliteit. Ontspanning en het gevoel dat
je even alles om je heen mag
vergeten…
een momentje
voor jezelf, dat zorgt voor de
optimale ”experience”.
Het is net dat beetje extra dat
een behandeling keer op keer
tot een succes maakt.
We doen ons uiterste best
om dat gevoel aan elke klant
die ons bezoekt mee te geven. Dat is soms best een uitdaging, maar geeft ons team
een goede drive! De sfeer is
hierbij heel belangrijk, daarom besteden we daar in onze
lounge veel aandacht aan. Het
is fijn als mensen tot rust komen, vaak al onder het genot
van een kop koffie of een glas
verse jus. Dan is 50% van ons
doel al bereikt.
We vinden leuk om te zien hoe
mensen als nieuw de deur uitlopen na een bezoek in onze
REDKEN 5th Avenue kapsalon, of ontspannen weggaan
na een goede massage of ge-

zichtsbehandeling.
Ons motto: “Als je je goed
voelt, dan straal je dat uit!”
U kunt de hele maanden februari en maart binnenlopen
voor een gratis mini-treatment,
een voorproefje waarbij u vrijblijvend kunt kennismaken
met één van de vele Elemis
Spa Therapy behandelingen.
In de maand februari krijgt u
25% kennismakingskorting op
diverse behandelingen.
De rode loper ligt uit en
het team van Hair & Beauty
Lounge Heemstede staat in
de startblokken om u heerlijk
in de watten te leggen onder
het genot van een glas champagne! Uiteraard bent u altijd
van harte welkom om vrijblijvend binnen te lopen voor informatie of een rondleiding.
Win de metamorfose
van de maand
Zoals u van Hair & Beauty
Lounge gewend bent, doen zij
iedere maand een metamorfose die geplaatst wordt in de
Heemsteder. U kunt deze metamorfose winnen! Na het bespreken van uw wensen en
ons persoonlijk advies gaan
wij aan de slag om op natuurlijke wijze het beste van uw
schoonheid naar voren te halen en te accentueren. U kunt
uzelf of iemand anders aanmelden via een inschrijfformulier bij de receptiebalie van
Hair & Beauty Lounge Heemstede.
Meer informatie vindt u op
www.hblheemstede.nl of u belt
023-5474435. Bezoekersadres:
blekersvaartweg 14a.

Dichtstorten
Dichtstorten is een open podium voor dichttalent.
Wilt u ook een eigen gedicht in de Heemsteder publiceren, dan kunt u dit e-mailen naar dichtstorten@yahoo.com.
Per post kan ook: de Heemsteder, Camplaan 35, 2103 GV
Heemstede. Inzendingen van foto´s kunnen niet worden geplaatst.
Dumpy
Sinds kort heb ik weer een konijn
Een Vlaamse reus, mijn eerste keus
Een Vlaamse reus, dat moest het zijn.
Héél lang geleden in mijn jeugd
Kreeg ik zo’n reus, wippende neus
Hij werd mijn vriend, mijn grote vreugd.
Tegen het einde van het jaar
Mijn reus was weg, geen overleg
Mijn vriend de Vlaamse reus was gaar.
Sinds kort heb ik weer een konijn
Een Vlaamse reus, mijn eerste keus
Maar deze reus zal veilig zijn.
Jack Voermans, uit de bundel “Rijmsels IX”

Dialezing over
Indonesië
Bennebroek - Op vrijdagavond 17 februari organiseert
de afdeling Groei & Bloei Bennebroek een driedimensionale dialezing, die wordt
verzorgd door de heer Piet
Boersma, met als titel “Indonesië, gordel van smaragd”.
Het bijzondere is, dat het hier
een driedimensionale diaserie
betreft. Dit betekent dat u die
dia’s echt beleeft. U ervaart dit
alsof U zelf door dit prachtige
land reist.
Na een kort verblijf in Singapore wordt een bezoek gebracht aan Sumatra, Java en
Bali, gevolgd door een reis
naar Lombok en Sulawesi.
Het is een traditionele route en zo krijgt de toeschouwer een goed beeld van Indonesië.
De avond wordt gehouden in
’t Trefpunt van de Protestantse Kerk, Akonietenplein 1 in
Bennebroek, aanvang 20.00
uur. De entree is gratis.
Voor informatie: Groei & Bloeiafdeling Bennebroek e.o., secretariaat: Dineke van de
Siepkamp, 023-5849266.

PKN
Bennebroek

Bennebroek - Bij de Hervormde
Gemeente Bennebroek aan de
Binnenweg 67 is ds. R. Holwerda
uit Bennekom zondag 19 februari om 10.00 uur de voorganger.

u kunt uw
kabaaltje
opgeven via

www.heemsteder.nl
Kabalen, nu ook digitale opgave
Heemstede – Kabaaltjes zijn de
kleine gratis advertenties waarin
goederen te koop worden aangeboden of worden gevraagd.

*

Aanleveren
Wekelijks vindt u de bekende
kabalenbon in de krant. Ingevuld en wel kan deze worden afgegeven of opgestuurd naar de
Heemsteder, Camplaan 35, 2103
GV Heemstede. Tevens kunt u
kabaaltjes afgeven bij Primera de
Pijp aan de Raadhuisstraat 30 in
Heemstede. Telefonische opgave of per e-mail naar de redactie
is niet mogelijk. Sinds kort kunt
u echter wel kabaaltjes digitaal
aanleveren, zie www.heemsteder.nl Klik door naar ‘kabalen’.

De niet-gratis kabalen
De gratis kabalen zijn een service van de krant.
Maar niet alles mag in een gratis kabaaltje. Dit zijn de uitzonderingen:
- Werk aangeboden/gevraagd
zoals oppas, tuinman, huishoudelijk werk, klusbedrijven, studieles e.d
- Auto’s, brommers, brommobielen, fietsen en alle artikelen boven de 500 euro
- Garagebox te huur
- Kennismaking-advertentie
- Aanbieden van cursussen,
workshops
- Kleinschalige handel
- Oproepje om lid te worden van
een club
Deze betaalkabaaltjes kunt u
inleveren op eerdergenoemde adressen met bijsluiting van
10 euro. Zonder betaling geen
plaatsing.

Te uwer informatie nog even de
voorwaarden:
• van elk artikel moet een vraagprijs worden vermeld;
• géén onroerende goederen,
woonruimte of auto’s*;
• géén goederen en dergelijke
met een waarde boven de 500,euro
• géén personeels- of zakenadvertenties*;
• géén werk gevraagd of aangeboden*;
• alléén regionale aanbieders komen in aanmerking voor plaatsing;
• de uitgever kan zonder kennisgeving de aangeboden Kabalen
weigeren.

Dit zijn commerciële advertenties. Neem contact op met onze verkoopafdeling: verkoop@
heemsteder.nl

Dan nog even dit
De redactie krijgt soms kabalenbonnen binnen waarop geen telefoonnummer is ingevuld. Of
onleesbare kabalen. Deze worden niet geplaatst. De redactie neemt ook geen contact op.
Tevens behoudt zij het recht om
kabalen niet te plaatsen.

Leerlingen Valkenburgschool
spelen David & Goliath
Heemstede - Donderdag 23 februari staat voor de leerlingen
van De Valkenburgschool in het
teken van David & Goliath. Samen met acteurs van jeugdtheatergroep De Vliegende Speeldoos studeren de leerlingen
overdag de musical David & Goliath in. ’s Avonds wordt de musical opgevoerd in de kerk van
Onze Lieve Vrouw Hemelvaart
aan het Valkenburgerplein waarbij iedereen welkom is.
David & Goliath is een musical over luisteren naar God, over
angst en moed en reusachtige
gevolgen. We gaan op een moderne manier ver terug in de

tijd… Het is een spannende tijd
in Israel. Het land leeft voortdurend in angst door de oorlog

met de Filistijnen. En de koning
van Israël, Saul, mag niet langer
koning blijven. Samuël de profeet zalft in het geheim de nieuwe koning: David. David is een
herder, hij is jong en niet bang.
Al snel wordt hij naar het paleis van Saul geroepen om muziek te maken als Saul weer een
van zijn driftbuien heeft. Intussen
komt de dreiging van een nieuwe Filistijnse aanval steeds dichterbij. De Filistijnen hebben een
geheim wapen, maar als bekend
wordt wat dat geheime wapen
is, wordt iedereen zo bang dat
het hele land verlamd raakt van
angst. Aanvang 18.30 uur.
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VVD geeft St. Michaël
steuntje in de rug
Heemstede - Op vrijdag 17 februari delen VVD Statenleden
van Noord-Holland, tijdens hun
jaarlijkse taartenactie, persoonlijk vele taarten uit aan personen
en organisaties in Noord-Holland die iets bijzonders voor de
gemeenschap doen of hebben
gedaan. De taartenactie vindt
dit jaar voor het zesde opeenvolgende jaar plaats.
Deze actie die gewoonlijk rond
Valentijnsdag wordt gehouden
is een compliment voor mensen
en organisaties die bijdragen
aan de sociale cohesie waardoor
de samenleving prettiger toeven
wordt voor ons allemaal. In overleg met de lokale VVD-bestuurders hebben de VVD-statenleden ook dit jaar weer bekeken
welke personen of organisaties
een taart verdienen.
Binnen de gemeente Heem-

stede is de taart dit jaar toebedacht aan de Harmonie St. Michaël. Opgericht in 1909 heeft
deze harmonie de respectabele
leeftijd van ruim 102 jaar bereikt
maar is met 3 orkesten, 59 spelende leden onder de bezielende
leiding van dirigent John Brouwer nog steeds springlevend en
speelt een belangrijke rol in het
muzikale leven van Heemstede.
In de Kersttijd heeft de Harmonie
een forste tegenslag gehad: terwijl het Klijn Örkest op de Prinses Beatrixschool een prachtig kerstoptreden verzorgde
stond de aanhangwagen met al
de slagwerkinstrumenten bij de
school geparkeerd. Vervolgens
heeft iemand rond 18.30 uur de
aanhanger losgekoppeld en gestolen. Een schadepost van minimaal 25.000 euro.
De Harmonie kan een hart onder

de riem dus zeker goed gebruiken! De taart zal door VVD Provinciaal Statenlid Annelie Brummer uitgereikt worden op vrijdag
17 februari om 15.00 uur aan het
bestuur en vertegenwoordigers
van St. Michaël. Dit zal gebeuren in de Princehof op de hoek
van de Prinsenlaan en de Glipperweg in Heemstede, de vaste
oefenstek van St. Michaël.
Naast een succesvolle deurcollecte bij de oudejaarsviering in
de St. Bavokerk staan er nog andere acties op stapel. Zo kunt u
bij banketbakker Tummers op
de Binnenweg terecht voor echte muzieksleutel schuimpjes en
een mooie muziektaart. Een deel
van de opbrengst van al dit lekkers zal terugvloeien naar St. Michaël in de hoop dat er snel weer
nieuwe instrumenten zullen kunnen worden aangeschaft.
En nu maar hopen dat de leden
van St. Michaël, tussen het taartjes eten door, nog voldoende tijd
overhouden om mooie muziek te
maken, met natuurlijk de benodigde instrumenten!

