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

Doorgang wordt afgang!
Heemstede - De wegwerkzaamheden aan de 
Zandvoortselaan/Herenweg en de verkeersomlei-
dingen die hiervan het gevolg zijn hebben een wel 
heel bijzondere sluiproute opgeleverd.
Ondanks het feit dat aan het begin van Geleer-
denwijk een bord staat ‘geen doorgaand verkeer’, 
proberen tientallen weggebruikers toch of er 

geen doorgang is. Nu, de doorgang is voor deze 
automobilist een afgang geworden.
Want hoewel er op deze Geniebrug over de 
Leidsevaart (voor voetgangers/fietsers) twee 
borden waarschuwen voor een trap-afgang, ging 
deze toch in de fout ...
Theo Dijkman

 
www.blitzwellness.nl

Zondag = Zonnebankdag! 
Iedere zondag 15 minuten

zonnen voor e10,-

T 023 528 05 55

Raadhuisstraat
19-21

Heemstede

BIKES 4 ALL RAADHUISSTRAAT 6
2101 HG HEEMSTEDE
TEL. 023-5477105

20% KORTING 100% SERVICE EN GARANTIE!!!
O.A.: BATAVUS, SPARTA, SPARTA ION, GAZELLE, GIANT, GHOST, KOGA, POINTER, CORTINA, LOEKIE

STOMERIJ EN
WASSERIJ

depot
SIGAREN

SPECIAALZAAK
PAUL MANS

Zandvoortselaan 157
Heemstede

Tel. 023-5242809

Zie adv. pag. 9

Podium Oude Slot
Concertserie 2012 - 2013

Bestel via 06-131333626 
de concertserieflyer 
seizoen 2012 - 2013
kaarten reserveren:

www.podiumoudeslot.nl 
of 06-13133626

Spar aanbiedingen zie pagina 7
Spar Adema, Te Winkelhof 25, Heemstede

Spar de Bruyn, Zwarteweg 42/44, Bennebroek

In deze Heemsteder:

Bon Apetit
zie pagina  14 & 15

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

 

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

4 stuks

Kalfs-
gehakt

schnitzels

5.50
r

Kinderpardon een zaak van Heemstede?
Heemstede - GroenLinks ka-
merlid Tofik Dibi is enige tijd ge-
leden een internetactie gestart, 
om handtekeningen te verza-
melen waarmee hij minister Gert 
Leers (CDA) wil bewegen een 
pardon af te kondigen voor jon-
ge asielzoekers. Het betreft jon-
geren die al helemaal zijn op-
genomen in onze samenleving. 
Dit na aanleiding van landelij-
ke commotie over de uit te zet-
te Mauro en Sahar die nu toch 
alsnog mogen blijven. De loka-
le GroenLinks afdelingen pro-
beren gemeentebesturen zo ver 
te krijgen dat ook zij de minis-
ter laten weten voor een pardon 
te zijn. Al 41 gemeenten heb-
ben dit gedaan en nu diende de 
GroenLinks fractie in Heemste-
de een motie in waarbij het Col-
lege wordt gevraagd bij de mi-

nister aan te dringen op een 
kinderpardon. Wethouder Pie-
ter van de Stadt verklaarde na-
mens het college dat Heemste-
de geen jongeren heeft die voor 
uitzetting in aanmerking komen 
en vond het onderwerp en dus 
de motie geen onderwerp voor 
het gemeentebestuur. “Het hek 
is van de dam als wij voor alles 
wat Den Haag besluit een mo-
tie, via het college, naar de mi-
nister moet. U bent natuurlijk vrij 
de motie in te dienen en aan te 
nemen. In dat geval zullen wij dit 
doorsturen naar Den Haag.”
Van der Linden (D66) vond dat 
het ook in Heemstede wel eens 
voor zou kunnen gaa komen en 
dan ontwricht dat de samenle-
ving hier in ons dorp. “Dat willen 
wij voor zijn dus steunen wij de 
motie.” Ates (HBB) voelde zich 

aangesproken door opstelling 
van de wethouder, want hij had 
in zijn nabijheid te maken gehad 
met de uitzetting van een jonge-
re en was daardoor geraakt.
Leenders (VVD) steunt het re-
geringsbeleid en was niet van 
plan dat via een motie te door-
kruisen. Hij waarschuwde ook 
voor de precedentwerking die 
uit gaat van een dergelijke stap. 
Ook het CDA wilde de motie niet 
steunen want het beleid van de 
eigen minister Leers wordt ge-
steund. Uiteindelijke stemden 
GL, D66, PvdA en HBB voor de 
motie en het CDA en de VVD te-
gen. Met 11 tegen 10 stemmen 
werd de motie aangenomen en 
zal het college het besluit van de 
gemeenteraad kenbaar moeten 
maken in Den Haag. 
Eric van Westerloo
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te geven 
op ontwikkelingen die spelen bin-
nen de gemeente. Uw ingezonden 
brief dient echter ondertekend te 
zijn met naam en adres, telefoon of 
e-mailadres. De redactie behoudt 
het recht brieven in te korten of 
te weigeren.

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

WWW.HEEmsTEDEr.nl

van 1930

    UW krant!        redactie@heemsteder.nl

Heemstede – Deze kleurenfoto is onlangs gemaakt. De 
zwart/wit foto van J.G.C. van de Meene die dus dezelfde 
plek laat zien dateert van 21 april 1958. Daags ervoor was 
het spoor naar Haarlem al verhoogd en in dienst gegaan. 
Eind April 1958 ging ook het spoor naar Leiden in gebruik. 
De trein rijdt nog op maaiveldhoogte en rijdt richting Lei-
den en ook te zien is dat het tweede spoor naar Haarlem al-

weer wordt verwijderd, die is hier niet meer nodig. Er is dus 
veel veranderd op plek waar ooit noodsporen waren tussen 
1956 en 1958. Het huidige gebouw is dus iets naar het oos-
ten ‘verplaatst’  en zo dus ook de as van de spoorlijn. De bij-
naam De Heemsteedse Bult wordt ook wel gebruikt. Maar 
informatie:  www.stationheemstedeaerdenhout.nl of info@
stationhad.nl.

Het spoor van toen

Gertjan Stamer, de man 
van Het spoor van Toen
Heemstede - Gertjan Stamer 
heeft in de Heemsteder onder de 
kop Het Spoor van Toen, al ge-
ruime tijd gepubliceerd over de 
spoorlijn Leiden-Haarlem met 
het station Heemstede Aerden-
hout als middelpunt. Hij kent dit 
station vanaf 1979 toen hij van-
uit Heemskerk naar zijn werk in 
Heemstede kwam, voor de ge-
meente deed hij hovenierswerk. 
Filmen en fotograferen is zijn 
hobby, een zonsverduistering in 
augustus 1999 gaf een heel an-
dere wending aan die vrijetijds-
besteding. Een hevig  onweer 
in het meest zuidelijke dorp van 
Nederland, Eijsden, `verpeste` 

het natuurverschijnsel en bracht 
hem in het pittoreske stationsge-
bouw. Vanaf dat moment werden 
het stations en spoorlijnen die 
hem boeiden. Nog leuker werd 
het toen hij ontdekte dat hij zijn 
specifieke kennis van de historie 
van spoorlijn en station kon de-
len met de lezers van de Heem-
steder, de Historische Vereniging 
Heemstede Bennebroek, de ge-
meente Heemstede en ProRail.  
Zijn rubriek in de Heemsteder 
kreeg de naam Het Spoor van 
Toen. Daar informeert hij over 
de ontwikkeling van het station 
aan het Roemer Visscherplein, 
van het oude station uit 1928, de 

bouw van het huidige station, het 
eerste viaductstation in Neder-
land, de bloemenstal die volgend 
jaar 50 jaar bestaat, het NS-loket 
dat een winkel werd en nu NS 
gerelateerde artikelen verkoopt. 
De ontwikkeling van het Heem-
steeds spoor van Bennebroek tot 
aan de Pijlslaan in Haarlem tot 
1927 Heemstede.  Van twee trei-
nen per uur naar vier en nu naar 
zes. In beide richtingen met 6000 
in- en uitstappers per dag. Met 
treinen die in principe allemaal in 
Heemstede stoppen. Hij schrijft 
over stations als Bennebroek/Vo-
gelenzang, Hillegom dat nu nog 
sprinterbediening kent. Stati-

ons als Sassenheim en Halfweg/
Zwanenburg die een zekere con-
nectie hebben met Heemstede. 
Zoals de vroegere tram van Am-
sterdam naar Zandvoort.  
Gertjan is vaste bezoeker van 
Teetsie dat net wat meer is dan 
een snackbar aan de spoor-
baan. Een eetwinkel met perfec-
te koffie, heel vroeg al en lekke-
re broodjes. Eigenaresse Linda 
begon drie jaar gelden en heeft 
een naam opgebouwd bij haar 
vaste klanten. Onder ander met 
haar unieke eigen gebakken ap-
peltaarten die treinreizigers bij 
haar bestellen als ze een feest-
je op hun werk hebben of thuis 
natuurlijk. Vóór twaalf uur be-
steld, volgende dag vanaf zes uur 
`s morgens af te halen. Teestie 
is te herkennen aan die specia-
le lichtgroene appeltjeskleur aan 
de Roemer Visscherpleinkant van 
het station. 
Ton van den Brink

Zelf beleggen
Heemstede - Casca organiseert 
een kennismaking met beleg-
gen voor de leek. Globaal wor-
den behandeld: risico’s van spa-
ren, beleggen, aandelen, obliga-
ties, opties, vastgoed en beleg-
gingsfondsen. Je krijgt enkele 
praktische tips (discipline) voor 
het zelf beleggen. Ook wordt in-
gegaan op wetgeving en fisca-
le aspecten. De cursus ‘Zelf be-
leggen’ van docent Ron Jede-
ma is als het ware het allereerste 
stapje in de gecompliceerde we-
reld van het beleggen en start op 
dinsdag 13 maart van 19.30 tot 
21.00 uur bij Casca in de Luifel, 
Herenweg 96, Heemstede. Op-
geven kan op werkdagen tussen 
9 en 12 uur via 023-5483828-1.



De pensioenfondsen maken ons bang voor de toekomst met mededelingen over
krimpende uitkeringen. Ze verdedigen dat met hun blik op de toekomst waarin ze

alles zien krimpen. Dat is domheid.
Het is een krom beeld. De toekomst is de weg vóór ons naar de horizon toe.

