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Sport in Holland

Voor acht bankhangers is het
dit voorjaar gedaan met de
smoesjes! In het nieuwe televisieprogramma ‘Sport in
Holland’ word je uitgedaagd
om verschillende sporten uit
te proberen. Presentatrice en
tevens mental coach is niemand minder dan oud-Olympisch kampioen Yvonne van
Gennip.
Durf je de uitdaging aan? Geef je
dan nu op via de website www.
sportinholland.nl

Lieve, goede mensen aan de Valentijns-dis
Heemstede – Patisserie Tummers, Speciaalslagerij Chateaubriand en wijnspecialist Le Grand Cru,
alledrie respectabele Heemsteedse ondernemers, verzorgden zaterdag jl een smaakvol diner. Gasten aan tafel waren belangrijke mensen. Niet dat zij zichzelf zo belangrijk vinden, helemaal niet... zij
cijferen zichzelf eigelijk liever een beetje weg. Ze zijn lieve, goede mensen met het hart op de juiste plek. Zij helpen zonder er wat voor terug te krijgen. Ze hebben oog voor ieder of elk dat kwetsbaar is. Het zijn vaak bescheiden mensen, die het de normaalste zaak vinden om ‘goed’ te doen. Belangrijk dus! En daarom verdienen zij het om te genieten van een overheerlijk Valentijnsmenu. Meer
hierover elders in deze krant.

De inschrijving sluit op 6 maart.
De interactieve website Sport in
Holland wijst je de weg, brengt
je in contact met lotgenoten en
sportmogelijkheden bij jou in de
buurt.

Overigens wordt weer ‘ouderwets’ baliewerk ingevoerd, dus
dat is dan wel weer een voordeel,
zo vinden veel mensen. Over het
hoge ‘doe het zelf’ gehalte had-

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

Geopend van
16.00-22.00 uur
Dinsdag gesloten

Gewoon weer ouderwets
baliewerk in postkantoren

HOUTHAKKER-

den veel (met name oudere)
klanten nogal wat klachten.
De bankdiensten die het postkantoor aanbood, worden ondergebracht in de huidige INGvestiging in het centrale deel
van de Binnenweg. Indien uitbreiding van de capaciteit voor
het centrum noodzakelijk blijkt,
dan zal TNT Post hiervoor naar
passende locaties kijken.
In de Primera-vestiging zal een
grote balie worden ingericht
waar alle overige diensten worden aageboden. In de Dekamarktvestiging worden de posten aanverwante diensten aangeboden. De genoemde vestigingen zullen tezamen hetzelfde
servicepakket bieden als het te
sluiten hoofdpostkantoor.

STOMERIJ EN
WASSERIJ

Sport in Holland is een initiatief
van Sportservice Noord-Holland
en wordt ondersteund door het
Ministerie van VWS, Provincie
Noord-Holland en andere provinciale sportraden.

Dekamarkt en Primera de Pijp

Heemstede – De voorgenomen
sluiting van het postkantoor aan
de Binnenweg, in de week van
30 maart 2009, heeft nogal wat
vragen opgeroepen. Gelukkig
hoeft niemand zich zorgen te
maken over diensten en voorzieningen die het postkantoor aanbiedt. Die blijven hetzelfde, alleen de locatie verandert. Als de
deuren van het postkantoor aan
de Binnenweg dichtgaan, kunnen klanten terecht bij Dekamarkt (in het gedeelte voor de
supermarkt) en bij Primera de
Pijp.

Bel nu voor
een gratis
waardebepaling
van uw woning
023-5292929

w w w. j r s m a ke l a a r s. n l

Heemstede - Geen tijd, geen
puf, geen geld, iedereen
heeft een ander excuus om
niet vandaag maar morgen
te gaan beginnen. Herken jij
jezelf hierin?

Haarlem • Heemstede • Bloemendaal

Bankhangers
gezocht!

STEAKS
50
R5.
4 STUKS

Nieuw leven!
Op informatieboerderij Zorgvrij in Spaarnwoude is vorige week donderdagmorgen het eerste lammetje van het nieuwe jaar geboren. Het
beestje is van een Texelaar. De komende tijd worden nog veel lammetjes verwacht op de boerderij. Ieder die het leuk vindt, is hartelijk
welkom de jonggeborene te bekijken.

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

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

rust met vissen waaraan hij altijd veel plezier beleefde maar
waaraan hij de laatste jaren
door zijn ziekte niet meer is toegekomen.

Wim Bak

Verlies van een memorabel man
Zondag 15 februari jl. overleed
op 71-jarige leeftijd Wim Bak. Na
een langdurige ziekte kwam zijn
dood niet geheel onverwachts,
maar wel ongewenst. Wim werd
op 5 maart 1937 geboren in Amsterdam en was al bijna 45 jaar
gelukkig getrouwd met zijn Rita.
Wim was een zorgzame en liefdevolle man die veel waarde
hechtte aan zijn gezinsleven en
zijn ‘Instituut Huwelijk’. Wim en
Rita hadden een warm gezin
met veel humor, saamhorigheid,
liefde en respect.
Eind jaren zestig trok Wim voor
werk naar Harderwijk waar zijn
beide zonen werden geboren.
In 1973 verhuisde het gezin naar
Heemstede en werd Wim directeur van het in Zandvoort gevestigde internationale handelshuis
Metall waar hij tot 1994 werkzaam was.
Na zijn actieve loopbaan hield
Wim zich intensief bezig met allerlei zaken die hem boeiden. Als
er in Heemstede iets moest worden georganiseerd, droeg Wim
vol overgave zijn steentje bij.
Wie kent hem niet van de mede door hem opgerichte kunstenaarskring waarmee hij kunstenaars de gelegenheid bood hun
werk te laten zien met een aantal kunstmanifestaties die wer-

den ondersteund door diverse
muzikale optredens.
Apetrots was hij op zijn kleinkinderen. Zo moedigde hij wekelijks
zijn kleinzoon aan bij het voetbal, een sport die hij, naast vrijwel alle sporten, een warm hart
toedroeg. Korte tijd trainde hij de
B1 van de Koninklijke HFC waarna hij bij HBC een graag geziene gast werd en zich als bestuurslid en hoofdleider voor de
jeugd geestdriftig inzette voor
het jeugdvoetbal. Zijn elan, bezieling en inzet werd enorm geapprecieerd en werd enige jaren
geleden zelfs geuit met het ‘Wim
Bak Toernooi’.
Ook als journalist maakte Wim
furore. Hij had een kritische en
humoristische pen. Als politiek
verslaggever van ‘De Heemsteder’ bedreef hij die schriftelijke
kunst op adequate en scherpe
wijze, blies een frisse wind door
de lokale politiek en maakte regelmatig gewag van kritische
noten bij actuele zaken. Wim
schroomde de confrontatie niet,
stak zijn mening niet onder stoelen of banken en wees politici op
hun verantwoordelijkheden. Politieke consternatie en commotie
waren hem hierbij niet vreemd.
Voor sommigen was dat weleens even slikken en met zijn
spitse instelling hadden politici

Dier van de week

wel eens moeite. Wim anticipeerde altijd op zeer betrokken wijze
en controleerde of agendapunten en andere bijkomende zaken
oprecht en conform gemaakte afspraken werden uitgevoerd.
Werd dat niet gedaan dan ‘haalde hij verhaal’ en aarzelde niet de
lezer hierover te informeren. De
waarheid, daar draaide alles om
en die stond centraal in zijn verslaggeving. “Doe maar gewoon,
dan doe je al gek genoeg” was
een door hem veel gehanteerde
uitspraak. Door de verslaggeving
van Wim werd de politiek leuk
om te lezen en interessant om
te volgen. Ook zijn column ‘Baklucht’ waarin Wim diverse dagelijkse belevenissen op humoristische wijze het leven liet passeren, was niet te versmaden.
Als Wim zichzelf eindelijk wat
tijd gunde en wilde uitpuffen,
dan genoot hij als groot liefhebber van jazz volop van alles wat
dit muzikale genre hem bood. Of
hij pakte zijn hengel en vond de

Wim’s wereld stortte in toen hij
enkele jaren geleden werd geconfronteerd met fnuikende
kanker. Wim streed altijd voor
rechtvaardigheid maar de strijd
tegen deze ziekte kon hij helaas
niet winnen.
Als er een hemel is, dan wordt
die nu verblijd met een heavenly
creature, een spirit van de bovenste plank die de geestenwereld extra zal opvrolijken. Een
geweldige vent heeft immers
onze aarde verlaten en laat hier
een gigantische leegte achter.
Alle medeleven gaat uit naar
zijn vrouw Rita, zijn zonen Tom
en Paul, hun partners, kleinkinderen, zijn zus en verdere dierbare familieleden.
Wim, ik wilde dat ik je veel langer had gekend. Het ga je goed
en als er inderdaad een hemel
is, laat dan nog eens wat van je
horen.
Jos de Jong
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Regio - Iva is een druk meisje
van anderhalf. Een mooie kruising herder teef met veel energie! Ze wil graag vermaakt worden en leert snel. Iva is een hele
slimme hond die anders ook zelf
wel leuke dingen kan bedenken
om te gaan doen. Ontsnappen
is haar nieuwste hobby! Ook
speelt ze graag met ballen en is
ze sociaal met andere honden.
Iva kan niet bij katten geplaatst
worden, want daar gaat ze achteraan. Als Iva in haar nieuwe
omgeving terecht komt, zal het
alleen zijn, heel rustig opgebouwd moeten worden. En van
te voren een grote wandeling

Psy Café voor
de regio

Iva

Wim had vele bijzondere karaktereigenschappen. Kort samengevat was Wim een positief ingestelde, zorgzame, integere,
gepassioneerde en bijzonder
geestige man, altijd recht door
zee, geen blad voor de mond en
stond altijd klaar voor iedereen.
Een man die het leven altijd van
de ironische kant bekeek. Kortom, een bijzonder mens waarvan er veel te weinig zijn.

HeemStede
BenneBroek
Haarlem-Zuid

Regio - Het Cliënten Belangen
Bureau Kennemerland, Amstelland en De Meerlanden organiseert in Haarlem het Psychiatrie
Café (Psy Café). Een maandelijks
terugkerende bijeenkomst met

is natuurlijk een must! Verder is
Iva een hele leuke hond die altijd vrolijk is!! Altijd in voor een
verzetje!! Omdat Iva zo druk en
onstuimig is, plaatsen we haar
niet bij kleine kinderen in huis.
Iva zoekt een zeer sportieve
baas!!!
Dierentehuis Kennemerland
Keesomstraat 5, 2041 XA Zandvoort, tel: 023-5713888.
Open van maandag tot en met
zaterdag tussen 11.00 en 16.00
tel 023-5713888 of kijk op www.
dierentehuiskennemerland.nl
(Tekst aangeleverd door Dierentehuis Kennemerland).

activiteiten en thema’s gerelateerd aan de psychiatrie en aanverwante zaken. Op dinsdag 24
februari is het onderwerp Kreatief Atelier van Roads. Locatie is:
Café Het Wapen van Bloemendaal, Zijlvest 1a, van 17.00 - 19.00
uur. Toegang is gratis. Meer weten? Bel Lia Passant of Renny van
den Berge, tel. 023-5187690.

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
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Hageveldleerlinge als verslaggever
naar Malawi
Heemstede - In de voorjaarsvakantie (17 tot 27 februari) reizen Sterre Swen (leerling klas 5) en Karin Moerkerk (docente CKV) namens College Hageveld samen met 59 andere middelbare scholieren naar Malawi. College Hageveld doet mee
met Edukans Going Global, een internationaliseringprogramma dat jongeren betrekt bij ontwikkelingssamenwerking. Het
is de elfde keer dat Stichting Edukans Going Global organiseert. Dit jaar doen 48 scholen mee.
Tijdens de reis bezoeken Sterre
Swen en Karin Moerkerk onderwijsprojecten van Edukans. Als
journalisten gaan de leerlingen
onderzoeken hoe het komt dat
de helft van de kinderen in Malawi al voor groep 5 stopt met de
basisschool en waarom er een
schrijnend tekort aan leerkrachten is. Met een dagelijks foto-,
radio- en schrijfverslag op www.
edukans.nl/goingglobal/reisverslagen/groepB betrekken zij de
thuisblijvers bij hun indrukwekkende belevenissen.
60.000 Leerlingen
Na de reis doet Sterre Swen uitgebreid verslag van de ongetwijfeld onuitwisbare ervaringen
in Malawi aan haar medeleerlingen van College Hageveld. De
presentaties betrekken de leer-

lingen op een persoonlijke manier bij het belang van onderwijs
voor kansarme kinderen in Malawi. Op deze manier gaan de 60
leerlingen zeker 60.000 jongeren
informeren over de onderwijssituatie in Malawi. Daarnaast
gaan alle 48 scholen geld inzamelen voor de bezochte onderwijsprojecten in Malawi.
7777 Strafregels
Eén manier om geld op te halen
is het schrijven van strafregels.
Deze ludieke actie is bedacht
door deelnemer Henk van Noorloos, docent op het Willem van
Oranje College in Wijk en Aalburg. De Going Global leerlingen
gaan in het vliegtuig gezamenlijk 7777 (dit is de afstand tussen Nederland en Malawi) gesponsorde strafregels schrijven:

Duffy, Alicia Keys en Rolling Stones

Muziekavonden op het
Coornhert Lyceum
Heemstede - Op woensdag 4,
donderdag 5 en vrijdag 6 maart
vinden op het Coornhert Lyceum de jaarlijkse muziekavonden plaats. Allerlei ensembles,
instrumentaal en vocaal, treden
met veel enthousiasme voor het
voetlicht met een zeer gevarieerd repertoire. Het programma vermeldt o.a. optredens van
het schoolorkest met de Kaiser-Walzer van Johann Strauss.
Ook spelen zij de 60-er jaren hit
‘Eloise’ van Barry Ryan. Het Kamerkoor zingt met instrumentale begeleiding het mysterieuze
Ameno van ERA en het Salonorkest waagt zich aan de filmmuziek “Help, de dokter verzuipt”,
van Rogier van Otterloo. De Big-

band besluit de avond swingend met “Meglio Stasera” ook
wel bekend als “It Had Better Be
Tonight”, gecomponeerd door
Henry Mancini voor de film “The
Pink Panther”. Verdeeld over drie
avonden kunt u verder luisteren
naar muziek van Duffy, Gabriël
Rios, Maria Mena, Christina Aguilera en Alicia Keys.
Met muziek van Janis Ian, Stevie Wonder, Ian Dury, KC and
The Sunshineband en de Rolling
Stones gaan de Coornhertleerlingen terug in de tijd. Van de
beroemde jazzdrummer Buddie
Rich wordt ‘Dancing Men’ uitgevoerd in een bigbandbezetting.
Soul, jazz, rock, wereldmuziek
en eigen composities wisselen

‘Ieder kind heeft recht op onderwijs’. De Going Global leerlingen
worden in Malawi voor het vliegtuig gefotografeerd om te laten
zien dat ze de 7777 strafregels
hebben geschreven.
Sollicitatie
Sterre moest officieel solliciteren
naar de functie van verslaggever
in Malawi. Op College Hageveld
solliciteerden 27 leerlingen. Voor
een sollicitatiecommissie moesten de sollicitanten o.a. een presentatie houden. Sterre Swen,
16 jaar, kwam als beste uit de
bus en is tijdens dit schooljaar
de ambassadeur voor Edukans
Going Global op College Hageveld.
Betrokkenheid Hageveld
College Hageveld vindt het van
groot belang dat de school meedoet aan Edukans Going Global. Op 4 juni aanstaande vindt
er een Hageveld4Malawidag
plaats. Alle leerlingen van klas
1 t/m 4 hebben 5,- euro microkrediet gekregen en moeten dat
bedrag voor of op 4 juni vervijfvoudigen. Het belooft een spannende dag te worden! Alle belangstellenden, ook van buiten
Hageveld, zijn hartelijk welkom.
elkaar in hoog tempo af en alles wordt live gespeeld door de
leerlingen van het Coornhert Lyceum.
Nog wat beroemde namen: Acda en de Munnik, Pearl Jam, Michael Jackson, Peggy Lee, Deep
Blue Something en Marco Borsato. Voor de liefhebbers van
Blues, wordt ‘Five Long Years ‘
gespeeld. Een song van de blueslegende Eddie Boyd. Verder
is er natuurlijk klassieke muziek van o.a. Bach, Andriessen,
Ten Have, Telemann en Dvovák.
Kortom een zeer gevarieerd muzikaal programma dat u absoluut
niet mag missen.
Belangstellenden worden uitgenodigd om één van de avonden
bij te wonen. De kaarten kosten 2,50 euro per stuk en kunnen worden besteld bij de administratie van het Coornhert Lyceum via tel. 023 - 5121616 of via
info@coornhert.nl.

Plantstukjes maken op
woensdagmiddagclub
Heemstede - In de winter zijn
niet veel bloemetjes buiten.
Sneeuwklokjes en krokussen
zijn de eerste bloemen die hun
kopjes weer boven de aarde uitsteken. Sneeuwklokjes zijn natuurlijk wit, maar krokussen zijn
er in allerlei kleurtjes zoals geel,
lila en paars.
Op de woensdagmiddagclub op
woensdag 25 februari gaan de
kinderen zelf bloemen maken in

een potje voor binnen. Kinderen
die niet zo van knutselen houden kunnen ook meedoen met
een bordspel of kringspel of –
als het droog en niet té koud
weer is – lekker buiten spelen.
Het thema is Bloemetjes bij de
woensdagmiddagclub op 25 februari van 13.30-15.15 uur bij
Casca in het Honk, Molenwerfslaan 11, Heemstede.
Kosten per keer: 3,50 euro, een

kaart voor 10x kost 30,00 euro.
Graag de kinderen per keer van
tevoren telefonisch aanmelden:
023-548 38 28 – kies 1.
Voor meer informatie: www.casca.nl.

