
Meer dan honderd bewoners van 
het zorgcentrum ‘Heemhaven’ 
werden door Anna (viool), Ruth 
(viool), Rachel (harp) Lily en An-
ne Lynn (piano) getrakteerd op 
een liefdevol concert. 
Onder leiding van Mariska Pool, 
docente harp en tevens artistiek 
leider van de Stichting ‘De Vrolij-
ke Noot’ en haar vader Amir Pool 
(docent piano en viool) speelden 
deze jonge muzikanten de ster-
ren van de hemel. Maar ook de 
bewoners zelf lieten zich niet on-
betuigd. Er werd met veel plezier 
meegezongen met oud-Holland-
se liedjes als ‘In Holland staat 
een huis’ en ’vierentwintig rozen’.
Extra leuk aan dit concert was, 
dat alle leerlingen van de Beatrix-
school meegeholpen hebben een 
verrassing te verzorgen. Voor el-
ke bewoner lag er een keurig ge-
knutseld papieren hart klaar met 
een lieve Valentijnswens. Het 
concert in de Heemhaven is een 
initiatief van Stichting De Vrolij-
ke Noot. Zij organiseert in sa-
menwerking met zorginstellin-
gen muzikale evenementen voor 
ouderen en mensen met een li-
chamelijke en/of een geestelijke 
beperking. Tijdens deze evene-
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Gaat de bibliotheek echt verhuizen?
Heemstede - Redelijk eufo-
risch is het gemeentebestuur en 
de gemeenteraad over de mo-
gelijkheid om de bibliotheek te 
verplaatsen naar het voormali-
ge postkantoor aan de Binnen-
weg. De vertrouwde locatie in de 
oude Dreefschool heeft decen-
nialang Heemstedenaren van 
boeken en CD’s voorzien. Het 
huidige pand is te duur qua 
onderhoud en slurpt energie.
Ook de bezuinigingen op het bi-
bliotheekwerk nopen om te zoe-
ken naar goedkopere alterna-
tieven. Het vinden van een ge-

schikte ruimte blijkt geen een-
voudige opgave. Om uiteenlo-
pende redenen vielen locaties 
af. Al lange tijd stond het voor-
malige postkantoor op het lijst-
je van mogelijke panden waar de 
bibliotheek de benodigde 900 m2 

aan vloeroppervlak kon vinden. 
De gemeente ging in gesprek 
met de eigenaar Hoorne BV, 
hetzelfde bedrijf dat ook een 
nieuwe supermarkt wil bou-
wen tussen de Binnenweg en de 
Eikenlaan. Een handjeklap tus-
sen de twee partijen ligt voor 
de hand, al ontkent de wethou-
der dat ten stelligste. Hij is niet 
bereid concessies te doen aan 
Hoorne en wil de twee projec-
ten los van elkaar behande-
len. Een lastige factor is dat er 
nog een huurder, Rivièra Mai-
son, in het pand zit. In de pers 
werd er melding van gemaakt 
dat het bedrijf zojuist een lang- 

lopend huurcontact had getekend. 
Navraag bij het moederbedrijf 
in Aalsmeer leerde, via de 
woordvoerder van het bedrijf 
de heer Van Doorn, dat zij nog 
in onderhandeling zijn. Hij bena-
drukte dat Rivièra Maison zeer 
tevreden is over de winkel in 
het oude postkantoor en dat 
zijn bedrijf graag in Heemste-
de verder wil met de zaak. Qua 
omvang is het gebouw geschikt 
voor de huisvesting van een bi-
bliotheek en er is zelfs meer 
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Heemstede - In zorgcentrum 
De Heemhaven was op Valen-
tijnsdag de liefde voor muziek 
voelbaar. Op deze speciale 
dag konden de bewoners van 
de Heemhaven samen genie-
ten van een concert dat werd 
verzorgd door leerlingen van 
de Beatrixschool.

menten worden (basis)scholen 
en bedrijven betrokken als vrij-
willigers, om zo jong en oud en 

minder valide mensen in contact 
te brengen. Zie: www.stichting-
devrolijke-noot.nl.

CV ketel stuk?
Bel Vosse!
Ook voor preventief onderhoud! 

Kerklaan 9 - Heemstede - Tel. 023-5286802
info@vosse.nl - www.vosse.nl

mogelijk. Aan de achterzijde is 
voldoende ruimte voor een uit-
breiding en er zijn ook al stem-
men opgegaan om ook hore-
ca in het pand te vestigen. Voor 
de winkeliers zal een bezoekers- 
impuls, met de komst van de 

bibliotheek, een welkome aan-
vulling zijn op hun klandizie. Het 
door het eenrichtingsverkeer 
getroffen noordelijke deel van 
de Binnenweg kan een opsteker 
wel gebruiken.
Eric van Westerloo

Achterweg 38
2103 SX Heemstede

Tel. 023-5478578
www.autovanschagen.nl

Heemstede – Steve Bos uit 
Heemstede wordt vermist. Sinds 
deze week staat hiervan een 
melding op de website van de 
nationale politie (www.politie.
nl). Zijn moeder zag hem voor 
het laatst op 15 maart 2011. De 
vermissing is pas nu gemeld om-
dat in eerste instantie uit was 
gegaan van contactverbreking. 
De politie slaat nu alarm omdat 
niet kan worden uitgesloten dat 
Steve iets is overkomen. Steve 
heeft donkerblond haar en blau-
we ogen. Ieder die informatie 
heeft over Steve Bos uit Heem-
stede (geboortedatum 14 april 
1992) wordt verzocht contact 

op te nemen met de politie in 
Heemstede via 0800-6070.

Jonge Heemstedenaar vermist

6 maart in
deze krant

de Modespecial
verkoop@ heemsteder.nl



Aan Blekersvaartweg 7 en 8
vinden we een huis, vernoemd 
naar Adriaan Pauw (1585-1653), 
ambachtsheer van Heemste-
de, eigenaar van het Oude Slot 
en raadspensionaris, een func-
tie vergelijkbaar met die van 
Mark Rutte nu. Met de voorlo-
per en de opvolger van Pauw liep 
het slecht af: Van Oldebarnevelt 
werd onthoofd, de Witt gelyncht. 
Pauw zelf was uiterst succesvol 
en leidde onder andere de on-
derhandelingen bij de Vrede van 
Utrecht in 1648, het einde van
de Tachtigjarige Oorlog. Kort 
daarvoor, in 1630/1631, had 
Adriaan Pauw de Herenzand-
vaart laten graven om zo zand 
uit de duinen te kunnen afvoe-
ren richting Amsterdam voor
ophoging, stadsuitbreiding en 
wegenaanleg. 
Huize ‘Adriaen Pauw’ is de oud-
ste woning aan de Blekersvaart. 
De voorgevel is van 1810, de 
kern van 1672. Aan de linkerkant 
staat de voormalige paardenstal. 
Tot 1944 was het pand in ge-
bruik als wasserij. In 1965 is het 
huis gerestaureerd en gesplitst 
in twee woningen. Het wordt al 
sinds mensenheugenis bewoond 
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door nazaten van de familie Vis-
ser.
Het pand is een gemeente-
lijk monument en een prachti-
ge herinnering aan het rijke ble-
kersverleden van Heemstede. Bij 
dat verleden moeten we niet ver-
geten dat al die blekers loosden 
op de vaart, deze enorm stonk en 
het water regelmatig was bedekt 
met schuim. Nu niet meer, en in 
winters met voldoende vorst kan 
er geschaatst worden.
Kijk eens op de website www.hv-
hb.nl en typ bij trefwoord eens 
‘blekerijen’ en ‘zoeken in Heer-
lijkHeden’. Vervolgens krijgt u 
een schat aan informatie over de 
blekerijen in Heemstede.

COLOFON

Verschijnt woensdag
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advertentie-tarieven:
op aanvraag

aanleveren van kopij
Dinsdag voor 12.00 uur
redactie@heemsteder.nl

Bladmanager/redactie:
Joke van der Zee

Correspondenten:
Ton van den Brink
Bart Jonker
Mirjam Goossens
Eric van Westerloo

redactie-opmaak:
Mireille Huiberts

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. 
Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te worden 
ingestuurd, dus voorzien van 
naam, adres, telefoonnum-
mer en/of e-mailadres. Deze 
gegevens worden niet volledig 
in de krant gepubliceerd; wél 
naam en woonplaats. Anoniem 
ingezonden brieven worden 
niet in behandeling genomen. 
De redactie behoudt het recht 
om brieven in te korten of niet 
te plaatsen.

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

WWW.HEEmsTEDEr.nl

van 1930

Wie, Wat, Waar, Waarom
en Wanneer?

Vijf vragen aan… is nieuw in de Heemsteder. In vijf antwoorden 
leest u meer over een (oud-)inwoner die iets te vertellen heeft! 
En eigenlijk heeft iederéén natuurlijk iets te vertellen. Kent u (of 
bent u) iemand die iets te vertellen heeft voor ‘De vijf’, mail dan
de redactie: redactie@heemsteder.nl of bel: 023-8200 170.
In deze afl evering is het woord aan Gertjan Stamer.

Wie ben je en wat heb je met Heemstede?
Gertjan Stamer (geboren 1958) en ik woon sinds voorjaar 1986 
in Heemstede en werk er sinds voorjaar 1979. Fraai villadorp 
waar ik door mijn werk veel mensen ken en zo ook vele tuinen, 
huizen en straten; voel me er al jaren thuis.

Wat voor werk doe/deed je?
Opleiding Tuinbouwscholen gevolgd (Breda en Hoorn, geboren 
Dordrecht) daarna gewerkt bij diverse hoveniersbedrijven. In 
1979 ben ik gaan werken bij de Gemeente Heemstede als hove-
nier en begin 80’er jaren volgde de boomverzorging. Rond 2002-
2005 ben ik daarmee gestopt wegens lichamelijke klachten. Be-
gin 2007 ben ik aangesteld als werfbeheerder.

Waar vertoef je het liefst in je vrije tijd?
Ik heb vele hobby’s zoals fi etsen, mensen bezoeken, muziek, 
spoorwegen en stations (specifi ek die van Heemstede-Aerden-
hout, Halfweg-Zwanenburg en Sassenheim). Daarnaast heb ik 
vele platenbeurzen bezocht en rond 4000 stuks vinyl verzameld, 
allerlei: rock, pop, disco. Fiets graag in de omgeving van Heem-
stede.

Waarom is Heemstede prettig om te wonen
(of mag er wel iets veranderen?)
In deze omgeving typeer ik Nederland het best als het Wilde 
Westen... gehaast en erg druk; vertoef graag in de drie ande-
re windstreken: oost, zuid en noord. Het is een beetje het land 
van zeuren en muggeziften maar ik kan het relativeren tot... “doe 
maar normaal, dan doe je al gek genoeg.”

Wanneer ben je het meest in je sas?
Lekker een bakkie koffi e doen op station, fi etsen, de trein in en 
lekker muziek luisteren.

Gertjan Stamer
Gertjan Stamer
Gertjan Stamer

De

Vijf W’s 
voor...

Huize Adriaen Pauw, Blekersvaartweg (foto’s: Theo Out).

Onbekend Heemstede
Huize ‘Adriaen Pauw’

Kookcursus voor 55+ mannen
Heemstede - Mannen van-
af 55+ kunnen bij deze gezelli-
ge cursus van Casca allerlei ge-
rechten, om gevarieerd te eten, 
leren bereiden. Ook het inkopen, 
bewaren en koken voor meerde-
re dagen komen aan bod. De re-
cepten krijgen de deelnemers 
in een map mee naar huis, zo-

dat ze thuis goed kunnen koken. 
De cursus bestaat uit 12 lessen 
en zijn op woensdag van 17.00-
19.00 uur vanaf 13 maart in de 
Luifel, Herenweg 96, Heemstede.
Aanmelden kan via www.casca-
cursus.info en van maandag t/m 
vrijdag van 9 tot 12 uur via tele-
foon (023) 548 38 28 kies 1.
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Romantische komedie op
groot doek
Bijna iedere week draait er bij 
Casca de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede, een fi lm in de the-
aterzaal op het grote doek. Op 
woensdag 27 februari is dat 
een romantische komedie.
De fi lm begint om 20.00 uur. 
Filmduur: 100 minuten. De en-
tree is 5,00. 
Bel Casca voor meer info over 
deze fi lm óf om te reserveren 
op werkdagen tussen 9 en 12 
uur: tel. 023-548 38 28 kies 1. 
In het speciale fi lmprogramma 
dat voor u klaar ligt bij de Lui-
fel staat alle informatie over de 
fi lms die gepland staan.

Lezing tentoonstelling
‘Indianen’ in de
Nieuwe Kerk Amsterdam
In de Nieuwe Kerk in Amster-
dam is deze winter een ten-
toonstelling over de indianen 
van het Noord-Amerikaanse 
continent. In de tentoonstel-
ling wordt aan de hand van 
zeven regio’s een beeld ge-
schetst van de kunst en cul-
tuur van de indianenvolken, 
die uit meer dan 500 stammen 
bestaan. De meesten hebben 
een eigen taal, kunsttradi-
tie en cultuur, vaak beïnvloed 
door geografi sche ligging en 
klimaat. U ziet in de expositie 
de schoonheid en diversiteit 
van de ‘Native American Art’.
Ook wordt de beroemde 
‘Schaghen-brief’ uit 1626 ge-
toond, vaak aangeduid als 
het Nederlandse aankoopbe-
wijs van Manhattan. De brief 
maakt melding van de aan-
komst van het schip Wapen 
van Amsterdam, dat dan net 
uit Nieuw Nederland is te-
ruggekeerd met het nieuws 
dat de Nederlanders een stuk 
land genaamd Manhattan 
van de indianen hebben ge-
kocht. Dit ‘voor de waerde van 
60 gulden…’. In de tentoon-
stelling worden ook het Ne-
derlandse en Europese beeld 
over de indianen onder de 

loep genomen. In een Casca 
Nova-lezing door kunsthisto-
rica Karin Braamhorst hoort 
u over de achtergronden en 
wetenswaardigheden van de 
tentoonstelling. De lezing is 
op donderdag 28 februari bij 
Casca in de Luifel, Herenweg 
96, Heemstede om 20.00 uur. 
Entree 8,00 euro. Reserveren 
kan telefonisch: (023) 548 38 
28 kies 1.

Trefpunt-Casca
Culturele Middag (55+)
De blekerijen in Heemstede
Een interessante lezing die 
wordt verzorgd door twee na-
zaten van een echte blekers-
familie, Jan Hein Beelen en 
zijn neef, de Heemsteedse Jan 
Beelen, die nog steeds woont 
op de plek waar ooit de Kleer-
blekerij van zijn ouders stond 
aan de Blekersvaart. 
Wist u dat er twee soorten ble-
kerijen waren: de lijnwaadble-
kerijen en de kleerblekerijen? 
Het werk op de blekerijen 
was hoofdzakelijk seizoensar-
beid. In de late 16e eeuw brak 
een bloeiperiode aan voor 
de bleekindustrie. Het Haar-
lemse linnen genoot een he-
le goede reputatie omdat het 
zo mooi hagelwit was ge-
bleekt. De duinstreek van Kat-
wijk tot Egmond was uiterma-
te geschikt: nergens anders 
was de kwaliteit van het water 
en de grond zo goed. Onvoor-
stelbaar smerig werd het lin-
nen aangevoerd, door het roet 
waarmee de weefgetouwen 
gesmeerd werden. Geen won-
der dat er heel wat vuil water 
overbleef. Dat werd verzameld 
in de ‘stinckert’, de afvalput 
voor loog, zeep, as en karne-
melk. Brouwers uit Haarlem, 
die schoon duinwater moes-
ten hebben, kwamen regel-
matig in confl ict met de ble-
kers. Een stukje geschiedenis 
van heel dicht bij huis! 
De Trefpunt-Casca-lezing is 
bij Casca in de Luifel, Heren-
weg 96, Heemstede op dins-
dag 26 febuari om 14.30 uur. 
De entree is 4,00. Telefoon 
(023) 548 38 28 kies 1. www.
casca.nl.

Heemstede -  Brandweer, ambulance en politie kwamen dinsdag-
middag 12 februari in actie na een melding van een aanrijding op 
de Heemsteedse Dreef. Rond vijf uur was daar een kind aangere-
den, ter hoogte van de haven. De aanrijding vond gelukkig plaats 
met lage snelheid. De brandweer hoefde daarom uiteindelijk niet 
in actie te komen.
Het kind is in de ambulance gecontroleerd op de verwondingen. 
Gelukkig bleef het vooral beperkt tot de schrik en een schaafwond. 
Na behandeling hoefde het kind niet mee naar het ziekenhuis. Met 
een troostbeer van de ambulance kon de jongen met zijn step weer 
naar huis.

Fotografi e: Michel van Bergen

Troostbeer na schrik en schaafwond

Beste Theo en Joke,
Dezelfde vraag heb ik kortgeleden uitgezocht naar 
aanleiding van een vermoeden van Marc de Bruijn 
dat de twee torentjes in relatie zouden kunnen 
staan met het wapen van Alkmaar [waar zoals be-
kend in 1573 de victorie begon]. Die is er noch-
tans niet.
De Sparrenlaan is als hoofdverbinding van de He-
renweg naar het vroegere herenhuis Groenendaal, 
op de plaats van de afgebroken koepel niet ver van 
het huidige restaurant, omstreeks 1760 aangelegd 
in opdracht van mr. David van Lennep, toenma-
lig eigenaar van Groenendaal. Die heeft overigens 
Groenendaal in 1767 verkocht aan John Hope en 
is zelf eigenaar geworden van het nabijgelegen 
Huis te Manpad.
De originele ontwerpkaart van Groenendaal ging 
verloren, maar gelukkig maakte tuinarchitect Le-
onard Springer begin vorige eeuw een kopie die 
bewaard bleef. Daarop is weliswaar het hek niet 
afgebeeld, maar het is mijns inziens zeker dat de 
half ovaalvormig terugspringende hekpartij, be-
staande uit met natuursteen beklede hekpijlers, 
uit die tijd (1760) stamt. Een particuliere buiten-

plaats moest nu eenmaal (‘s avonds) afgesloten 
kunnen worden. 
Rond 1810 is de Zocheriaanse portierswoning ge-
bouwd aan het begin van de Sparrenlaan achter 
het hek gezien vanaf de Herenweg. Eigenaar van 
Groenendaal was in die tijd Adrian Elias Hope, die 
schizofreen moet zijn geweest en door de schat-
rijke bankiersfamilie was uitgekocht. Hij plaatste 
in Bosbeek-Groenendaal een schelpen-nis met 
beeld, twee reusachtige potten, de walvisbank en 
liet de belvédère bouwen. Zijn bijnaam in de volks-
mond was ‘Malle Jas’ en op 16 september 1834 
is hij levenloos aangetroffen nadat hij in opdracht 
van de familie die zich voor hem schaamde in zijn 
eigen huis was opgesloten.
Ik neem aan dat de bekroning met ronde van kan-
telen voorziene (Middeleeuwse) burchttorens uit 
de tijd van A.E.Hope stammen, te beschouwen als 
stenen poortwachters.
Ten slotte: men zou deze eerder verwachten bij de 
Torenlaan, maar op de stenen pijlers van het hek 
daar aan de andere ingang van Groenendaal vanaf 
de Herenweg zijn bollen bevestigd.
Hans Krol

Torentjes toegangspalen Herenweg,
wat is de achtergrond?