Maar de horizon is gezichtsbedrog en bestaat niet echt. Al sinds 1425 is bekend dat 
de kromming van onze oogbol een vertekend beeld geeft van de werkelijkheid.
Daardoor schijnt alles naar de verte toe te krimpen. Dat is perspectivisch zien.

Het is de schijn die bedriegt. Zijn zij nu nog zo dom of bedriegen ze?

pagina 4 29 februari 2012

toch nog ‘vorst’-elijk bezoek
Zoek de verschillen

Oplossing elders in de krant

oplossing
Zoek de verschillen

toch nog ‘vorst’-elijk bezoek
Zoek de verschillen

Oplossing elders in de krant

Meisjes (4 en 6) gevonden 
door Burgernetactie
Heemstede - Dankzij de inzet 
van Burgernet werden woens-
dagmiddag twee meisjes van 
4 en 6 jaar oud, die korte tijd 
daarvoor vermist waren, terug-
gevonden. De meisjes waren 
in de omgeving van de Heem-
steedsedreef voor het laatst ge-
zien. Door middel van een Bur-
gernetactie werd aan meer dan 
700 deelnemers van Burgernet in 
dat gebied gevraagd uit te kijken 

naar de twee. Meerdere meldin-
gen kwamen bij de politie bin-
nen van Burgernetdeelnemers 
die de meisjes hadden zien lo-
pen. Uiteindelijk zijn ze kort voor 
17.00 uur in de omgeving van het 
Valkenburgerplein door politie-
mensen gevonden. Dit naar aan-
leiding van een telefoontje van 
een Burgernetdeelnemer die de 
meisjes vlak daarvoor had ge-
zien.

Start project 
Generatiemix
Heemstede - De Bavo Stich-
ting bestaat 40 jaar. Deze stich-
ting wil de kwaliteit bij het ou-
der worden verbeteren door jong 
en oud samen te brengen. Hier-
voor hebben ze een bedrag be-
schikbaar gesteld. Hieruit is het 
Project Generatiemix voortgeko-
men; een project van de Stich-
ting Welzijn Ouderen, in samen-
werking met de Pauwehof en 
Casca. Van maart tot en met mei 
wordt dit project uitgevoerd. 
Voor de start van het Project zijn 
kinderen van BSO de Bronstee 
van Casca uitgenodigd om zelf 
kaarten te tekenen. Deze gaan 
zij op 8 maart brengen naar

de bewoners van Kennemerduin. 
De andere activiteiten zijn:
Muziek en bewegen met peu-
ters (1,5 - 4 jaar & senioren) 
op woensdag 14 maart; Samen
koken, samen eten voor senioren 
& kinderen van 8 tot 12 jaar op 
vrijdag 30 maart; Themamiddag 
‘Allemaal beestjes’ voor senioren 
& (klein)kinderen op woensdag 
18 april.  
Alle activiteiten staan in het
Casca Nova-programma onder 
het kopje ‘Project Generatiemix’. 
Let ook op de speciale folder die 
8 maart uitkomt. Nieuwsbrief en 
folder kunt u ophalen bij de Lui-
fel, Herenweg 96, Heemstede. 
Alle informatie vindt u op www.
casca.nl. Opgeven voor de ac-
tiviteiten kan nu al: tel. 023-
5483828, op werkdagen tussen 
9 en 12 uur.

woens-

dag

donder-

dag

vrij-

dag

zater-

dag

5,985,98

9.989,98per  kilo 

Heel Kilo Gehakt
Half om Half of rund 

Chinees-Thais Buffet

Lekkere vleeswaren; vers voor u gesneden

2,982,98

Vanaf 17.00 uur

in 3  smaken - per stuk
Ovenschaaltjes Kip Bief 

Gewoon goed !

Biefstukjes

Kogelbiefstukjes

3 Stuks

3 Stuks

5,00

6,50

5,00

6,50

5.98

3,99

5,98

2,98

1,29

1,19

5,98

3,99

5,98

2,98

1,29

1,19

500 Gram 

4 Stuks

Per Bakje - 2 personen
 

100 Gram

100 Gram

100 Gram

Varkens Cordon Bleu

Duitse Biefstuk

Paas Varkenshaasjes

Serranoham

Boerenfijnkost

Gebraden HOH Rollade

Het adres voor verantwoord lekker vlees !
Glipperdreef 121, Heemstede
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Welzijn BloemendaalWelzijn Bloemendaal
Belastingservice
Hulp bij het invullen van uw belastingaangif-
te 2011. U kunt ons nu al bellen voor een af-
spraak. 

Dineren Nova Restaurant
Donderdag 8 maart vanaf 17.45 uur, Nova Grand 
Café Restaurant, Zijlweg Haarlem

Cursussen/workshops
• Digitaal fi lmen: hoe doet u dat? Vanaf woens-
dag 7 maart, 15.00 - 17.00 uur, 3 lessen. Lo-
catie: Nova Leerbedrijf Media, Tetterodestraat 
109, Haarlem.
• Voorjaarskaarten make, donderdag 8 maart, 
9.30 - 11.30 uur, Locatie Zuid.
• Online shoppen: winkelen met uw computer. 
Vanaf woensdag 28 maart, 15.00 - 17.00 uur, 3 
lessen. Locatie: Nova Leerbedrijf Media, Tette-
rodestraat 109, Haarlem.

Themabijeenkomsten
• Reis langs de Nijl, diapresentatie door Bert 
Roebert. Donderdag 22 maart, 10.30 - 12.00 
uur, Locatie Zuid.

Film
• Maandag 27 februari, 14.00 uur: Piratenpla-
neet (voor (groot)ouders en (klein)kinderen), in 
de Franciscusschool in Bennebroek.
• Maandag 12 maart, 14.00 uur: It’s complicated 
(met Meryl Streep) in Vogelenzang, Ontmoe-
tingsruimte Kerkplein. 

Vervoer van deur tot deur
• Bus van Welzijn Bloemendaal. Wij halen u 
thuis op en brengen u naar een adres in de ge-

hele gemeente e.o., inclusief ziekenhuizen.
• Vervoer op maat. Onze vrijwilligers rijden u 
met hun eigen auto naar uw afspraak (zoals 
arts) en kunnen u ook begeleiden. 

Bewegen, goed voor u!
• Wandelen rondom Bennebroek. Woensdag 29 
februari en woensdag 28 maart, 10.00 uur, van-
uit Locatie Zuid.
• Wandelen in de Waterleidingduinen, maandag 
5 maart, 10.00 uur ’t Panneland.
• Nordic Walking in de Waterleidingduinen, ie-
dere zaterdag, 10.00 uur ’t Panneland.

Informatie over en aanmelden voor onze acti-
viteiten bij Welzijn Bloemendaal.

Jongerenwerk Bloemendaal
neemt jongeren serieus!

Leren beatmixen, scratchen, een backspin 
gebruiken of beatboxen? Kom op zaterdag 17 
maart van 13.30 – 17.30 uur naar The Spot in 
Bennebroek. Leeftijd 11 - 18 jaar, kosten 17,50 
bij minimaal 10 deelnemers. Locatie: ’t Trefpunt, 
Akonietenplein 1. 
Meer informatie op facebook.com/Jongeren-
werkBloemendaal.

Elke dinsdag van 16.00 tot 18.00 uur Girls On-
ly in The Spot in Bennebroek. Creatieve acti-
viteiten voor meiden van 10 tot 14 jaar, vrije in-
loop en gratis entree. Locatie: ’t Trefpunt, Ako-
nietenplein.

Elke dinsdag van 19.30 tot 21.30 uur Inloop-
avond in The Spot in Bennebroek. Leeftijd 11 

- 18 jaar, vrije inloop en gratis entree.
Locatie: ’t Trefpunt, Akonietenplein.

Elke woensdag van 14.00 tot 16.30 uur Inloop-
middag Dorpshuis in Vogelenzang. Groep 6, 7, 
8, vrije inloop en gratis entree.
Locatie: Henk Lensenlaan 2A. 

Elke donderdag van 15.30 tot 16.30 uur sport & 
spel Bennebroek. Leerlingen van groep 5-8 van 
Sparrenbosschool kunnen in de gymzaal gratis 
meedoen aan o.a. basketbal, voetbal, volleybal, 
trefbal. Locatie: Sparrenbosschool.

Elke vrijdag van 15.00 tot 17.00 uur Inloopmid-
dag Dorpshuis in Vogelenzang. Leeftijd 10 - 
14 jaar, vrije inloop en gratis entree
Locatie: Henk Lensenlaan 2A.

Elke vrijdag van 19.30 tot  22.30 uur Inloop-
avond in The Spot in Bennebroek. Leeftijd 11 
- 18 jaar, vrije inloop en gratis entree.
Locatie: ’t Trefpunt, Akonietenplein

Kijk vooral op
www.jongerenbloemendaal.hyves.nl

Welzijn Bloemendaal
Locatie Zuid

Bennebroekerlaan 5, 2121 GP  Bennebroek
Tel. 023-5845300

Ma t/m vr 9.00-12.00 uur

www.welzijnbloemendaal.nl
info@welzijnbloemendaal.nl

Vakantie voor mensen 
met een beperking
Regio - Ieder jaar organiseert 
Stichting De Baan vakanties voor 
deelnemers met een verstande-
lijke beperking.  Dit jaar staan er 
enkele nieuwe activiteiten op het 
programma. Zo kunnen tieners 
een weekend mee naar de Efte-
ling. Drie dagen lang avontuur, 
gezelligheid en nieuwe vrienden 
maken. Voor ouders is dit een 
gelegenheid om wat meer tijd 
voor zichzelf of voor de andere 
kinderen uit het gezin te hebben. 
Daarnaast staat er een weekend 
naar Funpop (hét muziekfestival 

voor mensen met een verstan-
delijke beperking) en een mid-
week naar Maastricht voor deel-
nemers die wat meer zorg nodig 
hebben en het wat rustiger aan 
willen doen. De voornaamste 
sponsoren die de vakanties mo-
gelijk maken zijn het NSGK en 
Stichting Zonnige Jeugd.  Meer 
weten? Vraag de folder aan 
bij stichting De Baan tel. 023-
5314463 (van maandag tot don-
derdag) of stuur een e-mail naar 
team@stichtingdebaan.nl, of kijk 
op www.stichtingdebaan.nl.

