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Tijdelijk kunst in leegstaand 
winkelpand Raadhuisstraat
Heemstede - Kunstenaars zijn 
soms geluksvogels. In het win-
kelpand Raadhuisstraat 63 waar 
voorheen ballonnen in alle kleu-
ren en maten te koop waren, is 
nu tijdelijk kunst tentoongesteld 
en te koop. Een Heemsteeds 
Kunstenaarscollectief van Lilet-
te de Bruin, Annemarie Sybran-
dy, Henk Clair Loeffen, Kees Juf-
fermans en Anja de Vries-Holle-
man kreeg de kans om deze Po-
pUp Gallerie te realiseren in een 
leegstaand winkelpand. Een van 
de aanbevelingen in een on-
derzoek over de leegstand van 
winkelpanden van citymanager 
Martin de Vries is om juist aan 
kunstenaars de lege ruimtes tij-
delijk ter beschikking te stellen. 
Een gelukkige samenwerking 
tussen makelaar, eigenaar, ge-
meente en kunst. 
Anja de Vries, ze maakt onder 
andere geluksvogeltjes van kie-
zelsteentjes op een geschilder-
de achtergrond, trof in de Raad-
huisstraat een winkel aan die 

nog volledig voorzien was van 
winkelinventaris en een prach-
tige verlichting. De vijf kunste-
naars konden direct inrichten en 
bezoekers zijn welkom om te ge-
nieten van hedendaagse kunst 
van Heemsteedse bodem. Anja 
met spontaan werk van Wanna-
bee ‘s, aardige, verdrietige,  lieve, 
spontane, vrolijke creaties van 
kiezels op schilderwerk. Henk 
met schilderijen geïnspireerd op 
historie, op tapijten uit Finland 
tot Nepal en op kleur van land-
schap tot Boeddha. Kleine en 
grote mozaïekobjecten  van An-
nemarie met een grote foto van 
haar bank in Den Haag, een suc-
cesvol buurtproject dat ook in 
Heemstede een kans krijgt. Kees 
Juffermans met zijn ‘junkyart’, 
een aantal kunstcreaties van af-
gedankte industriële materialen, 
natuursteen en hout. Ontdek de 
hond in de telefoon en de foto-
graaf uit 1900. Lilette de Bruin 
laat haar oermoeders zien die 
pronken met de kracht van de 

vrouw. In  papier-maché en gips 
zien we geluksvogels waarbij 
Lilette zich liet inspireren door 
Niki Saint Phalle en Gaudi. 
Een kunstwinkel waar leuke ca-
deautjes te vinden zijn, een crea-
tieve binnenkomer bij een feest-
je. Het is voor de kunstenaars, 
maar ook voor de andere par-
tijen een nieuwe ervaring om 
zo zwarte gaten tussen winkels 
weer tijdelijk een bestemming 
te geven door niet direct com-
merciële organisaties er gebruik 
van te laten maken. Lukt het, 
dan gaan de kunstenaars er mis-
schien laten zien hoe ze werken 
en kunnen ze workshops gaan 
geven. Plannen genoeg. 

De openingstijden aan de Raad-
huisstraat 63  zijn  woensdag van 
13 tot 17 uur, Donderdag en vrij-
dag van 11 tot 17 uur en zater-
dag van 10 tot 17 uur, met al-
tijd een van de kunstenaars aan- 
wezig. 
Ton van den Brink  

 
www.blitzwellness.nl

Zondag = Zonnebankdag! 
Iedere zondag 15 minuten

zonnen voor e10,-

T 023 528 05 55

Raadhuisstraat
19-21

Heemstede

Heemstede - Op zondag 26 fe-
bruari wordt er een vlooienmarkt 
gehouden in Heemstede. In 
sportcentrum Groenendaal aan 
de Sportparklaan 16 zijn die dag 
meer dan 100 kramen te vinden 
met een diversiteit aan goederen. 
Niet alleen de gebruikelijke kle-
ding, speelgoed of huisraad wor-
den hier voor schappelijke prij-

zen aangeboden, maar ook za-
ken als (semi-)antiek, brocante 
en verzamelobjecten zijn aanwe-
zig. De markt duurt van 9.30 tot 
16.30 uur en de entreeprijs be-
draagt 2 euro. Kinderen tot en 
met 11 jaar en onder begelei-
ding hebben gratis toegang tot 
de markt.
Informatie: www.mikki.nl.

Vlooienmarkt Groenendaal

In deze krant:
de Activiteitenkalender van Casca

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

 

v.d. Geest keurslager
Raadhuisstraat 94
tel. 528 64 17
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Ingezonden brieven:
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van 1930

    UW krant!        redactie@heemsteder.nl

Heemstede - Zomer 1958, een trein naar het zuiden des 
lands (foto: Jeroen Doedel). De kleurenfoto laat vrijwel de-
zelfde plek zien op woensdagmiddag 15 februari 2012. In 
november 2010 werden de nieuwe verlichte perronnaam-
borden aangebracht. Opvallend is dat het perron nog steeds 
hetzelfde is, zie de ankerbouten onderin de keerwanden. De 
klassieke witte hekjes zijn in najaar 2004 vervangen, onge-
veer tegelijk met de perronverlenging zuidwaarts.
De trein op de zwart/wit foto is een rasechte klassieker 
maar ook het perronnaambord is er een om goed te be-

waren In het begin van de 70’er jaren is men met perron-
naamborden gekomen die een tl-buis in zich hadden en dus 
verlicht waren.Ongeveer om de 30 jaar worden de perron-
naamborden vernieuwd.

Er is dus heel wat veranderd in de loop der jaren, zowel qua 
omgeving als het station...onvermijdelijk. Meer informa-
tie: info@stationheemstedeaerdenhout.nl of www.station-
heemstedeaerdenhout waar de zwart/wit foto terug te vin-
den is in het hoofdstuk ‘Treinen’.

Het spoor van toen

Heemstedenaar Maarten Divendal 
burgemeester van De Ronde Venen

Lid van de VVD?
Geboren en getogen in Heemste-
de maakte Divendal een opmer-
kelijke carriëre door. Zijn roots 
liggen in een heel groot gezin (12 
kinderen) dat aan de Voorweg 
woonde. Zelf noemt hij het ge-
zin in die tijd Katholiek progres-
sief. Zijn vader bestierde een PR 
bureau dat adviezen gaf aan een 
breed Katholiek netwerk.
Via de Antonius mavo en Hage-
veld belandde de jonge Maarten 
op het MBO in Leiden waar hij 
werd opgeleid tot sociaal cultu-
reel werker. Nog tijdens zijn pe-
riode op Hageveld ontstond zijn 
interesse in de politiek. Hij stond 
op school vaak aan de basis van 
acties. Medeleerlingen maakten 
hem, bij wijze van grap, lid van 
de plaatselijke VVD. Meer voor 
de hand liggend, gezien zijn ach-
tergrond, had het CDA geweest, 
maar toch. Binnen de VVD kreeg 
hij te horen dat hij wel heel erg 
jong was, want het doorsnee 
VVD-lid was minimaal van mid-
delbare leeftijd. 

Robert Long
Zijn studie bracht hem naar het 
Oude Posthuis in Heemstede, 
waar hij niet alleen stage liep 
maar nadien ook kon blijven 

werken. Divendal organiseerde 
jeugdkampen in het Gooi, startte 
cursussen op en was volop be-
zig met uiteenlopende sociale en 
culturele projecten.
Progressief Heemstede (PvdA, 
D66, Groen Links) organiseer-
de in het Raadhuis een bijeen-
komst met als bijzonderheid een 
optreden van de zanger Robert 
Long. Maarten besloot, met een 
paar jongeren, deze bijeenkomst 
te bezoeken, waarbij het in mid-
den bleef of het nu om de poli-
tiek ging of om Robert Long.
Divendal raakte geïnspireerd 
door wat hij te horen kreeg en 
raakte in gesprek. Al snel werd 
hij betrokken bij het werk van de 
fractie, bezocht vergaderingen 
en bereidde stukken voor. Maar-
ten kon zo in de politieke keuken 
kijken bij ervaren en kundige be-
stuurders zoals Harry Borghouts, 
Ad van Amerongen, Saskia Den 
Uyl  en Henk Huisman. Het kon 
niet anders of hij zou op termijn 
raadslid worden voor de PvdA en 
dat gebeurde dan ook in 1986, 
hij was met zijn 28 jaar het jong-
ste raadslid in Heemstede.

Haarlem heeft iets
Intussen vond hij een baan op 
het ministerie van Onderwijs, 

Cultuur een Wetenschappen als 
voorlichter en woordvoerder van 
de bewindslieden. Hij bleef hier 
ruim 12 jaar werken.
Divendal woonde lange tijd in 
Heemstede maar had zeker iets 
met Haarlem. De stad met zijn 
cultuur, diverse bevolkingsgroe-
pen, uitgaansmogelijkheden en 
stedelijke problemen boeide 
hem en hij besloot in Haarlem te 
gaan wonen. Zo zat hij nog dich-
ter op het reilen en zeilen van 
een middelgrote stad. 
Toen ging het snel. Als actief lid 
van de PvdA kwam hij, weliswaar 
op een onverkiesbare plaats te 
staan op de kandidatenlijst voor 
de gemeenteraadsverkiezin-
gen, maar doordat tussentijds 
een paar raadsleden vertrokken 
kwam hij één jaar voor de vol-
gende verkiezingen toch nog in 
de raad. Men zag in Maarten een 
fractievoorzitter en later een toe-

komstig wethouder. Hij was voor 
alle geledingen binnen de PvdA 
Haarlem een acceptabele kandi-
daat. Via het raadlidmaatschap 
in 2000 werd hij fractievoorzitter 
in 2002 en in 2004 wethouder. 
Hij bleef wethouder tot en met 
de verkiezingen van 2010. 

Gedreven burgemeester 
Na een uitgebreid selectieproces 
is Maarten Divendal op 11 no-
vember 2011 benoemd als bur-
gemeester van De Ronde Venen. 
Door het samenvoegen van ver-
schillende kleinere gemeenten, 
waaronder Vinkeveen en Abcou-
de is er een kleine stad ontstaan 
met 43.000 inwoners en met een 
oppervlakte van tien maal die 
van Heemstede.
Divendal voelt zich als een vis in 
het water. Met zijn ruime erva-
ring op verschillende beleidster-
reinen kan hij in deze functie in-
houdelijk prima meedenken aan 
oplossingen. 
Over de afdracht aan de par-
tij waar de burgemeesters in 
Heemstede en Haarlem recen-
telijk de pers mee haalden is hij 
helder. “Ik heb veel te danken 
aan de partij en heb er geen en-
kele moeite mee de partij ook 
financieel te steunen. Ik wist 
waaraan ik begon dus hoor je 
mij niet klagen” Uit alles blijkt 
dat hij van zijn nieuwe functie 
iets wil maken. Het huis in Haar-
lem is verkocht en Divendal zal 
zich binnenkort in Abcoude ves-
tigen. Mooi om te ervaren dat de 
jongste telg uit een groot Heem-
steeds gezin op eigen kracht en 
met veel inzet zich een positie 
heeft verworven waar velen ja-
loers op zullen zijn. Al is het al-
leen al om die mooie Vinkeveen-
se plassen waarover hij nu de 
scepter zwaait.
Eric van Westerloo

Heemstede - Met enige regelmaat spreekt De Heemste-
der met mensen die op de een of andere wijze een bijzon-
dere rol vervullen of vervulde in de relatie tot de Heem-
steedse gemeenschap. Dit maal Maarten Divendal, 
sinds november 2011 burgemeester van de gemeente 
De Ronde Venen.

(Oud-)Heemstedenaren in beeld



Wie na een werkzaam leven toewerkt naar de pensionering nadert voelt zich als een 
Elfstedenschaatser, die het fi nishdoek bij de eindstreep nadert en zich voorbereidt op 

de viering van het heugelijk feit.
Als dan een minister gaat rekenen en stelt dat de pensioengerechtigde leeftijd
vooruitgeschoven moet worden voelt dat als het verplaatsen van de eindstreep

bij Leeuwarden.
De berekening van de minister is een ’streep’ door de rekening.

Door die be-rekening ligt de eindstreep verder weg dan altijd gedacht.
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toch nog ‘vorst’-elijk bezoek
Zoek de verschillen

Oplossing elders in de krant

oplossing
Zoek de verschillen

toch nog ‘vorst’-elijk bezoek
Zoek de verschillen

Oplossing elders in de krant

Heemstede - Steunpunt Vrijwil-
ligerswerk Heemstede publiceert 
haar vacature Top 3. Staat er een 
leuke functie voor u bij, neem 
dan contact op met één van de 
medewerkers van het Steunpunt 
Vrijwilligerswerk Heemstede, be-
reikbaar van dinsdag tot en met 
donderdag tussen 9 en 12 uur 
via 023-5483824. Op www.vrij-
willigerswerkheemstede.nl kunt 
u nog meer vacatures vinden!

Theater-vrijwilliger
‘Zonder een goede organisatie, 
geen goede theatervoorstellin-
gen’. Per seizoen zijn er zo’n 45 
voorstellingen in Theater de Lui-
fel. De coördinator zoekt onder-
steuning bij administratieve ta-
ken, zoals contacten met thea-
terbureaus over technische lijs-
ten per voorstelling en het maken 
van een overzicht van de kaart-
verkoop per voorstelling. Daar-
naast bereid je de praktische za-
ken voor op de voorstellingsdag 
zelf en kun je assisteren bij aller-
lei ad hoc zaken. Voor dit werk 
moet je wel wat stressbestendig 
zijn en affi niteit met theater heb-
ben. Werktijd: op vrijdag. Spreekt 
dit je aan, dan word je ingewerkt 
en draai je al mee in het huidi-
ge theaterseizoen. Het is de be-
doeling dat je minimaal een heel 
seizoen meedraait. Als vrijwilliger 
bij Theater de Luifel kun je gratis 
voorstellingen bijwonen.

Begeleider Paardenactiviteiten
Gezocht wordt iemand die voor 
langere tijd inzetbaar is om zelf-
standig een paardenactiviteit te 
begeleiden op de Zorgboerderij. 
We zoeken een rustig persoon 
die ervaring heeft met kinderen 
en jongvolwassenen met een be-
perking. Het is prettig als je affi -
niteit hebt met paarden. Het doel 
van de paardenactiviteit is dat 
de deelnemer een ontspannen-
de activiteit heeft. Je werkt sa-
men met een vrijwilliger die er-
varing heeft met paarden. Voor 
de volgende dagen of één van 
deze dagen zoeken wij vrijwil-
ligers: maandag, dinsdag, don-
derdag en/of zaterdag van 13:30 
tot 14:30 uur.

Vrijwilligers voor een 
Goed Gesprek
Wij vragen mensen die gespreks-
partner willen zijn voor mensen 
die behoefte hebben aan een 
goed gesprek; die goed kunnen 
luisteren en zich kunnen ver-
plaatsen in een ander; die diep-
gang in een gesprek niet uit de 
weg gaan; die een paar uur in de 
maand zich willen inzetten. De 
doelgroep is zelfstandig wonen-
de ouderen van 55 jaar en ouder. 
U krijgt een korte aanvangstrai-
ning gegeven van 4 dagdelen of 
avonden; begeleiding en nazorg 
vindt plaats aan de hand van 
thema’s en ervaringen.

Vacature Top 3
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De Keukenvernieuwer 
maakt van oud weer nieuw
Regio - “Het is vaak veel voor-
deliger om de keuken te laten 
renoveren, dan om een geheel 
nieuwe keuken te laten instal-
leren. De meeste keukens kun-
nen namelijk jaren langer mee 
als ze maar goed en op tijd wor-
den onderhouden en gereno-
veerd.’’ Aan het woord is ‘Keu-
kenvernieuwer’ Piet Hoekstra uit 
IJmuiden. De Keukenvernieu-
wer bestaat inmiddels vijf jaar en 
heeft een uitstekende naam op-
gebouwd in de gehele regio. 
“De keuken is tegenwoordig 
vaak het middelpunt in het huis’’, 
vervolgt hij. “Maar keukens zijn 
ook aan mode onderhevig en 
steeds vaker wijzigen de kleuren, 
de stijlen en de mogelijkheden. 
En om met de keuken bij de tijd 
te blijven denkt de klant al snel 
dat de hele keuken moet wor-
den vernieuwd, met alle kosten 
en rompslomp van dien.’’ Maar 
dan heeft Piet Hoekstra een be-
tere oplossing. Als Keukenver-
nieuwer is hij gespecialiseerd in 
het repareren en renoveren van 
keukens en het vervangen van 
inbouwapparatuur. De Keuken-
vernieuwer biedt keuze uit een 
grote collectie in zowel klassiek 
als modern. Hoekstra: “We leve-
ren diverse soorten werkbladen 

en deze kunnen worden voor-
zien van een nieuwe kraan en 
spoelbak. Wij hebben een ruim 
assortiment fronten en kleuren 
ter beschikking, naast een gro-
te keuze in grepen. We kunnen 
alles op maat leveren of aanpas-
sen. Daarnaast kan de klant kie-
zen uit een grote collectie mo-
derne inbouwapparaten die door 
betere techniek meestal minder 
energie verbruiken. Wij kunnen 
ze perfect inbouwen. Bij alle on-
derdelen geldt dat wij samen-
werken met gerenommeerde 
merken. Over de kwaliteit hoeft 
men zich dus echt geen zorgen 
te maken, die is voor 100 procent 
gegarandeerd.’’ 

Om kennis te maken met zijn be-
drijf biedt Piet vrijblijvend een 
gratis inspectie aan voor de keu-
ken. Tijdens die inspectie wordt 
de keuken van top tot teen na-
gekeken. Waar nodig worden de 
keukendeuren afgesteld, schar-
nieren en ladegeleiders ge-
smeerd en kleine reparaties di-
rect uitgevoerd. Wie gebruik wil 
maken van deze unieke service, 
neemt telefonisch 0255-527666 
of via www.phoekstra.nl contact 
op met Keukenvernieuwer Piet 
Hoekstra.

Van Bikes4kids naar 
Bikes4all in tien jaar
Heemstede - Een speciaalzaak 
voor kinderfietsen was er niet in 
Heemstede, de vraag was er wel. 
Onder de naam Bike4kids start-
te in 2002 in de Raadhuisstraat 
6 een winkel om juist die klan-
ten te gaan bedienen. Een der-
gelijke speciaalzaak was er niet, 
wel drie gerenommeerde fiet-
senwinkels,  waarvan er twee 
eigenaren in de jaren hierna hun 
deuren sloten. Er kwam ruim-
te voor Bikes4kids om volwas-
sen te worden, de groeistuip 
kwam wat snel, de zaak kreeg de 
bijpassende naam Bikes4all. 
Fietsen voor kinderen is nog 
steeds heel belangrijk, volwasse-
nen zijn ook van harte welkom! 
Vorig jaar is de winkel fors uitge-
breid, de helft groter geworden 
en biedt nu een compleet as-
sortiment fietsen wat u van een 
allround fietsenzaak mag ver-
wachten. Groei is leuk maar de 
filosofie vanaf de eerste dag, 
twintig procent korting op ad-
viesprijzen, bleef dezelfde. Be-
drijfsleider Ramon legt uit dat  
Bike4all met een lagere marge 

kan werken omdat ze veel ver-
kopen en een vlotte service ge-
ven. Twintig procent korting en 
honderd procent service, ze be-
wijzen elke dag dat het kan. Met 
een eigen reparatieafdeling waar 
vier man werkt. 

Merkfietsen met korting
Alle Nederlandse merken als Ba-
tavus, Sparta Gazelle, maar ook 
de merken Koga, Trek en Giant 
met hun specifieke eigenschap-
pen, staan in de winkel te glim-
men. Het kindermerk Loekie als 
troetelkind voorin. Voor de jeugd 
zijn er de omafietsen in zwart 
of alle kleuren die bij je haar of 
shawl moeten passen. De Bata-
vus Old Dutch is zo`n voorbeeld, 
waar iedere tiener mee gezien 
mag en wil worden. Stadsfietsen, 
jongensfietsen, meisjesfietsen, 
mountainbikes, off-road, gezins-
fietsen of trekking, iedere uit-
voering  heeft zijn eigen eigen-
schappen, waar je soms bij de 
aankoop wel wat adviezen kan 
gebruiken. Daar staat dan de 
vakman van Bike4all  voor klaar. 