Oproep Provincie aan kabinet

‘Onorthodoxe maatregelen
Schiphol snel nodig’
Heemstede - De tarieven
op Schiphol moeten zo snel
mogelijk omlaag. Het kabinet heeft grote invloed op
het niveau daarvan. Deze
oproep doet het college van
Gedeputeerde Staten van
de provincie Noord-Holland
aan het kabinet.
Gedeputeerde Schiphol Ton
Hooijmaijers: “De kosten voor
onder andere veiligheidsmaatregelen en natuurlijk de Ecotax hebben de tarieven sterk
doen stijgen afgelopen tijd.
Schiphol’s
concurrentiepositie is dramatisch verslechterd; 15 % minder passagiers
en 30% mindervrachtverkeer.
Dat heeft korte termijn effecten voor de regionale arbeidsmarkt maar ook – mogelijk blijvende- lange termijn effecten
voor de concurrentiepositie
van de Metropoolregio. Daar-

om doen wij de oproep aan het
kabinet om de beloofde onorthodoxe maatregelen ook van
toepassing te verklaren op de
tarieven op Schiphol.”
De provincie heeft in de oproep aan het kabinet aangegeven niet te wachten met (desnoods voorlopige) maatregelen tot het aangekondigde onderzoek naar de verschillen in
tarieven tussen internationale
luchthavens gereed is.
De provincie ziet mogelijkheden in het (tijdelijk) afschaffen van de Ecotax of in
het beperkt doorrekenen van
de extra veiligheidsmaatregelen.
“Belangrijkste is dát op de
kortst
mogelijke
termijn
het totale tarief omlaag gebracht wordt”, aldus Hooijmaijers.

Bijzonder duo-orgelconcert
Regio - Op zondagmiddag 22
februari om 15.00 uur geven Milena Dukanopvic en Ruud van
der Putten samen een orgelconcert in de Haarlemse St. Josephkerk (Jansstraat 43). Wat het
concert extra bijzonder maakt, is
dat het publiek de organisten via
een videoscherm letterlijk op de
vingers kan kijken.
Uniek is ook dat zij samen de
vierhandige bewerking van Hielscher zullen spelen van de Bacchanale uit “Samson et Dalila”
van Camille Saint-Saëns. Deze
uitvoering valt zelden of nooit te
beluisteren in Nederland. Daarnaast staan onder andere een
sonate van Felix Mendelssohn
Bartholdy op het programma en
Clair de Lune uit Pièces de Fantaisie van Louis Vierne.
Ruud van der Putten is organist
van de Pastoor van Ars in Haarlem-Oost en Milena Dukanovic
van de Johannes de Doperkerk.
Ruud van der Putten (1966) studeerde orgel aan het Sweelinck Conservatorium Amsterdam bij Bernard Bartelink. Na
het conservatorium studeerde hij onder andere psychologie en astrologie. Milena Dukanovic (1978) komt uit Kroatië. In
2002 studeerde zij af voor orgel
aan de Universiteit van Zagreb.
In 2005 behaalde zij haar bachelor-diploma aan het Conservatorium van Amsterdam en begon
ze haar masteropleiding aan het
Conservatorium van Utrecht. Zij
heeft concerten gegeven in Nederland, Zweden, Kroatië, Slovenië en Italië.
Het concert duurt ongeveer een

Ruud van der Putten.

Milena Dukanovic.
uur en is gratis toegankelijk. Bij
de uitgang wordt een collecte
gehouden ten bate van de restauratie van het monumentale
orgel van de St. Josephkerk. Kijk
voor meer informatie, of om een
orgelpijp te adopteren, op www.
josephorgelhaarlem.nl.
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Valentijnsdiner

Leerhuis Heemstede stopt
Heemstede - Na bijna 30 jaar
gaat het Heemsteedse leerhuis
stoppen, overigens niet vanwege gebrek aan belangstelling.
Daarom is er reden om op dinsdag 24 februari een bijzondere
avond te organiseren met een
voor iedereen aantrekkelijk programma. Zo is er een uitvoering
van het Bewegingstheater ‘De
7evende hemel’. Riette Beurmanjer en Joyce Schoon zullen
de bijbelse persoon ‘Esther’ op

een eigentijdse manier dansend
in beeld brengen. De avond
vindt plaats in de Pinksterkerk
en begint om 19.30 uur met koffie/thee in de ontmoetingsruimte De opening is om 20.00 uur
in de kerkzaal. In de stijl van het
leerhuis is er nadien ook gelegenheid om vragen te stellen.
Drs. Bas van den Berg zal aan
een eventuele discussie leiding
te geven. Toegang: 8 euro p.p.,
consumpties inbegrepen.

Zandvoortselaan
in beweging...

met drie sterren bij Tummers
Heemstede - Mensen kunnen zich jarenlang inzetten voor
autistische kinderen, voor de
nierstichting,
boodschappen
doen voor de buurvrouw die nog
zo graag in haar eigen woning
wil blijven, maar wel aangewezen
is op nabuurschap. Het zijn deze vormen van liefde voor mensen die mensen tot Valentijnengeltjes maakt. Genomineerd
door mensen die zelf de nabuurschap krijgen of opgemerkt door
mensen in hun nabijheid. Anoniem opgegeven aan de redactie van de Heemsteder die deze brieven doorstuurde naar de
jury die bestond uit Ted Herkes,
directeur WOH, Nel Prins, regio
bestuurder Zonnebloem en José van Duin van Steunpunt vrijwilligers Heemstede. De aanleiding om deze mensen eens te
verwennen met een Valentijnsdiner komt van Vincent en Marijke van den Bosch die vijf jaar
geleden zag hoe hun vader, die
leed aan Parkinson, in het verre Oisterwijk werd verzorgd door
de buren, die het heel gewoon
vonden om hem op te vangen.
Vincent had in die tijd net Tummers overgenomen en kon niet
dagelijks naar Oisterwijk rijden.
Vijf jaar geleden startte Vincent
met de actie met hulp van de

Heemsteder om deze engeltjes
in Heemstede op te sporen. Hij
verwende iedere 14de februari
14 mensen met een hartetaartje tot vorig jaar Speciaalslagerij
Chateaubriand mee wilde doen
en Le Grand Cru zich graag
aansloot. Zo ontstond een Valentijnsdiner dat zaterdagavond
voor de tweede keer gehouden
werd in de tearoom van Patisserie Tummers.
Vijfgangendiner, drie sterren
Liefde voor het vak staat aan
de wieg van een diner, waar de
gasten na afloop van zeggen
dat hun waardering uitkomt op
minstens drie sterren. Vincent
en Marijke van Tummers en Johan van Uden van vleesspecialist Chateaubriand hebben dan
ook een onvergetelijk diner geserveerd aan de 24 gasten, een
diner waar wijnspecialist Le
Grand Cru uitgelezen wijnen bij
serveerde en eigenaar Will Beeren als vinoloog uitleg gaf over
de wijnen en het diner zelf. Begonnen werd met een Amuse liquide, cocktail zeggen mag
ook, gevolgd door drie smaken Amuses solide, heel kleine hapjes op drie verschillende
lepeltjes en goed voor de eerste ster! Een wat je noemt tus-

Z’n leukste liedjes 2+

Kinderconcert met Dirk Scheele

Heemstede - Dirk Scheele
heeft al 8 cd’s op zijn naam met
eigen liedjes. Hij speelt in Theater de Luifel twee keer Z’n leukste liedjes. Voor dit programma koos Dirk de liedjes waarbij kinderen – vanaf 2 jaar - lekker mee kunnen zingen, klappen
en stampen. Welke liedjes dan?
Misschien hebben de kinderen
wel verzoekjes? Ieder kind heeft
wel een favoriet Dirk-liedje.
Dirk Scheele is regelmatig te
zien in televisieprogramma’s en

op kinderzenders als Nickelodeon en Z@ppelin.
Zie ook: www.dirkscheele.nl en
www.theaterdeluifel.nl
Zondag 22 februari is de voorstelling twee keer te zien in
Theater de Luifel, Herenweg 96
in Heemstede. Aanvang: 11.00
uur en 14.30 uur. De entree is
10,- euro. Leeftijd: 2+.
Kaartverkoop van maandag t/m
vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur en
45 minuten voor aanvang. Telefonisch reserveren via theaterlijn: (023) 548 38 38.

sengerecht, maar wel een overheerlijke bouillon van groente
en gegrilde gamba. Grappig om
te horen hoe lekker een bodempje rucolasla past bij een Scotch
beef ossenhaas carpaccio, maar
even te veel rucola kan zijn witte Frascati wijn “vermoorden”.
Dat was het voorgerecht, maar
eigenlijk al nummer vier. Vlak
voor het hoofdgerecht had Vincent zich nog even uitgeleefd op
een Amuse froid, gewoon koude
sinaasappel, hij heeft wat met
de sinaasappel, maar ongewoon
lekker. Ster twee!
Het hoofdgerecht, een creatie van Johan van Uden, een
proeverij van gegrilde zwezerik,
kalfsentrecôte, stoverij van kalfsborst, verse groenten, kalfsjus
met blokje van rosé gebraden
kalfsnier met mousseline van
aardappel en verse truffel. Als
dat geen derde ster oplevert! Le
Grand Cru had hierbij een rode
Fronsac chateau Puy Guilhem,
geen eenvoudige bordeaux, perfect passend. Het dessert heette
terecht Grand Valentijn. Met liefde klaargemaakt en geserveerd
door medewerkers van Patisserie Tummers en Chateaubriand
met het laatste woord voor Will
Beeren van Le grand Cru.
Ton van den Brink

Casino in Plexat
Heemstede - ‘t Is weer Vrijdag: dé vrijdagavond voor tieners bij Casca! Op vrijdag 27
februari kun je je geluk beproeven in het Casino Plexat.
Dobbelen, kaarten, pokeren,
black jack, een beetje geluk
heb je altijd wel. Kom in je
mooiste kleren en speel mee.
‘t Is weer Vrijdag is altijd in de
jongerenruimte van Plexat de
Luifel, Herenweg 96, Heemstede, van 20.00 tot 22.00 uur.
De entree is 2 euro per avond.
Je hoeft je niet op te geven.

Albert Heijn maakt fans
Heemstede – Het thuisgevoel geven stond bij de medewerkers van Albert Heijn
op de voorgrond tijdens de
renovatie van de Zandvoortselaan. Vragen krijgen zoals: Kunnen jullie er niks aan
doen? Vragen over het parkeren, de overlast van zoekende vrachtwagens die de
hele wijk doormoesten om
bij de achterdeur te komen.
Leveranciers instructies geven hoe ze moesten rijden
om zo weinig mogelijk overlast te geven in de buurt.
Nee, het was geen gemakkelijke tijd, maar de geroutineerde caissières hebben
veel opgevangen. Die kennen heel veel klanten,n dan
is er al gauw begrip voor elkaar. Inmiddels is de achterdeur weer gewoon bereikbaar voor de leveranciers,
kunnen de klanten weer parkeren en kan de winkel weer
gewone omzetten maken.
Het voorjaar staat voor de
deur en men gaat de kwaliteit van het winkelen nog
verbeteren.
Huiskamertafel
Het motto van dit jaar is “fan
worden van Albert Heijn”. De
grote fans zijn al de voetballiefhebbers die op 4 maart

hun plaatjes kunnen ruilen
in de hal vóór in de zaak bij
een heuse koek en zopie. In
de week van 4 maart loopt
de voetbalactie af en begint
het hoofdkantoor in Zaandam met een laagste prijsgarantie voor A merken.
Continu worden de prijzen
van de A merken in de gaten gehouden. Waar nodig
worden die gelijk aangepast. Manager van AH aan
de Zandvoortselaan is Ricardo van Dijk die sinds oktober
2008 de filiaalleider is, geassisteerd door Eric van Hamburg. Van Dijk bespeurt al
enige tijd de behoefte van
veel klanten om een ongedwongen praatje te kunnen
maken met de leiding en zij
plaatsen binnenkort in de
buurt van de koffieautomaat
een flinke teakhouten huiskamertafel met leren stoelen waar iedereen kan aanschuiven. De leiding zal regelmatig een praatje komen
maken om zo de wensen van
de klanten te kunnen horen en waar mogelijk op in
te spelen. Waar de caissières al jaren bij de klanten dat
thuisgevoel geven, daar wil
het management ook aanschuiven.
Ton van den Brink
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Nieuw Groenendaal start Warme truiendag op
online business netwerk basisschool De Ark
Heemstede - Nieuw Groenendaal lanceert op LinkedIn het
online business netwerk: Tigra Groenendaal. LinkedIn is een
netwerksite voor professionals. Via de Tigra Groenendaal LinkedIn kunnen professionals uit Heemstede e.o. met elkaar in
contact komen om kennis en informatie uit te wisselen. Tigra Groenendaal is het samenwerkingsverband tussen Tigra
Heemstede en Nieuw Groenendaal.
Directeur eigenaar Roy Jansen
legt uit: “De economisch crisis treft alle lagen van de economie. Grote bedrijven hebben
meer reserves om deze storm te
doorstaan. Als kleiner regionaal
bedrijf is het strategisch nog interessanter om juist nu meer te
gaan samenwerken. We waren al
langer van plan om een bedrijfsnetwerk met gelijkgestemden te
beginnen. De economische crisis heeft dit in een stroomversnelling gebracht.”
Tigra Groenendaal LinkedIn
“Via de Tigra Groenendaal LinkedIn is er nu een platform voor
regionale professionals om informatie, advies en samenwerkingsmogelijkheden uit te wisselen. Ieder heeft zo zijn eigen
bedrijf(singangen) met eigen
klanten en eigen expertise. Samen staan we sterker dan alleen
en aangezien we allemaal uit
dezelfde regio komen, kunnen
we de regio Heemstede economisch versterken.” vervolgt de
heer Jansen bevlogen.
Speciaal voor professionals
in Heemstede
Het netwerk is speciaal voor pro-

fessionals in Heemstede en omgeving. Ook mensen en/of bedrijven die niet verbonden zijn
met Nieuw Groenendaal of Tigra
Heemstede zijn welkom.
Aanmelden kan via www.nieuwgroenendaal.nl: ‘Ontmoet lokale
professionals’.
Fitness én fysiotherapie
Nieuw Groenendaal is al 15 jaar
het meest complete Sport- en
Revalidatiecentrum in Heemstede e.o. Onder deskundige leiding kan zowel in groepsverband als individueel gewerkt
worden aan een algeheel betere conditie en meer vitaliteit. Bewegingsbeperkingen zijn geen
probleem. De instructeurs werken nauw samen met de fysiotherapeuten.

Heemstede – Donderdagmiddag zette de conciërge van basisschool De Ark, Toon Kersten,
de verwarming al op de vakantiestand en vrijdagmorgen was
het lekker fris op school, maar
toch altijd nog warmer dan buiten. Daar stonden vier studenten van de HBO-opleiding Sport
en Bewegen van INHOLLAND
al klaar om de schooljeugd op
te warmen voor een koude dag
op school.
Tweehonderd veertig kinderen,
alle juffen en meesters en sportieve ouders deden de oefeningen mee en iedereen had al snel
het ritme te pakken. De studenten Sport en Beweging zetten er
vaart achter, iedereen krijgt het
warempel warm op het schoolplein waar het overigens begint
te miezeren. Waterig koud zou

je zeggen, maar iedereen is bezig met opwarmen en dan zeur
je niet over kou. Och , dag dagje kou, kom op joh! Even later zit
iedereen er warmpjes bij in de
klas. Alhoewel? Met sjaals, dassen en petjes in de klas gaat
het prima. Meester Paul Herber

gooit er tijdens de laatste lessen
vóór de vakantie alles tegenaan
om er toch een leuk dagje van
te maken. De kinderen hebben
er geen moeite mee. Het gaat
tenslotte om hun milieu en toekomst.
Ton van den Brink

Tijdens de openingstijden, 90
uur per week, is er altijd voldoende
parkeergelegenheid
voor de deur. In de inspirerende en luxe sportomgeving biedt
Nieuw Groenendaal een unieke
combinatie: Bewegen, Fysiotherapie én Arbeid & Gezondheid.
Meer informatie: www.nieuwgroenendaal.nl

Trefpunt Heemstede

Fietsreis door Thailand, Laos,
Cambodja en Vietnam
Heemstede - Hans en Jacqueline Groen presenteren voor het
Trefpunt Heemstede op dinsdagmiddag 24 februari een presentatie over hun in 2008 gemaakte fietstocht naar Thailand, Laos,
Cambodja en Vietnam. Een zeer
enerverende fietstocht van maar
liefst 2625 km langs de Mekongrivier en watervallen, door rijst-

velden en koffieplantages en
door recente geschiedenis getekende landschappen. Ook werden het culturele erfgoed Angkor Wat en de steden Phnom
Penh en Saigon aangedaan.
De middag begint om 14.00 uur
in zaal 1 van de Pinksterkerk,
Camplaan 18. Eindtijd ca. 16.15
uur. Entree: 2,50 euro.

Carnaval voor kids in de 1ste Aanleg
Heemstede - Voor het eerst
sinds bijna 20 jaar viert de 1ste
Aanleg op zondag 22 februari weer een carnavalsfeest. Niet
op de klassieke manier met Biggenvangers en een prins maar
met een Carnaval voor kids (4
tot 12 jaar) disco en een back to
the 70’s carnavalsmiddag voor
de liefhebbers. Voor de kinderen
zijn mooie prijzen te winnen voor
wie zich het fraaist heeft uitgedost. Met de slingers de confetti en de ballonnen kunnen ze
‘knallen’ tussen 13 en 16 uur. Pa
en moe vermaken zich wel aan
de bar waar uit de ene tap ran-

ja stroomt en uit de andere een
koud pilsje. De krakers van toen
voeren de boventoon met toppers van o.a. Nico Haak, Vader
Abraham, Jan Boezeroen, De
Havenzangers, André van Duin
en vele anderen.Wie net terugkomt van de wintersport pakt
het nog net mee voor de werkweek weer begint. Verkleden
mag maar hoeft bij een
‘Heemsteeds carnaval’ natuurlijk niet.
De carnavalsmiddag loopt na de
kids-disco door
tot circa 21 uur.