Kruispunt Herenweg/Zandvoortselaan 
donderdag 1 maart open
Heemstede - Vanaf donderdag 
1 maart kan verkeer weer ge-
bruikmaken van het kruispunt 
Herenweg-Zandvoortselaan-
Lanckhorstlaan in Heemstede. In 
de nacht van woensdag op don-
derdag wordt hier het werk afge-
rond en gaat het kruispunt weer 
open voor alle verkeer. Verkeer 
tussen Zandvoort en Hoofddorp 
hoeft dus niet meer om te rijden.
Het deel van de Herenweg tus-
sen het kruispunt met de Zand-
voortselaan en de gemeente-
grens met Haarlem blijft volgens 

planning nog afgesloten tot eind 
maart. De omleiding voor dit 
deel van de Herenweg blijft dus 
in stand.
De Connexxion-bussen van lijn 
4 en 7 gaan vanaf donderdag 1 
maart weer volgens de norma-
le dienstregeling rijden.  Voor 
lijn 50 en 51 blijft de omleiding 
gelden. De bushaltes van deze
lijnen op de Herenweg tus-
sen Wagenweg en Van Merlen-
laan blijven tot eind maart buiten
gebruik. Reizigers kunnen op-
stappen bij één van de haltes 

op de Heemsteedse Dreef of de
tijdelijke halte op de kruising
Herenweg – Van Merlenlaan.

In de opdrachtverlening aan uit-
voerder KWS heeft de gemeen-
te Heemstede een stimulans in-
gebouwd om de planning te ha-
len en zo mogelijk te verkorten. 
Hierdoor is de oorspronkelijke 
planning om het kruispunt eind 
februari weer open te stellen ge-
haald, ondanks dat het werk tij-
dens de vorstperiode ruim twee 
weken stil lag.

Beter brein - beter zien
Heemstede - Casca organiseert 
een cursus ‘beter brein - be-
ter zien’ van zes lessen die start 
op woensdag 7 maart. De herse-
nen en het zien staan zeer nauw 
met elkaar in verband onder an-
dere bij het richten van de aan-
dacht, leggen van verbanden en 
opslaan van informatie. Vermoei-
de, branderige ogen, wazig zien, 
nachtblindheid, verminderd aan-
passingsvermogen van het oog 
en staar zijn de meest voorko-
mende oogproblemen. De nor-

male veroudering en invloeden 
van buitenaf brengen schade 
toe aan het oog. Overmatige in-
spanning van je ogen, het bloot-
staan aan straling, spanningen 
en stress bevorderen het ont-
staan van vrije radicalen. Slechte 
doorbloeding bevordert het ont-
staan van oogproblemen. 
Ademhalings- en bewegingsoe-
feningen kunnen schade voor-
komen, en specifi eke oogoefe-
ningen brengen verbetering in 
de concentratie, de herinnering, 

de reproductie en de samenwer-
king in denken, doen en voelen.
In de cursus ‘Beter brein – Beter 
zien’ van 6 lessen ervaar je hoe 
speciaal ontwikkelde oogoefe-
ningen, in combinatie met een 
juiste manier van ademen, de 
conditie van je ogen verbetert. 
Ook leer je welke voeding zinvol 
is om de veroorzaakte schade te 
beperken. Neem een handdoek 
en extra sokken mee. De cursus 
start op woensdag 7 maart van 
10 tot 12 uur bij Casca in de Lui-
fel, Herenweg 96 in Heemstede. 
Opgeven kan op werkdagen tus-
sen 9 en 12 uur: 023-5483828-1.
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Prachtige vertolking David en Goliath
Heemstede - Een kerk vol met 
papa`s, mama`s, opa`s en oma`s, 
buren en vrienden en de wet-
houder van onderwijs zat don-
derdagavond verbaasd te kijken 
naar wat kinderen in één dag 
op school geleerd hadden:. Sa-
men met acteurs van jeugdthea-
ter De Vliegende Speeldoos had-
den alle klassen hun aandeel in 
de musical David en Goliath ge-
oefend. “In een musical spelen 
doe je als kind niet iedere dag. 
Soms zelfs maar een keer in je 
leven. Een bijzonder moment en 
een blijvende herinnering”, al-
dus pastoor Hendriks die ach-
ter in zijn kerk zat te genieten 
van het schouwspel.  “Kennis la-

ten maken met deze vrolijke en 
educatieve theatervorm, in één 
dag met zijn allen iets moois ma-
ken, dat doet een kind niet elke 
dag. Heerlijk om te zien hoe trots 
die kinderen na afloop zijn, net 
als hun ouders”, vertelt Debby 
Schouten, directeur van de Val-
kenburgschool.  
De musical gaat over het luis-
teren naar God, over angst en 
moed en reusachtige gevolgen. 
Op een moderne manier ver te-
rug in de tijd. Het is een span-
nende tijd in Israël. Het land leeft 
voortdurend  in angst door de 
oorlog met de Filistijnen. De ko-
ning  van Israël, Saul,  mag niet 
langer koning blijven. Samuel de 

profeet zalft in het geheim de 
nieuwe koning, David. Een her-
der, jong en niet bang. Prachtig 
is de scene waarin zijn broers 
bij de uitverkiezing hun jongste 
broertje kiezen als uitverkorene, 
het herdertje, die op de schapen 
moest passen, geen ongevaar-
lijke baan vanwege mogelijke 
roofdieren. Er volgden nog meer 
scenes en iedere klas had zijn ei-
gen bijdrage in de musical. In de 
kerk zagen de kinderen eigen-
lijk pas het geheel van de musi-
cal en hun aandeel in het suc-
ces van de opvoering.  Ken je het  
hele verhaal, dan kun je de hele 
wereld aan!
Ton van den Brink

Kunstbendefinaliste 
uit Heemstede
Regio - Het dak is eraf gegaan 
in Amstelveen, tijdens de provin-
ciale voorronde van Kunstbende 
Noord-Holland. Meer dan 200 
jongeren hebben afgelopen za-
terdag gestreden om de finale-
plaatsen voor de landelijke finale 
in Amsterdam. Deze vindt plaats 
op zondag 15 april in de Melk-
weg. 
Tussen de jongeren bevond zich 
Jessie Foest, die in de categorie 
‘Taal’ een derde plek behaalde, 
goed voor een finaleplaats. 

De voorronde van Noord-Hol-
land heeft plaatsgevonden ver-
spreid over verschillende loca-
ties; Cobra Museum, Muziekca-
fé P60, Schouwburg Amstelveen, 

Bibliotheek Amstelland en de 
Muziekschool. Het was een zin-
derende dag waarbij vele deel-
nemers zichzelf op een profes-
sioneel podium hebben kunnen 
presenteren aan juryleden. 

De Noord-Hollandse Kunstben-
de talenten zijn de komende tijd 
ook in Noord-Holland nog te 
zien tijdens het Houtfestival in 
Haarlem, Theaterfestival Kara-
vaan en vele andere activiteiten. 
Alle informatie vind je op www.
kunstbendenoordholland.nl 
Kunstbende Noord-Holland is 
een project van Cultuurcompag-
nie Noord-Holland en wordt me-
de mogelijk gemaakt door de 
provincie Noord-Holland.

Prijsuitreiking Kunstbendefinalisten.

Theater-vrijwilliger gezocht
Heemstede - Per seizoen wor-
den er zo’n 45 voorstellingen 
georganiseerd in Theater de 
Luifel. De coördinator zoekt on-
dersteuning bij administratie-
ve taken, zoals contacten met 
theaterbureaus over techni-
sche lijsten en het maken van 
een overzicht van de kaartver-
koop, beide per voorstelling. 
Daarnaast bereidt de theater-
vrijwilliger de praktische za-
ken voor op de voorstelling zelf. 

Als je het leuk vindt kun je as-
sisteren bij het organiseren van 
allerlei ad hoc zaken. Voor dit 
werk moet je wel stressbesten-

dig zijn en affiniteit met het the-
ater hebben. Werktijd: op vrij-
dag. Spreekt dit je aan en is er 
een match, dan wordt je inge-
werkt en ga je meteen mee-
draaien. Het is de bedoeling 
dat je minimaal een heel sei-
zoen meedraait. Als vrijwilliger 
bij Theater de Luifel kun je gra-
tis voorstellingen bijwonen. Eén 
of twee keer per jaar ga je met 
de groep vrijwilligers (gastvrou-
wen en –heren en kassamede-
werkers) iets leuks doen. 
Meer weten? Bel Leo Koot, tel. 
023-548 38 49 (op donderdag 
of vrijdag) of mail naar: lkoot@
casca.nl.

 

 

 

 

Aangifte Inkomstenbelasting 

 Arjen van Wonderen spoort alle aftrekposten op.  

Jan van Goyenstraat 25A, 2102 CA Heemstede. 
 

T e l  0 2 3 - 5 2 9 4 5 3 0  w w w . b e t a v i e w . n l  

 

Petrakerk
Heemstede - Op zondag 4 
maart is er een viering in de Pe-
trakerk aan de Limburglaan 3. 
De dienst begint om 10.00 uur 
en voorganger is ds. D.A.  Wes-
terkamp uit Houten. Er is kinder-
opvang voor de kleinsten en Bij-
belklas voor de kinderen van de 
basisschool.

Heemstede - Liefhebbers van 
een goede, gezonde maaltijd 
kunnen in de foyer in Eethuis 
de Luifel gezellig samen eten. 
Van maandag tot en met vrijdag 
wordt een heerlijke 3-gangen-
maaltijd geserveerd, vers bereid 
door eigen koks. 
De eerste woensdag van de 
maand is er een maaltijd rond 
een thema. Op woensdag 7 
maart is dat thema voorjaar met 
heerlijke gerechten zoals een 
varkenshaasje in champignon-

saus, in spek gerolde sperzie-
boontjes, en ijs-surprise. U kunt 
aan tafel tussen 17.15 en 18.30 
uur. Reserveren kan tot uiter-
lijk 10.00 uur op de dag zelf. 
De tafel staat gedekt voor het 
aantal personen waarvoor u re-
serveert. 
Het diner kost 10,25. 65+-ers be-
talen 9,50. Kinderen tot en met 
12 jaar: 7,50. Door samenwerking 
met de bibliotheek krijgt u op 
vertoon van uw bibliotheekpas 
een euro korting op uw maaltijd.