Afslanken
bij LaRiva

Fiets gewonnen met
enquête over energie
Heemstede - Bert Harmsen zag
gelijk wat voor fiets burgemeester Marianne Heeremans maandagmorgen als prijs wilde aanbieden. Drie bladen voor en zeven bladen achter, bij elkaar
achtentwintig
versnellingen,
daar kan je energie mee besparen. Als vroeger voorzitter van de
Fietsenbond weet Bert van fietsen en vindt dat met zijn vrouw
Ineke Hoekstra de ideale manier om je te verplaatsen zonder energie uit andere bronnen
te gebruiken. Dat je hiermee nog
eens gemakkelijk de grote steden kan bezoeken, dat werd duidelijk bij een kopje koffie in het
raadhuis. Ineke Hoekstra had de
zelfgebakken appeltaart mee,
die smaakte op deze maandagochtend heerlijk om de week
goed mee te beginnen. Ineke
gaat de fiets gebruiken, de oude

is 28 jaar en heeft zijn beste tijd
gehad. Zomaar een fiets winnen
met het invullen van een enquête, och je leest er wel eens over,
maar dat zo`n fiets ook daadwerkelijk aangeboden wordt, dat is
toch een aparte ervaring.
Van de vijftienhonderd deelnemers aan het onderzoek naar
het energiegebruik en de genomen energiebesparende maatregelen, hadden 149 mensen het
formulier ingevuld. Volgens kenners van onderzoeken een goede score. De fiets was geleverd
door de Heemsteedse fietsenwinkel Bikes4all aan de Raadhuisstraat. Heel voorzichtig werd
er een proefritje gemaakt op het
deels sneeuwvrije raadhuisplein,
maar het echte fietsenwerk, daar
wacht Ineke nog even mee.
Ton van den Brink

Heemstede - Afslanken op een
natuurlijke manier zonder urenlang in de sportschool te staan.
Het kan bij LaRiva, instituut voor
natuurlijke figuurcorrectie.
In het pand tegenover het oude postkantoor van Heemstede,
aan de Raadhuisstraat, is het instituut gevestigd. In het moderne
en rustig ingerichte pand kunnen vrouwen en mannen terecht
om te werken aan een mooi figuur. Afslanken en corrigeren
gebeurt bij LaRiva in een warmtecabine waarin mensen liggend
oefeningen doen. De oefeningen zijn samengesteld door een
fysiotherapeut. Na de oefeningen komt het relax-gedeelte; de
OzonZuurstoftherapie. Ozon stimuleert de stofwisseling en de
doorbloeding. Het vermindert
cellulite en maakt de huid elastischer. Bewust met de voeding
omgaan is erg belangrijk, daarom geven de figuurconsulentes
van LaRiva ook voedingsadvies.
Wie geïnteresseerd is kan momenteel gebruik maken van de
aanbieding: bij het afsluiten van
de advieskuur komen er 5 behandelingen gratis bij.
Voor meer informatie: 0235474419. Zie ook: www.lariva.nl.

Kumaro Kozijnen

Kunststof kozijnen met
houtlookverbinding

Regio - In de showroom van Kumaro Kozijnen gelegen aan Maxwellstraat 1 in IJmuiden kan een
uitstekende indruk worden verkregen van het assortiment kozijnen, ramen, deuren, schuifpuien, dakkapellen, en veranda’s.
Kumaro kunststof kozijnen zijn in
vele uitvoeringen en kleuren leverbaar en bovendien bijzonder
onderhoudsvriendelijk. Nieuw
in het programma zijn kunststof
kozijnen met houtlookverbinding. Dit houdt in dat de hoeken
recht en gekontramald worden,
waardoor de kunststof kozijnen
nog meer lijken op houten kozijnen. De op maat gemaakte kozijnen zorgen voor een ware metamorfose in zowel moderne als
klassieke stijl met een natuurlijke
uitstraling. Kumaro kunststof kozijnen worden volgens de strenge VKG-normen geproduceerd
en gecontroleerd. Het hele productieproces vindt plaats onder
het Komo- Keur.
Naast de kozijnen, zowel in hout,
aluminium als kunststof heeft
Kumaro ook kunststof dakkapellen in het programma, waarbij de klant de keuze heeft uit
de tradionele opbouw ter plaatse, of de budgetvriendelijke samengestelde kunststof uitvoering. Beide dakkapellen worden
in een dag geplaatst. Ook het renoveren van bestaande dakkapellen, boeidelen en gevelbekleding met onderhoudsarme producten kan door Kumaro worden
verzorgd.

Kumaro is ook dealer van Aluxe
veranda’s. Met een veranda kan
men langer van de zomer, vooren najaar genieten. Een veranda met de afmeting van 5 bij 2,5
meter is al vanaf 1.695 euro leverbaar. Bovendien is er de mogelijkheid om de veranda af te
sluiten met kozijnen, waardoor
een wintertuin ontstaat.
Ook het plaatsen van aan-, uiten opbouwen en andere werkzaamheden in en om het huis
kunnen worden verzorgd door
het eigen bouwbedrijf. In de
maand februari zijn er acties
voor kozijnen, dakkapellen, en
veranda’s. Dus een goede reden
om nu de stap te zetten en Kumaro te bellen voor een vrijblijvende afspraak.
Voor een vrijblijvende offerte komt men graag bij u langs
om de mogelijkheden door te
nemen. Of bel voor informatie
0255- 512109. Voor verdere informatie zie de website:
www.kumarokozijnen.nl.

Christiaan Coiffures ondergaat metamorfose
Heemstede - Vorige week was het zover. Cristiaan Coiffures is na een verbouwing van twee weken weer feestelijk geopend. De kapsalon heeft
een moderne frisse uitstraling gekregen met eigentijdse kleuren.
Enkele jaren geleden hebben Erik-Paul en Ferry de zaak overgenomen. Samen met Harry en
Ernesto hebben ze een trouwe klantenkring opgebouwd. Na de overname kwam ook het idee
om de kapsalon te gaan restylen. Wat begon als
even een muurtje schilderen eindigde in een wa-

re metamorfose. Er is een hele nieuwe vloer ingekomen, de wanden hebben een andere look
en het interieur is totaal vernieuwd. In de gezellige zithoek kan men nu ook gratis gebruik maken
van wifi, zo kunnen de klanten op internet hun
nieuwe “look” uitzoeken.
Het team van Cristiaan staat dinsdag tot en met
zaterdag klaar voor dames, heren en kinderen,
en u kunt binnenlopen zonder afspraak. U vindt
Cristiaan Coiffures, natuurlijk in de Jan van Goyenstraat.
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INGEZONDEN

Nog even nagenieten!
Bennebroek - Het is weer voorbij! Wie heeft niét
genoten van de winterse taferelen, fotocamera’s hebben weer overuren gemaakt. En
wat was het koud! Nachten van -18 graden!
De wilgen langs de Ringvaart waren zwaar
berijpt, een prachtig plaatje tegen de achtergrond van die stralend blauwe lucht. De
foto werd gemaakt door Daan Hendriks.

Buren zetten zich in voor goed doel
Heemstede - Afgelopen weekend heeft een aantal bewoners van de Leidsevaartweg het
idee opgevat een koek en zopie standje te maken langs de
Leidsevaart in Heemstede en de
opbrengst te doneren aan een
goed doel. Met een aantal buren werd een plan gemaakt en
het goede doel bepaald. Chocomel, gluhwein en patat werden
ingekocht en de bordjes om het
goede doel kenbaar te maken
gedrukt. Zaterdagmorgen werd
op de steiger de patatmachine
en de tafel voor de warme chocomel neergezet. Een bord met
prijslijst op het ijs en een mooi

schoon stuk ijs zorgde voor een
mooie baan. Voor de wachtende
werd een heater neergezet en in
de zon een heus terras met vuurkorfje. Omdat het zaterdag zulk
mooi weer was en de schaatsers maar langs bleven rijden
viel de koude gelukkig erg mee.
Aan het einde van de dag besloten de buren de zondag opnieuw
te gaan staan. Na nieuwe boodschappen te hebben gedaan en
alles weer opgesteld te hebben
kon de muziek weer aan en konden de schaatsers weer genieten van de warme versnaperingen. Aan het einde van de dag
konden de buurtjes terug kijken

op een zeer geslaagd weekend
met veel gezelligheid en dat allemaal voor Stichting Zorg zonder Zorgen. Deze stichting stelt
zich ten doel ouders van ernstig
zieke en/of terminale gehospitaliseerde kinderen structureel bij
te staan, om er zo voor te zorgen
dat zij letterlijk zonder zorg bij
hun kind kunnen zijn. Voor meer
informatie kijk op www.stichtingzzz.nl.
Maandagmorgen werd door de
jongste zoon van een van de bewoners van de Leidsevaartweg
een cheque van 800 euro overhandigd aan initiatiefnemer Dick
Kol.