In de Heemsteder staat de laatse tijd telkens een artikel over iets 
in Heemstede met foto’s en uitleg. Nu vroeg ik me af waar de
torentjes van zijn of waren die staan op de toegangspalen bij de 
Herenweg t.o. het pannenkoekenhuis.
C. Leuven-van Ree

Vraag en antwoord
Oud Heemstede

Heemsteedse geschiedenis-kenner Hans Krol legt uit:

Filmavond 
Humanistisch 

Verbond
Heemstede - Het Humanistisch 
Verbond Haarlemmerland orga-
niseert donderdag 28 februa-
ri om 19.30 uur (zaal open 19.00 
uur) een fi lmavond in Theater de 
Luifel, Herenweg 96 in Heemste-
de. Vertoond wordt de fi lm GAT-
TACA, een spannende science 
fi ction fi lm van regisseur And-
rew Niccol. Deze fi lm past in het 
jaarthema van het Humanistisch 
Verbond, namelijk de mens in 
de toekomst. Het gaat over ver-
betering van de mens door ge-
netische selectie. De niet gene-
tisch verbeterde mensen wor-
den in deze toekomstige samen-
leving geminacht. Een van hen 
probeert toch zijn droom te reali-
seren om een baan te krijgen als 
astronaut. die voorbehouden is 
aan de genetische bovenklasse. 
Hij moet daarbij zware beveili-
ging omzeilen en aan hoge fysie-
ke en mentale eisen voldoen. Na 
de fi lm is er ruimte voor discus-
sie. Welke technologische ont-
wikkelingen zijn wenselijk, wel-
ke toekomstbeelden zijn plau-
sibel en wat is onze invloed op 
de toekomst. Aanmelden wordt 
op prijs gesteld via iwiame@
me.com of tel. 023-5762081. De 
toegang is gratis.

Dichtstorten

Vogelpaar

Een vogelpaar van lichte zeden
Heeft steeds het huwelijk vermeden

Zij voelden zich volledig vrij
met af en toe wat ‘vreemds’ erbij
Dit hoort nu echter tot ‘t verleden 
Want gister’n kwam het eerste ei.

Jack Voermans, uit de bundel ‘Rijmsels IX’

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
geplaatst.
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Reumafonds zoekt 
collectanten in Heemstede  
Heemstede - Wilt u zich in 
Heemstede inzetten voor de reu-
mabestrijding en hebt u daar-
voor een paar uur per jaar be-
schikbaar? Word collectant of 
medeorganisator voor de collec-
teweek van het Reumafonds van 
11 t/m 16 maart 2013. 
Neem contact op met Frans 
van Lavieren, coördinator voor 
Heemstede: tel. 5286265, e-mail: 
f.van.lavieren@freeler.nl.

Het Reumafonds strijdt voor een 
beter leven met reuma nu en een 
leven zonder reuma in de toe-
komst. We zijn al meer dan 85 
jaar de belangrijkste financier 
van onafhankelijk wetenschap-
pelijk reumaonderzoek. We ge-

ven voorlichting, ondersteunen 
patiënten activiteiten en zijn be-
langenbehartiger voor mensen 
met reuma. Het fonds krijgt hier-
voor geen subsidie van de over-
heid en is dus volledig afhanke-
lijk van giften van particulieren 
en bedrijven. 
Als collectant of medeorganisa-
tor van de collecteweek bent u 
dan ook van groot belang.
Geef het Reumafonds zo snel 
mogelijk door dat u wilt mee-
helpen aan ons doel om men-
sen met reuma een beter leven 
te geven. Bel voor meer infor-
matie met: Frans van Lavieren of 
met 020-589 64 71. 
U kunt ook een mail sturen naar: 
vrijwilligers@reumafonds.nl.

Heemstede 
doneert 106 
ton kleding

Heemstede - 106.476 kilo kle-
ding doneerden Heemstede-
naren vorig jaar. Stichting KICI 
geeft het textiel een tweede le-
ven. Het geld dat KICI hiermee 
ophaalt gaat naar goede doe-
len, zoals stichting Kennemer-
land Oost-Europa. De stichting 
specialiseert zich vooral in hulp 
aan de bevolking van landen 
als Roemenië, Oekraïne, Bulga-
rije en Albanië. De hulp varieert 
van een huisartsenspreekuur tot 
en met het inrichten van kleuter-
scholen. KICI is alle gulle gevers 
zeer erkentelijk.
                                                                                                                          
Rechtvaardiger en duurzamer
in 2013
Stichting KICI hoopt samen met 
u ook in 2013 weer bij te dragen 
aan een betere wereld. Kapot-
te kleding wordt soms hersteld, 
maar kan ook opnieuw tot garen 
gesponnen worden. Dat kan ook 
met oude handdoeken, lakens 
en zelfs gordijnen. Het worden 
poetslappen, isolatiemateriaal of 
nieuwe kleding.
Stichting KICI verzamelt textiel, 
doneert aan goede doelen en 
onderzoekt nieuwe toepassin-
gen met vezels. Door KICI uw 
oude kleding en schoenen te 
geven, doet u meer dan u denkt 
voor mens en milieu!

Kunst in Heemstede:
Galerie III

Heemstede - Nu de lente in aantocht is waarin veel mensen er 
weer op uit trekken om te genieten van al het moois dat Heem-
stede te bieden heeft, mag u de omgeving van het Oude Slot niet 
vergeten met aan zijn achterzijde de Ing. Lelielaan om daar Ga-
lerie lll een bezoek te brengen. 

Daar is hard gewerkt om alles voor het nieuwe seizoen klaar te 
krijgen en met groot genoegen maken de trotse eigenares en 
het team medewerkers en kunstenaars van Galerie lll bekend 
dat de laatste hand gelegd is aan de restauratie en herinrichting 
van de galerie en beeldentuin zodat in zaterdag 2 maart de ga-
lerie geopend kan gaan worden met een nieuwe expositie.  Tij-
dens een hapje en een drankje zal de kunstenares Truus van Al-
phen dan belangstellenden vertellen over haar werk en wat dat 
voor invloed heeft gehad in haar leven. 

In de zomermaanden is het ook mogelijk de beeldentuin te be-
zoeken met evenals in de galerie wisselende exposities van jon-
ge en oudere kunstenaars. De bedoeling is dat een tentoonstel-
ling 4 weken gaat duren en dat er daarna even een pauze is om 
opnieuw in te richten, tevens is er het plan om op Facebook het 
een en ander te vertellen over de komende tentoonstellingen. 

Galerie III wil een aanvulling zijn in een behoefte op kunstgebied 
en gehoopt wordt op een mooie zomer. 
Galerie lll, Ing. Lelylaan t/o Oude Slot. Informatie: Elly van Al-
phen, 06-19614134 en Truus van Alphen: 06-41287667.

Lezen
met je baby
BoekStart
in de bieb 
Heemstede - Sinds 4 fe-
bruari kan worden deelge-
nomen aan het programma 
BoekStart in de bibliotheek 
van Heemstede. Het doel van 
het programma is om ouders 
van baby’s intensief met kin-
derboeken en het voorlezen 
daarvan in aanraking te bren-
gen en hun te laten genieten 
van boeken.

BoekStart is opgezet in sa-
menwerking met de gemeen-
ten Haarlem en Heemstede 
en de Jeugdgezondheidszorg 
Kennemerland. Eerder is dit 
project in twee bibliotheek-
vestigingen in Haarlem van 
start gegaan en inmiddels 
zijn daar al vele baby’s inge-
schreven als lid.

BoekStart gaat uit van de ge-
dachte dat kinderen die al 
op jonge leeftijd in aanra-
king komen met boeken een 
voorsprong (op school) ont-
wikkelen waar ze hun hele 
leven voordeel van hebben. 
Samen een boekje kijken, 
plaatjes aanwijzen en benoe-
men, versjes leren, verhaal-
tjes vertellen en ernaar luis-
teren, versterkt bovendien 
de band tussen ouder en 
kind.

BoekStartpakket
Ouders van een baby die een 
consultatiebureau in Haarlem 
of Heemstede bezoeken voor 
het 3 maandenconsult ont-
vangen een brief met infor-
matie over BoekStart. Hierbij 
zit een waardebon. Met de-
ze BoekStartbon kunnen zij 
in de Bibliotheek een gratis 
lidmaatschapspasje voor hun 
baby laten maken. Ook krij-
gen zij een leuk koffertje met 
daarin een stoffen boekje en 
een boekje met liedjes, inclu-
sief cd voor de allerkleinsten. 
In de Bibliotheek is een hoek-
je gemaakt met babyboekjes 
die te leen zijn en een bank 
om even lekker met de baby 
te kunnen zitten.

Kijk voor meer informatie 
over BoekStart op:
www.boekstart.nl.

Kinderdisco 
thema 

‘Superhelden’
Heemstede - Elke maand zijn 
er bij Casca in jongerencentrum 
Plexat echte kinderdisco’s. Op 
zaterdag 2 maart heeft de dis-
co als thema ‘Superhelden’. De 
DJ zorgt met zijn muziek dat alle 
kinderen lekker kunnen dansen 
en springen. Meestal doen ze 
ook een danswedstrijdje of gaan 
limbodansen. Je mag natuurlijk 
verkleed als je superheld komen!
Bij binnenkomst worden de 
naam en het telefoonnummer 
van het kind genoteerd, zodat 
ouders hun kind zorgeloos kun-
nen achterlaten. Ouders kunnen 
eventueel intussen in de foy-
er van de Luifel een kopje kof-
fie drinken.
De kinderdisco is op zaterdag 
2 maart van 19.00-21.00 uur en 
kost 3 euro inclusief een zakje 
snoep en limo. Graag de kinde-
ren van tevoren opgeven, dit kan 
telefonisch op werkdagen tus-
sen 9 en 12 uur: tel. 023-548 38 
28 kies 1.

Culinaire cursussen bij Casca
De Australische keuken
Heemstede - De Australische 
keuken is een mengelmoes van 
verschillende Europese, Aziati-
sche, Pacifische en Aboriginal-
stijlen. Jarenlang was de Au-
stralische keuken niets bijzon-
ders. De laatste jaren krijgen ze 
Down Under meer aandacht en 
waardering voor hun maaltij-
den. Internationaal staat de Au-
stralische keuken beter bekend 
als `Mod Oz`, afgeleid van `mo-
dern Australian`. Er staan bij-
zondere gerechten op het menu 
als Thaise kangoeroestaart, ge-
roosterde forel met salsa verde 
en avocado-mihoensalade met 
macadamianoten. Ook het tra-

ditionele voedsel van Aborigi-
nals heeft een grote invloed ge-
had op de Australische keuken: 
lemon myrtle (bladeren van de 
myrtle-boom), warrugul greens 
(inheemse spinazie) en bush to-
matoes (tomaatachtig fruit) wor-
den steeds vaker gebruikt in de 
Australische keuken, net als kro-
kodillen-, emoe- en kangoeroe-
vlees dat in korte tijd erg popu-
lair geworden is. Bij Casca leert 
u van docente Erna van Garde-
ren enkele lekkere gerechten uit 
deze keuken. De cursus bestaat 
uit 2 lessen van 19.30-22.30 uur 
op woensdag 13 en 20 maart in 
de leskeuken van de Luifel.

Foto: Geek Zwetsloot.

Foto: Geek Zwetsloot.
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Temperatuurgevoelige 
parkeerautomaten

In de maand januari waren er problemen met betalingen op de par-
keerautomaten wat, volgens de gemeente Heemstede, ligt aan de 
te lage temperatuur.

In de wintermaanden bleek mijn bankpas door geen enkele par-
keerpaal geaccepteerd te worden. Dat ik niet de enige was met 
dat probleem bleek door de diverse krachttermen van voor- en 
nagangers die op dezelfde manier probeerden te betalen. Ik be-
taal alles met pin en chipknip. Winkeliers, en tegenwoordig zelfs 
marktkraamexploiteurs, zijn daar op ingespeeld en er dankbaar 
voor dat je met bankpas betaalt. Als ik dan aan de verplichting 
van parkeergeld moet voldoen heb ik een probleem. Mijn bank-
pas wordt met de digitale bruuskering “bankpas niet herkend” 
geweerd alsof ik een illegale handeling wil uitvoeren en ik word 
gesommeerd om de bankpas uit de machine te nemen. Mijn af-
keer van het rondsjouwen van menig ons aan metaal in een uit-
puilende portemonnee werkt nu tegen mij. De parkeerwachten 
naderen gestaag mijn auto waar een dreigend saldoverlies ver bo-
ven de benodigde 30 cent mij wacht. Nu heb een behulpzame ver-
koopster bereid gevonden wat kleingeld te geven toen ik een klein 
bedrag extra pinde. Met het telefoonnummer op de parkeerpaal 
kreeg ik de parkeerwacht aan de lijn. Dit gesprek was aangenaam 
maar belandde in een discussie of het aan de bankpas of aan de 
parkeerpaal lag. Daarop heb ik een klacht ingediend online op de 
gemeentesite. Ik heb mijn melding gedaan, kreeg daarop een mel-
ding dat mijn melding gemeld is met een meldcode en werd het 
gepromoveerd tot een ‘zaak’. Slechts twee werkdagen later kreeg 
ik reactie:
“Automaten hebben met de koudeperiode moeite met het on-
derhouden van de software. Ondanks dat ze een intern warmte- 
element hebben, kan het zijn dat girale betalingen niet worden 
verwerkt. De primaire aanbieding van het accepteren van munt-
geld kan wel worden gewaarborgd. Het aanbieden van chip en 
girale betalingsmiddelen wordt als extra service in een parkeer- 
automaat geboden.
Als softwaretester van beroep heb ik veel testgevallen opgezet 
maar nooit rekening gehouden met temperatuurgevoelige soft-
ware. Nu zal bedoeld zijn dat de automaat beneden een bepaal-
de temperatuur moeite heeft om een bankpas te herkennen maar 
dat kan niet liggen aan software. Software bestaat uit elektrische 
pulsen; nulletjes en eentjes. Die kunnen niet omflippen door tem-
peratuursinvloeden en dan iets fout doen. Het ligt niet aan de 
software, ik sta niet rood en mijn bank is veilig in staatshanden. Ook 
bij temperaturen ruim boven het vriespunt werd mijn bankpas niet 
herkend. Dus heb ik mijn bank gebeld.
De klantenservicemeneer vertelde dat bij de parkeerautoma-
ten zowel de chip als de magneetstrip gescand en gecontroleerd 
wordt. Als de magneetstrip beschadigd is kan de automaat con-
cluderen dat de pas niet goed is. Nu heb ik meteen een nieu-
we pas besteld want zonder goede magneetstrip kom je niet ver, 
althans… sta je niet lang.
Na activering heb ik deze meteen op de parkeerpaal losgelaten. 
Hij deed het!
Mocht u ook een aversie hebben tegen zware metalen in uw kle-
ding, zwakke argumenten of ondeugdelijke apparatuur dan kunt u 
beter een nieuwe bankpas bestellen en geen acht slaan op de des-
kundige onwetendheid van de gemeente Heemstede die blijkbaar 
bevroren software accepteert. 
Ben Mulder, Heemstede

INGEZONDEN

Nieuwe hoofdtrainer bij RCH 
(Zondag 1)
Heemstede – Feike Prins is de 
nieuwe hoofdtrainer voor de 
zondag heren 1. Rene Annee-
se vertrekt aan het einde van het 
seizoen.
Er kwam een groot aantal re-
acties op de vacature van RCH 
waaruit nog steeds de goede 
naam en faam blijkt van de club. 
Feike is momenteel trainer/
coach van Olympia Haarlem en 
heeft ook een rijke historie bij 
KHFC.

Jeugd en koken
Toetjesparade

Heemstede - Een keer per 
maand op vrijdagavond met el-
kaar koken en eten is natuur-
lijk supergezellig! De jongens en 
meisjes maken elke keer iets an-
ders lekkers. Op vrijdag 1 maart 
maken de tieners een heuse toe-
tjesparade van 18.00 tot 20.00 
uur in de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede. Kosten 6,-. Geef je 
snel op: (023) 548 38 28, plexat@
casca.nl. Na de Cook, eat, meet 
& greet kun je gratis blijven han-
gen bij ‘t = Weer Vrijdag.

‘Nog steeds genoeg te vieren’
Start bouw Huis van Hendrik
Regio - Donderdagmiddag 14 
februari jl. vierden Ymere en 
Thunnissen Bouw de start bouw 
van project Huis van Hendrik 
aan de Berlagelaan in Parkwijk. 
Nieuwbouw ontwikkelen is in de-
ze tijd geen vanzelfsprekendheid. 
Alle betrokkenen kwamen daar-
om bij elkaar om deze bijzondere 
mijlpaal te vieren. 
Samenwerken sleutel tot succes
Stefan Schuwer, bestuurder van 
Ymere, prees het co-makership 
met Thunnissen Bouw: “Door 
co-making wordt de kwaliteit in 
de realisatie van nieuwbouwpro-
jecten steeds beter. Het is snel-
ler, goedkoper, beter, maar vooral 
leuker om op deze manier samen 
te werken!”. Ook riep hij de ge-
meente op om te blijven samen-
werken om Haarlem mooi en van  
goede kwaliteit te houden. Wet-
houder Ewout Cassee stemde 

hier mee in en gaf aan overtuigd 
te zijn dat de Haarlemse partijen 
er samen, ook in deze lastige  tij-
den, wat van kunnen maken. Hij 
sprak van “verbroedering” tussen 
de verschillende partijen.

IJsbloemen in de sneeuw
Na de speeches werd ieder-
een uitgenodigd op het bouw-
terrein voor de officiële start. 
Stefan Schuwer en Ewout Cas-
see gaven het startsein door op 
een grote rode knop te drukken. 
Hierdoor werd een prachtige ijs-
sculptuur onthuld. Een ijzige bos 
tulpen op een besneeuwd bouw-
terrein , want “er bloeit iets moois 
in Haarlem”. De ijssculptuur werd 
met luid applaus ontvangen. Het 
was een mooie middag waar-
in duidelijk naar voren kwam dat 
er, ondanks deze tijd, nog steeds 
genoeg  te vieren is!