Voorjaarsdiner in Eethuis de Luifel
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Bekkenbodemcentrum in Heemstede
Heemstede - Op donderdag 23 
februari is op de locatie Heem-
stede van het Spaarne Zieken-
huis het Bekkenbodemcentrum 
geopend. Het Bekkenbodem-
centrum van het Spaarne Zie-
kenhuis is een gespecialiseerd 
centrum voor vrouwen met bek-
kenbodemklachten. Om de-
ze klachten zo goed mogelijk te 
behandelen werken verschillen-
de specialisten in dit centrum 
samen. Patiënten krijgen bij het 
eerste bezoek meestal direct de 
diagnose én het behandelplan.  
Patiënten kunnen bij het Bek-
kenbodemcentrum terecht voor 
onderzoek en behandeling van 
urineverlies en blaasklachten, 
verzakkingsklachten, pijn bij 

het vrijen en ontlastingsklach-
ten. Astrid Vollebregt en Robert 
Hakvoort, uro-gynaecologen in 
het Spaarne Ziekenhuis, heb-
ben het centrum opgezet. Vol-
lebregt: “Bekkenbodemklachten 
zijn vaak heel vervelend. Ook zijn 
het klachten waar vrouwen liever 
niet over praten, terwijl er vaak 
wel wat aan te doen is. Locatie 
Heemstede biedt daarvoor pre-
cies de goede, veilige en huise-
lijke uitstraling.”   
In het centrum werken niet al-
leen gynaecologen maar ook 
urologen, een seksuoloog, chi-
rurg en continentieverpleeg-
kundigen. Hakvoort: “Door de-
ze samenwerking kunnen we de 
klachten nu nog beter en sneller 

behandelen en krijgen vrouwen 
bij hun eerste bezoek niet alleen 
de diagnose maar vaak ook ge-
lijk het behandelplan.”  
Vrouwen die een afspraak wil-
len maken bij het Bekkenbo-
demcentrum kunnen hun huis-
arts om een doorverwijzing vra-
gen. Ook organiseert het Spaar-
ne Ziekenhuis regelmatig infor-
matiebijeenkomsten, waar meer 
wordt verteld over het Bekken-
bodemcentrum, bekkenbodem-
problemen en wat daaraan te 
doen is.

Het telefoonnummer van het 
Bekkenbodemcentrum is 023-
8908832. Zie ook www.spaarne-
ziekenhuis.nl.

First Administratie: voor al uw 
administratie en belastingaangiftes
Heemstede - First Administra-
tie & Advies, al ruim 7 jaar ge-
vestigd aan het Jan Miense Mo-
lenaerplein 8 (winkelcentrum Jan 
van Goyen), is voor veel onder-
nemers en particulieren een be-
kend adres. Want het kleine ad-
ministratiekantoor doet voor hen 
de bedrijfsadministratie, de loon-
administratie, maar ook de aan-
gifte inkomstenbelasting.
Eigenaar Remco van den Berg: 
“Ik zag destijds dat er ruim-
te moest zijn voor een admini-
stratiekantoor, dat zich richt op 
de beginnende en de kleine-
re ondernemer. En door de kos-
ten laag te houden kan dat te-
gen een redelijke vergoeding. 
Die ruimte was er, gezien het feit 
dat ruim 40 ondernemingen hun 
administratie aan First Admini-

stratie hebben uitbesteed.” ‘Een 
ondernemer moet ondernemen’, 
is de stelling van Van den Berg. 
“Administratie is nu eenmaal een 
verplichting, maar moet zich voor 
de ondernemer beperken tot het 
hoogst noodzakelijke. Zeker in 
deze tijd is het voor een onderne-
mer belangrijk om na te denken 
over zijn onderneming of hoe de 
omzet kan groeien. En de tijd die 
uitgespaard wordt door de admi-
nistratie uit te besteden kan ge-
bruikt worden om nieuwe ideeën 
te ontwikkelen.” Maar daarnaast 
heeft First Administratie voldoen-
de ruimte om ook de aangifte in-
komstenbelasting voor particu-
lieren te verzorgen. Zowel de ‘ge-
wone’ aangifte, als overlijdens- 
of migratie-aangifte kan wor-
den verzorgd. Bovendien vraagt 

First Administratie zelf uitstel aan 
voor iedereen die zich voor 1 april 
aanmeldt en die nog niet alle be-
nodigdheden compleet heeft. 
First Administratie & Advies is 
telefonisch te bereiken op 023-
5471319 of via info@first-admi-
nistratie.nl. Wegens vakantie ge-
sloten tot 6 maart.

“Vader is in het ziekenhuis 
overleden, maar we zouden 
hem tot de uitvaart vaak wil-
len zien. Moeder wil hem 
graag thuis hebben. Kan 
dat?”.
Ja, dat kan. Thuis opbaren is 
in vrijwel alle situaties moge-
lijk. Heel soms niet.

Hoe gaat dat, vader thuis 
opbaren? Allereerst is er de 
keuze om hem op bed op te 
baren of direct al in de kist. 
Opbaren op bed kan een na-
tuurlijker gevoel geven, ook 
voor kinderen en eventuele 
kleinkinderen. Vader wordt 
dan op een koeling op bed 
gelegd. De koeling is een 
plaat die onder de lakens 
onder zijn lichaam wordt ge-
legd. Je ziet de koeling niet, 
je hoort hem wel een beetje. 
Als de familie besluit dat 
vader op bed opgebaard 
wordt is de volgende vraag: 
in welke kamer? In zijn ei-
gen bed in de slaapkamer of 
in het verpleegbed dat nog 
in de huiskamer staat? Of 
misschien in het kantoortje 
waar vader altijd zat te wer-
ken? Bij deze vraag kan de 
overweging zijn om hem in 
een eigen kamer te leggen, 
zodat familieleden en bezoek 
even alleen met hem kunnen 
zijn of is het juist fijn dat hij 
steeds temidden van ieder 
is?   Op de laatste dag voor 
de uitvaart zal vader in de kist 
gelegd worden. Zo kun je een 

beetje wennen aan het beeld 
van vader in de kist. Die-
zelfde avond of mogelijk de 
volgende dag sluit de familie 
met elkaar de kist. De familie 
kan er ook voor kiezen om dit 
op de dag van de uitvaart te 
doen. Sommigen ervaren dit 
als veel op één dag en kiezen 
er liever voor hun dierbare de 
dag voor de uitvaart in de kist 
te leggen.
Soms kiest een familie voor 
opbaren in de kist; hier kan 
een koeling onder de kist 
gezet worden. Deze koe-
ling geeft meer geluid. Door 
het glazen deksel op de kist 
ontstaat er meer afstand tot 
de overledene, net of hij of zij 
verder weg is.
Steeds meer mensen kiezen 
ervoor om hun dierbare thuis 
in de eigen vertrouwde om-
geving op te baren. Het is een 
keuze die kan helpen in het 
proces van afscheid nemen 
en loslaten. Je kunt ieder mo-
ment als jij wilt even bij hem 
of haar gaan zitten, aanraken, 
tot je door laten dringen dat 
hij of zij echt dood is.

Mogelijkheden rond het 
laatste afscheid

Thuis na overlijden?

Marry Brokking van
Brokking & Bokslag 
Uitvaartbegeleiding 
in Haarlem
Tel. 023-5310 238

Regio - Maandagen 5 maart en 
2 april wordt van 20.00 tot 21.30 
uur een Ademworkshop gege-
ven in De Mooije Benjamin, Ge-
dempte Oude Gracht 46, Haar-
lem. De workshop wordt gege-
ven door Art of Living en deelna-
me kost 7,50 euro. Info en aan-
melding: noor.francken@aofl.nl
Een praktische en inspireren-
de workshop, die inzicht geeft in 
de geheimen van de adem, hoe 
we onze geest snel tot rust kun-
nen brengen en vrij kunnen ma-
ken van stress en zorgen. De-
ze workshop laat je voelen wat 
goed ademen voor je doet en 
hoe die je in zeer korte tijd voor-
ziet van nieuwe energie. Een bij-
zondere kennismaking met de 
uitgebreidere Art of Breathing 
cursus die in Santpoort plaats-
vindt van 15 tot 18 maart en van 
12 tot 15 april. Onafhankelijke 
wetenschappelijke studies heb-
ben in de afgelopen jaren aan-
getoond dat de unieke adem-
techniek S.K.Y, die in deze cur-
sus wordt aangereikt de licha-
melijke en geestelijke gezond-
heid sterk bevorderen. Iede-
re cel wordt verjongd, het ver-
ouderingsproces vertraagd (zie 
ook www.aofl.nl en www.aolre-
search.org)
Enkele positieve effecten van 
de cursus zijn dat bloeddruk en 
cholesterol in balans komen, een 
betere en diepere slaap en ver-
mindering van stress en depres-
sieve gevoelens.

Opheldering over het fenomeen aambeien
Heemstede - Uit onderzoek blijkt dat de kennis 
over aambeien in Nederland zeer gering is. Zo 
denkt bijna 21% van de mensen dat het mogelijk 
is om aambeien te krijgen van een vieze toilet-
bril en 20% denkt dat ze misschien wel besmet-
telijk zijn. Tijd voor wat opheldering over het fe-
nomeen aambeien…

Wat zijn het?
Aambeien zijn zwellichamen – weefsels met 
bloedvaten – die kunnen zwellen om de anus 
lucht- en lekdicht af te sluiten. Iedereen heeft 
ze dus. Wanneer deze zwellichamen echter re-
gelmatig onder hoge druk komen te staan, bij-
voorbeeld door hard persen tijdens de stoelgang, 
loopt de druk in de bloedvaten op en kunnen ze 
gaan uitzetten. Wanneer het normale aambei-
enweefsel dan zodanig gezwollen en geïrriteerd 
is dat het klachten veroorzaakt, spreken we van 
een aambei zoals we die in de volksmond ken-
nen.

Wat te doen bij aambeien?
Aambeien beginnen veelal inwendig, maar kun-
nen bij aanhoudende druk uitzakken en buiten 
de anus zichtbaar worden. Inwendig of uitwen-
dig, veel hinder bezorgen ze sowieso. Met name 
jeuk, irritatie en een branderig gevoel. Een geva-

rieerde, vezelrijke voeding is het eerste devies bij 
aambeien. Dat zorgt namelijk voor een zachte-
re ontlasting, waardoor persen niet meer nodig 
is. Net als voldoende drinken en bewegen ove-
rigens. Daarnaast kan HemoClin aambeiengel of 
aambeienspray gebruikt worden om de klachten 
te verlichten.

HemoClin gel en spray bij aambeien
HemoClin aambeiengel en HemoClin aambei-
enspray. Beide hygiënisch aan te brengen, bei-
de met verkoelend effect waardoor jeuk en bran-
derigheid kunnen verminderen en beide met 
2QR-formule die schadelijke bacteriën neutra-
liseert, het natuurlijk genezingsproces onder-
steunt en het weefsel verzorgt. HemoClin gel kan 
gebruikt worden bij inwendige aambeien, kloof-
jes en wondjes (9,95 euro) en HemoClin spray bij 
uitwendige aambeien, kloofjes en wondjes (9,95 
euro).