Goed voorbereid naar het Merlet

Merlet workshop Goede Zaken druk bezocht
Heemstede - De workshop
Goede Zaken is druk bezocht.
Han Schoo, van Merlet Maatschappelijk Betrokken Ondernemen Heemstede, liet weten dat
de workshop dient als voorbereiding voor het tweede Merlet
diner dat op 14 april a.s. plaatsvindt. De animo en het enthousiasme was groot. Meer dan
20 deelnemers, allen vertegenwoordigers van grote en kleine
maatschappelijke- en vrijwilligersorganisaties, leerden hoe ze
met bedrijven kunnen samenwerken om zo meer lokale contacten tot stand te brengen. Dit
komt beide partijen én de lokale
gemeenschap ten goede.
Met handen, hoofd en hart
Esther Hofstede van Alianza
Maatschappelijk Ondernemen

gaf de deelnemers inzicht in wat
je als organisatie zoal kunt vragen, maar met name ook te bieden hebt. De workshop begon
met een toelichting op de traditionele benadering die organisaties kiezen. Daarbij gaat men uit
van afhankelijkheid die vooral op
tekort aan geld is gebaseerd. Een
betere benadering is om ‘geld’ uit
het hoofd te zetten. Na het eerste deel van de workshop, werden de aanwezigen in drie groepen verdeeld. Iedere organisatie
bracht zowel zijn vraag als aanbod in kaart. De deelnemers benoemden hun wensen in termen
van mensen en middelen. Zo waren er stichtingen die een teambuildingsdag aan bedrijven aanbieden om zo een klus geklaard
te krijgen of een paar dagdelen advies willen op het gebied

van marketing en communicatie
of ondernemerschap. De eerste
matches werden spontaan onderling ter plekke gesloten.
Eye-opener
Voor de meeste deelnemers was
het een eye-opener om zich
meer bedrijfgericht te presenteren, organisatiewensen te verfijnen en te leren een tegenbod
te formuleren. Een bedrijf dat
zijn betrokkenheid met de locale omgeving concreet wil vormgeven, kan zijn talent, kennis en
helpende handen aanbieden en
op die manier tegemoet komen
aan de vraag van een stichting,
vrijwilligersorganisatie of instelling. Geld is taboe, hier wordt
gehandeld in betrokkenheid.
Meer informatie is te vinden op
www.merlet-heemstede.nl
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Aanstaande zondag open
podium Con Tutti

Hans Dulfer & Band en meer

Grote interesse voor
dansfeest 2Generations

Regio - Con tutti, het Haarlems
genootschap voor iedere liefhebber van muzikaal samenspel, houdt haar Open Podium
in het gebouw Zang en Vriendschap Jansstraat 74, as. zondag 22 februari van 14.30 tot

Regio – Voor het op zaterdag 28maart in de Philharmonie te
Haarlem geplande dansfeest 2Generations blijkt veel interesse te bestaan. Volgens het organiserende bureau Exclusevents
zijn er in korte tijd al honderden kaarten verkocht. De bedoeling van het feest is om met een uitgekiende programmering
twee of zelfs drie generaties op de dansvloer te brengen. Er
wordt niet alleen muziek gedraaid, maar ook live gespééld.
Op 28 maart zijn er optredens van o.a. Hans Dulfer & band, de
Ierse zangeres Anita Ryan, Dennis van der Geest en DJ Swadeep en DJ Bert.
Het gelanceerde concept 2Generations is al diverse malen met
groot succes gehouden.
Vanaf 2007 gebeurde dat in
SnowPlanet in het recreatiegebied Spaarnwoude. Diverse keren was het evenement met
1500 bezoekers volledig uitverkocht. Volgens eigenaar Bas
Dortmundt van Exclusevents
spreekt de formule een breed
publiek aan:
“We programmeren voor jong en
oud. Van twintigers tot zestigers.
Van Beatles tot beats.
De DJ’s draaien voor elk wat
wils en vooral niet voor hun eigen showtje. Wij zoeken momenteel naar een DJ, die het

leuk vind om de jaren ’60 begin ’70 goed te kunnen vertolken.” Wij willen komend jaar, na
al onze ervaringen van de afgelopen jaren het profiel van het
concept 2Generations volmaken: een zaal met ’60 begin ‘70
muziek: o.a. Motown, soul) Op
deze manier weten de bezoekers altijd wat ze van 2Generations kunnen verwachten!
De Philharmonie is volgens Dortmundt een zeer aantrekkelijke
locatie en leent zich uitstekend
voor 2Generations: “Er zijn immers drie zalen, die we kunnen
inrichten met een diversiteit aan
decor en artiesten die meerdere

Lucht je hart in de Babbelbox

‘Man bijt hond’ in Schalkwijk

generaties aanspreken. Dankzij
het succes van de laatste jaren
zijn we in staat om steeds exclusievere artiesten vast te leggen.
Exclusevents mikt naast individuele bezoekers ook op bedrijven. Die kunnen uiteenlopende sponsorpakketten afnemen.
Tickets voor 2Generations op
28 maart in De Philharmonie te
Haarlem kosten 25 euro en zijn
eenvoudig te bestellen via de
website www.2GENERATIONS.
nl. Op deze site zijn ook nog een
aantal voorverkoopadressen te
vinden waar tickets besteld kunnen worden, zoals de kassa van
de Philharmonie.

Frans Schoorl (86) exposeert
zondag 8 maart. Opening is op
in de Waag
zondag 22 februari, 16.00 uur.
Regio - De komende weken exposeert de Haarlemse schilder
Frans Schoorl in het historische
gebouw De Waag aan het Spaarne in Haarlem. Frans Schoorl
(wonende en werkende in Haarlem en al jaren lid van de kunstenaarsvereniging KZOD) kan met
recht tot de eminence grise van
de Haarlemse schilders worden
gerekend. De expositie duurt van
donderdag 19 februari tot en met

Zelfportret uit 1970 van Frans
Schoorl.

Lezing Soefisme
Regio - Op 24 februari organiseert Vereniging Soefi Contact,
afd. Haarlem een lezing met als
thema Soefisme in het Soefi Huis
aan Burgwal 38-40 te Haarlem.
Aanvang is 20.00 uur. De heer
Jaap-Willem Hutter, die zich al
zo’n 20 jaar verdiept in het Soe-

Frans Schoorl – geboren in 1923
– volgde in de vijftiger jaren lessen bij de bekende Haarlemse
schilder Poppe Damave en perfectioneerde zijn techniek in de
zestiger jaren bij de kunstschilder Roelof Klein uit Haarlem
waarmede hij een aantal studiereizen binnen Europa maakte. Hij
werkt zowel met acryl, olieverf en
aquarel.
Zijn inspiratie ontleent hij vaak
aan de natuur, zoals landschappen en stillevens maar ook
stadsgezichten hebben hem altijd bekoord. Heerlijk heeft hij
het altijd gevonden om in de polder bij Spaarndam of bij Abcoude te schilderen. Kortom: werken in de natuur heeft hij in al
die jaren als een onuitputtelijke
inspiratiebron ervaren. De schilderijen van Frans Schoorl spreken aan door het krachtige gebruik van warme, kontrasterende kleuren in combinatie met
verstilde beelden. Zijn kleurgebruik kan zonder meer het
(kunstenaars)handelsmerk van
hem worden genoemd!
fisme, zal ingaan op het leven van
Inayat Khan, die het Soefisme
aan het begin van de 20e eeuw
naar de Westerse wereld heeft
gebracht, alsook op de centrale ideeën van het Soefisme. Eén
van de centrale uitgangspunten
is dat één en dezelfde waarheid
ten grondslag ligt aan alle grote wereldreligies. De vormge-

17.00 uur. Er is een optreden van
Marijke Elzenga (alt) en Paul
Hefting (piano)met werken van
Schumann, De Leeuw en De
Falla.
Het complete programma is te
vinden op www.contutti.nl

Schilderij van Frans Schoorl.
Vele groepstentoonstellingen en
solo-exposities onder meer in
de Haarlemse Hallen, het Frans
Hals Museum en in het pittoreske kerkje “De Stompe Toren” te
Spaarnwoude maakten hem in
de afgelopen decennia bekend
en bemind bij het kunstminnende publiek.
De nog zeer vitale 86-jarige Frans
Schoorl is heel blij zijn schilderijen nogmaals aan het Haarlemse
publiek te kunnen tonen.

Spaarndam van Frans Schoorl.
ving mag verschillend zijn als gevolg van plaats en periode in de
geschiedenis toen zij werd gebracht, maar de bron is dezelfde. Dit uitgangspunt leidt tot een
open en tolerante houding ten
opzichte van alle medemensen
en in het bijzonder ten opzichte
van allerlei geloofsvormen en religies. Toegang is gratis.

Regio - Een populair onderdeel van NCRV’s Man bijt hond
is de Babbelbox. In de box kunnen voorbijgangers reageren
op een prikkelende stelling die
aansluit op de actualiteit van de
dag. Wat het onderwerp ook is,
de box geeft altijd een inkijkje in de leefwereld van de men-

sen die ervoor staan. Op maandag 23 en dinsdag 24 februari is
Man bijt hond van de partij in
winkelcentrum Schalkwijk te
Haarlem. Tussen het boodschappen doen door, wordt het winkelend publiek de mogelijkheid
geboden hun hart eens goed te
luchten.

Telefonische hulpdienst Sensoor
Haarlem zoekt vrijwilligers!

Regio - Telefonische hulpdienst
Sensoor Haarlem start begin
maart met een training voor
nieuwe vrijwilligers. De hulpdienst zoekt mannen en vrouwen, die goed kunnen luisteren
en die bereid zijn om een aantal
uren per week op wisselende tijden een telefoondienst te doen.
Wie aan de training wil meedoen
kan zich tot uiterlijk 1 maart aanmelden en krijgt dan een informatieset toegestuurd, waarin alle gegevens over Sensoor Haarlem en het werk aan de telefoon
op een rij zijn gezet.
De voorbereidende training,
waarin theorie en praktijk worden gecombineerd, duurt ongeveer drie maanden.
Voor het telefoonwerk is geen
speciale vooropleiding nodig. Wel wordt van toekomstige telefonisten verwacht dat ze
goed kunnen luisteren, open
staan voor een ander en kunnen meeden¬ken met degene
die belt. Werken voor Sensoor

Haarlem vraagt een beschikbaarheid van ongeveer 28 uur
per maand.
Sensoor Haarlem is werkzaam
in de regio’s Zuid- en MiddenKennemerland en Haarlem-mermeer. De vrijwilligers van Sensoor Haarlem zijn dag en nacht
bereikbaar voor mensen met
vragen en moeilijkheden, of voor
mensen in crisissituaties. De
vijftig medewerkers zorgen er
samen voor dat er 7 dagen per
week, 24 uur per dag een beroep op de hulpdienst kan worden gedaan.
Mensen, die geïnteresseerd zijn
in vrijwilligerswerk bij Sensoor
Haarlem kunnen contact opnemen met het kantoor van de
hulpdienst, via telefoonnummer 023 - 529 19 09, op werkdagen tussen 9.00 en 14.00 uur.
Meer informatie is ook te vinden
op de website www.sensoor.nl/
haarlem

Praktische cursus over artrose

Heemstede - Het Nederlands
Instituut voor Sport en Bewegen
heeft een aantal cursussen aangaande Bewegen en Gezondheid ontwikkeld.
De cursus “Bewust bewegen met
artrose, osteoporose en nek- en
rugklachten” is er daar een van
en bedoeld voor 50-plussers.
Mensen met beginnende klachten door artrose hebben baat bij
bewegen, omdat door bewegen
het kraakbeen in de gewrichten
wordt geactiveerd en de afname
van de hoeveelheid kraakbeen
daardoor wordt vertraagd.
U leert daartoe een 12-tal oefeningen aan, die u thuis goed
kunt toepassen.
Osteoporose is botontkalking
en komt veel bij vrouwen na
de overgang voor, maar ook bij
mannen. Wat je zelf daar aan

kunt doen wat betreft bewegen
en voeding komt aan de orde
in deze cursus. Omdat nek- en
rugklachten hun oorzaak kunnen hebben in onze lichaamshouding, wordt tijdens de cursus ruime aandacht gegeven
aan het ervaren van een goede
en efficiënte houding. De houdingen staan, zitten en liggen
komen aan de orde. Alle informatie en oefeningen staan in
een bijbehorend werkboek.
Neem gemakkelijke kleding en
schoeisel mee, want we gaan
bewegen, o.a. op muziek.
De cursus bestaat uit 6 bijeenkomsten van 2 uur op maandagavond en wordt gegeven in de
Luifel te Heemstede. De startdatum is 2 maart.
Voor informatie: Casca, tel:
5483828.
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Ger Lataster (89) een overzicht
in de Bleeker Galerie
Heemstede - Onlangs kreeg
de Haarlemse Philharmonie het
monumentale schilderij ‘Violoncelliste’ van de hand van Ger
Lataster in langdurig bruikleen van de Bleeker Galerie te
Heemstede. Het werk heeft een
prominente plaats in de grote
foyer gekregen.
‘Violoncelliste’ is het allereerste doek uit een reeks celloschilderijen die Lataster in 1985
aanving en die naast een groot
aantal schilderijen ook tientallen tekeningen omvat. De

Kerkdienst in
ziekenhuis

Bleeker Galerie toont gedurende de maanden februari,
maart en half april een overzicht
van het werk van de Maestro.
De tentoonstelling laat naast
schilderijen op doek en op papier ook tekeningen (v.a. 1962),
recente etsen (het Paradijs volgens Lataster) en Linoleumsneden (Ikonostase) zien en geeft
een indringend inzicht in de
wereld van de eerste grote romanticus sinds Van Gogh.

Regio - Zondag 22 februari vindt in het Spaarne Ziekenhuis in Hoofddorp een
kerkdienst plaats. Het is
een dienst van Woord en
Tafel met een oecumenisch karakter. Iedereen
is welkom. Voorganger is
mevrouw pastor A. Hoekman. De zang wordt ondersteund door de Petracantorij uit Heemstede.
(avondmaalviering).

Lataster signeert zijn ‘paradijs’.

Heemstede – Met de opening op dinsdagmiddag van het
laatste hofje, “Hofje de blauwe
Brug”, zijn er nu vijf huiskamers
met keuken gerealiseerd waarin
ouderen met dementie overdag
zich thuis kunnen voelen. Kleinschalig wonen voor acht bewo-

ners in een hofje waarin ze veel
herkennen. De vertrouwde parkiet, de Delfts blauwe borden of
dat schilderij met een bekend
landschap. De inrichting is wat
klassieker dan je in de overige

ruimten van een doorsnee verzorgingshuis ziet, maar dat heeft
een bedoeling. Demente mensen zijn altijd op zoek naar herkenning. Een zwarte of beige telefoon met een draad kennen
ze goed, een moderne telefoon
waarmee je zo weg kan lopen,

kennen ze niet . Zeg dan ook
niet dat de sleutels naast de telefoon liggen als die vertrouwde telefoon er niet is. Dat geldt
natuurlijk ook voor de radio. Een
vierkant kastje in zwart of zilver

met wat knopjes en schermpjes
herkennen ze niet, al speelt ie
nog zo mooi.
De notenhouten radio met ‘zijden” front en grote draaiknoppen is hun radio. De sleutels
daarnaast vinden ze direct! Buiten de hofjes in de gangen en
bij de liften staan herkenningspunten die met dit jaargetijde
te maken hebben met winterse taferelen, als een paar Friese doorlopers op oude kranten,
geen noren op zwarte schoenen
want die herkennen ze niet als
schaatsen. Een hoekje met een
schouw en of een houten slee
met warme mutsen. Kortom, de
tijd van vroeger.De hofjes hebben allemaal namen net als de
bekende hofjes in de grote steden. Maandag werd het “Dreefhofje” geopend en dinsdag
bleek dat de heer de Bruin, bewoner van St. Jacob in de Hout,
de prijsvraag had gewonnen
met de naam “Hofje de blauwe
Brug” en hij kreeg uit handen
van de locatiemanager Francisca Parée een fles Hartevelt aangeboden.
Ton van den Brink

Cursussen Nordic Walking
bij GSV Heemstede
Heemstede - GSV Heemstede
start met nieuwe cursussen Nordic Walking. Belangstellenden
kunnen kiezen voor de reguliere basiscursussen. Deze zijn bedoeld voor hen die op een verantwoorde manier de techniek
van het Nordic Walken onder
de knie willen krijgen. In 6 lessen van ca. 1 ½ uur wordt u de
techniek geleerd in theorie- en
praktijklessen. De lessen worden voor iedereen ondersteund
met videoanalyses. Dit wordt gedaan om u te laten zien op welke punten u de praktijk kunt verberen om zo optimaal effect te
kunnen hebben van alle voordelen die Nordic Walking biedt. Bewegen, betere lichaamshouding,
ontspanning, conditie, sociale contacten, genieten van duin
en bos en nog veel meer. Daarnaast is de Easy Cursus. Deze is
special bedoeld voor mensen die

een min of meer lichamelijke beperking hebben. In een aangepast tempo en met aangepaste
techniek wordt het Nordic Walken aangeleerd. Ook hier weer
met gebruikmaking van videoanalyses om de mogelijkheden
van iedereen zo duidelijk mogelijk in kaart te brengen.
De koffie of thee is gratis en
de vereniging stelt stokken beschikbaar. De Basiscursussen
starten weer eind februari.
Locatie vanuit: GSV Centrum Fr.
Schubertlaan 37, Heemstede.
De Easy Cursus
Deze cursus is een doorlopende
instapcursus. Elke zaterdagochtend vanaf 28 februari 11.30 uur
kunt u beginnen.
Ook vanuit het GSV Centrum.
Loopgroepen
Voor hen die de techniek van het

Nordic Walken al beheersen zijn
er de loopgroepen. De dinsdagloopgroep is elke dinsdag begint
om 8.45 uur. De zaterdagloopgroep start elke zaterdagochtend om 8.30 uur. Beide groepen
verzamelen bij het GSV Centrum
Fr. Schubertlaan 37 Heemstede.
Het is ook mogelijk voor hen die
de Easy Cursus gedaan hebben
om parallel aan de Easy Cursus
in een loopgroep mee te doen.
Informeer bij de instructeur.
Alle informatie kunt u terugvinden op de site van GSV Heemstede (www.gsv-heemstede.nl)
onder het kopje Nordic Walking
U kunt ook aanmelden en informatie inwinnen bij de instructeur René Reeuwijk 023-8447496
of 0653582295 en per e-mail:
nordic.w@upcmail.nl

Foto: Marcel Batist.