Parkeren Jan van Goyenstraat met schijf!
Heemstede - Sinds afgelo-
pen twee weken wordt er door 
de parkeercontroleurs ook be-
zoeken gebracht aan de Jan 
van Goyenstraat. Parkeren in de 
blauwe zone zonder het instel-
len van de parkeerschijf levert 
snel een bekeuring van 80 euro 
op. Eeuwig zonde natuurlijk als 
je dit bedrag bij de boodschap-
pen moet optellen. Echt con-
sequent is de blauwe zone niet 
aangebracht en er zijn stukken 
waar wel en waar geen schijf 
verplicht is. Ook de borden ge-
ven geen opheldering van hier 
wel en daar niet. Na jaren de si-
tuatie gedoogd te hebben wordt 
er nu opeens werk gemaakt van 
de controle. Navraag leverde op 
dat omwonenden klachten heb-
ben laten horen richting ge-
meente. De Jan van Goyenstraat 
is bij uitstek een winkelstraat 
waar je even heengaat voor een 
paar boodschappen. Uren door-
brengen doe je er niet. Voor de 

winkeliers is het een doorn in 
het oog als bewoners van de bo-
venwoningen in deze straat hun 
auto dagenlang op de parkeer-
plaats laten staan. Dit gaat ten 
koste van ruimte voor hun klan-

ten. Misschien helpt enig overleg 
tussen winkeliers en bewoners? 
Opgelet dus met het parkeren en 
het gebruiken van de schijf  an-
ders bent u voor 80 euro de klos. 
Eric van Westerloo

Dienst Cruquius
Regio – Zondag 24 februari in 
gebouw De Rank, Spieringweg 
801, Cruquius, om 15.00 uur vie-
ring met pastor Mariëlle Roosen- 
van der Lans. Dienst van Schrift 
en Tafel.

Dienst Spaarne
Regio - Zondag 24 februa-
ri om 10.00 uur vindt in de kerk-
zaal in het Spaarne Ziekenhuis 
in Hoofddorp een kerkdienst 
plaats. 
Voorganger is ds. Petra Renes.  
De zang wordt ondersteund door 
Zanggroep De Ark uit Hoofd-
dorp. (avondmaalviering)

Trefpunt 
Bennebroek

Bennebroek – Gezamenlijke 
dienst in Trefpunt, Akonieten-
plein 1- Bennebroek op zondag 
24 februari met ds. J.E.Th. Nak- 
Visser. Aanvang: 10.00 uur.

Stefan en Ewout.



Paint+Create studio 
geopend op Binnenweg
Heemstede – Het winkelcen-
trum Heemstede heeft met cho-
colaterie Van Dam net zijn leuk-
ste winkel van de NL street bin-
nengehaald, wordt er weer een 
leuke winkel geopend op de Bin-
nenweg. Een winkel van Nicola 
Opie waar je keramiek kan be-
schilderen. Nicola is een crea-
tieve vrouw, Bonnie is haar al-
om tegenwoordige creatieve 
duizendpoot die overal een ant-
woord op heeft. Zij vertelde hoe 
het Paint + Create in zijn werk 
gaat. Je kiest een bordje of bord, 
kop en schotel, theepot of peper 
en zoutstel. Mag ook een spaar-
pot zijn, een snelle auto, enkele 
dierfiguren of een fotolijstje. Je 
hebt al nagedacht over een ont-
werp of je kijkt in de winkel naar 
de vele voorbeelden. Dan mag je 

kleuren kiezen uit 42 levendige 
kleuren, die je met een penseel 
schildert op het gekozen object. 
De dames zorgen voor het gla-
zuren en het bakken in 1025 gra-
den en binnen een week is het 
eenmalige kunstwerk klaar. Za-
terdagochtend werd winkel Paint 
+ Create geopend door de di-
recteur Welzijn Ouderen Heem-
stede, Ted Herkes en zij wenste 
ze heel veel succes. Ze verklapte 
dat zij enig verstand had van ke-
ramiek maken en overdonderd 
was van de leuke collectie aar-
dewerk, dat volgens haar bisquit 
gebakken moet zijn. Klopt hele-
maal.  Dan zijn de mokken, kop-
jes, borden bestand tegen vloei-
stoffen en klaar voor gebruik. Bij 
Welzijn Ouderen zullen ze wel 
meer horen van deze leuke win-

kel. Iedereen kan zich hierin uit-
leven en bekend is dat de kera-
miek workshops die de Zonen-
bloem in voorgaande jaren hield, 
altijd zeer succesvol waren. In 
reeds gevestigde Paint + Crea-
te vestigingen zijn kinderfeest-
jes succesvol. Paint+ Create is er 
voor jong en oud. Kinderen kun-
nen zich thuis of in de winkel uit-
leven op hun aardewerk spaar-
pot of fotolijstje. Dat kunnen col-
lector items worden! Cadeau-
tjes maken voor de hele fami-
lie en vrienden. Loop eens bin-
nen in een van de leukste win-
kels van Heemstede, een crea-
tieve aanwinst voor de Binnen-
weg op nummer 21. Geopend 
maandag t/m zaterdag van 09.30 
tot 17.30 uur. 
Ton van den Brink

V.l.n.r.: Bonnie, Ted Herkes en Nicola.

Nieuwe ontmoetingscentra voor mensen 
met geheugenproblemen en dementie

Begin 2012 is Zeestroom in 
IJmuiden als eerste ontmoe-
tingscentrum voor mensen met 
geheugenproblemen en demen-
tie en hun mantelzorgers gestart. 
Al snel volgde ook Polderstroom 
in Velsen.
Omdat deze centra in toe-
nemende mate ook tege-
moet blijken te komen aan 
de ondersteuningsbehoefte van 

Regio - Eind januari heeft Zorgbalans twee nieuwe ontmoe-
tingscentra geopend voor mensen met geheugenproblemen 
en dementie én hun mantelzorgers. Voor inwoners van Zand-
voort en Hillegom en omgeving zijn dat de centra Zandstroom 
en Bollenstroom. Zij kunnen er volop gebruik maken van het 
stimulerende en activerende programma. Een programma 
waarin wat mensen nog wel kunnen en willen centraal staat.

jonge mensen met dementie is 
het programma daarop aange-
past. Sinds kort staan de vier 
ontmoetingscentra van Zorg- 
balans daarom open voor men-
sen met alle vormen en stadia 
van dementie. Het doel is dat 
mensen met geheugenproble-
men en dementie zo lang mo-
gelijk zelfstandig kunnen blijven 
wonen.

Aanpak op maat
Het succes van de centra wordt 
voor een groot deel bepaald 
door de aanpak. Cliënten en 
hun mantelzorgers bepalen sa-
men met de medewerkers het 
programma. Zo zijn de bezoe-
kers zeker van een aanbod op 
maat. Dat kan variëren van ge-
heugentraining tot meedoen aan 
een gespreksgroep. Daarnaast is 
er veel aandacht en ruimte voor 
bewegen en diverse sociale- en 
creatieve activiteiten zowel bin-
nen als buiten. Mantelzorgers 
kunnen in Zeestroom onder an-
dere ervaringen, tips en advie-
zen uitwisselen en aanschuiven 
bij themabijeenkomsten. Alle ac-

tiviteiten, dus ook de gespreks-
groepen en de bewegingsgroe-
pen, worden geleid door de pro-
grammacoördinator, de activitei-
tenbegeleider of een verzorgen-
de. Stuk voor stuk ervaren en 
professionele medewerkers.

Bij de centra zijn ook een logo-
pedist, een ergotherapeut en een 
psycholoog betrokken.
De centra zijn een initiatief van 
Zorgbalans. Er wordt samenge-
werkt met de professionals van 
Zorgcontact, Tandem, Draagnet, 
Dijk en Duin, Alzheimer Neder-
land en Stichting Welzijn Velsen 
en HOZO. Stuk voor stuk organi-
saties met veel expertise op het 
gebied van dementie en man-
telzorgondersteuning. In Zand-
stroom levert Zorgcontact de be-
handeling. Meer informatie over 
de ontmoetingscentra vindt u op 
www.zorgbalans.nl.

Regio - Als senior woont u zelf-
standig en dat wilt u graag zou 
houden! Maar in of om het huis 
zijn mischien wat klusjes te doen 
waar u zelf niet aan toe komt: 
een klemmende deur, een schil-
derij ophangen of het terras 
schoonspuiten. Of een klus die 
de woningbouwvereniging niet 
voor u uitvoert, terwijl u ook niet 
op een dure vakman met voorrij-
kosten zit te wachten.
Sinds kort kunt u klusjesman 
Frank Aan de Slag bellen voor 
kleine , eenvoudige klussen: be-
trouwbaar, goede kwaliteit en 
betaalbaar.
Schilderwerk, klein timmerwerk, 
eenvoudig tuinonderhoud, op-
hangen van gordijnen en kas-
tjes, omgaan met de computer 
en afstellen van technische ap-
paratuur. Maar hij laat ook de 

Met Frank Aan de Slag

De klusjesman voor 
zelfstandige senioren

hond uit, doet de boodschappen 
of haalt en brengt u naar arts of 
ziekenhuis.
“Ik ben van oorsprong journalist, 
maar ik vind ook het prettig om 
met mijn handen te werken. Veel 
oudere mensen kan ik van dienst 
zijn en dat is mooi en dankbaar 
werk”, aldus de klusjesman.

U maakt een kluslijstje, neemt 
contact op met Frank en voor u 
het weet is het voor elkaar! Bel 
met Frank Aan de Slag, telefoon 
06-44718618, of e-mail naar: 
frank.stingo@gmail.com   Kamer 
van Koophandel no. 3407.3352     

De kinder- en jongerensite
van SEIN is live!

Heemstede - De site is speciaal voor kinderen en jongeren met 
epilepsie en is kleurrijk, vrolijk, toegankelijk, prettig leesbaar, in-
formatief, visueel en doelgroepgericht. 
Op www.sein.nl/kinderpagina kunnen kinderen en jongeren 
maar ook ouders terecht om zich te laten informeren over een 
onderzoek, behandeling, opname of logeren bij SEIN. Via foto’s, 
films en ervaringsverhalen krijgen zij een kijkje binnen de instel-
ling. Voor kinderen tot 12 jaar is er Adrie, het hondje van SEIN 
dat aansluit bij hun beleving en als trouwe vriend aanwezig is op 
de kinderpagina’s. 
De site is opgebouwd in drie onderdelen voor de doelgroepen 
kinderen tot 12 jaar, jongeren tot 18 jaar en ouders. Kleurge-
bruik en tabbladen maken het onderscheid tussen de doelgroe-
pen duidelijk. De informatie is geschreven naar het niveau van de 
doelgroep en ook het beeldmateriaal is er op afgestemd.  
Verder zijn onder andere te vinden op de site: Een fotostrip over 
een EEG, een fotogalerie van de opname-afdelingen en het lo-
geerhuis, een overzicht van disciplines en specialisten van SEIN, 
kleurplaten van Adrie, een contactformulier, brochures, Face-
book en Twitter. Bekijk de vernieuwde kinder- en jongerensite 
op: www.sein.nl/kinderpagina en geef je mening via de poll!

Eten bij Welzijn 
Ouderen

Heemstede - Dinsdag 26 fe-
bruari verzorgen de koks van 
Bosbeek een heerlijke winterse 
maaltijd! De keuze van de kok 
is ditmaal stamppot boerenkool, 
rookworst met vleesjus, een ap-
pelcompote en rauwkostsala-
de. Het toetje is wintervla met 
stoofpeertjes. Tijdens de maaltijd 
krijgt u 2 drankjes en het geheel 
wordt afgesloten met een kop-
je koffie of thee en dat allemaal 
voor 10,00 euro.
Vanaf 12.30 uur wordt u welkom 
geheten door de gastvrouwen 
van Welzijn Ouderen Heemstede. 
De maaltijdbonnen zijn te koop 
bij de receptie van Stichting Wel-
zijn Ouderen Heemstede, Lieven 
de Keylaan 24, telefoon 023-528 
85 10.
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Heemstede - Olga van der 
Klooster studeerde architec-
tuurgeschiedenis, specialiseer-
de zich in de monumentenzorg, 
volgde het vak architectuurres-
tauratie aan de TH Delft. In Ro-
me deed zij een postdoctorale 
studie architectuurrestauratie 
en het onderdeel kleuronder-
zoek. Kleur in de architectuur 
was eind jaren 80 niet in de be-
langstelling. Haar specialisme 
werd kleuronderzoek in de his-
torische architectuur. De kunst-
academie die zij volgde, blijkt 
haar werk te versterken. Ze had 
jaren een atelier in het nu afge-
broken Adriaan Pauw college 
aan de Slotlaan. Zij schreef di-
verse artikelen en boeken over 
monumenten. Daarnaast heb-
ben de bouwwerken van de 
Dienst Openbare Werken in Su-
riname, Aruba, Curacao, Sint 
Maarten en op de BES-eilan-
den, Bonaire- Sint Eustatius- 
Saba,  haar bijzondere aan-
dacht. Echtgenoot Michel Bak-

ker publiceert regelmatig boe-
ken over de West en Olga is me-
depubliciste. Opdrachtgevers 
van Olga  zijn instanties voor de 
monumentenzorg, architecten-
bureaus, instanties voor ruim-
telijke ordening, stedenbouw en 
particulieren. 

De Heemsteedse adviseerde de 
gemeente Leiden met kleurad-
viezen bij verwaarloosde pan-
den. Door kleuren te wijzi-
gen gaan mensen zich pret-
tiger voelen en vermindert de 
verloedering. Een saai ogend 
pand uit  de 17e eeuw  knap-
te Olga op in de originele kleu-
ren, de grote deuren in de ori-
ginele rood wit dropfiguur het-
geen nogal gewaagd was vol-
gens bestuurders van de stad. 
Zeer gewaardeerd door de be-
woners is het nu het meest ge-
fotografeerde gebouw van Lei-
den. Voor de gemeente Haar-
lem restaureert Olga de gevel-
steen van de Nieuwe Kerk en de 

gevelsteen met de drie paarden 
van het Provinciehuis. Deze ge-
velsteen, in 1911 gemaakt door 
L.J. Vreugde, is topkwaliteit. Het 
sierde jaren de gevel van het 
pand van de Amsterdamse Rij-
tuigen Maatschappij aan het 
Grote Houtplein. In 1988 kreeg 
Olga al van de gemeente Haar-
lem de opdracht een kleuron-
derzoek te doen bij het paar-
dentableau. Haar rapport is ja-
ren in een archief gebleven. Bij 
de vernieuwing van het Provin-
ciehuis kreeg dit tableau zijn 
definitieve plaats en kon Olga 
na 25 jaar aan de slag. De hoof-
den van de paarden zijn zo on-
gelooflijk mooi gebeeldhouwd 
dat het zonde zou zijn om die 
in te kleuren. Zij heeft alleen 
de delen, waar zij verfsporen op 
vond, weer geschilderd in het 
oorspronkelijke goud, crème, 
bruin en blauw. De drie paar-
denhoofden kunnen er weer 
honderd jaar tegen.
Ton van den Brink

“In 1987 ben ik als zelfstandig 
bouwondernemer begonnen met 
dit bedrijf”, vertelt Ron Wendel-
gelst trots onder het genot van 
een kop koffie.  “We zijn destijds 
klein begonnen en mijn vrouw, 
Thea Wendelgelst, doet nog al-
tijd  de boekhouding. Door de 
jaren heen zijn we uitgegroeid 
tot een bedrijf met 10 medewer-
kers. In 2001 bouwden we onze 
eigen werkplaats met een com-
plete machinale. De machinale 
is een eigen loods waar wij on-
ze eigen voorbereidingen tref-
fen en perfect maatwerk leve-
ren voor onze klanten. We kun-
nen bijvoorbeeld dakkapellen, 
kozijnen hier al op maat maken. 
Een ander bijkomend voordeel 
van voorbereidend werk in de 
werkplaats is dat de omwonen-
den van een klant relatief weinig 
overlast hebben van een verbou-
wing. Bovendien zijn we hier-
door flexibel en snel en kunnen 
we onze bouwprojecten binnen 
een korte termijn realiseren. We 
zijn een bouwbedrijf dat eigen-
lijk ieder soort nieuwbouw, ver-
bouw of onderhoud aanneemt. 
Ons bouwbedrijf staat voor ge-
garandeerd vakmanschap en 
betrouwbaarheid”,  vervolgt Ron 
Wendelgelst enthousiast. “Zo fa-
ciliteren wij veel bouwprojecten 

in de gemeente Haarlemmer-
meer, voor onder meer scholen, 
(gemeente)instellingen en be-
drijven.  Ons bouwbedrijf was in 
Nieuw-Vennep verantwoorde-
lijk voor diverse bedrijfsunits. In 
Rijsenhout starten wij in mei en 
juni  met de eerste fase van de 
bouw van 18 bedrijfsunits. Maar 
ook voor particulieren zijn wij de 
specialisten voor ieder bouw- of 
verbouwingswerk. Of het nu om 
modern gaat, verfraaïng van uw 
huis, onderhoud, energiebespa-
rende maatregelen of nostal-
gische stijl, u noemt het maar: 
wij vervullen iedere bouwwens. 

Daarnaast heeft de regering on-
langs besloten het BTW-tarief 
voor verbouwingen per 1 maart 
van 21 naar 6% te brengen, zo-
dat het verbouwen van uw huis 
nu juist extra financieel interes-
sant wordt!” 
 
Wilt u meer informatie over 
bouwbedrijf Wendelgelst of uw 
specifieke bouwwensen be-
spreken? Kijk dan op eens hun 
website www.bouwbedrijf-wen-
delgelst.nl,  op hun facebook-
pagina Bouwbedrijf Wendelgelst 
of neem telefonisch contact op 
telefoonnummer 0297-340634. 
Een e-mail sturen kan ook naar: 
info@bouwbedrijf-wendelgelst.
nl.
Of kom gewoon eens langs: u 
vindt bouwbedrijf Wendelgelst 
aan de Aalsmeerderweg 763a, 
1435 EL te Rijsenhout. 
Bart Jonker

Regio - Als het aan bouwbedrijf Wendelgelst ligt, kunnen klan-
ten ook in 2013 op ze bouwen. Het familiebedrijf staat al jaar 
en dag bekend voor allerlei professionele bouw- en verbou-
wingswensen en geniet een uitstekende betrouwbare reputa-
tie. En op 6 juli 2013 viert het gevierde bouwbedrijf zijn 25-ja-
rig bestaan. Een gesprek met vader Ron en zoon Jurn Wen-
delgelst en een kijkje in hun eigen werkplaats: de machinale.

Op bouwbedrijf Wendelgelst kun je bouwen 

Regio - Op zaterdag 23 februari  a.s. opent de Febo-vestiging op 
het Kerkplein in Zandvoort opnieuw haar deuren.  De reden is 
dat de vestiging binnen enkele weken compleet is verbouwd. Van 
vloer tot plafond en van automatiek tot bakwand.
Voor ondernemers de gebroeders Slag en de heer M. Abdellaui, 
tevens ondernemers van cafetaria Het Plein op het Kerkplein, gaat 
een langgekoesterde wens in vervulling.  “Met deze verbouwing 
spelen we ook in op het maatschappelijk verantwoord onderne-
men. We maken gebruik van LED-verlichting, er wordt met ener-
giezuinige bakwanden gewerkt  en de warmte vanuit het afzuig-
systeem wordt weer teruggewonnen om de vestiging te verwar-
men. Weer een echte aanwinst voor Zandvoort!”

De nieuwe huisstijl werd ingebouwd door het vaste bouwteam 
van Febo, Pito Interieurbouw. “We hebben de kwaliteit van onze 
snacks  terug laten komen in onze winkelinrichting, en dat is uit-
stekend gelukt”, aldus Dennis de Borst, directeur van de FEBO-
organisatie. 