Nú bij Apotheek Groenendaal
HemoClin is vanaf nú verkrijgbaar bij Apotheek 
Groenendaal. Het deskundige team staat klaar 
om u te adviseren. Kom daarom langs bij apo-
theek Groenendaal: telefoon 023-5293686, Val-
kenburgerlaan 50 te Heemstede. Er is voldoende 
parkeergelegenheid.

Adem jezelf 
in balans

Bloemen van 
crêpepapier

Heemstede - Op woensdag 7 
maart gaan de kinderen bij de 
woensdagmiddagclub van Cas-
ca een boeketje bloemen maken 
van crêpepapier. De woensdag-
middagclub is (bijna) elke week 
van 13.30 tot 15.15 uur bij Casca 
in activiteitencentrum de Molen-
werf, Molenwerfslaan 11, Heem-
stede. Kosten per keer zijn: 3,50, 
een kaart voor tien keer kost 30 
euro.  Graag de kinderen per 
keer van tevoren telefonisch 
aanmelden: 023-5483828 – kies 
1. Meer info: www.casca.nl.
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Houtzager en
Zwaneveld goed op dreef
Regio - Vorige week was Joke v. Dam in de A-lijn bij bridgeclub 
Bel Air net terug van een knie-operatie en zodoende niet in goe-
den doen, waardoor zij laatste werden.  Maar nu met haar partner 
Anita v.d. Meulen haalden zij even flink uit en met een score van 
63,54% klommen zij naar de derde plaats. Irma v.d. Meer en Ti-
ne Posthuma blijven met een score van 55,90% de ranglijst aan-
voeren en Pim Houtzager en Jan Zwaneveld zijn deze serie beter 
op dreef dan de vorige. Met 54,51% bezetten zij de tweede plaats. 
Maar op het laatste spel tegen Gerard v.d.Berk en Tinus Spreeuw, 
werd een 1 schoppen contract gedubbeld. Jan dacht dat haal ik ze-
ker en gaf een redoublet. Dat werd ingelaten en het contract ging 
twee down voor min 1000. Ook Jet en Kees Gilijamse herstelden 
zich van het debacle van vorige week ( 46,42%) door met 53,13% 
voor de dag te komen. Kees Doorn en Gert v.d. Beld zijn kenne-
lijk net niet goed genoeg voor de A lijn. Ook nu weer bungelen zij 
onderaan doordat zij niet verder kwamen dan 35,42%. Er zitten te-
veel hiaten in hun biedsysteem.  Agnes Hulsebosch moest alweer 
met een andere partner spelen en dit keer werd zij gekoppeld aan 
Ria Lengers. De reglementaire 45% was haar deel. Volgende week 
is haar vaste partner, Tiny Uitendaal weer present, zodat zij het nog 
kunnen ophalen.
An Heemskerk en Henk Vledder stevenen in de B-lijn rechtstreeks 
weer op de A-lijn af. Met een score van 63,54% hebben zij al een 
voorsprong op Irmi v. Dam en Anneke v. Vree (49,58%) van 13 %. 
Miep v.d. Raad en haar partner bleven op 50% steken maar behiel-
den hun plaats in de top drie. Hilda en Henk Uittenbroek moes-
ten er wat aan doen. Vorige bijna onderaan en nu met 61,98% de 
tweede plaats, zodat zij weer even veilig staan. Rietje Koopman en 
Ingrid Roosendaal hebben het nog niet te pakken in de B lijn. Met 
een score van 38,75% staan zij troosteloos onderaan. Els Zonne-
veld met Nettie v. Egmond en Riek en Nico Timmers moeten op 
hun tellen passen. Met respectievelijk 45,42% en 38,02% is een 
langer verblijf in de B lijn in gevaar. Maria en Ton Bruseker vielen 
met hun score van 42,71% ver terug op de ranglijst, terwijl Fia de 
Kluijver en Marrie Mesman een paar plaatsen stegen door een sco-
re van 58,85%.
In de C-lijn waren Corrie Warmerdam en Bert Spreeuw net terug 
van een warme vakantie en goed uitgerust en met 65,63% werd de 
volle winst gepakt. Ilse en Ron Rusman kwamen met 61,98% voor 
de dag en staan nu op de tweede plaats (B lijn??) Lucie Doeswijk 
en Siem v. Haaster moesten met een score van 46,35% een stapje 
terug doen, maar staan nog steeds in de top drie. Het is heel lang 
geleden dat Truus Rekké en Diny Heidema er zo goed voor ston-
den. Met 48,44% stegen zij naar de negende plaats. Jan v. Dam 
en Herre Mostert zijn het spoor wat bijster en staan op de laatste 
plaats. Een tiende daarboven staan Lies Huneker en Marlies ten 
Kate die na een paar weken weer samen aan de bridgetafel zaten, 
maar het resultaat 37,50% was niet om over naar huis te schrijven.
Piet van den Raad

INGEZONDENMantelzorgers gratis naar museum
Regio - Op woensdagmiddag 7 
maart ondertekenen organisa-
ties uit Zuid-Kennemerland  die 
zich bezighouden met het on-
dersteunen van mantelzorgers 
van mensen met psychische pro-
blematiek, een samenwerkings-
overeenkomst. In dat kader stel-
len zij 30 mantelzorgers in staat 
gratis Het Dolhuys te bezoe-
ken. Dit in de laatste week van 
de tentoonstelling De bruid van 
Leopold. In de schaduw van een 
ziekte’, die in het teken staat van 
familie van mensen met psychi-
sche problematiek.
Ongeveer een kwart van de vol-
wassenen in Nederland heeft 
langdurige psychische
problemen, waaronder depres-
sie, autisme, schizofrenie en 
overspannenheid. Ook kan er 

sprake zijn van verslavingspro-
blematiek. Familieleden of an-
dere directbetrokkenen, zo-
als vrienden of buren, vangen 
mensen met psychische proble-
men thuis op. Het zorgen voor 
een naaste kan veel voldoening 
en mooie gezamenlijke momen-
ten geven, maar in fysiek, emo-
tioneel en sociaal opzicht ook 
heel zwaar zijn. Risico´s zijn een-
zaamheid, schuldgevoelens en 
onbegrip. Verschillende organi-
saties bieden individuele onder-
steuning, workshops of lotgeno-
tengroepen. 

Op 7 maart formaliseren de vol-
gende organisaties hun samen-
werking door middel van het on-
dertekenen van een convenant: 
Platform Belangenbehartiging 

Mantelzorg Kennemerland, Pre-
zens, Tandem, Cliënten Belan-
gen Bureau, Gemeenten Zuid-
Kennemerland en MEE Noord-
west-Holland. Dit zal gebeuren 
in Het Dolhuys, nationaal muse-
um voor de psychiatrie . Bent u 
mantelzorger en wilt u gebruik 
maken van het aanbod om op 7 
maart gratis het museum en de 
tentoonstelling De bruid van Le-
opold te bezoeken? Of wilt op 
een andere dag in deze week het 
museum gratis bezoeken? Meldt 
u zich dan vóór 5 maart aan bij 
Wendy van der Veen van MEE 
Noordwest-Holland, tel. 06-
33748813 of e-mail wvdveen@
meenwh.nl. U bent als mantel-
zorger ook van harte welkom om 
de bijeenkomst rond de onderte-
kening bij te wonen.

Nordic Walking 
beginners 50+
Heemstede - De cursus Nordic 
Walking beginners 50+ van Cas-
ca start op woensdag 21 maart 
van 9.30 tot 10.30 uur bij de in-
gang van de Waterleidingduinen 
bij Pannenkoekenhuis ‘t Panne-
land aan de Vogelenzangseweg. 
Het wandelen met stokken (po-
les) is ook voor senioren ideaal. 
De poles ontlasten de nek, de 
schouders en de knieën. Uw uit-
houdingsvermogen en daarmee 
uw mogelijkheden worden ver-
groot. U verbrandt tevens meer 
calorieën. Ook voor mensen die 
gezondheidsklachten hebben 
is Nordic Walking een geschik-
te manier om toch in beweging 
te blijven. Dus heeft u specifie-

ke klachten neem even contact 
met ons op dan kunnen we kij-
ken wat er in uw geval mogelijk 
is. Poles zijn eventueel te leen bij 
de docent. Aanmelden kan tele-
fonisch op werkdagen tussen 9 
en 12 uur: tel. 023-5483828 of 

via www.casca.nl. Na een be-
ginnerscursus kunt u eventu-
eel aansluiten bij Nordic Walking 
onder begeleiding. Als u voor 
het eerst mee wilt lopen met de-
ze groep meldt u dan even aan: 
tel. 023-5483828.

Sterk vernieuwde route ‘30 van Zandvoort’
Regio - De route van het wan-
delevenement ‘30 van Zand-
voort’ op zaterdag 24 maart is 
op verschillende stukken flink 
vernieuwd ten opzichte van vo-
rig jaar. Uit de enquête, die na 
de eerste editie van de 30 van 
Zandvoort in 2011 is afgeno-
men onder de 2.966 deelnemers, 
kwam sterk de wens naar voren 
om meer door het duingebied te 
wandelen. Verheugd is organi-
sator Le Champion dan ook dat 
de route van de 30 van Zand-
voort dit jaar voor het eerst een 
paar kilometer door het Natio-
naal Park Zuid-Kennemerland 
zal voeren. Daarnaast zal de rou-
te van de wandeltocht nu ook 
via het Visscherspad naar Zand-
voort gaan.
De start is op Paddock 2 van-
af het Circuit Park Zandvoort, 
waarna acht kilometer over het 
Noordzeestrand richting IJmui-
den volgt. Vervolgens voert de 
route via IJmuiden door drie 
prachtige landgoederen, die Na-
tuurmonumenten beheert in Na-
tionaal Park Zuid-Kennemer-
land. Vanaf de Heerenduinweg 
in IJmuiden loopt de wandelaar 

de Heerenduinen in, via Midden 
Herenduin voert de route naar 
de stempelpost op Landgoed 
Duin & Kruidberg. Deze drie ge-
bieden waren vroeger particulie-
re landgoederen. Nu zijn ze on-
derdeel van Nationaal Park Zuid-
Kennemerland, een groot aan-
eengesloten duingebied met ho-
ge natuurwaarde en veel wan-
del- en fietspaden.
De route leidt de wandelaars 
vervolgens langs de Ruïne van 
Brederode en naar het Kopje van 
Bloemendaal, de 43 meter hoge 
duintop vanwaar men een mooi 
uitzicht heeft over de omgeving. 

