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Valentijnsdiner schot in de roos! W E E R
MOOI
Heemstede – Als de man van
de Michelin-sterren langsgekomen was, dan hij had donderdagavond 14 februari, Valentijnsdag, flink met zijn sterren
gestrooid. Patisserie Passionelle
Tummers, samen met Traiteur en
Vleesspecialist Chateaubriand
en wijnspeciaalzaak Le Grand
Cru, hebben werkelijk al hun
specialiteiten zo weten te rangschikken, mengen, koken, braden en opdienen om hun speciale gasten, de Valentijnengeltjes,
eens hemels te verrassen. De engeltjes waren door anoniem gebleven kennissen of vrienden
opgegeven aan de Heemsteder om door een jury geselecteerd te worden voor dit uitzonderlijke etentje. Valentijnengeltjes hebben zich onderscheiden
door hun niet aflatende zorg voor
mensen in hun omgeving, die
aandacht, hulp en ondersteuning
nodig hebben. Nu werden ze
zelf eens verwend. En hoe! Vincent van den Bosch van Tummers pureerde aardbeien, mengde dit met jus d`orange en Will
Beeren van Le Grand Cru Grand
vulde dit aan met zijn champagne van het oudste champagnehuis Gosset en met een scheutje
Grand Manier, terwijl Marijke van
den Bosch vertelde hoe de verkiezing van de Valentijnengeltjes
drie jaar geleden tot stand gekomen was. De vader van Vincent
lag drie jaar geleden ziek thuis
in het Brabantse Oisterwijk, niet
bepaald naast de deur als je net

een zaak als Tummers overgenomen hebt. Vader Van den Bosch
kreeg echter in Oisterwijk van
vage kennissen en zelfs vreemde mensen flinke hulp en zij waren daardoor geroerd. Na een
lang verblijf in Canada vroegen
zij zich af of dat óók Nederland
was. Vandaar dat zij in Heemstede, naar het voorbeeld van
Oisterwijk, ook mensen zochten
die een hoop leed opvangen. Die
belangeloos mensen helpen die
dit echt nodig hebben. Maar wel
graag anoniem voor de betreffende persoon. Dat is de Valentijngedachte. Daar werd de naam
Valentijnengeltje aan gegeven.
Sterrendiner
De twintig gasten konden donderdagavond genieten van een
zevengangendiner waarvoor Will
Beeren van Le Grand Cru van
de Jan van Goyenstraat steeds
een bijpassende wijn had geselecteerd. Vanwege de bijzondere selectie van de gangen hoorden er bijzondere wijnen bij, die
soms nadere uitleg nodig hadden. Een leuke, leerzame en humorvolle afwisseling tussen de
gangen. Het zeer gemêleerde
gezelschap leerde elkaar in de
loop van de avond gemakkelijk
kennen. Ze wisten wel van elkaar
waarom ze geselecteerd waren,
maar niet door wie. Wel deden zij
bij ondergetekende, correspondent van de Heemsteder, pogingen om dat te achterhalen, door
wie ze nu voorgedragen waren,
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maar die had zogenaamd beroepsgeheim en die gaat heel
ver! Daar kwamen ze dus niet ver
mee! Wel met de hemelse smaak
van de orange carpaccio en de
soep van fazant. Johan had zich
met zijn mensen helemaal uitgeleefd op een ragoutje van zuiglamjus en een wild stamppotje met gamba`s en kreeftenjus.
Hoogtepunt was Schotse runderstaartstuk, rosbief met een
randje vet en dooraderd met vet,
licht aangebraden en op 90 gra-

den een uurtje gegaard. Een stuk
vlees dat bijna vier weken gerijpt
was in de rijpingskast in de winkel. Die rust en aandacht geeft
Chateaubriand aan goed vlees.
Het Grand Dessert van Tummers en de medewerksters was
een prachtige afsluiting van een
heerlijk Valentijnsdiner dat alles
in zich heeft om uit te groeien tot
een traditie waar kwaliteit in voeding en zorg voor mensen elkaar
mogen vinden.
Ton van den Brink

Bijna lente!

3 stuks

v.d. Geest keurslager
Raadhuisstraat 94
tel. 528 64 17
Wim Kuijk keurslager
J. van Goyenstr. 24
tel. 528 90 00

Geopend van
16.00-22.00 uur
Dinsdag gesloten

Podium Oude Slot
Woensdag 5 maart 2008 / 20:15 uur

Paolo Giacometti
piano
Schumann, Debussy, Ravel

Het Oude Slot
ingang Ringvaartlaan
Heemstede

www.podiumoudeslot.nl / tel. 06-13 13 36 26

Heemstede – Prachtige foto door een van de Heemstedelezers, mevrouw Corrien Visser van de Blekersvaartweg.
“Gespot in eigen tuin, krokus Pickwick”, becommentarieert
ze haar inzending. Heeft u ook al ‘lente’ in de tuin gesignaleerd? Maak een foto en stuur die naar: redactie@heemsteder.nl Een ‘echte’ foto per post versturen kan natuurlijk
ook: Camplaan 35, 2103 GV Heemstede. Vermeld wel uw
naam en adres.
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Heemsteedse exposeert
in Badhoevedorp
Heemstede - De Heemsteedse kunstenares Mariëls Verpaalen exposeert binnenkort haar werk in Galerie Kunst2001
te Badhoevedorp. Haar kleurrijke schilderijen (acryl op doek
en op papier) zijn, onder de veelzeggende titel ‘Het binnenste
buiten’ sinds vrijdagmiddag 15 februari te zien in deze, in de
wijde omtrek, bekende en zeer actieve galerie.
Twee thema’s, die haar al heel
lang fascineren en die kenmerkend voor haar werk zijn
geworden, vormen wederom de leidraad voor deze expositie. Naar aanleiding van
het uitruimen van het eigen
ouderlijk huis, zo’n tien jaar geleden, raakte Mariëls gegrepen
door de wens in geschilderde
interieurs de afwezigheid van

VVD brengt taart
bij het Loket in
Heemstede
Heemstede - Op Valentijnsdag
heeft de VVD Statenfractie taarten uitgedeeld in heel NoordHolland. Organisaties en mensen die waardevol werk doen
voor hun omgeving werden gisteren door de VVD in het zonnetje gezet. Statenlid Laila Driessen bracht een taart bij het loket in Heemstede omdat deze mensen altijd een oplossing
proberen te vinden voor mensen
met vragen op het gebied van
wonen en zorg. De medewerkers van het Loket waren aangenaam verrast. De leden VVD
Statenfractie wil met deze actie
meer bekendheid geven aan het
politieke werk dat ze doen.

De medewerkers van het loket
zijn blij met de taart.

de mens te laten zien. Haar interieurs zijn dan ook vrijwel altijd meer dan interieurs; ze laten vooral ook zien wat er niet
(meer) is. De natuur is een
tweede grote inspiratiebron voor
haar. Ook bij dit thema probeert
ze meer te laten ervaren dan er
te zien lijkt en is ze permanent
op zoek naar meer betekenisvolle lagen onder het oppervlak-

kig waarneembare. Water, lucht,
bomen en landschappen worden tot hun essentie teruggebracht en ondergaan, hoewel ze
herkenbaar blijven, een zekere
abstractie.
In deze expositie worden de binnen- en buitenwereld op een
boeiende manier met elkaar
verbonden, waarbij de kunstenaar bovendien een wezenlijke poging doet haar innerlijke,
bewuste en onbewuste beleving van beide thema’s te laten
zien; het binnenste naar buiten
te brengen.
Samen met Mariëls Verpaalen
exposeren tevens Hanneke van
den Elst (keramiek) en Veronie Rens (bronzen beeldjes). De
Galerie (Snelliuslaan 35 te Badhoevedorp) is geopend op vrijdag, zaterdag en zondag van
13.00-17.00

Een fantastische ‘Valentijnsavond’
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Mariëls Verpaalen. Zelfportret
(2007).
(Zie ook: www.galeriekunst2001.
nl, of www.marielsverpaalen.nl).

INGEZONDEN

Graag wil ik via deze weg, Le Grand Cru, Tummers, Chateaubriand en de Heemsteder bedanken voor
de fantastische avond die wij als verrassing kregen aangeboden op 14 februari. Ik was zeer verrast door
het telefoontje, dat ik was uitgekozen tot één van de 14 Valentijn Engeltjes.
Al van kinds af aan doe ik vrijwilligers werk, maar nog nooit eerder ben ik zo verwend als die avond.
Extra bijzonder is het feit, dat je niet weet door wie je bent opgegeven, maar zoals Ton v/d Brink zei,
dat is nu de mooie gedachten van Valentijnsdag. Ik hoop dat volgend jaar weer een aantal mensen, dat
zich belangeloos inzet, op zo’n bijzondere wijze verwend wordt.
Henny van Haasteren

‘Tussen fantasie en werkelijkheid’
Expositie landschapschilderijen van Joyce Brink
Heemstede - Joyce Brink
toont haar werk in Het Overbos. In het verleden heeft
Joyce een aantal jaren op de
kunstacademie gezeten. De
laatste 30 jaar heeft ze bij
verschillende
kunstenaars
les gehad en diverse stijlen
en materialen uitgeprobeerd.
Uiteindelijk heeft Joyce met
landschappen e.d. in olieverf
haar eigen stijl gevonden.
Ze wil haar schilderijen betitelen
als figuratief impressionistisch,
nieuw romantisch met klassieke inslag ofwel... ‘Tussen fantasie en werkelijkheid’. Hoewel
stillevens in het verleden haar
voorkeur hadden, laat ze zich
nu meer inspireren door landschappen.
Aan de verscheidenheid aan
hollandse landschappen en
aan de soms onmetelijke vlakten van onze weilanden, geeft
ze uiting aan haar bewondering op het doek. Tijdens wandelingen op het platteland doet
Joyce dan ook veel indrukken
op. Met foto’s en schetswerk e.d.
werkt en schildert ze het thuis in
haar atelier op eigen wijze en
met bestaande elementen af.