Acties!
De eerste weken zullen volkomen in het teken staan van de her-
opening. Febo Zandvoort  heeft hiervoor enkele fantastische ac-
ties: Op zaterdag 23 februari deelt Febo Zandvoort van 12.00 uur 
tot 15.00 uur gratis (!) puntzakken frites uit. Van 24 t/m 27 februari 
zijn alle snacks maar 1 euro, van 28 februari t/m 6 maart kost een 
kipburger of grillburger maar 1,50 euro en van 7 t/m 17 maart kan 
iedereen een milkshake of oubliehoorn halen voor maar 1 euro!
FEBO produceert dagelijks verse snacks, samengesteld volgens 
originele recepturen en met uitsluitend het beste Nederland-
se rund-, kalfs- en kippenvlees, de beste kruiden, èchte boter en 

een uitstekende kwaliteit 
bloem. Nog dezelfde dag  
brengt FEBO haar snacks 
met eigen koeltransport 
naar de vestigingen in het 
land. Doordat de snacks 
niet worden ingevroren is 
het mogelijk de beste kwa-
liteit te waarborgen. 

Voor meer informatie over 
Febo, kijk op www.febo.nl.

Febo Zandvoort is vernieuwd 
en deelt gratis frites uit!

Architectuurrestauratie Olga van der Klooster



‘Restaureren meer dan waard’
Trambrug Bennebroek in ere hersteld?
Bennebroek – Wist u als Ben-
nebroeker dat de brug aan de 
Bennebroekerlaan een oude 
trambrug is? Deze voormalige 
NZH-brug verbindt de Benne-
broekerlaan met het Geitenwei-
tje. Het Museum voor Openbaar 
Vervoer En straatbeeld, MOVE, 
en de Historische Vereniging 
Heemstede Bennebroek, HVHB, 
willen dat duidelijk maken. Om-
geven door veel groen is het niet 
direct duidelijk dat het om een 
oude trambrug gaat. Er liggen 
ook geen rails meer op het brug-
dek. Het bestuur van MOVE is op 
zoek gegaan naar de geschiede-
nis en informatie over deze brug 
maar er zijn geen bouwtekenin-
gen, foto`s of andere praktische 
zaken gevonden. Wel besluiten 
om de brug te bouwen en een 
kostenoverzicht, meer niet. Ook 
foto’s van latere datum als de 
brug eenmaal in gebruik is. De 
brug lijkt er vervallen bij te lig-
gen, maar een geraadpleeg-
de aannemer gaf bij een eerste, 
globale beschouwing aan, dat 
de landhoofden in goede staat 
zijn, de staalconstructie verroest 
is, verf ontbeert, roestpakketten 
van een centimeter of even meer 
heeft, maar het restaureren meer 
dan waard is. 
De houtconstructie van brug-
dek en leuningen is geheel ver-
weerd, op sommige plaatsen 
doorgerot en moeten vervangen 
worden. Ooit lagen er twee spo-
ren, die wil men terugplaatsen, 
mooi ingebed in nieuw planken 
brugdek. Dan lijkt het weer een 
spoorbrug! Ontwerpster Marieke 
Greeve heeft hiervoor een crea-
tief voorstel gemaakt voor aan-
passing van de brug, met in-
schakeling van andere partij-
en die als experts hun steentje 
kunnen bijdragen aan dit pro-
ject. Met een hekwerk van oude 
stukken spoorstaaf en staalplaat 

waarin het antieke logo NZH 
is uitgesneden.  Aan weerszij-
den van de brug wordt een bo-
venleiding mast neergezet zoals 
die ook door de NZH gebruikt 
werd. Naar verhouding wat ver-
kleind om meer in de omgeving 
te passen. Met een ledverlichting 
die pas aangaat met een sensor. 
Een informatiebord moet de le-
zer vertellen, waar de brug voor 
diende en waarom hij zo is uitge-
voerd en gerestaureerd. Een rijk 
historisch bezit dus! Ongeloof-
lijk hoeveel mensen geïnteres-
seerd zijn in de geschiedenis van 
onze vroegere tramwegen en de 
trams. Kijk maar naar het suc-
ces van De Museumstoomtram 
Hoorn – Medemblik (SHM) die 
met historisch stoomtrammateri-
eel een dienst uitvoert op de toe-
ristische spoorweg (museumlijn) 
Hoorn-Medemblik. Restauratie 
en hergebruik van De Trambrug, 
daar willen mensen aan werken. 

MOVE
Han Hazevoet werd enkel jaren 

geleden gevraagd om zijn be-
stuurlijke kwaliteiten in te zetten 
voor MOVE waar die kunst ont-
brak bij de vele technisch  ge-
schoolde tramfanaten. Hij haal-
de zelfs zijn tramrijbewijs in Am-
sterdam om zich het tramleven 
eigen te maken. Komisch als hij 
als trambestuurder in Amster-
dam wel eens een klant tegen-
komt, Hazevoet heeft een textiel-
importbedrijf. Medebestuurder, 
maar niet op de tram, is Ronald 
Bos, is onvervangbaar voor de 
publiciteit en vele andere klus-
sen. Zij hebben veel steun van 
Bureau Monumenten en  Arche-
ologie Amsterdam, NZH muse-
um, Stichting Blauwe Tram Lei-
den en het Spoorwegmuseum 
om er maar een paar te noemen. 
Voorzitter van de HVHB, Jaap 
Verschoor, ziet de restauratie van 
de oude trambrug als een ver-
sterking van het historische ka-
rakter van Bennebroek met zijn 
historische kerk, molen en land-
goederen. Mooie plannen!
Ton van den Brink

Zo kan het worden.

LaRiva Medisch            
‘Gezond zijn,

gezond blijven’

Heemstede - Afgelopen zomer 
werden de Olympische spelen 
gehouden in Londen. Voor on-
ze Nederlandse sporters zijn 
de spelen een groot succes 
geweest. Vele medailles wer-
den binnengehaald. Om tot de-
ze grootse prestaties te komen 
dient een topsporter vooral veel 
rust te nemen. Hiervoor werden 
speciale bedden en matrassen 
gefabriceerd die moesten vol-
doen aan het ultieme (rust)ge-
mak voor de sporter.

Deze bedden en matrassen zijn 
van een zeer hoge kwaliteit. De 
matrassen zijn afkomstig van de 

firma Myer uit Canada. De spe-
cialist op dit gebied.

De organisatie van de Olympi-
sche spelen heeft besloten om 
na de spelen de bedden een 
tweede leven te geven (recycle).
Alle bedden/matrassen die niet 
voor hergebruik in aanmerking 
kwamen zijn vernietigd.

The Vintage Store te Heemstede 
is de enige winkel in Nederland 
waar deze bedden te koop zijn.
Afgelopen week zijn de bed-
den daar binnengekomen. U 
kunt alvast kijken op de websi-
te: (www.thevintagestore.eu) en 

natuurlijk kan de klant het bed 
in de winkel uitproberen.

The Vintage Store is een Urban 
Recycle Winkel.  Deze winkel is 
anders dan alle andere (kring-
loop) winkels in de omgeving. 
Naast een uitgebreid assorti-
ment heeft de winkel een zeer 
hippe en trendy uitstraling.  Het 
gehele assortiment bestaat uit 
gerecyclede goederen.
De winkel is te vinden aan de 
Cruquiusweg 37A in Heemste-
de. 
Naast het HBC sportcomplex 
en de het afvalverwerkingsbe-
drijf de Meerlanden.

Kringloopwinkel, maar dan met trendy uitstraling

Olympische bedden te koop bij 
The Vintage Store

Goedbezocht Rouwcafé
Heemstede - Zaterdagmorgen 
9 februari jl. vond Het Rouwca-
fé plaats in de foyer van het fraai 
gelegen Atheneum College Ha-
geveld te Heemstede. De keuze 
voor de locatie was het gevolg 
van een in 2012 afgesloten deal 
op de Beursvloer Haarlem tussen 
Atheneum College Hageveld en 
Het Rouwcafé. Wille Straathof, 
rector van de school, bood haar 
locatie ‘voor niets’ aan voor een 
editie van Het Rouwcafé. Der-
halve kon het sfeervolle mobie-
le Rouwcafé-decor dit keer wor-
den opgesteld in de prachtige 
foyer van deze indrukwekkende 
school.

Het was een inspirerende bij-
eenkomst. Eregast op deze mor-
gen was ‘Bender’, een Haarlemse 
muziekgroep van liedjesmaker 
en zanger Bert Vissers, gitarist 
Tom Bak en bassist Jos Caspers, 
die echte luisterliedjes van Hol-
landse bodem speelt. De akoes-
tiek in de foyer, het voormalige 
altaar van de kapel, was een uit-
daging voor Bender maar gaf het 
optreden juist een magisch tint-
je. De sfeer was ontspannen en 
de opkomst van ruim 35 gasten 
was prima. Het was voorts heel 
bijzonder dat er ook een aantal 
oud-leerlingen gast waren in Het 
Rouwcafé.
Ria van Kleef van de Stichting 
Het Rouwcafé bedankte Wil-
le Straathof en de medewer-
kers van Atheneum College Ha-
geveld voor de gelegenheid die 
aan Het Rouwcafé werd gebo-
den Zij lichtte toe dat dit aanbod 
zeer gewaardeerd wordt daar de 
bijeenkomsten van Het Rouwca-

fé tot stand komen door de be-
langeloze inzet van vrijwilligers.

In oktober 2012 vond de Beurs-
vloer Haarlem plaats, een van de 
initiatieven van Bedrijf & Samen-
leving Haarlem en Omstreken. 
De Beursvloer Haarlem is de 
handelsplaats voor maatschap-
pelijke organisaties en bedrij-
ven. Maatschappelijke organi-
saties hebben bijvoorbeeld be-
hoefte aan kennis, klussen, ma-
terialen, helpende handen en/
of anderszins; maatschappelijk 
betrokken ondernemers hebben 
dit voorhanden. Op de Beurs-
vloer komen vraag en aanbod bij 
elkaar en dit alles met een ge-
sloten beurs; men onderhandelt 
niet met munten, maar met ken-
nis, middelen en mankracht.

De Stichting Het Rouwcafé is op-
gericht in 2012 en heeft als doel 
om de dood en inherente rouw 
en verlies een plaats terug te la-
ten krijgen in de samenleving.*)
Wat aan de ‘gelijkgestemde 
stamgasten’ wordt geboden is: 
koffie, (h)erkenning en een kort 
cultureel programma. De intentie 
is om de sfeer licht te houden. In 
vorige edities van Het Rouwca-
fé traden het Huisartsencabaret 
genaamd ‘Menig geween is he-
laas iatrogeen’ en Mylou Frenc-
ken op. 

Op www.hetrouwcafe.nl is ver-
meld waar en wanneer Het 
Rouwcafé locatie houdt. 
Voor meer informatie: bel Ria van 
Kleef, 06-52306969 of mail naar 
info@hetrouwcafe.nl.

Heemstede – Gezond zijn, gezond blijven. Een initiatief dat 
LaRiva initieert met een preventief doel in samenwerking met de 
arts dr U. Zuiderveld.
Alle mensen willen natuurlijk graag gezond zijn en zich het liefst 
ook nog fit, vitaal en ‘lekker in hun vel’ voelen.

Uit allerlei onderzoek komt steeds duidelijker naar voren dat een 
gezonde leefstijl van cruciaal belang is bij het voorkómen van 
onder andere hart- en vaatziekten. Primair van belang is vol-
doende beweging en een goede conditie. Daarnaast is het be-
langrijk om een gezond gewicht te hebben, niet te roken en ma-
tig met alcohol te zijn. Bovendien kennen we een aantal risico-
factoren zoals hoge bloeddruk, hoog cholesterol of suikerziekte.

LaRiva Medisch biedt u de mogelijkheid van een preventief ge-
zondheidsonderzoek. Dit is een update van uw leefgewoontes, 
uw gewicht, de risicofactoren en vooral van uw conditie. Zono-
dig kan LaRiva samen met u een behandelplan opstellen voor 
een optimaal resultaat. Periodiek gezondheidsonderzoek (bv 
jaarlijks) geeft inzicht in de ontwikkeling van uw gezondheid.   

Neem contact op met LaRiva Heemstede,
Raadhuisstraat 27 in Heemstede.

Telefoon: 023-547 4419 of ga naar www.lariva.nl.
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Regio - De winter loopt lang-
zaam ten einde en u krijgt zin in 
het voorjaar. 
Om u heen maken mensen va-
kantieplannen maar voor u is dat 
niet vanzelfsprekend. Want wie 
helpt u ’s morgens met uw kou-
sen of met andere kleine verzor-
gende handelingen? Hoe orga-
niseert u een dagje uit tijdens de 
vakantie? En is het dan nog wel 
betaalbaar?

Het Rode Kruis district Haarlem 
en Omstreken organiseert al ve-
le jaren vakanties voor ouderen 
in volledig aangepaste vakantie-
hotels en boerderijen. Vorig jaar 
zijn ouderen voor het eerst naar 
de vakantieboerderij in Vinke-
ga (Friesland) geweest. In deze 
sfeervolle groepsaccommodatie 
in het bos en waterrijke grensge-
bied van de provincies Friesland, 
Drenthe en Overijssel zult u zich 
zeker snel thuis voelen. Er wordt 
een leuk uitgaansprogramma 
verzorgd (met de mooie tram van 
de Vinkenhoeve) en een avond-
programma met optredens. De 
vrijwilligers zullen ervoor zorgen 
dat u onbezorgd kunt genieten.
Natuurlijk gaat het Rode Kruis 
ook dit jaar naar de Imminkhoe-
ve in het prachtige Lemele, vlak-
bij Ommen. Net zoals alle voor-
gaande jaren biedt de Immink-
hoeve alle mogelijkheden voor 
een heerlijke vakantieweek. Sa-
men met uw andere vakantie-
gasten en de vrijwilligers beleeft 
u een week met leuke activitei-
ten, uitstapjes en optredens. 
Voor beide bestemmingen geldt 
dat het vervoer vanaf de Vergier-
deweg in Haarlem Noord per 
touringcar wordt geregeld.
Naast deze vakantieboerderijen 
is er beschikking over het hotel-
schip de Henry Dunant en twee 
aangepaste vakantiehotels, de 
Valkenberg en de IJsselvliedt. 

Nog plaatsen
Zowel voor de Vinkenhoeve (27 

t/m 31 mei) als de Imminkhoe-
ve (2 t/m 7 september) zijn er 
nog vrije plaatsen. Gasten beta-
len voor de Vinkenhoeve een bij-
drage van 256,00 euro, voor de 
Imminkhoeve 392,00 euro, ex-
clusief verzekering en vervoers-
kosten; 

Henry Dunant
Heeft u zin in een vaarvakantie 
met het hotelschip de Henry Du-
nant? Dat kan nog van 11 t/m 16 
november. 
Ook voor de IJsselvliedt en de 
Valkenberg zijn nog vrije plaat-

sen beschikbaar. Voor data en 
prijzen kunt u altijd even contact 
opnemen.

Interesse? Bel!
Kunt u niet meer zelfstandig op 
vakantie, bent u woonachtig in 
de gemeenten Bloemendaal, 
Haarlem of Heemstede en heeft 
u interesse in een vakantieweek 
met het Rode Kruis? 
Neemt u dan contact op met het 
Rode Kruis Haarlem e.o.; dit kan 
telefonisch op 5411615 (maan-
dag, dinsdag en donderdag van 
09.30 – 14.00 uur).
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Zondagmiddagactiviteiten enorm succes
in SportPlaza

Skihut-disco op 24 februari 
speciaal voor de jeugd

Heemstede - De nieuwe activiteiten voor de ou-
dere jeugd op de zondagmiddag zijn een enorm 
succes. Door het wekelijks rouleren van leuke 
activiteiten van 14.00 tot 15.15 uur, zoals Aqua 
Ballen, Waterspider en loopmat weet met name 
de jeugd van 12 tot 16 jaar het zwembad weer 
te vinden.
De maandelijkse disco overtrof alle verwachtin-
gen met een verdubbeling van het aantal bezoe-
kers. De eerste disco op 27 januari jl was zo’n 
doorgaand succes dat de komende disco een 
thematisch skihut-disco wordt, die helemaal past 

in het thema van de voorjaarsvakantie. Het be-
levingsplaatje wordt uitgebreid met een zoge-
naamde mistmachine.  Zijn er meer wensen laat 
het ons weten?
Sinds kort kan ook op de zondagmiddag het ver-
jaardagspartijtje worden geboekt.

Voor nadere informatie over de zondagmiddag 
activiteiten en reservering van verjaardagspartij-
tjes kunt u terecht bij de receptie van Sportplaza 
Groenendaal Heemstede of bel 023 5292072 of 
mail infogroenendaal@heemstede.nl.

Helpt u mee?
NLdoet klussen in Heemstede
Heemstede  - Op vrijdag 15 
en zaterdag 16 maart organi-
seert het Oranje Fonds voor 
de 9e keer NLdoet, de groot-
ste vrijwilligersactie van ons 
land. In heel Nederland ste-
ken vrijwilligers de handen uit 
de mouwen bij maatschappe-
lijke organisaties. Zo hebben 
ze zelf een leuke dag én hel-
pen ze de organisatie. Vorig 
jaar werden bijna 7000 klus-
sen vervuld en was in 99% van 
alle Nederlandse gemeenten 
iets te doen tijdens NLdoet. 
Zo’n 300.000 vrijwilligers sta-
ken de handen uit de mou-
wen. Ook de Koninklijke Fami-
lie ging op diverse plaatsen in 
het land aan de slag.

Locaties
NLdoet is een mooie manier 
om kennis te maken met vrij-

willigerswerk. Door het doen 
van een afgebakende klus 
helpt u een organisatie ver-
der en u maakt kennis met een 
enthousiaste vrijwilligersclub. 
In Heemstede kunt u op zater-
dag 16 maart de handen uit de 
mouwen steken bij de scou-
ting, de kinderboerderij, de 
peuterspeelzaal, de kringloop-
winkel en de volkstuin. Reno-
vatieklussen, planten van fruit-
bomen en bessenstruiken, op-
knappen van meubels of bo-
ten, schilderen of sorteren van 
kleding.

Aanmelden voor een van de 
klussen in Heemstede kan via 
de website van NLdoet: www.
nldoet.nl of neem contact op 
met het Steunpunt Vrijwilli-
gerswerk Heemstede: (023) 
548 38 26.

Heerlijke vakanties voor ouderen in 
aangepaste vakantiehotels en boerderijen

Vacature Top 3 
vrijwilligerswerk
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. 
We zijn bereikbaar van dinsdag 
t/m donderdag tussen 9-12 uur: 
023 – 5483824. Op www.vrijwil-
ligerswerkheemstede.nl kunt u 
nog veel meer vacatures vinden!