Toppers zijn al enkele jaren de 
elektrische fietsen, de E-bikes 
die met de technische vooruit-
gang in de laatste jaren aan ima-
ge gewonnen hebben. Het idee 
van altijd wind mee, spreekt 
steeds meer mensen aan. Spar-
ta is een belangrijk merk bij de 
E-fietsen met twee heel verschil-
lende benaderingen van trapon-
dersteuning. Bij de ION is het 
de aparte software waarmee 
je  fietsprogramma’s kan invoe-
ren en een display op het stuur, 
bij EMOTION is een eenvoudige 
knop die de trapondersteuning 
regelt. Inmiddels is er een rui-
me keuze uit diverse merken E-
fietsen met allemaal hun speci-
fieke kenmerken, waarbij u een 
goed advies krijgt om een keus 
te maken. Gewicht, actieradi-
us, garantie, verzekering, Ra-
mon denkt wel even met u mee! 
Met hem staat een team jonge 
‘Bikes4allers’ klaar om u op de 
fietsweg te helpen en te hou-
den. Op de Raadhuisstraat 6 , 
tel. 023-5477105.
Ton van den Brink

Te gek om los te lopen!
Heemstede - Ieder jaar vormen de talrijke paar-
se krokussen een prachtig kleed in de voortuin van 
Kennemerduin. Alles bewoners van het verzor-
gings- en verpleeghuis genieten hier enorm van. 
En juist daarom is het zo jammer dat veel honden-
bezitters gebruikmaken van deze grasmat.
Iedere dag komen veel baasjes met hun hond naar 
de voortuin, stappen over het hekje heen (!) en la-
ten hun hond daar zijn behoefte doen. Dwars door 
alle opkomende krokussen heen (zo’n 10 centi-
meter hoog), worden ballen en stokken gegooid, 
die de hond in volle vaart probeert te pakken; on-
dertussen worden de krokussen plat getrapt door 
mens en dier. Vervolgens wordt er nog eens hard 
gegraven met hun poten, zó hard dat de aarde in 
het rond vliegt.
Ook de bewoners van Kennemerduin kunnen hier 
fijn wandelen, maar worden belemmerd in hun ‘ui-
tje’, omdat honden naar hen toe rennen en zij hier 
niet altijd van gediend zijn. De honden dienen in 

ieder geval aangelijnd te worden (staat ook op 
meerdere bordjes), en de hondeneigenaar dient 
de hondenpoep zelf op te ruimen. Dit wordt ech-
ter nooit gedaan en het is zelfs zo erg, dat bewo-
ners van Kennemerduin de wielen van hun rollator 
of rolstoel moeten schoonmaken voordat zij weer 
naar binnen kunnen. Bij de voordeur van Kenne-
merduin hebben emmer en borstel al een vaste 
plek gekregen! Als iemand de hondenbezitters 
hierop aanspreekt, krijgt die te horen dat zij “hier 
zo fijn wandelen, en de hond ook!”
In Heemstede zijn twee gebieden waar de hond 
los mag lopen, in Groenendaal en omgeving Bron-
steevaart. De tuin is voor en van de bewoners van 
Kennemerduin, en zij willen daar graag van ge-
nieten! Er zijn zoveel andere plekken waar u kunt 
wandelen met de hond en waar hij zijn behoefte 
kan doen. Hoe zou u het vinden als dit allemaal in 
uw tuin gebeurt?!
C. Uitendaal

INGEZONDEN Nieuwe naam: 
Biljartvereniging Bennebos
Bennebroek - Lang hebben de 
biljarters die vrijwel dagelijks te 
vinden waren in Zorgcentrum 
Overbos gezocht naar een pas-
sende ruimte om hun geliefde 
biljartspel te blijven spelen. De-
ze druk werd veroorzaakt door 
sloopplannen van Overbos.
In Huis te Bennebroek op de 
Binnenweg in Bennebroek zijn 
ze uiterst gastvrij ontvangen. 
Leuk dat één van de bewoners 
al lid is geworden van deze ver-
eniging die nu de naam draagt: 
Bennebos!
De biljartvereniging telt momen-
teel 16 leden met een vrij gro-
te spreiding in speelsterkte. Ge-
speeld wordt van dinsdag tot en 
met vrijdag zowel in de ochtend 

als in de middag in vaste groep-
jes van 2 á 3 personen.
Tevens vinden er een paar keer 
per jaar onderlinge wedstrijden 
plaats en nemen de leden deel 
aan een competitie met twee an-
dere verenigingen: Schalkweide 
en Westerduin.

Het  hoofdthema van de club is 
dat meedoen belangrijker is dan 
winnen, gecombineerd met veel 
plezier in het spel. Wanneer u 
dat uitgangspunt ook belang-
rijk vindt dan bent u welkom bij 
Biljartvereniging Bennebos. Bent 
u geïnteresseerd dan kunt u zich 
melden bij Hans Baars, 023-
5290664 of Ad de Jongh, 023-
5287278.
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Open ochtend
op de Willinkschool

Bennebroek - Op donderdag 
8 maart opent de Willinkschool 
in Bennebroek haar deuren 
voor ouders en andere belang-
stellenden. Bezoekers ontvan-
gen informatie over de Willink-
school en kunnen op hun ge-
mak rondkijken. Het program-
ma draait op die ochtend ge-
woon door, zodat iedereen ken-
nis kan maken met de dagelijk-
se gang van zaken. De open 
ochtend duurt van 9.00 uur tot 
11.30 uur. Ouders die zich aan 

het oriënteren zijn op het ba-
sisonderwijs in Bennebroek zijn 
van harte welkom om de sfeer 
te proeven tijdens de open och-
tend van de Willinkschool in 
Bennebroek.

De Willinkschool, gesticht in 
1904 door mevrouw J.G.M. Wil-
link, is een middelgrote basis-
school in Bennebroek. Achter 
de oude monumentale gevel 
wordt op eigentijdse wijze les 
gegeven. 

NL DOET in Heemstede 
nu al groot succes
Heemstede – Op 16 en 17 
maart organiseert het Oran-
je Fonds voor de 8e keer NL 
DOET, de grootste vrijwilligers-
actie van ons land. Maatschap-
pelijke organisaties in Heemste-
de meldden 11 klussen aan voor 
NL DOET. Voor het eerst zijn in 
99 procent van alle gemeen-
ten klussen te doen op 16 en 17 
maart. Een record. Het Oranje 
Fonds roept iedereen op om zich 
op deze dagen in te zetten voor 
sociale organisaties. NL DOET 
een unieke kans is voor een leu-
ke dag uit, waarop je tegelijker-
tijd ook iets goeds doet voor een 
ander. 
Maatschappelijke organisaties 
maken dit jaar in grote geta-
le gebruik van NL DOET. Er zijn 
nu al 6629 klussen aangemeld, 
40 procent meer dan vorig jaar 
op dit tijdstip. Tijdens NL DOET 
verzetten vrijwilligers werk waar 
de organisaties normaal niet aan 
toekomen. Voor tweederde van 
de klussen vroegen de klusor-
ganisaties bij het Oranje Fonds 
een kleine financiële bijdra-
ge aan voor bijvoorbeeld klus-
benodigdheden. Op de specia-
le website staan op dit moment 
11 klussen in HEEMSTEDE. Nu 
is het aan bedrijven, kantoren, 
scholen, ambtenaren, families 
en andere inwoners om op 16 en 

17 maart de handen uit de mou-
wen te steken. Op www.nldoet.nl 
kunnen zij een leuke klus in de 
buurt vinden.
 
Het Oranje Fonds steunt socia-
le initiatieven met geld, kennis 
en contacten. Per jaar besteedt 
het 32 miljoen aan organisaties 
die een betrokken samenleving 
bevorderen in het Koninkrijk der 
Nederlanden. Vrijwilligers vor-
men de basis van alle organisa-
ties die door het Oranje Fonds 
worden gesteund. Met NL DOET 
geeft het Fonds hier een col-
lectieve impuls aan. Het Oranje 
Fonds wordt gesteund door de 
Nationale Postcode Loterij, De 
Lotto en Vrienden van het Oran-
je Fonds. De Prins van Oranje en 
Prinses Máxima zijn bescherm-
paar van het Fonds.

Maleisië 
inspireert 

Bennebroek
Bennebroek - Op vrijdag 
2 maart is Maleisië in meer 
dan 150 landen aandachts-
land voor gebed. Zo ook in 
kerkgebouw Het Trefpunt, 
Akonietenplein 1 in Benne-
broek. Vrouwen uit Malei-
sië hebben de teksten voor 
de bijeenkomst gekozen met 
als thema: gerechtigheid voor 
allen! In teksten en gebe-
den komt Maleisië dichterbij; 
met een collecte worden drie 
projecten in Maleisië ge-
steund. Een voor opvoeding, 
onderwijs en medische zorg 
aan kinderen met verstan-
delijke en/of lichamelijke be-
perking; een voor hulp aan 
slachtoffers van mensenhan-
del en een voor dakloze ge-
zinnen. 
Aanvang 19.00 uur, na afloop 
koffie en thee en aansluitend 
is er het Trefpuntcafé.

Heemstede – Christie Zijs-
ling en haar man genoten vori-
ge week dinsdag van een heer-
lijk Valentijndiner op Landgoed 
Groenendaal. Zij was als win-
naar gekozen uit de aanmeldin-
gen ‘Wie is uw liefste Valentijn?’. 
De mooiste motivatie werd be-
loond met een 9,5-gangen me-
nu in het sfeervolle Heemsteed-
se restaurant aan de rand van 
het Groenendaalse bos. Chris-
tie vond dat haar man het diner 
had verdiend. “Hij moet veel in-
leveren, maar zal nooit moppe-
ren”, vertelde Christie in haar 
mail naar de redactie. Door ge-
zondheidsproblemen moest ze 
heel veel aan haar echtgenoot 
overlaten. Een echte verrassing 
dus, voor het stel dat op Valen-

tijnsdag 2012 naar het landgoed 
toog. Daar aangekomen werden 
zij enthousiast ontvangen door 
Denise, verantwoordelijk voor 
de pr van het restaurant. Gestart 
werd met een glas roze bubbels, 
vanwege Valentijnsdag. “Na het 
nemen van de foto werden wij 
verrast met het 9,5 gangen-me-
nu.Kleine, verfijnde porties, elke 
keer mooi opgediend door Re-
nee. De avond vloog voorbij”, al-
dus Christie. “Na ruim vier uren 
genieten kwam er een einde aan 
ons Valentijnsdiner. Met een ro-
de roos als aandenken verlieten 
wij het restaurant. Het was een 
heerlijke avond en we kijken er 
met plezier op terug…” 
Een mooi betoog waar verder 
niets aan toe te voegen is!

Valentijnsdiner schot in de roos

Blitz geeft twintig zonnebanksessies weg!
Verantwoord bruinen doet een mens goed
Heemstede – Sinds bekend is 
dat de zon een groot verstrek-
ker van vitamine D is en dus ge-
zond is voor een mens, rijst de 
vraag hoe je dan het beste ‘ge-
bruik’ kunt maken van deze na-
tuurlijke vitamine D-bron. Zon-
nebaden denkt u. Want wat is er 
lekkerder dan je te nestelen op 
een zonnebed in de tuin of aan 
het strand en dan maar ‘bakken’. 
Hier moeten we een kritische 
kanttekening plaatsen, want 
zonnebaden is helemaal niet zo 
gezond als gedacht. Vele onder-
zoeken wijzen uit dat lang en on-
beschermd zonnen meer schade 
kan aanrichten op de huid dan 
goed is. Jammer, vinden veel 
mensen, want die zonnestralen 
op je lichaam voelt zo ontspan-
nen en bovendien zie je er be-
ter uit met een kleurtje. Dus we 
wíllen het wel graag, van de zon 
genieten maar zonder gevaar 
voor gezondheidsschade. Hoe 
kun je nu op verantwoorde wijze 
genieten van de zon? Gelukkig 
is het antwoord eenvoudig en 
zeer dichtbij. Namelijk in de 
Raadhuisstraat 19-21. Daar is 
Blitz Wellness gevestigd. Blitz 
heeft alles op gebied van wel-
daad voor gezondheid en geest 
onder zijn dak. De ontvangst-
ruimte is een opmaat voor 
de overige vertrekken van dit 
prachtige bedrijf. Hier kunt u 
ontspannen met een hoofdletter 
O. We gaan nu niet in op de mo-
gelijkheden daartoe, zoals floa-
ten, massages en schoonheids-
behandelingen maar beperken 
ons tot het verantwoord zon-
nen. Want dat gebeurt op de ge-

avanceerde zonnebanken die er 
staan bij Blitz. 
Ook als u een lichte tot zeer lich-
te huid heeft, kunt u veilig zon-
nen. Uw huid wordt eerst via 
een computergestuurde metho-
de (Easy care) getoetst zodat het 
type bank en het aantal minuten 
daarop afgestemd kan worden. 
Daarmee gaat u aan de slag, 
uiteraard geadviseerd door een 
van de medewerksters van Blitz. 
De grote zonnebanken staan elk 
in een aparte ruimte, die net als 
de andere vertrekken minimalis-
tisch zijn ingericht, wat heel rust-
gevend werkt. Materialen waar-
mee de inrichting is voltrokken 
zijn duurzaam, puur en stijlvol. 
Zonnen gebeurt bij Blitz dus in 
een verantwoorde en rustge-
vende omgeving. Wie gebruikt 
maakt van de zonnebanken al-

hier zorgt voor haar/zijn lichaam. 
Want zon kan een weldaad zijn, 
mits goed gedoseerd. Bezoek 
Blitz en ervaar het zelf. 

Gratis zonnebanksessies! 
Blitz Wellness biedt de mogelijk-
heid gratis kennis te maken met 
verantwoord zonnen en geeft 
daartoe maar liefst twintig ses-
sies cadeau! Wat moet u doen 
om in aanmerking te komen? 
Heel makkelijk. Stuur een mailtje 
naar de redactie van de Heem-
steder: redactie@heemsteder.nl 
Vermeld uw adres en telefoon-
nummer. De redactie pikt twin-
tig mensen uit; zij krijgen bericht 
via mail. 
Blitz Wellness, Raadhuisstraat 
19-21, Heemstede. Tel. 023- 
5280555. www.blitzwellness.nl
Joke van der Zee
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Ineke Smit Uitvaartverzorging:

“Ik verzorg een betaalbare 
uitvaart voor iedereen”

 

 

 

 

Aangifte Inkomstenbelasting 

 Arjen van Wonderen spoort alle aftrekposten op.  

Jan van Goyenstraat 25A, 2102 CA Heemstede. 
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Heemstede - Ineke Smit Uitvaartverzorging 
kan een betaalbare uitvaart verzorgen voor 
iedereen. Ineke Smit: “Het voelt als mijn mis-
sie om een mooie, warme en persoonlijke uit-
vaart voor alle mensen te verzorgen; met een 
ruime maar ook voor mensen met een klei-
ne beurs. Al is het budget klein, ook dan kan 
het een mooie uitvaart worden, het te beste-
den bedrag is mijn uitgangspunt.  Ik werk niet 
met een starttarief maar met een uurtarief;  de 
ene keer werk ik 7 uur of 10 uur en soms 18 
uur, dit hangt af van de mogelijkheden en de  
wensen. Verder werk ik met inkoopprijzen; de 

goedkoopste kist kost bijvoorbeeld 200 euro.”
Zij vervolgt: “De familie kan veel zelf doen als 
zij dit willen,  ik help hen waar nodig; dat gaat 
heel natuurlijk, open en eerlijk. Soms wil een 
familie bijna alles zelf doen, zij betalen mij dan 
ook alleen de gewerkte uren en niets meer. 
Een betaalbaar afscheid met zorg, warmte, be-
trokkenheid, aandacht en creativiteit is voor ie-
dereen bestemd , dat is waar ik voor sta.”

Meer informatie: www.inekesmit.nl of 06- 
54661799. U kunt geheel vrijblijvend een kos-
tenopgave vragen.

Heemstede – Vol goede moed 
en met nog  meer lef begon Lida 
Bosman met Bert en  zoon Joost 
de winkel in exclusieve keuken, 
tafel en woonaccessoires Dis en 

Design. Drie en een half jaar la-
ter schenkt Bert heerlijke koffie 
in een heel aparte design kof-
fiebeker met een zoetje uit een 
grappig `zoethoudertje`. Met 
spijt in zijn stem vertelt hij hoe 
mooi bij de start de vooruitzich-
ten waren met een levendig aan-
tal kleine winkels tegenover hun 
winkel aan de Raadhuisstraat . 
Of een grote supermarkt in dat 
pand van de vroegere Gratema 
garage. Dat pand bleef echter 
donker, somber, gesloten. Nog 
altijd jammer van deze entree 
van het WinkelCentrum. 
De rest van de winkelstraat 
fleurde op met hun  komst. Klan-
ten vonden hun assortiment 
prachtig. Maar je moet groei-
en! Dat zat er met een terughou-

dende economie niet in. Ze hoef-
den geen grote winsten te ma-
ken, een eventuele winst zou di-
rect in nog meer design gestopt 
zijn. Groei in collectie en passie. 
Bert: “We hebben gelukkig nog 
altijd werk gehad buiten de win-
kel, dus voor ons bestaan is het 
geen probleem, maar het gaat 
wel aan je hart dat je dit moois 
moet opgeven.”

Design dat uit Heemstede ver-
dwijnt. Lida, Joost en Bert, ze 
willen hun trouwe  klanten be-
danken. Dis en Design aan de 
Raadhuisstraat 18 B houdt een 
slotverkoop tot 25 februari, daar 
zijn nog leuke designspullen tus-
sen te vinden. 
Ton van den Brink

Heemsteedse ZZP’ers 
divers, oud en onverzekerd
Heemstede - De gemeen-
te Heemstede organiseerde 
een bijeenkomst voor inwoners 
die als ZZP’er staan ingeschre-
ven. Na een enquête onder de 
ZZP’ers werd op 16 februari het 
resultaat bekendgemaakt. 
Een ZZP’er is een zelfstandige 
zonder personeel die diensten of 
goederen levert en daarvoor zelf 
het risico draagt. In Heemstede 
zijn er 1055 en dat is 7 procent 
van de beroepsbevolking, lande-
lijk ligt dit percentage op 10 pto-
cent. De Heemsteedse ZZP’er is 
relatief oud met een gemiddelde 
leeftijd van 55 jaar, waar dit lan-
delijk op 45 jaar ligt.
Ruim 59 procent is man en 41 
procent vrouw opvallend is ook 
het grote aantal mensen boven 
de 64 jaar die nog als ZZP’er 
staan ingeschreven. Bijna de 
helft van alle ZZP’ers heeft een 
gezin met kinderen. Een groot 
deel van deze groep is al heel 
erg lang ZZP’er zelfs twintig jaar 
of langer. Niet vreemd is dat in 
Heemstede 30 procent van de 
ZZP’ers werken in de zakelijke 
dienstverlening.

Meerderheid merkt de
terugval in de economie
Waarom mensen voor deze be-
roepsgroep kiezen is uiteenlo-
pend, maar het gevoel van vrij-
heid, eigen baas zijn en in deze 
positie gedwongen te zijn door 
de thuissituatie of ontslag werd 
ook veel genoemd. Ongeveer 40 
procent doet zijn of haar werk-
zaamheden voor de helft bin-
nen de gemeente. Over de vraag 
waar de gemeente ZZP’ers mee 
behulpzaam kan zijn waren de 
meningen verdeeld. Een grote 
groep zag een taak weggelegd 
voor de gemeente om netwerk-
bijeenkomsten te organiseren. 
Gastvrouw van de bijeenkomst, 
burgemeester Heeremans, kon 
direct al toezeggen dat de ge-
meente één bedrijven-contact-
functionaris zal aanstellen. On-

geveer de helft van de ZZP’érs 
geeft aan wegens de slechte 
economische situatie minder op-
drachten te hebben, bij de rest 
bleef het min of meer constant 
en 17 procent gaf aan juist nu 
te groeien. Twintig procent zag 
de inkomsten het afgelopen jaar 
gehalveerd. De meeste ZZP’ers 
zitten in een situatie waarbij er 
sprake is van tweeverdieners, 
zodat er een vangnet aanwezig 
is als de zaken slechter lopen. 
Ruim de helft beschikt over vol-
doende financiële buffers.