Hierbij speelt ook haar fantasie
een belangrijke rol. Door wolkenpartijen en wat lichteffecten
die vaak op weilanden aanwezig
zijn, moet er dan iets spannends
ontstaan, maar dat toch de sfeer
van het natuurlijke behouden
blijft. Eigenlijk zoekt ze het innerlijke van het oud-hollandse
polderlandschap. Ze probeert
er een nostalgische sfeer en een

van 1930

enigzins mystiek geheel aan te
geven. De expositie van Joyce
Brink is te zien op de tussenverdieping van zorgcentrum Het
Overbos, Burg. v. Lennepweg 35
te Heemstede van 19 februari tot
en met 27 maart. De openingstijd is 8.30 tot 19.30 uur. Info bij
de schilderes: 023- 5280416.
Tête a tête in polderlandschap.
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Alles onder één dak in
het nieuwe gemeentehuis

Er is een groot verschil met de
oorspronkelijke situatie. Was
een aantal afdelingen van de
gemeente in het verleden op
verschillende plaatsen ondergebracht, zoals het Zorgloket
aan de Blekersvaartweg en de
bouwafdeling aan de Van de
Eijndekade, na de verhuizing
eind volgende maand zijn alle
afdelingen van de gemeente te
vinden onder één dak. Het verbouwde en aanzienlijke vergrote
dak aan het Raadhuisplein. De
verbouwing is heel lang een onderwerp van discussie geweest.
Onder druk van een belangengroepering en de gemeenteraad
werd het volume van de uitbreiding tot bijna een derde van de

oorspronkelijke plannen teruggebracht en het visuele gedeelte meer in overeenstemming
gebracht met het bestaande gedeelte.
Lange discussies
De totale aanneemsom bleef in
de hele discussie overeind, te
weten 7,2 miljoen euro. Maar
daar is dan ook wat moois voor
neergezet. Bij binnenkomst valt
direct al de ruimtelijke werking
van het voor het publiek toegankelijke gedeelte op die eveneens
opvalt door de werking van het
daglicht. Het atrium wat in het
nieuwbouwgedeelte is aangebracht zorgt voor dit prachtige
effect. De werkruimten voor de
medewerkers van de gemeente
zijn prachtig ingericht met veel
mogelijkheden voor het ‘flexwerken’ wat met ingang van de
verhuizing gaat plaats vinden.
Afgeschermde ruimten op de
eerste verdieping moeten gaan
zorgen voor een afgeschermde plek voor de ambtenaar als
de werkzaamheden dit verlangen. Op de begane grond zijn
er voldoende spreekkamers
om het mogelijk te maken om
met de inwoners van de ge-

Valkenburgschool
inventief met energie
Heemstede - Gapen in de Valkenburgschool is er niet meer bij.
Geen lusteloosheid meer. Daarover waakt nu het CO2 stoplicht. Een apparaatje dat door
de kinderen goed in de gaten
gehouden wordt. Groen lampje
betekent dat er voldoende frisse lucht in de klas aanwezig is.
Geel licht betekent, oppassen,
de CO2 concentratie stijgt. Dan
kan het helpen om de deur open
te zetten. Bij rood licht is er extra ventilatie nodig, dat kan door
een raam open te zetten. Het systeem waarschuwt voor een te
hoge concentratie van kooldioxide, CO2, en geeft aan dat er frisse

lucht moet komen. Onderzoeken
hebben aangetoond dat kinderen minder goed leren en presteren in een slecht geventileerde
of een te warme klas. Luchtverversing draagt bij aan een gezond en behaaglijk binnenmilieu en dat bevordert het leerproces. In schoollokalen zijn nu
eenmaal veel mensen in een beperkte ruimte aanwezig. Zij verspreiden ziektekiemen, zwevend
micro-stof, allergenen en geurtjes. Daarnaast komen er allerlei
verontreinigingen vrij uit aanwezige voorwerpen, zoals beeldbuizen, vloerbedekking en bouwmaterialen. De binnenlucht van

meente rustig te kunnen praten.
De Burgerzaal krijgt in de nieuwe opzet een multifunctionele invulling. De commissie – en
raadvergaderingen zullen in de
ruimte gaan plaats vinden, maar

Een prachtige en stijlvolle
publieksruimte.

Het atrium zorgt voor veel
ruimte en licht.
de Burgerzaal leent zich bijzonder voor exposities. Met de vele meters aan muuroppervlak
en de prachtige lichtval zullen
veel kunstwerken hier in de toekomst prachtig uitkomen. De
klaslokalen is hierdoor meer verontreinigd dan de buitenlucht.
Duurzame energie
In het voorjaar 2007 liet de gemeente een energiebus rijden
langs de Heemsteedse basisscholen. Dat bleek een groot
succes, want er kwam een enthousiaste respons van de leerlingen. Ze hebben veel opgestoken van de proefopstellingen en
vooral van het zelf uitvinden, hoe
je op een eenvoudige wijze energie kunt opwekken. Vandaar dat
de gemeente extra middelen ter
beschikking stelt voor het stimuleren van duurzame energie.
Directrice Debby Schouten van
de Valkenburgschool vertelt dat
de knoppen van de verwarming
slecht of helemaal niet werken.
Dat betekent bijna altijd veel te
warme klaslokalen. Haar eerste
vraag aan de gemeente was dan
ook: graag thermostaatkranen
zodat we naar 20 graden kunnen in de klassen en zo energie
besparen. Die kranen worden in
de voorjaarsvakantie geplaatst.
De Ventilight, de CO2 stoplichten
werken al enige weken en de
kinderen van groep drie weten
al de juf te waarschuwen als het
lampje geel wordt. In de klas van
groep 7 weten ze al hoe ze de
CO2 meter kunnen beduvelen en
of het echt werkt. Met z`n allen
in de buurt van het apparaatje
flink ademen en blazen en hij
wordt rood. Wachten levert geel
op en ventileren maakt groen.
Bij groen gaap je niet. Dan kan
je je goed concentreren. Wet-

De keuken van het ‘Werkcafé.

gewezen Raadzaal op de eerste
verdieping is getransformeerd
tot wat in ambtelijke kringen al
wordt genoemd ‘Het Werkcafé’. Met een bijna professioneel
ogende keuken moet het hier in
de komende tijd goed verblijven
zijn. De verbouwing was nu niet
direct een koopje en de overlast

voor de omgeving en ambtenaren was groot maar bij de rondgang door bijna afgebouwde
Raadhuis leert dat het de moeite
waard is. Heemstede mag trots
zijn op het nieuwe en een beetje
oude Raadhuis.

houder Sjaak Struiff kwam met
de betreffende gemeenteambtenaar Sebastiaan Huys vrijdag op
school even een kijkje nemen in
de klassen waar de CO2 meter al
staat en konden zelf horen hoe
de kinderen er al mee vertrouwd
zijn. Zo zal dat ook verlopen zijn
bij de basisscholen de Ark, Ja-

cobaschool, Evenaar, Crayenesterschool en de Voorwegschool
waar Ventilights geïnstalleerd
zijn. De Nicolaas Beetsschool,
Prinses Beatrixschool, Icarus en
Bosch en Hovenschool hebben
zonnepanelen aangeschaft met
deze subsidie.
Ton van den Brink

Foto: Geek Zwetsloot.

Heemstede – De datum van
de overgang van de ambtelijke en bestuurlijke organisatie van het Zilveren Kruis
Gebouw aan de haven naar
het verbouwde en uitgebreide Raadhuis komt snel naderbij. Als alles volgens planning loopt gaat het gehele
gemeentelijke
organisatie
eind maart weer terug naar
de plek waar het twee jaar
geleden vertrok.

Casca-cursus

Lekker buiten bewegen met
Nordic Walking (50+)
Heemstede - Het wandelen met poles (stokken) is voor senioren
ideaal: het ontlast de spieren in de nek, schouders en knieën. U kunt
lekker in de buitenlucht uw uithoudingsvermogen verbeteren en calorieën verbranden. Op woensdag 19 maart start een cursus Nordic
Walking voor beginners onder leiding van docente Ati Klijn. Als u
zelf geen poles heeft, kunt u deze huren bij de docente. De 5 lessen
zijn van 9.30-11.00 uur. Er wordt gestart vanaf de parkeerplaats bij
Leyduin, ingang Leidsevaart aan de overkant van de Manpadslaan.
Kosten: 35,- euro, huur poles: 2,50 euro per keer. Aanmelden kan
van maandag t/m vrijdag van 9.00-.12.00 uur, telefoon: 023-548 38
28 kies 1. Meer info: www.casca.nl.
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Afscheid van secretaresse van B&W, Puck Willemse

Een lach, een traan, een borrel
Heemstede - Met de wijze woorden van de toenmalige
secretaresse van het college
van B&W, haar voorgangster,
mevrouw van Til, “kind, wat er
ook gebeurt, er vallen hier geen
dooien”, nam mevrouw Puck
Willemse in november 1987 het
stokje van haar over. Deze wijsheid is ze nooit vergeten en in
hectische tijden probeerde ze
zichzelf er nog wel eens mee tot
kalmte te manen. Ze werd aangenomen door de gemeentesecretaris van toen, de heer Wim
van der Hoek die ze in 2002
weer als wethouder CDA mocht
begroeten. Ze was de enige secretaresse van toen vier wethouders, de gemeentesecretaris
en de burgemeester. Heel afwisselend, want ze had te maken
met het hele college en dus alle
portefeuilles, alle ambtenaren,
en vooral veel contacten met
de Heemsteedse bevolking. Als
mensen-mens zat ze helemaal
op haar stek. Ze heeft altijd gewerkt voor alle collegeleden.
Daar kwamen alle denkbaren
en ondenkbare situaties voorbij.
Veel contacten met burgers met
hun vragen, problemen; meestal redelijk maar soms ook niet.
Voor Puck de uitdaging om iedereen met begrip en tevreden
te laten vertrekken, ook met een
“ nee” als er niet direct een oplossing lag. Maar wel met begrip
en zonder het gevoel om afgescheept te zijn. Soms vond ze
het nodig om die mensen na en
paar dagen toch even te bellen.
Als mensen-mens! Waarom zijn
mensen boos? Wat zit erachter?
Is er onrecht?