Hofjes in Jacob in de Hout

Thema-avond ‘Langer bloei in de tuin’
Bennebroek - Op vrijdag 20
februari vindt de maandelijkse lezingavond plaats, georganiseerd door de afdeling Groei
& Bloei – Bennebroek. De heer
Marcel Batist verzorgt een diapresentatie met als onderwerp
‘langer bloei in de tuin’.
De avond wordt gehouden in
Het Trefpunt van de Protestantse Kerk, Akonietenplein in Bennebroek, aanvang 20.00 uur. De
entree is gratis. Belangstellenden zijn van harte welkom.
De heer Batist toont dat tot ver

in het najaar de tuin vol kleurrijke, bloeiende planten kan zijn.
Dit wordt onder meer bereikt
door het gebruik van éénjarige
inheemse planten, zomerbollen/
knollen in de borders, klimmers,
bruikbare kuipplanten, baskets en plantenbakken. Ook komen planten uit minder bekende plantengroepen aan de orde, zoals Asclepias curassavica,
Hibiscus trionum en Mirabilis
jalapa (Nachtschone). Informatie wordt verstrekt over de getoonde planten.

Vacature Top 3

vrijwilliger die in overleg met de
coördinator de website van het
steunpunt up-to-date wil houden en voorzien van allerlei actuele informatie op het gebied van
vrijwilligerswerk. Ben jij handig
met de computer, kun je goed
schrijven en vind je het leuk om
op zoek te gaan naar informatie?
Reageer dan op deze vacature!

Heemstede - Steunpunt Vrijwilligerswerk Heemstede publiceert haar vacature Top 3. Staat
er een leuke functie voor u bij,
neem dan contact op met Yolanda van den Brink, Gerda Verhoeven of José van Duin: 023 –
5483824. Op onze website www.
vrijwilligerswerkheemstede.nl
kunt u nog veel meer leuke vacatures vinden!
Coachen van jongeren
Voor een aantal organisaties is
het steunpunt op zoek naar vrijwilligers die in de week van 23
maart of de week van 30 maart
leerlingen willen begeleiden tijdens hun maatschappelijke stage. Vrijwilligers kunnen een training gericht op het begeleiden
van jongeren volgen.
Informatievrijwilliger
Het Steunpunt Vrijwilligerswerk
Heemstede is op zoek naar een

Vrijwilliger met bezoekdier
om te aaien
Voor de locatie Duinoord zoeken
wij een vrijwilliger met een huisdier (kat, hond) die bij de woningen langs wil gaan. Er is hier
veel behoefte aan, op de woningen zijn namelijk geen huisdieren, terwijl een dier veel goed
kan doen! U krijgt hiervoor eerst
een gerichte training.
U gaat dan tijdens korte bezoekjes (max. 30 minuten per woning) een aantal woningen langs
om contact te leggen via het dier
met de bewoners om zo aandacht,
afleiding/ontspanning,
stimulatie en plezier te brengen.
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Internationale kunst in raadhuis

Stedenbanden gesmeerd
met water, wasser, acqua
Heemstede - Kinderen uit
scholen van steden betrokken
bij de Heemsteedse Kring voor
Internationale Vriendschap hadden zich uitgeleefd in het thema
water. De tekeningen en foto`s
van de Herderschule Bad Pyrmont en de Bosch en Hovenschool uit Heemstede sierden
de hele glaswand van de Burgerzaal, daar kon niemand omheen bij binnenkomst. Kinderen maken kunst, maar de groten maken de dienst uit bij de
kunst. Vrijdagmiddag mengden
zich kunstenaars uit de steden Bad Pyrmont, Bad Freienwalde uit Duitsland en Anzio uit
Italië zich met leden van internationale verbanden uit die steden. De reizende kunsttentoonstelling met foto`s, schilderijen en beelden van diverse kunstenaars uit de vier steden werd
geopend door wethouder Sjaak
Struijf die zijn welkomstwoord
in het Nederlands ook direct in
het Duits en Italiaans herhaalde. Hij verklaarde dat de deelnemende steden op hun eigen wij-

ze te maken hebben met water,
met een eigen bron of gelegen
vlakbij de kust. Bad Pyrmont en
Bad Freienwald zijn kuuroorden
met hun eigen bronnen, Anzio
ligt aan de kust ten noorden van
Rome en was een van de landingsplaatsen van de geallieer-

den in de Tweede Wereldoorlog.
Een thema dat volgens Struijf
niet alleen een goede weergave was van de wijze waarop in
de vier steden wordt gekeken
naar de maatschappij in het algemeen en de waarde van water
in het bijzonder, maar is ook een
goede aanleiding om met elkaar
van gedachte te wisselen en elkaar beter te leren kennen.
Bootje
Als bestuurslid van de internationale kring van Bad Pyrmont had
Achim Krause een cadeau mee-

Internationale lunch in de molen
Heemstede – De kunstenaars
uit de jumelagesteden Bad Pyrmont en Bad Freienwalde uit
Duitsland en Anzio uit Italië, op

bezoek in Heemstede vanwege
de opening van de reizende expositie uit die steden, verzamelden zich zaterdagmiddag in de

Molen van Höcker om gezamenlijk de lunch te gebruiken. Zij
waren vergezeld van bestuursleden van de verenigingen die de
banden onderhouden. Els Teske
en Evelien Lautenschlager van
de HKIV, de Heemsteedse Kring
voor Internationale Vriendschap,
hebben de ontvangst en het verblijf tijdens het hele weekend
georganiseerd.
De zaterdagochtend werd benut
om de binnenstad van Haarlem
te verkennen, vooral de Waag
werd uitvoerig bekeken. Tot en
met de zolder waar beeldhoudster Ellen Wolf haar atelier heeft
en haar cursussen geeft.
Els en Evelien kregen tijdens
de lunch van Achim Krause van
Bad Pyrmont en van Umberto Succi dan ook alle lof toegezwaaid. Afspraken om elkaars
steden, ateliers te bezoeken
werden in agenda`s vastgelegd
en tussen de broodjes en sa-

Portret van
de fado

Heemstede - Fado... het geluk
waaraan men lijdt, het verdriet
dat men geniet. Quatro Ventos
komt met het programma ‘Fado Retrato’, Portret van de fado,
naar Heemstede. Quatro Ventos is de bijzondere Portugees/
Nederlandse fado-groep rond
zanger/gitarist Emanuel Pessanha. Emanuel heeft met Quatro Ventos sinds 1996 een ijzer-

sterk en succesvol fado-ensemble in handen. Hij wordt op het
podium vergezeld door drie gedreven musici: Wout Pennings
op klassiek sologitaar en Portugese gitaar, violiste en pianiste
Aili Deiwiks en contrabassist Bob
Wisselink. De wereldberoemde
Mariza, met wie de groep heeft
gewerkt, zegt over Fado: “Het is
geen muziekstijl, het is een levensstijl.” Geen woord teveel gezegd. Fado is een muziekgenre
dat je moet ervaren. Melancholie die diepe levensvreugde verraadt, een verlangen dat onver-

vuld wil blijven opdat men er eindeloos over kan blijven zingen
dat is fado. Quatro Ventos laat
het je beleven met ontroerende, hartverwarmende en ingetogen fado’s, maar ook swingende en vrolijke liederen. Een concert bezoeken van Quatro Ventos is als een uitstapje naar Lissabon. Het concert vindt plaats
op 25 februari om 20.15 uur in
Het Oude Slot, ingang aan de
Ringvaartlaan, Heemstede. Toegang: 17,50 euro/ 15,00 euro. Reserveren kaarten 06-13133626
of www.podiumoudeslot.nl.

genomen dat hij overhandigde aan burgemeester Marianne
Heeremans. Een schilderij voorstellende een bootje dat getrokken wordt door twaalf eendjes
en achter het bootje een aantal
kunstenaars die trekken aan de
kunst. De kunstschilder Krüger
gaf een kleine toelichting. Een
allegorisch tafereel, waarin het
bootje als raadhuis gezien mag
worden. Vertegenwoordigers van
de stad Anzio hadden voor wethouder Struijf en burgemeester
Heeremans twee fraaie boeken
in kunstdruk waarin het verleden en heden van de kustplaats
en de geschiedenis in woord en
beeld is gebracht, goed voor een
weekend flink studeren op het
Italiaans.
Twee burgemeesters uit de twee
Duitse steden en een zware delegatie uit Anzio onderstreepten het belang dat de drie steden hechten aan de onderlinge
band. In tegenstelling tot Heemstede zijn de drie steden echte toeristencentra en daar horen bij de promotie van steden
door kunstenaars dan ook grotere subsidies die dan ook opgebracht worden door toeristen.
Bij de geanimeerde receptie vielen veel grenzen weg en konden
kunstenaars en bestuurders elkaar uitstekend vinden.
Ton van den Brink
lade werd met een glaasje wijn
gezellig gepraat over internationale banden, Europese eenwording, gedachten hierover besproken. De grote gang van de
Molen werkte als een galerie
waar verschillende werken van
kunstenaars hangen die er hun
atelier hebben. Ook hier werd
weer duidelijk, dat met name
de Duitse gasten, veel waarde
hechten aan deze bezoeken en
de contacten willen uitbouwen.
De molen vonden ze als groot
atelier een unicum. Grote ruimten, veel licht en hoge vertrekken.
Vera Bruggeman en Gonnie Nieman, twee kunstenaars die er
hun atelier hebben, zijn enthousiast over de mogelijkheden van
een kunstcentrum, waar geen
drempels bestaan en de lange
grote en hoge gang het centrum
mag worden van Heemsteedse schilder en beeldhouwkunst
en als galerie een groter trekker
kan worden.
Ton van den Brink

Uitverkochte
voorstellingen

Heemstede - De volgende
voorstellingen in Theater
de Luifel zijn uitverkocht:
Bill Baker’s Big Band op
zaterdag 21 februari en
Het Volk met ‘Oidipoes’ op
zaterdag 7 maart.

Fotograaf: Geek Zwetsloot.
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Ook biljarten
bij Casca in
het Honk?

Heemstede - Biljartclub ´het
Honk´ kan nieuwe leden gebruiken. De club draait al jaren elke
woensdagavond met een gezellige groep mannen. Deze groep
kan wel wat nieuw talent gebruiken. Maar al ben je geen ervaren biljarter dan ben je evengoed van harte welkom. Er wordt
competitie gespeeld in clubverband. Gedurende het seizoen
zijn er meerdere ronden. Met
aan het eind uitreiking van de
bekers. Er wordt gespeeld volgens de regels, maar ontspanning en gezelligheid staan voorop. (En voetballiefhebbers hoeven geen wedstrijd te missen,
want er staat een tv in de gezellige ontmoetingsruimte.)
De club speelt ´s woensdags
van 19.00-23.00 uur bij Casca in
het Honk, Molenwerfslaan 11,
Heemstede. Gastheren zijn Arie
Laarman en Cees Medenblik.
Meer info of aanmelden kan bij
Casca van ma t/m vrij van 9.0012.00 uur: tel. 023-548 38 28 kies
1. Zie ook www.casca.nl.
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INGEZONDEN
‘Illegale’ parkeerplaatsen
legaliseren

Leve de liedjes!

Heemstede – De namen van
de eerste liedjes verraden zondagmiddag in de Luifel al waar
de voorstelling van Dirk van der
Laan over zal gaan. Over de levenscyclus. De eerste drie liedjes van Dirk zelf heten dan ook:
Niets, Het zaadje en Kinderen.
Dan volgt het Dagboek, op tekst
van Andre Rooymans dat ongetwijfeld slaat op de dromerijen van een puber, gevolgd door
de teksten van Cees Thissen in

het lied: Ben ik? De carrière kan
in de levenscyclus beginnen en
onvermijdelijk volgt het ouder
worden en nog ouder worden,
waarna weer volgt: Niets!!
De teksten zijn sterk, een krachtig begin zijn deels een mix van
liederen uit het Dromenproject van het projectkoor van Pablo Neruda en van eerdere optredens, maar de uitvoering is
duidelijk aangescherpt door
regisseuse Marjolein Macrander,

die in drie maanden tijd van Dirk
van der Laan een ware kleinkunstenaar geboetseerd heeft. Judy
Kesnar voegt hier aan toe haar
rijke podiumervaring in kleine en
grote muziektheaterproducties
en haar bijzondere vocale mogelijkheden.
Dat Cees Thissen niet alleen een
grote muzikale inbreng heeft
in de voorstelling, maar tevens
blijkt te beschikken over toneelkwaliteiten als de zeer oude op
vakantie zich vervelende, sikkeneurige oude man, kreeg een
luid applaus van de jeugdige bezoekers. De waan van de dag,
de vanzelfsprekendheid van ieders levensloop, het krijgt allemaal vorm in de liedjes met humor en zelfspot.
Een liedjesprogramma van de
zingende Heemsteedse postbode Dirk van der Laan waar
Heemstede nog veel van zal horen en genieten.
Ton van den Brink

Foto: Landgoed Leyduin door Ron Dam.

Heer des huizes

“Onze Perzische ligt hier alsof hij de heer des huizes is en dat is hij natuurlijk ook... Wachtend totdat hij met z’n ‘voetbal’ weer kan gaan scoren!”.
Ingestuurd door Christine Filet uit Heemstede.

Ik schrijf deze brief n.a.v. een zojuist ontvangen
bekeuring voor mijn auto met de reden ‘fout parkeren’. De situatie (wijk Merlehoven) is naar mijn
inziens erg onduidelijk.
De Jos Gemmekeweg heeft 43 parkeerplaatsen,
deze worden gebruikt door (een schatting): J.
Gemmekeweg (11 huizen), A. Jacobslaan (5 huizen) en Haya v. Zomerenpad (19 huizen).
Daarnaast zijn er bewoners van de Roosje Voslaan die door een gevoel van onveiligheid (hangjongeren aldaar) hun auto ook aan de J. Gemmekeweg parkeren en 1 plek t.b.v. connectcar.

Dit zijn tezamen ongeveer 40 plekken bij 1 auto per huishouden, nu is dat gemiddeld genomen
niet het geval en hierdoor gaan de bewoners zogenaamd wildparkeren. Nu wil het geval dat er
ongeveer 5 á 6 plekken zijn die hiervoor gebruikt
worden, behoudens het parkeren langs de kanten
wat volgens mij ook niet kan.
Juist op deze plekken waar de auto niets of niemand tot last is en er in de laatste 13 jaar ook
niemand een bekeuring heeft gekregen, heeft
de politie Kennemerland-Zuid vandaag besloten
daar verandering in te brengen. Er wordt nergens
op de J. Gemmekeweg vermeld waar je niet mag
parkeren, dit schept dus onduidelijkheid.
Het zou mooi zijn als deze ‘illegale’ parkeervakken worden veranderd in officiële plekken, zodat
er meer ruimte is om te parkeren. En de bereikbaarheid t.b.v. hulpdiensten gewaarborgd blijft.
A. Hoefs, Jos Gemmekeweg 17, Heemstede.

Stilte-excursie tussen de
oude bomen van Leyduin
Heemstede - Wilt u de natuur
eens in de stilte beleven? Ga dan
mee met de boswachter op vrijdagavond 20 februari van 19.00
uur tot ca. 20.30 naar het bos
van de Landgoederen Leyduin,
Oud-Woestduin en Vinkenduin
op de grens van Heemstede en
Aerdenhout.

Wervelende modeshow op Crayenesterschool
Heemstede - De techniekweken in het kader van recycling op de Crayenesterschool werden afgesloten met een werkelijk unieke tentoonstelling en een wervelende modeshow,
getuige de fotocollage.