Slecht verzekerd
Heel opvallend is dat 75 procent 
van de ZZP’ers geen voorzienin-
gen heeft getroffen voor arbeids-
ongeschiktheid. Uit de discus-
sie bleek dat de kosten om ar-
beidsongeschiktheid af te dek-
ken hoog zijn. Menig ZZP’er 
kiest er daarom voor het risico 
maar te lopen. Aan pensioenop-
bouw heeft 65 procent gedacht 
maar 35 procent heeft ook dat 
nog niet geregeld. Uit een stage-
onderzoek dat Milou Vogelsang 
voor de gemeente heeft uitge-
voerd blijkt dat de ZZP’ers in ho-
ge mate kunnen bijdragen aan 
de bedrijvigheid in de gemeen-
te en daarmee nieuwe bedrijvig-
heid aantrekken. 
Uit de opmerkingen vanuit de 
zaal viel op te maken dat men 
vooral grote moeite heeft met 
het zich niet of alleen tegen zeer 
hoge kosten te kunnen verze-
keren. Mogelijk kan een grote 
groep ZZP’ers collectief een ver-
zekering afsluiten. Verder kwam 
het verschil tussen hen die al-
leen met het hoofd werken en 
zij die handarbeid verrichten qua 
beleving duidelijk naar voren.
De groep is verre van homogeen, 
maar dat neemt niet weg dat de 
gemeente bereid is waar moge-
lijk te willen faciliteren. Tenslotte 
zullen de ZZP’ers toch het mees-
te werk zelf moeten doen. 
Eric van Westerlo o

Dis en design houdt slotverkoop
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Muziektaarten Tummers 
voor Harmonie St. Michael
Heemstede - De gestolen pau-
ken, grote trom, kleine trommels, 
xylofoon en nog andere instru-
menten zullen vervangen moe-
ten worden en de verzekering 
zal hooguit een dagwaarde ver-
goeden. Met ander woorden, het 
gaat veel centjes kosten om de 
Harmonie St Michaël, de trots 
van Heemstede, wereldberoemd 

in Noord-Holland, weer op vol-
le strekte te kunnen laten spelen 
na de diefstal van hun aanhang-
wagen. Er zijn hartverwarmende 
initiatieven ontplooid, er komen 
nog  meer activiteiten.  Vincent 
en Marijke van den Bosch van 
Patisserie Tummers aan de Bin-
nenweg wilden niet langer wach-
ten. Zij dachten nog aan de actie 

van vorig jaar, waarbij ze met de 
verkoop van speciale (heel lek-
kere) bijtjes toch ruim 1500 euro 
konden overhandigen op de Kin-
derboerderij aan imker Pim Lem-
mers, waarvan eerder een aantal 
bijenvolken in de brand omgeko-
men waren. Deze actie is verge-
lijkbaar. Hier is weer een orga-
nisatie gedupeerd zonder eni-
ge schuld. Ze gaan muzieksleu-
tels maken van schuim, vijfenze-
ventig cent per stuk in de lekkere 
winkel van Tummers aan de Bin-
nenweg 133. De volle vijfenze-
ventig centen gaan naar de Har-
monie. Tummers zorgt voor de 
ingrediënten en het handwerk. 
Het ontwerp van de muzieknoot 
is zo leuk, dat ook een taart ge-
maakt werd en die gaat 9,95 euro 
kosten, waarvan per taart 3 eu-
ro voor de Harmonie St. Michael 
bestemd is. Tummers hoopt hier-
mee  meer dan 1500 euro op te 
halen voor dat goede muzika-
le doel, de Harmonie weer op de 
eigen grote trom te laten slaan! 
Vanaf nu tot 21 maart als actie bij 
patisserie Tummers.
Ton van den Brink

Droom komt uit
Toen begin 2011 werd aange-
kondigd dat Roger Federer zou 
gaan spelen tijdens de 39e edi-
tie van het ABN AMRO World 
Tennis Tournament 2012 in Rot-
terdam, was mijn aandacht ge-
lijk getrokken. In de afgelopen 
jaren is Federer toch wel mijn 
grootste held geworden, van-
wege het feit dat ik hem een 
geweldige sportman vind en 
bovendien misschien wel de 
beste tennisser aller tijden. El-
ke wedstrijd die hij speelt, zo-
wel tijdens een Grand Slam als 
tijdens een kleiner ATP-toer-
nooi, zit ik voor de buis of volg 
ik de stand live op internet. Tot-
dat de kans zich dus voordeed 
om hem eindelijk in het echt te 
gaan zien spelen! 
Woensdag 15 februari zag ik 
hem voor het eerst spelen in 
Ahoy Rotterdam en was daar-
van zo compleet onder de in-
druk dat ik gelijk kaartjes voor 
de volgende ronde en voor de 
finale kocht. Er deed zich ook 
nog een gelukje voor: een 
vriendin (en medebewonde-
raar van Federer) van mij, Bi-
biche den Hollander, won via 
een prijsvraag twee vrijkaarten 
voor de halve finale, waardoor 
ik dus ook op zaterdagavond 
van de partij was. Gewapend 
met een spandoek met daarop 
de tekst ‘Dutch girls love Fe-
derer’, shirts en petjes van Fe-
derer zaten we op een mooie 
plek in Ahoy waar we al heel 
wat bekijks trokken. Toen bleek 
dat we niet alleen opvielen bij 
de mensen om ons heen, maar 
ook door de camera in Ahoy. 
Op groot scherm verschenen 
we in beeld toen de fanatiekste 
supporter(s) werd(en) gezocht. 
Wij zouden Federer mogen ont-
moeten zodra hij deze halve fi-
nale zou winnen! 
Nog nooit ben ik zo zenuwach-
tig geweest tijdens een wed-
strijd van hem. Ik heb heel wat 
klamme handjes gehad in de 
afgelopen jaren, maar nu durf-
de ik de laatste paar games am-
per nog te kijken. Er hing toch 
wel heel veel af van deze winst, 
want zodra hij zou verliezen zou 
onze meet and greet niet door-

gaan. Vervelend genoeg was dit 
ook niet één van Federers bes-
te wedstrijden en speelde zijn 
tegenstander behoorlijk goed. 
Het bleef spannend tot diep in 
de laatste set, waarna Federer 
uiteindelijk toch aan het laatste 
eind trok. 
In een soort van roes werden 
we meegenomen door een me-
neer van de pers, waarna we 
‘achter de schermen’ beland-
den. Hier moesten we nog zo’n 
driekwartier wachten, waarin 
de zenuwen steeds meer toe-
namen en we ons steeds meer 
begonnen te beseffen hoe bij-
zonder deze ontmoeting eigen-
lijk zou gaan worden. Gelukkig 
werden we gerustgesteld door 
de medewerkers van het toer-
nooi, die ons ervan verzekerden 
dat Federer een hele aardige 
man is. En wat een gelijk ble-
ken zij te hebben! Na de pers-
conferentie bijgewoond te heb-
ben, mochten we hem dan ein-
delijk ontmoeten. Zo’n vijf foto-
grafen bleven bij ons en toen 
stond hij, ’s werelds beste ten-
nisser ooit, plotseling voor onze 
neus. Nadat we handen hadden 
geschud en en een leuk praatje 
gemaakt hadden, waarin hij on-
der andere vroeg waar vandaan 
we kwamen en of we bij de fi-
nale zouden zijn, vroeg hij of we 
met hem op de foto wilden en 
of we handtekeningen wilden 
hebben. Ja, natuurlijk Roger! 
In een vluchtig moment dacht 
ik dat ik een soort beroemd-
heid was, toen ik gearmd met 
Federer op de foto mocht en 
de pers gretig zat te flitsen met 
hun enorme camera’s. Handte-
keningen op onze shirts en pet-
jes rijker liepen we achter hem 
aan de persruimte uit. 

Ik had nooit van mijn leven dur-
ven dromen dat ik hem, in mijn 
ogen een compleet onbereik-
baar persoon, zou mogen ont-
moeten. Toch is het, aan de fo-
to’s en handtekeningen te zien, 
waarheid geworden en bewijst 
het maar weer dat dromen toch 
wel degelijk werkelijkheid kun-
nen worden! 
Iris Harrewijn (19 jaar)

INGEZONDEN

Kan de Binnenweg nog 
beter? Ja,  zegt D66
Heemstede - Op 2 februari wer-
den op het stadhuis in Heemste-
de de resultaten gepresenteerd 
van het ‘Koopstromenonderzoek 
Randstad 2011’ waarbij Heem-
steedse gegevens werden ver-
geleken met landelijke trends. 
Hieruit ontstond een goed beeld 
van het koopgedrag in Heem-
stede en van ontwikkelingen in 
de detailhandel. Uit de onder-
zoekscijfers viel op te maken dat 
Heemstede een zeer aantrek-
kelijk centrum heeft en dat het 
als winkelcentrum relatief hoog 
scoort. 
Dat heeft twee redenen. In de 
eerste plaats blinkt Heemste-
de uit in kwalitatief hoogwaar-
dige food-speciaalzaken. Om-
dat Heemstede ook wat super-
markten betreft ruim bemeten is 
(gemeten in vloeroppervlakte), is 
ons dorp zeer aantrekkelijk voor 
de dagelijkse boodschappen. In 
de tweede plaats maakt de mo-
de- en luxesector het winkelaan-
bod compleet, waardoor een ge-
zellige sfeer en uitstraling ont-
staan. 
In vergelijking tot de andere ste-
den blijkt de Binnenweg min-
der last te hebben van de econo-
mische recessie en ook de ver-
schuiving naar internetaankopen 
treft de Binnenweg minder hard 
dan elders. Verbeteringen liggen 
vooral in de behoefte aan meer 
sociaal contact. De bibliotheek 

of een Grand Café op een stra-
tegische locatie, dat zou de win-
kelstraat verder verbeteren. 
Een ding wordt zeker duidelijk 
uit dit objectieve onderzoek: de 
hardnekkige gedachte die leeft 
in de lokale politiek dat een forse 
uitbreiding van het aantal vier-
kante meters supermarkt nood-
zakelijk is voor het overleven van 
de Binnenweg, snijdt geen hout. 
Want supermarkten blijken hun 
positieve invloed op de rest van 
het winkelbestand te beperken 
tot de food-speciaalzaken (die 
het al erg goed doen in Heem-
stede), maar dan alleen als ze in 
het zicht liggen. 

De komende periode komt de 
verbetering van de Binnenweg 
meerder malen aan bod in de 
Heemsteedse gemeenteraad. 
Voor D66 zijn bovenstaande 
conclusies, gebaseerd op objec-
tief onderzoek het uitgangspunt. 
Supermarkten moeten de mid-
denstand ondersteunen en zijn 
geen doel op zich. Het streven is 
een winkelbestand dat uitblinkt 
in kwaliteit, en waar u ook blijft 
hangen voor een gezellig hapje 
en een drankje.

Heeft u suggesties voor de Bin-
nenweg, mail ze naar:
D66@heemstede.nl.
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Haarlem Roze stad organiseert tennistoernooi
Regio – In het kader van Haar-
lem Roze Stad worden evene-
menten georganiseerd om de 
acceptatie en emancipatie van 
de roze gemeenschap te be-
vorderen. Naast debatten, fees-
ten en culturele activiteiten vin-
den ook sportieve evenementen 
plaats. Eén daarvan is een In-

door tennistoernooi, dat zater-
dagavond 25 februari plaatsvindt 
in de Fablohal, Marcelisvaartpad 
11, Haarlem. Het toernooi begint 
om 19.30 uur en zal ongeveer tot 
middernacht duren. De kosten 
zijn 10 euro per persoon. 

Aanmelden via de website van 

Roze Stad: www.haarlemroze-
stad.nl Alle deelnemers ontvan-
gen een leuk aandenken.
Er kan slechts een beperkt aan-
tal deelnemers meedoen. Op de 
site: www.haarlemrozestad.nl 
vind je het inschrijfformulier en 
meer informatie over het toer-
nooi en Roze Stad.

Weer volle winst voor
Van der Meer en Posthuma
Regio - Wederom was er op de wekelijkse bridge-avond van Bel 
Air in de A-lijn geen eer te behalen tegen Irma v.d. Meer en Tine 
Posthuma. Met 63,58% gingen zij weer met de eer strijken. Jan 
en Joop Warmerdam werden met 58,08% tweede en toen viel er 
een gat van 7%. Op de derde plaats kwamen de net gepromoveer-
de Martien en André Mesman uit op 51,25%.  Joke v. Dam was 
weer terug aan de bridgetafel en samen met haar partner Ani-
ta v.d. Meulen ging het niet zo goed. Met 40,92% eindigden zij op 
de laatste plaats.  Een paar samengestelde paren deden het re-
delijk. Theresia v.d. Horst met Gerard v.d. Berk (48,75%) en Hel-
mie v.d. Berg met Agnes Hulsebosch (47,75%).  Liesbeth Warmer-
dam en Ans Pieters  zijn nog te wisselvallig om een gevaar op te 
leveren voor de top. Nu weer matig met 46,67%. Ina Langeveld en 
Ria Brandwijk traden voor het eerst in hun carrière bij Bel Air op in 
de A lijn en deden dat heel verdienstelijk. Net 49,33% mochten zij 
best tevreden zijn.
Irmi v . Dam en Anneke v. Vree werden tweede van de avond in de 
B-lijn met 57,99% maar staan toch op de eerste plaats, omdat het 
invalpaar An en Karel Zwetsloot met 61,81% de volle winst binnen 
haalde. An Heemskerk en Henk Vledder deden het ook goed en 
kwamen uit op 57,29%. Miep v.d. Raad en haar partner hebben de 
teleurstelling van degradatie verwerkt en behaalden 56,94%. De 
weg naar de top is weer ingezet. Dat kan niet van Hilda en Henk 
Uittenbroek gezegd worden. Met een score van 40,63% moeten 
ze gelijk weer aan de bak om niet naar de C lijn af te zakken. Ro-
nald v.d. Holst mocht het met Peter v.d. Raad doen en kwam niet 
verder dan 47,22%. Rietje Koopman en Ingrid Roosendaal, komen-
de uit de C lijn moeten met een score van 39,64% uitkijken dat zij 
niet weer gelijk teruggaan.  Ook Hannie Koek en Yvon Tromp ko-
men niet uit de verf. Voor de zoveelste keer blijven zij onder de 
maat presteren. Met 43,40% waren zij dan ook niet tevreden.
Met drie tiende procent hadden Lucie Doeswijk en Siem v. Haas-
ter net de promotie gemist naar de B lijn, maar met 61,98% heb-
ben zij in de C-lijn de eerste stap gezet in die richting. Han en Rob 
Bakker werden tweede op eerbiedige afstand (51,56%). Ilse en 
Ron Rusman behaalden op twee spellen een absolute top.  Op 
spel 15 boden en haalden zij als enige groot slem klaveren en op 
spel 22 werd het klein slem SANS. Wat ook niemand anders deed. 
Deze twee toppen konden hun niet aan een goede score bren-
gen (48,96%) omdat zij tegen de winnaars slechts 3 % behaalden 
op vier spellen. Riek en Joop Scheers kwamen eindelijk weer eens 
aan de positieve kant van de score. Met 51,04% werden zij derde. 
Herre Mostert en Jan v. Dam hadden de afloop van hun bridge-
avond iets anders voorgesteld. Met slechts 45,31% eindigden zij 
op de laatste plaats. Zij hebben weer een  hele week om aan het 
systeem te werken.
Piet van den Raad

INGEZONDEN

Tennistoernooi voor 
aanstormend talent

Regio - Van 26 februari tot en 
met 4 maart organiseert Ten-
nisschool Jonkman inmiddels 
voor de vierde keer het Nati-
onaal Ranglijst tennistoernooi 
in het Kennemer Sportcenter 
in Haarlem (naast de ijsbaan). 
Het toernooi biedt spelers de 
kans hun plaats op de Neder-
landse ranglijst te verbeteren. 
Tim van Terheijden, nummer 
14 van Nederland, is de lijst-
aanvoerder van het TotZiens 
Promotions Tennistoernooi.
Een NRt -toernooi is een toer-
nooi op het hoogste niveau 
voor aankomende Nederland-
se toppers uit het hele land. 
Dit jaar doen er meer niveau 
2-spelers mee dan bij de vo-

rige edities. Alle wedstrijden 
worden overdag gespeeld tus-
sen ongeveer 10.30 -17.00 uur; 
de toegang is gratis. 
Het toernooi start op zondag 
26 februari met de kwalificatie 
heren enkel en op maandag 
27 februari met de kwalifica-
tie dames enkel. Vanaf zondag 
26 februari zijn op www.ten-
nisschooljonkman.nl de eerste 
schema’s en uitslagen van de 
kwalificatieronde te zien. Het 
hoofdtoernooi start op woens-
dag 29 februari. De finales zijn 
op zondag 4 maart. Kijk op 
www.tennisschooljonkman.nl 
voor meer informatie over het 
tennistoernooi, het wedstrijd-
schema en de dagplanning.

Winnaar Heren enkel finale 2011 Kevin Griekspoor.

Regio - Europa Kinderhulp or-
ganiseert al ruim 50 jaar vakan-
ties voor kwetsbare kinderen die 
het hard nodig hebben. Ze wor-
den door Europa Kinderhulp uit-
genodigd voor enkele weken va-
kantieplezier. Geen dure uitjes 
of luxe fratsen maar gewoon 
een vakantieperiode waarin rust, 
aandacht en geborgenheid cen-
traal staat. De kinderen komen 
uit diverse Europese steden ver-
blijven rond de zomervakantie in 
de Nederlandse gezinnen.
Het betreft kinderen die moeten 
opgroeien in zorgelijke situaties 
en een erbarmelijke woonomge-
ving. Kinderen die door allerlei 
oorzaken niet toekomen aan ge-
woon kind zijn. De kinderen, in 
leeftijd van 5 tot en met 12 jaar, 
komen in de eerste plaats naar 
Nederland om even weg te zijn 
uit hun thuissituatie. Gewoon 
meedraaien in een gezin is vol-
doende. Met zo weinig kunt u 
zoveel betekenen.
Gelukkig is voor een goede en 
gezellige relatie geen uitgebrei-
de taalkennis nodig: gastouders 
en hun eigen kinderen vermaken 
zich vaak het meest met “handen 
en voeten”. De band die hierdoor 

ontstaat, is veelal liefdevol, in-
tens en langdurig terwijl de kin-
deren meerdere jaren op uitno-
diging teruggevraagd kunnen 
worden. Alle toekomstige gast-
ouders krijgen eerst een intake-
gesprek waarbij duidelijk wordt 
verteld wat ze kunnen verwach-
ten. Er wordt aandacht besteed 
aan de voorbereiding en tijdens 
het verblijf sta je er niet alleen 
voor. 
Durft u de uitdaging aan? Voor 
meer informatie: www.europa-
kinderhulp.nl en Gert Pool, tel: 
023- 5272560, Elly Dantuma, tel: 
0251- 238407 of Madeleine de 
Boer, tel. 020-6144687.

Europa Kinderhulp 
zoekt vakantieouders

De Cruquius open
in de voorjaarsvakantie
Regio - Museum De Cruquius 
is vanaf zaterdag 25 februari  tot 
ver in het najaar weer dagelijks 
geopend. In de voorjaarsvakan-
tie wordt er van maandag- tot en 
met vrijdagmiddag stoompracti-
cum gehouden. Kinderen vanaf 6 
jaar zijn van harte welkom. Tegen 
een kleine vergoeding kun je 
brandstof kopen bij de receptie 
en hiermee de stoommachien-
tjes in beweging zetten. Ook 

(groot)ouders die met stoom aan 
de slag willen, mogen zich in 
De Cruquius weer kind voe-
len. De activiteit wordt begeleid 
door deskundige medewerkers. 
Uiteraard is er verder volop ge-
legenheid het museum  te be-
zichtigen en de grootste stoom- 
machine ter wereld te bekij-
ken. Wie na afloop in Theehuis 
Cruquius het toegangskaart-
je van het museum laat zien, 

krijgt met korting het kidsarran-
gement, bestaande uit een pan-
nenkoek of patat met kroket, 
samen met limonade en een ver-
rassing.

Informatie over 
darmziekten

Regio - De patiëntenvereniging 
Crohn en Colitis Ulcerosa ver-
zorgt iedere eerste woensdag 
van de maand een inloopuur in 
het Spaarne Ziekenhuis Hoofd-
dorp. De vereniging biedt waar-
devolle steun en informatie aan 
lotgenoten.
Op woensdag 7 maart  is er 
tussen 13.00 en 14.00 uur ie-
mand van de vereniging aan-
wezig om mensen met deze 
darmaandoening(en), hun naas-
ten en andere belangstellenden 
persoonlijk te woord te staan. Zij 
zijn voor u bereikbaar bij patiën-
tenvoorlichting van het Spaarne 
Ziekenhuis in de centrale hal lo-
catie Hoofddorp.
Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met patiën-
tenvoorlichting van het Spaarne 
Ziekenhuis,  www.spaarnezie-
kenhuis.nl of 023-8908360.