Inmiddels heeft ze vier kleinkinderen, waarvoor nu meer tijd
vrijkomt. Maar ook om op reis
te gaan, zich verder te verdiepen in de Franse en Italiaanse taal en eens wat vaker de
gitaar te pakken. Vijftien wethouders, vier burgemeesters
en twee gemeentesecretarissen verder neemt Puck Willemse afscheid van de gemeenteorganisatie. Met name ook van
haar naaste collega`s en de bodedienst die altijd klaar stond.
Geweldige mensen! Dankbaar
terugkijkend op een prachtige
tijd met vooral humor, spontani-

teit en betrokkenheid. Met interesse voor elkaar en saamhorigheid. Dat gunt ze alle collega`s
toe in hun nieuwe behuizing als
ze straks weer terug gaan naar
hun oude/nieuwe werkplek aan
het Raadhuisplein. Ze heeft alle oud-burgemeesters en vele
oud-wethouders uitgezongen,
ondersteund door haar muzikale collega`s.
Op 4 maart neemt zij afscheid
van al die bestuurders en collega’s uit het heden en verleden.
Dat waren haar arbeidsvitaminen!
Ton van den Brink

INGEZONDEN
Gemeente kruideniert bij
de uitvoering van de WMO
“Gemeenten houden in 2007 tweehonderdmiljoen WMO-geld
over” zo lees ik in de kranten. Dat verbaast me niets afgaande op
de kruideniersmentaliteit van de gemeente Heemstede. Wat is er
gebeurd?
In Bennebroek startte in juni vorig jaar het project begeleid wonen
EcoCura voor een achttal verstandelijk gehandicapte jongvolwassenen. De 7 x 24 uurs woonbegeleiding wordt betaald uit de gezamenlijke persoonsgebonden budgetten (PGB’s) van deze bewoners. Voor de financiering van een ander deel van de zorg, Hulp bij
Huishouden, moet je sinds de invoering van de Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning bij de gemeente zijn.
In ons geval bij Heemstede, want Bennebroek heeft dat uitbesteed. Voor de hoogte van de PGB’s voor de EcoCurabewoners
heeft Heemstede onafhankelijk advies gevraagd aan het Centrum
Indicatiestelling Zorg (CIZ). Het CIZ indiceerde voor iedere bewoner anderhalf uur hulp bij huishouden per week.
Niet meer, niet minder.
In een eigen gemeentelijk besluit stelde Heemstede al eerder een
lijst samen met eisen waaraan die hulp zou moeten voldoen en
bepaalde het minimum uurbedrag op 17 euro. Voor iedere bewoner derhalve ruim 1300 euro per jaar. Dachten we bij Ecocura.
Maar dat pakte anders uit. In de definitieve beschikkingen stond
een veel lager bedrag. Navraag leert dat Heemstede werkt met tariefklassen en anderhalf uur valt in klasse 1 en daar staat nu eenmaal 900 euro voor. Waarom, ja daarom.
Rekening houdend met andere kosten, reisgeld, vakantiegeld enz.
kan uit het budget dus geen anderhalf uur maar krap drie kwartier huishoudelijk hulp per week worden betaald. Commentaar van
het CIZ? Wij indiceren slechts, de gemeente is autonoom! Op deze manier houdt Heemstede vast ook WMO-geld over. Maar wel
over de ruggen van kwetsbare jonge mensen, die het hun hele leven met een Wajong-uitkering van ruim achthonderd euro moeten
doen. Heemstede laat je niet kennen!
Arn. de Laet, voorzitter EcoCura
(via e-mail)

Als buitengewoon ambtenaar
van de burgerlijke stand heeft
zij haar eigen dochter getrouwd.

Nordic Walking bij
GSV Heemstede
Heemstede - Nu de lente langzamerhand ons landje begint
binnen te vallen en de dagen
langer worden zijn de mogelijkheden legio om lekker buiten te
kunnen vertoeven en op een gezonde en verantwoorde manier
te ontspannen en aan je conditie
te werken met Nordic Walking.
Naast het aanleren van de juiste techniek is het plezier en het
lekker buiten in de natuur wandelen voor velen een toegevoegde waarde. Daarom start GSV
Heemstede donderdag 20 februari om 13.30 uur en zaterdag om
10.30 uur met nieuwe cursussen.
De cursusduur is 6 lessen van 1½
uur. Verzameld wordt in het GSV
Centrum aan de Fr. Schubertlaan
37 te Heemstede. Na een gratis kopje koffie of thee vertrekt
de groep naar de cursuslocatie.
Voor informatie kunt contact opnemen met de instructeur 0238447496 of 06-53582295

Wie herinnert zich deze gashouder nog?
Heemstede - De watertoren staat er gelukkig nog, maar een
ander voorbeeld van industrieel erfgoed, deze gashouder, heeft
de moderne tijd niet overleefd. In 1903 werd de gashouder gebouwd daar waar men nu weer aan het bouwen is, op de locatie
rondom de watertoren. De heer Hulsebosch liep er laatst langs
en de gaslucht die vrijkwam door graafwerkzaamheden, herinnerde hem aan de gashouder. Het gevaarte heeft Hulsebosch
zelf nog gefotografeerd, waarvan hier het bewijs. Hij weet niet
wanneer het ding is gesloopt en hoe lang de gashouder precies in bedrijf is geweest. Kan iemand dit wel vertellen? Reacties
gaarne naar: redactie@heemsteder.nl
Achtergrondinfo
Op internet via encyclopedie Wikipedia is te lezen dat een gashouder een grote voorraadtank is voor gas dat uit steenkool
werd gewonnen en voor industrieel of huishoudelijk gebruik tijdelijk werd opgeslagen.
In de eerste helft van de twintigste eeuw was het een gangbaar bouwwerk. Gashouders waren meestal cilindervormig en
gemaakt van ijzer. In Nederland waren grote gashouders te
vinden bij Amsterdam (Westergasfabriek; nog aanwezig) en
Hoogovens te IJmuiden. Veelal zijn de gashouders gesloopt na
de introductie van aardgas.
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Poes vermist!

Heemstede – Sinds vorige week wordt
poes Miesje vermist. “Miesje is niet echt
bekend met de buurt want ze was vrijwel nooit buiten dus een echte binnenkat”, vertelt het baasje dat woont aan de
Cesar Francklaan 2. De poes is tamelijk klein en niet al
te dik. Ze is ongeveer 7 jaar oud en
nog behoorlijk vitaal een erg lieve
en aanhankelijke
poes. Wie heeft
Miesje gezien?
Graag contact opnemen met tel 023
5289494 of tel 06
24242977.

Dichtstorten

De heer J. de Bruin (1920) woont sinds zijn tweede levensjaar
op de Voorweg te Heemstede en schreef 7 jaar geleden dit gedicht bij het verhuizen van het Epileptie Centrum Meer en Bosch
van de Voorweg naar de Cruquius.

Adieu mijn Oude Meer en Bosch
Inrichting voor vallende ziekten.

Salem Zondagmiddag
Schuchter schuifel ik langs enge figuren
Omdat zij zo maar konden vallen
Wat dikwijls lang kon duren
Kom op gelucht weer thuis met een hoogrode blos
Uit mijn oude Meer en Bosch
Je tralies in je hoge ramen
Je broeders zo genoemd in het verleden
De mannen in het grijs en wit
Die hun werk met aandacht deden
Soms met het élan van een vurig ros
Voor mijn oude Meer en Bosch
Het laboratorium, Lorentz de Haaskliniek
Eens de trots van het gesticht
Daarna je verpleegstershuis als nieuw begin
En verandering van inzicht
Na zoveel jaren bleek de band te bros
Adieu mij oude Meer en Bosch !!!
Jac.J. de Bruin

Wanted Alive
and Singing:
goede zangers!
Heemstede - Vocaal Ensemble
Kwarts bestaat uit 17 enthousiaste zangers onder leiding van
Christiaan Winter. Het repertoire is zeer veelzijdig: van de
Renaissance tot heden, van liturgische stukken tot het meer
lichte genre, zoals close harmony. Kwarts geeft regelmatig uitvoeringen op diverse locaties
in Noord Holland en daarbuiten. De concerten zijn meestal
rondom een thema samengesteld. Op het moment is er bij
Kwarts plaats voor 1 tenor en 1
alt (als invalster). Van nieuwe leden wordt verwacht dat ze zelfstandig nieuwe muziek kunnen
instuderen en affiniteiten met
het repertoire hebben. De repetities vinden plaats op donderdagavond in Huize Bosbeek aan
de Glipperdreef. Als u bij Kwarts
wilt komen zingen, bel naar 023
5324984 of kijk op www.vocaalensemblekwarts.nl De thuisbasis van Kwarts is Haarlem.

INGEZONDEN
Reactie op ‘parkeergedrag moet anders’
De wijkagent Chantal Bunkers schrijft dat in de bomenbuurt iedereen zijn wagen maar overal neerzet. (Heemsteder 13/2) Is het haar
misschien ook opgevallen dat er te weinig parkeerplaatsen zijn voor
de bewoners, ook vanwege die schade veroorzakende betonbakken.
Afgelopen dinsdag 12 februari kwam ik thuis na een zakenreis van 4
weken. Ik kon mijn wagen nergens in de buurt kwijt, zeker niet voor
de deur, Esdoornkade 35. Daar stond een vuilcontainer en werkbus
van de verbouwers van het pand naast ons. Verder nog een wagen,
van iemand niet wonend in de buurt en deze stond er reeds 2 dagen.
Om mijn koffers en andere zaken uit mijn wagen te halen, plaatste
ik mijn wagen noodgedwongen aan de graskant van de Esdoornkade. Na ongeveer 15/20 minuten, uitladen en mijn vrouw begroeten,
vertrok ik weer.
Tot mijn verbazing zag ik onderweg naar Aalsmeer een geel briefje
onder mijn ruitenwisser (aan de passagierskant). Op deze bekeuring
stond, dat ik tegenover no: 34 in de Lindenlaan op de stoep geparkeerd stond. Mijn eerste gedachte was bewoner Lindelaan 34 heeft
een briefje op mijn wagen gedaan.
Een jonge agent Gigengack, die Heemstede niet kent, heeft dus een
niet geldige/juiste bekeuring geschreven. Op het politiebureau, waar
ik later dezelfde middag mijn beklag deed, was deze agent niet aanwezig, en ik zou de volgende dag gebeld worden. Na dit belletje de
volgende middag, weer naar het bureau, de jonge agent verteld wat
er gebeurd was, geen parkeerplaats in de buurt, koffers etc. moeten
uitladen, na lange reis.
Geen enkel begrip, de aanwezige hoofdagent erbij geroepen, ook
van hem geen enkel begrip, het feit dat de plaats van de bekeuring
niet juist was, werd weggewuifd als niet belangrijk, na mijn beklag
was de fout snel deze ochtend hersteld en de bekeuring meteen
doorgestuurd naar Leeuwarden, zonder mij eerst te horen om een
verklaring te kunnen geven.
Conclusie: Ga niet naar het bureau als u een niet correcte bekeuring
op uw auto vindt, want dit wordt achteraf zonder enig probleem na
uw klacht veranderd.
André de Graaf, Esdoornkade 35 Heemstede