Deelnemers wandelen een stukje en gaan zo nu en dan even
zitten luisteren naar de geluiden
van de natuur. Het tikken van
een specht, het machtige geluid
van een bosuil en het zoeken
van een ree naar voedsel. Even
los van zorgen en stress, de rust
in uzelf terugvinden.
Neem een vuilniszak of plas-

tic tas mee om op te zitten. Reserveer zo spoedig mogelijk, het
aantal plaatsen is beperkt en
deze excursie is altijd snel volgeboekt. Deze excursie is minder geschikt voor hele kleine
kinderen.
Aanmelden is verplicht en kan
bij de InformatieWinkel van
Landschap Noord-Holland, tel.
088-006 44 55. De kosten bedragen 5,50 euro, Beschermers van
Landschap Noord-Holland betalen 3,50 euro. Startpunt van deze excursie: informatiecentrum
Kakelye bij de parkeerplaats aan
de Manpadslaan 2 te Vogelenzang. Alle buitenactiviteiten in
Noord-Holland vindt u op www.
natuurwegwijzer.nl.
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Makelaar Van Erp 25 jaar beëdigd
Heemstede – De bekende rechter Mr. Asscher van de Arrondissementsrechtbank in Amsterdam nam op 31 januari 1984 de
eed af van Ria van Erp. In 2001
werd die beëdiging afgeschaft.
Nu kan iedereen zich makelaar
noemen. Helaas, want de begeleiding van aan- en verkoop van
huizen vraagt nogal wat kennis. De vakopleiding wordt verzorgd door de Stichting Vakopleiding Makelaardij, die op-

leiding tot makelaar is nog een
vereiste om toegelaten te worden tot de NVM, de Nederlandse Vereniging van Makelaars in
Nieuwegein, die daarnaast nog
een praktijk toets afneemt. Privaatrecht, publiekrecht, bouwkunde, economie en de praktijk van het makelen, als make-

laar heb je er elke dag mee te
maken. Het is dan nu geen beschermd beroep meer, een huis
kopen of verkopen kent vele valkuilen en dan is de begeleiding
een gewichtige zaak waar veel
geld mee gemoeid is. Waarborgen zijn dan ook de opleiding en
het lidmaatschap van de NVM
die “zijn” mensen toetst, ondersteunt en bij de tijd houdt. De
dochter van Ria vanErp, Eleonora, had dat goed in de gaten,

want zij kocht een antieke klok
voor haar moeder ter ere van dit
bijzondere jubileum en had er
een bijzonder gedicht bij waaruit we het volgende citeren:
Cliënten praten vol lof, want de
persoonlijke touch maakt je tot
een kei binnen de makelaardij. Je gaat met plezier naar je

werk en weet dat business twee
is, maar emotie één. De tijd tikt
door, daarom dit cadeau. Ik hoop
dat de tijd nog lang tikt.
Ooit heeft ze een bijzondere
wens mogen vervullen van een
vader die Ria in de arm genomen had. Samen met zijn acht
kinderen het huis verkopen in
harmonie. Het lukte! Betreft het
een scheiding waar het huis verkocht moet worden, dan is het
soms bijzonder moeilijk om dit
in harmonie te laten verlopen,
maar de verkoop hoeft geen nare bijsmaak te hebben volgens
Ria van Erp. Voor haar geen verschil tussen dure of goedkopere woningen. Ze kent inmiddels
de geschiedenis van veel huizen in Heemstede en heeft in
bijna elke straat wel eens een
huis gezien, getaxeerd, gekocht
of verkocht. Door de kredietcrisis is er bij de makelaardij momenteel geen stilstand. Er worden nog steeds huizen verkocht;
zij noemt het eerder een krediet kansen situatie. Met de zeven redenen van de NVM Makelaars om nú een huis te kopen, onder andere de lage rente, meer keus, realistische prijzen en een vangnet voor twee
huizen, is de NVM Makelaar de
betrouwbare partner als het om
huizen gaat en Ria van Erp heeft
nu al 25 jaar ervaring. Zij weet
van huizen in Heemstede en de
hele regio.
U vindt Makelaardij Ria van Erp
aan de Camplaan 22 hoek Heemsteedse Dreef, tel. 023 5293185.
Ton van den Brink

Cursus ‘Sociale contacten’ Dichtstorten
bij JacobAcademie
Regio - Vanaf 11 maart wordt de
cursus “Sociale contacten” gegeven door de JacobAcademie.
Senioren hebben meer tijd voor
hun sociale leven; om te genieten van een bezoek aan het museum, een concert of de natuur,
een cursus te doen of actief te
zijn in een vereniging. Toch betekent dat niet meteen dat het
met de sociale contacten gaat
zoals men dat wil.
Door het beëindigen van het
werkende leven, maar ook door
lichamelijke beperkingen, door
scheiding of verlies van mensen
kan het levensgeluk beïnvloed
worden.
Inhoud
In de bijeenkomsten Sociale
contacten gaat het over levensgeluk en over levenskunst. Hoe
kan dat waar gemaakt worden?
Iedereen heeft weleens gevoelens van eenzaamheid, levenskunst heeft te maken met wat
men daar dan mee doet. Tijdens de bijeenkomsten spreken
de deelnemers gezamenlijk over
wat eenzaamheid eigenlijk is.
Sociale contacten kunnen voor
de een wat anders betekenen
dan voor de ander. Wat zoekt ie-

mand bij een ander en wat biedt
diegene zelf? Waar lopen deelnemers tegenaan bij het vinden van activiteiten of contacten? Het doel van de bijeenkomsten is dat ze helpen om nieuwe contacten aan te gaan. Deelnemers krijgen nieuwe ideeën
over hun sociale leven en hoe
dat versterkt kan worden. Deze
cursus is wat uitgebreider dan
de vorige.
Praktische informatie
De cursus Sociale contacten bestaat uit 5 lessen van elk 2 uur
op 11, 18 en 25 maart en op 8 en
15 april 2009 van 10.00 tot 12.00
uur in Boerhaave, Louis Pasteurstraat 9 te Haarlem.
Er komen maximaal 12 deelnemers in de groep. Meedoen met
de cursus Sociale contacten kost
37,50 euro voor 5 bijeenkomsten.
Maar voor wie dit een probleem
is is deelname gratis.
Inschrijven
U kunt voor informatie en inschrijving reageren per e-mail
jacobacademie@sintjacob.nl of
per telefoon 023 8922 922 of
mobiel 06 103 634 52.

Dichtstorten is een
open
podium
voor
dichttalent.
Wilt u ook een eigen
gedicht in de Heemsteder publiceren, dan
kunt u dit emailen naar
dichtstorten@yahoo.
com. Per post kan ook:
de Heemsteder, Visserstraat 10, 1431 GJ
Aalsmeer. Inzendingen
van foto´s kunnen niet
worden geplaatst.

Je bent ver van mij,
Maar toch ben je bij me,
Je hebt een plekje,
Ik plekje in me hart,
Jij bent mijn meisje,
Heel apart.
Jij,
Jij bent mijn diefje
Mijn kleine lieve diefje,
De dief die mij gestolen heeft,
Dus ik ben dat meisje
die met jou verder leeft.
ik heet Hester Brussaard
en woon in Bennebroek
Hester Brussaard

Gouden Schaar van Surreya,
kleding- en stomerijservice
Heemstede – Vanaf zijn zestiende is Surreya Erkilet in de
kledingmakerij geweest in Amsterdam, de confectiestad bij
uitstek. Hij heeft alle facetten
van de kleermakerij leren kennen en in de jaren negentig zelf
een kledingbedrijf gehad met
dertig medewerkers in de productie. In 1994 werd het al minder, de lage lonen landen en de
belastingdruk werd Surreya teveel. De zorg voor zijn mensen was te belangrijk om door
te gaan, maar hij wilde wel zelf
doorgaan in dat mooie vak.
Hoe dan ook. De laatste anderhalf jaar zocht hij naar een winkel in Heemstede om een kleermakerszaak te starten. Hij hoorde dat de Gouden Schaar aan de
Kerklaan stopte, hij stapte erin.
Hij maakte gelijk een leuke start,
de meeste klanten kunnen zijn
Amsterdamse babbel wel waarderen. Hij woont en werkt al 31
jaar in Nederland, kent de Nederlanders als zijn broekzak en
heeft in korte tijd zijn stek op de
Kerklaan gevonden. Leuk vak is
de reparatie van kleding, want
je hebt steeds wat anders in je
handen. Inkorten, verlengen, innemen, maar ook het maken

van bankhoezen, matrashoezen
waarvoor u overigens wel zelf de
stof voor moet kopen. Hij maakt
en repareert in drie dagen maximaal, tenzij hij anders afspreekt.
Als het echt nodig is en de bruiloft zou niet door kunnen gaan
zonder zijn ingreep, dan binnen een dag. Hij heeft het al een
paar keer meegemaakt dat er
een klant binnenkwam met een
kleinigheidje die heel snel op te
lossen was. Iets met een kraagje of rits die binnen drie minuten
hersteld is. Doet hij gelijk, dan
staat de klant verbaasd te kijken, dat hij er niets voor vraagt
maar zegt: “graag gedaan kom
nog maar eens terug”. Stille service is heel gewoon voor Surreya. Net als hij na de reparatie van een broek even de vouw
er weer inperst. Kleine moeite,
staat weer leuk! Om te laten zien
hoe vlot hij is met zijn stomerij
krijgt u tot 1 maart een kennismakingskorting van 30 procent
op uw stomerijgoed. Leuk meegenomen!
U vindt de Gouden Schaar van
Surreya Erkilet aan de Kerklaan1
naast de Eerste Aanleg. Telefoon
nummer: 06 22745417.
Ton van den Brink

Wandelen voor senioren in
en rond Bennebroek
Bennebroek - De maandelijkse
wandelingen in en rondom parken, duinen en bossen van Bennebroek en omgeving gaan óók
tijdens de wintermaanden gewoon door. Vrijwilligers hebben
voor u een mooie route uitgezet
van ca. 7 km. Meestal is er gele-

genheid om onderweg een kopje koffie te drinken. De eerstvolgende wandeling vindt plaats op
woensdagochtend 25 februari.
Vertrek vanaf het voormalige gemeentehuis in Bennebroek om
10.00 uur en de tocht gaat door
Landgoed Barnard.

Film & lunch bij Casca (55+)

Heemstede - Donderdag 26
februari wordt bij Casca een
dramafilm gedraaid. (Bel voor
meer informatie over de inhoud
van de film.) In de pauze van de
film kunt u in de foyer van de
Luifel van een heerlijke lunch
genieten. Het hele film- & lunchprogramma is van 10.30- ± 13.30

uur bij Casca de Luifel, Herenweg 96, Heemstede. Kosten inclusief lunch: 9,00 euro. Senioren van 65+ betalen 8,00 euro.
In verband met de lunch graag
vooraf reserveren uiterlijk dinsdag 24 februari, dit kan telefonisch: (023) 548 38 28 op werkdagen van 9-12 uur.
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Kon. HFC komt
moeizaam tot gelijkspel
Regio - Na weken zonder voetbal was er eindelijk weer de mogelijkheid voor de Haarlemse
tweedeklasser een competitiewedstrijd te spelen. Het veld van
de kon. HFC was afgelopen zondag goed bespeelbaar.
Roda 23 uit Amstelveen was
de tegenstander en mocht, gezien het goede spel van HFC
voor de winterstop, geen probleem zijn. Het duurde dan ook
nog geen drie minuten voordat
Hans van Laar een voorzet van
links gemakkelijk in het doel
kon lopen. Nog geen twee minuten later werd spits Averdijk
door de Roda doelman gevloerd.
De goed leidende scheidsrechter Wiedijk kon niet anders dan
een strafschop toekennen. Wesley Kamerbeek schoot de bal
veel te zacht vlak langs doelman Stoffels van Roda waardoor deze de bal eenvoudig kon
stoppen. HFC ging gewoon door
waar het mee bezig was namelijk Roda 23 onder druk blijven
zetten. Een schot van Averdijk
werd gestopt door de doelman.

Niet veel later verdween een
goed geplaatste bal van de zelfde Averdijk via de binnenkant
van de paal op miraculeuze wijze weer richting speelveld. Roda kon hier niet veel tegenoverstellen, behalve een paar ongevaarlijk uitvallen beperkte de
ploeg zich tot het gesloten houden van de verdediging. Pas in
de 39e minuut kwam Roda toe
aan een eerste corner. Richting rustsignaal namen de kansen van HFC af en werd het spel
beduidend minder. Direct na de
rust was het na een lange bal
van achter raak voor Roda. Yassin Salgueiral sprintte achter de
bal aan en was de verdedigers
van HFC te vlug af. Beheerst lepelde hij de bal over de uitgelopen doelman van Rossum. Hoewel HFC nog wat kansjes kreeg
en Cornelissen en Averdijk geen
geluk hadden met hun inzetten
was het in de 67e minuut wederom Roda dat door verdediger
Walter Verstraten op voorsprong
kwam. Het spelpeil bereikte een
bedenkelijk niveau. Roda wens-

te de voorsprong vast te houden en bij HFC liepen er te veel
spelers uit hun positie en te veel
passes kwamen niet aan.
In deze situatie even terugschakelen naar eenvoudige oplossingen was er even niet bij. Aan
werklust ontbrak het beide partijen niet wat resulteerde in zeven gele kaarten in dit duel. Een
kwartier voor tijd was het de mee
opgekomen centrumverdediger
Roy Verkaik die het scorebord
liet opflitsen voor de Koninklijke
met de verlossende gelijkmaker.
Roda-trainer Gerard Adelaar en
zijn HFC collega René Anneese maakten maximaal gebruik
van de mogelijkheid om te wisselen. Dit had weinig invloed op
de kwaliteit van het spel.
In de afdeling werd nog maar
één andere wedstrijd gespeeld
en was het VVIJ dat aan het
langste eind trok en met 3-1 de
overwinning pakte tegen hekkensluiter Voorland.
Door het resultaat zakt HFC een
plaats op de ranglijst.
Eric van Westerloo

Inspraakavond omwonenden

Nieuwe plannen voor herinrichting
skatelocatie Huygenslaan
Heemstede - Begin januari
ontvingen omwonenden van de
skatebaan aan de C. Huygenslaan een schrijven van het college van Burgemeester en Wethouders over de skatelocatie aldaar. Door overlast was deze locatie afgesloten. De wijk diende een verzoek in de locatie op
te heffen. De gemeente wil tegemoet komen aan deze wens,
maar heeft wel het voornemen
de locatie opnieuw in te richten. De plannen worden behandeld in de commissie Samenleving op 10 maart.
Skatebaan tijdelijk open
Zodra definitieve besluitvorming
(naar verwachting op 17 maart)
heeft plaatsgevonden, worden
de muurtjes rondom de skatebaan verwijderd en wordt de
skatebaan tijdelijk opengesteld.
De skatebaan is weer toeganke-

lijk voor de jeugd totdat de herinrichting plaatsvindt. De muurtjes worden weggehaald zodat
sociale controle en toezicht van
de politie mogelijk zijn. Als blijkt
dat er toch nog sprake is van
ernstige overlast, die te wijten
is aan het gebruik van de skatebaan, wordt de skatebaan opnieuw afgesloten.
Nieuwe inrichting
Voor de nieuwe inrichting van
de speellocatie wordt gehandeld volgens de inspraakprocedure van de “Speelvisie”. In deze
nota wordt bepaald hoe de verdeling van de speellocaties is en
hoe met bestaande en nieuwe
locaties wordt omgegaan.
Planning
De planning voor de herinrichting van de locatie aan de C.
Huygenslaan is als volgt:

- maart: een ontwerp wordt opgesteld, onder andere met de
jongerenklankbordgroep van
Heemstede en een afvaardiging van de buurt;
- mei: voorleggen herinrichtingsvoorstel en vrijgeven voor inspraak;
alle bewoners kunnen reageren op de plannen en hun mening geven;
- juli: vaststelling definitief ontwerp;
- juli/augustus:
voorbereiding
uitvoering;
- najaar: uitvoering defintief ontwerp.
Commissie Samenleving
Gevraagd wordt de commissie
Samenleving haar mening te geven over dit voorstel. De commissie Samenleving vergadert
dinsdag 10 maart om 20.00 uur
in het raadhuis.

Van plan te gaan mediteren?
Heemstede - Veel mensen willen gaan mediteren, maar weten
vaak niet hoe of raken na een
paar pogingen ontmoedigd. Een
goede begeleiding hierbij kan
doorslaggevend zijn voor succes.
De belangstelling voor meditatie
is de laatste jaren sterk toegenomen. Nu er steeds meer we-

tenschappelijke onderbouwing
komt voor de positieve effecten
op lichaam en geest, wordt meditatie meer en meer een deel
van het (bedrijfs-)leven.
Marianne Mascini (yogadocente) en Hans Hopman (ontspanningstherapeut) hebben op verzoek van hun leerlingen / cliënten samen een oriëntatiecursus

Rob de Nooijer, winnaar van de Zilveren Rode Draak, aan het werk op
het Valentijnstoernooi.

Eerste grote Mahjongtoernooi in Heemstede
Heemstede - Muisstil is het in
de aula van College Hageveld.
Aan achttien tafeltjes zitten elk
vier mensen aandachtig te turen naar het rijtje speelstenen
voor zich. De kleedjes dempen
het geluid van tikkende stenen
tijdens het husselen, winnende combinaties worden met een
op zachte toon uitgesproken ‘hu’
(mahjong) kenbaar gemaakt.
Tweeënzeventig spelers spelen
hier het van oorsprong Chinese
gezelschapsspel mahjong, volgens de officiële internationale
wedstrijdregels. Het Valentijnstoernooi, afgelopen zaterdag gehouden, is het eerste grote toernooi dat de in Heemstede gevestigde mahjongclub Bamboe
Acht organiseert. Het telt meteen als kwalificatietoernooi voor
het World Championship Mahjong, volgend jaar in Utrecht.
“Maar liefst zeventien Bamboe
Achters doen mee”, meldt organisator Wil Meijer trots.
“En daarvan nemen zeven voor
het eerst deel aan een toernooi!”
Ze vindt de dag geslaagd. Ondanks een paar hardvochtige mahjongers die de debutanten hun geklungel met de af en
toe knap ingewikkelde puntentelling niet willen vergeven. Invaller en Bamboe Achter Mirjam
Lokenberg: “Als je maar meteen
zegt dat je nog niet zo snel bent
met tellen, dan zijn de fanatieke spelers daarop voorbereid. Ik
heb een leuke dag gehad.”

Winnaar van het toernooi is
Wim Rijnders, die drie seconden
voordat de gong het einde van
de laatste ronde luidt, nog mahjong maakt. “Ik zag het gebeuren, en dacht: gooit iemand ‘m
of niet? En toen kwam die kringen zeven!” Rijnders moet nog
aan twee toernooien meedoen
om zich te kwalificeren voor het
WK. “Ik geef mezelf tachtig procent kans dat ik meedoe. Leuk
dat het in Utrecht is, maar ook
jammer. Als ik bij de Europese
kampioenschappen bij de eerste
vijf eindig dan krijg ik de reiskosten vergoed. Dan was Japan
interessanter geweest!”
Zilversmid Janny Adelaar, zelf
een dappere debutante op het
toernooi, heeft de dag op een
bijzondere manier gesponsord:
ze schonk de vereniging een zilveren mahjongsteen, die onder
de deelnemers verloot werd. Gelukkige winnaar is Bamboe Achter Rob de Nooijer. “Mooi dingetje. Ik zet ‘m op de schoorsteenmantel.” Voor Adelaar zelf loopt
de dag ietsje minder gelukkig af:
ze wordt laatste. Maar in de wetenschap dat mahjong veertig
procent geluk is, en zestig procent strategie, hoeft dat voor de
toekomst helemaal niets te betekenen... Zie www.bamboeacht.
nl voor cursussen mahjong volgens Nederlandse en internationale regels bij Casca. Workshops op aanvraag.
Elianne Meijer

meditatietechniek ontwikkeld.
De opzet is zodanig, dat mensen
die weinig of geen ervaring hebben, onder begeleiding kennis
kunnen maken met verschillende technieken. Naast meditaties
worden ook voorbereidende oefeningen gedaan en achtergrond
informatie gegeven.
Naar aanleiding van de enthousiaste reacties van de deelnemers
aan de workshop in november,
wordt deze in maart herhaald.