Met 129 over 
de Kruisweg

Regio - Politiemensen contro-
leerden vorige week woensdag-
ochtend tussen 08.50 en 10.50 
uur op de Kruisweg in Cruquius 
op snelheid. De maximaal toege-
stane snelheid daar is 80 kilome-
ter per uur. Van de 1210 passe-
rende voertuigen reden er 53 te 
hard. Een bestuurder maakte het 
wel heel bont: hij werd geflitst 
met een snelheid van 129 kilo-
meter per uur!
Alle betrokkenen krijgen bin-
nenkort een bekeuring thuisge-
stuurd.
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Kids Adventure Week 
in Zandvoort

Regio - Vele kinderen kijken al 
reikhalzend uit naar de voor-
jaarsvakantie. Maar wat is er al-
lemaal te doen en te beleven in 
de regio tijdens deze vakantie? 
Genoeg! Gedurende de Kids Ad-
venture Week die in de voorjaars-
vakantie plaatsvindt zijn kinde-
ren de baas in Zandvoort aan 
Zee! De week zit vol leuke activi-
teiten en is onderverdeeld in di-
verse themadagen als ‘Vieze Vrij-
dag’, ‘Stoere Zaterdag’ en ‘Opa 
& Oma Zondag’. Aan de hand 
van de diverse thema’s organi-
seren vele ondernemers en vrij-
willigers leuke activiteiten waar 
kinderen van diverse leeftijden 
aan kunnen deelnemen. Je kunt 
het werkelijk zo gek niet beden-
ken: van een etalagespeurtocht 
tot zelf brood bakken en van een 
radio Dj workshop tot een kran-
tenmodeshow, er is echt van al-
les te doen! De voor deze week 
speciaal benoemde Kinderbur-

gemeester zal een aantal activi-
teiten op officiële wijze openen. 
De ‘Zin in Zandvoort’-strandbal 
staat symbool voor de Kids Ad-
venture Week en naast alle leu-
ke activiteiten kunnen kinde-
ren met hun strandbal ook nog 
eens profiteren van allerlei leuke 
acties. Heb je nog geen strand-
bal? Vraag dan snel een ‘Zin in 
Zandvoort’-strandbalbon aan 
via www.kidsadventureweek.nl 
of kom langs bij VVV Zandvoort! 
Na opgave van naam en e-mail-
adres krijgt ieder gezin zo’n toffe 
strandbal mee. In de Kids Adven-
ture Week ontvangt ieder kind bij 
VVV Zandvoort een eigen stem-
pelkaart waarmee ze de strand-
balacties bij de diverse onderne-
mers kunnen afstempelen. 
Benieuwd wat je allemaal kunt 
doen tijdens de Kids Adventure 
Week? Kijk dan snel op www.
kidsadventureweek.nl voor meer 
informatie. 

Postzegelbeurs
Regio - Postzegelvereniging 
Santpoort organiseert op zater-
dag 25 februari een postzegel-
beurs in Het Terras in het N.S. 
Stationsgebouw Santpoort-
Noord aan de Santpoortse Dreef. 
Er is ruim aanbod aan postze-
gels, brieven en alles wat met 
postzegels te maken heeft. U 
kunt hier ook terecht voor taxa-
ties. De beurs is geopend van 
10.00 tot 16.00 uur, de toegang 
is gratis en er is voldoende par-
keergelegenheid.
Mocht u meer willen weten, kunt 
u contact opnemen met 023-
5382274 (na 18,00 uur).

Servicepaspoort cursus
‘Op stap met de OV-Chipkaart’
Regio - Servicepaspoort start 
vanaf 15 maart met een nieu-
we praktijkcursus ‘Op stap met 
de OV-Chipkaart’. Deze cursus is 
voor iedereen die graag ervaring 
wil opdoen met het gebruik van 
de OV-chipkaart. In een halve 
dag wordt geleerd hoe de kaart 
wordt opgeladen en hoe er in- 
en uit gecheckt moet worden bij 
stations of in de bus.
Sinds 3 november 2011 is de OV-
chipkaart het vervoerbewijs voor 
het openbaar vervoer in Neder-
land. Of er nu met de tram, de 
trein, de bus of de metro ge-
reisd wordt. Hoe de OV-chip-
kaart gebruikt moet worden is 
nog niet voor iedereen even dui-
delijk. Servicepaspoort biedt de 
gelegenheid om dit in de prak-
tijk te brengen. Een groep van 
tien personen maakt een kor-
te trip met het openbaar ver-
voer om de werking van de OV-
chipkaart onder de knie te krij-
gen. Geheel verzorgd en onder 
begeleiding. Tijdens de cursus 
wordt kennisgemaakt met een 
aantal facetten van de OV-Chip-
kaart. Onder andere het opladen 
en in- en uitchecken bij de sta-
tions of bushaltes komen aan de 
orde. Er is keuze uit twee trajec-
ten, te weten Driehuis - Haar-
lem en Heemstede - Haarlem, vi-
ce versa.

Bij beide trajecten wordt gebruik 
gemaakt van zowel de trein als 
de bus. Onderweg wordt koffie 
met gebak aangeboden en is er 
tijd voor een praatje. Een unieke 
gelegenheid en een leerzame er-
varing. De kosten voor deze cur-
sus zijn 30 euro voor Servicepas-
poortleden en 35 euro voor niet-
leden.
Aanmelden is mogelijk bij het 
Servicepaspoort via telefoon-
nummer 023-89 18 440. Meer in-
formatie over de cursus ‘Op stap 
met de OV-Chipkaart’ van het 
Servicepaspoort is te vinden op 
www.servicepaspoort.nl of belt u 
met 023-8918440.

Penningmeester 
van het Jaar 
verkiezing

Regio - Alle sportverenigin-
gen in Nederland krijgen de-
ze week een oproep om hun 
penningmeester te nomineren 
voor de Penningmeester van 
het Jaar verkiezing. De vakju-
ry onder leiding van Humberto 
Tan maakt op 4 april, de Dag 
van de Penningmeester, de 
winnaar en de twee runners-
up bekend. De winnende pen-
ningmeester wint 2500 eu-
ro voor de clubkas en sluit de 
Amsterdamse Effectenbeurs 
met de traditionele gongcere-
monie.
De circa 27.000 sportclubs in 
Nederland hebben groot be-
lang bij een goede penning-
meester, vooral in deze tijd. 
Teruglopende sponsorinkom-
sten, ledendalingen en ver-
mindering van subsidies: een 
sluitende begroting wordt 
steeds moeilijker voor veel 
verenigingen. De Penning-
meester van het Jaar organi-
satie benadrukt de betekenis 
van een goede penningmees-
ter voor de unieke sport infra-
structuur in Nederland. De or-
ganisatie behelst niet alleen 
een verkiezing, maar zal ook 
inhoudelijke ondersteuning 
gaan bieden aan penning-
meesters door 4 regionale mi-
nicongressen over goed pen-
ningmeesterschap.
Meer informatie: www.pen-
ningmeestervanhetjaar.nl.

Huub van der Lubbe 
van De Dijk solo
Heemstede - In theater de Lui-
fel is vrijdag 9 maart een ex-
tra voorstelling ingelast: Huub 
van der Lubbe van De Dijk so-
lo. Tussen de tumultueuze bedrij-
ven van De Dijk door geeft Huub 
van der Lubbe in 2012 een aantal 
muzikale solovoorstellingen on-
der de titel ‘Iemand als jij’. Liedjes 
van Concordia en De Dijk krijgen 
in ‘Iemand als jij’ een eenvoudi-
ge uitvoering - die van een zan-
ger met zijn gitaar. De liedjes in 

het klein, zijn vrijwel akoestisch, 
heel geschikt voor het theater. 
Voor de liefhebbers van de on-
versterkte voordracht. 
Als zanger/tekstschrijver vertelt 
Huub daarbij in zijn eigen los-
se stijl over het ontstaan van zijn 
teksten. Ook leest hij gedichten 
en verhalen voor. En Huub zal 
nieuw werk uitproberen. Speci-
aal voor ‘Iemand als jij’. 
Huub van der Lubbe, iedereen 
kent hem als zanger van De Dijk. 
Minder bekend zijn de dicht-
bundels die hij heeft geschre-
ven. Van zijn liedteksten, verza-
meld in ‘Melkboer met de Blues’ 
en ‘Geregeld leven’ werden meer 
dan 15.000 exemplaren verkocht. 
Met Jan Robijns en Bart de Rui-
ter schreef hij ‘Concordia Ver-
sterkte Gedichten’, waarvan in 
korte tijd vier drukken versche-
nen. In 2008 verscheen ‘Solo met 
Jan’ en de meest recente bundel 
draagt de titel ’Guichelheil’.
Meer informatie: www.huubvan-
derlubbe.nl en www.theaterde-
luifel.nl.
Vrijdag 9 maart is de voorstelling 
te zien in Theater de Luifel,  He-
renweg 96 in Heemstede. Aan-
vang: 20.15 uur. Kaartverkoop 
van maandag tot en met vrijdag 
van 9.00 tot 16.00 uur en 45 mi-
nuten voor aanvang. Telefonisch 
reserveren via: 023-5483838. 

Nieuwe tentoonstelling 
in Bennebroek
Bennebroek - In het voormali-
ge gemeentehuis in Bennebroek 
is van 2 maart tot en met 9 april 
werk te zien van Yvonne Ravelli 
en van Emmy van Leeuwen-Vo-
gel. De tentoonstelling wordt op 
donderdag 1 maart om 20.00 uur 
geopend.
Yvonne Ravelli is sinds enkele 
jaren, naast schilderen en edel-
smeden, actief met beeldhou-
wen. Zij werkt in steen, maar ook 
met brons. Haar werk is figu-
ratief en veelal in diverse soor-
ten marmer. Ook abstract werk 
behoort tot haar oeuvre. Yvon-
ne gaat veelal intuïtief te werk 
en laat zich leiden door wat de 
steen biedt. Meer informatie 
biedt haar website: www.yvon-
neravelli.nl.
Emmy van Leeuwen-Vogel schil-
dert al een jaar of tien. Ze begon 
met aquarelleren. Na een paar 
jaar werden ook andere technie-
ken toegepast, waaronder acryl, 
pastel- en contékrijt. In het begin 
was het schilderen een kwestie 
van tekenen en goed kijken. De 
laatste jaren wordt geschilderd 

vanuit het gevoel en doen wat in 
je opkomt. De leukste uitdaging 
vindt Emmy het kiezen van een 
onderwerp en de verbeelding er-
van. Openingstijden: maandag 
tot en met vrijdag van 8.30 tot 
12.30 uur en woensdagmiddag 
van 13.30 tot 16.30 uur.
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Geslaagden bij de Reddingsbrigade
Heemstede - Vorige week is er 
een examen Zwemmend Red-
den geweest bij de Heemsteedse 
Reddingsbrigade. Ook dit keer 
hebben alle kinderen hun best 
gedaan, hierdoor hebben bijna 
70 afzwemmers een diploma be-
haald. Zij hebben laten zien dat 
ze aan de eisen van Reddings-
brigade Nederland voldoen en 
dat ze in staat zijn om zichzelf en 
anderen te kunnen redden als er 
wat gebeurt in of op het water.
De kandidaten hebben de nieu-
we zwemmend redden opleidin-
gen van Reddingsbrigade Ne-
derland gevolgd. Het eerste 
deel is ‘Junior Redder’, dit diplo-
ma sluit perfect aan op het hui-
dige ABC-zwemmen. Na de Ju-
nior Redder lijn zijn er ‘Zwem-
mend Redder’ en ‘Life Saver’. Al-
le diploma’s zijn een goede ma-
nier voor kinderen om (nog) be-

ter te leren zwemmen; een be-
langrijk aspect in onze waterrij-
ke omgeving!

De geslaagden zijn:
Junior Redder 1: Aram Lon-
terman, Eva van Timmeren, Fer-
dinand Wittebols, Isabelle van 
Rossum, Leon Kaligis, Liv Me-
ijer, Livvy Boogaard, Lucas Reijn-
tjes, Nick Verheul, Nienke Jans-
sen, Ruben Verheul, Saul Lonter-
man, Sebastiaan Tennekes, Thijs 
van den Berg, Tim Liefting.
Junior Redder 2: Alexandra 
Smithson, Dania Roodenberg, 
Daniël van der Veek, Isa Kort, 
Isa Scheefhals, Jordi Melet, Mex 
van Gennip, Mila Kaboré, Ni-
no Kaboré, Nova de Groot, Philo 
Kepers, Stijn Tissen.
Junior Redder 3: Ananda Mol, 
Arnout Roodenberg, Bart Huls-
bosch, Boris Hoogendoorn, 

Emilie van Bijsterveld, Ilse Huijs-
mans, Justin Hoes, Koen Tissen, 
Lucas van Bijsterveld, Maarten 
Hulsbosch, Marijn Sluyter, Mar-
lou van Rossum, Noah de Mooij, 
Shane van Gennip, Vera Jansen.
Junior Redder 4: Anniek Bode-
wes, Chantal Bouman, Charlot-
te Hijner, Daan Scheefhals, Eva 
Sluyter, Gonem Lau, Jalise Huls-
bosch, Joyce Bouman, Julius 
Kort, Lisa Jansen, Lucie Kepers, 
Luuk Bartels, Mats Hulsbosch.
Zwemmend Redder 1 t/m 3: 
Nathalie Janssen, Pim Scheef-
hals, Sander van den Tem-
pel, Nick Melet, Joyce Huibers, 
Melissa Pruijn, Nayma Swinkels, 
Ramon Bouman, Rick van der 
Drift.
Lifesaver 1 t/m 3: Kyra Haak-
man, Anna Boon, Dana van 
Wonderen, Oscar Cnossen, 
Carina Tolle.

Damclub 
Heemstede 
opgeheven

Heemstede - Onlangs heeft het 
bestuur van Damclub Heem-
stede een bijzondere Algeme-
ne Ledenvergadering gehouden 
waarin één punt centraal stond 
namenlijk `het opheffen van 
Damclub Heemstede`
Sinds de jaren negentig is het 
voor de damclubs steeds moeilij-
ker geworden op hun vereniging 
goed te laten funcioneren. Vanaf 
die tijd liep het ledenaantal terug 
door invloeden van televisie en 
computers. De aanwas van nieu-
we (jeudg)leden was bijna nihil.
Ook Damclub Heemstede had te 
maken met deze invloeden. He-
laas voor deze vereniging was 
verenigingsjaar 2011/2012 het 
laatste jaar dat Damclub Heem-
stede als vereniging kon funcito-
neren. Het leden aantal was zo 
ver terug gelopen dat het be-
stuur in 2010 de beslissing nam 
om naar een goedkopere locatie 
over te stappen.  
Helaas heeft dat niet geholpen 
om de vereniging in stand te 
houden.
In het najaar van 2011 heeft het 
bestuur de beslissing genomen 
om de vereniging op te heffen.
De leden van Heemstede die in 
de Damcombinatie Kennemer-
land uitkomen gaan in het nieu-
we seizoen bij HDC spelen.

Clinics bij RCH-Pinguins
Heemstede - Het honk- en soft-
balseizoen gaat binnenkort weer 
beginnen, ook bij RCH-Pinguins, 
een middelgrote honk- en soft-
balclub uit Heemstede. Honk- 
en softbal wordt gespeeld in 
de zomer zodat je niet staat te 
klappertanden in het veld. De-
ze sport is prima te combineren 
met bijvoorbeeld voetbal of hoc-
key, zo heeft Johan Neeskens ja-
ren bij RCH gevoetbald en ge-
honkbald.
De komende woensdagmidda-
gen, 29 februari, 7 en 14 maart 
zijn er drie gratis clinics in de 
Groenendaalhal van Sportpla-
za,  Sportparklaan 16 in Heem-
stede. Alle basisschoolleerlin-

gen uit Heemstede en omstre-
ken worden hierbij uitgenodigd. 
Kom lekker in je trainingsbroek 
met een makkelijk zittend shirt 
en als je je van te voren aanmeldt 
dan zorgen de begeleiders voor 
een honkbal handschoen, zach-
te ballen en echte honkbalknup-
pels.
Het is helemaal vrijblijvend dus 
je kunt drie keer.gratis met je 
vrienden of vriendinnen komen 
sporten, en mocht je het leuk 
vinden dan kun je je aansluiten 
bij een van de jeugdteams.
Aanmelden kan per e-mail bij 
petervanling@hotmail.com of 
per telefoon bij Jeremi van de 
Berg op 06-14569980.

Aanmelden 
Afslankgroep  

Heemstede – Elke dinsdag om 
19.45 uur en vrijdag om 10.00 
uur kunt u deelnemen aan de 
Afslankgroep in de Luifel aan 
de Herenweg. Wekelijks komt 
een onderwerp aan de orde en u 
krijgt begeleiding van een coach.
Instroom in de groep is elke 
week mogelijk. Voor kosten en 
andere info: Annemarie Dohmen
info@welzijnsprakti jkheem-
stede.nl, 023-5749451 / 06-
42412085.

Auto gestolen 
Heemstede - Op de Voorweg is 
maandagavond een auto gesto-
len. De sleutels van de auto wa-
ren uit de jas van de eigenares-
se gestolen. Het betreft een zil-
verkleurige Seat met opvallende 
belettering van een fysiothera-
piepraktijk. De politie is op zoek 
naar mensen die weten waar de 
auto nu is en mogelijk hebben 
gezien wie de auto tussen 19.30 
en 22.30 uur heeft weggenomen 
op de Voorweg. Mensen kunnen 
bellen met de politie in Heemste-
de, via 0900-8844.

Een rugzak uit het verleden
Heemstede –  Niet tevreden zijn 
met hoe het gaat in je werk, pri-
véleven of in contacten met an-
deren, maar wel de wil hebben 
om er iets aan te doen. “Mis-
schien heb je al veel uitgepro-
beerd”, zegt trainer en coach Rik 
van Bronkhorst, “het volgen van 
een workshop, het lezen van een 
zelfhulpboek en wekelijkse be-
zoekjes aan de psychotherapeut, 
alles kan je meer inzicht ge-
ven. Maar voor veel mensen le-
vert het geen structurele veran-
dering op.” De parttime KLM pi-
loot pakt het anders aan. In zijn 
Praktijk 2b-U voor psychologi-
sche verandertrajecten en coa-
ching werkt hij samen met de 
cliënt aan een passende oplos-
sing in de vorm van een gestruc-
tureerd stappenplan.

Rik van Bronkhorst volgde naast 
zijn baan als piloot een opleiding 
voor psychotherapeut en coach. 
Vervolgens kreeg hij een gede-
gen training bij het internatio-
naal bekende Hoffman Institu-
te. “Therapie met coaching is 
praktisch en gericht op de toe-
komst”, zegt de 45-jarige Heem-
stedenaar. “Dat in combinatie 
met de diepgang van het Hoff-
man Insitute, heeft geresulteerd 
in een traject bestaande uit vijf 
sessies van drie uur. Na de ken-
nismaking en het intakegesprek 
neem ik de cliënt vanaf de eerste 

tot aan de laatste sessie mee aan 
de hand als een rondleiding door 
zichzelf. We komen erachter wat 
er leeft, hoe het voelt en hoe het 
zover is gekomen en zien we op 
welke manier het je leven op een 
ongewenste manier beïnvloedt . 
We beginnen met het bewustzijn, 
gevolgd door de analyse. Daar-
bij is de belangrijkste conclusie, 
dat je een afspiegeling bent van 
je ouders. Je leeft vaak het le-
ven van je vader en moeder en 
dus niet je eigen leven. Tijdens 
de volgende fase kijken we hoe 
we nieuw gedrag kunnen aan-
wenden. Als je eruit laat wat niet 
echt van jezelf is, kun je bepalen 
wat je werkelijke behoeftes zijn. 
In de laatste fase gaan we ten-
slotte dat nieuwe gedrag stapje 
voor stapje integreren in het da-
gelijks leven.”
Van Bronkhorst behandelt zowel 
zakelijke klanten die soms van-
uit een bedrijf gestuurd worden, 
omdat ze bijvoorbeeld te au-
toritair zijn of juist moeite heb-
ben met autoriteit, alsmede par-
ticuliere cliënten met depressie, 
faalangst, paniekaanvallen of 
relationele problemen. “Over het 
algemeen zijn het mensen met 
een ‘rugzakje’ uit het verleden. 
Die hebben we vrijwel allemaal. 
We zijn geprogrammeerd door 
ons afkomst en per definitie niet 
geworden wie we eigenlijk zijn. 
Als je bereikt dat je zelfbewuster 

en zonder negatieve banden met 
het verleden in het leven komt te 
staan, vind ik dat een erg ontroe-
rend moment.”

De 2b-U Praktijk van Rik van 
Bronkhorst is gevestigd in de 
Praktijk Heemstede, Jan van 
Goyenstraat 25-27, Heemstede, 
tel. 023-5291642. 
Informatie: www.2b-u.nl.
Mirjam Goossens

Film en Lunch
Heemstede - Op donderdag 
1 maart wordt er een film ge-
draaid bij Casca in het film- en 
lunchprogramma voor senio-
ren. De film is voor alle leeftij-
den.  Over de inhoud en titel van 
deze vrolijke film kunt u bellen: 
023-5483828-1. Na de film kunt 
u gezellig lunchen in de foyer 
van de Luifel. Kinderen mogen 
ook alleen naar de film komen. 
De film start om 10.30 uur tot on-

geveer 12.00 uur, kosten: 5 eu-
ro. Tijd film&lunch programma: 
van 10.30 uur tot ± 13.00 uur – 
filmduur 83 minuten- entree in-
cl. lunch  11 euro, 65+ 10 euro, 
kinderen tot 10 jaar betalen al-
leen de film ( 5 euro), de lunch is 
voor hen bij een betalende vol-
wassene gratis.  Graag vooraf re-
serveren tot uiterlijk 28 februari: 
tel. 023-548 38 28-1 of bij de re-
ceptie van Casca de Luifel, He-
renweg 96, Heemstede op werk-
dagen tussen 9 en 12 uur. 