Cees Pijpers neemt na 36 jaar
afscheid van ‘zijn’ sportvelden
Heemstede – Geboren en getogen in hartje Heemstede, Wiekenplein, begon Cees Pijper zijn
groene carrière bij de fresia`s
en amaryllissen van Meeuwissen aan de Herenweg. Na 5
jaar toch maar even ergens anders ervaring opdoen. Een jaartje bij Geerlings en vier jaar naar
Neeskens. Tot de opa van Johan
Neeskens vroeg waarom hij niet
gesolliciteerd had op een baan
bij de gemeente als onderhoudsman sportparken. Geknipt voor
jou! Er waren al advertenties geweest en Neeskens werkte al
veel voor de gemeente. Lekkere vaste baan, dus toch maar zich
gepresenteerd. De directeur van
de Sportstichting, de heer Verstraten wilde hem gelijk maandag laten beginnen, maar ho-

ho, ik heb nog een baas en daar
wil ik netjes bij vandaan! Hij begon een half jaar later en bleef
er 36 jaar. Elke dag fluitend naar
de sportvelden. Aanvankelijk met
zes man voor het onderhoud van
de velden, weekenddiensten en
avonddiensten draaien voor de
kleedkamers van RCH, VEW,
Spaarnevogels en in de zomer
het honkbal. In het weekend nog
in het pak met emblemen op de
schouders en Sportpark op de
borst, van acht tot zes. De kleedkamers vielen allemaal onder het
beheer van de gemeente. Later
gingen de verenigingen dat in
eigen beheer doen.
Lijntrekken
Allerminst een makkelijk baantje. Met twee man en een lood-

zware emmer met lijntrekker de
witte sporen trekken op 15 velden. Tien voetbal en vijf hockeyvelden. Meestal op donderdag
en vrijdag. Ook dat doen de verenigingen nu zelf en staat daar
de zelfwerkzaamheid hoog in
het vaandel. Hij werkte er tot
voor kort nog als enige fulltimer
en had nog een maatje voor drie
dagen van Optisport als collega. Hoogtepunt van de laatste
tijd was het binnenhalen van de
Haarlem Cup jeugdwedstrijden
met Loek Bekkers, de toenmalige voorzitter van RCH. Hoewel
de gemeente natuurlijk moest
beslissen over het in huis halen
van zoveel mensen, was hij een
van de initiatiefnemers. Dat werden later de Friendship Games
en daarvoor is hij alweer door

de organisatie gevraagd om bij
de volgende spelen weer van de
partij te zijn.
Per1 april is Cees Pijper officieel
met pensioen en heeft al een
andere baas! Zijn dochter heeft
onlangs een nieuw huis gekregen, hij heeft er het laminaat al
gelegd, de kasten staat al over-

eind en de tuin wacht op beter
weer.
Op 22 februari om 16.00 uur
kunnen sportieve Heemstedenaren afscheid nemen van Cees
Pijpers, Hoofd Sportvelden/terreinmeester op eigen terrein,
het clubhuis van RCH Voetbal
aan de Sportparklaan.
Ton van den Brink
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INGEZONDEN
Heemsteedse schrijft boek
over emotionele traumatische
ervaringen bij geboorte
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José Huijbens van Lichtspel in Velserbroek

‘Glas-in-lood vraagt
om onderhoud’

Joke Lamers is op zoek naar verhalen over emotionele trauma’s
opgedaan in de buik, tijdens de geboorte, of daarna, voordat de
spreektaal werd beheerst. Met daaraan gekoppeld de vraag of en
hoe deze ervaringen mogelijk doorgewerkt hebben in het leven
op emotionele ontwikkeling, leerontwikkeling e.d.. Daarnaast wil
ik graag weten of er iets gedaan is om dit emotionele trauma te
verwerken of dat het vanzelf is overgegaan. Het kunnen verhalen
zijn over uzelf of over één van uw kinderen. Het lichaamscontact
met de ouders wordt al veel meer ingezet bij vroeggeboorten en
keizerssneden in de vorm van bijvoorbeeld kangoeroeën. De gedachtegang dat een kind zich zeer wel bewust is van gevoel nodigt
uit om te onderzoeken of er niet op meerdere zintuiglijke vlakken
geholpen kan worden. Ik wil een boek gaan schrijven over deze
prille emotionele ervaringen, zodat het beeld van een kind als nog
niet bewust en voelende wat er gaande is, de wereld uit geholpen
kan worden.
De tijd dus dat een kind nog niet in woorden duidelijk kan maken
hoe het zich voelt betekent niet dat er niets gevoeld wordt. ‘Dat
beseft een kind nog niet’ wordt automatisch, voor het gemak, bij
gebrek aan inlevingsvermogen, waarschijnlijk ten onrechte aangenomen.
Vroeger werd aangenomen dat een kind ter wereld kwam als een
tabula rasa, ofwel een onbeschreven blad papier. Er is nu veel
meer bekend over de ontwikkeling van het embryo/de foetus in
de buik van de moeder. Het is bekend dat een baby in de buik
van de moeder al kan horen. Dat bepaalde muziek de ontwikkeling van een embryo bevordert, dat vreemde talen, gehoord in de
baarmoeder, in de kindertijd makkelijker worden aangeleerd, dat
de stem van de moeder vertrouwd is, het is bekend. Het zintuig
van de tast, de huid, is verantwoordelijk voor het voelen. Het tastzintuig is het eerste zintuig dat zich ontwikkelt in de baarmoeder. Is de beweging ernaar toe of ervan af, is de keuze voor ‘ja’
of ‘nee’. In Haptonomische zwangerschapsbegeleiding worden
ouders begeleid om contact te maken met het ongeboren kind,
om ze al voor de geboorte te laten voelen dat ze welkom zijn.
Prachtig om te zien hoe zo een wezentje beweegt naar een uitnodigende handreiking toe. Baby’s in stuitligging kunnen zelfs
uitgenodigd worden, met behulp van aanraking om te draaien. Gevoel wordt hier positief aangewend.
Het is algemeen bekend dat bij blinde mensen de andere zintuigen
sterker ontwikkeld zijn. In de baarmoeder is het kijken nog niet geactiveerd; zouden gevoelens dan niet juist meer impact hebben?
Ik werk met haptotherapie, helende reizen en Voice Dialogue, allen methoden om inzicht te verkrijgen, hoe je emotioneel in elkaar
steekt en ondersteunend om oude emotionele lading te ontladen
en los te laten. Ik heb regelmatig gewerkt met mensen die op latere leeftijd werkten aan emotionele problematiek die te herleiden
is naar de tijd rondom de geboorte.
Een voorbeeld. Vader en broer zijn overleden in de laatste 2 maanden van de zwangerschap. Er waren gemengde gevoelens toen de
kleine ter wereld kwam; geen onverdeeld geluk. Dit heeft als een
schaduw met haar mee gereisd gedurende haar leven.
Ander voorbeeld: Na een weldadige buikwatertijd is de bevalling
moeizaam. De persweeën zakken weg, het duurt lang. De baby
komt blauw ter wereld met de navelstreng om de nek.
Bijna gewurgd dus. Wel goed afgelopen, maar stel je de schrik
eens voor. Misschien leert deze kleine uit deze eerste ervaring
met druk, over druk dat vechten verliezen is en niets doen de beste manier om te overleven. Wat nu als de vader ‘m peert tijdens de
zwangerschap en de moeder laat zitten. Vanzelfsprekend kan dit
gevoelens als paniek, frustratie, kwaadheid en onzekerheid bij de
moeder teweegbrengen...Wat pikt de baby hiervan op. De baby is
symbiotisch verbonden met de moeder. Zijn er gevoelens van de
moeder die de foetus als de eigen gevoelens integreert?
Hoe wordt het door een kind in de buik ervaren als het niet gewenst is, een ongelukje.
Stelt u zich voor dat u eventjes de kleine bent die op het punt staat
geboren te worden.
Wie wil reageren kan dat doen via het e-mailadres: jokem4@hetnet.nl (Joke Lamers).

Vlooienmarkt Kennemer
Sport Center

Regio – Op zondag 24 februari is er van 10.00 - 17.00 uur een grote
Vlooienmarkt in het Kennemer Sport Center bij de IJsbaan te Haarlem. Liefhebbers kunnen dan urenlang rondsnuffelen tussen de 300
kramen, bomvol de meest uiteenlopende tweede hands spullen, zoals mooie curiosa uit grootmoeders tijd, speelgoed, poppen, boeken, strips, grammofoonplaten, aardewerk, kleding, leuke hebbedingentjes, verzamelobjecten, enz. Alle ingrediënten voor een gezellig
dagje snuffelplezier zijn aanwezig. Het zeer de moeite waard eens
te komen kijken naar de vele verrassende en opwindende zaken die
op en ook onder de kramen liggen.
In de loop der tijd is deze Van Aerle’s Vlooienmarkt in de Kennemer
Sporthal uitgegroeid tot een van de gezelligste en populairste vlooienmarkten in Noord Holland met zeer veel tevreden deelnemers en
bezoekers. Beslist een aanrader om a.s. zondag dit leuke evenement te bezoeken en te komen snuffelen.
Het Kennemer Sportcenter ligt aan de IJsbaanlaan 4 A ( Randweg )
te Haarlem.Toegang volwassenen 3 euro. Kinderen onder geleide t/
m 12 jaar hebben gratis toegang. Parkeren is gratis. Zie ook : www.
vlooienmarkten.nl

Regio - Denk bij uw plannen
voor een verbouwing, een
uitbouw en groot onderhoud
ook aan het glas-in-lood. Als
u in uw uitbouw glas-in-lood
laat aanbrengen in de stijl
van de al aanwezige glaspanelen, past dit perfect bij
het bestaande huis. Dit kan
ook in combinatie met isolerend glas. En na een vakkundige opknapbeurt kunnen
uw mooie oude glaspanelen
weer een leven lang mee.
José Huijbens van het Velserbroekse
glas-in-loodbedrijf
Lichtspel bekwaamt zich steeds
meer in de bouwstijlen vanaf het
eind van de negentiende eeuw.
José: ”Glas-in-lood was toen een
wezenlijk onderdeel van de stijl
van het huis. Er zijn hele mooie
panelen gemaakt in diverse
kenmerkende stijlen. Van sommige panelen kun je op afstand
zien uit welk atelier ze destijds
zijn gekomen. Het patroon is
daarbij belangrijk, net als de gebruikte glassoorten. Er bestaan
prachtige glassoorten die het
zonlicht tot ver in de huiskamer op de muur laten schijnen.
In dit lichtspel kun je goed zien
hoe het glas gemaakt is. In de
reflectie van antiek mondgeblazen glas kun je zelfs de trekstrepen en ovalen luchtbellen zien;
‘de ziel’ van het glas.”
Soms neemt het bestaande
glas-in-lood te veel licht weg.
“Dat komt door het gebruik van
te veel donkere kleuren of van
een glassoort dat het licht nauwelijks doorlaat. Daarom is het
logisch dat in het verleden veel
van dat glas-in-lood vervangen
is door gewoon glas. Maar het
kan ook anders. Met een andere
glassoort en lichte kleuren kun
je weer de vertrouwde, unieke
sfeer in huis halen, zonder het
gewenste daglicht te moeten
missen. Het wordt dan frisser en
zelfs chiquer dan het was.” Lood
is een heel zacht product, weet
José, dat na ongeveer zeventig
jaar aan vervanging toe is. “Het
gaat dan scheuren bij de soldeerpunten. Ook de kit gemaakt
van stopverf, dat het lood zijn
stevigheid geeft, is na die tijd
verpulverd. Dan gaat het glas
rammelen en tochten en is de
kans op breuk groot. Groot onderhoud is dan nodig in de vorm
van herloden. Hiermee blijft het
oude glas in het oorspronkelijke
patroon weer een leven lang behouden.”
Een oude stijl kan worden nagemaakt, maar u kunt ook zelf,
met José Huijbens van Lichtspel, een nieuw paneel ontwerpen. Ze helpt u graag bij deze
keuze. “Het mondgeblazen glas
wordt in Duitsland nog steeds
op dezelfde wijze gemaakt.
Maar er zijn tegenwoordig ook
hele mooie betaalbare alternatieven voor dit kostbare handgemaakt glas.”
Kijk voor voorbeelden op www.
lichtspel.nl en bel voor een afspraak 023 539 59 09.
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Zangers gevraagd voor
korte opera Dido en Aeneas
Heemstede – De mooiste Engelse opera ooit is ongetwijfeld
nog steeds Dido en Aeneas van
Henry Purcell. Met in de hoofdrollen de zoon van Venus, Aeneas, een Troyaanse man die
na veel omzwervingen is aangespoeld op de kust bij Carthago en daar geniet van de gastvrijheid van koningin Dido, die
hopeloos verliefd is op Aeneas.
Aeneas vergeet dat hij andere
verplichtingen heeft tegenover
de goden. Prachtig in muziek,
prachtig in tekst! De Haarlemse
tekstschrijver Andre Rooijmans
bewerkte het Engelstalige libretto tot een goed zingbare Nederlandstalige tekst. Deze korte opera wordt zaterdagmiddag
24 mei op een podium voor het
Raadhuis ten gehore gebracht .
Ter gelegenheid van de feestelijke opening van het verbouwde
Raadhuis wordt er die dag een
kunst-en
cultuurprogramma
aangeboden. De Stichting Mu-