De workshop staat open iedereen die daar belangstelling voor
heeft. De vier avonden (woensdag 11, 18, 25 maart en 1 april)
zijn bedoeld voor mensen die
weinig of geen ervaring hebben
met meditatie en die willen uitzoeken welke meditatievorm het
beste bij hen past.
Vragen en aanmelden (liefst per
email) bij hanshopman@xs4all.
nl (06-38055161) of mascinilammers@gmail.com (06-17234316)
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Tafeltennis

G-voetbal

Veel talent bij HBC
Heemstede - Het tafeltennistoernooi in Zwolle is een van de
belangrijkste toernooien van het
jaar. Hier speelt de top 24 van de
welpen (tot 10 jaar), pupillen (tot
12) en kadetten (tot 14) en de
top 36 van de junioren (tot 18).
Voor H.B.C. Heemstede kwamen
7 deelnemers uit. Bij de junioren
was door de blessure van Josco Maaskant slechts 1 deelnemer. Josine Kuijk moest het tegen de absolute top opnemen.
Vooraf leek dit een onmogelijke opgaven. Echter Josine stak
in een prima vorm. Ze verloor
de 1e partij in de 5e beslissende game. Echter daarna won ze
3 partijen heel knap op rij. De
laatste partij tegen de nr. 1 was
net iets te veel en ook deze verloor ze. Hierdoor werd ze nipt
3e, waar de beste 2 doorgingen
naar de finale. Toch werd haar
goede spel beloond. Ze verdiende op basis van haar gewonnen
wedstrijden een A licentie. Iets
waar Josine al 4 jaar op aan het
jagen was en het lukte haar elke keer net niet. Nu aan het einde van haar jeugdtijd mag ze
zich eindelijk A speelster noemen. Ook bij de Kadetten een
meisje als enige deelneemster.
Gabriella Boxhoorn werd bijge-

staan door een aspirant coach
(in opleiding). Ook voor Gabrielle was het vooraf een kansloze
missie. Gabrielle won geen partij, maar kansloos was zij zeker
niet. Van de 5 partijen verloor ze
er 4 in de 5e beslissende game.
Omdat ze ook de 5 partij verloor stond ze ondanks haar goede spel met lege handen op de
laatste plaats. De Pupillen meisjes was het domein van Simone Broersen. De vakantie was er
speciaal een dag voor verschoven. Ze speelde in de sterkste
poule van allemaal. Vanaf de 1e
minuut moest ze dus volop aan
de bak. Dit deed ze geweldig. Ze
won achtereen van de nr. 1 en
2 van de ranglijst van vorig jaar
met overtuigend spel. De speelsters onder haar op de ranglijst
schoof ze keurig met 3-0 aan de
kant. Alleen de kopvrouw van
de poule moest ze nog met 3-1
voor laten gaan. Echter het verschil was slechts minimaal. Simone plaatste zich hiermee als
eerste voor de beste 12 van Nederland.
Dan naar de jongste deelnemers
de welpen. Hier had H.B.C. 3
kanshebbers bij de jongens en 2
deelnemers bij de meisje. Helaas
moest Lisa Goossens vanwe-

Geen winst
voor HBC

Ashkan Issazadeh in opperste concentratie in Zwolle (halve finale
Nederlandse Meerkampen).
ge vakantie afzeggen. Nu bleef
bij de meisjes alleen nog Surinde Shaw over. Zij was een van
de jongste deelneemsters. Want
ook volgend jaar is zij nog Welp.
Voor haar was het dus alleen
veel ervaring opdoen. Ze verloor al haar partijen. Volgens jaar
komt dus haar grote kans. Bij de
jongens waren Raymon en Maurice de Winter en Ashkan Issazadeh de deelnemers. Voor alle 3
was er een reële kans om tot het
walhalla van het tafeltennis door
te dringen (de top 12 van Ned.)
Ze begonnen alle 3 zeer voortvarend. Na 4 wedstrijden hadden ze 3 overwinningen en 1 nederlaag op hun lijst staan. Voor
Maurice en Ashkan betekende
dit dat ze al geplaatst waren. Bij
Raymon lag het dus aan de laat-

ste wedstrijd. Hij moest de partij winnen. De hele dag speelde hij al niet echt zijn beste tafeltennis. Zo ging het ook in zijn
laatste partij. Hij kwam 2-0 achter en de missie leek te stranden. De woorden na de 2e game
van coach Arno Henzen: Verdorie je broer gaan naar de finale en jij dus ook. Deden wonderen. Hij speelde een klasse beter
en won zijn partij uiteindelijk met
3-2. Een geweldig resultaat voor
H.B.C. 4 van de 7 deelnemers
door naar de finale, maar vooral de 3 jongens bij de Welpen.
Dit betekent dat 25% van de 12
deelnemers van H.B.C. zijn. Een
duidelijk bewijs dat er weer veel
talent in Heemstede rond loopt.
Ron Olijdam

dat er weer een topper tussen zit.
Bij Kenamju hebben ze daar ruime ervaring mee.” De kinderen
weten zich keurig aan de regels
te houden en tonen nu al respect
voor elkaar. Even ontstaat er tumult als er een gewoon spelletje tikkertje wordt gespeeld. Het
lesuur vliegt voorbij en de vaders,
moeders, opa’s en oma’s maken

zich op om de kinderen na de les
weer in hun dagelijkse kleding te
helpen en wat te gaan drinken in
de bar van Groenendaal.
De volgende groep met iets oudere kinderen staat al weer klaar
en Martin begroet de jonge judoka’s, zoals het hoort, met een
buiging, zittend op de knieën.
Eric van Westerloo

‘Branies in de ban van sport’

Jeugdjudo ook in Heemstede
Heemstede - Iedereen die
de sport een beetje volgt kent
de namen van Dennis van der
Geest, zijn vader Cor en broer
Elco. Vooral vader Cor heeft veel
bijgedragen aan de ontwikkeling van het judo in Nederland.
Zijn zonen tonen zich ware ambassadeurs voor hun sport. De
prijzenkasten moeten uitpuilen
van alle medailles en bekers die
de heren in hun loopbaan hebben verzameld.
De familie van der Geest heeft
goed lopende judoscholen in
Haarlem en Zandvoort, waar
ook andere sporten worden beoefend zoals karate, kickboxen,
Power Yoga en nog veel meer.
Dat er ook in Heemstede een dependance van Kenamju is weten
veel mensen niet. Toch komen
enkele middagen per week jongeren samen in de sporthal van
Groenendaal om daar judoles te
krijgen.Fantastisch om de kleine
mannetjes en vrouwtjes vanaf 4
jaar bezig te zien met deze sport.
Trainer Martin Overbosch laat
de kleintjes eerst opwarmen met
wat rennen en huppelen op en
rond de judomat. Muisstil hangt
de groep aan de lippen van Martin als hij uitlegt wat de bedoeling is van een oefening. De wat
grotere kinderen, al zijn ze pas 6
jaar, mogen de oefeningen voordoen, meestal is Martin de sparringpartner.
Je ziet direct welke kinderen

al een poosje bezig zijn met de
sport. Zij beheersen het vallen al
goed. Het op een juiste wijze leren een val breken is net zo iets
als fietsen of zwemmen, je verleert het nooit en het komt je in
het verdere leven altijd van pas.
Wat opvalt, is dat de brasnies
van thuis hier volledig in de ban
zijn van het judo en zonder een
woord te zeggen de opdrachten
uitvoeren. Eenmaal klaar met
een oefening dan gaan de tongen los en juichen zij zodra Martin een opdracht geeft waarvan
ze weten dat het leuk wordt.
Een heupworp wordt geoefend
en het op de juiste wijze vastpakken van de tegenstander.
Coördinatrice Astrid van Wordragen heeft het druk met het
inschrijven van nieuwe leerlingen en het uitlenen van judokleding. ”Bij ons mogen de kinderen
tegen een geringe vergoeding
van 10 euro vier lessen meemaken. Vinden zij het leuk dan kunnen ze blijven, zo niet dan hebben zij ten minste kennis gemaakt met deze sport”, licht Astrid toe. “Bij Kenamju in Haarlem
hebben wij zelfs een groep met
kinderen van 3 jaar die aan tuimeljudo doen. Voor de kinderen
vanaf 6-7 jaar is er een speciale wedstrijdgroep waar de talenten voor gevraagd worden door
de trainers. Deze kinderen worden begeleid en gecoacht voor
het wedstrijdjudo, met de hoop

Heemstede - Nog net voor
de Kerst haalde HBC G23 de
laatste punten. Het bleken
achteraf ook de laatste punten in weken te zijn. Niet omdat er niet gewonnen wordt,
maar simpel omdat er steeds
maar niet gespeeld kan worden! Afgelopen zaterdag toog
HBC naar Utrecht. Er waren
wel wat veranderingen. De
ene Alami Merrouni (Abdessalam) voor de andere (Ibrahim), de ene Jeroen (W) voor
de andere (R) en de zoon
van (de assistent coach). Uit
het verleden was bekend dat
DVSU een sterke tegenstander is. Ondanks een speler
minder wist Utrecht toch het
eerste doelpunt te maken.
Wel wat tegen de verhouding,
maar kennelijk zijn zij wat effectiever dan HBC. RICK zette de ploegen weer op gelijke hoogte. De wedstrijd verliep verder tamelijk onrustig. De jonge scheidsrechter oogde niet echt aanwezig. Tot overmaat van ramp
wist DVSU met een afstandschot de keeper nog te passeren. In de rust is nog maar
eens benadrukt dat met iets
meer inzet hier toch niet verloren mag worden. De boodschap wordt opgepikt. De
2e helft was wat meer open.
Het spel golfde nu echt op
en neer. Davy nam, met een
mooie lob over de keeper,
de gelijkmaker voor zijn rekening. Sam verrichtte enige
prachtige reddingen. Sebastiaan liet nog wat kunstjes zien.
Abdessalam, Jordy en Nick
hebben sober en nuttig hun
werk gedaan. Jeroen kwam
tot scoren. Als een echte AZer rondde hij een kans fraai
af. En, zoals ze op TV zeggen,
gooide de wedstrijd daarmee op slot. Er wordt gefluisterd dat zijn marktwaarde nu
al gestegen is tot 10 miljoen!
Dat is goed voor Jeroen, goed
voor de club en goed voor de
technische staf. Die mag blijven.
Leo Holdorp

Laatste jaarvergadering
Vereniging Meerwijk Bennebroek
Bennebroek – Op maandag 2 maart vindt de laatste jaarvergadering plaats van Vereniging Meerwijk Bennebroek. De avond vangt aan om 20.00
uur en zal in het teken staan van het nieuw te bouwen Meerleven, de verbouwing van het St. Luciaklooster, het bestemmingsplan van de Oude Kern
en de WOZ. Bijzondere aandacht zal besteed worden aan het belang van de vereniging als belanghebbende bij Ruimtelijke Ordening zaken.
De noodzaak van aanvulling van het bestuur is
urgent. Een drietal bestuursleden, waaronder de
voorzitter H. Copier, zijn aan het einde van de sta-

tutair toegestane zittingsduur. Bij het uitblijven van
aanvulling van nieuwe bestuursleden is het einde
van de vereniging een feit. Voor andere onderwerpen in het belang van Meerwijk en zijn bewoners
is er volop gelegenheid deze in te brengen.
Na de pauze (ca. 21.30 uur) gaat de vergadering
over in een besloten huishoudelijke vergadering
voor onze leden.
De avond wordt gehouden in het Trefpunt van de
Gereformeerde Kerk Akonietenplein. Nadere informatie bij de secretaris Dick van Amerongen
023-5845688.
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Spelen voor het goede doel
in Speeltuin Groenendaal
Heemstede - Op zondag 1 maart van 10.00 tot 18.00 uur viert
de Ladies’ Circle Haarlemmerland haar vijfde lustrum met
een evenement in Speeltuin Groenendaal te Heemstede. Samen met Nina en Marc Versteege van Speeltuin Groenendaal
is een evenement georganiseerd waarvan de opbrengst naar
Stichting Intermobiel gaat. Naast de gewone speeltuinactiviteiten zijn er diverse extra’s georganiseerd, zoals: schminken,
blikjes gooien, kinderdisco, grabbelton, rijden met het treintje,
een suikerspin of popcorn, voorlezen en tafeltennissen tegen
Nederlands kampioen Gerben Last, ambassadeur van Stichting Intermobiel. Het evenement vindt zowel buiten als binnen
plaats en is niet weersafhankelijk.
Toegang tot de speeltuin, inclusief één consumptie kost zoals gebruikelijk 2,20 euro. Daarvoor kunnen kinderen zich naar
hartelust uitleven in de speeltuin. Voor de extra activiteiten
dient een kaart met acht strippen voor 5,00 euro gekocht te
worden. Dit bedrag komt ten
goede aan Stichting Intermobiel.
Ook de opbrengst van de glühwein, loterij en tweedehands
speelgoed-markt is voor Stichting Intermobiel. Tevens is Stichting Intermobiel met een eigen
stand aanwezig. De extra activiteiten komen tot stand dankzij een groot aantal sponsors uit
de regio, waaronder Rabobank
Zuid-Kennemerland en Parfumerie Hildering.
Over Stichting Intermobiel
Stichting Intermobiel zet zich in
voor en door jongeren met een
lichamelijke handicap of chronische ziekte in Nederland en hun
directe omgeving. De website
www.intermobiel.com is een digitaal kennisplatform en een virtuele ontmoetingsplaats. Op de
website staat informatie over het
leven met een handicap én mobiliteitsbeperking en de mogelijkheden die er zijn op het gebied van bijvoorbeeld aanpassingen, wonen, seks, opvoeden
met een handicap, wetten en
voorzieningen en sociale activiteiten. Deze ervaringen dienen
als voorbeeld hoe op een posi-

tieve en creatieve manier omgegaan kan worden met lichamelijke beperkingenHet bestuur
van de Stichting bestaat uit zes
jongeren waarvan vier jongeren
tot de doelgroep behoren.
Over Speeltuin Groenendaal
In Speeltuin Groenendaal te
Heemstede is van alles te doen
voor kinderen: van glijbaan tot
wip, van een scooterbaan tot
een een rondje met een ‘echte’
trein. Voor volwassenen is er een
gezellig terras, vanwaar de kinderen in het oog kunnen worden
gehouden. De speeltuin bevindt
zich in een zeer groene omgeving, met wandelbos en kinderboerderij nabij.
Het adres van de speeltuin is
Groenendaal 5, 2104 WP te
Heemstede. Parkeren kan gratis in de omgeving van de speeltuin.
Over Ladies’ Circle
Haarlemmerland
De Ladies’ Circle is een internationale serviceclub die bestaat uit jonge, dynamische en
enthousiaste vrouwen tot 45
jaar. Ze zetten zich in voor een
goed doel. Dit kan via het verzamelen van fondsen of door zich
persoonlijk in te zetten voor de
gemeenschap. In 2009, het jaar
waarin Ladies’ Circle 10 Haarlemmerland 25 jaar bestaat, is
dit onder meer Stichting Intermobiel.

Van links naar rechts: Karin de Jong (Doe een Wens), Marissa de Vries (KICI kledinginzameling) &
Carla Tax (Shoeby Fashion).

Kledinginzameling Shoeby Fashion

Opbrengst 2.500 euro voor
Doe Een Wens Stichting
Heemstede - Afgelopen najaar heeft Shoeby Fashion in samenwerking met Stichting KICI Kledinginzameling een landelijke kledinginzamelingsactie gehouden. En met succes! Klanten van Shoeby konden hun oude broek inleveren. In ruil hiervoor ontving de klant korting op de nieuwe aankoop. Door de
massale toestroom van klanten met een ‘oude’ broek heeft deze actie 2.500.- euro opgebracht. Dit bedrag komt volledig ten
goede aan de Doe Een Wens Stichting.
Vorige week heeft de overhandiging van de cheque plaatsgevonden in Shoeby Fashion te
Rosmalen. Carla Tax, van Shoeby
Fashion, doneert de cheque uit
naam van Shoeby en KICI aan
Karin de Jong, vrijwilliger van de
Doe Een Wens Stichting.
Mieke van Deursen, directeur
Shoeby Fashion: ”Wij zijn blij
dat we met het geld dat de actie heeft opgebracht een cheque
van 2.500.- euro euro kunnen
overhandigen aan de Doe Een

by Fashion uitgegroeid tot een
toonaangevende retail- en fullservice franchiseorganisatie met
190 vestigingen door heel Nederland én sinds kort ook België.
Met trendy en betaalbare collecties voor zowel dames als heren
(Shoeby Fashion) én kids (Jilly &
Mitch) heeft Shoeby Fashion een
eigen plek verworven in de fashion markt.
De formule is gebaseerd op een
duidelijke en eigentijdse visie op
de ontwikkeling, presentatie en
verkoop van mode. Shoeby Fashion onderscheidt zich door de
snelle collectiewisselingen, uitgekiende marketing en een uitgebreid serviceconcept.