Cursus Mahjong
Heemstede - Docente Wil Me-
ijer-Kal is lid van de Nederland-
se Mahjong Bond. Zij leert u 
de mahjong-competitieregels. 
De cursus start op woensdag 7 
maart van 19.30 tot 21.30 uur bij 
Casca in activiteitencentrum de 
Molenwerf, Molenwerfslaan 11, 
Heemstede. Opgeven kan telefo-
nisch op werkdagen tussen 9 en 
12 uur: tel. 023-5483828-1.
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Het Rubens Quartet in 
de Oriënt Express
Regio - Op zondag 26 februa-
ri neemt het Rubens Quartet bij 
Muzenforum in Bloemendaal de 
toehoorder mee op een verras-
sende reis die in Oosterse rich-
ting voert. Deze reis sluit aan bij 
het doel dat de vier musici voor 
ogen hebben: het brengen van 
vernieuwende elementen in de 
presentatie van kwartetmuziek.
Het Rubens Quartet is in 2000 
opgericht met de duidelijke be-
doeling van de leden zich op 
kwartetspel te concentreren. Ze 
volgden een intensieve opleiding 
bij de Nederlandse Strijkkwar-
tet Academie en rondden daar-
na hun vorming af aan de Hanns 
Eisler Hochschule in Berlijn. Dat 
hield onder andere een uitge-
breide training in door ervaren 

spelers van strijkkwartetten, zo-
als die van het Amadeus en Juil-
liard Quartet. Het Rubens Quar-
tet won een aanzienlijk aantal 
prijzen bij concoursen in Euro-
pa. Het Kwartet heeft een Ne-
derlandse achtergrond, met een 
internationale signatuur. Het be-
staat uit de violisten Sarah Ka-
pustin en Tali Goldberg, de altvi-
olist Roeland Jagers en de cellist 
Joachim Eijlander. 
Het programma getiteld De Ori-
ent Express bevat werken van 
Webern, Debussy en Erkin. 
Locatie: Gemeentehuis Bloe-
mendaal, Bloemendaalseweg 
158 in Overveen. Aanvang 11.45 
uur, entree 20 euro, CJP en jeugd 
tot en met 25 jaar 9 euro. Infor-
matie: www.muzenforum.nl.

CD-Presentatie MamaDC
Regio - Funk soulband Ma-
maDC presenteert zaterdag 25 
febriaria de nieuwe cd in het 
Haarlemse Patronaat en dan kun 
je wel wat verwachten: een lead-
zangeres die betoverend danst, 
pakkende koortjes van de ladies 

backing vocals, vette sounds 
en samples van de keys, diepe 
strakke bas, funky slaggitaar en 
scheurende solo`s, hete drums 
en coole percussie. Aanvang 
21.00 uur, entree 11 euro. Meer 
informatie: www.patronaat.nl.

Regio - Dursun Erbay is een 
Amsterdamse singer-songwriter 
met een voorkeur voor soul, die 
hij met een fijne groove mengt 
met funk en hiphop. Door zijn 
warme, soulvolle stemgeluid 
wekken zijn opgewekte liedjes 
direct een vertrouwde indruk. 
Denk aan John Legend, Otis 
Redding en Jamie Lidell. Zater-
dag 25 februari geeft Dursun om 
22.30 uur een gratig concert in 
het café van het Haarlemse Pa-
tronaat. Meer informatie: www.
patronaat.nl.

Pink Floyd 
Tribute

Regio - Met spectaculaire 
shows in binnen- en buiten-
land, een prachtige DVD én 
gastoptredens
van onder andere musicalster 
Brigitte Heitzer staat The Pink 
Floyd Sound inmiddels inter-
nationaal bekend als één van 
de meest authentieke Pink 
Floyd tributes. Zondag 26 fe-
bruari geven ze om 20.00 uur 
een concert in het Haarlemse 
Patronaat.
Tijdens de Saucerful of Se-
crets Tour gaat The Pink Floyd 
Sound terug naar het be-
gin van Pink Floyd. Een tocht 
langs de jaren ‘60 van Syd 
Barrett, de broeierige zand-
vlaktes van Pompeii maar ook 
de epische klassiekers uit de 
latere jaren ‘70. De ademen-
de solo’s, zwierige orgelto-
nen en psychedelische effec-
ten: het zit er allemaal in. Een 
wervelende licht- en video-
show maken het audiovisue-
le spektakel compleet.
Een kaartje kost 15 euro. 
Meer informatie: www.patro-
naat.nl.

Muziek-
avonden op 

het Coornhert 
Lyceum

Regio - Op woensdag 14, 
donderdag 15 en vrijdag 16 
maart vinden op het Coorn-
hert Lyceum de jaarlijkse mu-
ziekavonden plaats. Allerlei 
ensembles, instrumentaal en 
vocaal, treden voor het voet-
licht met een zeer gevarieerd 
repertoire.
Het programma vermeldt on-
der andere optredens van het 
Schoolorkest met “Heroes”,  
waaronder thema’s uit “James 
Bond” en “Mission Impos-
sible”. Ook speelt het orkest 
muziek van Electric Light Or-
chestra. Het Kamerkoor zingt 
met instrumentale begeleiding 
“Something’s Got A Hold On 
Me” van Etta James. Het salon- 
orkest speelt het Rondo II van 
Rogier van Otterloo en de Big 
Band besluit de avond swin-
gend met “Copacabana” van 
Barry Manilow. Op het pro-
gramma staat verder Björk, 
Aaron Copland & E.L.P. en 
Katrina and The Waves.
Verdeeld over drie avonden 
kunt u verder luisteren naar 
muziek van Adele, Fleetwood 
& Mac, The Babys, Alain Clark, 
Toto en Joe Jackson. We gaan 
terug in de tijd met Simon & 
Garfunkel, The Doors, Madon-
na en Joe Cocker. Er is Jazz-
muziek van George Shearing 
en Juan Tizol. Nog wat namen 
in het programma zijn o.a. 
Cindy Lauper,  Anouk, Candy 
Dulfer, Irene Cara, The White 
Stripes, Sum 41, Coldplay en 
John Mayer. Er is klassieke 
muziek van Chopin, Bach, El-
gar,  Kodály, Mozart en Rous-
sel. Semi-klassiek met Ludu-
vico Einaudi. Soul, funk, jazz, 
rock, wereldmuziek, klassiek 
en eigen composities wisselen 
elkaar af en alles wordt live 
gespeeld door de leerlingen 
van het Coornhert Lyceum.
De kaarten zijn 2,50 per stuk 
en kunnen worden besteld 
bij het Coornhert Lyceum via 
023-5121616 of via info@
coornhert.nl. 

Koorconcert
Regio - Op zondag 26 februa-
ri wordt er een koorconcert ge-
geven in de Sint Josephkerk in 
Haarlem. Het koor van de Engel-
se Kerk Haarlem en The Angli-
can Singers staan onder leiding 
van Martin van Bleek. Er worden 

werken gezongen uit het prachti-
ge Engelse koorrepertoire, onder 
andere van Christopher Tye, Tho-
mas Tallis, Thomas A. Walmisley 
en Charles Wood. James Pollard 
bespeelt het Adema-orgel.
Aanvang 15.00 uur, deurcollecte 
na afloop. Locatie: Sint Joseph-
kerk, Haarlem, Jansstraat 43.

 Dursun Erbay

Muntenveiling
Regio - De Numismatische 
Kring Kennemerland houdt op 
maandag 27 februari weer haar 
maandelijkse clubavond. Op de-
ze avond een leuke veiling, met 
circa 120 kavels. De toegang is 
vrij en iedereen is vanaf 19.00 
uur van harte welkom. In ver-
band met het aftreden van de 

huidige voorzitter is de vereni-
ging op zoek naar een nieuwe 
voorzitter. Interesse, neem ge-
rust contact op of kom langs op 
de clubavond. De bijeenkomst 
wordt gehouden in het Squash-
centrum, Kleverlaan 204 in Haar-
lem.
Voor inlichtingen kunt u bel-
len met 023-5383754 of 06-
26404240.

Dienst in 
ziekenhuis

Regio - Zondag 26 februari is 
ds. mw. P. Renes om 10.00 uur 
voorganger tijdens de dienst 
in het Spaarne Ziekenhuis in 
Hoofddorp. De zang wordt on-
dersteund door het koor Inter-
Nos-Hosanna. Het is een avond-
maalviering.

Dienst in 
Cruquius

Regio - Bij de Kerkdiensten 
Stichting Epilepsie Instellin-
gen Nederland in gebouw De 
Rank op terrein De Cruquius-
hoeve leidt zondag 26 februari 
om 15.00 uur ds Hetty van Galen  
de viering. Het is een Dienst van 
Tafel en Geschrift.  U vindt De 
Rank aan de Spieringweg 101 in 
Cruquius.
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Jacobaschool wint schaaktoernooi
Heemstede - Drieëndertig jaar 
was Peter Borgwat als algemeen 
organisator en regioleider van 
de Noord-Hollandse Schaak-
bond, verbonden aan de Inter-
scolaire schaakkampioenschap-
pen in Heemstede. Terecht dat 
hij door wethouder Jur Botter 
bedankt werd voor zijn verdien-
sten voor de jaarlijkse schaak-
wedstrijden tussen de Heem-
steedse bassischolen. Ieder jaar 
weer drie spannend middagen in 
de klaslokalen, dit jaar op de Ja-
cobaschool aan de Lanckhorst-
laan. 
Leuk dat alle wedstrijden tus-
sen de kinderen van ongeveer 

tien jaar beginnen met een offi-
ciële handdruk. Het is de laatste 
jaren een strijd geworden tussen 
de Beatrixschool en de Jaco-
baschool. De Ark en Icarus ko-
men ieder jaar dichterbij. Gast-
vrouw van het toernooi was Han-
neke Prins, directeur van de Ja-
cobaschool die in haar woord-
je even trots kon vermelden dat 
de wisselbeker de naam draagt 
van haar oom Johan Brouwer, 
de man die jarenlang het 
schaaktoernooi voor basisscho-
len organiseerde en zelf op veel 
scholen de schaaklessen ver-
zorgde. Een veelzijdig man die 
zijn eigen  theatershows maakte 

en tot enkele jaren geleden nog 
zijn gedichten publiceerde in de 
Heemsteder. 

Deze Johan Brouwer wisselbe-
ker mocht wethouder Jur Bot-
ter uitreiken aan de winnaar 
van het Schoolschaaktoernooi 
Heemstede, het schaakteam 1 
van de Jacobaschool. De wed-
strijdleider, de heer Dorsselaer, 
nam afscheid van de regioleider 
Peter Borgwat, die maar liefst 
drieëndertig jaar op het hoog-
ste niveau betrokken was bij 
deze mooie schaaktoernooien. 
Peter bedankt!
Ton van den Brink

Vindt RCH de weg omhoog?
Heemstede - Jarenlang zat RCH 
(Racing Club Heemstede) in de 
hoek waar de klappen vielen, 
maar de weg omhoog is inge-
zet. RCH is een instituut Heem-
stede waardig met een prachtig 
complex en al meer dan 100 jaar 
diep geworteld in Heemstede en 
de regio. Ooit een profclub waar 
de meest aansprekende speler, 
Johan Neeskens, het tot de se-
lectie van het wereldelftal heeft 
gebracht. 
Na het opheffen van het betaal-
de voetbal, waarbij naast RCH 
onder andere ook EDO en Alk-
maar 54 het voor gezien moes-
ten houden en terugkeerden 
naar de amateurs, leidde RCH 
steeds meer een marginaal be-
staan. Het aantal leden nam af 
en ook sportief ging het stap 
voor stap minder. Na een lange 
periode in de hoofdklasse volgde 
degradatie op degradatie totdat 
de kelder van het amateurvoet-
bal werd bereikt. In 2008 kwam 
het eerste elftal uit in de vijfde 
klasse. 
Momenteel speelt het keurteam 
in de vierde klasse maar kan 
daar nog geen potten breken. 

Het bestuur straalt ambitie uit, 
zo wordt er volop gewerkt aan 
het verbeteren van de jeugdop-
leiding. Deze jeugdafdeling van 
RCH groeit langzaam maar ge-
staag door naar een niveau dat 
een voormalige topclub waar-
dig is. Hiervoor zijn jeugdtrainers 
aangetrokken met een KNVB-
licentie en is er een betaalde 
jeugdcoördinator aangesteld. 
Voor het volgende seizoen heeft 
het bestuur voor de selectie Re-
né Anneese aangetrokken. Deze 
ervaren trainer heeft zijn sporen 
verdiend. Hij wordt bij RCH ver-
enigd met een aantal spelers die 
hij ook bij HFC onder zijn hoe-
de heeft gehad. Als het geruch-
tencircuit klopt ziet het er naar 
uit dat RCH zich voor het ko-
mende seizoen flink zal verster-
ken. Gezien de kwaliteiten van 
de beoogde nieuwkomers mag 
RCH verwachten volgend sei-
zoen voor het hoogste te gaan. 
Met veel minder zal men binnen 
de club geen genoegen nemen, 
hoewel dit openlijk uitspreken 
vloeken in de kerk is voor be-
stuurders. Voorzitter Kees Kok-
kelkoren: “Het beleid is erop ge-
richt ieder jaar mee te spelen 
voor het kampioenschap maar 
wij verliezen de realiteit zeker 
niet uit het oog. Wij zijn druk 
doende de organisatie verder te 
versterken op weg naar een sta-
biele tweede klasser.”
Het bestuur is zich er van be-
wust dat er nog veel werk aan de 
winkel is, maar zit op het goede 
spoor. Uitkomsten van dit beleid 
zijn zichtbaar door het groeiende 
aantal sponsoren die bereid zijn 
de club te steunen. Het heden-
daagse amateurvoetbal kan niet 
meer zonder de steun vanuit het 
bedrijfsleven. Er is nog het no-
dige te doen voordat RCH weer 
een geduchte topamateurclub 
is geworden en het eerste elftal 
in een meer aansprekende com-
petitie speelt met mooie derby’s 
tegen de oude rivalen EDO en 
HBC. Door de inzet van de he-
le organisatie is de weg omhoog 
ingezet.
Eric van Westerlo o

Dualmeet GSV Heemstede tegen Virto
Heemstede - Op dinsdag 14 fe-
bruari  vond een turnwedstrijd 
tussen GSV Heemstede en Vir-
to uit Breukelen. Om 17.00 begon 
de wedstrijd onder leiding van 
Monique Marchand in 4 groe-
pen op de onderdelen balk, brug, 
vloer en sprong.  24 meisjes lie-
ten de oefeningen zien aan de 
aanwezige juryleden.  Voor som-
migen was het de eerste wed-
strijd en als je dan ook nog valt 
bij je tweede toestel is het toch 
wel fijn dat je moeder er ook is. 
Gelukkig viel verder niemand 
meer (nou ja van de balk) waar-
door de EHBO de koffer in de tas 
kon laten zitten. 
Om 18.30 uur mochten Monique 
en Donna de medailles uitreiken 
aan: Groep 1: Lynn (Virto), Nola 
(GSV) en Merlinde (Virto); Groep 
2: Cindy (GSV), Mania(GSV) en 
Anne Lin (Virto); Groep 3: Rian-
ne (GSV), Famke (Virto) en Ky-
ra (GSV); Groep 4: Julie (GSV), 
Mikki (GSV) en Zoe (Virto).
Na een kleine break startten de 
dames boven de 12 jaar. Hier 
had GSV een groter aantal staan 
dan Virto.  Helaas viel hierdoor 
ook de publieke belangstelling 
wat tegen. De oefeningen waren 
er niet minder om.  Zagen we in 
de eerste wedstrijd veel oversla-
gen van de balk, nu waren het 
de salto’s, voor en achterover, 
die de overhand hadden. Ook 

op brug lieten de dames fraaie 
oefeningen zien, waarbij de af-
trekken minimaal waren. Over 
de hele avond kreeg Christa de 
hoogste score.  Op sprong was 
dat Vera met 13.8 en bij balk liet 
Rivka de mooiste oefening zien. 
Alles bij elkaar opgeteld bracht 
dat de volgende klassering: 
Groep 1: Christa ( GSV), April  
(GSV) en Marjolie (Virto); Groep 
2: Mirre (GSV), Mariselle (Vir-

to) en Myrthe (Virto); Groep 3: 
Vera ( GSV), Yasmin (GSV) en 
Maaike (Virto); Groep 4: Rivka 
(GSV), Marlijn (GSV) en Charlot-
te (GSV).
Al met al kan gesteld worden dat 
de meisjes met 7 eerste plaatsen 
een heel goed resultaat hebben 
geboekt, waardoor GSV Heem-
stede de volgende wedstrijd met 
goed vertrouwen tegemoet kan 
zien.
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Wethouder Jur Botter 
op bezoek bij Sensoor
Regio - Wethouder Jur Bot-
ter was vorige week op werk-
bezoek bij Sensoor. De wethou-
der was vooral geïnteresseerd in 
de onderwerpen waarover men-
sen bellen of chatten met Sens-
oor Haarlem en het vrijwilligers-

beleid en de training en scholing 
die Sensoor biedt.
Sensoor Haarlem krijgt het jaar-
lijks drukker. Uit de toename van 
de gesprekken blijkt nadrukke-
lijk de behoefte aan een gesprek 
met iemand die met echte aan-

Wethouder Jur Botter krijgt publiciteitsmateriaal van Sensoor Haar-
lem overhandigd door Jeanine R. van Ooijen, communicatieadviseur 
van Sensoor. 
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Verzoek nieuwbouw 
Rijnlaan afgewezen
Heemstede - De bewoners van 
de flatwoningen aan de Rijnlaan, 
verenigd in de Stichting Reali-
satie Nieuwbouw Rijnlaan, zijn 
al jaren bezig nieuwbouw te re-
aliseren op de plaats waar nu 
hun flats staan. De huidige ap-
partementen blijken niet meer 
te voldoen aan de eisen van de-
ze tijd. Zo moeten de veelal be-
jaarde bewoners het doen zon-
der lift. De kosten voor sloop en 
nieuwbouw zijn echter aanzien-
lijk en worden geschat op on-
geveer 14 miljoen euro. Niet al-
le eigenaren hebben behoef-
te aan nieuwbouw. Door het ge-
bouw veel groter te maken met 
meer woningen zouden de ho-
ge kosten kunnen worden ge-
drukt, maar massale bouw is op 
die plaats niet gewenst door de 
gemeente.

Zorgpartner haakt af
Kortgeleden kwam de stichting 
met een projectontwikkelaar op 
de proppen die wel brood zag in 
nieuwbouw met daarin ruimte 
voor kleinschalige woonvormen 
met zorg voor dementerenden. 
Dit voornemen past echter niet 
in het bestemmingsplan.
De gemeente gaf de betreffen-
de ontwikkelaar, Wonen60Plus, 
de gelegenheid om met een 
goed doordacht plan te komen 
dat meer aan de wensen van 
de gemeente tegemoet zou ko-
men. Wonen60Plus bestaat uit 
ontwikkelaar K-Maran, Ingeni-
eursbureau Uticon en zorgaan-
bieder King Arthur. Deze laatste 
bleek na onderzoek van de ge-
meente intussen geen deel meer 
uit te maken van Wonen60Plus. 
De groep als geheel had weinig 
expertise en het bleef onduide-
lijk wie de financiele risico’s zou 
dragen. De ontwikkelaar wilde 
onvoldoende tegemoetkomen 
aan de wensen van de gemeente 
en hield voet bij stuk. 

Ruimtebeslag te groot
Wonen60Plus rekende met 60 
parkeerplaatsen terwijl dat er 
volgens de regelgeving 129 
moeten zijn. Er mag maximaal 
op 1600 vierkante meter wor-
den gebouwd maar de ontwik-
kelaar wil naar 2600. Er is ruimte 
voor vier woonlagen en met wat 
passen en meten misschien vijf, 
maar de ontwikkelaar wil even-
tueel naar zes lagen wat voor de 
gemeente onacceptabel is.
De gemeente concludeerde dan 
ook dat het plan niet voldoet aan 
een goede ruimtelijke ordening 
en wijst de aanvraag af. De be-
woners blijven zo echter nog 
steeds zitten met een pand dat 
niet meer geheel van deze tijd is, 
de appartementen zijn moeilijk 
te verkopen en na nieuwbouw 
komen bewoners op hogere las-
ten te zitten. Daarnaast is de hy-
potheekverstrekking momenteel 
niet meer zo ruim als dat het ooit 
was. 