‘Luffuif’
Heemstede - Het is weer
de Week van de Liefde!
Bij ‘T=weer Vrijdag reden
voor een Luffuif op vrijdag 17 februari in Plexat,
Herenweg 96 in Heemstede van 20.00 tot 22.00 uur
voor tieners van 11 tot en
met 14 jaar.
Kijk voor meer info op de
website www.casca.nl.

Geen voetbal,
wel nieuws
bij VEW
Heemstede - De KNVB had
weer al het amateurvoetbal afgelast dus was er op de velden niets te beleven. Wel werd
er achter de schermen weer het
één en ander georganiseerd..
Zaterdag 19 mei wordt weer een
toernooizaterdag, te beginnen
met de mini’s en het sluitstuk is
voor de A-junioren.
De jeugdkampcommissie heeft
ook de plannen bekend gemaakt. Voor de mini’s zijn 9 en
10 juni de kampdagen met onder andere op het programma Vossenjacht, lekker ontbijten, een fun training en nog veel
meer. De overige jeugd wordt
verwacht op vrijdag 8 juni. Het
weekend duurt tot zondagmiddag 16.00 uur. Hier staan op het
programma: Poldersport, Dropping, Bonte avond , Het EK (Nederland- Denemarken) op een
groot scherm en nog veel meer.
Alle bijzonderheden kunnen jullie lezen op www. vewheemstede.nl. Klik op Jeugdkamp.
Het programma van de KNVB
voor zaterdag 18 februari Is
(nog) zeer beperkt:
Hillegom- VEW-3
14.45 uur
UNO-b- VEW-b
11.30 uur
Vrijdag 10 februari werd er ook
weer geklaverjast: Eerste werd
Witte Biesot met 5237 punten,
tweede Julia Kühn met 5157
punten en derde Iwan Biesot met
5025 punten. De poedelprijs was
voor Wil Diepenveen met 3696
punten.
De agenda:
3 maart: Hollandse Avond, aanvang 20.00 uur. Nadere gegevens volgen.
9 maart: Klaverjassen. Aanvang
20.00 uur.

Op bezoek bij boekhandel Blokker

Ridder en schildknaap uit
De Grijze Jager
Heemstede - Zaterdag 18 februari van 14.00 tot 15.00 uur komen een ridder en schildknaap
uit het boek De Grijze Jager op
bezoek bij boekhandel Blokker
op de Binnenweg 138.
Jullie kennen allemaal de avonturen van de Grijze Jager. Dan is
het nu tijd voor een nadere kennismaking! Zaterdag kunnen
jullie met een echte ridder en
zijn schildknaap op de foto. Dit
strijdvaardige duo is dan te gast
bij boekhandel Blokker. Het eerste exemplaar van het nieuwste
boek van de Grijze Jager wordt
dan offiicieel aan een grote fan
overhandigd. De ridder en zijn
schildknaap signeren de boeken
van de Grijze Jager. En ze vertellen van alles over het dragen van
een echt harnas en het leven in
de Middeleeuwen.
Stuur een e-mail naar info@

boekhandelblokker.nl en schrijf
waarom jij De Grijze Jager zo
goed vindt en je maakt kans op
een gratis exemplaar van De
Grijze Jager deel 11!
Meer informatie: www.boekhandelblokker.nl of 023-5282472.
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Mode bij Van Vuuren doet
grijze winter vergeten!
Heemstede – Nog kleuriger dan vorig jaar is de
eerste indruk woensdagmiddag vorige week bij
de modeshow van Van Vuuren op de Binnenweg. Fris blauw met donkerblauw op echt wit
geeft al een groot contrast dat de grijze winter
doet vergeten. Bij jasjes en vesten met blauw
wit Bretonse strepen zoekt bedrijfsleider Jannie een met een brutale bloemen bedrukt Tshirt en je begrijpt wat ze bedoelt met kleuriger
dan vorig jaar. Ze pakt nog even enkele tropische bloemen prints en allover dessins in Cariben kleuren. Ze combineert en dat is het leukste van de voorjaars- en zomermode. Bij een
wit met indigo blauw vestje of jasje in Chanelstijl pakt ze een jeansbroek, prachtig! Even later past er een licht kaki linnen broek bij. Bandolera is zo’n merk waarmee je zo gemakkelijk
speelt. Kijk maar eens naar die helderblauwe tuniek shirts met waterval col. Betty Barclay, nog
een merk met jersey kleding dat stoer is afgewerkt met jeans. Passport heeft een mooi pakket
in T-shirts met moderne barokdessins in brutale kleuren die zich gemakkelijk laten combineren als je even het lef hebt of luisteren wil naar
adviezen van de medewerksters op de achtergrond. Zij weten van combineren.

Modestyliste Jeanette heeft ze voorzien van de
nieuwe thema’s en trends die dit voorjaar het
modebeeld mede bepalen. De poederkleuren
zalm, zand, beige, wit of bijna wit, perzik, met
taupe als een terugkomende accent kleur in
prints. Waarmee deze kleur een zachte, chique
kleur is voor elke dag met even zon. Met Jeanette op safari in donkere natuurtinten, zachte,
dunne stoffen die lijken op suède en leer. Luchtig gebreide en gehaakte stoffen die je draagt
met koraal en perzik. Dit voorjaar gaat u dragen
de sweat blazer en kabeltrui, de kokerrok, plooirok en midi roklengte en als pantalon de chino
en een wijde broek.
Dit jaar is voor Van Vuuren een jubileumjaar. In
1962 werd in Enkhuizen de eerste manufacturenzaak geopend met knopen, band, garen en
lingerie. Om al snel naar Heemskerk en Haarlem te komen. In 1992, nu twintig jaar, op de Binnenweg in Heemstede en sinds enkele jaren met
een Gerry Weber winkel ook op de Binnenweg.
Met de deskundige adviezen die horen bij iedere
verandering in het modebeeld. Beleef die nieuwe voorjaars- en zomermode bij Van Vuuren op
de Binnenweg 113 in Heemstede.
Ton van den Brink
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Customs in
Patronaat

Regio - Zaterdag 18 februari
staat een optreden van de Belgische band Custums op het programma in het Haarlemse Patronaat. Customs wordt vaak vergeleken met grote namen als Interpol en Editors, maar volgens
de heren zelf zijn zij ‘a combo
of four retrofuturists, known for
melody, atmosphere and mathematical edge’. En dat is wel duidelijk als je naar de nummers
luistert, want de catchy melodieen springen er af! Aanvang half
negen, entree 12,50. Meer informatie: www.patronaat.nl.

The Last
Picasso

Bands melden voor
de Grote Pop Atlas
Regio - We kennen The Voice of Holland, Holland’s got
talent en Idols. Talentenshows die artiesten de kans
geven beroemd te worden
en een felbegeerde plaats in
de hitlijst te krijgen. Oneindig Noord-Holland en Beeld
en Geluid bieden iedere artiest of band uit Noord-Holland ook de mogelijkheid
zich bekend te maken bij
een breed publiek door zich
simpelweg aan te melden
voor de Grote Pop Atlas.
De Grote Pop Atlas werd op
donderdag 22 december 2011
door Leo Blokhuis gelanceerd in het Top 2000 café in
Beeld en Geluid te Hilversum.
Hij nam het publiek mee op
een muzikale rondreis langs
de Noord-Hollandse plaatsen
waar een belangrijk deel van
de Nederlandse muzikale geschiedenis werd geschreven.
Meer dan 500 Noord-Hollandse artiesten hebben al een
vaste plaats in de Grote Pop
Atlas. Marco Borsato, BZN, De

Dijk en Ramses Shaffy, maar
ook nieuwe artiesten als Tim
Knol, Lucky Fons III en Ben
Saunders. Zij staan met hun
eigen verhaal, gekoppeld aan
demografische gegevens en
met een link naar een nummer
(YouTube) in de Grote Pop Atlas op de website van Oneindig Noord-Holland.
Weet jij een band of artiest die
hier niet in mag ontbreken of
wil je met je eigen band worden opgenomen in de Grote
Pop Atlas? Stuur dan een mail
met wat informatie aan redactie@oneindignoordholland.nl.
De Grote Pop Atlas is een samenwerking van Oneindig
Noord-Holland en het Nederlands Instituut voor Beeld en
Geluid. Oneindig Noord-Holland is een initiatief van de
provincie Noord-Holland. De
website www.oneindignoordholland.nl vertelt verborgen
verhalen achter gebeurtenissen in de geschiedenis en verbindt ze met collecties van
musea, archieven en culturele
instellingen.