Medewerker Steunpunt
Vrijwilligerswerk
Het Steunpunt Vrijwilligerswerk 
Heemstede ondersteunt orga-
nisaties bij het vinden, binden 
en begeleiden van vrijwilligers 
en helpt vrijwilligers bij het vin-
den van een leuke vrijwilligers-
baan of klus. We zoeken een en-
thousiaste, taalvaardige vrijwilli-
ger voor het uitvoeren van ver-
schillende werkzaamheden op 
het Steunpunt, zoals het behe-
ren van onze online vacature-
bank, het bijhouden van docu-
mentatiemateriaal van organisa-
ties (brochures, nieuwsbrieven 
en jaarverslagen) en het voeren 
van intake- en adviesgesprek-
ken. Daarnaast handel je de bij-
behorende administratie af in 
ons computersysteem. Onze ide-

ale vrijwilliger voor deze func-
tie heeft affiniteit met vrijwilli-
gerswerk, mensenkennis, goede 
mondelinge en schriftelijke uit-
drukkingsvaardigheden en kan 
overweg met de computer.

Onderhoudsvrijwilligers
houten vletten
De Scouting NJV de Haven zoekt 
voor dit winterseizoen nog extra 
kennis en handen voor het on-
derhouden van de houten vlet-
ten. U wordt gevraagd om uw 
kennis over te dragen aan de 
jonge scoutingleden. Nieuwsgie-
rig, u bent van harte welkom om 
op een zaterdag een kijkje bij de 
vletten te komen nemen.

Vrijwilliger werkgroep 
Kerkschoonmaak
Iedere derde donderdag van de 
maand zorgt de werkgroep voor 
de algemene schoonmaak van 
Parochie Heilige Bavo. Het is een 
gezamenlijke activiteit en tijdens 
de pauze wordt er gezellig sa-
men koffie gedronken. De werk-
groep is op zoek naar nieuwe 
vrijwilligers. Bent u op zoek naar 
vrijwilligerswerk in een gezel-
lig team van vrijwilligers, houdt 
u van schoonmaken en heeft u 
iets met kerken, dan bent u van 
harte welkom. U hoeft geen RK 
achtergrond te hebben, maar 
deze wel respecteren.

District Haarlem en Omstreken
Vergierdeweg 52 • 2025 TK Haarlem
Tel: 023-5411610 • Fax: 023-5252633

www.rodekruis.nl/haarlem  info@rodekruishaarlem.nl
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Rob Hinse aan het werk.

Bennebroeker verfraait 
Fort bij Aalsmeer
Regio – In het CRASH Luchtoor-
log- en Verzetsmuseum ’40-’45, 
dat zetelt in het fort Aalsmeer in 
Aalsmeerderbrug, wordt op 23 
februari om 12.00 uur een expo-
sitie geopend van kunstschilder 
Rob Hinse uit Bennebroek. Deze 
kunstzinnige duizendpoot heeft 
de afgelopen jaren het museum 
in het Fort bij Aalsmeer met zijn 
schilderwerk verfraaid en eve-
nementen opgeluisterd met mu-
ziek.
In 2008 vroeg CRASH-mede-
werker Ed Beekman of Rob mis-
schien in staat zou zijn om de tij-
dens de verhuizing van de col-
lectie van het museum van Lis-
serbroek naar Aalsmeerderbrug 
beschadigde wandschildering 
van de Fokker D-21 te restaure-
ren. De Bennebroeker  klaarde 
de klus. Sindsdien heeft hij zijn 
schildertalent ter beschikking 
gesteld van het CRASH-muse-
um. In zijn vrije tijd is Rob Hin-
se molenaar van de Molen van 
Groenendaal. In zijn daar bij-

gehouden logboek legde hij op 
kunstzinnige wijze het mole-
naarsleven vast. Hij maakt ook 
muziek en bespeelt o.m. een ori-
ginele Ierse doedelzak en accor-
deon. Hij heeft in die hoedanig-
heid ook verschillende evene-
menten van het CRASH Muse-
um opgeluisterd. Rob Hinse mag 
met recht een kunstzinnige dui-
zendpoot genoemd worden.
Rob exposeerde zijn werk eerder 
in de bibliotheek van Heemstede 
en in een tentoonstelling over de 
Tweede Wereldoorlog in het ge-
meentehuis van Bennebroek.
Het CRASH Luchtoorlog- en 
Verzetsmuseum ’40-’45 is ge-
vestigd in het Fort bij Aalsmeer 
aan de Aalsmeerderdijk 460 te 
Aalsmeerdeerbrug. Voor meer 
informatie over de collectie van 
het museum en het werk van 
de Stichting CRASH ’40-’45 
kan men kijken op de website 
www.crash40-45.nl. 
De expositie is te zien tot en met 
eind september.

Sprookjesbeelden in de Waag
Regio - Evenals aanvang vorig 
jaar confronteert Eiko Maruy-
ama de bezoekers van het his-
torische gebouw De Waag aan 
het Spaarne de komende weken 
met een uitstapje naar haar ei-
gen “Dromenland”. Daaraan ont-
snappen is niet mogelijk: meteen 
bij het betreden van de exposi-
tieruimte op de 1e verdieping 
wordt de argeloze bezoeker ver-
rast door haar animatiefilms die 
gedurende de gehele expositie-
periode doorlopend worden ge-
projecteerd.  
Eiko Maruyama, geboren in Ja-
pan en wonende in Amstelveen, 
is in het dagelijks leven werk-
zaam als tolk, vertaalster, schrijf-
ster en lerares. Zij studeerde in 
1991 als Master of Arts af  aan 
de George Washington Univer-
sity in Washington (USA). In de 

daarop volgende jaren speciali-
seerde zij zich aan het Smithso-
nian Institution in Washington 
D.C. (USA) en aan de Gerrit Riet-
veld Academie in Amsterdam. 
Het gehele oeuvre van Eiko is 
toegespitst op haar virtuele I 
Dream Museum, een imaginair 
museum dat zij vult met kleurrij-
ke creaties en animatiefilms. Het 
was haar leraar aan het Smithso-
nian Institution, Professor Un’ichi 

Hiratsuka die Eiko opmerkzaam 
maakte op haar onbewuste stre-
ven naar een eigen ‘Dromen-
land’. Herkenbare figuren of situ-
aties treft men in haar werk nau-
welijks aan, een scala van kleur-
rijke droombeelden en mysteri-
euze dieren trekken aan het oog 
voorbij. Zoals zij zelf vertelt: “In 
mijn eigen gedroomde museum 
tracht ik mijn grafische anima-
ties en schilderijen in gedachten 
steeds te vervolmaken zodat ik 
via mijn werk geluk en liefde bij 
de mensen kan over brengen.”  
Deze bijzondere tentoonstelling 
is t/m zondag 3 maart  te bezich-
tigen in Galerie De Waag  Spaar-
ne 30 te Haarlem. (Openings-
tijden: donderdag t/m zondag 
van 13.00 tot 17.00 uur) Zie ook: 
www.eikochan.com en www.
kzod.nl.

Heemstede - Ga jij je vrijdag-
avond weer relaxed beginnen?
Bij ‘t = Weer Vrijdag kunnen 
jongens en meisjes van 11 t/m 
14 jaar lekker chillen en han-
gen, een potje poolen, airhoc-
key spelen of WII-en op een 
groot scherm. Vaak doen ze ook 

een cool spel of een vette spor-
tieve activiteit. De avond van 1 
maart gaan we gezellig met z’n 
allen film kijken. Natuurlijk met 
lekker zelfgepofte popcorn er-
bij. Wie een idee heeft voor een 
goeie film, laat het even weten 
via plexat@casca.nl
Deze  ‘t=Weer Vrijdag is in 
Plexat, Herenweg 96, Heemste-
de van 20.00-22.00 uur. Entree: 
gratis. 

Bibliotheek doet het goed

Ledentoename, groei aan-
tal uitleningen en bezoekers
De Bibliotheek streeft ernaar om 
te blijven groeien en vernieu-
wen, ondanks de bezuinigingen. 
Het aantal leden van Bibliotheek 
Haarlem en omstreken is in 2012 
gestegen met 1% tot 51.663 le-
den. De uitleningen van boeken, 
tijdschriften, cd’s en dvd’s ste-
gen met 3,1% tot meer dan 1,2 
miljoen. Het aantal bibliotheek-
bezoekers ging met 5,4% om-
hoog tot 833.000.

E-books 
E-books worden door de lan-
delijke bibliotheken gezamen-
lijk aangeschaft en het aan-
bod groeit. Op dit moment loopt 
onder andere de campagne 
Lees Meer, www.bibliotheek-
leesmeer.nl, waarbij e-books 
worden aangeboden aan leden 
en niet-leden. 

Nederland-Schrijft 
en webshop
De Bibliotheek Haarlem en om-
streken lanceerde in 2012 de 
website www.nederland-schrijft.

nl voor aanstormend schrijftalent 
én lezers. Ook zag de webshop 
voor speciale tweedehandsboe-
ken www.debibliotheekshop.nl 
het licht. Beide websites wor-
den de komende jaren uitge-
breid naar andere bibliotheken 
in het land. 

Activiteiten
De Bibliotheek organiseerde 100 
activiteiten: tentoonstellingen, 
workshops, lezingen, game-en 
muziekevenementen en optre-
dens. Met als hoogtepunten De 
dinsdagavond met Raoul Heertje, 
de Arts & Craftmarkt, het kennis-

café Over Energie, de workshop 
Schrijven met Renate Dorrestein 
en de Nationale Voorleesdagen.

Ontvangsten 
De Bibliotheek heeft in totaal 
12.652 kinderen in de kinderop-
vang en schoolgaande kinderen 
van basisonderwijs tot en met 
het voortgezet onderwijs ont-
vangen en bezocht. De Biblio-
theek vervult hiermee een be-
langrijke rol in leesbevorde-
ring en het mediawijzer ma-
ken van kinderen van 0 tot 18 
jaar.  Per 1 januari is na fusie met 
Bibliotheek Duinrand de Biblio-
theek Zuid-Kennemerland van 
start gegaan. In april gaat de 
Bibliotheek over op 1 cata-
logussysteem en kunnen de 
66.000 leden materialen lenen 
en terugbrengen in 10 vestigin-
gen.

Regio - De Bibliotheek Haarlem en omstreken sluit het jaar 
2012 met positieve cijfers af en ziet als de Bibliotheek Zuid-
Kennemerland het jaar 2013 met vertrouwen tegemoet. Nieuw boek over de 

geschiedenis van Kennemerland
Regio - Van oudsher is Kenne-
merland een aantrekkelijk ge-
bied om te wonen. De duinen en 
de daarachter liggende strand-
wallen boden al in prehistorische 
tijden droge voeten aan de eer-
ste bewoners. Die hebben eeu-
wenlang een belangrijk stem-
pel gedrukt op het platteland 
van het noordelijk deel van Hol-
land. De rijke geschiedenis van 
dit gebied wordt gepresenteerd 
in Het Grote Geschiedenisboek 
van Kennemerland.

Het Grote Geschiedenisboek van 
Kennemerland vertelt het ver-
haal van het rijke verleden van 
Kennemerland. Het boek toont 
niet alleen de verhalen van de 
grote en belangrijke gebeurte-
nissen, maar ook de verhalen 
van het dagelijkse leven en van 
de gewone mensen in hun doen 
en laten.  Het bestaat uit twaalf 
thematische hoofdstukken die 
het hele geschiedenisveld om-
vatten en elk zijn voorzien van 

veel prachtige illustraties. Een 
inspiratiebron voor iedereen die 
geïnteresseerd is in het verleden 
van Kennemerland.

Boekspecificaties:
ISBN 978 90 400 0796 5 / 29,95 
euro. In samenwerking met het 
Noord-Hollands Archief.

Heemstede - Deze cursus die 
maandag 4 maart bij Casca start, 
is een virtuele reis door IJsland. 
We bezoeken historische plaat-
sen en prachtige geologische 
bijzonderheden als geisers en 
vulkanen. Zowel de geschiede-
nis van IJsland als de vele volks-
verhalen komen tijdens onze reis 
aan de orde. Volgens de IJslan-
ders wordt hun land (nog steeds) 
bewoond door meer dan alleen 
mensen. Trollen, elven en an-
dere wezens zwerven rond over 
het eiland, in de rivieren en langs 

de kust. Soms hebben vreemde 
rotsformaties of andere opval-
lende details in het landschap 
aanleiding gegeven tot de verha-
len. Opvallend is dat wezens die 
in volksverhalen van andere cul-
turen heel vijandig kunnen zijn, 
zoals elven, in IJsland vaak vrien-
delijk zijn tegen de mens (heel af 
en toe is zelfs een trol aardig!). 
Ook spoken komen in grote ge-
tale voor in volksverhalen, maar 
het is over het algemeen geen 
goed idee om hen tegen te ko-
men, vooral niet op een donkere 

avond. Ook zonder vreemde we-
zens is de geologie en de natuur 
van IJsland meer dan de moeite 
waard. Met behulp van de foto’s 
die de docente, kunsthistorica 
Diana de Wild,  tijdens haar vele 
reizen op IJsland heeft gemaakt 
en die tijdens de cursus getoond 
worden, komt het eiland en zijn 
wel of niet menselijke bewoners 
tot leven. De 4 bijeenkomsten 
zijn op maandag van 14.00-16.00 
uur vanaf 4 maart bij Casca in de 
Luifel, Herenweg 96, Heemstede. 
Aanmelden kan via www.casca.
nl (bij Mens en maatschappij – 
kunst en cultuur) en van maan-
dag t/m vrijdag van 9 tot 12 uur 
via tel.  (023) 548 38 28 kies 1.

Een virtuele reis door IJsland

Film kijken 
met popcorn
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Bent u op zoek naar balans tus-
sen lichaam en geest? Heeft u 
behoefte aan ontspanning? Wilt 
u meer bewegen op een manier 
die bijdraagt aan uw gezond-
heid? Ervaar dan eens wat het 
beoefenen van Taoïstische Tai 
ChiTM interne kunsten voor ge-
zondheid u kan bieden.
Als u in het dagelijks leven iets 
van stress ervaart, dan geeft Ta-
oistische Tai ChiTM als bewe-
gende meditatie rust en ont-
spanning. Ook zorgen de fysie-
ke oefeningen voor een betere 
balans en houding, meer kracht 
en flexibiliteit en een betere cir-
culatie.

Veel te bieden
In moeilijke situaties en lichame-
lijke tegenslagen ontdekt u on-
verwacht waar u geestelijk en li-

chamelijk toe in staat bent en 
hoe u ontspannen kunt blijven. 
Misschien merkt u dat u sneller 
herstelt na ziekte of operatie. Of 
voelt u dat de bewegingen ook 
helpen om gezonder oud te wor-
den. Leden die dit ervaren heb-
ben vertellen: “Van binnen en 
van buiten ben ik opgeknapt en 
zit nu beter in mijn lijf. Anderen 
zagen de verandering bij mij eer-
der dan ik het zelf voelde. Ik ben 
meer open dus heb ik meer be-
grip voor anderen. Door de ve-
le contacten voel ik me weer 
mens.”

Wereldwijde
vrijwilligersorganisatie 
De Taoïstische Tai Chi Vereniging 
Nederland maakt deel uit van 
The International Taoist Tai Chi 
Society,  een internationale orga-

Heemstede - Zaterdag 23 februari staat in het teken van de-
monstraties, informatie en proeflessen bij de Taoïstische Tai 
Chi Vereniging Nederland. Van 10.00-12.00 is er Open Huis 
aan de Rijksstraatweg 116 te Haarlem en van 13.30-14.30 uur 
presenteren leden zich in het Winkelcentrum Schalkwijk. 

nisatie met locaties in 28 landen. 
De taoïstische monnik Meester 
Moy Lin-shin heeft in 1970 de-
ze organisatie opgericht om zo-
veel mogelijk mensen te laten 
ervaren wat Taoïstische Tai Chi™ 
voor de gezondheid kan beteke-
nen. De Taoist Tai Chi Society is 
een nonprofit vrijwilligersorgani-
satie. Alle instruc¬teurs zijn be-
voegd en geven op vrijwillige ba-
sis les. Zij begeleiden u met aan-
dacht en enthousiasme. 

Na de beginnersklas kunt u zich 
in de doorgaande klassen ver-
der ontwikkelen. Daarnaast zijn 

er speciale klassen met instruc-
teurs die getraind zijn om men-
sen met specifieke gezondheids-
problemen te helpen, de zoge-
naamde Health Recovery klas-
sen. 

Iedereen is van harte welkom 
voor een vrijblijvende introduc-
tieles op dinsdag 5 maart om 
19.30 uur in de Bovenzaal van 
de Bibliotheek, hoek Dreef/Ju-
lianaplein. Van tevoren aanmel-
den is niet nodig. Kijk voor meer 
klassen en achtergrondinforma-
tie op www.taoisttaichi.nl of bel 
tel. 023-8795396.

Open Huis en presentatie door leden

Kennismaken met Tai Chi 

Administratieve blunder nekt de Kon. HFC
Regio - Groot tumult vooraf-
gaande aan de wedstrijd Kon. 
HFC- De Zouaven. Bij het in-
vullen van het wedstrijdformu-
lier bleek dat er een aantal spe-
lerspassen ontbraken. Nu kan dit 
bij een veteranen team nog wel 
door de beugel, maar voor een 
club en team met ambities een 
onvergeeflijke blunder. 
Het gevolg was dat de topscorer 
in de hoofdklasse, Martijn Tjon- 
A-Njoek, middenvelder Hakim 
Ajnaoua en linksachter Vincent 
Volkert hun dagelijkse plunje 
konden aanhouden. Dit gevoegd 
bij de blessure van aanvoerder 
Carlos Opoku was dit een te gro-
te aderlating voor het team. Een 
furieuze trainer van HFC en het 
bestuur van de Zouaven staken 
hun ongenoegen over een der-
gelijke amateuristische handel-
wijze niet onder stoelen of ban-

ken. Mulders kon niet anders 
dan een beroep doen op zijn re-
servebank met als gevolg dat 
Bryan Wilderom, Kevin Key en 
Jasper Wille hun opwachting in 
het eerste konden maken. Wil-
le had er al een volledige wed-
strijd in het twee team op zitten 
en ook de later ingevallen Alec 
Runderkamp had al 90 minuten 
voetbal in de benen. De blamage 
was groot en met vijftien minu-
ten vertraging kon de wedstrijd 
alsnog beginnen. Het moet ge-
zegd de invallers deden hun ui-
terste best en Jasper Wille stond 
na afloop op het wedstrijdformu-
lier als doelpuntenmaker voor 
HFC. Zijn inzet verdween via de 
lat en de doelman van De Zoua-
ven in het doel 1-0. Het was de-
zelfde Wille die in de blessuretijd 
van de eerste helft Ruud de Jong 
van de Zouaven in het straf-

schopgebied neerhaalde en de 
toegekende penalty werd door 
Arjen Boekweit feilloos benut 
1-1. Door het gedoe met de spe-
lerspassen stond Wouter Haar-
mans noodgedwongen in de 
spits. Hij sleurde en werkte hard 
maar faalde jammerlijk in de af-
werking. Twee maal oog in oog 
met doelman Frank Mol kwam 
deze laatste steeds als winnaar 
uit de strijd. De Zouaven werden 
nauwelijks gevaarlijk en meer 
dan twee kansen in de wed-
strijd kreeg de ploeg van trainer 
Rowdy Bakker dan ook niet. Vlak 
voor het eindsignaal werd doel-
man Brian van der Werff nog wel 
tot een miraculeus redding ge-
dwongen op een schot van Mar-
co Mazee. Voor een HFC in goe-
den doen en met de bepalende 
spelers op de grasmat was De 
Zouaaf eenvoudig naar een gro-
te nederlaag gespeeld. Coach 
Mulders vond dat de ambitie, 
na het falen van de organisatie 
rond zijn team, beter bijgesteld 
kon worden. Het ene puntje, dat 
werd behaald was tenminste nog 
iets en het was jammer dat kop-
loper Alphense Boys wel deed 
was het moest doen en zo twee 
punten uitliep op HFC. Aan-
staande zondag de kraker als 
HFC thuis Alphense Boys ont-
vangt. Het is te hopen dat voor 
die tijd de spelerspassen op or-
de zijn en de KNVB zo vriende-
lijk is om binnen een week nieu-
we passen te leveren. HFC weet 
wat het te doen staat. Door zon-
dag te winnen lonkt alsnog de 
topklasse. De les van afgelopen 
zondag zal zijn geleerd, al was 
het een kostbare les. 
Eric van Westerloo

Wereld-
gebedsdag 

2013
Bennebroek - Op vrijdag 
1 maart is Frankrijk in meer 
dan 150 landen aandachts-
land voor gebed. Zes vrouwen 
uit Frankrijk hebben de vie-
ring voor dit jaar gemaakt met 
als thema: Hoezo, een vreem-
deling? In teksten en gebe-
den gaat Frankrijk ons ter har-
te; met een collecte steunen 
we drie projecten in Frankrijk. 
Mensen blijven gemakkelijk 
vreemden voor elkaar ook al 
wonen ze al heel lang naast el-
kaar. De vrouwen uit Frankrijk 
laten ons merken dat wijzelf 
door onze houding het verschil 
kunnen maken en de vreem-
deling kunnen verwelkomen in 
onze kring. De liederen uit Tai-
zé in Midden-Frankrijk, vertol-
ken het verlangen naar vrede 
tussen mensen op deze avond. 
Na afloop koffie en thee. Kerk-
gebouw het Trefpunt, Akonie-
tenplein 1 te Bennebroek, aan-
vang 19.00 uur. Aansluitend is 
er het Trefpuntcafé.