Hoe nu verder 
De voorzitter van de stichting de 
heer Esser was niet bereikbaar 
voor commentaar, maar overige 
betrokkenen verklaarden het als 
volgt. “Wij zijn zes jaar heel in-
tensief bezig geweest om in ei-
gen regie iets nieuws te (laten) 
bouwen maar vingen uiteindelijk 
overal bot. Corporaties hadden 
interesse maar moesten afhaken 
wegens de financiele situatie en 
andere prioriteiten. De gemeente 
hield vast aan hun idee over de 
invulling van de ruimte. Binnen-
kort zal de vereniging van eige-
naren de stichting ontbinden. De 
situatie blijft zoals die nu is en 
de nieuwbouwplannen gaan in 
de diepvries. De financiële mid-
delen waarover de stichting nog 
beschikt worden aangewend ten 
behoeve van het zo broodnodige 
onderhoud”.
Eric van Westerloo

Leerlingen Tummers 
halen hoge prijzen
Heemstede - Eervolle plaatsen 
voor de banketbakkersleerlingen 
van Tummers bij de onderlinge 
wedstrijden van het Opleidings-
centrum ROC in Leiden. Rosan-
ne Buitenhuis, bezig met haar 
derde leergang, haalde met haar 
cup cakes, bonbons, petit fours 
en  in het thema sprookjes met 
haar Gelaarsde Kat in marsepein 
een derde prijs. Emily de Jon-
ge kreeg de tweede prijs in de 
allround categorie banketbak-
ken met het thema Assepoester. 
Die prachtige lady had ze op de 
rode loper gezet met een man-
tel, gekleurd met blauwe cacao-
boter zo blauw als in de film, met 
op de trap het glazen schoentje 
in glanzend chocola.  Op haar 
bonbons prijkten ook muiltjes. 
Vakwerk in de vakwedstrijden 
van het ROC, waar ooit huidige 
kampioenen  het vak leerden. 
De beide dames werken vier da-
gen in de week bij Tummers en 
gaan nog één dag naar de school 
in Leiden. Bij Tummers hebben 
ze wel een streepje voor, want 
zowel de wereldkampioen Ro-
nald van Haarlem als de Neder-
landse kampioen Daniel Jongs-
ma zijn hun mentoren. Maar tus-
sen de vierhonderd deelnemers 
aan de vakwedstrijden moet je 
het toch zelf waarmaken! 

Ben Visser haalde een eerste 
prijs in brood en banket met 
Friese suikerbollen en amandel-
pencees met een zelf bedach-
te variant waarin de frangipa-

ne, vulling met  frambozenmous-
se en een framboos als decora-
tie de hoofdrol spelen. Dat maakt 
benieuwd naar nog meer ideeën 

Van links naar rechts Ben Visser, Emily de Jonge en Rosanne Buiten-
huis.

in banketbakkersland. Zijn eer-
ste regionale wedstrijd en al ge-
lijk een eerste prijs die smelt op 
de tong, dat smaakt naar meer. 
Hij mag nu meedoen aan de Na-
tionale jeugdwedstrijden op 25 
april in Wageningen.  
Op de veelzijdige Binnenweg in 
Heemstede kom je altijd wel  een 
kampioen tegen!
Ton van den Brink

dacht luistert, zonder direct klaar 
te staan met een mening, ad-
vies of oplossing. Psychosocia-
le problemen - zoals depressie, 
angst of burn-out – zijn in meer 
dan een kwart van de gesprek-
ken het onderwerp. Maar ook 
eenzaamheid en relaties  komen 
vaak aan de orde. Vooral de ge-
sprekken waarin het draait om 
eenzaamheid nemen jaarlijks 
toe.
De grote kracht van Sensoor 
Haarlem is de 24-uurs bereik-
baarheid. Mensen kunnen een 
beroep op de hulpdienst doen 
als andere organisaties niet be-
reikbaar zijn: ’s avonds, ’s nachts 
en in de weekeinden. Veel men-
sen maken juist dan gebruik van 
de mogelijkheid voor een ver-
trouwelijk en anoniem gesprek. 
Meer dan de helft van de ge-
sprekken werd vorig jaar buiten 
kantooruren gevoerd.
Momenteel werken er bij Sens-
oor Haarlem 40 intensief getrain-
de vrijwilligers. De praktijk leert 
dat de training en bijscholing die 
nodig is om de kwaliteit van on-
ze dienstverlening te handha-
ven, ook bijdraagt aan persoon-
lijke ontwikkeling van onze vrij-
willigers en zelfs de instroom in 
het arbeidsproces makkelijker 
maakt.
Sensoor Haarlem is werkzaam in 

de regio’s Zuid- en Midden-Ken-
nemerland en Haarlemmermeer. 
Het hulpnummer van Sens-
oor Haarlem, 023-5471471, kan 
dag en nacht worden gebeld. 
De hulpdienst is ook bereikbaar 
via het landelijke nummer 0900-

0767 (5 cent per minuut). Chat-
ten met Sensoor kan via www.
sensoor.nl/west-midden.
Meer informatie over Sens-
oor Haarlem en over werken als 
vrijwilligers is ook te vinden op 
www.sensoor.nl/west-midden.
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Dichtstorten

Levensdans (voor mama) 

Als de dagen nooit hun ronde deden
en nachten als nevels bleven hangen

dan zaten wij in ‘t leven gevangen
verstoken van het heden

De tijd die ‘t leven draagt
met alle voor- en tegenspoed van dien

laat ons als geen ander zien
hoeveel offers er worden gevraagd 

De bladeren van ‘t leven
dansend in een kleurrijk ballet

kunnen ons dag’lijks hoop geven 

Zo wordt telkenmale toon gezet
met ‘t verleden in de achtersteven

vooruitvarend in ‘n nieuw kleurenpalet 

Bart Jonker

Dichtstorten is een open podium voor dichttalent. 
Wilt u ook een eigen gedicht in de Heemsteder publi- 
ceren, dan kunt u dit e-mailen naar dichtstorten@yahoo.com. 
Per post kan ook: de Heemsteder, Camplaan 35, 2103 GV 
Heemstede. Inzendingen van foto´s kunnen niet worden ge-
plaatst.

toch nog ‘vorst’-elijk bezoek
Zoek de verschillen

Oplossing elders in de krant

oplossing
Zoek de verschillen

toch nog ‘vorst’-elijk bezoek
Zoek de verschillen

Oplossing elders in de krant

Inbreker 
overlopen

Heemstede - Bewoners van de 
Zandvoortselaan stonden vorige 
week woensdagmiddag oog in 
oog met een inbreker. De vrouw 
des huizes kwam omstreeks 
16.10 uur thuis en kreeg de voor-
deur niet helemaal open. Al snel 
bleek waarom: een onbekende 
man stond achter de deur, met 
in zijn handen tassen vol met uit 
de woning gestolen spullen. De 
man probeerde weg te komen, 
de mannelijke bewoner pro-
beerde hem nog tegen te hou-
den maar de inbreker wist zich 
los te rukken. Hij liet de buit ach-
ter en ging er rennend vandoor 
in de richting van de Vondelka-
de. Er is een summier signale-
ment bekend van de man: hij is 
tussen de 40 en 50 jaar oud, fors 
postuur en heeft een opvallend 
scheef oog.
Mensen die getuige zijn geweest 
of aanslaan op het signalement 
worden verzocht contact op te 
nemen met de politie in Heem-
stede, via 0900-8844.

High tea voor
familie Cuypers

Heemstede – De succesvolle High tea actie van Bakkerij Ber-
tram gáát maar door… Afgelopen week is er wederom een 
tweetal Bertram-klanten blijgemaakt met een High tea in het 
Amsterdamse Amstel hotel. De familie Cuypers mag gaan ge-
nieten van thee, broodjes, scones en andere heerlijkheden die 
bij een High tea horen. Dochter Neeltje kwam de prijs in ont-
vangst nemen, getuige de foto, met Bertram-medewerkster Jo-
rien. Wilt u ook kans maken op een gezellige High tea in het be-
faamde hotel aan de Amstel? Koop uw broodartikelen dan bij 
Bertram, spaar stempels en lever een volle kaart in. Wie weet 
bent u de volgende die wint!

Taart van Statenfractie VVD 
voor Harmonie St. Michaël
Heemstede - Vrijdagmiddag  
heeft Annelie Brummer een 
taart uitgereikt aan de Harmo-
nie St. Michael in hun eigen re-
petitiezaal in de Princehof aan 
de Glipper Dreef. Aan de Har-
monie werd de taart overhan-
digd om hen een hart onder de 
riem te steken. Van de Harmo-
nie is namelijk op 28 decem-
ber de aanhanger met pauken, 
de grote concerttrom, het drum-
stel, xylofoon en kleinere  instru-
menten gestolen met een waar-
de van 25000 euro. Momenteel is 
de Harmonie bezig om hier weer 
bovenop te komen. 
Bestuurslid Yvonne Schouten 
kijkt nog steeds naar aanhang-

wagens die langskomen. Mart 
Luiten, saxofoon en  Kees van 
der Veldt, klarinet, spreken nog 
steeds met kwaadheid over de 
diefstal en blijven gissen hoe dit 
zo kon gebeuren omdat ze altijd 
zo zorgvuldig de aanhanger par-
keren met een auto ervoor en er-
achter. Eerste concertmeester 
John van Breugel ziet nog overal 
aanhangwagens staan die lijken 
op die van de Harmonie, je blijft 
er maar mee bezig! 
De diefstal beheerst de musi-
ci van St. Michaël nog elke dag.  
Gelukkig krijgen ze veel steun 
van orkesten uit de regio. KNA 
uit Benebroek leent ze pauken 
en trommels, een muziekhandel 

steunt de harmonie. Een spon-
tane kerkcollecte in de Bavo tij-
dens een oudjaarsviering bracht 
600 euro op. 

Vrijdagmiddag komt dan zo maar 
een delegatie van de Staten van 
Noord Holland een taart bren-
gen. Patisserie Tummers bereidt 
een actie voor om taarten en 
kleine muzieksleuteltjes voor dit 
goede doel te verkopen. Hartver-
warmend, die traditie bij de VVD. 
Woensdagavond wordt er door 
de VVD een grote taart bezorgd 
in de Princehof op de repetitie-
avond, even feest voor het hele 
orkest van St Michaël. 
Ton van den Brin k
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Extra poppen-
theater in de 

voorjaarsvakantie
Regio - Van dinsdag 28 februari 
tot en met zondag 4 maart zijn er 
extra poppentheatervoorstellin-
gen bij poppentheater de Zilve-
ren Maan. Gespeeld zal worden 
onder andere de Verjaardag-
staart van het Paardje en de Kie-
keboogiewoogie voor de klein-
tjes van 3,5 tot 7 jaar. De Beto-
verde Waterput en Katrijntje m’n 
Mijntje voor de grotere kinderen 
van 4,5 tot 8 jaar. Poppentheater 
De Zilveren Maan in de Aard-
appelkelder op Landgoed Els-
wout in Overveen. Informatie en 
reserveren via 06-22946290 of 
www.poppentheaterdezilveren-
maan.nl.

Heemstede - Twee bijzonde-
re vakvrouwen, celliste Timora 
Rosler en pianiste Klára Würtz 
komen op uitnodiging van Po-
dium Oude Slot op donderdag 
1 maart naar Heemstede. Timo-
ra en Klára spelen met liefde zo-
wel als met overtuiging, gevoeli-
ge lyriek en een gedegen tech-
niek. Een schitterend, uitgeba-
lanceerd en naadloos samen-
spel. Voor deze avond in het Ou-
de Slot stelden zij een boeiende 
programma samen met werken 
van Schumann, Dohnanyi, Luto-
slawski en Shostakovitch. 
Klára Würtz, geboren in Boeda-
pest, begon op haar vijfde met 
pianospelen. Op veertienjarige 
leeftijd werd ze toegelaten tot 
de Ference Liszt Muziekakade-
mie aldaar. Zij trad als soliste op 
met verschillende orkesten, zo-
als het Boedapest Festival Ka-
mer Orkest, Tsjechisch Philhar-
monisch en de Warschau Solis-

ten. Een tournee met de Nord-
West Deutsche Philharmonie 
met het pianoconcert van Schu-
mann, maakte zij in Nederland 
haar debuut in Amsterdam-
se Concertgebouw. De Israëli-
sche/Nederlandse celliste Timo-
ra Rosler won in 1996 de eerste 
prijs op de ‘Stuttgart Internatio-
nal Cello Competition’. In 1997 
werd haar de ‘Vriendenkrans van 
het Koninklijk Concertgebouw’ 
in Amsterdam uitgereikt. Timora 
Rosler geeft wereldwijd concer-
ten, recitals en masterclasses. Zij 
bespeelt een Thomas Dodd cello 
uit 1800. Het samenspel van Ti-
mora en Klára is levendig, gevoe-
lig en innemend. Hun interpreta-
tie van de muziek is uitzonderlijk 
fascinerend. Donderdag 1 maart 
20.15 uur. Het Oude Slot, ingang 
aan de Ringvaartlaan, Heemste-
de. Toegang 19,50/17,50. Reser-
veren: www.podiumoudeslot.nl 
of 06-13133626. 

Kamermuziek in Het Oude Slot

30+-disco in de 1ste Aanleg
Heemstede - Regel maar snel 
een leuke oppas want zaterdag 
25 februari  is dé avond om ou-
derwets uit je dak te gaan, de 
30+-disco in de 1ste Aanleg. DJ 
‘Floorfiller’ is Tamara Verdoes en 
zij staat garant voor een avond 
met de perfecte mix tussen clas-
sic en recente dansbare muziek 
van vette soul tot foute disco. De 
laatste zaterdag van de maand is 

bij de 1ste Aanleg doorgaans in-
gericht met live muziek maar de-
ze maand is gekozen voor een 
knallende dansavond. 
Kees Heger van de 1ste Aanleg 
en DJ ‘Floorfiller’ Tamara Ver-
does hebben elkaar leren ken-
nen op een  ogenschijnlijk iet-
wat stoffige ouderavond op ba-
sisschool de Zuidwester in Haar-
lem. Aan DJ ‘Floorfiller’ was het 
de taak de avond op te luisteren 
met haar plaatjes. Tegen de ver-
wachting van velen in is het een 
fantastische dansavond gewor-
den waarbij ouders, leerkrachten 
en schooldirectie compleet ‘los’ 
gingen op de dansvloer. Menig 
ouder is die avond een uurtje la-
ter thuis gekomen en de compli-
menten voor de DJ waren geheel 

Welzijn 
Bloemendaal

Kinderfilm in Bennebroek
Gezellig samen met uw (klein)
kinderen naar de film in hun 
vakantie. Kinderfilm de Pira-
tenplaneet draait op 27 fe-
bruari in de St. Franciscus-
school, Kerklaan 10 in Benne-
broek. Aanvang 14.00 uur. Op-
gave 023-5845300. Kosten 3 
euro per volwassene en 1 eu-
ro per kind. Piratenplaneet is 
een spectaculair nieuw fami-
lieverhaal. Een dappere jon-
gen beleeft een avontuur waar 
niemand van durft te dromen. 
Een legendarische schatkaart 
leidt tot een zoektocht naar 
het grootste fortuin in het 
heelal. Een spectaculaire be-
levenis waarvan het hele ge-
zin keer op keer zal genieten.
 
Kinderfilm in Bloemendaal
Op 28 februari bij Centrum 
Jeugd en Gezin, Denneweg 
15a in Bloemendaal wordt de 
film Anastasia gedraaid. Aan-
vang 14.00 uur. Kosten 3 eu-
ro voor volwassenen en 1 eu-
ro per kind. Opgave 023-
5250366. De film is leuk voor 
(groot)ouders en (klein)kin-
deren.
 
Dineren
Donderdag 8 maart kunt u di-
neren in het Nova Grand Ca-
fé Restaurant, Zijlweg 233 
in Haarlem. De kosten voor 
dit driegangendiner inclusief 
twee drankjes en een kopje 
koffie/thee bedragen 23 euro. 
Aanmelden bij Welzijn Bloe-
mendaal, 023-5845300/023-
5250366.
 
Voorjaarskaart maken
Donderdag 8 maart kunt u 
voorjaarskaarten maken. Zelf-
gemaakte kaarten, leuk om te 
ontvangen! Locatie Zuid, Ben-
nebroekerlaan 5, Bennebroek. 
Opgave 023-5845300.

op zijn plaats. Zaterdag start 
‘Floorfiller’ om 22 uur en natuur-
lijk is de toegang gratis. Café de 
1ste Aanleg zit aan de Raadhuis-
straat 103, hoek Kerklaan/Raad-
huisstraat.

De Blijde Boodschap van Spinoza
Bennebroek - Donderdag 1 
maart wordt in Bennebroek een 
lezing georganiseerd over Spi-
noza. De zeventiende-eeuwse 
denker Baruch Spinoza (1632-
1677) geldt algemeen als één 
van onze belangrijkste filosofen. 
Hij was de zoon van Portugees-
Joodse immigranten en woon-
de in Amsterdam en Den Haag. 
In Rijnsburg staat nog steeds 
het huis, waar hij een jaren ver-
bleef. Hij sleep er zijn lenzen en 
voltooide erhet eerste deel vol-
tooide van zijn bekendste werk, 
de Ethica. Het is nu een museum 
en studiecentrum van de Neder-
landse Spinoza Vereniging.
In zijn tijd schoof men Spinoza 
als ketter terzijde. Zijn onortho-
doxe ideeën leidden al op jon-
ge leeftijd tot zijn verbanning uit 
de synagoge. Hij geloofde bij-
voorbeeld niet in een persoonlij-
ke God. Die zag hij als een pro-

duct van menselijke onwetend-
heid. Toch staat het Godsbegrip 
bij hem heel centraal. Maar dan 
gaat het niet om een God die 
boven of buiten het universum 
troont, maar om een God die ein-
deloos en eeuwig met het uni-
versum samenvalt. Een God die 
in alles aanwezig is. Dat maakt 
Spinoza ook heel modern. Ook in 
onze tijd twijfelen velen aan de 
houdbaarheid van het traditione-
le godsbegrip.
Die Goddelijke natuur bepaalt 
ons leven. Dat is een ander be-
langrijk punt bij Spinoza. De 
mens is wel vrij, maar alleen voor 
zover hij de noodzaak van alles 
inziet. Die vrijheid van de mens 
is als de vrijheid van water dat 
altijd het laagste punt zoekt. De 
mens heeft dus geen vrije wil - 
iets dat ook veel moderne we-
tenschappers naar voren bren-
gen. Maar dat betekent dat de 
mens niet mag worden belast 
met zonde of schuld en dat hij 
geen gevoelens hoeft te hebben 
van spijt of woede. Alleen on-
wetendheid valt een mens aan 
te rekenen. Spinoza’s leer biedt 
daarom een praktische levens-
wijze gericht op verbetering.
Dr. Rob Nepveu, godsdienstfe-
nomenoloog en kenner van het 
werk van Spinoza, komt donder-
dagmiddag 1 maart naar Ben-
nebroek om over deze en an-
dere ideeën van Spinoza te pra-
ten. Hij is van mening dat Spi-
noza’s opvattingen de mens van 
gebrekkige religieuze opvattin-

gen kunnen bevrijden en inner-
lijke rust kunnen geven. De titel 
van zijn voordracht luidt: De vi-
sie van Spinoza, een blijde bood-
schap. Wilt u die boodschap ho-
ren? Wees dan hartelijk welkom 
op donderdagmiddag 1 maart 
om 14.00 uur in het Trefpunt, 
Akonietenplein 1 in Bennebroek. 
De entree kost vijf euro.

Petrakerk
Heemstede - Op zondag 26 
februari is er een viering in de 
Petrakerk aan de Limburglaan 
3. De dienst begint om 10.00 
uur en voorganger is br. A. 
Siebenga uit Zwolle. Er is kin-
deropvang voor de kleinsten 
en Bijbelklas voor de kinderen 
van de basisschool.

PKN Heemstede
Heemstede - Zondag 26 fe-
bruari is ds. Teus Prins uit 
Nieuwkoop om 10.00 uur 
voorganger tijdens de vie-
ring van de eerste zondag in 
de veertigdagentijd in de Ou-
de Kerk.
In de Pinksterkerk is geen 
dienst. In Kennemerduin is om 
half elf een zangdienst.

PKN Bennebroek
Bennebroek - Bij de Hervorm-
de Gemeente Bennebroek aan 
de Binnenweg 67 is ds. L.P.J. 
v. Bruggen uit IJmuiden West 
zondag 26 februari om 10.00 
uur de voorganger.

Dienst in
Het Trefpunt

Bennebroek - Bij de protestan-
te gemeente Het Trefpunt, Ako-
nietenplein 1, is dr. A. van Eg-
mond zondag 26 februari om 
10.00 uur de voorganger. Er is 
‘kom in de kring’.
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Heemstede/
Bennebroek

Exposities
Tot en met 29 februari
• S. Th. van Riezen exposeert 
in het voormalige gemeente-
huis van Bennebroek, Benne-
broekerlaan 5.
Informatie: http://s-theo.nl.

2 maart tot en met 9 april
• Yvonne Ravelli en van Em-
my van Leeuwen-Vogel ex-
poseren in het voormalige ge-
meentehuis in Bennebroek.

Tot eind maart
• Schilderijen van Elisa
Pesapane in de burgerzaal 
van het raadhuis in Heemste-
de.

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

Tot en met 29 april
• Expositie van cursisten 
van De Pauwehof in Biblio-
theek Heemstede.