Boliviaanse zangeres
Jenny Cárdenas in MCH
Regio - ‘A la vida’ (op het leven),
zo luidt de titel van het unieke concert dat Jenny Cárdenas
donderdag 23 februari geeft in
het MCH aan de Lange Herenvest 122.
Singer-songwriter en gitariste Jenny Cárdenas (1956) is een
bekende zangeres in Bolivia van
het geëngageerde lied. Ze heeft
in haar lange carrière onder
meer gezongen op veel festivals
in Europa, Canada en LatijnsAmerika. Daarbij heeft ze het
podium gedeeld met toonaangevende zangers en zangeressen
van het Latijns-Amerikaanse lied

zoals Silvio Rodriguez, Mercedes
Sosa, Angel Parra, Susana Baca,
Lito Nebia, Serenata Guayanesa,
en vele anderen.
Jenny woonde als kind (vanwege verschillende dictaturen in
Bolivia) in Brazilië en studeerde
sociologie in Chili en La Paz.
Later studeerde ze muziek in
Mexico, Londen en Sao Paolo.
Ze heeft bovendien een universitaire graad gehaald in de sociale antropologie aan de universiteit van Saint Andrews,
Schotland. Tot voor kort was zij
raadslid van de hoofdstad La
Paz en plaatsvervangende lei-

Vurige Hongaarse
volksmuziek in MCH
Regio - Vrijdagavond 24 februari
treedt het Hongaarse orkest Hajnali op in het Mondiaal Centrum
Haarlem aan de Lange Herenvest 122. De leden van het orkest
staan garant voor een avond vol
passie en melancholie.
Hajnali speelt en zingt levende volksmuziek van het platteland van Hongarije en de Hongaars sprekende gebieden daaromheen, zoals Transsylvanië. Het
gaat hier vaak om eeuwenoude
liederen, met aangrijpende teksten. Zowel tekst als melodie geven een beeld van het typische

Hongaarse karakter: melancholisch, strijdlustig, trots en ontroerend. Behalve prachtige klaagliederen, gezongen door Ibolya
Fülöp, speelt Hajnali ook opzwepende en vrolijke dansmuziek.
De muzikanten van Hajnali zijn
leerlingen van de roma-muzikanten uit Transsylvanië.
Het concert begint om 20.30 uur,
toegang is 10 euro. Kaarten zijn
telefonisch te bestellen op 0235423540, via info@mondiaalcentrumhaarlem.nl, of op de avond
zelf aan de deur (Lange Herenvest 122) te koop.

Regio -John Watts doet
zondag 19 februari het
Haarlemse Patronaat aan
met The Last Picasso. Het
is een hedendaags muzikaal stuk, geschreven en
vertolkt door deze FischerZ frontman, tezamen met
een intiem koor (bestaande uit leden van het Haarlemse Popkoor!), onder de
begeleiding van stilstaande en bewegende beeldprojecties. Dit is een show
met (deels) zitplaatsen,
dus er is een beperkte capaciteit.
Aanvang 21.00 uur, entree
22,50. Meer informatie:
www.patronaat.nl.

der van Filemon Escobar van de
Revolutionaire Beweging Tupac
Katari.
Het concert begint om 20.30 uur,
toegang is 10 euro. Kaarten zijn
telefonisch te bestellen op 0235423540, via info@mondiaalcentrumhaarlem.nl, of op de avond
zelf aan de deur, Lange Herenvest 122, te koop.

Van oude
obligaties tot
Hazes DVD
Regio - Op zondag 19 februari wordt een gezellige rommelmarkt gehouden in de
Haarlemse Spaarnehal. U
bent welkom in de sportaccommodatie, die pal naast
winkelcentrum
Schalkwijk
staat. Het aanbod op een
rommelmarkt is divers en
verrassend: van oude obligaties tot een authentiek houtsnijwerk van Bali of een DVD
van André Hazes. De vlooienmarkt duurt van 10.00 tot
16.00 uur en de toegang bedraagt 2 euro per persoon
(kinderen tot en met 11 jaar
en onder begeleiding hebben
vrij entree).
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Boekpresentatie ‘Het Misdadige Brein’
Regio - Er is maar één ding
boeiender dan misdaad: het begrijpen van de dader. Daarover
gaat het boek ‘Het misdadige
brein’ dat donderdag 16 februari in museum Het Dolhuys wordt
gepresenteerd.
Schrijver is Antoine de Kom, als
psychiater jarenlang verbonden
aan het Pieter Baan Centrum
waar hij spraakmakende delinquenten observeerde. Hij zal

Aan de slag op
landgoed Eindenhout
Regio - Mensen die het leuk
vinden om hun handen uit de
mouwen te steken voor de natuur kunnen zaterdag 18 februari weer hun hart ophalen.
Het IVN Zuid-Kennemerland
organiseert in samenwerking
met de gemeente Haarlem een
werkdag op landgoed/vogelbosje Eindenhout. Een ruim
tweehonderd jaar oud landgoed gelegen tussen de Haarlemmerhout en de Leidsevaart
in Haarlem. Deelnemers aan
deze werkdag gaan onder begeleiding essenhakhout weer
afzetten, esdoornboompjes en
vogelkers afknippen/uitsteken
en overwoekerende braam-

Open Podium
in Café
Het Dolhuys

Regio - Op zondag 19 februari
staat Café Het Dolhuys weer geheel in het teken van het ‘Dolhuys Open Podium. Deel je
Passie!’. Tijdens Het Dolhuys
Open Podium delen deelnemers
binnen vijftien minuten op verrassende wijze hun passies en
talenten met het publiek. Van

struiken weer kortwieken. Al
dit werk is nodig om Eindehout
weer een waar toevluchtsoord
voor vogels en planten te laten zijn. Verzameld wordt om
9.30 uur op de parkeerplaats
naast de middelbare school
Sancta Maria aan de Van Limburg Stirumstraat. De werkdag
duurt tot 15.30 uur. Zorg zelf
voor koffie, thee, lunchpakket, werkkleding en laarzen!
Het IVN zorgt voor begeleiding, gereedschap, werkhandschoenen en een lekkere vlaai
bij de koffie. Informatie en aanmelden bij Marc van Schie, 0622575748 of kijk op www.ivn.
nl/zuidkennemerland.

zwoele liefdesliedjes tot rock’n
roll, van drama tot cabaret, van
klassiek ballet tot volksdansen,
en van persoonlijke levensverhalen tot uit de hand gelopen
hobby’s: alle passies en alle
presentatievormen zijn mogelijk.
Zondag staan onder meer singer/songwriter Gyo CC Kretz,
verhalenvertellers Maya Plas en
Nico van den Raad en Gemengd
Vrouwenkoor Herman de Winter
op het programma.
Het Dolhuys Open Podium vindt
iedere derde zondag van de
maand plaats in Café Het Dol-

Prezens biedt
ondersteuning
Regio - Leven met of zorgen
voor een familielid die te kampen
heeft met psychische problemen
valt niet altijd mee. Prezens ondersteunt familie en naasten van
mensen met psychische problemen met cursussen en het familiespreekuur.
De cursus ‘Omgaan met psychische problemen van familieleden’ start maandag 5 maart van
15.00 tot 17.00 uur. Locatie: Amstelmere, Amstelveen.
De cursus ‘Omgaan met een
naaste met borderline’ start dinsdag 6 maart van 19.00 tot 21.00
uur. Locatie: Zuiderpoort, Haarlem. Familiespreekuur: drie ondersteunende gesprekken, Amstelveen, Hoofddorp en Haarlem.
In de cursussen en het spreekuur wordt aandacht besteed aan
uw positie in relatie tot uw naaste. Het gaat om het versterken
van uw vermogen om zelf richting te geven aan uw leven, ook
al zijn de omstandigheden moeilijk. U krijgt informatie over de
verschillende ziektebeelden en
leert weer aandacht en tijd voor
u zelf in te bouwen naast de relatie die u met uw familielid heeft.
Voor informatie of aanmelding
belt u (023) 518 7640 of stuurt u
een e-mail naar infopreventie@
prezens.nl.

een toelichting geven op zijn
boek.
Direct na het zedenmisdrijf in
Amsterdam, de aanslag in Alphen aan den Rijn, het bloedbad in Utøya en de moordpartij in Luik werd er druk gespeculeerd over de motieven van Robert M., Tristan van der Vlis, Anders Behring Breivik en Nordine
Amrani. Omdat de zorgvuldigheid hem verbiedt om over lo-

pende of afgesloten strafzaken
te publiceren, koos De Kom historische misdadigers als De Sade, Eichmann en Bin Laden, om
aan de hand van hun verhalen te
laten zien hoe een psychiater de
verdachte beschrijft, hoe hij tot
een diagnose komt, en hoe hij
motieven blootlegt.
Donderdag 16 februari, aanvang
19.30 uur. Reserveren op:
www.hetdolhuys.nl.

Vechten, fietsen en
dansen tegen darmkanker
Regio - Maart is internationale darmkanker maand. Elk jaar
krijgen in Nederland 12.500
mensen te maken met de ziekte darmkanker. Deze aantallen nemen jaarlijks toe. Goede voorlichting, preventie en
begeleiding van patiënten met
darmkanker en hun omgeving
kan de kwaliteit van leven aanmerkelijk verbeteren. De non
profit organisatie Pixels tegen darmkanker zet zich hiervoor in.
Kenneth Leewin, gelouterd fitness instructeur en meervoudig wereldkampioen karate organiseert samen met Pixels tegen darmkanker in het eerste
weekend van maart de Workout4Life. Op 4 maart zal de
Lichtfabriek in Haarlem het toneel zijn van een ultieme workout tegen darmkanker. Diverse personal trainers en top-

sporters hebben hun medewerking toegezegd aan het evenement. De deelnemers kunnen
kiezen uit verschillende onderdelen. In de Turbinehal is er
KickFun en Indoor Cycling en in
het Energiehuis van de Lichtfabriek zijn er hip-hop en Zumba
workouts. Dansen, vechten en
fietsen tegen darmkanker. De
workouts worden ondersteund
met live DJ’s, zo zal onder andere Fajah Lourens de cycling
workout voorzien van perfect
beats.
De opbrengst van de dag gaat
naar
darmkankeronderzoek.
De stichting heeft een beneficiair partnerschap met het Nederlands Kanker Instituut – Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam.
Meer informatie en inschrijven
via www.workout4life.nl.

huys van 16.00 tot 18.00 uur. Toegang is gratis. Voor het exacte
programma lees meer op www.
hetdolhuys.nl.