Via het gezellige dorpje Over-
veen gaat het laatste gedeelte 
van de route vanaf ‘Kraantje Lek’ 
over het Visscherspad richting 
Zandvoort. Over dit door PWN 
beheerde pad liepen al meer dan 
400 jaar geleden de vissers, die 
met hun vangst onderweg wa-
ren van Zandvoort naar Haar-
lem. Tenslotte finishen alle deel-
nemers in het sfeervolle centrum 
van Zandvoort!
Inschrijven voor de 30 van Zand-
voort is mogelijk tot en met 11 
maart. Er is geen na-inschrij-
ving. Kijk voor meer informatie 
op www.30vanzandvoort.nl.

Cursus 
Feldenkrais
Heemstede - De cursus Fel-
denkrais van docente Ellie de 
Jong start op dinsdag 13 maart 
van 10.30 tot 12.00 uur bij Cas-
ca in de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede. De Feldenkrais Me-
thode, ontwikkeld door dr. Mos-
hé Feldenkrais (1904-1984), is 
een inventieve leermethode voor 
lichaam en geest met de mense-
lijke beweging als uitgangspunt. 
Zoals een kind vanaf het pril-
ste begin zijn eigen bewegings-
capaciteiten onderzoekt en uit-
vindt, steeds aangepast aan 
de mogelijkheden van het mo-
ment, in eindeloos lijkende her-
halingen, zo inspireert de Fel-
denkrais Methode volwassenen 
te onderzoeken hoe hun bewe-
gingen verlopen. Bewegingen uit 

het dagelijkse leven worden on-
derzocht zoals b.v. zitten, lopen, 
liggen en staan. Daarnaast wor-
den bewegingsfuncties bekeken 
zoals ademen, de connectie van 
armen en benen met de romp, 
het bekken als motor van de be-
weging. 
Je kunt opnieuw, door eigen er-
varing, met eigen vindingrijkheid 
een vrijere, minder geforceerde 
manier van bewegen ontdekken. 
Je leert je spanning, vermoeid-
heid, pijn en stijfheid te vermin-
deren. Je leert je efficiënter en 
soepeler te bewegen, en je kunt 
je bevrijden van vaste gewoon-
tes die je beperken. Voor cliën-
ten met (langdurige) lichamelij-
ke en/of stress klachten kan dit 
een verrassend therapeutisch ef-
fect hebben.
Meenemen: gemakkelijk zitten-
de kleding en een badlaken.
Opgeven kan telefonisch op 
werkdagen tussen 9 en 12 uur 
via 023-5483828. 
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Handschriftblad na lange 
omzwervingen weer thuis
Regio - Deze maand is een 
handschriftblad dat in een laat-
middeleeuws manuscript van 
de Bibliotheek Haarlem en om-
streken thuishoort, na meer dan 
65 jaren weer terug in de Bibli-
otheek.

Begin februari kreeg Anneke van 
den Bergh, conservator Oude 
Boekerij en Bijzondere Collec-
ties van de Bibliotheek een mail-
tje van een antiquariaat uit Lon-
den. De heer Nicolas Poole-Wil-
son van dat antiquariaat spra-
ke namens de afdeling manus-
cripten van de Beinecke Libra-
ry, Yale University, New Haven, 
Connecticut USA. Daar was een 
oplettende onderzoeker erach-
ter gekomen dat de Library een 
handschriftblad had aangekocht 
dat eigenlijk in een laat-middel-
eeuws manuscript van de Biblio-
theek Haarlem thuishoort. En nu 
bestond bij de Beinecke Libra-
ry de wens om dat blad terug te 
geven.
Uiteraard was Anneke van den 
Bergh opgetogen; nog niet heel 
lang geleden had zij een aan-
bod gehad om zo’n soort hand-
schriftblad terug te kopen van 
Christie’s in Londen voor 18.000 
pond! En deze Beinecke-bibli-
otheek wilde haar het blad ge-
woon teruggeven! Toegegeven, 
het Londens blad was iets mooi-
er verlucht dan het Amerikaan-
se, maar de tegenstelling blijft 
heel groot.

Hoe komt het nou dat er eens in 
de zoveel tijd her en der hand-
schriftbladen uit onze collecties 
opduiken? Zij kan het niet be-
wijzen, maar zij vermoedt dat de 
diefstal van de bladen ergens in 
de oorlog moet hebben plaats-
gevonden. Toen was de Oude 
Boekerij ondergebracht in de 
tochtige en vochtige Vleeshal op 
de Grote Markt. Bij gebrek aan 
ruimte werden daar ook gevan-

genen ondergebracht door de 
Duitse bezetter. Het zou kunnen 
zijn dat die gevangenen op een 
of andere manier toegang heb-
ben gehad tot de oude collecties. 
Hele manuscripten naar buiten 
smokkelen ging niet, maar een 
mooi blad was zo uitgesneden. 
Dat gebeurde met grof geweld. 
De bladen werden mogelijk ge-
ruild voor voedsel en sigaretten. 
En toen begonnen de omzwer-
vingen…

Er is nog veel dat zij niet weet 
van dit blad, dat nu weer in 
Haarlem is. Waar is het al die tijd 
vanaf de oorlog geweest? Het 
duikt pas weer op in 1999, als 
het door Bubb Kuyper te koop 
wordt aangeboden (en dan ge-
kocht door Quaritch en door-
verkocht aan Beinecke Library). 
Het veilinghuis was niet op de 
hoogte van de herkomst van het 
handschriftblad. Hoe komen die 
onderzoekers erop om hun blad 
te koppelen aan onze collecties? 
Zij blijft nieuwsgierig doorvra-
gen, misschien vindt zij ooit het 
antwoord. In ieder geval is fo-
lio 123 weer terug op zijn plekje 
tussen folio’s 122 en 124. En re-
ken maar dat hij zich thuis voelt!

Alzheimer Cafés
Regio - Het Haarlemse Alzhei-
mer Café in het Steunpunt Oude-
ren, Van Oosten de Bruynstraat 
60 heeft op 5 maart als onder-
werp wat allemaal juridisch gere-
geld moet worden als iemand de-
ment wordt. Lastig want het gaat 
om mentorschap, zaakwaarne-
merschap en wilsbekwaamheid. 
Een deskundige geeft advies. 
Zaal open 19.00 uur. Het Zand-
voortse Alzheimer Café (Steun-
punt OOK, Flemingstraat 55) be-
handelt op 7 maart hoe een re-
latie verandert als de partner 
gaat dementeren. Wat vroeger 
gewoon was, bestaat niet meer. 
Hoe gaan mensen om met dat 
verlies. Zaal open 19.00 uur.

Tentoonstelling over 
Erich Maria Remarque
Regio - Tot en met 22 april is in 
de Centrale Bibliotheek in Haar-
lem een tentoonstelling te zien 
over Erich Maria Remarque, 
waarin aan de hand van boeken, 
foto’s en persoonlijke documen-
ten getoond wordt wie Remar-
que was en waarom hij wereld-
wijd roem geniet als vredesstrij-
der. De expositie is in het kader 
van 50 jaar stedenband Haar-
lem - Osnabrück. De expositie 
vindt plaats in Bibliotheek Cen-
trum, Gasthuisstraat 32 te Haar-
lem en is gratis te bezichtigen tij-
dens openingsuren van de Bibli-
otheek.
De in Osnabrück geboren Erich 
Maria Remarque werd beroemd 
door zijn wereldwijde bestseller 
‘Im Westen nichts Neues’. Daar-
na heeft hij nog vele boeken ge-
schreven, maar ook vele andere 
belangrijke dingen gedaan. Min-
der bekend zijn bijvoorbeeld zijn 
hulp aan politieke vluchtelingen, 

zoals hij er zelf ook een was, zijn 
medewerking aan films en zijn 
nooit aflatende rol als voorbeeld 
voor vele pacifisten wereldwijd. 
Remarque heeft zijn hele leven 
gestreden voor vrede en dit is 
goed terug te zien in de tentoon-
stelling. 
Kijk voor meer informatie op 
www.bibliotheekhaarlem.nl.

Gratis bloeddrukmetingen
Regio - De Thuiszorgwinkel 
Haarlem biedt gratis bloeddruk-
metingen aan op woensdag 7 
maart tussen 10.00 en 15.00 uur. 
Een afspraak maken is niet no-
dig; men kan gewoon binnenlo-
pen. De bloeddruk wordt geme-
ten met een automatische bloed-
drukmeter. Na de meting staan 
de medewerkers klaar om vra-
gen te beantwoorden en tips te 
geven.

Regelmatige bloeddrukcontro-
les zijn belangrijk, omdat een 
hoge bloeddruk een risico kan 
vormen voor de gezondheid van 
hart en nieren. Bloeddruk is een 
maat voor de druk die het bloed 
op de vaatwanden uitoefent als 
het door de bloedvaten wordt 
gepompt. De bloeddruk varieert 
van moment tot moment. Sport 
en beweging, stress en emoties 

kunnen de bloeddruk tijdelijk la-
ten stijgen. Zo’n tijdelijke stijging 
is heel normaal, het is niet het-
zelfde als een verhoogde bloed-
druk.

Bij de Thuiszorgwinkel zijn di-
verse hulpmiddelen verkrijgbaar 
om ook regelmatig zélf de ge-
zondheid te checken, zoals een 
bloeddruk- of vetmeter. De win-
kelmedewerkers geven graag 
deskundig advies.

Het adres van de Thuiszorg-
winkel Haarlem is Amsterdam-
straat 70-72, 2032 PS Haar-
lem. Elke eerste woensdag van 
de maand kan men hier tussen 
10.00 en 15.00 uur terecht om 
gratis de bloeddruk te laten me-
ten. Kijk voor meer informatie op 
www.vegro.info of bel gratis naar 
0800-2887766. 