Muziek
Donderdag 1 maart
• Kamermuziek van celliste 
Timora Rosler en pianiste 
Klára Würtz in Het Oude Slot, 
ingang aan de Ringvaartlaan, 

Agenda
Cultuur Heemstede, 20.15 uur. Kaar-

ten: www.podiumoudeslot.nl 
of 06-13133626.

Vrijdag 9 maart
• Huub van der Lubbe van 
De Dijk solo in theater De 
Luifel, Herenweg 96 in Heem-
stede, 20.15 uur. Reserveren: 
023-5483838.

Theater
Donderdag 23 februari
• Leerlingen Valkenburg-
school spelen David & Go-
liath in de kerk van Onze Lie-
ve Vrouw Hemelvaart aan het 
Valkenburgerplein, 18.30 uur.

Zaterdag 25 februari
• Theaterversie Una Gior-
nato Particolore in Het Ou-
de Slot in Heemstede, 20.00 
uur. Ontvangst vanaf 19.30 
uur met een glas Prosecco of 
diner vooraf vanaf 18.00 uur. 
Entree 15 euro, met diner 50 
euro.
Reserveren: 023 5470496 of 
info@postverkadegroep.nl.

• KO Theaterproducties 
speelt ‘LeefTijd’ in theater de 
Luifel, Herenweg 96 in Heem-
stede, 20.15 uur.
Reserveren: 023-5483838.
Informatie: www.theaterdelui-
fel.nl.

Diversen

Donderdag 23 februari
• Dialezing over het Noor-
derlicht door Pem Kals-
hoven bij Casca in de Luifel, 
Herenweg 96 in Heemstede, 
20.00 uur. Aanmelden niet no-
dig. Info: 023-5483828-1.

Zaterdag 25 februari
• 30+-disco in café De 1ste 

Aanleg, Raadhuisstraat 103 in 
Heemstede, vanaf 22.00 uur.

Zondag 26 februari
• Vlooienmarkt in sportcen-
trum Groenendaal, Sport-
parklaan 16 in Heemstede, 
09.30-16.30 uur.
Informatie: www.mikki.nl.

Donderdag 1 maart
• Lezing over Spinoza in het 
Trefpunt, Akonietenplein 1 in 
Bennebroek, 14.00 uur.

Regio
Exposities

Tot zondag 26 februari
• Werk van Caren van Her-
waarden en Sandra Kruis-
brink in Galerie 37, Groot Hei-
ligland 37 in Haarlem.

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

Tot en met 17 maart
• Tentoonstelling van land-
schappen van Jan Groen-
hart in Kunstcentrum Haar-
lem, Gedempte Oude Gracht 
117-121. Open: di t/m  zater-
dag van 11.00 tot 17.00 uur.
Tel. 023-5327895, www.kunst-
centrum-haarlem.nl

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

Tot en met 29 maart
• Expositie Japanse bruids-
kimono’s in KG locatie zuid, 
Boerhaavelaan 22 in Haarlem.

Tot en met 3 april
• Expositie acrylschilderij-
en van Annelie Versteeg in 
de Sanquin Bloedbank, Boer-
haavelaan 22 in Haarlem.

Tot en met 29 april
• Platen uit Atlas van Huet 
in museum Cruquius.
Informatie: www.museumde-
cruquius.nl.

Muziek
Donderdag 23 februari
• Boliviaanse zangeres Jen-
ny Cárdenas in MCH, Lan-
ge Herenvest 122 in Haarlem, 
20.30 uur.
Kaarten: 023-5423540, via in-
fo@mondiaalcentrumhaar-
lem.nl,

Vrijdag 24 februari
• Vurige Hongaarse volks-
muziek van orkest Hajnali 
in MCH, Lange Herenvest 122 
in Haarlem, 20.30 uur.
Kaarten: 023-5423540, via in-
fo@mondiaalcentrumhaar-
lem.nl.

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

Zondag 26 februari
• Het Rubens Quartet op 
het Muzenforum in Gemeen-
tehuis Bloemendaal, Bloe-
mendaalseweg 158 in Over-
veen, 11.45 uur. Informatie: 
www.muzenforum.nl.

• Koorconcert van het koor 
van de Engelse Kerk Haar-
lem en The Anglican Sin-
gers in de Sint Josephkerk, 
Jansstraat 43 in Haarlem, 
15.00 uur.

Woensdag 14, donderdag 
15 en vrijdag 16 maart
• Muziekavonden op het 
Coornhert Lyceum in Haar-
lem. Kaarten: 023-5121616 of 
info@coornhert.nl.

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

Windows 7 
voor starters

Heemstede - Startende com-
putergebruikers krijgen snel en 
efficiënt de beginselen van het 
werken met een computer on-
der de knie met de cursus ‘com-
putergebruik met Windows 7 – 
starters’ bij Casca. Windows, in-
ternet en email, tekstverwerken 
met Word, u leert het allemaal 
en kunt snel de digitale snelweg 
op. De cursus start maandag 5 
maart van 9.30 tot 12.00 uur bij 
Casca in de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede. Opgeven kan telefo-
nisch op werkdagen tussen 9 en 
12 uur: tel. 023-5483828-1.

Digitale foto-
bewerking (55+)
Heemstede - Digitaal fotogra-
feren is heel handig: je maakt 
gewoon veel foto’s en zoekt de 
beste uit! Maar soms wil je ook 
wel iets verbeteren aan die éne 
foto, misschien iets te donker of 
rode ogen. Dat leer je op de cur-
sus digitale fotobewerking (55+). 
Aan de orde komt alles wat no-
dig is voor het bewerken van je 
digitale foto’s: het verbeteren, 
retoucheren, fotomontage, spe-
ciale effecten. Er wordt in een 
stevig tempo gewerkt. De cursus 
vereist voldoende basiskennis 
van Windows. Het bewerkings-
programma en boek zijn bij de 
cursus inbegrepen.
De cursus ‘digitale fotobewer-
king met Photostudio 5.5 (55+)’ 
start op dinsdag 6 maart van 
13.30 tot 15.30 uur bij Casca in 
de Luifel, herenweg 96, Heem-
stede. Opgeven kan telefonisch 
op werkdagen tussen 9 en 12 
uur: tel. 023-5483828-1.

Zilversieraden 
maken

Heemstede - Tijdens de kennis-
makingsworkshop zilversieraden 
maken die Casca organiseert 
op woensdag 7 maart maak je 
uit zilverklei een écht zilveren 
sieraad. Je kunt een eenvoudi-
ge ring, hanger of 2 á 3 pando-
ra-style bedels maken. Zilver-
klei bestaat uit heel kleine deel-
tjes zilver, bindmiddel en wa-
ter. Kneedbaar zilver heeft de ei-
genschappen van klei en kan op 
eenvoudige manier ‘’gekneed’’ 
worden tot een sieraad. Hierna 
wordt het verhit waardoor het 
bindmiddel verbrandt en het zil-
ver hard wordt. Nadat het gepo-
lijst is ga je de deur uit met een 
uniek, zelfgemaakt zilveren sie-
raad.  Materiaalkosten 37,50. Het 
is mogelijk om een groter sieraad 
te maken, dan kun je bij docente 
Mirjam Kruijff extra zilverklei ko-
pen. De cursus is op woensdag 
7 maart van 19.30-21.30 uur bij 
Casca in activiteitencentrum de 
Molenwerf, Molenwerfslaan 11, 
Heemstede. Opgeven kan telefo-
nisch op werkdagen tussen 9 en 
12 uur: 023-5483828-1.
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Programma Werkconferentie Samen Duurzaam 

Een avond over duurzaamheid voor 

ondernemers én inwoners! 

Komt u ook naar de werkconferentie ‘Samen Duurzaam’ 
op woensdag 7 maart vanaf 19.30 uur in het raadhuis 
van de gemeente Heemstede? Tijdens de conferentie 
praten we over het ontwikkelen en toepassen 
van duurzame energieoplossingen. 
Hoe we energiebesparing en kostenbesparing kunnen 
combineren. We zoeken samen met u, ondernemers, 
maatschappelijke organisaties en stichtingen de 
samenwerking op hoe we de leefbaarheid en de 
sociale verbanden kunnen vergroten.

Geïnteresseerd? U kunt zich vóór 28 februari aanmelden 
via gemeente@heemstede.nl onder vermelding van 
‘Samen Duurzaam’. In drie workshops kunt u kennis 
maken met en meepraten over verschillende duurzame 
initiatieven. Geef in uw aanmelding uw eerste en 
tweede keus op voor het volgen van een workshop. 

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

Meer informatie
Wij zien u graag op woensdagavond 7 maart om 
19.30 uur. Voor informatie kunt u terecht op 
www.heemstede.nl. Voor vragen of opmerkingen kunt 
u contact opnemen met Alan Borg van de gemeente 
Heemstede via telefoonnummer: (023) 548 57 48 of 
via het e-mailadres: aborg@heemstede.nl.

Programma

19.15 uur Ontvangst met koffi  e en thee
19.30 uur Welkomstwoord 
  Pieter van de Stadt, 

loco-burgemeester  
19.35 uur ‘Een wereld te winnen’ 
  Duurzame ontwikkeling en 

economie
 Alexander Rinnooy Kan, voorzitter SER  
19.55 uur  ‘Duurzaam samenwerken en 

verbinden’
  het toekomstperspectief van 

Heemstede 
  Jur Botter, wethouder duurzaamheid
20.00 uur Introductie programma workshops 
  Bert Pannekeet, directeur Milieudienst 

IJmond tevens avondvoorzitter
20.15 uur Workshops 
21.00 uur Kort intermezzo
21.15 uur De groene draad van de avond
 Bert Pannekeet 
21.30 uur Afsluiting 
 Bert Pannekeet en Jur Botter 
21.40 uur Borrel

WORKSHOPS

1) Een betrokken samenleving maak je samen
Bedrijven zetten zich hier vrijwillig voor in. 
Ga tijdens de workshop actief aan de slag, 
om te ervaren hoe eenvoudig dit kan zijn! 
Marijke Aukema van Bedrijf en Samenleving Haarlem 
e.o. met Saskia Post van PostVerkadeGroep

2) Energiebesparing bestaande bouw 
Energiebesparing zichtbaar maken als motivatie 
voor woningverbetering! 
Joram Grünfeld van Elan Wonen

3) Duurzamer ondernemen
Zie de kansen en ontvang praktische tips om energie 
en water te besparen, uw afval een nieuwe toekomst 
te geven, u schoon te vervoeren en duurzaam in 
te kopen. 
Voor de samenleving én uw bedrijf. 
Philippine van der Kleij van de Klankbordgroep 
Duurzaamheid met Willem van Dam van Chocolaterie 
Van Dam, Robert van Houten van Newasco en Isabel 
Merks van Profi le Tyrecenter Merks 

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

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

Raadhuis: 
Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. 
Telefoon 14 023. Fax (023) 548 57 00. E-mail: 
gemeente@heemstede.nl Website: www.heemstede.nl

Sociale zaken: 
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur. Op afspraak: 
de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag tot 13.00 uur).
Telefoon (023) 548 58 68.

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

Volg ons op:
twitter.com/heemstedetweet
facebook.com/gemeenteheemstede
linkedin.com/in/gemeenteheemstede
youtube.com/gemeenteheemstede

Adresgegevens en openingstijden



Loket Heemstede op eerste plaats landelijke 
Wmo-loket top 100

Havendreef 
Projectontwikkelaar werkt aan nieuw plan

Kruispunt Herenweg-
Zandvoortselaan 
naar verwachting 
eind februari open

Het Loket Heemstede is op de eerste plaats 
geëindigd in de landelijke Wmo-loket top 100 
over 2011. Dit werd donderdag 16 februari 
bekend tijdens een symposium van de Stichting 
Vraagwijzer. Deze stichting houdt elk jaar een 
onderzoek onder de Wmo-loketten in Nederland. 
Bij een Wmo-loket (Wmo = Wet maatschappelijke 
ondersteuning) kunnen mensen met een 
beperking terecht voor diverse voorzieningen 
zoals huishoudelijke hulp, een rolstoel, woon- en 
vervoersvoorzieningen. Bij de totstandkoming 
van de top 100 werd beoordeeld op service, 
bekendheid, organisatiegraad, werkwijze, 
communicatie en samenwerkingsafspraken met 
organisaties. Aan het onderzoek deden ruim 200 
loketten mee. 

Stichting Vraagwijzer houdt elk jaar een onderzoek 
onder de Wmo-loketten in Nederland. Vraagwijzer is 
een stichting, voortgekomen uit de OL2000 visie van 
de overheid waarbij de inrichting van klantvriendelijke 
loketten door overheden voorop stond. Vraagwijzer 
heeft naar ruim 400 gemeenten een vragenlijst 
gestuurd, ruim 200 loketten hebben de vragenlijst 
beantwoord.

Samenwerking en vraaggerichte aanpak
Vooral de samenwerking binnen het loket en de brede 
blik waarmee vragen van klanten worden beantwoord, 
zijn sterke punten van het Loket Heemstede. 
In het Loket Heemstede werken onder regie van de 
gemeente de volgende partijen samen: Stichting 
Welzijn Ouderen Heemstede (WOH), Kontext (welzijn 
en maatschappelijke dienstverlening), Zorgbalans, 
Tandem (voorheen Steunpunt Mantelzorg) en de 
gemeente Heemstede.

Wat vooraf ging
Eind 2010/begin 2011 zijn de plannen bekend 
gemaakt voor de ontwikkeling van het 
bedrijventerrein ‘Havendreef’. De gemeente 
heeft destijds een stedenbouwkundig kader en 
de welstandscriteria voor het gebied opgesteld. 
Hierbinnen heeft de projectontwikkelaar 
Havendreef BV een plan gemaakt. Deze plannen 
hebben ter inzage gelegen en het was mogelijk 
op het ontwerpstedenbouwkundig kader en de 
ontwerpwelstandscriteria te reageren. 

Naar aanleiding van de ingekomen reacties 
en gewijzigde marktomstandigheden, heeft 
Havendreef BV besloten het plan te heroverwegen. 
Het gepresenteerde plan, het ontwerpkader en de 
ontwerpcriteria zijn in de wacht gezet omdat deze 
niet haalbaar meer lijken.

Nieuwe plannen
Afgelopen jaar heeft de projectontwikkelaar 
Havendreef BV gewerkt aan een nieuw plan. 
Hierbij wordt uitgegaan van meer grondgebonden 
woningen. De gemeente heeft met Havendreef BV

Hoewel de werkzaamheden aan de Herenweg 
door de vorst tijdelijk stil lagen, is de 
verwachting dat de planning nog steeds wordt 
gehaald. Dat betekent dat het kruispunt eind 
februari weer open gaat voor alle verkeer. En het 
deel van de Herenweg tussen het kruispunt en 
de gemeentegrens met Haarlem gaat eind maart 
weer open.

Na de afgelopen vorstperiode zijn de werkzaamheden 
rond het kruispunt Herenweg-Zandvoortselaan-
Lanckhorstlaan hervat. 

•  Het kruispunt zelf en het gedeelte van de Herenweg 
tussen Lanckhorstlaan en Koediefslaan gaan naar 
verwachting eind februari weer open. De resterende 
werkzaamheden voor dit deel van de Herenweg 
bestaan uit: freeswerk in het asfalt, werkzaamheden 
aan de nieuwe verkeerslichtinstallatie, asfaltering van 
het wegdek en aanbrengen van wegbelijning.

•  Het gedeelte van de Herenweg tussen het kruispunt 
en de gemeentegrens met Haarlem gaat eind maart 
weer open. Hier moet de riolering nog worden 
vervangen, waarna ook hier de weg opnieuw wordt 
ingericht.

De gemeente neemt extra maatregelen om 
de veiligheid te verbeteren. Verkeersregelaars 
zullen fi etsers en voetgangers verwijzen naar de 
omleidingsroutes zodat zij als het werk wordt 
uitgevoerd niet meer door het werkgebied zelf gaan.

afgesproken om enkele nieuwe varianten uit te 
werken. Deze varianten worden samen met het 
oude plan en een door de omwonenden gemaakt 
plan voorgelegd aan de raadscommissie Ruimte. 
De plannen zullen naar verwachting voor de zomer 
behandeld worden. Uiteraard zullen wij u hierover 
tijdig informeren en hiervoor uitnodigen.

Informatie
Voor actuele informatie over het project Havendreef 
verwijzen wij u naar onze gemeentelijke website 
www.heemstede.nl (tabblad ‘plannen en projecten’). 
Voor vragen en/of opmerkingen, kunt u contact 
opnemen met de heer G. Klaassen van de afdeling 
Ruimtelijk Beleid (023)  548 57 65 of 
gklaassen@heemstede.nl.

Kenmerkend voor de werkwijze is de brede blik 
waarmee naar de vraag van de klant wordt gekeken. 
De praktijk leert dat klanten met een bepaalde vraag 
naar het loket komen, maar dat hier vaak een andere 
behoefte of vraag achter zit. Door goed door te vragen 
en te kijken naar de situatie waarin een klant zit, kan 
de dienstverlening goed op maat gesneden worden. 
Ook huisbezoeken maken deel uit van de brede 
aanpak van het Loket Heemstede.

Reactie wethouders
De betrokken wethouders Jur Botter en Pieter van 
de Stadt zijn uiteraard blij met de uitkomsten van 
het onderzoek. Jur Botter, betrokken vanuit zijn 
portefeuille Wmo-beleid: “Deze maand bestaat het 
Loket Heemstede precies tien jaar. Deze prijs is een 
mooie kroon op het werk!” 
Pieter van de Stadt, wethouder Sociale Zaken 
constateert: “Al jaren scoort het loket goed in 
onderzoeken en de nummer 1 notering in de Wmo-
loket top 100 onderstreept dit eens te meer.”

Alles over opvoeden en opgroeien
Heeft u een vraag over de ontwikkeling van 
uw kind? Bent u op zoek naar een sportclub of 
naschoolse opvang? Voor al uw vragen over 
opvoeden en opgroeien in Heemstede kunt u 
terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). 
In het CJG komt alle kennis over opvoeding en 
opgroeiende kinderen bij elkaar. De medewerkers 
weten de weg naar de juiste instantie en helpen 
u graag bij het vinden van het antwoord op uw 
vragen.

Centrum voor Jeugd en Gezin Heemstede
Lieven de Keylaan 7, 2101 VD  Heemstede
Telefoon (023) 529 19 14
e-mail cjg@heemstede.nl



Subsidiebudget beschikbaar voor 
sportactiviteiten in Heemstede

De aanslag Gemeentelijke belastingen 2012 
is weer in aantocht

Ontwerpbesluit vaststellen 
bodemfunctieklassenkaart 

Wilt u in 2012 een activiteit organiseren die het 
sporten van jongeren tot 18 jaar, ouderen vanaf 65 
jaar of gehandicapten stimuleert? Of organiseert 
u een activiteit gericht op de ontwikkeling van 
topsporttalenten? Mogelijk komt uw initiatief in 
aanmerking voor een subsidie van de gemeente 
Heemstede. In totaal is voor genoemde activiteiten in 
2012 een subsidiebudget beschikbaar van € 19.500,-. 

Subsidievoorwaarden
Uw subsidieverzoek dient aan enkele voorwaarden te 
voldoen: 
•  de activiteit moet voldoen aan de voorwaarden in 

de Algemene subsidieverordening Heemstede en de 
Verordening incidentele subsidies sportstimulering. 
Dit houdt onder andere in dat alleen activiteiten 
met een voldoende aantal deelnemers en met een 
aanvullend karakter ten opzichte van uw reguliere 
aanbod voor subsidie in aanmerking kunnen komen. 
De genoemde verordeningen kunt u vinden op onze 
website www.heemstede.nl-Politiek en organisatie-
Regelgeving.

• de activiteit dient in 2012 van start te gaan. 
•  het subsidieverzoek moet vóór 1 mei 2012 worden 

ingediend.

Eind februari 2012 verzendt het samen-
werkingsverband Gemeentebelastingen 
Kennemerland Zuid (GBKZ) de gecombineerde 
aanslag gemeentelijke belastingen 2012. GBKZ 
doet dit voor de gemeenten Bloemendaal, 
Heemstede, Zandvoort en Haarlemmerliede en 
Spaarnwoude.
Op het aanslagbiljet staan de gemeente-
lijke heffi  ngen vermeld zoals: onroerende 
zaakbelastingen, rioolheffi  ng, afvalstoff en-
heffi  ng en hondenbelasting, en ook de nieuwe 
waardebeschikking van uw woning (de WOZ-
beschikking). 

Voor het taxeren van de WOZ waarde van uw woning 
gelden de regels die zijn vastgelegd in de ‘Wet 
waardering onroerende zaken’ (Wet WOZ). Hierin is 
bepaald dat de WOZ-waarde wordt getaxeerd aan 
de hand van verkoopcijfers van vergelijkbare typen 
woningen in uw buurt of gemeente. Ook is in de Wet 
WOZ geregeld dat de WOZ-waarde in 2012 moet 
worden vastgesteld naar het waardeniveau van uw 
woning op 1 januari 2011. 