Clubhuis Heemsteedse 
Reddingsbrigade een casino?
Heemstede - In september vo-
rig jaar is bij de Heemsteedse 
Reddingsbrigade een WhozNext 
team gestart: 7 jongeren (12 – 
17 jaar) organiseren onder bege-
leiding van een coach twee keer 
per jaar een evenement. Na ve-
le vergaderingen en veel gere-
gel was 15 februari het eerste 
evenement een feit: een Casino 
avond voor leden van 12 tot en 
met 17 jaar. 
Het clubhuis van de brigade 
was ingericht als casino, inclu-
sief ‘dealers’ (maar zonder echt 
geld). Omdat er nog weinig wa-
ren die de spellen kenden, volg-
de na het ontvangst met een 

drankje eerst een uitleg. Later 
kon er vrij gespeeld worden en 
al snel bleek dat Black Jack en 
Roulette de favoriete spellen van 
de avond waren. 
Toen de eindtijd naderde, wer-
den de punten geteld en een 
winnaar uitgeroepen. De deelne-
mers keerden goedgestemd naar 
huis, de WhozNext leden moch-
ten nog even opruimen. Maar 
zoals ook al bij de voorbereidin-
gen werd ervaren: vele handen 
maken licht werk. Het duurde 
dan ook niet lang voor ook zij te-
vreden het clubhuis achter zich 
sloten, klaar voor de organisatie 
van het volgende evenement. 
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Heemstede/
Bennebroek

Exposities

Marianne van der Meer, Frozen 
landscape.

Tot en met  2 maart
• Nieuwe expositie bij Het 
Kunstbedrijf: Marianne van 
der Meer – schilderijen, Gi-
ta Kalishoek – schilderijen, 
V. Leeuwen de Greef – re-
liefs, Engelina Zandstra – 
schilderijen en Jan Bakker 
- roest beelden. De galerie 
is open op woensdag t/m za-
terdag 13.00 - 17.30 uur. En op 
afspaak: 023-5474499 / info@
hetkunstbedrijf.nl.

Tot en met 3 maart
• Expositie in de bibliotheek 
Heemstede van Annelie 
Versteeg: acryl-schilderijen 
Zuid-Afrikaanse en modi-
sche vrouwen van nu. Gratis 
te bezichtigen. Voor meer info: 
www.bibliotheekhaarlem.nl.

Tot 6 maart
• Expositie werk van Alijd 
de Kemp en Astrid van 
Domselaar. Ongebruikelij-
ke materialen, diversiteit aan 
stijlen. Locatie: Voormalig ge-
meentehuis van ennebroek, 
Bennebroekerlaan 5 in Ben-
nebroek. Open: maandag t/m 
vrijdag van 8.30 – 12.30 uur en 
woensdagmiddag van 13.30 – 
16.30 uur.

T/m 31 maart
• Expositie van werk van 
Luna Meis in Raadhuis 
Heemstede.

Agenda
Cultuur Te zien zijn schilderijen die zij 

maakte naar aanleiding van 
een reis naar Egypte. De beel-
den en oerkoppen van Echna-
ton, koning Mykerinos Ram-
ses III, Thutmoses en Amon. 

Kinderactiviteiten
Zondag 3 maart
• Familievoorstelling van 
Eric Borrias, ‘Brief voor de 
Koning’ in Het Oude Slot, in-
gang Ringvaartlaan, Heemste-
de. Aanvang 12.00 uur. Info: 
www.podiumoudeslot.nl.

Lezingen
Donderdag 21 februari
• Guus Bauer vertelt bij 
Boekhandel Blokker, Binnen-
weg 138, Heemstede over 
zijn boek ‘Het geheim van 
Treurwegen’, een historische 
roman over familiebanden en 
vriendschap, tegen de ach-
tergrond van de eerste helft 
van de vorige eeuw. Aanvang: 
20.00 uur, toegang: 5,-. Reser-
veren via: tel. 023 - 5282472.

Dinsdag 26 februari
• Trefpunt Casca-lezing 
in de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede. Onderwerp: 
De blekerijen in Heem-
stede, door Jan Hein Bee-
len en Jan Beelen, nazaten 
van een echte blekersfami-
lie. Entree: 4,-, aanvang: 14.30 
uur. Telefoon (023) 548 38 28 
kies 1. www.casca.nl.

Donderdag 28 februari
• Lezing kunsthistorica Ka-
rin Braamhorst over de ten-
toonstelling ‘Indianen’ in 
de Nieuwe Kerk Amsterdam 
bij Casca de Luifel, Herenweg 
96, Heemstede. Aanvang: 20u. 
Entree 8,00 euro. Reserveren 
kan telefonisch: (023) 548 38 
28 kies 1.

Muziek
Donderdag 7 maart
• Jazz met Benjamin Her-
man, saxofoon, Ernst Gle-
rum, bas, Joost Patocka, 
drums. Aanvang 20.15 uur in 
Het Oude Slot, Ingang Ring-
vaartlaan, Heemstede. Info: 
www.podiumoudeslot.nl.

Zaterdag 16 maart
• Kamermuziek/meester-
pianisten: Vitaly Pisarenko 
speelt o.a. Beethoven, Ra-
vel en Liszt, aanvang 20.15 
uur in de Oude Kerk, Wilhel-
minaplein, Heemstede. Info: 
www.podiumoudeslot.nl.

Woensdag 20 maart
• Kamermuziek & verhalen 
uit Rusland door Dmitri Fer-
schtman, cello, Mila Bas-
lawskaja, piano en met Pe-
ter d’Hamecourt, ‘The Rus-
sian voice’. Aanvang 19.30 
uur in De Oude Kerk, Wilhel-
minaplein, Heemstede. Info: 
www.podiumoudeslot.nl.

Theater
Vrijdag 22 februari 
• Ingelaste voorstelling: 
Cabaret met Thijs van 
Domburg om 20.15 uur in 
Theater de Luifel, Herenweg 
96, Heemstede.
Kaartverkoop van maandag 
t/m donderdag van 9.00 tot 
16.00 uur, op vrijdag van 9.00 
tot 13.00 uur en 45 minuten 
voor aanvang aan de kassa 
van de Luifel. U kunt ook tele-
fonisch reserveren via 023 548 
38 28 kies 1.

Woensdag 27 februari
• Toneel. Dette Slothouwer: 
‘Money, money, money’, 
aanvang 20.15 uur in Het Ou-
de Slot, Ingang Ringvaartlaan, 
Heemstede. Info: www.podi-
umoudeslot.nl.

Vrijdag 1 maart
• Cabaretvoorstelling van 
Daniël Arends “De zachte 
heelmeester” in Theater de 
Luifel in Heemstede is uitver-
kocht.

Zaterdag 2 en
zondag 3 maart
• Hilarische komedie De 
Revisor door Karakter To-
neelgroep in Casca de Luifel, 
Herenweg 96 te Heemstede. 
Aanvang resp. 20.15 en 14.15 
uur. Kaarten in voorverkoop 
10.00 , aan de zaal 12.50. Via 
06-43610489.

Dinsdag 26 maart
• Toneelvoorstelling van Ur-
sul de Geer, ‘Bekentenis-
sen’, aanvang 20.15 uur, in Het 
Oude Slot, Ingang Ringvaart-
laan, Heemstede. Info: www.
podiumoudeslot.nl.

Diversen
Vrijdag 22 februari
• Open Dag Oude Meelfa-
briek ‘Kunst en Ambacht’, 
Glipperweg 94, Heemstede. 
Info op: www.oudemeelfa-
briek.nl.

Zaterdag 23 februari
• Kennismaken met Thai 
Chi, Rijksstraatweg 116, Haar-
lem van 10.00-12.00 uur en 
tussen 13.30-14.30 uur pre-
sentatie in Winkelcentrum 
Schalkwijk. Achtergrondinfor-
matie op www.taoisttaichi.nl 
of bel tel. 023-8795396.

Woensdag 27 februari
• Romantische komedie bij 
Casca de Luifel op theater-
doek. Herenweg 96, Heemste-
de. Aanvang: 20u. Entree: 5,-.
Meer info en reserveren: tel. 
023-548 38 28 kies 1.

Donderdag 28 februari
• Filmavond Humanis-
tisch Verbond Haarlem-
merland in de Luifel, Heren-
weg 96, Heemstede. Aanvang: 
19.30 uur, zaal open 19.00 uur. 

Spannende science fiction 
film over de verbetering va de 
mens door genetische selec-
tie. Aanmelden is niet noodza-
kelijk, maar wordt wel op prijs 
gesteld via iwiame@me.com 
of tel. 023-5762081. De toe-
gang is gratis.

Vrijdag 1 maart
• Trefpuntcafé Bennebroek, 
vanaf 20.00 uur. Jacob Kohn-
stamm vertelt privacy in relatie 
tot internet. Akonietenplein. 

• Wereldgebedsdag ‘Hoezo 
een vreemdeling?’ in kerk-
gebouw Trefpunt, Akonieten-
plein 1 Bennebroek. Aanvang: 
19u. Aansluitend: Trefpunt- 
café.

Regio
Exposities

T/m maart
• Expositie bij Sanquin 
Bloedbank van Trinette 
Scheper. Op bijna grafische 
wijze zoekt zij in haar werk 
naar een harmonische ver-
beelding van dat wat ‘buiten 
en bovengronds gebeurt’ en 
van dat wat ‘binnen en onder-
gronds leeft’. Haar schilderijen 
zijn organisch van karakter. 
di. t/m vrijdag van 11.15-11.45 
uur en ma.av- t/m do.avond 
van 20.45 - 21.15 uur. Boer-
haavelaan 32 c, Haarlem.

Tot en met 3 maart  
• Tentoonstelling Eiko Ma-
ruyama ‘Sprookjesbeelden’ 
in Galerie De Waag, Spaarne 
30 te Haarlem. (Openingstij-
den: donderdag t/m zondag 
van 13.00 tot 17.00 uur) De 
opening, voorafgegaan door 
een traditionele japanse cere-
monie zal zondag 17 februari 
om 16.00 uur worden verricht 
door Dr. Peter van Dael, kunst-
historicus. Zie ook: www.eiko-
chan.com en www.kzod.nl.

Tot en met 3 maart
• In 37PK, Platform voor 
Kunsten aan het Groot Heilig 
37 te Haarlem: tentoonstel-

ling My love which is a buil-
ding #2. In dit project staat 
een sterke fascinatie voor het 
gebouw en specifiek het ge-
geven van verwijzing centraal. 
Tekeningen, films, installaties 
en sculpturen.
Open: donderdag t/m zondag 
12.00 - 17.00 uur. Informatie: 
023 551 84 32, www.37pk.nl.

Tot en met 9 maart
• Vera Bruggeman expo-
seert in Galerie LWW, Eer-
ste Bloemdwarsstraat 5c, Am-
sterdam. Woensdag-zaterdag, 
14.00-17.00 uur. Info@galeriel-
ww.nl / 020-3795991.

Tot en met 16 maart
• Diverse tentoonstellin-
gen in het Kunst Centrum 
Haarlem. Fototentoonstel-
ling ‘Keep on rollin’. 50 jaar 
Rolling Stones met foto’s van 
Frans Verpoorten. Van Jan 
Montyn ziet u vroege tekenin-
gen en aquarellen. Daarnaast 
een tassententoonstelling van 
Frrry alsook een presenta-
tie van Danish Design. Loca-
tie: ged. Oude Gracht 117-121, 
Haarlem. Info: 023-5327895/
ww.kunstcentrum-haarlem.nl.

Tot en met 17 maart
• ‘Ik Man/Vrouw’, een ten-
toonstelling over sekse en 
identiteit in Het Dolhuys, 
Schotersingel 2 in Haarlem. 
Info: www.hetdolhuys.nl.

Tot en met 19 mei
• Anton Heyboer in Histo-
risch Museum Haarlem, Groot 
Heiligland 47.

Kinderactiviteiten

Zaterdag 23 en
zondag 24 februari
• Poppentheater de Zilve-
ren Maan in de Aardappel-
kelder van Landgoed Elswout, 
Elswoutslaan 28, 2051 AE te 
Overveen. Voorstellingen: 
De Gestolen Trouwjurk (4+) 
en Het verdwenen Geld 
(4+), resp. zaterdag en zon-
dag. Start: om 14.30 uur. Toe-
gang voor kinderen 8,50 euro 
en volwassenen 10,00 euro.
Info/Reserveringen: telefoon 
(023) 5353782 / 0622946290  
of www.poppentheaterdezil-
verenmaan.nl.

                                             
Lezingen

Vrijdag 22 februari
• Avond in de Doopsgezin-
den kerk aan de Postlaan 16 
Heemstede over muziek 
uit de Russisch Orthodoxe 
Kerk. Aanvang: 20.00 uur. Met 
ds. Theo Hop. Toegang: vrij.



Zaterdag 2 maart
• Lezing over kunst & spiri-
tualiteit door kunsthistorica 
drs. Christine Bangert in de 
Muzenzaal van de Egelantier. 
Aanmelden: 06-14688844 of: 
info@bangertkunst.nl) Gast-
huisvest 47, Haarlem; tijd: 14.30 
tot 16.00, kosten: 12,50 p.p.

Muziek
Zaterdag 2 maart
• Concert ‘Ein rein Herz’ 
door het Hollands Vocaal En-
semble Amsterdam. Werken 
van o.a. Mendelssohn, Bruck-
ner en Brahms. Plaats: Jans-
kerk/NH Archief, Jansstraat 
40-42. Tijd: 17.00 uur. Entree: 
15,- en 12,50 (CJP, Stadspas, 
65+). Kaarten verkrijgbaar aan 
de kassa. Reserveren en infor-
matie: info@hollandsvocaal-
ensemble.nl, www.hollandsvo-
caalensemble.nl.

Zaterdag 23 en
zondag 24 maart
• Musical Company Haar-
lem speelt Jesus Christ Su-
perstar in Concert. Dit spec-
taculaire concert is gebaseerd 
op de tijdloze en onovertroffen 
wereldberoemde musical (en 
film) met muziek van Andrew 
Loyd Webber en tekst van Tim 
Rice. De laatste dagen van het 
leven van Jesus Christus ver-
tolkt zoals in de bekende mu-
sical maar met eigentijdse ar-
rangementen. Zat. matinee 
15.30 uur en avond 19.30 uur.
Zon. 11:30 uur, matinee 15.30 
uur en avond 19.30 uur. Loca-
tie: De Lichtfabriek - Turbine-
hal, Haarlem.

Zaterdag 30 maart
• Smartlappenfestival in 
Haarlemse/Amsterdam-
se buurt. Locatie: het ‘Broe-
derhuis’ met zang, bege-
leid door Paul Meijaard van 
het duo ‘De Rijn-sons’. Aan-
melden bij Leo van Veelen, 
tel. 06– 42 43 28 80, e-mail:  
leovanveelen@gmail.com of 
Janny 0622304331 janny.dan-
kers@upcmail.nl. Kaartverkoop 
Broederhuis Nagtzaamplein 67 
te Haarlem entree 2,50.

Theater

Vrijdag 22 en
zaterdag 23 maart
• Voorstelling van Project 
Fors: Brak. In de Pletterij, 
Lange Herenvest 122, Haar-
lem. Vanaf 20.30 uur. Toe-
gang: 14,-. Reserveren: www.
projectfors.nl. Brak gaat over 
twee oudere, samenwonen-
de zussen die troost en gezel-
schap bij elkaar zoeken, maar 
ook tot elkaar veroordeeld zijn.

Parochie Onze 
Lieve Vrouw 
Hemelvaart

Heemstede - Van maandag tot 
en met zaterdag is om 8.45 uur ‘s 
ochtends een eucharistieviering 
aan het Valkenburgerplein in 
Heemstede. Daarvóór wordt om 
8.25 uur de rozenkrans gebeden.
Zondag 24 februari is om 9.00 
uur de stille mis. Om 10.30 uur  
is de gezongen mis met Neder-
landse gezangen. In verband 
met de voorjaarsvakantie ver-
valt de kinderwoorddienst. De 
crèche om 10.30 uur gaat ge-
woon door. ’s Avonds is er om 
19.00 uur. Lof.

Protestantse 
gemeente 

Heemstede
Heemstede -  Zondag 24 
februari, Tweede zondag Veer-
tigdagentijd, gezamenlijke dienst 
in Trefpunt Bennebroek, Ako-
nietenplein. Om 10.00 uur, met  
ds. J.E.Th. Nak-Visser. Geen 
dienst in de Oude Kerk of Pink-
sterkerk.

St. Jozefparochie 
Bennebroek

Bennebroek – Diensten:
vrijdag 22 februari 9.00 uur, 
Eucharistie, past. Verhaegh.
Zaterdag 23 februari 19.00 uur, 
Woord- en comm. viering, past. 
P. Visser, Dameskoor.
Zondag 24 februari 10.30 u. 
Eucharistie, past. Verhaegh, Ned. 
liederen, en woensdag 27 febru-
ari 19.00 uur, Eucharistie, past. 
Verhaegh.

Hervormde 
Gemeente 

Bennebroek
Bennebroek – Dienst PKN, Bin-
nenweg 67 Bennebroek op zon-
dag 24 februari 10 uur ds. G.F. 
Smaling uit Oegstgeest.  Viering 
Heilig Avondmaal.