Museum De Cruquius zoekt vrijwilligers
Regio - Vanaf 25 februari is Mu-
seum De Cruquius weer dage-
lijks geopend. Om belangstellen-
den goed te kunnen ontvangen, 
zoekt de organisatie extra vrij-
willigers voor de receptie en voor 
rondleidingen.
Nieuwe medewerkers worden 
uiteraard degelijk ingewerkt en 
gaan deel uitmaken van een 
groep van ruim honderd betrok-
ken vrijwilligers.
De receptiemedewerkers ont-
vangen gasten, verkopen toe-
gangskaarten en souvenirs, wij-
zen de weg in het museum, ge-
ven demonstraties van de ma-
chines en zijn vraagbaak voor 
bezoekers. Receptiemedewer-
kers zijn beschikbaar voor ten-
minste één werkdag en één 
weekenddag per maand.
De rondleiders nemen de bezoe-
kers mee door het museum, lich-
ten geschiedenis en werking van 
machines toe en weten boei-
end te vertellen over de oer-Hol-
landse strijd tegen het water en 

de grootste stoommachine ter 
wereld. Rondleiders zijn op af-
roep beschikbaar op werkdagen, 
maar ook in het weekend.
Het museum zoekt mensen met 
een klantgerichte instelling, re-
presentatief, flexibel. Interesse 
in geschiedenis en enige erva-
ring met pc’s wordt op prijs ge-

steld. Het beheersen van de Ne-
derlandse taal is belangrijk, maar 
ook mensen met kennis van een 
andere Europese taal zijn zeer 
welkom.
Wilt u zich aanmelden als vrij-
williger of wilt u meer informatie 
stuur dan een email naar info@
museumdecruquius.nl.

Mee naar 
Lourdes?

Regio - De Limburgse Bede-
vaarten organiseren uitste-
kend verzorgde reizen naar 
Lourdes voor mensen uit heel 
Nederland. Met geestelijke 
en medische begeleiding op 
maat voor zieke en gezonde 
mensen. 
Vanuit Haarlem vertrekt op 
1 juni een 10-daagse bus-
reis. De reis duurt tot en met 
10 juni; de laatste dag wordt 
Parijs aangedaan. Bij onvol-
doende deelname vervalt de 
dag Parijs. Sluitingsdatum 
voor deze 10 daagse reis is 15 
maart a.s.
U kunt ook per spoor reizen. 
De trip naar Lourdes duurt 
dan 8 dagen. De treinreis be-
gint op 31 augustus en duurt 
tot 7 september. Hier kunnen 
ook mensen aan deelnemen 
die minder goed ter been zijn.
Vanuit Haarlem reist u per 
touringcar naar station Den 
Bosch waar de Lourdestrein 
vertrekt.
Ook is het mogelijk met het 
vliegtuig te gaan en in het-
zelfde hotel te logeren als de 
treinreizigers. 
Graag aanmelden vóór 15 ju-
ni a.s.
In Lourdes krijgt u een pro-
gramma aangeboden, waar 
u geheel vrijblijvend aan mee 
kunt doen.
Voor verdere inlichtingen: 
Theo en Rina v.d. Veldt (tel. 
023-5244132),  Irene Hel-
mond (tel. 023-5335005),  
Linda Walsweer (tel. 075-
6177605) en Wil van Groenin-
gen (tel. 0299-640359).
Zie ook de website:
www.lourdesgroephaarlem.nl.

Parkinsoncafé
Regio - Op donderdag 1 maart 
wordt er weer een Parkinsoncafé 
gehouden. Drie fysiotherapeu-
ten zijn uitgenodigd van het Me-
disch Centrum Springerlaan. Zij 
zullen met behulp van een be-
amer uitleg geven. Er is natuur-
lijk ook alle ruimte om vragen te 
stellen.
De bijeenkomst zal gehouden 
worden in de Moeder van de 
Verlosserkerk, Prof. Eijkman-
laan 48 in Haarlem van 14.00 tot 
17.00 uur. De bijeenkomst is be-
stemd voor iedereen die Parkin-
son heeft of er bij betrokken is 
bijvoorbeeld als familielid of ver-
zorger. Nadere inlichtingen bij 
Marieke de Nooy, 0252-415976.
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Knipkaartkoor
Regio - Zondag 4 maart kan 
er weer gezongen worden bij 
het Knipkaartkoor van Leny van 
Schaik van 12.00 tot 13.30 uur 
in Gebouw Zang & Vriendschap, 
Jansstraat 74 in Haarlem. Iede-
re zangliefhebber van 12 tot 100 
jaar is welkom. Naast het zingen 
van gevarieerd repertoire, wordt 
aandacht besteed aan stemvor-
ming. 
Knipkaarten à 25 euro voor vijf 
keer zingen zijn een half uur voor 
aanvang aan de zaal verkrijg-
baar. Inlichtingen: 023-5312396.

Spaarne 
Kunstroute

Regio - Op zondag 4 maart 
doen alle deelnemers aan de 
Spaarne Kunstroute in Haarlem 
weer hun uiterste best om hun 
werk op ongedwongen wijze te 
presenteren. Het Jan en Piet Mu-
seum aan de Dijkstraat 10 heeft 
een eigen programma samenge-
steld met een tentoonstelling van 
retrospectief werk van Marianne 
Kuiper en om 16:00 uur een op-
treden van de band ‘Huiskamer-
geluk’. 
In de Spaarnwouderstraat opent 
er weer een nieuwe galerie haar 
deuren! Drie kunstenaars laten 
hun werk zien in de voormali-
ge fysiotherapiepraktijk aan de 
Spaarnwouderstraat 69 zwart.
Het gaat om Marianne Oppelaar 
(objecten en sieraden), Jean-
nette Burink, die onlangs in de 
Volkskrant kunstwedstrijd ‘Het 
Vierkante Ei’ een nominatie voor 
een van haar schilderijen kreeg, 
en José de Boer (foto), die laat 
zien wat er allemaal met bloe-
men mogelijk is. 
Naast alle creatieve input op de 
28 Open Ateliers en Galeries valt 
er ook onderweg weer heel wat 
te zien in dit oude, historische 
stadsdeel. Met de op alle adres-
sen af te halen fotopuzzeltocht 
een waardevolle én gezellige ac-
tiviteit voor de zondagmiddag. 
Zondag 4 maart van 13.00 tot 
17.00 uur. Zie voor informatie en 
routekaartje: www.spaarnekuns-
troute.nl.

Expositie in
De Waag

Regio - In Galerie de Waag, 
Spaarne 30 in Haarlem, expo-
seren tot en met zondag 18 
maart 15 beeldende kunste-
naars uit Landsmeer. Het be-
treft een uitwisselinsgexposi-
tie met 10 KZOD leden die tot 
en met 23 april in het Raad-
huis van Landsmeer exposeren. 
De opening door Burgemees-
ter Bernt Schneiders van Haar-
lem (tevens voormalig Burge-
meester van Landsmeer) vindt 
op vrijdag 9 maart om 16.00 uur 
in de Waag plaats.  Openingstij-
den De Waag: donderdag tot en 
met zondag 13.00 – 17.00 uur. Zie 
www.kzod.nl.

Lunchconcert
Regio - In de nieuwe zaal van 
Sociëteit Vereeniging aan de Zij-
lweg 1 in Haarlem wordt zondag 
4 maart een lunchconcert ge-
houden. Zaal open om 11.45. Het 
concert begint stipt om 12.30.
Te gast is Jaap Stork, alleskun-
ner. Hij speelt piano en orgel. 
Heeft zowel klassieke als jazz-
CD’s op zijn naam staan en is 
componist en entertainer. Aan 
volwassenen wordt een kleine 
tegemoetkoming in de kosten 
gevraagd; advies 10 euro. Kinde-
ren hebben gratis toegang. Het 
programma voor de pauze be-
staat uit werken van Bach, Ra-
vel en ’n dromerige Debussy. In 
de pauze een verrassing: u mag 
een verzoek doen. Op papier. De 
verzoeken worden door Jaap ge-
lezen en hij zal er een aantal uit-
kiezen om voor u te spelen. Dus: 
’n nog onbekend programma na 
de pauze, maar wèl door de be-
zoekers samengesteld.

Blijspel in Vogelenzang
Regio - Toneelvereniging ‘Door 
Vriendschap Bloeiend ‘  speelt  
zaterdag 17 maart en zaterdag 7 
april in het dorpshuis in Vogelen-
zang het blijspel ‘Als je voelt wat 
ik voel, dan zeg je niets meer’ 
van Evelien Evers.
 
Het toneelstuk speelt zich af in 
de eetkamer van het garagebe-
drijf de Vries. De familie de Vries 
runt een garagebedrijfje, annex 
benzinepomp. Moeder Sien pro-
beert er het beste van te maken, 
maar dat valt niet mee. Schoon-
moeder heeft een appartement-
je met toegang tot haar woonge-
deelte, waar ze te pas en te onpas 
gebruik van maakt. Ze heeft last 
van een chronische klaagziekte, 
waar zoon Sam op een bijzonde-
re manier de draak mee steekt. 
Vader Joost en zijn trouwe, zeer 
cynische werknemer Hein leiden 
voor een groot gedeelte de ga-

rage met de ‘hulp’ van Sam. Do-
ra (een vrouw met haren op de 
tanden, die in scheiding ligt), de 
schoonzus van Sien, woont zo-
lang met haar minder begaaf-
de dochter Elsbeth bij haar in. 
Ook dit zorgt voor veel commo-
tie. Als er een nieuwe monteur 
wordt aangesteld en de keus valt 
op Janet, is voor Hein de boel te 
klein. Bart, de vertegenwoordi-
ger (die als kind aan huis is) en 
Sam, hebben daar totaal geen 
moeite mee. Integendeel!
Betsie, een lastige klant, die 
onlangs een hoofdprijs in de 
staatsloterij heeft gewonnen en 
nu naast haar schoenen loopt, 
doet haar best om zo deftig mo-
gelijk te spreken en beweegt 
zich in kringen waar ze niet in 
thuis hoort, wat leidt tot hilari-
sche taferelen.
De voorstelling begint om acht 
uur.

Open dag in de Sint Jan de Doperkerk
Regio - Op zaterdag 17 maart 
wordt er in de Sint Jan de Doper-
kerk in de Amsterdamstraat in 
Haarlem een open dag gehou-
den met als thema “De weg 
naar Christus in je hart.” Inleider 
op dit thema is Leo Fijen (foto), 
bekend van de televisie. Om 
11.30 uur staan de deuren open 
om de bezoekers te verwelko-
men met koffie en thee en aan-
sluitend wordt u op een lunch-
buffet getrakteerd. Er is een boe-
kentafel met veel boeiende lite-
ratuur op godsdienstig gebied 

voor groot en klein en met aller-
lei mooie wenskaarten. Er is ook 
informatie over de Alpha-cur-
sus, Celebrate - de geloofsva-

kantieweek voor jong en oud - 
en over Geloof en Licht, de ge-
loofsgemeenschap rond ver-
standelijk gehandicapten. Om 
13.00 uur begint het middagpro-
gramma met Leo Fijen. Om 15.30 
wordt de H. Mis gevierd met op-
wekkingsliederen met medewer-
king van een Surinaamse zang- 
en gebedsgroep. Tot slot wordt 
een ieder de gelegenheid gebo-
den om een persoonlijke zegen 
te ontvangen. 
Voor verdere informatie:
023-5332444. 