Op basis van landelijke verkoopcijfers is gebleken dat 
de gemiddelde WOZ-waarde van woningen in de 
meeste gevallen lager is dan vorig jaar. Dit komt door 
de dalende verkoopprijzen in de woningmarkt. Omdat 
het om gemiddelden gaat, kan in individuele gevallen 

Het college van burgemeester en wethouders van 
Heemstede heeft een bodemfunctieklassenkaart 
van haar beheergebied op grond van het Besluit 
bodemkwaliteit vastgesteld. 
Het Besluit bodemkwaliteit regelt de toepassing en 
het hergebruik van partijen grond en bagger. De 
bodemfunctieklassenkaart geeft de functie van de 
bodem in een bepaald gebied aan. De functie van de 
bodem is mede bepalend voor welke kwaliteit grond 
en bagger in een gebied mag worden toegepast.

Inzage
De ontwerp-bodemfunctieklassenkaart ligt tijdens 
werkuren van 23 februari tot 5 april 2012 ter inzage bij 
de Milieudienst IJmond en in de hal van het raadhuis.

Zienswijzen
Tot 5 april 2012 kunnen zienswijzen schriftelijk of 
mondeling kenbaar gemaakt worden bij de directeur 
van de Milieudienst IJmond. Voor het mondeling 
kenbaar maken van zienswijzen kan telefonisch een 
afspraak worden gemaakt via het secretariaat van de 
Milieudienst IJmond.

Algemene informatie 
Bezoekadres: Stationsplein 48b, Beverwijk. 
Postadres: Postbus 325, 1940 AH Beverwijk. 
Telefoon: (0251) 26 38 63. Fax: (0251) 26 38 88. 
E-mail: info@milieudienst-ijmond.nl.

Kruispunt Herenweg-Zandvoortselaan-Lanckhorstlaan
Tot eind februari 2012 is het kruispunt Herenweg-
Zandvoortselaan-Lanckhorstlaan afgesloten in 
combinatie met het deel van de Herenweg tot en 
met kruising met de Koediefslaan. De Lanckhorstlaan 
is gestremd ter hoogte van de Van Slingelandtlaan. 
De Zandvoortselaan is afgesloten ter hoogte van de 
kruising met de Amaryllislaan.

Tot en met eind maart 2012 is de Herenweg tussen het 
kruispunt Herenweg-Zandvoortselaan-Lanckhorstlaan 
en de gemeentegrens met Haarlem afgesloten voor 
alle verkeer. Ook is het kruispunt Adriaan Pauwlaan - 
Herenweg afgesloten voor autoverkeer. Fietsers 
kunnen gewoon gebruik maken 
van de oversteekplaats richting 
de Laan van Rozenburg.

Gedurende de afsluiting van de 
werkvakken zijn diverse omleidings-
routes ingesteld voor  fi etsers, 
auto’s, openbaar vervoer en vracht-
verkeer. Uitgebreide informatie 
over de werkzaamheden vindt u 
op www.heemstede.nl 

Scan de QR-code 

en ga direct naar 

de projectpagina op 

www.heemstede.nl.

Werk aan de weg

of voor bepaalde type woningen nog wel sprake zijn 
van gelijk gebleven waarde of zelfs een waardestijging. 
In alle gevallen moet dit kunnen worden onderbouwd 
door verkoopcijfers van vergelijkbare panden in de 
omgeving van uw woning.

De verkoopcijfers die GBKZ heeft gebruikt bij de 
waardering van uw woning staan vermeld in een 
taxatieverslag. Als u eigenaar bent van een woning is het 
vanaf 1 maart 2012 mogelijk om het taxatieverslag 
d.m.v. DigiD te raadplegen via de website www.gbkz.nl. 
Voor eigenaren of huurders van een bedrijfspand of voor 
wie geen toegang heeft tot internet, is ook vanaf 1 maart 
2012 een kopie van het taxatieverslag op te vragen via 
telefoonnummer (023) 512 60 66. 

Meer informatie over de aanslag en de Wet WOZ kunt 
u vinden op de website van GBKZ: www.gbkz.nl of op 
uw gemeentelijke website.

 
Subsidiebudget
Als het beschikbare budget van € 19.500,- 
onvoldoende is om alle aanvragen te honoreren, 
zal het college van burgemeester en wethouders 
een rangorde in de aanvragen aanbrengen. Bij de 
opstelling hiervan wordt in ieder geval gestreefd naar 
een evenwichtige verdeling tussen de verschillende 
doelgroepen waarop de Verordening incidentele 
subsidies sportstimulering zich richt. Tevens zal in dat 
geval geen prioriteit worden gegeven aan activiteiten 
waaraan in een eerder subsidiejaar door het college 
van burgemeester en wethouders al subsidie is 
verstrekt. 

Informatie
Voor meer informatie over deze subsidie kunt u 
contact opnemen met de heer Koen Siegrest van de 
afdeling Welzijnszaken, tel. (023) 548 56 79 of via 
de e-mail: ksiegrest@heemstede.nl. Hier kunt u 
ook een aanvraagformulier verkrijgen.



Uittreksel bevolkings register (GBA)?
www.heemstede.nl

Verordening Winkeltijden Heemstede (rectifi catie)

Verordening Winkeltijden Heemstede 

Door het college van burgemeester en wethouders is, 
op grond van artikel 8 van de Verordening Winkeltijden 
Heemstede, besloten de zon- en feestdagen
- 9 april 2012 
- 17, 20 en 28 mei 2012 

- 11, 18 en 25 november 2012 
- 2, 9, 16, 23 en 30 december 2012
aan te wijzen als dagen waarop de winkels voor het 
publiek in het deelgebied ‘Winkelcentrum Binnenweg/
Raadhuisstraat’ open mogen zijn. 

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de 
afdeling Algemene & Juridische Zaken, telefoon-
nummer (023) 548 56 07.

Door het college van burgemeester en wethouders 
is, op grond van artikel 8 van de Verordening 
Winkeltijden Heemstede, besloten de zondagen:
- 22 april 2012 
- 3 juni 2012 

- 2 en 23 december 2012
aan te wijzen als dagen waarop de winkels voor het 
publiek in het deelgebied ‘Winkelcentrum Jan van 
Goyenstraat’ open mogen zijn. 

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de 
afdeling Algemene & Juridische Zaken, telefoon-
nummer (023) 548 56 07.

Omgevingsvergunning

Aanvragen omgevingsvergunning
Omgevingsvergunning voor bouwen
Vrijheidsdreef het vervangen van drie bruggen 
2012.040
ontvangen 10 februari 2012
Beethovenlaan 35 het plaatsen van een overkapping 
voor fi etsen 2012.013
ontvangen 5 januari 2012
Frederik van Eedenplein 9 + 11 het vergroten van een 
dakkapel op het achtergeveldakvlak bij 2 woonhuizen 
2012.041 
ontvangen 6 februari 2012

De beslistermijn voor bovengenoemde aanvragen is 
8 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.

Omgevingsvergunning voor bouwen en slopen
Cruquiusweg 37 inpandige constructieve wijzigingen 
t.b.v. een automobielbedrijf en een kringloopwinkel, 
een deel van het pand slopen 2012.049 
ontvangen 17 februari 2012

De beslistermijn voor bovengenoemde aanvraag is 
8 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.

Omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken 
bestemmingsplan en slopen
Anna Blamanlaan 1 het uitbreiden van een woonhuis 
en slopen garage 2011.039
ontvangen 8 februari 2012
     
De beslistermijn voor bovengenoemde aanvraag is 
8 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.

Omgevingsvergunning voor afwijken 
bestemmingsplan
Blekersvaartweg 9 het wijzigen van de bestemming 
kantoor naar kantoor met praktijkruimte voor een 
tandtechnisch bedrijf 2012.043 
ontvangen 14 februari 2012

Johannes Vermeerstraat 35A het uitbreiden van een 
woonhuis 2012.042
ontvangen 9 februari 2012

De beslistermijn voor bovengenoemde aanvragen is 
8 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.

Omgevingsvergunning voor kappen
t.h.v. Herenweg 121A het kappen van een beuk 
2012.044
ontvangen 9 februari 2012
Van Merlenlaan 4 het kappen van een tsuga en 
herplanten van een beuk of een eik 2012.038
ontvangen 8 februari 2012
Zandvoorter Allee 22 het kappen van een 
paardekastanje 2012.036
ontvangen 6 februari 2012
Crayenestersingel 37 het kappen van 3 bomen 
2012.035
ontvangen 6 februari 2012

De beslistermijn voor bovengenoemde aanvragen is 
8 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.

Omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik
Herenweg 5 brandveilig gebruik voor de tijdelijke 
huisvesting Noordkop 2012.037
ontvangen 6 februari 2012

De beslistermijn voor bovengenoemde aanvraag is 
26 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.

Omgevingsvergunning voor slopen
Glipperdreef 50 het verwijderen van asbest 2012.046
ontvangen 14 februari 2012

De beslistermijn voor bovengenoemde aanvraag is 
8 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.

De bovenstaande aanvragen liggen vanaf 23 februari 
2012 van maandag tot en met donderdag van 
08.30 - 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur 
ter inzage bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht 
(Raadhuisplein 1). 

Verleende omgevingsvergunningen 
(verzonden 17 februari 2012)

Omgevingsvergunning voor kappen
Orchideeënlaan 8 het kappen van 2 coniferen en 1 
krentenboom 2012.030
Sportparklaan 19 het kappen van een beuk 2012.031
Voorweg 47 het kappen van 2 dennen en een conifeer 
2012.028

Omgevingsvergunning voor slopen 
Zandvaartkade 11 het verwijderen van asbest 
2012.032

De bovenstaande vergunningen liggen vanaf 23 
februari 2012 van maandag tot en met donderdag van 
08.30 - 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur 
ter inzage bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht 
(Raadhuisplein 1). Belanghebbenden kunnen 
hiertegen bezwaar maken. Zie: ’Bezwaar maken of uw 
mening/zienswijze kenbaar maken’.



Omgevingsvergunning bloemenkiosk aan het Adriaan van 
Ostadeplein

Nieuwe Regeling bereikbaarheid en beschikbaarheid voor 
alarmopvolging gebouwen

Uitschrijving GBA

Bekendmaking
Ingevolge artikel 2.1, lid 1, sub c, juncto artikel 
2.12, lid 1, sub a onder 3° van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht maken burgemeester 
en wethouders van Heemstede bekend dat met 
ingang van donderdag 23 februari 2012 gedurende 
zes weken ter inzage ligt de op 14 februari 2012 
verleende omgevingsvergunning voor de bouw van 
een bloemenkiosk aan het Adriaan van Ostadeplein en 
het afwijken van het bestemmingsplan. 
IDN: NL.IMRO.0397.OVadriaanvanostade-0201.

Waar kunt u de stukken inzien? 
De omgevingsvergunning, de bijbehorende stukken 
en de verklaring van geen bedenkingen zijn digitaal 
te raadplegen op de websites www.heemstede.nl/
bekendmakingen en www.ruimtelijkeplannen.nl. 
Ook liggen de stukken gedurende bovengenoemde 
termijn ter inzage in de publiekshal van het raadhuis, 
Raadhuisplein 1 te Heemstede. 

Indienen van beroep 
Degenen, die tijdig hun zienswijze bij het college naar 
voren hebben ingebracht en belanghebbenden aan 
wie redelijkerwijs niet kan worden verweten in een 
eerder stadium geen zienswijze naar voren te hebben 
gebracht, kunnen van vrijdag 24 februari 2012 tot 
en met donderdag 5 april 2012 beroep indienen. Dit 
kan bij de Rechtbank Haarlem, sector bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR te Haarlem. 

Een beroepschrift dient te worden ondertekend en in 
ieder geval de volgende onderdelen te bevatten:
- naam en adres indiener 
- dagtekening 
-  omschrijving van het besluit waartegen het beroep 

zich richt 
- de gronden van beroep

Bij het beroepschrift dient zo mogelijk een afschrift 
van het besluit waarop het geschil betrekking heeft 
te worden overlegd. Als er beroep wordt ingesteld, 
dan kan tevens een verzoek om een voorlopige 
voorziening (schorsing) worden ingediend bij de 
sector bestuursrecht van de Rechtbank Haarlem, 
wanneer onverwijlde spoed dat, gelet op de 
betrokken belangen, vereist. 

Inwerkingtreding 
De besluiten treedt in werking daags na afl oop van de 
beroepstermijn, tenzij binnen de beroepstermijn een 
verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij 
de sector bestuursrecht van de Rechtbank Haarlem. 
Voor nadere informatie over het besluit kunt u zich tot 
mevrouw M. Möller (023) 548 58 70 wenden.

Bij besluit van 8 februari 2012 heeft de 
gemeentesecretaris de Regeling bereikbaarheid en 
beschikbaarheid voor alarmopvolging gebouwen 
vastgesteld. De Regeling geldt voor medewerkers die 
in opdracht van hun leidinggevende werkzaamheden 

uitvoeren voor alarmopvolging voor de gemeentelijke 
gebouwen.
De Regeling treedt met ingang van 1 januari 2012 met 
terugwerkende kracht in werking. De Regeling ligt 
gedurende 12 weken ter inzage op het gemeentehuis. 

De Regeling is na de inwerkingtreding ook digitaal 
te raadplegen op www.overheid.nl onder ‘Lokale 
regelingen’ of op www.heemstede.nl via Politiek en 
organisatie naar ‘Lokale regelgeving’.

Met onbekende bestemming uitgeschreven 
uit de gemeentelijke basisadministratie 
persoonsgegevens (GBA).

Als u gaat verhuizen moet u dit ook doorgeven aan 
uw (nieuwe) woongemeente. Vaak gaat dit goed, 
maar soms wordt dit vergeten. De gemeente start 
dan een adresonderzoek op, waarbij de persoon 
-indien mogelijk- erop gewezen wordt dat er nog 
aangifte van de verhuizing gedaan moet worden. Als 
er geen aangifte gedaan wordt of als de persoon niet 
te traceren is, besluit het college van burgemeester 
en wethouders deze persoon ‘met onbekende 
bestemming’ uit te schrijven uit de gemeentelijke 
basisadministratie persoonsgegevens (GBA). Dit 

betekent, dat iemand dan ook formeel niet meer op 
dat adres staat ingeschreven. De gevolgen hiervan zijn 
dat er bijvoorbeeld geen reisdocument of rijbewijs bij 
de woongemeente aangevraagd kan worden en dat er 
geen gebruik gemaakt kan worden van verschillende 
overheidsvoorzieningen. Ook wordt, als iemand 
65 wordt, de AOW gekort. Het is daarom van groot 
belang dat alsnog aangifte van een verhuizing gedaan 
wordt.

Het college van burgemeester en wethouders heeft 
het voornemen om de volgende persoon
per 14-02-2012 met onbekende bestemming uit te 
schrijven:

• R.F. Marlissa, geboren 02-04-1964, Overijssellaan 239

Als de betrokkene het hier niet mee eens is, kan deze 
binnen twee weken na plaatsing van deze publicatie 
hierop reageren door contact op te nemen met de 
afdeling Publiekszaken van de gemeente Heemstede 
Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede, 
telefoon (023) 548 58 68.

Verkeersbesluit(en)
•  Het aanwijzen van een parkeerplaats nabij 

de woning Meijerslaan 384 als gereserveerde 
gehandicaptenparkeerplaats ten behoeve van de 
bewoner (verzonden 16 februari 2012).

 

Het besluit ligt vanaf 23 februari 2012 zes weken ter 
inzage. 
U kunt hiertegen bezwaar maken. Door het indienen 
van een bezwaar wordt dit besluit niet opgeschort. 
Bij een spoedeisend belang kan degene die een 
bezwaarschrift heeft ingediend een voorlopige 

voorziening vragen aan de president van de 
rechtbank, sector bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR te Haarlem. Bij het indienen 
van een verzoek om voorlopige voorziening moeten 
griffi  erechten worden betaald. 



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

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

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

Meer weten?
Neem contact op met de gemeente, 
telefoon 14 023 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 de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd aan: 
Rechtbank Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 
1621, 2003 BR Haarlem. Een beroepschrift moet 
zijn ondertekend en voorzien van naam en adres, 
datum, een omschrijving van het besluit waartegen 
het beroep zich richt en de reden van beroep. Bij het 
beroepschrift moet zo mogelijk een afschrift van het 
besluit waarop het geschil betrekking heeft, worden 
overlegd.

Bezwaar maken of uw mening/zienswijze kenbaar maken

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

geluidshinder.

Gevaar en schade op straat
Bij het Meldpunt overlast kunt u melding maken van 

gevaar en schade in de openbare ruimte. Bijvoorbeeld 

over defecte straatverlichting, onderhoud aan wegen, 

rioolbeheer, kapot straatmeubilair (banken en speel-

toestellen) of het openbaar groen in Heemstede. 

Meldingen worden in principe binnen één week 

afgehandeld.

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

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

Meldpunt overlast

Dolhuys stelt ‘Puberbrein’ 
open in vakantie
Regio - Tijdens de voorjaarsva-
kantie zal museum Het Dolhuys 
ook de deuren van De Bovenka-
mer voor het grote publiek ope-
nen. De Bovenkamer is een edu-
catief programma over het pube-
rende brein dat door de weeks 
alleen is geopend voor middel-
bare scholieren. In de voorjaars-
vakantie kunnen ook ouders met 
pubers op ontdekkingstocht door 
het puberende brein. Op een in-
teractieve manier leren zij hoe 
hun brein werkt en dat van de 

ander. In het speciaal ontworpen 
‘Breinlab’ kunnen pubers hun 
persoonlijkheid testen. De Bo-
venkamer is tijdens de voorjaars-
vakantie geopend van dinsdag 
28 februari tot en met zaterdag 
3 maart. Ieder uur zijn er extra 
rondleidingen, om 13.00, 14.00. 
15.00 en 16.00 uur. Op de zonda-
gen in de vakantie, 26 februari en 
4 maart, is er om 14.00 uur een 
open rondleiding door De Bo-
venkamer. Meer info: www.het-
dolhuys.nl/De-Bovenkamer.

Cursussen Indiase en Siciliaanse keuken
Heemstede - Bij Casca starten 
op 6 maart twee kookcursus-
sen: de Indiase en de Siciliaan-
se keuken. In de Indiase keuken 
wordt veel gebruik gemaakt van 
verschillende soorten rijst, gra-
nen, aardappelen, groenten en 
specerijen en verse kruiden die 
tot garam masala’s (kerriemeng-

sels) gemalen worden. Curries, 
tandoori’s, tikka’s en kofta’s die 
met rijst, roti of met vers brood 
gegeten worden, zijn bekende 
Indiase gerechten. De gebruiken 
van de verschillende godsdien-
sten in India hebben een gro-
te invloed op de Indiase keuken. 
Hindoes eten geen rundvlees, 

moslims eten geen varkensvlees. 
Veel Indiase gerechten zijn daar-
om vegetarisch.
De cursus Indiase keuken start 
op dinsdag 6 maart van 9 tot 12 
uur. 
De Siciliaanse keuken wordt al 
langere tijd beschouwd als de 
basiskeuken van Europa. Het 
is een van  de oudste en meest 
gevarieerde en gerespecteerde 
keukens. Exotische Arabische 
specerijen, zachte verse ricot-
ta, pasta met sterke lokale sma-
ken, beroemde desserts en een 
overdaad aan verse vis, sinaas-
appels, limoenen en pistache-
nootjes. De Siciliaanse keuken is 
rijk aan heerlijke hartige gerech-
ten waar ook de zoete smaak erg 
aanwezig is, een herinnering aan 
de Arabische overheersing van 
Sicilië. 
De cursus Siciliaanse keuken 
start op dinsdag 6 maart van 
19.30 tot 22.30 uur. Beide cur-
sussen worden gegeven bij Cas-
ca in de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede. Opgeven kan telefo-
nisch op werkdagen tussen 9 en 
12 uur via. 023-5483828-1.

Mozaï ek
Heemstede - Gekleurde te-
gels, servies, glimmers en stuk-
jes spiegel kunnen worden toe-
gepast in het maken van moza-
iekwerk. Je kunt kiezen uit het 
plakken rondom een spiegel, 
een schaal of een huisnummer. 
Het mozaïek is geïnspireerd op 
de kunstenaar Antoni Gaudi. In 
de cursus van 5 lessen die Cas-
ca organiseert is aandacht voor 

het knippen met de mozaïektang 
en het snijden met de tegelma-
chine. Aan het eind kies je zelf 
de gekleurde voeg die het werk-
stuk bijzonder maakt. Materiaal-
kosten vanaf 15 euro. De cursus 
start op donderdag 8 maart van 
20.00 tot 22.30 uur bij Casca in 
activiteitencentrum de Molen-
werf, Molenwerfslaan 11, Heem-
stede. Opgeven kan telefonisch 
op werkdagen tussen 9 en 12 uur 
via 023-5483828-1.