Circuit Culinair, voor ieder wat wils
Regio - Zintuigen worden ook
dit jaar weer gestreeld tijdens
Circuit Culinair, zondag 11 maart
in de Haarlemse Philharmonie.
Na drie edities Winter Culinair
is de concept - en naamsverandering vorig jaar goed bevallen.
Het evenement gaat voor de vijfde maal plaatsvinden. Nu, voor
de tweede keer, onder de naam
Circuit Culinair.
Tijdens Circuit Culinair kan men
een bezoek te brengen aan de
Slow (Selectie Lokale Oorspronkelijke en Wereldproducten) Indoor Markt. De betere restaurants uit de regio zijn vertegenwoordigd en de echte fijnproever kan hier kennismaken met

gerechten die bereid zijn met
ambachtelijke en eerlijke ingrediënten.
De toegang tot het evenement
is gratis. Voor een rondje proeven bij de restaurants dient u
een proefkaart van 30 euro aan
te schaffen. U kunt dan bij acht
restaurants terecht.
Deelnemende restaurants zijn
onder andere de Michelinsterrestaurants De Bokkedoorns,
De Vrienden van Jacob en Cheval Blanc . De Hoop op de Swarte Walvis, winnaar van de Smulpaap van Haarlem Culinair is
ook aanwezig alsmede de restaurants Fris, Willendorf en de
Jopenkerk.

Alles met stijl is ook een motto. Genieters van goede wijnen
en mooie kleding komen ook
aan hun trekken. Diverse modeshows van Haarlemse modebedrijven zullen er te zien zijn en
verschillende wijnhuizen laten
het publiek kennis maken met
hun producten.
DJ’s draaien passende muziek
bij dit evenement en het podium biedt ook gelegenheid aan
artiesten van de toekomst zoals
Silbury, welke een paar songs
ten gehore zal brengen.
Zondag 11 maart van 16.00 tot
21.00 uur Circuit Culinair in de
Philharmonie
www.circuitculinair.nl.

Avondmalen op de Adriaan
Regio - In deze donkere dagen
willen een paar molenaars van
de Stichting Molens Zuid Kennemerland Molen de Adriaan in
Haarlem in het licht zetten. Dat
gebeurt op vrijdag 17 februari
van 19.00 tot 22.00 uur. Na bezichtiging van de sfeervol verlichte molen kunt u vanaf de stel-

ling genieten van de nachtelijke
stad. Rob Hinse, van het Groenendaalse molentje in Heemstede, zorgt voor een bijzondere
sfeer met muziek en een spookverhaal. Voor de dorstige bezoekers schenkt men warme chocolademelk en Glühwein. De toegang is gratis.
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Bennebroekse gymleraren
ontwikkelen nieuwe methode
Bennebroek - De Bennebroekse gymleraren Harry van der
Meer en Joost Brandt presenteren op 7 maart op de Sparrenbosschool in Bennebroek ‘Gymmen in de ‘grote’ gymzaal’. Zij
ontwikkelden en schreven samen deze vernieuwende methode voor bewegingsonderwijs aan
kleuters. Deze praktische gymmethode is nu beschikbaar voor
alle basisscholen.
Anderhalf jaar zijn Harry van
der Meer en Joost Brandt bezig geweest met het ontwikkelen van een nieuwe methode bewegingsonderwijs voor kleuters.

Voor Joost was dit direct zijn afstudeerproject aan de Academie
voor Lichamelijke Opvoeding in
Amsterdam en voor de Bennebroekse basisscholen leverde
het een zeer bruikbare methode
bewegingsonderwijs op.
Doel van Van der Meer en Brandt
is een landelijke integratie van
deze methode. Dat maken ze met
de publicatie van ‘Gymmen in de
‘grote’ gymzaal’ mogelijk. Het is
een prachtig boekwerk van 325
pagina’s met meer dan 700 foto’s
en met ondersteunend videomateriaal voor leerkrachten en leerlingen. Uitgeverij SWP uit Amsterdam is uitgever van het werk.

De titel van het boek speelt in
op alle kansen en mogelijkheden die een echte gymzaal biedt.
Juist voor de doelgroep kleuters is dit best bijzonder, op veel
scholen gymmen zij in een aanzienlijk kleinere gymruimte. Bij
het ontwikkelen van de methode hebben de schrijvers gekeken naar alles wat nodig is om
kleuters verantwoord, veelzijdig
en intensief bewegingsonderwijs
te bieden.
In tijden waarin overgewicht bij
de jeugd zorgelijke vormen aanneemt, is extra aandacht voor
het bewegingsonderwijs van
groot belang. Omdat jong geleerd, oud gedaan is, richt ‘Gymmen in de ‘grote’ gymzaal’ zich
op de jongste leerlingen van de
basisschool. De drie basisscholen in Bennebroek werken al
ruim een jaar met deze methode. De leerkrachten ervaren met
name dat de leerlingen veel plezier in de gymles hebben en zich
sociaal, emotioneel en motorisch
sterk ontwikkelen.
Op www.grotegymzaal.gymlessenbasisonderwijs.nl, vindt u
veel informatie over de methode, ook kunt u een voorbeeldles
downloaden en een demonstratiefilmpje bekijken. De auteurs
bereikt u via info@gymmenindegrotegymzaal.nl.

HPC-bokaal blijft in Heemstede
Heemstede - Zondag vond in
het thuisbad Groenendaal de
jaarlijkse HPC Bokaal plaats,
waarbij de wedstrijdzwemmers niet alleen voor individuele medailles strijden maar ook
om punten te verzamelen. De
ploeg die uiteindelijk de meeste punten bij elkaar heeft gezwommen, krijgt de beker voor
de eerste prijs én de felbegeerde wisselbokaal! Vorig jaar was
het NZ&PC uit Noordwijk die de
Bokaal mee naar huis mocht nemen en uiteraard waren de HPC
zwemmers erop gebrand om de
bokaal deze keer weer in Heemstede te laten.
De wedstrijd werd traditioneel

geopend met twee estafettes die
extra belangrijk zijn omdat hiermee dubbele punten verdiend
kunnen worden. De HPC zwemmers zetten gelijk de toon en
wonnen met overmacht de eerste estafette. Die opgebouwde
voorsprong hebben ze gedurende de hele wedstrijd niet meer
uit handen gegeven. Bijna de
helft van alle HPC races eindigde in een persoonlijk record. Een
grote groep zwemmers wist tussen de 0,10 en 4 seconden van
hun beste tijd af te zwemmen.
Uiteraard waren er nog enkele
uitschieters. Anouk van Dam en
Carmen Meijer zwommen 5 seconden sneller op de 200 me-

ter vlinderslag en Bram Kerkhof
deed dat op de 50 meter rugslag. Nina Schoonbeek verbeterde haar beste tijd op de 100
meter schoolslag met 6 seconden en Danai Lytrokapi 10 seconden op de 100 meter wisselslag. Maar de koningin van
de HPC bokaal was toch Nadine
Dolfing. Zij zwom maar liefst 11
seconden sneller op de 50 meter
vlinderslag. In totaal stond er 22
keer een HPC zwemmer op het
podium om het eremetaal in ontvangst te nemen, want er werden 8 gouden, 8 zilveren en 6
bronzen medailles verdiend. De
prijzen werden uitgereikt door
Otto Kortstenbroek, algemeen
directeur van de Zorgspecialist.
Bij de wedstrijd waren ook vertegenwoordigers van de overige sponsoren van HPC, de Van
Oosten Groep en Sport 2000
Heemstede, aanwezig. Coaches Theo van Dam en Ed Dekker namen met een grote lach
op hun gezicht de HPC Bokaal
in ontvangst. Ed: “Wij zijn heel
blij met het resultaat van vandaag. Gelukkig is de bokaal
weer in Heemstede gebleven!”
Theo voegt daar nog aan toe:
“Het hele seizoen worden er bij
alle wedstrijden minimaal 50%
persoonlijke records gezwommen. Dat is natuurlijk fantastisch, maar we moeten ervoor
waken dat we gaan wennen aan
het succes. We moeten vooral
scherp blijven!”.

Tafeltennisteam H.B.C.
gaat voor kampioenschap
Heemstede - Ze hebben dit seizoen al drie competitiewedstrijden gespeeld; het eerste herenteam van H.B.C. Net als vorig seizoen komt dit team uit op
landelijk niveau in de derde divisie. Nadat het team vorig seizoen
nog vocht tegen degradatie,
staan ze nu op kop met zes punten voorsprong op concurrenten
uit Breda en Roelofarendsveen.
Dit heeft vooral te maken met
de nieuwe samenstelling van
het team. Spelers Jeroen Kuijt en
Josco Maaskant hebben gezelschap gekregen van Tino Rodriguez en Jelle Rhee. Zij, die vroeger bij H.B.C. gespeeld hebben
maar afgelopen seizoenen uitkwamen voor Tempo-Team uit
Amsterdam, komen het team
versterken. Rodriguez en Rhee
zijn afkomstig uit de tweede divisie, een klasse hoger dan waarin het team van H.B.C. nu uit-

komt. Ook de in heel tafeltennisland bekende Fred van Oostenrijk (zie foto) is aan het team
toegevoegd. Van Oostenrijk is inmiddels al 60 jaar en heeft vroeger op het hoogste niveau gespeeld tegen wereldtoppers. Ondanks dat hij laatst bij een andere club officieel afscheid nam in
de eerste divisie, kon hij het niet
laten om toch nog voor zijn geliefde H.B.C. uit te komen waar
hij in zijn carrière zowel als trainer en als speler een paar jaar
lid is geweest. Het team heeft
zelf het doel gesteld om kampioen te worden en dus te promoveren. Met deze samenstelling is
dat ook zeker haalbaar. Het zou
dan voor het eerst in de geschiedenis van H.B.C. zijn dat de club
uitkomt op zo’n hoog niveau. Op
www.hbctafeltennis.nl is te volgen hoe het team het er vanaf
brengt in de competitie.