Diaboliques
in Overbos

ziekprojecten Pablo Neruda en
het organisatiebureau “ Inspire
me” zijn hierbij betrokken.
De dirigent van het koor, Cees
Thissen, mikt op een deelname
van tachtig zangers en zangeressen. In december en januari was dit projectkoor succesvol
met uitvoeringen van het Dromenproject in Heemstede en
Amsterdam. Cees Thissen is met
de samenstelling van het koor al
een flink eind op weg Toch zijn
er nog enkele plaatsen te bezetten, met voornamelijk mannenstemmen. Die zijn van harte welkom op de repetities op
de woensdagavonden afwisselend in Heemstede in de Petrakerk aan de Limburglaan en in
Bennebroek in de kapel van de
Geestgronden, van 19.30 uur tot
22.00 uur.

Heemstede - Op zondagmiddag 24 februari om 15.00
uur komt Diaboliques optreden met het programma ‘Winterwonderland’ in de Tuinzaal
van Het Overbos.

Voor alle informatie kunt u mailen naar: thissen.c@hetnet.nl
Ton van den Brink

Nadere informatie over dit
optreden en over de Jacobskaart is te verkrijgen bij de
dienst Welzijn van het zorgcentrum aan de Burgemeester van Lennepweg 35, telefoonnummer 8928900.

Oude Slot

Het wordt een mooi show
en amusement programma.
De kosten voor dit optreden
bedragen 4 euro. U kunt op
twee manieren betalen, met
de Jacobskaart of contant
aan de zaal. De Jacobskaart
kost 10 euro en is verkrijgbaar bij de receptie van Het
Overbos. Deze kaart is een
geldig betaalmiddel in alle locaties van de Stichting Sint
Jacob. U kunt er o.a welzijnsactiviteiten en consumpties
mee afrekenen, de kaart is
onbeperkt geldig.

Cursus Vaarbewijs deze zomer
Regio - Het vaarseizoen staat voor de deur. Op het drukker wordende vaarwater is het belangrijk dat je de voorrangsregels kent. Aanvaringen tussen beroeps- en recreatievaart komen regelmatig voor.
De politie controleert steeds intensiever op Vaarbewijs, reddingsmiddelen en drankgebruik. Bovendien betekent varen met inzicht
veilig varen met plezier. De cursussen Vaarbewijs starten in maart te
Alkmaar en Haarlem. In deze opleiding leert men onder andere over
de veiligheid aan boord, meteorologie, vaarregels, lichten, geluidsseinen, betonning en waterkaarten. Verder wordt de navigatie aangeleerd bij wind en stroom en bij bruggen en sluizen. Wie nu start
heeft deze zomer zijn vaarbewijs. Het vaarbewijs is verplicht voor
motorboten die sneller kunnen dan 20 km/uur. Dus ook voor opblaasboten, waterskien en jetskiën. Voor kleine binnenwateren is er
het VB1, voor IJsselmeer en Waddenzee het VB2. Velen halen hun
vaarbewijs vrijwillig. Voor informatie en aanmelden www.toplicht.nl
of 0251-239832.

Een eerbetoon aan Buurtgenoot exposeert in Bosbeek
Annie M.G. Schmidt
Heemstede - Nanda Smits uit Heemstede exposeert van 22 februari tot en met 18 april in Zorgcentrum Bosbeek. De expositie is dagelijks te bezichtigen van 9.00 uur tot 19.00 uur aan de Glipper
Dreef 209 te Heemstede.

Nanda Smits tekende in haar kinderjaren al veel.
Later gebruikte ze vooral houtskool. Tijdens haar
huwelijk en moederschap bleef er weinig tijd over
voor hobby’s. Ongeveer 15 jaar geleden pakte ze
de draad weer op. De eerste aquarellessen volg-

Pimpen van
kleding
(11-14 jaar)

Heemstede - Vlaming Frank Cools brengt met zijn voorstelling
‘Een beetje Annie’ een eerbetoon aan ‘de leukste oma van Nederland’. Dit eerbetoon aan Annie M.G. Schmidt brengt hij op
dinsdag 26 februari in Heemstede voor het publiek van het Podium Oude Slot. Frank Cools tovert het theater even om tot huiskamer, waarin hij vertelt, rijmt en zingt. Hij brengt kleine verhalen voor grote mensen; een beetje leuk, een beetje droevig, een
beetje stout en een beetje grappig, maar allemaal helemaal Annie. Frank vertelt en zingt van een prinses die met een egeltje
wil trouwen en van een fee met sproeten. Maar ook van tante
Mathilde die niet in de Sint geloven wilde, en van mevrouw Van
Gelder en meneer Verhaegen. En van de liefde, natuurlijk! Hij
lijkt zelfs een beetje op Annie, vindt hij. Zeker met die bril! Hij
drinkt koffie zoals Annie dat deed. Mét melk. Eigenlijk vindt hij
melk niet zo lekker, maar hij doet het toch. Af en toe spreekt hij
zelf ook in rijmvorm, omdat Annie daar zo van hield. Frank Cools
brengt ons in deze intieme voorstelling terug naar het werk van
Annie.
De voorstelling vindt plaats om 20.15 uur in Het Oude Slot,
ingang aan de Ringvaartlaan, Heemstede. Reserveren kaarten
06-13133626 of voor de voorstelling aan de zaal.
www.podiumoudeslot.nl

Heemstede - Pimpen betekent
eigenlijk het versieren en leuker
maken van iets dat je al hebt. Sta
je ’s morgens voor je kledingkast
en denk je: ‘nou, ik mag wel eens
wat nieuws!’ Dan is de cursus
Pimpen van Kleding wel iets voor
jou. Dominica Verbruggen laat je
zien hoe je jouw eigen kleding op
kan leuken: vintage, bloemen of
met kleur, gebruik je fantasie om
een kledingstuk helemaal “jou”
te maken. De meiden op school
willen allemaal mee naar deze
leuke cursus! Je maakt kennis
met allerlei materialen en technieken en niks is te gek. Zoek
je kledingkast maar vast uit …
Deze cursus start op maandag
10 maart bij Casca in de Luifel,
Herenweg 96, Heemstede. Tijd:
16.00-17.30 uur. Kosten: 30,- euro (inclusief versiermateriaal, exclusief kleding). Aanmelden kan
van ma t/m vrij van 9.00-12.00
uur, tel: 023-548 38 28 kies 1. Of
via: www.casca.nl.

den bij Creatief Centrum Bennebroek. Later volgden lessen bij Ger Daniëls. Sinds een aantal jaar
exposeert Nanda. Geïnteresseerden en met name
buurtgenoten van de Glip, zijn van harte uitgenodigd om deze expositie in Bosbeek te komen bekijken. Tijdens de open dag van de zorg, is bovendien informatie over wonen en vrijwilligerswerk in
Bosbeek verkrijgbaar.
De expositie is dagelijks toegankelijk van 9.00 tot
19.00 uur. De open dag is zaterdag 15 maart van
13.30 tot 16.00 uur.

Creatief bij Casca:

Sieraden maken van kralen
naar historisch recept
Heemstede - Bent u graag met uw handen bezig? Kennismaken met nieuwe technieken en materialen, inspiratie opdoen en
talenten ontwikkelen? In de cursus Sieraden maken met kralen
van Lenneke Harmsen wordt gestart met het maken van een
‘zwevende ketting’. In de volgende lessen maakt u naar eigen
ontwerp een armband of ketting. Hierbij worden verschillende rijgtechnieken gebruikt. Grote of kleine kralen in uw lievelingskleur of bijpassend bij uw kledingstijl maken uw werkstukje heel persoonlijk. U zult merken hoe verslavend deze nieuwe hobby kan zijn… Deze cursus van 3 lessen start op dinsdag 4 maart bij Casca in de Luifel, Herenweg 96, Heemstede.
Tijd: 19.30-22.00 uur. Kosten: 30,- euro. En donderdag 6 maart
start de cursus Crèmes en pomanders (geurballen), in geuren
en kleuren. Geuren roepen bepaalde gevoelens op, soms uit het
verleden. Iedereen heeft wel een persoonlijke voorkeur. In de
cursus gaat u samen met docente Annelore Blom aan de slag
met historische recepten van de klassieke oudheid tot heden en
worden huidcrèmes, scrubs, massageolie en badzout gemaakt.
Met een mooie verpakking en als sluitstuk een klassieke massage ronden we de cursus af. Deze cursus is vanaf donderdag
6 maart van 20.00-22.00 uur bij Casca in het Honk, Molenwerfslaan 11, Heemstede. Kosten: 40,- euro voor 4 lessen.
Aanmelden kan van maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur,
telefoon: 023-548 38 28 kies 1. Meer info: www.casca.nl.
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Ex-schaatstopper te gast in Bennebroek