Wens Stichting. Dankzij onze klanten kunnen wensen van
zieke kinderen met een levensbedreigende ziekte in vervulling
gaan. Naast het prachtige bedrag dat aan Doe Een Wens is
gedoneerd, hebben de ingezamelde broeken een 2e leven gekregen en zijn deze niet in de
vuilnisbak beland. Een win-win
situatie voor alle partijen én het
Voor een informatie over de bemilieu.”
treffende partijen zie: www.shoebyfashion.com,
www.doeeenOver Shoeby Fashion
In de afgelopen 28 jaar is Shoe- wens.nl,

Synchroonzwemmen

Lilian van der Waals vertegenwoordigt
HPC op NK synchroonzwemmen
Heemstede - Afgelopen weekend vertegenwoordigde Lilian van der Waals de vereniging
HPC op het Dutch Open Synchro in Amsterdam. Dat zijn de Nederlandse kampioenschappen synchroonzwemmen. Aan dit grote evenement namen niet alleen verenigingsteams uit Nederland deel, maar ook diverse buitenlandse landenteams. Het NK werd gehouden in het mooie
Sloterparkbad te Amsterdam.
Nu mag Lilian van zwemclub HPC uit Heemstede zich 13e van Nederland noemen op het on-

derdeel solo-synchroonzwemmen Technical Routines (zaterdag) en 14e op het onderdeel solosynchroonzwemmen Finals (zondag).
Lilian zwom haar technische kuur op de muziek
van Tarzan en op zondag in de finale zwom zij op
de muziek uit de film Bee Movie.
De zwemster kijkt met een tevreden blik op de
wedstrijd terug. “Ik heb de finale gezwommen!
Als klein meisje wilde ik altijd al een keer als
soliste op dit toernooi staan. Nu ik hier sta, wil ik
volgend jaar weer!”
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Vernooy niet dakloos

Belastinghulp
voor senioren

Bennebroek – Laten ze in Bennebroek nou denken dat de
krant nauwelijks wordt gelezen. Bij Vernooy dakbedekkingstechniek hebben ze het geweten. Een klein bericht: ‘Vernooy
overgenomen door Hanbank’ leverde veel reacties op bij het
bedrijf. Ongeruste klanten en benieuwde buurtbewoners belden naar eigenaar Dave van de Loo. Maar hij kan het wel van
de daken schreeuwen: ”Niet wij, maar het eveneens in Benneboek gevestigde Vernooy loodgieters en installatiebedrijf is
overgenomen.” Sterker nog, de dakdekkers aan de Meerweg
zijn alive and kicking!
Ooit waren er de gebroeders
Vernooy die samen een bedrijf
runden. Zij gingen uiteindelijk
hun eigen weg met een loodgietersbedrijf en een dakdekkersbedrijf. Dave van de Loo werd in
2000 mede-eigenaar van de specialist in dakbedekking. Geleidelijk werkte de 38-jarige bouwkundige zich in en staat hij nu
sinds enige jaren aan het hoofd
van zijn eigen firma Vernooy met
acht dakdekkers en een uitvoerder in dienst. Van de Loo:
“Wij zijn gespecialiseerd in het
maken van alle soorten daken.
Pannendaken en platte daken.
Daarnaast doen we ook zinken
goten en het plaatsen van dakramen. Eigenlijk zijn we de aannemer van het dak. Ons bedrijf
is lid van de branchevereniging
Febidak en dealer van het Zwitserse kunstofmerk Sarnafil, een
duurzaam product. Niet goedkoop, maar in trek bij verschillende klanten.”
Het werkgebied van Vernooy
B.V. strekt zich uit van Leiden
tot Beverwijk. Driekwart van de
klanten zijn particulieren. Enke-

le aannemers behoren tevens tot
de vaste opdrachtgevers, maar
ook diverse gemeentes en de
vereniging van eigenaren. In de
regio is Vernooy kind aan huis
bij het Keukenhof en heel dichtbij, het Linnaeushof. Sinds twee
jaar richt het dakdekkersbedrijf
zich eveneens op zeer grote daken van bedrijfshallen van 4000
tot 5000 vierkante meter.
Nieuwbouw en renovatie
Dave van de Loo: “Wij doen het
erbij, want onze core business
is de dakbedekking van huizen. Nieuwe en bestaande panden. Villa’s zijn er volop te vinden in Heemstede, Bloemendaal en Haarlem-Zuid. Als mensen een probleem met hun dak
hebben, lossen we het altijd op.
Als we het zelf niet kunnen, zoeken we net zo lang tot we degene die het wel kan gevonden
hebben. We zijn niet de goedkoopste, maar wel heel goed in
wat we doen. Persoonlijke service en kwaliteit vinden we heel
belangrijk.”
De geboren Hillegommer is

Bennebroek - Ook dit jaar heeft
Welzijn Bloemendaal, locatie
Bennebroek weer een vrijwilliger die senioren wil helpen met
hun belastingaangifte. U kunt
van deze belastinghulp gebruik
maken indien u een beperkt vermogen heeft en uw jaarinkomen
niet hoger is dan 31.000 euro. De
kosten voor deze hulp bedragen
10 euro. Voor deelname dient u
zich vóór maandag 23 februari
aan te melden bij Welzijn Bloemendaal, locatie Bennebroek
5845300.
naast zijn werkzaamheden bij
Vernooy ook leraar bouwkunde bij een dakdekkersschool.
Hij geeft les aan dakdekkers en
aan het management. Iets dat hij
leuk vindt om te doen. “Ik heb
als eigen baas de mogelijkheid
en de vrijheid om mijn tijd zelf in
te delen.”
Vrije tijd die Dave van de Loo
sinds kort veelvuldig besteedt
aan zijn zoontje van dertien
maanden. “Het zet je leven op
zijn kop, zo’n mannetje. Altijd lachen met hem als je thuiskomt.”
Last van stagnering in de bouw
heeft Vernooy nog niet. De werkportefeuille is goed gevuld. De
dakdekspecialist is in tegenstelling tot eerdere berichten nog
steeds een zelfstandig bedrijf
waar hard gewerkt wordt.
Mirjam Goossens

Zing mee met het
Casca Kinderkoor

Wandeling Landgoed
Huis te Manpad
Heemstede - Van alle buitenplaatsen die in Zuid Kennemerland bewaard zijn gebleven is
het Landgoed Huis te Manpad
wel het gaafste en het best bewaard. Zomaar wandelen is hier
niet toegestaan, onder leiding
van gids Mieke Wilmink krijgt u
vandaag de kans dit prachtige
landgoed dat beroemd is om zijn
stinzeplanten te bezoeken. Stinzeplanten werden honderden jaren geleden uit verre streken gehaald omdat dat toen in de mode was. De formele voortuin met
strak in het gelid staande eeuwenoude lindebomen, inclusief de gracht rondom het huis,
is gedurende de afgelopen eeuwen nagenoeg onveranderd gebleven. Maar ook de “Slangenmuur”, de kas met de druif en

het theehuis zijn een bezoekje
meer dan waard. Het landhuis
is niet voor publiek toegankelijk
omdat dit al 200 jaar particulier
bewoond wordt door leden van
de familie Van Lennep. Het is vorig jaar met veel gevoel voor detail en historie door deze bewoners gerenoveerd.
We verzamelen voor de wandeling op woensdag 25 februari
om 10.00 uur bij het fraaie toegangshek aan de Herenweg 9 in
Heemstede.
De wandeling duurt tot ongeveer
tot 11.30 uur. Kosten: 5,00 euro.
Reserveren is noodzakelijk.
Opgeven kan bij de receptie van
Casca de Luifel, Herenweg 96,
Heemstede op werkdagen van
9 – 12 uur, tel: 023- 548 38 28
kies 1.

Heemstede - Loop jij ook
de hele dag te zingen? Dan
is het Casca Kinderkoor misschien iets voor jou. Een uurtje per week zingen met elkaar, iedereen kan het en is
welkom! Naast de liedjes van
de dirigent is jullie inbreng
ook heel belangrijk: welke liedjes mogen er niet aan
het repertoire ontbreken? Samen zingen, bewegen en ritme ontwikkelen. Tijdens de
laatste ‘les’ zijn ouders en/of
verzorgers, broers en zusjes
van harte welkom om te komen kijken en luisteren naar
jullie show.
Het Casca Kinderkoor is altijd op woensdagmiddag en
start op 18 maart. Er zijn twee
groepen: voor kinderen van
8 t/m 12 jaar is het koor van
14.00 tot 15.00 uur en voor
kinderen van 4 t/m 8 jaar is
het koor van 15.15 tot 16.15
uur. De eerste keer is een
open les, kom dan eens kijken of je mee wilt komen zingen. Graag wel van tevoren
opgeven. Aanmelden kan van
ma t/m vrij, van 9.00 tot 12.00
uur: tel. 023 – 548 38 28 kies
1. Kinderen kunnen ook worden opgeven bij Plexat of per
e-mail: plexat@casca.nl.

Wedstrijd de Meer-VEW
krijgt vervolg

Heemstede - Na zes weken
winterstop kon er hier en daar
(voornamelijk op kunstgras) gevoetbald worden. JOS/Watergraafsmeer- VEW-2 werd al snel
afgelast maat VEW-1 kon richting Amsterdam. Thuis werd
met 3-4 verloren van de Meer
dus er was wat recht te zetten door de mannen van trainer
Wim van Marsbergen. Een sterker VEW nam door tweemaal
Michiel Dekker een verdiende
0-2 voorsprong die voor de rust
nog werd uitgebreid door Gert
Rothert die een vrije trap keurig
inschoot. Snel na de thee kwam
de Meer terug tot 1-3. Na 56
minuten hield de scheidsrechter het voor gezien en stuurde beide teams richting kleedkamer. Het gezeur van de Meer
spelers werd steeds heftiger. Er
werden echter geen gele kaarten getrokken, had de scheidsrechter dat wel gedaan dan was
het misschien met een sisser afgelopen.
Van de VEW-jeugd kwam maar
één team in actie. Op het kunstgras bij DSS speelde de E-2(zie
foto) een prima wedstrijd en won
met 1-2, beide doelpunten werden gescoord door Jerry Romp.

Het laatste doelpunt viel in de
laatste minuut.
Het programma voor
21 februari:
VEW-1
VEW-2- V’dam
VEW-3- Swift
Ymuiden- VEW-4
KHFC- VEW-5
VEW-vet- B’dorp
Hellas- VEW-a
VEW-c1
VEW-c2- DIOS
VEW-me
KHFC-e-VEW-e1
VEW-e2- Overb-e
KHFC-e- VEW-e3
VEW-f1
VEW-f2- DSS-f

nog niet bekend
12.00 uur
14.30 uur
12.00 uur
14.30 uur
14.30 uur
14.30 uur
vrij
11.45 uur
nog niet bekend
10.00 uur
09.30 uur
11.30 uur
nog niet bekend
09.30 uur

De 6de ronde van de VEW-klaverjas kompetitie leverde een
spannende strijd op. De prijzen
werden verdiend door:
1. Juul Kuhn
5546 punten
2. Nelly v.d. Winkel 5439 punten
3. Ans van der Marel 5066 punten

De Poedelprijs ging naar Adrie
Koene met 3049 punten.
De 7de ronde wordt gehouden
op 13 maart in het clubhuis van
VEW. Aanvang 20.00 uur.

Zaalvoetbaltoernooi voor
de jongeren
Heemstede - Het Casca zaalvoetbaltoernooi van 2009 komt
er weer aan! Wil je met je vrienden lekker voetballen, zelfs
als het weer niet meewerkt?
Kom dan zondag 1 maart naar
de Sporthal van Sportcentrum
Groenendaal.
De teams bestaan uit Heemsteedse jongeren van 14 tot 21
jaar. Ieder team bestaat uit
5 spelers. Ook als je geen heel
team bij elkaar hebt, kun je natuurlijk meedoen.
Er zullen maximaal 10 teams uitkomen. Je speelt in ieder geval
tegen een team van de politie.
Als jij ook mee wilt doen, geef je
dan vóór 28 februari op bij Mike
D, de jongerenwerker van Plexat

bij Casca, de Luifel, Herenweg
96, Heemstede, telefoon (023 548 38 28) of stuur een e-mail
naar plexat@casca.nl.
Het toernooi is op zondag 1
maart van 12.00 tot 16.00 uur
in Sportcomplex Groenendaal,
Sportparklaan,
Heemstede.
Deelname is gratis.
Wie weet, wint jouw team de
Heemstede-Cup 2009.
Maak een team of kom langs en
speel mee!
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Start inspraak

Instellen eenrichtingsverkeer
Burgemeester van Lennepweg
De gemeente wil de verkeersveiligheid
verbeteren rondom basisschool Icarus,
gelegen aan de Burgemeester van
Lennepweg. Door de geparkeerde auto’s
is de rijbaan tussen de Kerklaan en de
Oude Posthuisstraat erg smal. De combinatie van een smalle weg en de
aanwezigheid van een basisschool levert
vrijwel dagelijks onveilige situaties op
rondom de school.

Eenrichtingsverkeer
Daarom heeft de gemeente het voornemen
om eenrichtingsverkeer in te stellen in de
Burgemeester van Lennepweg. Het eenrichtingsverkeer geldt in de richting vanaf
de Kerklaan tot de Oude Posthuisstraat.

Huidige situatie

Richting Kerklaan wordt de weg dan dus
juist vanaf de Oude Posthuisstraat verboden in te rijden. Daarnaast is het de bedoeling om bij de kruising Oude PosthuisstraatHerenweg het linksafverbod voor het
verkeer op de Oude Posthuisstraat in te
trekken.

Start inspraakprocedure
U kunt tot 19 maart 2009 reageren op de
plannen door een brief of e-mail te sturen
naar het college van burgemeester & wethouders, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede,
e-mail: gemeente@heemstede.nl.

Vervolg
Onder andere op basis van de reacties zal

het college van B&W een besluit nemen
over het daadwerkelijk instellen van het
eenrichtingsverkeer en het opheffen van
het linksafverbod. Voorafgaand aan het
definitieve besluit wordt dit in de raadscommissie Ruimte besproken, naar verwachting
in de commissievergadering van maandag
11 mei 2009. De agenda van de raadscommissies wordt maandelijks gepubliceerd in HeemstedeNieuws en op
www.heemstede.nl.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met de heer S. Vente van de
afdeling Voorbereiding Openbare Ruimte,
telefoon (023) 548 57 87.

Huidige situatie

Nieuwe gemeentegids
deze week verspreid
Deze week wordt de nieuwe gemeentegids
huis aan huis verspreid in Heemstede. De
gids bevat niet alleen informatie over de
gemeentelijke organisatie maar ook over
alle voorzieningen in Heemstede. Kortom:

een handig naslagwerk om te bewaren.
Met de gemeentegids wordt ook de nieuwe
folder verspreid van het Loket Heemstede.
Hier kunt u op één adres terecht voor alle
vragen over wonen, welzijn en zorg. Omdat

het Loket Heemstede er is voor alle inwoners, hechten we eraan u goed te informeren over alle diensten die dit loket te
bieden heeft. Houd uw brievenbus dus in
de gaten deze week!

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.

Adresgegevens & openingstijden
Publieksbalie (voorheen burgerzaken)
Maandag tot en met woensdag van 08.30 - 17.00 uur, Donderdag van 08.30 - 19.30 uur,
Vrijdag van 08.30 - 13.00 uur
Voor ondertrouw/partnerschapsregistratie, erkenning van (ongeboren) kinderen en naturalisatie
moet u vooraf eerst een afspraak maken.
Bouw- en Woningtoezicht (BWT)
Maandag t/m donderdag van 08.30 - 17.00 uur, Vrijdag van 08.30 - 13.00 uur
Op afspraak: de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag tot 13.00 uur) en donderdagavond tussen
17.00 - 19.30 uur.

Raadhuis: Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Telefoon (023) 548 58 68.
Fax (023) 548 57 00. E-mail: gemeente@heemstede.nl Website: www.heemstede.nl
Sociale Zaken
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur. Op afspraak: de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag
tot 13.00 uur)
Loket Heemstede
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur. Op afspraak: de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag tot
13.00 uur). U kunt ook een afspraak maken voor een huisbezoek.
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Woonregio Velsen en Zuid-Kennemerland
Sinds januari 2009 kunnen de inwoners van
regio Zuid-Kennemerland voor een proefperiode van één jaar (pilot) in aanmerking
komen voor een huurwoning in Velsen en
andersom. Hierdoor krijgen woningzoekenden
een ruimere keuze en is de verwachting dat
men eerder een passende woning vindt. Na dit
proefjaar volgt een evaluatie en besluiten de
gemeenten of de regeling gehandhaafd blijft.

Overgangsregeling
Voor iedereen die aan de pilot mee wil
doen en al staat ingeschreven als woningzoekende, geldt een overgangsregeling tot
en met 12 april 2009. Schrijft u zich in deze
periode in, dan kunt u uw zoekduur/wachttijd die u heeft opgebouwd van de ene woningmarkt meenemen naar de andere. De
maximum inschrijftijd die u mee kunt
nemen is vanaf 1 maart 2004. Staat u al in
beide regio’s ingeschreven, dan kunt u uw
langste zoekduur/wachttijd meenemen
naar de regio waar u korter staat ingeschreven. Schrijft u zich na de over-

gangsperiode in of bent u een nieuwe woningzoekende, dan sluit u achter aan in de
rij. De regeling is bedoeld voor inwoners van
de deelnemende gemeenten en woningzoekenden die een maatschappelijke of economische binding met één van de volgende
gemeenten hebben: Bloemendaal (waaronder
Bennebroek), Haarlem, Haarlemmerliede en
Spaarnwoude, Heemstede en Velsen (VelsenNoord, IJmuiden, Velsen-Zuid, Driehuis,
Santpoort-Noord, Santpoort-Zuid, Velserbroek).

Verdeelsysteem wonen
Aan de verschillende systemen die Velsen en
Zuid-Kennemerland hanteren voor de verdeling
van huurwoningen verandert niets. De spelregels die op dit moment van toepassing zijn,
blijven ongewijzigd.
Als u in Zuid-Kennemerland in aanmerking
wilt komen voor een huurwoning moet u als
woningzoekende reageren op het actuele
aanbod van woningen. Kandidaten die
gereageerd hebben op een aangeboden

VOORKOM WONINGINBRAAK
regelen nemen. De maatregelen zijn te verdelen in drie groepen: organisatorische,
bouwkundige en technische.
De organisatorische maatregelen zijn het
eenvoudigst te nemen. Dat begint bij het
daadwerkelijk gebruik van aanwezige
sloten, knippen en schuiven. Gebruik ook
aanwezige tuin- en schuttingdeuren, een
gelegenheidsinbreker zal liever een tuin
kiezen die gemakkelijk toegankelijk is. Leg
geen sleutels op voor de hand liggende
plaatsen: leden van het dievengilde weten
die plaatsen feilloos te vinden. Laat verder
geen boodschappen achter op briefjes of
antwoordapparaat waaruit blijkt dat u (voor
langere tijd) afwezig bent.