Nieuwe sponsor voor HBC
Heemstede - Als twee partijen waar gezelligheid en kwaliteit vanzelfsprekend zijn bij elkaar komen ligt een samenwerking voor de hand. Het is dan
ook niet geheel vreemd dat HBC
Voetbal en Restaurant Cozy op
het Wipperplein in Heemstede
elkaar hebben gevonden en een
sponsorovereenkomst zijn aangegaan.
Cozy was al langer een goede bekende bij HBC want met
enige regelmaat leverde eigenaar Bob Divendal zijn heerlijke
spare ribs af in de kantine. Omdat ook enkele HBC leden deel

uitmaken van het personeelsbestand van Cozy was er al sprake
van een innige band tussen beide partijen. Bestuurslid Interen
Zaken van HBC, Onno Heems,
zegt lachend: “Naast de diverse mogelijkheden tot publiciteit
die HBC Cozy biedt levert HBC
dus ook een paar keurige personeelsleden. Dat is nu wat we bedoelen met het bieden van maatwerk aan onze sponsors. HBC is
erg blij met de samenwerking
met Cozy en natuurlijk ook met
de lekkere gerechten die hun
weg naar het HBC-complex en
de HBC’ers zullen vinden.”
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NK Mahjong
voor recreanten
Heemstede - Zaterdag werd in
Heemstede het jaarlijkse mahjongtoernooi
georganiseerd
door mahjongclub Bamboe Acht.
Het was alweer het vierde Valentijnstoernooi.
In 2009 vonden 72 deelnemers
de fantastische locatie, de aula van College Hageveld. Dit jaar
waren dat er in totaal 124! Waaronder 8 Fransen, 6 Belgen en 1
Duitser.
Verdeeld over twee categorieen spelers, competitie en recreanten, werden er vier rondes gespeeld.
Voor de 56 recreanten was het
een speciaal toernooi: zij streden voor het eerst om de titel
Nederlands Kampioen Mahjong
voor recreanten. Spelers in alle
leeftijdsklassen waren aanwezig.
Veel jonge spelers waagden zich
aan dit toernooi. Wordt mahjong
wel eens toegedicht dat het alleen gespeeld wordt door ouderen, niets is minder waar. Dat
het juist de meer ervaren spelers
zijn, die er met de winst vandoor
gaan is wel juist en dat zijn wel
vaak de wat oudere spelers.
Wil Meijer-Kal, voorzitter van
mahjongclub Bamboe Acht
stond TV Noord-Holland voor
het toernooi te woord en nu al
zijn er reacties van mensen, die
op zoek zijn naar medespelers.
Mahjong is een spel dat je niet
loslaat. Velen speelden het vroeger met vrienden, maar als deze mahjongavondjes wegvallen,
door verhuizing of overlijden,
dan zijn mensen op zoek naar
een mogelijkheid om het mahjongen weer nieuw leven in te
blazen.
Deze mogelijkheid wordt gegeven bij Casca. Al 6 jaar verzorgt
Wil Meijer daar de cursussen
mahjong. De club Bamboe Acht,
die zij oprichtte in 2007, mag zich
scharen onder de grootste clubs
van Nederland en de club groeit
maandelijks.
Iedereen is welkom om een kijkje te komen nemen op de Glipperweg te Heemstede in De
Princehof.
Daar bevinden zich op 26 dinsdagavonden in het jaar de ‘Bamboe Achters’ rond de mahjongtafel.
Op de website www.bamboeacht.nl vindt u alle informatie
over de club. Of u neemt contact
op met de voorzitter van “Bamboe Acht” via voorzitter.bamboeacht@gmail.com.
Op 7 maart start er weer een
cursus. U kunt zich daarvoor opgeven bij Casca ( 023-5483828).

Heemstede - Bijna 4 liter bier
met een finish die binnen 7 dagen gehaald moet worden. Dat is
de inhoud van de Elf Bierentocht
die de 1ste Aanleg van 17 tot en
met 23 februari organiseert.
Bij deze barre tocht gaat het
niet om wie als eerste over de
streep komt maar om kennismaken en genieten zonder dat u ervoor op pad hoeft. Het passeren
van iedere stempelpost vindt gewoon plaats in de 1ste Aanleg
en brengt een prachtige verrassing in (speciaal) bier. De start
in ‘Leeuwarden’ wordt rustig ingezet met het prachtige en niet
te zware Urquell pilsner uit Tsjechië. Via ‘Sneek’ maakt u kennis
met een zachte Grolsch Weizen
om vervolgens in ‘IJlst’ het tempo iets op te voeren met het 1ste
Aanleg huisbier Christine. Vergeet u niet te stempelen? Op
naar ‘Sloten’ om het tempo vast
te houden met een hartverwarmende Grimbergen dubbel abdijbier, met ‘Stavoren’ komt de

moed erin want u nadert de helft
van de tocht, een stevig Texel’s
winterbier valt dan beslist goed.
Na ‘Stavoren’ zit u er misschien
een beetje door maar de organisatie staat u toe om op ieder willekeurig moment de tocht te onderbreken om deze 1 of meerdere dagen later voort te zetten, als
u maar binnen 7 dagen aan de
finish verschijnt. Op naar ‘Hindelopen’ want daar wacht een
prachtig glas Palm. Voor proviand is ook gezorgd want iedere
deelnemer ontvangt een schotel
van de beste Friese tapas.
‘Workum’ is de volgende op de
route en deze plaats staat vanaf nu bekend om de kennismaking met Westmalle triple op een
manier zoals dat alleen in de
1ste Aanleg geserveerd wordt.
Bolsward haalt het tempo weer
wat naar beneden met een Leffe dubbel en bij Harlingen wordt
het even klûnen met Grolsch
premium pilsner. Opgeven is nu
‘Franeker’ in zicht is geen optie

meer dus een met zoethout verrijkt Kwakbier in het bijzondere
koetsiersglas durven we nu wel
aan. ‘Dokkum’ is de laatste halte en deze finish breng de ultieme bevrijding met een cadeaufles Christinebier van 0.75 liter
om thuis nog eens na te genieten van een heerlijke 11 bierentocht.
Deelname aan de 11 bierentocht kan van vrijdag 17 februari
tot en met donderdag 23 februari. Deze all inclusive tocht omvat
stempelkaart, dranken, proviand,
finish cadeau, warme omgeving
en professionele begeleiding.
De inschrijfkosten zijn 42,50 per
persoon. U kunt inschrijven aan
de bar van de 1ste Aanleg waar
u direct kennis kunt maken met
de vriendelijke en professionele begeleiding. De 1ste Aanleg
zit op de hoek van de Raadhuisstraat en de Kerklaan. Voor de
niet bierdrinkende recreatierijders is een alternatieve route beschikbaar.

Zoek de verschillen

Foto: Daniël Maissan

Elf bierentocht 1ste Aanleg giet on!

KO Theaterproducties
toch nog ‘vorst’-elijk bezoek
speelt ‘LeefTijd’

Theaterversie van beroemde film

Una Giornata Particolare
Heemstede - Zaterdag 25 februari staat de Project Fors-productie Una Giornata Particolare
op de planken van het Oude Slot
in Heemstede.
Deze verrassende voorstelling
zal dit indringende en ontroerende verhaal 70 jaar na het begin
van WOII op het podium brengen, met in de hoofdrollen Ann
Pool als Antonietta, Monique
van de Vaart als vertelster/conciërge en Fred Rosenhart als
Gabielle, onder regie van Marcel Kragt.

‘Een bijzondere dag’: 8 mei 1939.
Hitler is op bezoek in Rome om
een bondgenootschap met de
Italiaanse dictator Mussolini te
sluiten. De Romeinse huisvrouw
Antonietta (Anna Pool) heeft
geen tijd om met haar man en
kinderen mee te gaan om der
Führer en Il Duce toe te juichen.
Ze blijkt niet de enige te zijn die
is achtergebleven in de huurkazerne: de conciërge (Monique van der Vaart) laat haar radio luid het verslag van de historische gebeurtenis rondschreeu-