Hein Vergeer en de wil om te winnen
Bennebroek – Vorige week
woensdag was Hein Vergeer
gastspreker bij de Businessclub Bennebroek. De voormalige Wereld- en Europees
kampioen allround schaatsen
trakteerde de aanwezigen op
een boeiend verhaal over de
wil om te winnen in de sport
en in het bedrijfsleven.
Volgens Vergeer is er geen verschil tussen het bedrijven van
topsport of het leiden van bedrijven. Zijn dieptepunten brachten
hem verder dan zijn hoogtepunten. Bijvoorbeeld op een moment
dat goud op de Olympische Spelen binnen bereik ligt, maar je
28e wordt. Of als schaatsbond
en bondscoaches je verzekeren
dat je in de kernploeg bent opgenomen, maar je daadleuk binnen een uur afgeserveerd wordt,
omdat je toch niet ‘in het plaatje paste’. Het overkwam Vergeer.
Iets dergelijks maakte de uitvinder van de klapschaats mee, toen
hij zijn noviteit bij de Nederlandse schaatstop kwam demonstreren. Seconden winst werden de

toppers voorspeld, maar na een
half uur rijden werden de klapschaatsen al weer aan de kant
gegooid.
Kwetsbaar opstellen
Vergeer deelde zijn leermomenten met de aanwezigen van de
Businessclub Bennebroek. Aan
de ene kant moet je blijven vernieuwen, ook al ben je de beste van de wereld. “Als je links
en rechts ingehaald wordt, ben
je dus al te laat.” Aan de andere kant liet het ook zien dat het
juiste proces essentieel is om
te winnen. De uitvinder van de
klapschaats hield er geen rekening mee dat de schaatstoppers de klapschaatsen niet accepteerde. Weg was zijn droom.
Jaren later introduceerde hij zijn
uitvinding alsnog, maar dit keer
bij de junioren. De damesploeg
nam dit ook over en mede hierdoor werd Tonny de Jong Europees kampioen allround in 1997.
Het bewijs was geleverd en de
doorbraak was daar. “Wees eerlijk naar jezelf, durf je kwetsbaar
op te stellen en heb er meer voor

over dan een ander.” Uitspraken
die ondersteund werden met
praktijkvoorbeelden. Zoals die
schaatser, technisch veruit de
beste van allemaal. Maar je wist
één ding zeker, als je ging trainen zat hij nooit op kop. Hij won
dus nooit.
Het voorbeeld over de samenwerking binnen de kernploeg
was eveneens treffend. Er waren trainers die als belangrijkste stelregel hadden, dat je niets
meer elkaar moest delen. Daar
kon de ander allemaal beter van
worden. Toen Henk Gemser de
scepter zwaaide over de kernploeg kwam hier snel verandering in: werden ervaringen met
elkaar uitgewisseld, oplossingen voor elkaar aangedragen en
toen steeg het niveau van zowel
het individu als de totale kernploeg. Vergeer vroeg zich af hoe
dit binnen de ondernemingen
van de aanwezigen eraan toe
ging. Onderlinge tegenwerking
of onderlinge samenwerking?
Alle aanwezigen waren het er
over eens, het was een geslaagde avond.

In de Krokusvakantie

High Tea + taartenbakwedstrijd + slapstick
Heemstede - Heeft u ook zin in een gezellige middag? Ben jij ook zo gek op taart? In de krokusvakantie is bij Casca een middag voor de hele familie over taarten: thuis een taart bakken om mee te
doen aan de taartenbakwedstrijd, proeven van de
meegebrachte taarten tijdens een echte High Tea.
Er is een deskundige jury en natuurlijk zijn we met
z’n allen de publieksjury. Er zal een taart-tekenhoek zijn en een filmhoek, waar een taartengooi-

film wordt gedraaid. Wie een zelfgebakken taart
meeneemt, betaalt voor twee personen geen entree. Dus opa’s, oma’s, vaders, moeders, jongens en
meisjes: aan de slag! Deze gezellige middag is op
dinsdag 26 februari van 14.30-16.30 uur bij Casca
in de Luifel, Herenweg 96, Heemstede. Entree 3,50
euro, inclusief taart en thee. Inschrijven graag voor
zaterdag 22 februari: bel van maandag t/m vrijdag
van 9.00-12.00 uur, telefoon: 023-548 38 28 kies 1.

Hans Kox ontmoet Janácek en
Sjostakovich in Museum de Cruquius

Regio - In samenwerking met
de stichting Hans Kox speelt
het fantastische Jenufa Kwartet samen met pianist Frank van
der Laar werken van Hans Kox,
Janácek en Sjostakovich.
Op 15 maart gaat de 5e symfonie van Hans Kox in première in
het concertgebouw van Amsterdam tijdens de zaterdagmatinee

met het Radio Filharmonisch orkest o.l.v. Jaap van Zweeden.
Maar eerst het jaarlijkse concert
rondom Hans Kox in Museum
de Cruquius.
Het Jenufa kwartet bestaat uit
vier bevlogen dames die met
passie deze muziek zullen spelen. Het concert dat zij eerder
in Museum de Cruquius gaven

was een van de hoogtepunten
van het seizoen. Door niet alleen
werken van Hans Kox maar ook
van componisten die hem geïnspireerd hebben uit te voeren, is
er een mooi evenwichtig concertprogramma, dat voor mensen die houden van hedendaagse klassieke muziek een unieke
gelegenheid biedt om dit live te
ervaren.
Op zaterdagmiddag 23 februari om 12.00 uur zal het Jenufa
Kwartet de werken uitvoeren van
Hans Kox - Strijkkwartet (1955),
Janácek - Strijkkwartet nr. 2 ‘Intieme brieven’, Sjostakovich Zwei Stücke für Streichquartett en Hans Kox - Pianokwintet ‘Memories and Reflections’
met pianist Frank van der Laar.
Voor meer informatie concerten zie www.CruquiusConcerten.nl De toegangsprijs voor alle
concerten is 17,50 euro inclusief
pauzeconsumptie. Kaarten zijn
verkrijgbaar via schouwburg de
Meerse: 023 – 556 37 07 en via
www.CruquiusConcerten.nl

Zonnebloemmiddag met
theatermaakster Marijke Kots
Bennebroek - Goed gezien van de leiding van de Zonnebloem Bennebroek om een optreden van Marijke Kots te houden in de voorzaal
van het Trefpunt en niet in de grote kerkruimte. Daar konden dinsdagmiddag ruim vijftig gasten van de Zonnebloem Bennebroek een
uurtje genieten van toneelspel van Marijke Kots. Een optreden van
Marijke Kots vraagt om intimiteit en direct contact met het publiek .
Marijke Kots, geboren in 1948, is 23 jaar poppen- speelster geweest
met een eigen poppentheater. Wegens een aangeboren spierziekte
moest zij stoppen, maar op 40 jarige leeftijd is zij nog naar de Theaterschool in Amsterdam gegaan, waar zij de opleiding theaterdocent heeft gevolgd. Zij regisseert nu, werkt als dramadocent aan
een middelbare school, en schrijft toneelstukken. In die zelfgeschreven stukken komt haar grote variatie in stemmen die zij heeft, goed
van pas. Die stemmen had zij als poppenspeelster al in haar bagage.
Van de bezoekers van deze Zonnebloem middag mag deze theatermaakster Marijke Kots volgende maand zo weer terugkomen.
Ton van den Brink

SWOB-activiteiten
Bennebroek - Met al het groen
in en rondom Bennebroek is er
weer een leuke route bedacht
van plm 7 km. Twee SWOBvrijwilligers nodigen u van harte uit om mee te wandelen.
Vertrek om 10.00 uur vanaf de
SWOB aan de Bennebroekerlaan 3a.
Film in Meerleven
27 februari valt midden in de
krokusvakantie.
Misschien
krijgt u wel uw kleinkinderen te logeren of bent u die
dag oppasopa op –oma. Reu-

ze leuk om dan uw kleinkinderen een gezellige filmmiddag
te bezorgen. Op groot scherm
wordt vertoond de kostelijke
familiefilm “Pietje Bell 2 en de
jacht op de tsarenkroon”. De
film wordt Nederlands gesproken en duurt 107 min. Locatie:
grote zaal van Meerleven aan
de Witte de Withlaan 1. Zaal
open 14.15 uur. Start film 14.30
uur. Betalen bij de ingang zaal.
Entree volwassenen 3 euro p.p.
Entree kinderen 1 euro incl.
een consumptie. Opgave vooraf bij de SWOB, tel. 584 53 00,
dagelijks bereikbaar van 9.00
– 11.30 uur.

Kinderkleding voor een prikkie
Bennebroek - Het is weer tijd
voor dé kinderkleding-voorjaarsbeurs van Bennebroek. Deze wordt gehouden op zaterdag 15 maart in de Franciscusschool (Kerklaan 6) van 10.00 –
11.30 uur. De kledingbeurs wordt
2 maal per jaar gehouden en
is inmiddels zijn 12e jaar ingegaan. Iedere keer is de inbreng
weer groter dan de keer ervoor,
met als gevolg een zeer uitgebreid assortiment kinderkleding,
babyartikelen en speelgoed voor
een prikkie. Alle bezoekers krijgen bij de ingang een shopper
te leen. Ook aan de kleintjes is
gedacht. In de tijd dat de “groten” zoeken naar spullen van
hun gading kunnen de kinderen
zich vermaken bij de tekenta-

fel of in het knuffelbad. Iedereen
die spullen wil komen inbrengen
kan hiermee langskomen op de
vrijdagavond voor de beurs, 14
maart van 19.00 - tot 21.00 uur.
Het gaat hierbij om zomerkleding
(max. 30 stuks), en we proberen
er zo goed mogelijk op te letten
dat alles modern en heel is. Ook
speelgoed en babyspullen zijn
welkom. De prijs van de spullen
wordt in overleg bepaald. Van
de opbrengst is 25% bestemd
voor de Franciscusschool, 75%
is voor de inbrenger. Het geld
van de verkochte spullen kan zaterdagmiddag van 14.00 - 14.15
uur worden opgehaald. Niet opgehaalde kleding gaat naar een
goed doel. Verdere informatie:
Sylvia Boon 023-5849813.
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VEW maakt
het zichzelf
moeilijk…