De Revisor, een hilarische komedie
Heemstede - In een klein, sla-
perig stadje breekt de pleuris 
uit wanneer bekend wordt dat 
ieder moment de Revisor kan ar-
riveren. Deze hoge ambtenaar 
reist ‘undercover’ op inspectie 
door de provincie en zal gena-
deloos afrekenen met omkoperij, 
wanbeleid en misstanden. On-
der leiding van de burgemeester 
komt de hele bevolking in actie 
om het imago van het stadje op 
te poetsen. Maar niemand weet 

wie de Revisor is en wanneer hij 
komt. Dan verneemt men dat er 
al een aantal dagen een vreem-
deling in het plaatselijke hotel 
verblijft...
Een wervelende en hilarische 
komedie van de Russische 
schrijver Nikolaj Gogol. Een to-
neelstuk vol volkse humor, bizar-
re situaties en levensechte per-
sonages neemt het publiek mee 
in een wereld omringt door (klei-
ne) leugens, dagelijkse corruptie 

en chantage. In een bewerking 
van regisseur Justin le Bruyn, 
geeft karakter! Toneelgroep op-
nieuw leven aan dit Russisch to-
neelstuk. 

Speeldata: zaterdag  2 maart 
2013 (20.15 uur) & zondag  3 
maart 2013 (14.15 uur). Locatie: 
Casca de Luifel, Herenweg 96 te 
Heemstede. Kaarten in voorver-
koop 10.00, aan de zaal 12.50. 
Via 06-43610489.

Trefpuntcafé met voorzitter College 
Bescherming Persoonsgegevens
Bennebroek - De bescherming 
van privacy  staat  op vrijdag 1 
maart centraal in het Trefpunt-
café te Bennebroek.  Niet zo’n 
makkelijk onderwerp. Want wat 
is de waarde van onze privacy? 
Als het gaat om de dreiging die 
uitgaat van internetcriminaliteit 
lijkt die vraag makkelijk te be-
antwoorden. Maar dat wordt las-
tiger als  bedreiging voortvloeit 
uit op zich positieve ontwikkelin-
gen. Denk maar aan  de discus-
sie over de introductie van het 

elektronisch patiëntendossier of 
de afschaffing van de stemma-
chine. Mr. Jacob Kohnstamm,  
de speciale gast van het Tref-
puntcafé op 1 maart, is als voor-
zitter van het College Bescher-
ming Persoonsgegevens volledig 
ingevoerd op dit gebied. Hij is als 
geen ander in staat om informa-
tie te geven over het wezenlijk 
belang van privacybescherming 
en het publiek te helpen bij het 
denken over dit vraagstuk. 
De toegang tot het Trefpuntca-

fé is vrij. De deuren gaan open 
om 20.00 uur en de heer Kohn-
stamm krijgt om 20.30 uur het 
woord.

Petrakerk 
Heemstede

Heemstede - NGK, Limburg-
laan 3, Heemstede houdt zon-
dag 24 februari dienst, aanvang 
10.00 uur.
In deze dienst gaat voor ds. C.J. 
Barth uit Soest. Er is kinderop-
vang voor de kleinsten en Bijbel-
klas voor de kinderen in de ba-
sisschoolleeftijd. 
Meer informatie over de Petra-
kerk kunt u vinden op www.pe-
trakerkheemstede.nl.

Nicky’s Place 32ste spirituele beurs
Regio - Nicky’s Place houdt haar 32ste spiritu-
ele beurs op zaterdag 23 en zondag 24 februari 
in Haarlem. De beurs is open van 12.00 tot 17.00 
uur. Locatie: het ouderensteunpunt aan de Van 
Oosten de Bruynstraat 60 in Haarlem, hoek Wes-
tergracht, achter de Bavo.
De mediums, healers, sjamanen en paragnosten 
die aanwezig zijn hebben allen jarenlange erva-
ring in het werken met de spirituele wereld on-
der meer door kaartleggingen met tarot, contact 
met overledenen, pendelen en fotolezen. Ook 

zijn aanwezig: een babyfluisteraar, kinderfluis-
teraar, handmassage, hotstone massage, stoel-
massage en magnetiseren. En natuurlijk hand-
lijnkunde, Maya astrologie, numerologie en leu-
ke cadeaus.

De toegang bedraagt 5 euro. Voor kinderen en 
65plussers is er korting. Consulten kosten maxi-
maal 10 euro. Kijk op de website www.nickys-
place.nl of bel: 06-41041509 Nicole van Olderen 
voor meer informatie.

Kom naar de vervolgcursus 
tuinverzorging van Groei & Bloei!
Heemstede - Een evergreen 
kunnen we deze cursus wel 
noemen. Al decennia lang or-
ganiseert Groei & Bloei in Zuid-
Kennemerland de basiscursus 
tuinverzorging. Deze cursus is 
er niet alleen voor degenen die 
amper het verschil weten tus-
sen compost en zand, maar ook 
voor hen die al wat langer bezig 
zijn met tuinieren.
Voor beide groepen is dit een 
goede kans om op systemati-
sche wijze basiskennis op te 
doen met betrekking tot uiteen-
lopende zaken als bodemge-
steldheid en bemesting, gazon-
onderhoud, aanplanten en ver-
planten en snoeien. Verder is er 
tijdens de cursus ruimte voor 
vragen, zodat ook andere on-
derwerpen worden behandeld.

De lessen worden gegeven 
door een ervaren docent en 
tuindeskundige, de heer Floor 
Duiker, in het dagelijks leven 
leraar aan een groencollege. 
De cursus wordt gehouden op 
11, 19 en 26 maart, en op 9 
en16 april (theorie) van 19.30 
uur tot 21.30 uur) en op de za-
terdagochtenden van 30 maart, 
6 april en 13 april. De theo-
rielessen worden gegeven in 
De Blinkert,  Rockaertshof 
66, Haarlem (Ramplaankwar-
tier). Plaats (tuin) en tijd van de 

praktijklessen wordt in overleg 
met de cursisten bepaald.
Kosten: leden van Groei&Bloei 
betalen 95 euro (niet-leden 110 
euro)
Aanmelden: U kunt zich opge-
ven vóór 1 maart bij het secre-
tariaat, Lucie Nijsen. 
Bij voorkeur via e-mail op 
groei@lucienijsen.nl of telefo-
nisch (023-5310555) met op-
gave van naam, adres, tele-
foonnummer email. Zodra het 
cursusgeld is ontvangen is uw 
aanmelding definitief.

 
20 februari 2013  •  de Heemsteder    19



 
20   de Heemsteder  •  20 februari 2013

Wisseltrofee spontaan opgedragen 
aan schaakmeester Catsman

Heemstede - Op dinsdag 5 en dinsdag 12 februari vond op de Jacobaschool het Heemsteed-
se Schoolschaaktoernooi plaats. In totaal 6 scholen streden met 10 teams van 5 om de titel ‘Beste 
Schoolschaakteam van Heemstede’. De afgelopen twee jaar won de Jacobaschool deze felbegeer-
de titel en ook dit jaar was het weer spannend. In de 6-kamp werden door alle deelnemers 5 wed-
strijden gespeeld en in de 4-kamp warden door alle deelnemers 6 wedstrijden gespeeld. Na een 
bloedstollende strijd wonnen de teams van de Prinses Beatrixschool dit jaar zowel de 6-kamp als de 
4-kamp. De felbegeerde wisseltrofee – uitgereikt door wethouder Botter -ging met hen mee naar 
huis en werd door de teams spontaan opgedragen aan hun ‘schaakmeester’ Wim Catsman. Volgend 
jaar mag de Prinses Beatrixschool het schaaktoernooi dus organiseren.

Projectkoor Pablo Neruda 
samen met de Teisterband

Zingen met Roald Dahl
Heemstede – Verrassingen 
vind je in de sprookjesboe-
ken van Roald Dahl. Verrassin-
gen vind je bij de projectkoren 
van Pablo Neduda. Cees This-
sen heeft een muzikale bewer-
king gemaakt van de “Gruwelij-
ke Rijmen” uit de sprookjes As-
sepoester, Sneeuwwitje, Rood-
kapje… heel iets anders dan het 
epische gedicht “Canto General”, 
dat eerder succesvol door diver-
se projectkoren in de afgelopen 
tien jaar uitgevoerd werd. Men-
sen zingen graag bij een pro-
jectkoor. Ze weten waar ze aan 
beginnen. 40-50 Avonden re-
peteren met Cees Thissen en 
zijn team van de Stichting Mu-
ziekprojecten Pablo Neruda be-
tekent ook zoveel avonden met 
plezier werken aan een groots 
feest. Neem het project “Jaren 
60” met bijna 100 zangers en 
zangeressen verkleed als hip-
pies, nozems en rockers op het 
toneel van de Lichtfabriek en 
een kleine duizend feestvieren-
de Heemstedenaren als een uit-
zinnig publiek. Dat wil je al zin-
gend toch niet missen!  Het be-
stuur van de Stichting Muziek-
projecten Pablo Neruda en de 
dirigent, arrangeur, regisseur, 
Cees Thissen, gaan weer een 
prachtig muziekfeest organise-
ren. Dit keer is de Teisterband 
een partner die graag wil mee-

doen. Deze groep muzikanten, u 
hoorde ze kerstavond nog kerst-
liedjes spelen bij de dorpspomp, 
past perfect in de nieuwe hila-
rische opzet van dit muziekpro-
ject. Een bijzondere plek is al in-
geruimd voor animatie/film, daar 
kan je mensen mee verrassen en 
is visueel zeer aantrekkelijk. Men 
wil een koor formeren van onge-
veer tachtig deelnemers. Hebt u 
al eerder in een Neruda produc-
tie gezongen dan is een stem-
test niet nodig, Nieuwe deelne-
mers worden uitgenodigd om 
zich bij de eerste repetitie even 
te melden bij de dirigent. Ieder-
een met een fatsoenlijke stem en 
een gemiddeld muzikaal gehoor, 
is welkom. Het repetitielokaal is 
in het Touch Down Center, Ha-
venstraat 87 in Heemstede bij 
de haven. Gerepeteerd wordt er 
op de maandagavond van 19.30 
tot 22.00 uur. Eerste repetitie is 
op 8 april 2013. De concerten, 
drie stuks, worden gehouden in 
een weekend in april 2014 op 
een zaterdagmiddag en avond 
en een zondagmiddag. Opgeven 
voor dit project kan vóór 1 maart 
2013 per e-mail: info@neruda.nl 
. Meespelen in de sprookjeswe-
reld van Roald Dahl met onder-
steuning van de beroemde Teis-
terband? Wie wil dat nu niet? 
Ton van den Brink

Heemstede - Maaike Wentholt 
is sinds 1997 gevestigd in Heem-
stede met de praktijk Stretch 
Your Mind, praktijk voor The-
rapie, Coaching, Mindfulness-
-Compassie, Zielsregressie.
De praktijk is aangesloten bij on-
der andere de  Beroepsvereni-
ging NGVH+ en wordt vergoed 
door de meeste zorgverzeke-
raars.

Op zoek naar minder stress, meer 
vreugde, innerlijke vrijheid en 
zingeving? Ontdek in de praktijk 
Stretch your Mind welke blokka-
des je in de weg staan en kom 
snel tot de kern met haar bena-
dering vanuit cognitieve psycho-
therapie, lichaamsbewustzijn en 
spiritualiteit. 
Maaike Wentholt werkt vanuit de 
Westerse psychologie verdiept 
door de Boeddhistische psycho-
therapie.

2013 het jaar van je hart en ziel:
Stretch your mind, Mind your 
heart, Feel your body, Find your 
soul.
Je opent je mind, je wordt weer 
nieuwsgierig en verkent nieuwe 
wegen.
Je opent je hart, maakt contact 
met je hart en verbind je  ermee.
Je leert je lichaamstaal waarde-
ren en je lichaamssignalen her-
kennen.
Je hervindt je ziel en ontdekt wie 
en wat je van nature bent.
Je zult versteld staan over de bij-

zondere schoonheid en moge-
lijkheden die er in jou tevoor-
schijn komen!

Individueel en Trainingen
Je kan voor zowel  individue-
le consulten als voor trainingen 
terecht, of in combinatie met el-
kaar! Binnenkort starten weer de 
volgende trainingen
4 maart: MeditatieTraining, 
ma.avond,19.30 tot 21.00 uur.
15 maart: Zelf-Compassie Trai-
ning, 8 vrijd. ochtend van 10.00 
tot 12.15 uur en 19 maart op 
dinsdagavond van 19.30 tot 21.45 
uur.
21 maart: De MindfulnessTraining, 
8 do. avonden van 1.30-21.30 uur.
Vanaf 8 maart: 3 x  Inspiratie – Oe-
fenbijeenkomsten Mindfulness 
en Meditatie.

Spiritualiteit en zielsregressie
Vanaf 1 maart kan je terecht voor 
zielsregressie, dit is een regres-
sie naar ziels-herinneringen die 
je de mogelijkheid biedt om meer 
inzicht te krijgen in je levensweg. 
Het is een diepe ervaring die nog 
langdurig na werkt. Je zult een 
diep gevoel van vrede, liefde en 
blijdschap ervaren, een gevoel 
van thuiskomen. Het is een bij-
zondere reis die een grote po-
sitieve en transformerende wer-
king op je leven zal hebben. 

Contact
Ben je geïnteresseerd of wil 
je meer informatie neem dan 
contact op met Maaike Wen-
tholt Stretch your Mind tel 023 
5295073 of kijk op www.stretchy-
ourmind.nl.

Maaike Wentholt, Stretch Your Mind

Prullenbak vat vlam
Heemstede - In een bovenwo-
ning aan de Raadhuisstraat in 
Heemstede is maandagavond 
brand ontstaan. Rond vijf over 
acht kwam de melding binnen. 
De gehele woning stond blauw 
van de rook toen de brandweer 
ter plaatse kwam.
De bewoonster en andere bewo-
ners van het pand werden buiten 

opgevangen terwijl de brand-
weer op onderzoek uitging. Het 
bleek dat door weggegooide si-
garetten in een prullenbak vuur 
was ontstaan. De brandweer 
heeft de bak naar buiten ge-
bracht terwijl de woning werd 
gecontroleerd. Na ongeveer 
twintig minuten konden de men-
sen weer terug hun huis in.
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24 uur per dag,  
7 dagen per week,  
365 dagen per jaar

www.heemstede.nl

In deze uitgave:
-  Training voor kinderen 

van gescheiden ouders

-  Subsidies voor buurt- 
activiteiten en archeologie

Nieuws Informatie van de gemeente Heemstede, 20 februari 2013

Afspraak maken = niet wachten!
Vanaf 1 maart werkt de gemeente in de middag op afspraak 

Reconstructie Herenweg 

‘s Morgens verandert er niets, maar ’s middags vanaf 
13.00 uur kunt u alléén nog op afspraak langskomen 
voor bijvoorbeeld het aanvragen van een paspoort, 
rijbewijs, identiteitskaart of voor het aanvragen van 
een bouwvergunning (omgevingsvergunning). Als u 
een afspraak maakt, kunt u langskomen wanneer het u 
uitkomt en wordt u direct geholpen op het afgesproken 
tijdstip. Snel en makkelijk dus!

Hoe maakt u een afspraak?
Dat gaat heel eenvoudig:
-  U gaat naar onze website www.heemstede.nl en kiest 

rechts in het scherm voor de optie ‘Ik wil een afspraak 
maken’ (vanaf 1 maart beschikbaar).

-  U kiest vervolgens het onderwerp waarvoor u langs 
wilt komen en u kiest een datum en tijdstip. 

-  U krijgt een e-mail met een bevestiging van de 
afspraak. 

-  U gaat op het afgesproken tijdstip naar de 
Publieksbalie in het gemeentehuis en u wordt direct 
geholpen. 

U kunt overigens ook telefonisch een afspraak maken 
via het algemene telefoonnummer: 14 023.

Afgelopen maandag 18 februari is de reconstructie 
van de Herenweg fase 3 van start gegaan. Het deel 
van de Herenweg tussen de rotonde Kerklaan tot en 
met het kruispunt Van Merlenlaan/Herenweg is vanaf 

In de ochtend en donderdagavond vrije 
inloop
In de ochtend (tot 13.00 uur) en tijdens onze avond-
openstelling op donderdagavond (vanaf 17.00 uur)  
kunt u gewoon vrij inlopen in de publiekshal.

Online aanvragen
Voor uittreksels uit het bevolkingsregister (GBA) of uit de 
burgerlijke stand hoeft u de deur niet uit, want deze kunt 
u direct aanvragen vanaf www.heemstede.nl en per post 
thuis ontvangen. Hetzelfde geldt voor het doorgeven 
van een verhuizing, ook dat kunt u gemakkelijk vanuit 
huis regelen.

dan ongeveer acht weken afgesloten voor alle verkeer. 
Kijk voor actuele informatie over de werkzaamheden 
op www.heemstede.nlgPlannen en projecteng 
Reconstructie Herenweg.

Nieuwsbrief digitaal ontvangen?
Meld u via www.heemstede.nl aan voor onze Nieuwsbrief, de gratis berichtenservice van  
de gemeente. U ontvangt dan periodiek een e-mail met nieuwsberichten over de laatste 
ontwikkelingen binnen de gemeente Heemstede. Bijvoorbeeld over (bouw)projecten in 
Heemstede, werk aan de weg, evenementen of politiek nieuws.

Adresgegevens en openingstijden
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

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 donderdag tussen 
17.00 - 19.30 uur.

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/heemstede
facebook.com/gemeenteheemstede
linkedin: HeemstedeConnect (Group)
youtube.com/gemeenteheemstede



Gemeentegids online?
www.heemstede.nl

Subsidies voor sport-
stimulering en  
archeologie 2013

Training voor kinderen van  
gescheiden ouders 

Archeologie
Wilt u iets in Heemstede op het gebied van 
archeologie ondernemen? Mogelijk komt uw initiatief 
in aanmerking voor een subsidie van de gemeente. De 
gemeente Heemstede heeft voor lokale educatieve 
activiteiten gericht op archeologie een budget 
beschikbaar van maximaal € 3.500. De aanvragen 
voor dit budget worden behandeld op volgorde van 
binnenkomst.
 
Sportstimulering
Of wilt u in 2013 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 deze activiteiten in 2013 
een subsidiebudget beschikbaar van € 27.500. Uw 
verzoek hiervoor moet u vóór 1 mei 2013 indienen.
 
Wilt u meer weten over de subsidies  
en voorwaarden?
Kijk op www.heemstede.nl, Over Heemstede, 
Subsidies. Hier kunt u ook een aanvraagformulier 
verkrijgen. Of neem contact op met de heer Koen 
Siegrest van de afdeling Welzijnszaken,  
tel. (023) 548 56 79 of e-mail ksiegrest@heemstede.nl.

“Na onze scheiding wilde ik mijn kinderen de 
kans geven hun emoties te verwerken. Ook om te 
voorkomen dat ze op latere leeftijd nog problemen 
zouden krijgen door onze scheiding. KIES had een 
hele positieve insteek. Mijn kinderen hebben er veel 
aan gehad hun ei buitenshuis kwijt te kunnen en 
herkenning te vinden bij andere kinderen” - Marlies, 
moeder van Jesse (11) en Sanne (9).