Heemstede - LeefTijd, het toneelstuk dat zaterdag 25 februari te zien is in theater De Luifel, gaat over de confrontatie
tussen een zoon en zijn terminaal zieke moeder. De onzekerheid over hoeveel ‘tijd van leven’
ze nog samen hebben, heeft een
snelkookpan-effect op een scala
van emoties. Wat doet het met je
als je toch opeens meer tijd krijgt
dan je dacht? En wat doet het
met je naaste omgeving? Ook
de emoties van het publiek worden geraakt, door snedige dialogen, pakkende oneliners en aangrijpende en zelfs hilarische muzikale intermezzo’s. Uiteindewen. Ook Gabrielle (Fred Rosen- lijk gaat LeefTijd over liefde. Het
hart) is thuis, als radiomedewer- toont twee mensen die zielsveel
ker is hij net ontslagen omdat hij van elkaar houden en dichter
bij elkaar komen te staan in het
homoseksueel is.
Una Giornata Particolare is aangezicht van het einde.
een hoogtepunt uit de Italiaan- LeefTijd werd door Haye van der
se filmgeschiedenis. Voor Sop- Heyden geschreven voor de aan
hia Loren en Marcello Mastroi- kanker lijdende actrice Josine
anni was het de mooiste film die van Dalsum en haar zoon Aram
ze samen maakten. Regisseur van de Rest. Josine overleed in
Marcel Kragt heeft het script be- 2009 aan kanker.
werkt tot een aangrijpende, klei- LeefTijd heeft in de huidige bene voorstelling waarin thema’s zetting met Julia Henneman en
als onderdrukking en toleran- Thomas Terstal haar succesvoltie aan bod komen. Thema’s die le try-out periode beleefd in de
‘vorst’-elijk
bezoe
Stadsschouwburg
Haarlem. Aan
vandaag de dag weer toch
uiterst ac-nog
de muzikale reis werd onder antueel zijn.
dere het lied ‘in je eigen handen
U kunt de voorstelling als thea- ligt je leven’ van Lennart Nijgh
terdiner bezoeken: u wordt dan toegevoegd.
om 18.00 uur verwacht voor een Zaterdag 25 februari is de vooraperitief met Anti Pasti in de bar stelling te zien in Theater de Luien om 18.30 uur wordt in de An- fel, Herenweg 96 in Heemstena Ruytenburgh Lounge aan lan- de. Aanvang: 20.15 uur. Kaartge tafels een feest op tafel ge- verkoop van maandag tot en
serveerd! Na het diner wordt met vrijdag van 9.00 tot 16.00
er koffie of thee met Italiaan- uur en 45 minuten voor aanse koekjes in de bar geserveerd. vang. Telefonisch reserveren via
Kosten voor het theaterdiner zijn 023-5483838. Meer informatie:
50,- per persoon inclusief aperi- www.kotheaterproducties.nl en
www.theaterdeluifel.nl.
tief, diner en voorstelling.
Dit arrangement is exclusief
overige drankjes. Na de voorstelOplossing elders in de krant
ling is het mogelijk nog 1 uur na
te borrelen in de Heeren van
Beels bar. Bezoekers die uitsluitend voor de voorstelling komen
worden om 19.30 uur verwacht Bennebroek - Bij de protestanen worden verwelkomd met een te gemeente Het Trefpunt, Akoglas prosecco. De entreeprijs nietenplein 1, is ds. J.E.Th. Nakvoor uitsluitend de voorstelling Visser zondag 19 februari om
10.00 uur de voorganger. Er is
bedraagt 15 euro.
Reserveren: 023-5470496 of ‘kom in de kring’ en een jeugdviering voor 9- tot 15-jarigen.
info@postverkadegroep.nl.

Oplossing elders in de krant

Zoek de verschillen
oplossing

Zoek de verschillen

Dienst in
Het Trefpunt
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Cultuur

Agenda

diner vooraf vanaf 18.00 uur.
Entree 15 euro, met diner 50
euro.
Reserveren: 023 5470496 of
info@postverkadegroep.nl.

Heemstede/
Bennebroek

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

Exposities
Tot en met 29 februari
• S. Th. van Riezen exposeert
in het voormalige gemeentehuis van Bennebroek, Bennebroekerlaan 5.
Informatie: http://s-theo.nl.
Tot eind maart
Schilderijen van Elisa
Pesapane in de burgerzaal
van het raadhuis in Heemstede.

Zaterdag 18 februari
• Met een ridder en schildknaap uit De Grijze Jager
op de foto bij Boekhandel
Blokker, Binnenweg 138 in
Heemstede, 14.00-15.00 uur.
Informatie: www.boekhandelblokker.nl.

023-5327895, www.kunstcentrum-haarlem.nl

Tot en met 25 maart
• Associatieve beeldmixen
van Vincent Uilenbroek
in 37PK, Groot Heiligland
37 in Haarlem. Informatie:
www.37pk.nl.
Tot en met 29 maart

•

• Expositie Japanse bruids-

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

•

KO Theaterproducties
speelt ‘LeefTijd’ in theater de
Luifel, Herenweg 96 in Heemstede, 20.15 uur.
Reserveren: 023-5483838.
Informatie: www.theaterdeluifel.nl.

Dinsdag 21 februari
• Dialezing over nationale parken in het zuidwesten
van de USA bij Casca in de
Luifel, Herenweg 96 in Heemstede, 14.30 uur. Aanmelden:
023-5483828-1.

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

• Lezing Arnout Weeda over

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

Donderdag 23 februari
• Dialezing over het Noorderlicht door Pem Kalshoven bij Casca in de Luifel,
Herenweg 96 in Heemstede,
20.00 uur. Aanmelden niet nodig. Info: 023-5483828-1.

Regio
Tot zondag 26 februari
• Werk van Caren van Herwaarden en Sandra Kruisbrink in Galerie 37, Groot Heiligland 37 in Haarlem.

Theater
Donderdag 23 februari
• Leerlingen Valkenburgschool spelen David & Goliath in de kerk van Onze Lieve Vrouw Hemelvaart aan het
Valkenburgerplein, 18.30 uur.

•

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

Zaterdag 25 februari
• Theaterversie Una Giornato Particolore in Het Oude Slot in Heemstede, 20.00
uur. Ontvangst vanaf 19.30
uur met een glas Prosecco of

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

Vrijdag 17 februari

• Dialezing over Indonesië,

georganiseerd door Groei &
Bloei - Bennebroek in ’t Trefpunt, Akonietenplein 1 in Bennebroek, 20.00 uur. Entree
gratis.

Vrijdag 17 februari

• Avondmalen op Molen de

Adriaan aan de Papentorenvest 1A in Haarlem,
19.00-22.00 uur.

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

Muziek

Donderdag 23 februari
• Boliviaanse zangeres
Jenny Cárdenas in MCH,
Lange Herenvest 122 in Haarlem, 20.30 uur. Kaarten: 0235423540, via info@mondiaalcentrumhaarlem.nl,

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

Zaterdag 18 februari
• Natuurwerkdag op landgoed Eindenhout in Haarlem, 09.30-15.30 uur. Informatie en aanmelden: www.ivn.nl/
zuidkennemerland.
Zondag 19 februari
Rommelmarkt Spaarnehal Haarlem. Oude obligaties, authentiek houtsnijwerk,
DVD’s en nog veel meer. Van
10.00 tot 16.00 uur. Toegang: 2
euro pp. (kinderen t/m 11 jaar
onder begeleiding vrij entree).

•

Zondag 11 maart
Circuit Culinair: restaurants presenteren zich in
de Philharmonie in Haarlem,
16.00-21.00 uur. Informatie:
www.circuitculinair.nl.

•

Tot en met 17 maart

• Tentoonstelling van land-

schappen van Jan Groenhart in Kunstcentrum Haarlem, Gedempte Oude Gracht
117-121. Open: di t/m zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur. Tel.

Donderdag 16 februari
• Boekpresentatie ‘Het
Misdadige Brein’ van Antoine de Kom in het Dolhuys
in Haarlem, 20.00 uur. Aanmelden: www.hetdolhuys.nl.

• Platen uit Atlas van Huet

Exposities

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

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

Diversen

Diversen
Donderdag 16 februari
• Bijeenkomst over het ouder wordende brein van
Stichting Welzijn Ouderen
Heemstede in De Pauwehof,
Achterweg 19 in Heemstede,
14.00-16.00 uur.
Informatie: 023-5288510.

in MCH, Lange Herenvest 122
in Haarlem, 20.30 uur. Kaarten: 023-5423540, via info@
mondiaalcentrumhaarlem.nl.

Vrijdag 24 februari
• Vurige Hongaarse volksmuziek van orkest Hajnali

Nieuws
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Werkconferentie Samen Duurzaam
Op woensdag 7 maart vanaf 19.30 uur
organiseert de gemeente Heemstede de
werkconferentie ‘Samen Duurzaam’ in het
raadhuis van Heemstede. Deze avond staat
in het teken van duurzaamheid en wat de
effecten voor burgers zijn. Hierin zoekt
de gemeente de samenwerking op tussen
ondernemers, maatschappelijke organisaties,
stichtingen, de politiek én inwoners.

In deze uitgave:
• De aanslag Gemeentelijke belastingen 2012
in aantocht
• KICI bedankt inwoners
Heemstede
• Vergadering
gemeenteraad

Volgende week
wordt werk aan
Herenweg hervat

Het programma
Tijdens de conferentie geeft voorzitter van de
Sociaal Economische Raad (SER), Alexander
Rinnooy Kan een inspirerende toespraak over
duurzaamheid. Wethouder Duurzaamheid Jur Botter
schetst het toekomstperspectief van Heemstede:
Duurzaam samenwerken en verbinden’. In drie
workshops kunt u vervolgens kennis maken met
en meepraten over verschillende duurzame
initiatieven. U ontdekt de diverse mogelijkheden van
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en
energiebesparingen in de woning. De directeur van de
Milieudienst IJmond, Bert Pannekeet, zal als voorzitter
de conferentie in goede banen leiden.

Het is tijd voor duurzaamheid!
Het gemeentebestuur van Heemstede neemt
duurzaamheid serieus. Hoe kunnen we
energiebesparing en kostenbesparing combineren?
Duurzame energieoplossingen ontwikkelen en
toepassen?
Vervolg op pag. 2

Inloopbijeenkomst speelbos Meermond
23 februari in Raadhuis Heemstede

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

Via de website www.speelbosmeermond.nl konden
kinderen hun ideeën indienen en stemmen op elkaars
voorstellen. Tijdens twee (kinder)bijeenkomsten
vorig jaar zomer zijn de ideeën op een creatieve
manier uitgewerkt en samen met belanghebbenden
besproken. De ideeën zijn nu vertaald in een ontwerp
waarin drie ideeën zijn uitgewerkt; een survivalparcours,
een junglehut en een blote voetenpad. U vindt het
voorlopig ontwerp op www.heemstede.nl onder
plannen en projecten.