H.B.C tafeltennis

Senioren leiden nipte
nederlaag
Heemstede - H.B.C./Mascini 1-Rijsoever 1 4 – 6 3e Divisie
De eerste thuiswedstrijd werd toch door redelijk wat bezoekers bezocht. Vanuit de kantine klonken de vele aanmoedigingen vooral bij
Marcel van de Vuurst de Vries (speelde zijn eerste wedstrijd sinds
jaren in de 3e Divisie) als muziek in de oren. Nadat Fred van Oostenrijk de openingswedstrijd keurig met 3-0 gewonnen had en Robin
Hulsebosch tegen de sterke kopman met 3-0 verloren had, mocht
Marcel aan de bak. Hij maakte er een mooie wedstrijd van met voldoende vechtlust en vooral veel harde forehand slagen. Zijn tegenstander wist dit 1 game te weerstaan, maar moest uiteindelijk met 31 buigen voor dit geweld. Een keurige 2-1 voorsprong na 3 partijen.
Het dubbel wat een beetje een zorgenkindje aan het worden is werd
eenvoudig door het duo Hulsebosch/Vuurst de Vries verloren. Daarna mocht Robin Hulsebosch laten zien dat hij nog kan tafeltennissen.
Met een duidelijke trainingsachterstand en een negatief zelfbeeld is
dit niet gemakkelijk. De 1e game werd ruim verloren en dat was dan
ook van het gezicht van Robin af te lezen. Gelukkig wist hij zich tijdig
te herpakken en won hij de partij uiteindelijk toch. Zijn eerste overwinning. Nu snel de trainingsachterstand inhalen en dan komen de
winstpartijen vanzelf. Marcel verloor vervolgens van de wel heel sterk
spelende kopman. Hierna mocht Fred de stand vervolgens weer in het
voordeel van H.B.C./Mascini brengen. 4-3. De laatste 3 partijen wer-

Heemstede - De eerste wedstrijd in een serie van vier thuiswedstrijden was tegen Hoofddorp. Uit werd er wel gewonnen
met 1-4 maar Hoofddorp speelde nog om een periode titel.
VEW mag, om kampioen te worden, geen punt meer verspelen
en daar leek het in het begin
aardig op.
Het dubbel Hulsebosch/Vuurst de Vries is nog een zorgenkindje
voor H.B.C.
den helaas verloren. Ook voor van Oostenrijk was de kopman te sterk.
Hij won nog wel de 1e game, maar verloor de 2e en 3e game met 911, waarna de 4e game duidelijk naar de gasten gingen. Uiteindelijk
een goed debuut voor van de Vuurst de Vries en de eerste zege voor
Hulsebosch. De 6-4 nederlaag betekend de 2e thuisnederlaag pas in
6 thuiswedstrijden. Er komen er nog 4, dus er is genoeg recht te zetten. Volgende week uit tegen Hilversum 2.
Ron Olijdam

Sensationele winst van
damclub Heemstede
Heemstede - De drie laatste
wedstrijden van damclub Heemstede kunnen omschreven worden als ‘het Haagse avontuur’.
Op zaterdag 12 januari werd
ODB Haeghe-Z 3 in Den Haag
met 6-14 door de dammers uit
Heemstede verslagen. Twee weken later op 26 januari volgde de
thuiswedstrijd tegen Den Haag
2. Heemstede dat al eerder grote moeite bleek te hebben om
zijn thuiswedstrijden te winnen,
slaagde daar ook nu weer niet
in. Voor de derde maal werd er
thuis gelijkgespeeld: 10-10.
Op zaterdag 9 februari moest
damclub Heemstede weer naar
Den Haag om aan te treden tegen de gedoodverfde kampioenskandidaat en koploper ODB Haeghe-Z 2. Ricardo
Koopman gaf op bord 8 tegen
de veel sterker geachte speler Adriaan Groenendijk geen
krimp en hield de partij keurig op remise. Even later presteerde teamcaptain Gerrit Slottje hetzelfde op bord 2 tegen de
sterke speler Bert Blankenstijn.
Gerard van der Eem overspeelde zijn tegenstander Perkas Serwradj op bord 10 totaal en zo
kwam Heemstede met 2-4 voor
te staan. Dit was helaas van korte duur, omdat Theo Winkelaar
op bord 7 een wat mindere dag
had en in een slagzet liep tegen
Harold Jagram (4-4).
Grillige partij
Hierna echter werd het verschil
gemaakt: Stefan Stolwijk (de
enige dammer die in de nationale competitie op een 100%
score staat en ook vastbesloten
is om dat zo te houden) wist ook
nu ondanks flinke griep zijn partij tegen Rien van Setten op bord

4 in winst om te zetten. Toen ook
Frans Elzenga in een goede partij hetzelfde deed op bord 5 tegen Gerard Peroti, was het gat
geslagen: 4-8. Piet Beliën op
bord 9 en Jan Esselman op bord
2 kwamen solide spelend remise overeen tegen respectievelijk Roel Langbroek en Dion van
Bommel: 6-10. Op bord 6 speelde Paul Jopp tegen Piet Scheeres een van hem zo bekende
grillige partij. Paul had zich op
zijn linkervleugel helemaal op
laten sluiten en niemand gaf
meer een cent voor zijn partij,
maar dan ken je Paul nog niet.
Via een verrassende slagzet wist
hij uit die opsluiting te komen en
keurig naar remise af te wikkelen: 7-11. De buit was binnen.
Alleen Carlo Koopman was op
bord 1 nog bezig tegen Frans
Teijn. Ook dat zag er goed uit.
Helaas kon Carlo de winst niet
vinden en moest in remise berusten, waardoor de einduitslag 8-12 voor Heemstede werd.
Heemstede staat nu met evenveel wedstrijdpunten (17) , maar
mindere bordpunten (doelsaldo)
op de tweede plaats achter de
Rijnsburgse Damclub (R.D.C. 2).
ODB Haeghe-Z 2 is door damclub Heemstede naar de derde plaats verwezen. Aanstaande zaterdag 23 februari volgt de
laatste competitiewedstrijd thuis
tegen Samen Sterk 2 uit Hazerswoude.
Damclub Heemstede gaat er
vanuit dat het zijn tweede plaats
minimaal kan handhaven, waarna er nog een promotie-/degradatieduel moet worden uitgevochten voor eventuele promotie naar de landelijke eerste
klasse.
Frans Elzenga

Medailles voor Heemsteedse
Zwem- en Poloclub HPC
Heemstede - In het zwembad
in Alkmaar werd afgelopen zondag een techniekwedstrijd synchroonzwemmen gehouden tijdens een Kringontmoeting tussen Kring Noord-Holland, Friesland, Groningen en Drenthe. Tijdens een techniekwedstrijd synchroonzwemmen laten de deelnemers door middel van korte
oefeningen zien hoe goed zij
het synchroonzwemmen beheersen. Een 5-koppige jury
dient de presentatie te beoordelen op kracht, beheersing en
precisie. Lilian van der Waals van
HPC uit Heemstede mocht in de
categorie senioren een gouden
medaille in ontvangst nemen.
Tamara van Rhee en Ester Bartels zetten een prima prestatie
neer, ondanks dat er wat minder
getraind was in verband met de
verbouwing van zwembad Groenendaal. Zij waren goed voor
een 4e en 5e plaats. Bij de Junioren ging de gouden medaille eveneens naar HPC. Kimberley van Raavenswaaij was
met meer dan 70 punten overduidelijk de winnaar. Ook in de
categorie Age II (meisjes onder 15 jaar), mochten er medail-

les in ontvangst worden genomen: de eerste plaats was voor
Ilse Bosman, die zich kortgeleden bij HPC heeft aangesloten.
Nikita van Groenigen eindigde
op de tweede plaats. In de categorie Age I werd HPC alleen
vertegenwoordigd door Karin
Vink. Zij zette een prima prestatie neer.

Foutje

In de Heemsteder van vorige
week stond dat het meidenteam van VEW gaat bowlen
van 17.00 tot 18.00 uur. De tijden zijn niet goed genoemd.
Het moet zijn van 18.00 uur tot
19.00 uur. De E- en F-junioren
verzamelen om 16.30 uur bij
het clubhuis, de D-, C- en Bjunioren om 17.30 uur. Verdere jeugdactiviteiten die ‘op de
rol’ staan: Het Paasontbijt met
een klein voetbaltoernooi, Het
Zomerkamp -30-31 mei en 1
juni. De inschrijving is begonnen. Klaverjassen: vrijdag 14
maart, 11 april en 8 mei.

Al na vijf minuten was het 1-0,
een vrije trap van Wim Rolvers
werd van dichtbij door Maarten Veenhof in het doel gewerkt.
VEW bleef doorgaan, een afstandschot van Gerben Jukema
werd uit de kruising gehaald.
Ook de gasten kregen een paar
kansen maar verdedigend stond
het goed. Keeper Michael van
Gennip moest twee keer handelend optreden om erger te voorkomen Nog voor de thee werd
het 2-0, Maarten Veenhof legde
de bal terug op Martijn Roozen
die beheerst scoorde.
De tweede helft begon Hoofddorp zeer aanvallend. Het tempo werd opgevoerd en de strijd
werd harder. Verdedigend was
Wouter Hamann het eerste
slachtoffer. De scheidsrechter
moest alle zeilen bijzetten om
in het goede spoor te blijven.
VEW leek na een kwartier spelen veilig te zijn: Maarten Veenhof scoorde zijn 2de en VEW’s
3de doelpunt.
Nu gingen alle remmen los bij
de gasten. Na vijf minuten werd
het, na slecht uitverdedigen 3-1
en weer tien minuten later, een
onhoudbaar afstandschot, 32.Wim van Marsbergen bracht
vers bloed binnen de lijnen. Josef Obeng en Lucien Olf kwamen voor Martijn Roozen en
Bas van ’t Sant. Lucien Olf had
de 4-2 op de schoen maar op
een meter van het doel werd
de bal weggewerkt.Hoofddorp
rook zijn kans en de wedstrijd
begon langzaam maar zeker uit
de hand te lopen.Paul van Marsbergen kopte na een vrij trap
nog hard in, maar weer stond
de keeper op de goede plek. Ver
in de blessure tijd, met nog drie
minuten te spelen staakte de
scheidsrechter de strijd.
Er werd geschopt en geslagen
naar alles wat bewoog. Als ik het
goed heb onthouden werden er
acht gele kaarten uitgedeeld (2x
VEW en 6x Hoofddorp).
Programma zaterdag
23 februari
VEW-1
Volendam-7- VEW-2
VEW-3- Kennemers-2
VEW-4- K’land-4
HBC-3- VEW-5
VEW-vet
BSM-c1- VEW-c1

vrij
12.00 uur
14.30 uur
12.15 uur
14.30 uur
vrij
12.30 uur

Er is geen verder programma
ivm de voorjaarsvakantie.

Heemstede
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Gemeente verhuist in paasweekeinde (21 - 25 maart)
In het paasweekeinde gaat de gemeentelijke organisatie verhuizen van het gemeentekantoor Havenstraat naar het verbouwde
raadhuis aan het Raadhuisplein 1.
In september 2006 namen alle gemeentelijke afdelingen van het raadhuis en het
kantoor aan de Van den Eijndekade hun
intrek in de tijdelijke locatie aan de Havenstraat. Het raadhuis werd verbouwd en het
gebouw aan de Van den Eijndekade werd
gesloopt om plaats te maken voor het
woonproject Privilege.