Zo'n 25% van de woninginbraken wordt (nog
altijd) gepleegd via de achterzijde van de
woning. Met name de achterdeur blijkt een
relatief eenvoudig te nemen barrière. Helaas
gebeurt het ook nog dat de achterdeur niet
afgesloten is en dat maakt het de gelegenheidsinbreker erg gemakkelijk om 'in te sluipen'
terwijl de bewoners slapen. Om de kans op
inbraak te verkleinen kunt u een aantal maat-

Voor bouwkundige maatregelen kunt u het
best een erkend preventieadviseur raadplegen.
Ook bij u in de omgeving is zo'n erkend
adviseur die precies weet wat u kunt (laten)
doen om het Politiekeurmerk Veilig Wonen
voor uw woning te krijgen. Meer informatie
over het Politiekeurmerk en erkende adviseurs
vindt u op de website van ‘Centrum voor
Beveiliging & Veiligheid’ www.cbenv.nl.
Bij technische maatregelen tenslotte, gaat het
met name om alarminstallaties. Bedenk dat
een alarm een inbraak niet voorkomt doch
slechts signaleert. Erkende preventieadviseurs
kunnen u ook daarover informeren.

woning worden op zoekduur geselecteerd.
Zoekduur is de tijdsduur die wordt gerekend
vanaf de datum van inschrijving. Degene
met de langste zoekduur krijgt de woning
toegewezen.
Woningzoekenden in Velsen kunnen door het
nemen van ‘opties’ of door ‘loting’ voor een
huurwoning in aanmerking
komen. De pilot geldt
alléén voor het optiemodel, dus niet voor de
loting. Deel-nemers aan
de pilot zijn van loting uitgesloten. Het optiemodel
houdt in dat u opties
kunt nemen op groepen
woningen in Velsen. U
komt in een wachtrij te
staan voor deze
woningen.

(groepen woningen). Een optie kost € 5,--.
Wilt u gebruikmaken van de overgangsregeling
dan moet u bij inschrijving uw registratienummer
van Woonservice bij de hand hebben.
Beschikt u niet over internet, dan kunt u zich
ook laten inschrijven en informeren bij één
van de Velsense woningcorporaties of het
kantoor van Woonservice.

Inschrijven in een andere regio
Woningzoekenden uit
Zuid-Kennemerland die
geïnteresseerd zijn in
een huurwoning in Velsen
kunnen zich inschrijven
bij Wonen in Velsen op
www.woneninvelsen.nl.
Hier vindt u ook alle spelregels.
U kunt een onbeperkt aantal opties nemen,
mits verdeeld over verschillende clusters

Gemeentegids online?
www.heemstede.nl

Laatste oproep: Voorzie uw grijze
rolemmer van geldige sticker!
Grijze rolemmers die niet voorzien zijn
van een geldige sticker 2009, worden
vanaf maart niet meer door De
Meerlanden geleegd. Wij roepen
rolemmergebruikers daarom nogmaals
op de toegezonden sticker op de grijze
rolemmer aan te brengen.
In de eerste twee weken van februari
heeft De Meerlanden inwoners hierop geattendeerd met een gele kaart. Ongeveer
1500 rolemmers waren niet voorzien van
een geldige sticker. De gemeente heeft
daarom besloten inwoners nog één keer
de kans te geven de sticker op de rolemmer te plakken. Vanaf maart wordt een
rolemmer zonder geldige sticker niet meer
geleegd en moet de aanbieder zelf het

afval naar de milieustraat moet brengen.
Jaarlijks
in
december
ontvangen
gebruikers van grijze rolemmers een
speciale sticker bij de nieuwe afvalkalender. Deze sticker moet door de
gebruiker geplakt worden op het deksel
van de grijze rolemmer. De sticker met
barcode vormt een controlemiddel dat
onder andere informatie geeft over het
adres waartoe de rolemmer behoort en
de hoogte van de afvalstoffenheffing.
Heeft u nog vragen over het gebruik van
de sticker, de grijze rolemmer of de
afvalkalender?
Neem dan contact op met de afdeling
Publieksinformatie van De Meerlanden
via telefoonnummer (0297) 38 17 17.
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Verleende lichte bouwvergunningen (verzonden 13 februari 2009)

Werk aan de weg

2008.272
2008.349

Van Merlenlaan
tot 28 februari 2009

het vernieuwen van kozijnen/balkonhekken
het plaatsen van twee dakkapellen in het
zijgeveldakvlak

- Zandvoortselaan 84
- Overboslaan 24

Verleende reguliere bouwvergunningen (verzonden 13 februari 2009)

Tot 28 februari 2009 worden de rijbaan en het fietspad in de Van Merlenlaan op een aantal
plaatsen hersteld. Zowel fietsers als wegverkeer kunnen hinder van deze werkzaamheden
ondervinden en worden, waar nodig, ter plekke omgeleid.

2008.282

Burgemeester van Lennepweg/Oude Posthuisstraat
tot 28 februari 2009

2009.017

Tot 28 februari 2009 worden de trottoirs langs de Burgemeester van Lennepweg en de Oude
Posthuisstraat op een aantal plaatsen hersteld. Zowel voetgangers als wegverkeer kunnen
hinder van deze werkzaamheden ondervinden.

Tot 28 februari 2009 worden de fietspaden langs de Sportparklaan op een aantal plaatsen
hersteld. Fietsers kunnen hinder van deze werkzaamheden ondervinden en worden, waar
nodig, ter plekke omgeleid.

Bernard Zweerslaan/Mozartkade/Johannes Verhulstlaan
tot begin maart 2009
Tot begin maart 2009 is het deel van de Mozartkade, ter hoogte van de Beatrixschool, afgesloten voor alle verkeer. Het afgesloten gedeelte is met wegafzettingen en bebording aangegeven. De afsluiting heeft te maken met het plaatsen van damwanden en de voorbereidingen voor de aanleg van een bergbezinkleiding. Bestemmingsverkeer voor de Bernard
Zweerslaan en Johannes Verhulstlaan kan hinder van deze werkzaamheden ondervinden.

2008.283

Glipperweg, tussen Kemphaanlaan en grens Bennebroek
tot april 2009
Tot medio maart 2009 is de oostelijke rijbaan van de Glipperweg tussen de Kemphaanlaan
en de grens met Bennebroek afgesloten. Verkeer richting Bennebroek kan van de weg
gebruikmaken. Autoverkeer richting Heemstede wordt omgeleid via de Herenweg. Fietsers
kunnen in beide richtingen gebruik blijven maken van de Glipperweg. Voor het openbaar
vervoer worden alternatieve opstapplaatsen bij de haltes aangegeven. De werkzaamheden
betreffen het vervangen van het riool en de aanleg van vrijliggende fietspaden.

Crayenestersingel, ter hoogte van Crayenesterschool
tot en met april 2009
Tot en met april 2009 is het deel van de Crayenestersingel voor de Crayenesterschool afgesloten voor alle verkeer. De school is alleen voor voetgangers bereikbaar vanaf de
Lanckhorstlaan. De afsluiting heeft te maken met bouwwerkzaamheden bij de
Crayenesterschool.

Bouwplannen
Aanvragen bouwvergunning
het wijzigen van de zijgevel
het plaatsen van een erfafscheiding

- Ooievaarlaan 6
- Haya van Somerenpad 2

De bovenstaande aanvragen liggen op maandag tot en met donderdag van 08.30 - 17.00 uur en op
vrijdag van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht (Raadhuisplein 1).

het intern verbouwen/uitbreiden van het
- Blekersvaartweg 24
woonhuis, plaatsen dakkapel, wijzigen kozijn
staldeuren, plaatsen raamkozijn en uitbreiden
kap van een van de gebouwdelen

De bovenstaande vergunningen liggen op maandag tot en met donderdag van 08.30 - 17.00 uur en
op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht (Raadhuisplein
1). Belanghebbenden kunnen hiertegen bezwaar maken. Zie kader.

Verleende lichte bouwvergunning (verzonden 13 februari 2009)
2008.261

het bouwen van een serre

- Dinkellaan 25

De bovenstaande vergunning ligt op maandag tot en met donderdag van 08.30 - 17.00 uur
en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht
(Raadhuisplein 1). Belanghebbenden kunnen hiertegen in beroep gaan bij de rechtbank
Haarlem. Zie kader.

Franz Leharlaan
tot eind maart 2009
Tot eind maart 2009 worden in het binnengebied van de Franz Leharlaan werkzaamheden
uitgevoerd. Naast de aanleg van drainage wordt de bestrating op diverse plaatsen hersteld
en nieuwe beplanting aangebracht. Voetgangers en fietsers kunnen hinder van deze
werkzaamheden ondervinden en worden, waar nodig, ter plekke omgeleid.

het intern verbouwen/uitbreiden van het
- Blekersvaartweg 24
woonhuis, plaatsen dakkapel, wijzigen kozijn
staldeuren, plaatsen raamkozijn en uitbreiden
kap van een van de gebouwdelen
het verbouwen en vernieuwen van een winkel - Binnenweg 55
en bovenwoning

Verleende monumentenvergunning (verzonden 13 februari 2009)

Sportparklaan
tot 28 februari 2009

2009.029
2009.030

-

Bestemmingsplan
Starten procedure ontheffing bestemmingsplan en
bouwvergunning
2009.016

het optrekken van de achtergevel

- Havenstraat 15

Het verzoek ligt vanaf 19 februari 2009 gedurende 6 weken op maandag tot en met donderdag van
08.30 - 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht aan het Raadhuisplein 1. Belanghebbenden kunnen hierover zienswijzen aan de gemeente
kenbaar maken. Diegenen die zienswijzen indienen willen wij de gelegenheid geven over de zienswijzen gehoord te worden. U moet hier dan wel uitdrukkelijk om vragen bij het indienen van de
zienswijzen. De hoorzittingen zullen worden gehouden door de medewerkers van Bouw- en
Woningtoezicht tijdens de openingstijden. Voor nadere informatie over het verzoek kunt u zich
wenden tot M. Jansen van de afdeling Bouw- en Woningtoezicht, telefoon (023) 548 57 52.

Informatie over grote projecten?
www.heemstede.nl

Serviceloket Begraafplaats
Alle zaken met betrekking tot overlijden en
begraven zijn op een efficiënte en praktische manier te regelen aan het Serviceloket
Begraafplaats. Nabestaanden kunnen aan
dit loket informatie opvragen en de brochure
over de begraafplaats verkrijgen. Deze
brochure is ook te downloaden vanaf
www.heemstede.nl. Daarnaast is het mogelijk om ook buiten openingstijden een
digitaal informatiepaneel te raadplegen
met daarop een overzicht (dat u kunt uit-

printen) waar graven gelegen zijn en hoe
men er naar toe moet lopen.
Serviceloket, Herfstlaan 3 (rechterkant van
hoofdingang) is geopend op werkdagen
van 09.00 tot 14.00 uur, tel. (023) 528 03 76
(bereikbaar van 09.00 tot 12.00 uur),
fax: (023) 547 98 58, e-mail:
begraafplaats@heemstede.nl. De begraafplaats is toegankelijk van zonsopkomst tot
zonsondergang.
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Agenda
Vergadering gemeenteraad
De gemeenteraad van Heemstede houdt een openbare vergadering op 26 februari a.s. om
20.00 uur in het gemeentehuis. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.
Op de agenda:
- Aanleg kunstgrasveld VEW/HFC Heemstede (bespreekpunt)
- Herziening Brandbeveiligingsverordening, wijziging Verordening heffing en invordering
van leges 2009 en intrekking Verordening heffing en invordering van brandweerrechten
2008 (hamerpunt)
- Vrijstelling bestemmingsplan Landgoederen en Groene Gebieden stal Cruquiusweg
ongenummerd (nabij nr. 45) (hamerpunt)
Kijk op www.heemstede.nl voor de volledige agenda en gerelateerde raadsstukken.
Meer weten? Neem contact op met de raadsgriffie, telefoon (023) 548 56 46 of e-mail:
raadsgriffier@heemstede.nl.

Verordening winkeltijden Heemstede
Door het college van burgemeester en wethouders is, op grond van artikel 8 van de
Verordening Winkeltijden Heemstede, besloten de hierna volgende zon- en feestdagen aan
te wijzen als dagen waarop de winkels voor het publiek in het deelgebied ‘Winkelcentrum
Binnenweg/Raadhuisstraat’ open mogen zijn:
- Maandag 13 april 2009 (tweede paasdag)
- Zondag 19 april 2009 (voorjaarsmarkt)
- Donderdag 21 mei 2009 (Hemelvaartsdag)
- Maandag 1 juni 2009 (tweede pinksterdag)
- Zondag 29 november 2009 (Sinterklaaskoopzondag)
- Zondag 13 december 2009 (kerstkoopzondag, tevens kerstmarkt)
- Zondag 20 december 2009 (kerstkoopzondag)
Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de afdeling Algemene & Juridische Zaken,
telefoonnummer (023) 548 56 07.

24 uur per dag,
7 dagen per week, 365 dagen per jaar
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.

Bezwaar maken of uw mening/zienswijze kenbaar maken
Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen een door de gemeente genomen besluit door binnen
zes weken na de verzenddatum, een gemotiveerd bezwaarschrift te richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Een bezwaar moet zijn ondertekend en zijn
voorzien van naam en adres, datum, een duidelijke verwijzing naar het besluit en de reden van bezwaar.
Over onderwerpen waarover nog geen beslissing is genomen, kunt u uw mening/zienswijze aan de
gemeente kenbaar maken (m.u.v. de aanvragen onder bouwplannen). Richt hiertoe binnen de termijn
van terinzagelegging, schriftelijk uw reactie aan het college van burgemeester en wethouders,
Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Uw reactie zal bij de besluitvorming worden betrokken.
Meer weten?
Neem contact op met de gemeente, telefoon (023) 548 58 68 of e-mail: gemeente@heemstede.nl.

Beroep
U kunt, als u belanghebbende bent, op grond van de Algemene wet bestuursrecht beroep 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
dag van verzending van het besluit aan: Rechtbank Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003
BR Haarlem. Een beroepschrift moet zijn ondertekend en zijn voorzien van naam en adres, datum, een
omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt en de reden van beroep. Bij het beroepschrift moet zo mogelijk een afschrift van het besluit waarop het geschil betrekking heeft, worden overlegd.

Ter inzage
Stukken liggen gedurende openingstijden ter inzage in de het raadhuis, Raadhuisplein 1. De stukken zijn
tevens in te zien in de gemeentelijke openbare bibliotheek (Julianaplein 1).

Landschapsprijs Noord-Holland: doe mee!
Heemstede – Noord-Holland is vele karakteristieke landschappen rijk. Bos, duinen, waterrijk gebied, bollenvelden...
De provincie Noord-Holland werkt aan het behouden en versterken van die karakteristieke Noord-Hollandse landschappen. Heeft u daar zelf een eigen idee over? Zet u zich ook in
voor het landschap? Stuur uiterlijk 11 maart uw idee in en
maak kans op een prijs van 15.000 euro.
Met de Landschapsprijs beloont
de provincie initiatieven, plannen en projecten die een wezenlijke bijdragen leveren aan
de kwaliteit van het Noord-Hollandse landschap, zowel op het
gebied van natuur als cultuur.
De Landschapsprijs draait dit
jaar om het thema ‘het veranderende landschap’. De provincie nodigt iedere particulier, organisatie, groep of gemeente in Noord-Holland uit om deel

te nemen. Graag maakt de provincie van deze gelegenheid gebruik om ook vrijwilligers, die
zich enorm inzetten en vaak veel
bereiken voor het landschap, te
belonen. U kunt een persoon
of groep voordragen waarvan u
vindt dat hij een prijs verdient
voor zijn betekenis in het landschap.
Inzenden
Plannen of projecten moeten

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

voor 11 maart schriftelijk worden
ingediend. Een onafhankelijke
jury van 6 personen beoordeelt
de inzendingen. Kijk op www.
noord-holland.nl voor nadere informatie over de wijze van insturen en criteria waaraan de inzending moet voldoen.
Stuur uw plan, project of
uw voordracht naar:
Provincie Noord-Holland
t.a.v. Jacqueline Groen
Directie Beleid, sector Natuur
Landschap en Recreatie.
Postbus 3007
2001 DA Haarlem.
Voor meer informatie kunt u
ook bellen: 023 5144468 of 023
5143555.

Afvalinzameling Heemstede

Zonder geldige sticker worden
rolemmers niet geleegd

Heemstede - Grijze rolemmers
die niet voorzien zijn van een
geldige sticker uit 2009, worden
vanaf maart niet meer door De
Meerlanden geleegd. De groene
(voor de grote rolemmer) of gele
sticker (voor de kleine rolemmer)
is meegestuurd met de afvalkalender eind vorig jaar. De sticker
met barcode vormt een controlemiddel dat onder andere informatie geeft over het adres waartoe de rolemmer behoort en de
hoogte van de afvalstoffenheffing. Een geldige sticker is vanaf
maart een voorwaarde voor het
legen van de grijze rolemmer.
1500 Huishoudens hadden in

februari nog steeds geen sticker
geplakt. De Meerlanden heeft
de inwoners hierop geattendeerd met een “gele kaart”, een
waarschuwing waarna gewoonlijk de rolemmer niet meer wordt
geleegd. De gemeente heeft besloten inwoners nog één keer
de kans te geven de sticker op
de rolemmer te plakken. Echter,
vanaf maart wordt een rolemmer
zonder sticker niet meer geleegd
en moet de aanbieder zelf het afval naar de milieustraat brengen.
Met vragen kan contact worden
opgenomen met de afdeling Publieksinformatie van De Meerlanden via: (0297) 381717.