Op woensdag 13 maart 2013 start in 
Heemstede de KIES training. KIES (Kinderen 
In een Echtscheidings Situatie) is een spel- 
en praatgroep voor kinderen, gericht op 
het verwerken van de scheiding. Soms is de 
scheiding net uitgesproken, soms is dat al een 
aantal jaren geleden gebeurd. De training is 
voor kinderen in de leeftijd van 4 t/m 7 jaar 
en 8 t/m 12 jaar. Tijdens 8 bijeenkomsten 
van 1 uur komen aan de hand van creatieve 
opdrachten, praten en spel, thema’s aan bod 
die op dat moment spelen. Voor ouders is 
er vooraf een informatie- en achteraf een 
evaluatiebijeenkomst.

De training vindt plaats in het Centrum voor Jeugd 
en Gezin Heemstede. Jaarlijks worden meerdere 

KIES trainingen georganiseerd. Er zijn geen kosten 
verbonden aan deelname. Heeft u nog vragen of wilt 
u uw kind aanmelden, neem dan contact op met 
Francien Degewij, KIES-coach van Kontext. U kunt haar 
telefonisch bereiken op 06-44327513 of via e-mail 
fdegewij@kontext.nl. 

Centrum voor Jeugd en Gezin 
Wilt u meer weten over deze training of heeft u een 
andere vraag? Voor alle vragen over opvoeden en 
opgroeien, kunt u terecht bij het Centrum voor Jeugd 
en Gezin Heemstede. Voor meer informatie en de 
openingstijden zijn te vinden op www.cjgheemstede.nl. 

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning
Omgevingsvergunning voor bouwen
-  Jacob van Campenstraat 43 het plaatsen van een 

opbouw op het achtergeveldakvlak en dakkapel 
op het voorgeveldakvlak 3483 
ontvangen 4 februari 2013

-  Jacob van Campenstraat 49 het plaatsen van een 
opbouw op het achtergeveldakvlak en dakkapel op 
het voorgeveldakvlak 3489 
ontvangen 4 februari 2013

-  Jacob van Campenstraat 45 het plaatsen van een 
opbouw op het achtergeveldakvlak en dakkapel op 
het voorgeveldakvlak 3520  
ontvangen 4 februari 2013

Omgevingsvergunning voor bouwen (RECTIFICATIE)
-  Landzichtlaan 45 in plaats van Landzichtlaan 54 het 

uitbreiden van een woonhuis 3330 
ontvangen 28 januari 2013 

Omgevingsvergunning voor kappen
-  Jan Steenlaan 12 het kappen van een den 3488 

ontvangen 4 februari 2012

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

De aanvragen liggen vanaf 21 februari 2013 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). 
Bezwaar is niet mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen 
(verzonden 15 februari 2013)
Omgevingsvergunning voor kappen
-  Tooropkade 9 het snoeien van een kastanjeboom en 

kappen thuja 3405
-  Manpadslaan 18 het kappen van een treurwilg en 

een naaldboom 3343
-  Timorstraat 56 het kappen van een berk en een 

conifeer 3310
-  Jan Steenlaan 12 het kappen van een den 3488

De bovenstaande vergunningen liggen vanaf 21 
februari 2013 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’.

Alle zaken met betrekking tot overlijden en begraven 
zijn op een efficiënte en praktische manier te regelen 
aan het Serviceloket Begraafplaats. 
Nabestaanden kunnen aan dit loket informatie 
opvragen en de brochure over de begraafplaats 
verkrijgen. Deze brochure is ook te downloaden  
vanaf www.heemstede.nl. 

Daarnaast is het mogelijk om ook buiten 
openingstijden een digitaal informatiepaneel te 
raadplegen met daarop een overzicht (dat u kunt 
uitprinten) waar graven gelegen zijn en hoe men er 
naar toe moet lopen. 

Serviceloket, Herfstlaan 3 (rechterkant van  
hoofdingang) is geopend op werkdagen  
van 09.00 tot 14.00 uur, tel. (023) 528 03 76 (bereikbaar 
van 09.00 tot 12.00 uur), fax: (023) 547 98 58, 
e-mail: begraafplaats@heemstede.nl. 

De begraafplaats is toegankelijk van zonsopkomst 
tot zonsondergang.

Serviceloket  
Begraafplaats



Zoekt u een vrijwilligersbaan of klus? Heeft uw 
organisatie vacatures voor vrijwilli gers? Heeft u 
vragen over arbeidsvoorwaarden, rechten en 
plichten? Of zoekt u een goede cursus/work shop 
voor uw vrijwilliger(s)? Dan kunt u terecht bij het 

steunpunt Vrijwilligerswerk Heemstede!
p/a Casca-de Luifel - Herenweg 96 - Postbus 578 - 
2100 AN Heemstede. 
Spreekuur op afspraak, telefonisch bereikbaar di. 
t/m do. van 09.00 tot 12.00 uur, tel: (023) 548 38 

24/26. Digitale informatiezuil (dagelijks tijdens 
openingstijden van de Luifel).

E-mail: steunpuntvrijwilligerswerk@casca.nl 
Website: www.vrijwilligerswerkheemstede.nl

Steunpunt vrijwilligerswerk

Gezonken vaartuigen: 
Leidsevaart, Heemsteeds Kanaal, Glipper Zandvaart en Houtvaart

De gemeentelijke opsporingsambtenaren van bureau 
Handhaving van de gemeente hebben de volgende 
gezonken vaartuigen aangetroffen:
 
-  Witte polyester boot van merk Quicksilver in de 

Leidsevaart ter hoogte van Asterkade 19;
-  Stalen vaartuig met 4 houten zitbanken in het 

Heemsteeds Kanaal ter hoogte van de Mozartkade in 
de bocht van de Joh. Verhulstlaan;

-  Vaartuig in de Glipper Zandvaart ter hoogte van 
Patrijzenlaan 11;

-  Stalen vaartuig met 3 houten banken in de Houtvaart 
ter hoogte van Vondelkade 30.

Vaartuigen zonder melding in gemeentelijke haven * herhaald verzoek

Agenda’s

De gemeentelijke opsporingsambtenaren van bureau 
Handhaving van de gemeente hebben de volgende 
vaartuigen aangetroffen in de gemeentelijke haven:
-  witte kajuitjacht, lengte 8 meter, ter hoogte van 

Industrieweg 7,
- vaartuig, zinkende, ter hoogte van Industrieweg 14.

De gezagvoerders van deze vaartuigen die een 
ligplaats innemen in de gemeentelijke haven moeten 
zich binnen 24 uur na aankomst melden (artikel 8, 
eerste lid Verordening op het gebruik van openbare 
havens en binnenwateren).

Vergadering gemeenteraad
De gemeenteraad van Heemstede houdt een 
openbare vergadering op donderdag 28 februari 
a.s. om 20.00 uur in de Burgerzaal van het Raadhuis. 
U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.
Op de agenda
- Vaststellen agenda raadsvergadering 28 februari 2013 
- Vragenuur

Bespreekpunten
-  Gemeenschappelijke regeling 

werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland 
(Paswerk) 

- Vaststelling Nota duurzaamheid 2012-2016 
-  Benoeming bestuurslid Stichting Openbaar Primair 

Onderwijs Zuid-Kennemerland
Hamerpunten
-  Intrekken Verordening investeringssubsidies 

toegankelijkheid accommodaties 2009 

De gezagvoerders van deze vaartuigen worden 
dringend verzocht zich per direct te melden bij 
bureau Handhaving van de gemeente Heemstede via 
het algemene telefoonnummer 14 023.

Indien de gezagvoerders van bovengenoemde 
vaartuigen zich niet uiterlijk 6 maart 2013 hebben 
gemeld bij bureau Handhaving noch met hun 
vaartuig uit Heemstede zijn vertrokken, wordt het 
vaartuig in opdracht van het college verwijderd 
(bestuursdwang). Het vaartuig wordt dan weggesleept 
en voor een periode van 13 weken opgeslagen bij de 
bewaarhaven te Amsterdam.  

-  De wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid 
SZW-wetgeving

Overige punten
- Lijst van mededelingen en ingekomen stukken 
- Wat verder ter tafel komt

Vergadering commissie voor bezwaarschriften 
De commissie voor bezwaarschriften houdt een 
vergadering op donderdag 28 februari 2013 in het 
gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1 

Binnen die periode kan de gezagvoerder zijn vaartuig 
ophalen tegen betaling van de gemaakte kosten, 
waaronder taxatie-, sleep- en opslagkosten. 

* Dit is een herhaald verzoek. Na het vorige verzoek 
lag er ijs in de haven. Hierdoor werd het vertrek met 
de vaartuigen gehinderd.

Voor vragen kunt u contact opnemen met bureau 
Handhaving, via het algemene telefoonnummer  
14 023.

20.00 uur  bezwaar tegen een verkeersbesluit m.b.t. 
het instellen van een parkeerverbod 
op de oostzijde van de Nijverheidsweg 
- openbaar -

20.30 uur   bezwaar tegen een afwijzing m.b.t. 
een aanvraag tot vergoeding van 
tandartskosten- niet openbaar -

21.00 uur  bezwaar tegen de afwijzing van een 
aanvraag om uitkering op grond van de 
WWB - niet openbaar - 

 
Bovenstaande betreft een voorlopige agenda. De 
definitieve agenda zal op dinsdag voorafgaand 
aan de datum van de hoorzitting via de website 
www.heemstede.nl (vergaderstukken & besluiten) 
beschikbaar zijn.  
Voor informatie kunt u contact opnemen met de 
secretaris van de commissie, tel. (023) 548 56 07.

De gezagvoerder, reder of eigenaar van een 
gezonken vaartuig is verplicht het zinken te melden 
bij het college of de politie én er voor te zorgen het 
gezonken vaartuig binnen de door het college te 
stellen termijn uit het water te verwijderen (artikel 17 
Verordening op het gebruik van openbare havens en 
binnenwateren).

De eigenaren van bovengenoemde vaartuigen krijgen 
tot en met 6 maart 2013 de gelegenheid om te 
zorgen dat zijn vaartuig weer volledig drijvend is dan 
wel deze te verwijderen. Indien het vaartuig binnen 
deze termijn niet volledig drijvende is dan wel is 

verwijderd, wordt het vaartuig in opdracht van het 
college gelicht (bestuursdwang). Het vaartuig wordt 
dan voor een periode van 13 weken opgeslagen. 
Binnen die periode kan de rechtmatige eigenaar zijn 
vaartuig ophalen tegen betaling van de gemaakte 
kosten. 

Voor vragen kunt u contact opnemen met bureau 
Handhaving, via het algemene telefoonnummer  
14 023.

Op www.heemstede.nl vindt u de stukken 
waarover de raad besluit. Alle stukken liggen ook 
ter inzage in de ontvangsthal van het Raadhuis. 
Meer weten? Neem contact op met de raadsgriffie, 
tel. (023) 548 56 46 of  
e-mail: raadsgriffier@heemstede.nl.



Themamiddag Kids & Zo in De Meerwinkel
Regio - Vrijdag 22 februari is er 
weer een themadag in De Meer-
winkel. Het thema is ‘Kids & Zo’, er 
zijn verschillende kramen van bij-
voorbeeld stichting Speelotheek 
en een boekenkraam. Bij de boe-
kenkraam kun je met een bon 
gratis een leuk kinderboek uit-
zoeken. Ook geeft de kringloop-
winkel gratis proefabonnementen 
op de Speelotheek weg. Op www.
meerwinkel.nl kun je voor het 
boek en proefabonnement bon-
nen downloaden en printen. De 
stichting Leergeld ontvangt deze 
middag uit handen van de vrijwil-
ligers van de Meerwinkel een do-
natie en is ook vertegenwoordigd 
met een kraam.
 
Geef je speelgoed 
een tweede leven
In De Meerwinkel vind je veel 
leuke producten voor jong en 
oud. Het assortiment is groot en 

gevarieerd, maar het kan altijd 
beter! Marie Louise Huiskamp 
(bedrijfsleider) doet daarom een 
oproep: “Wij roepen alle kinderen 
op om in de vakantie eens goed 
de kasten uit te zoeken. Heb je 
spullen waar je niet meer mee 
speelt? Breng deze dan naar de 
kringloopwinkel! Zo geef je jouw 
speelgoed, oude computer of 
boek een tweede leven en maak 
je een ander kind weer blij!”
 
Laatste vrijdag van de maand 
Iedere laatste vrijdag van de 
maand organiseert de Meerwin-
kel activiteiten met een wisse-
lend thema. De volgende thema-
middag op 29 maart is een work-
shop ‘Bandenplakken voor da-
mes’. Opgeven kan nu al per e-
mail info@meerwinkel.nl of in de 
kringloopwinkel. Via advertenties 
en www.meerwinkel.nl houdt de 
kringloopwinkel geïnteresseer-

den op de hoogte van alle activi-
teiten in 2013.
 
De Meerwinkel
In De Meerwinkel vindt u twee-
dehands spullen van goede kwa-
liteit. Naast (kinder)kleding, kunt 
u denken aan tweedehands fi et-
sen, meubels, lampen, bedden, 
speelgoed, boeken, cd’s en veel 
klein huisraad. Het aanbod is 
breed en wisselt dagelijks.
De Meerwinkel is gevestigd aan 
de Daalmeerstraat 9 (industrie-
terrein Noord) te Hoofddorp en 
geopend op dinsdag t/m vrijdag 
van 11.00 - 17.00 uur en op zater-
dag van 10.00 - 16.00 uur. Voor 
overige informatie en vragen 
kunt u van dinsdag tot en met 
vrijdag tussen 11.00 en 17.00 uur 
bellen met de kringloopwinkel, 
telefoon 023 - 554 6920 of per e-
mail contact opnemen via info@
meerwinkel.nl.

Zorgbalans regelt acute thuiszorg in de avond, 
nacht en weekenden in Zuid Kennemerland
Regio - Vanaf nu is er één tele-
foonnummer in Zuid Kennemer-
land voor acute thuiszorg buiten 
kantooruren: 023 - 8 918 918. In 
het weekend en op werkdagen 
tussen 17 en 8 uur staat dit te-
lefoonnummer van Zorgbalans 
open voor hulpverleners, thuis-
zorgcliënten, hun familieleden 
en mantelzorgers. Een ervaren 
verpleegkundige brengt de situ-
atie met gerichte vragen in kaart 
en kan zorgen dat er binnen 15 
minuten een thuiszorg-mede-
werker voor de deur staat.
Het gaat hierbij om onvoorzie-
ne situaties bij mensen die al 
thuiszorg krijgen of acuut thuis-
zorg nodig hebben. Bijvoorbeeld 
doordat een infuus niet goed 
doorloopt, een wond verzorgd 
moet worden of doordat iemand 
door een val in het weekend on-
verwacht thuiszorg nodig heeft. 
Mensen voor wie acute thuis-
zorg wordt ingeroepen, blijven 
gewoon cliënt van hun eigen 

thuiszorgorganisatie. Zorgbalans 
regelt de acute thuiszorg buiten 
kantooruren met de uitgangs-
punten: eenvoud, doelmatigheid 
en kwaliteit.
Serviceorganisaties zoals Ser-
vicepaspoort die alarmopvol-
ging aanbieden, kunnen ook van 
de deze zorgdienstverlening ge-
bruikmaken. Voor de toekomst 
ziet Zorgbalans mogelijkheden 
voor verdere samenwerking met 
de huisartsenposten en spoed-
eisende hulp. Voor acute medi-
sche hulp blijft de route: bellen 
met de huisartsenpost of alarm-
nummer 112.

Regionaal plan
Tot 1 januari 2013 werd de acu-
te thuiszorg in Zuid Kennemer-
land geregeld door de afzon-
derlijke thuiszorgorganisaties. 
Zorgkantoor Achmea wilde één 
plan voor de hele regio en heeft 
thuiszorgorganisaties uitgeno-
digd een voorstel te doen. De 

plannen van Zorgbalans en ViVa! 
Zorggroep zijn nu goedgekeurd. 
Zorgbalans neemt daarmee de 
acute thuiszorg in Zuid Kenne-
merland* voor haar rekening en 
ViVa! Zorggroep doet dat in Mid-
den Kennemerland.
Hiermee zijn thuiszorgcliënten 
in de regio Kennemerland ver-
zekerd van goede acute thuis-
zorg in de avond, nacht en het 
weekend. Volgens zorgkantoor 
Achmea een basisvoorwaar-
de om mensen zo lang mogelijk 
thuis te laten wonen.

Regio - De brandweer moest er 
dinsdagmiddag 12 februari aan 
te pas komen om een damhert te 
bevrijden. Het dier was op Cam-
ping Vogelenzang aan de Twee-
de Doodweg met zijn gewei vast 
komen te zitten in een touw aan 
een hek. Het dier kon geen kant 
meer op en reageerde agres-
sief als er mensen te dicht in de 
buurt kwamen.
De brandweer moest eraan te 
pas komen om het dier uit zijn 
benarde positie los te halen. 
Nadat het dier was bevrijd los 
maakte het een vreugdesprong 
en ging er als een haas vandoor.

Regio - De brandweer moest er 
dinsdagmiddag 12 februari aan 

Toch vreugde op Doodweg

Fotografi e: Michel van Bergen.

Geen toegang tot internet? Bel tijdens openingstijden het meldnummer van de gemeente (023) 548 57 62 

MELDpunt                     

Straatverlichting defect?
Meld gevaar, schade op straat of overlast via
www.heemstede.nl/meldpuntoverlast

Overlast

Geen toegang tot internet? Bel tijdens openingstijden het meldnummer van de gemeente (023) 548 57 62 

MELDpunt                     

Harde muziek op ongewone tijden?
Meld gevaar, schade op straat of overlast via
www.heemstede.nl/meldpuntoverlast

Overlast

Geen toegang tot internet? Bel tijdens openingstijden het meldnummer van de gemeente (023) 548 57 62 

MELDpunt                     

Overhangend groen?
Meld gevaar, schade op straat of overlast via
www.heemstede.nl/meldpuntoverlast

Overlast

Geen toegang tot internet? Bel tijdens openingstijden het meldnummer van de gemeente (023) 548 57 62 

MELDpunt                     

Kapot speeltoestel?
Meld gevaar, schade op straat of overlast via
www.heemstede.nl/meldpuntoverlast

Overlast

Geen toegang tot internet? Bel tijdens openingstijden het meldnummer van de gemeente (023) 548 57 62 

MELDpunt                     

Vuil op straat?
Meld gevaar, schade op straat of overlast via
www.heemstede.nl/meldpuntoverlast

Overlast

Geen toegang tot internet? Bel tijdens openingstijden het meldnummer van de gemeente (023) 548 57 62 

MELDpunt                     

Losliggende stoeptegels?
Meld gevaar, schade op straat of overlast via
www.heemstede.nl/meldpuntoverlast

Overlast

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


	08_ED5_PAG03
	08_ED5_PAG05
	08_ED5_PAG07
	08_ED5_PAG13
	08_ED5_PAG15
	08_ED5_PAG17