Alle gemeentelijke afdelingen zijn vanaf
26 maart centraal gehuisvest op het
Raadhuisplein. Dus voor een bezoek aan de
publieksafdelingen Burgerzaken, Bouw- en
Woningtoezicht, Sociale Zaken en Loket
Heemstede (nu Blekersvaartweg) moet u
vanaf 26 maart op dit bezoekadres zijn.
Het postadres en telefoon-/faxnummers
blijven gelijk. Op vrijdag 21 maart, maandag
24 maart (tweede paasdag) en dinsdag
25 maart zijn wij gesloten voor het publiek.
De laatste hand wordt gelegd aan het raadhuis. Vanaf 26 maart kunt u hier voor alle
gemeentelijke diensten terecht.

www.heemstede.nl
Op de gemeentelijke website vindt u uitgebreide informatie over wonen,
werken en recreëren in Heemstede. Bezoek www.heemstede.nl voor het
digitale loket (producten en diensten), uitgebreide politieke informatie,
de officiële mededelingen (bouwvergunningen e.d.) en informatie over
projecten in Heemstede.

Wegwerkzaamheden aan de
Zandvoortselaan
Verkeershinder richting kust
Gedurende de periode tot de zomer
vinden werkzaamheden plaats aan de
Zandvoortselaan tussen de Vondelkade
en de Leidsevaart. Op deze drukke doorgaande weg naar de zee moeten bezoekers van het strand bij mooi weer rekening
houden met verkeershinder.
De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:
- de aanleg van een voorrangsplein bij het
Roemer Visscherplein;
- het vernieuwen van het asfalt in de rijbaan;
- het herinrichten van het stationsplein.
Tijdens de uitvoering van het werk is
steeds één rijbaangedeelte van de Zand-

voortselaan afgesloten voor het verkeer.
Het doorgaande verkeer wordt dan omgeleid
via de andere rijbaan of de parallelweg.
In de maand april tot begin mei zijn dit deel
van de Zandvoortselaan en het kruispunt
met de Leidsevaartweg gedurende drie of
vier nachten afgesloten voor het verkeer.
Het verkeer wordt omgeleid met verwijsborden.
Ook in de omliggende gemeenten wordt
gewerkt aan de weg zodat dit gevolgen
heeft voor de bereikbaarheid van Zandvoort
en Bloemendaal. Hierover leest u binnenkort meer in de lokale en regionale bladen.

Adresgegevens & openingstijden
Gemeentekantoor, Havenstraat 87, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede
Telefoon: (023) 548 58 68. Fax: (023) 548 57 00. E-mail: gemeente@heemstede.nl
Website: www.heemstede.nl
Openingstijden: maandag t/m donderdag van 08.30 - 17.00 uur en vrijdag van 08.30 - 16.00 uur.
Sociale Zaken en Bouw- en Woningtoezicht:
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur.

Verkeerscontrole bij scholen
Verkeersveiligheid willen wij als gemeente
zo goed mogelijk garanderen, vooral rondom de scholen. In de ochtend en bij het
uitgaan van de school is het altijd een
drukte van belang en dan is die veiligheid

soms ver te zoeken. Lopende en fietsende
kinderen, overstekende ouders met kleine
kinderen, auto’s en andere voertuigen
geven een chaotisch beeld.
Om het gebied rondom scholen zo veilig
mogelijk te maken wordt er gecontroleerd op
het verkeersgedrag van de weggebruikers.
De gemeenteraad heeft hieraan een hoge
prioriteit gegeven. De gemeentelijk opsporingsambtenaren (GOA’s) controleren op
onveilig rij- en stopgedrag en op fout
parkeren; dicht bij de school, maar ook
in de omgeving van de school. Zij kunnen
de weggebruikers aanspreken op het verkeersgedrag en zo nodig ook verbaliserend optreden. Deze controle vindt plaats
in de weken na de voorjaarsvakantie
(vanaf 3 maart).

In deze HeemstedeNieuws
vindt u o.a. informatie over:
• Onderhoudsplan
Wandelbos
Groenendaal 2008

• Ontwerpbesluit
Monumentenvergunning

• Bouwplannen

• Onbeheerd
drijvend vaartuig

Burgerzaken:
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.30 - 13.00 uur.
Maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag alleen op afspraak. Telefoon: (023) 548 58 68
Woensdag van 08.30 - 16.30 uur, donderdagavond van 18.30 - 19.30 uur (alleen voor het
aanvragen en afhalen van reisdocumenten en rijbewijzen).
Afhaalbalie (reisdocumenten en rijbewijzen):
Maandag, dinsdag, donderdag van 08.30 - 16.00 uur. Woensdag van 08.30 - 16.30 uur.
Vrijdag van 08.30 - 13.00 uur.

HeemstedeNieuws
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Onderhoudsplan Wandelbos
Groenendaal 2008
Op dinsdag 12 februari 2008 heeft het college van B&W het onderhoudsplan voor
het Wandelbos Groenendaal 2008 goedgekeurd. In het onderhoudsplan worden
werkzaamheden met een repeterend karakter beschreven. Dit zijn bijvoorbeeld
veeverzorging, paden vrijhouden van overhangend groen en reparaties/schoonmaak.

In een cyclus van drie jaar wordt het gehele
bos onder handen genomen. Er wordt aangegeven wanneer en waar, welke beheersmaatregelen worden uitgevoerd.
Het onderhoudsplan is als PDF-document
in te zien via www.heemstede.nl > Cultuur,
sport & recreatie > Wandelbos Groenendaal.

Informatie over grote projecten?
www.heemstede.nl

Zoekt u een vrijwilligersbaan of klus?
Heeft uw organisatie vacatures voor
vrijwilligers? Heeft u vragen over arbeidsvoorwaarden, rechten en plichten? Of
zoekt u een goede cursus/workshop voor
uw vrijwilliger(s)? Dan kunt u terecht bij het
steunpunt Vrijwilligerswerk Heemstede!
p/a Casca-de Luifel - Herenweg 96 Postbus 578 - 2100 AN Heemstede.

Bouwplannen

Ontwerpbesluit monumentenvergunning

Aanvragen bouwvergunning
2007.327
2008.027
2008.028
2008.029
2008.030
2008.031

het plaatsen van een erfafscheiding
het uitbreiden van de badkamer
het plaatsen van een dakkapel op het
achterdakvlak
het uitbreiden van een woonhuis op de
begane grond en op de 1e verdieping
het vergroten van een dakkapel op
het achterdakvlak
het uitbreiden van een woonhuis

2007.346
- Bronsteeweg 66
- Johannes Verhulstlaan 24
- Hunzelaan 3
- Johannes Verhulstlaan 18
- Frans Lisztlaan 36

Verleende lichte bouwvergunningen (verzonden 15 februari 2008)
het plaatsen van een dakkapel op
het voordakvlak

- Franz Lehárlaan 17

Verleende lichte bouwvergunning (verzonden 18 februari 2008)
2008.023

het vergroten van een dakkapel op
het zijgeveldakvlak

2007.325
2007.348
2008.006
2008.012

het uitbreiden van een woonhuis en
stuken van de gevels
meerwerk opties 12 woningen
het uitbreiden van een woonhuis
(met een dakopbouw)
het uitbreiden van de badkamer
het plaatsen van 2 nieuwe dugout’s op
het sportterrein van de voetbalclub RCH

Onbeheerd drijvend vaartuig
Op grond van artikel 20 van de Verordening op het gebruik van openbare havens
en binnenwateren hebben de gemeentelijk
opsporingsambtenaren van de gemeente
Heemstede een onbeheerd drijvend vaartuig in bewaring genomen voor rekening
en risico van de eigenaar dan wel beheerder.
Het betrof het bootje met de naam Red
Pearl, gevonden in het water ter hoogte
van de dr. J.Th. de Visserstraat.

- Lentelaan 10
- La Travee 1-12
- Herenweg 43
- Mozartkade 7
- Sportparklaan 6

- Groenendaal 3

Het ontwerpbesluit tot verlening van de monumentenvergunning ligt van 21 februari t/m
20 maart ter inzage bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht aan de Havenstraat 87 en van
26 maart t/m 3 april aan het Raadhuisplein van 08.30 - 13.00 uur. U kunt hierover uw zienswijze aan de gemeente kenbaar maken. Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de
heer J. van Wanum van de afdeling Bouw- en Woningtoezicht, telefoon (023) 548 57 55.

- Jan Steenlaan 26

Verleende reguliere bouwvergunningen (verzonden 15 februari 2008)
2007.043

het verbouwen van de keuken van het
restaurant ‘landgoed Groenendaal’

- Jeroen Boschlaan 16

De bovenstaande aanvragen liggen van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouwen Woningtoezicht (Havenstraat 87).

2008.017

Spreekuur op afspraak, telefonisch
bereikbaar ma. t/m do. van 09.00 tot
12.00 uur, tel: (023) 548 38 24/26.
Digitale informatiezuil (dagelijks tijdens
openingstijden van de Luifel)
E-mail:
steunpuntvrijwilligerswerk@casca.nl
Website:
www.vrijwilligerswerkheemstede.nl

Bovengenoemd bootje wordt voor een
periode van 13 weken met ingang van
14 februari 2008 opgeslagen. Gedurende
deze periode kan de rechtmatige eigenaar
tegen betaling van de kosten van het verwijderen van het bootje en de opslagkosten
zijn/haar bootje terugontvangen. Hierover
kan contact worden opgenomen met bureau
Handhaving van de gemeente Heemstede
op telefoonnummer (023) 548 57 39. Indien
het bootje niet wordt opgehaald, zullen
burgemeester en wethouders overwegen
het bootje te vernietigen.

Bezwaar maken of uw mening kenbaar maken
U kunt 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.
Over onderwerpen waarover nog geen beslissing is genomen kunt u uw mening/zienswijze aan

Verleende sloopvergunning (verzonden 15 februari 2008)
2008.904

het verwijderen van asbest

- Zeelandlaan 15

de gemeente kenbaar maken (m.u.v. de aanvragen over bouwplannen). Richt hiertoe binnen de
termijn van ter inzage legging, schriftelijk uw reactie aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Uw reactie zal bij de besluitvorming worden betrokken.

De bovenstaande vergunningen liggen van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling
Bouw- en Woningtoezicht (Havenstraat 87). U kunt hiertegen bezwaar maken.

HeemstedeMail
HeemstedeMail is de gratis berichtenservice van de gemeente. Word abonnee
via www.heemstede.nl en ontvang periodiek een e-mailbericht met nieuws
op maat van de gemeente.

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

Ter inzage
Stukken liggen tot en met 20 maart gedurende openingstijden ter inzage in het gemeentekantoor aan de Havenstraat 87 en vanaf 26 maart in het raadhuis op het Raadhuisplein 1.
De stukken zijn tevens in te zien in de gemeentelijke bibliotheek (Julianaplein 1).