Bouw en woningtoezicht:
Maandag t/m donderdag van 08.30 - 17.00 uur, Vrijdag
van 08.30 - 13.00 uur Op afspraak: de gehele dag tot
17.00 uur (vrijdag tot 13.00 uur) en donderdagavond
tussen 17.00 - 19.30 uur.
Raadhuis:
Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede.
Telefoon 14 023. Fax (023) 548 57 00. E-mail:
gemeente@heemstede.nl Website: www.heemstede.nl
Sociale zaken:
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur. Op afspraak:
de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag tot 13.00 uur).
Telefoon (023) 548 58 68.
Loket Heemstede:
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur. Op afspraak:
de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag tot 13.00 uur).
U kunt ook een afspraak maken voor een huisbezoek.
Volg ons op:
twitter.com/heemstedetweet
facebook.com/gemeenteheemstede
linkedin.com/in/gemeenteheemstede
youtube.com/gemeenteheemstede

Gemeente Heemstede wil samen met kinderen
een speelbos realiseren in Park Meermond,
een natuurgebied aan het Spaarne, achter
de gemeentewerf en naast de weilanden van
Hageveld. Tijdens een inloopbijeenkomst
op donderdag 23 februari tussen 16.00 en
18.00 uur in het Raadhuis is er gelegenheid
vragen te stellen over de drie ideeën die zijn
uitgewerkt voor het speelbos. Na 16 maart
worden de reacties verwerkt en het ontwerp
mogelijk nog aangepast. Daarna wordt het
definitieve ontwerp vastgesteld. De uitvoering
van het speelbos vindt naar verwachting
plaats voor de zomervakantie.

Meer weten, reageren?
Nu de ideeën op tafel liggen, is er gelegenheid te
reageren op het voorlopig ontwerp. U bent hiervoor
van harte welkom tijdens de inloopbijeenkomst op
donderdag 23 februari (in HeemstedeNieuws week 6
stond abusievelijk woensdag 22 februari). Vooraf aanmelden is niet nodig. Reageren kan ook door een e-mail
te sturen aan gemeente@heemstede.nl. Voor vragen of
opmerkingen kunt u contact opnemen met Saskia van
Dijk via (023) 548 57 79. Reageren kan tot uiterlijk 16
maart 2012.

De aanslag Gemeentelijke belastingen 2012
is weer in aantocht
woningen in uw buurt of gemeente. Ook is in de Wet
WOZ geregeld dat de WOZ-waarde in 2012 moet
worden vastgesteld naar het waardeniveau van uw
woning op 1 januari 2011.

vervolg van Werkconferentie Samen Duurzaam pag 1
Om hierin de juiste koers te varen willen we graag met
u in gesprek en ideeën uitwisselen.
Een duurzaam, veilig en groen Heemstede is niet
alleen de verantwoordelijkheid van de gemeente,
maar zeker ook van de inwoners en ondernemers.
Duurzaamheid is ook úw zaak! De uitkomsten van
de werkconferentie worden meegenomen in
de plannen voor de komende vier jaar.

Woensdag 7 maart
Zet u woensdag 7 maart in de agenda? Binnenkort
leest u meer over het programma en de workshops in
HeemstedeNieuws en op www.heemstede.nl. U kunt
vervolgens uw voorkeur voor een workshop opgeven.

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

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

Werk aan de weg
KICI bedankt inwoners Heemstede voor inleveren
kleding en schoenen!

Door de winterse weersomstandigheden vinden deze
week geen wegwerkzaamheden plaats.

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 over
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 graag 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

107.915 kilo gedragen kleding werd
ingezameld in gemeente Heemstede in 2011.
Stichting KICI geeft textiel een tweede leven.
Het geld dat KICI hiermee ophaalt gaat naar
goede doelen, zoals het Nederlandse Rode
Kruis. In 2011 doneerde KICI in totaal meer
dan € 1,3 miljoen aan goede doelen. Dat is
dankzij uw oude kleding en schoenen.
Stichting KICI heeft in 2011 meer moeite moeten
doen om zo veel mogelijk textiel in te zamelen
voor het goede doel. Wanneer het slecht gaat met
de economie zijn mensen zuiniger op hun kleding
en schoenen. Gelukkig is mede dankzij de bijna
108 duizend kilo uit Heemstede toch bijna 11 miljoen
kilo opgehaald.
In 2011 nam de vraag vanuit Midden en Oost Afrika
naar gedragen kleding toe. KICI hoopt dan ook dat
u ook in 2012 weer bijdraagt aan een betere wereld
met uw textiel. Kleding, schoenen en jassen krijgen zo
een tweede leven buiten Europa. Veel wereldburgers
stellen heel andere eisen aan kleding dan wij.
Zij kunnen kapotte kleding goed herstellen of dragen.
Ook oude handdoeken, lakens en zelfs gordijnen

zijn welkom. Het worden poetslappen, pakdekens of
isolatiemateriaal. KICI blijft nieuwe toepassingen voor
vezels onderzoeken, zoals recyclede jeans. Door KICI
uw oude kleding en schoenen te geven, doet u meer
dan u denkt voor mens en milieu! Meer weten?
Kijk op Kici.nl.

Omgevingsvergunning
Aanvragen omgevingsvergunning
Omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken
bestemmingsplan
Javalaan 54 het uitbreiden van een woonhuis 2012.034
ontvangen 3 februari 2012
J.H. Weisenbruchweg 15 het verbouwen en uitbreiden
van een woonhuis 2012.033
ontvangen 31 januari 2012
De beslistermijn voor bovengenoemde aanvragen is
8 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.
Omgevingsvergunning voor kappen
Sportparklaan 19 het kappen van een beuk 2012.031
ontvangen 21 januari 2012
De beslistermijn voor bovengenoemde aanvraag is
8 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.
Omgevingsvergunning voor slopen
Zandvaartkade 11 het verwijderen van asbest
2011.032
ontvangen 2 februari 2012

De beslistermijn voor bovengenoemde aanvraag is
8 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.
De bovenstaande aanvragen liggen vanaf 16 februari
2012 van maandag tot en met donderdag van
08.30 - 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur
ter inzage bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht
(Raadhuisplein 1).

Verleende omgevingsvergunningen
(verzonden 10 februari 2012)
Omgevingsvergunning voor bouwen
Binnenweg 123 het plaatsen van gevelreclame 2012.022
Koediefslaan 2 het plaatsen van een erfafscheiding
2012.016
Binnendoor 6 het wijzigen van de pui 2012.026
Ooievaarlaan 18 het plaatsen van een dakkapel op het
zijgeveldakvlak 2011.323

Omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken
bestemmingsplan
Wilhelminiaplein 14 het verbouwen van een magazijn
tot een zelfstandige bedrijfsruimte/meubelrestauratie
2012.021
Omgevingsvergunning voor kappen
Von Brucken Focklaan 1 het kappen van een berk
2012.018
De bovenstaande vergunningen liggen vanaf 16
februari 2012 van maandag tot en met donderdag van
08.30 - 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur
ter inzage bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht
(Raadhuisplein 1). Belanghebbenden kunnen hiertegen bezwaar maken. Zie: ”Bezwaar maken of
uw mening/zienswijze kenbaar maken”.

Vergadering gemeenteraad
De gemeenteraad van Heemstede houdt een
openbare vergadering op 23 februari 2012 om
20.00 uur in de Burgerzaal van het Raadhuis. U bent
van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.
Op de agenda:
- Vaststellen agenda raadsvergadering 23 februari 2012
- Vragenuur

Bespreekpunten
- Instemmen verlenen subsidie Stichting CASCA 2012
Hamerpunten
- Correctie van een verschrijving in het besluit tot
vaststellen bestemmingsplan ‘De Slottuin’
- Vaststelling Verordening leerlingenvervoer gemeente
Heemstede 2012

Overige punten
- Lijst van mededelingen en ingekomen stukken
- Wat verder ter tafel komt
Op www.heemstede.nl vindt u de stukken waarover
de raad besluit. Alle stukken liggen ook ter inzage in
de ontvangsthal van het Raadhuis. Meer weten? Neem
contact op met de raadsgriffie, telefoon (023) 5485646,
of e-mail: raadsgriffier@heemstede.nl

24 uur per dag, 7 dagen per week, 365 dagen per jaar
www.heemstede.nl

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
het voornemen om de volgende personen met
onbekende bestemming uit te schrijven:

• C.A. McCrudden, geboren 18-01-1989,
Orchideeënlaan 23 per 08-02-2012
• Plantinga, geboren 21-07-1975, Wipperplein 4
per 10-02-2012
• G. Bierman, geboren 16-06-1973, Raadhuisstraat 12 B
per 10-02-2012
Als de betrokkene het hier niet mee eens is, kan deze
binnen twee weken na plaatsing van deze publicatie
hierop reageren door contact op te nemen met de
afdeling Publiekszaken van de gemeente Heemstede
(Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede,
telefoon 14 023).

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

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

Overlast

Melden via www.heemstede.nl

Ook overlast van zaken als vandalisme en geluidshinder kunt u doorgeven aan het meldpunt. Voor
een effectieve aanpak van dit soort meldingen is het
belangrijk dat u altijd eerst contact opneemt met de
politie. Bel hiervoor naar de meldkamer van de politie:
0900-8844 (in gevallen van acute nood belt u het
alarmnummer 112). Als de overlast structureel is én
u vindt dat uw melding aan de politie onvoldoende
resultaat heeft, neem dan contact op met het
meldpunt van de gemeente. De gemeente zal uw
melding dan af- stemmen met de betrokken instanties
en u van de voortgang op de hoogte houden.

Geef uw melding bij voorkeur door via de website van
de gemeente (www.heemstede.nl). Dit garandeert een
snelle en effectieve aanpak. Maak hiervoor gebruik
van het speciale meldformulier op de website (rubriek:
Wonen en woonomgeving > Meldpunt overlast).
Wanneer u uw e-mailadres invult houden wij u op de
hoogte van de afhandeling. Indien u geen toegang
heeft tot het internet, kunt u tijdens openingstijden
ook het meldnummer van de gemeente bellen:
(023) 548 57 62. Buiten deze tijden en in het
weekeinde vindt doorschakeling plaats naar een
telefoonbeantwoorder.

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

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

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

Beroep

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

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

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