Jonge 
rockband

Regio - Dudettes is een jon-
ge rockband uit Groningen die 
wordt gedomineerd door de 
vrouwelijke hormonen. De de-
buutplaats heet dan ook niet 
voor niets ‘Fuel for Flying Hor-
mones’. Vrijdag 2 maart geeft 
de band een gratis toeganke-
lijk concert in het Haarlemse 
Patronaat. Aanvang 22.30 uur. 
Meer info: www.patronaat.nl.

Paranormale 
avond

Regio - In maart bestaat Ethisch 
Paranormaal Centrum Kenne-
merland 20 jaar. Maandag 5 
maart komt medium Tinie de 
Ruiter en zij doet waarnemingen 
aan de hand van foto’s van over-
ledenen. Deze avond gratis en-
tree voor leden van EPC Kenne-
merland en gratis koffie met ge-
bak voor iedereen. De avond is 
voor iedereen vanaf 16 jaar toe-
gankelijk en vindt plaats in het 
verenigingsgebouw Speeltuin 
Oost, Anna Kaulbachstraat 14A 
te Haarlem. Niet leden betalen 
7 euro. Aanvang 20.00 uur. Meer 
informatie: www.epckennemer-
land.nl of 023-5364593.

Dienst in 
Cruquius

Regio - Bij de Kerkdiensten 
Stichting Epilepsie Instellingen 
Nederland in gebouw De Rank 
op terrein De Cruquiushoeve 
leidt zondag 4 maart om 15.00 
uur ds Hetty van Galen  de vie-
ring. De zang- en spelgroep ver-
leent medewerking.  U vindt De 
Rank aan de Spieringweg 101 in 
Cruquius.

Dienst in ziekenhuis
Regio - Zondag 4 maart is pas-
tor mw. A. Hoekman om 10.00 
uur voorganger tijdens de dienst 
in het Spaarne Ziekenhuis in 
Hoofddorp. De zang wordt on-
dersteund door de cantores L. 
en Th. Braak-Pedroli. Het is een 
avondmaalviering.

Kinderdisco
Heemstede - Dansen en 
springen op de leukste lied-
jes van nu, danswedstrijdjes 
en limbodansen, het mag al-
lemaal op de kinderdisco met 
thema ‘popsterren’ in de jon-
gerenruimte Plexat bij Cas-
ca in de Luifel, Herenweg 
96, Heemstede op zaterdag 
10 maart van 19.00 tot 21.00 
uur. Een echte DJ staat aan 
de draaitafel en de discover-
lichting maakt het helemaal 
af. Ouders mogen in het be-
gin van de avond even mee 
naar binnen, maar gaan daar-
na weg. Zij kunnen in de foy-
er van Luifel koffie drinken of 
even naar huis gaan.
Alle disco-bezoekertjes krij-
gen een kaartje. Hiermee kun-
nen zij twee keer limonade ha-
len en een zakje snoep. Op dit 
kaartje komt ook het thuiste-
lefoonnummer en hun naam 
te staan, mocht er wat zijn dan 
kunnen de jeugdwerkers het 
thuisfront altijd bereiken. 
Entree: 3 euro. Graag de kin-
deren van tevoren opgeven, 
tel. 023-5483828, op werkda-
gen tussen 9 en 12 uur. De 
volgende kinderdisco is op 
zaterdag 14 april. 



Heemstede - Een simpel aan-
raakscherm met een program-
ma vol zinvolle spelletjes, een 
heilzame vorm van ontspanning 
die de geest van ouderen scherp 
houdt en het denkvermogen sti-
muleert. Donderdagmiddag 
opende mevrouw Schlötjes van 
de Vrienden van de Heemha-
ven een bijeenkomst waar deze 
computer gepresenteerd werd. 
Een groot scherm toont wat de 
kleine braintrainerplus allemaal 
kan. Op het beeldscherm  ver-
schijnt een afbeelding van de 
Gouden Koets. Wanneer wordt 
die gebruikt? Op zondag? Met 
de feestdagen? Op Prinsjesdag? 
‘Het laatste natuurlijk!’ Volgende 
vraag. Welk lid van het konink-

lijk huis werd in Canada gebo-
ren? Drie mogelijkheden  maar 
de hele zaal weet direct:  ‘Mar-
griet’. Sommige ouderen weten 
er nog een jaartal bij, 1943. 
De zaal krijgt er zin in en een ge-
varieerd aantal vragen wordt al 
dan niet goed beantwoord. Als 
het goed gaat, verschijnt er een 
groene “goed”, niet goed, dan 
even doorgaan. De toeganke-
lijkheid neemt iedere computer-
vrees weg. Mevrouw Schlötjes 
weet te vertellen dat de Heem-
haven nu twee braintrainers kan 
aanschaffen, die door de sponso-
ren Rabobank en Fonds Sluyter-
man van Loo zijn betaald. Bege-
leiders kunnen het programma 
aanpassen aan de ambitie van 

de gebruiker. De BrainTrainer-
Plus™ vormt ook een prima com-
municatiemiddel tussen jong en 
oud. De wereld van de ouderen 
en de zorg staat vaak ver af van 
scholieren  die een maatschap-
pelijke stage gaan lopen in een 
verzorgingshuis. Waar moet je 
het met ouderen over hebben. 
De wereld van de computer ken-
nen ze echter heel goed en dat 
kan voor hen de uitdaging zijn 
om die met de ouderen te delen. 
Denk maar eens aan het aan-
passen van programma’s met 
gebruikmaking van foto`s van de 
bewoner van de Heemhaven. Al-
leen al praten over het individu-
eel aanpassen van het  program-
ma kan een doel op zich zijn. De 
braintrainer kan een uitdaging 
zijn voor de gebruiker, maar ook 
voor de Vrienden van de Heem-
haven, het personeel, de activi-
teitenbegeleiding en bezoekers.
Ton van den Brink
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Samen Eten bij Welzijn Ouderen
Tsja, wat zullen we eten? Een keer in de maand 
bedenken de medewerkers in overleg met de 
kok een heerlijk menu. Dinsdag 27 maart wordt 
het menu als volgt: een heldere groentesoep, 
gevolgd door een overheerlijke Hongaarse gou-
lash, aardappelpuree, tomaten- komkommersa-
lade, appelcompote en het dessert is boerenland 
yoghurt met honing.
Tijdens de maaltijd krijgt u 2 drankjes en het 
geheel wordt afgesloten met een kopje koffi e of 
thee en dat allemaal voor slechts 10 euro.
Vanaf 12.30 uur wordt u welkom geheten door 
de gastvrouwen van Welzijn Ouderen Heemste-
de. De maaltijdbonnen zijn te koop bij de recep-
tie van Stichting Welzijn Ouderen Heemstede.

Nog enkele plaatsen beschikbaar bij de cur-
sus gebruik mobiel bellen!
Welzijn Ouderen Heemstede biedt een cursus 
mobiel bellen aan. Leerlingen van het Nova-Col-
lege leren ouderen de vele mogelijkheden van 
hun eigen mobiel. 
Een cursus bestaande uit 3 bijeenkomsten, don-
derdag 8, 15 en 22 maart van 13.30 uur tot 

15.30 uur. Kosten cursus 20 euro inclusief kof-
fi e of thee. Voor verdere inlichtingen en reser-
veren: telefoon 023-5288510.

Generatiemix 
In het project Generatiemix biedt men activitei-
ten aan waarbij jong en oud samen aan de slag 
gaan. Of het nu koken, zingen, bewegen of mo-
zaïeken is, voor iedereen is er iets bij. 
De activiteiten vinden plaats in de maanden 
maart, april en mei. Aan de deelname van al de-
ze activiteiten zijn geen kosten verbonden.
De start van het project Generatiemix is op           
8 maart en vindt plaats in het Woon-Zorgcen-
trum Kennemerduin.
Kinderen van de Bronstee 6+, Buiten School-
se Opvang overhandigen zelfgemaakte kaarten 
voor alle bewoners van de Zorgcentra in Heem-
stede. Meer informatie: www.casca.nl.

Muziek en bewegen met dreumes en peuters 
van 1,5 -4 jaar
Speciaal voor (oppas)oma’s en -opa’s! Op woens-
dagmiddag 14 maart van 15.00 tot 16.00 uur, in 
de Luifel onder leiding van Ingeborg Boll.
Samen met uw kleinkind zingen en muziek ma-
ken! Dat is toch genieten voor beiden? In een 
ontspannen sfeer worden vertrouwde en nieuwe 
liedjes gezongen en spelletjes gedaan. Er wordt 
gebruik gemaakt van eenvoudige muziekinstru-

mentjes en handpoppen. Naderhand is er een 
kopje koffi e of thee voor u en limonade voor 
de kinderen.

Samen Koken, Samen Eten
Op vrijdagavond 30 maart van 17.00 tot 20.00
6 kinderen (8-12 jaar) en 6 senioren (55+)
in de Luifel onder leiding van Erna van Garderen.
In de loop der jaren is het nogal veranderd wat 
er bij de gemiddelde Nederlander op tafel staat: 
werden vroeger vooral aardappelen met jus en 
groenten gegeten, tegenwoordig staan er veel 
meer buitenlandse gerechten op het menu.
Op deze avond willen we met senioren en kin-
deren van 8-12 jaar samen koken, wat er vroe-
ger zoal gegeten werd en wat er nu zoal op ta-
fel staat. In ieder geval voor 20 maart opgeven. 
Voor beide activiteiten geldt, zo spoedig mo-
gelijk opgeven, er is maar een beperkt aantal 
plaatsen! Bij: CASCA, telefoon 023-548 38 28

De Generatiemix wordt mogelijk gemaakt door 
een bijdrage van de Bavo Stichting Heemstede 
en wordt uitgevoerd door Stichting Welzijn Ou-
deren Heemstede in samenwerking met Casca en 
SCW De Pauwehof.

Op de website: www.welzijnouderenheemstede.
nl is heel veel informatie te vinden over activi-
teiten en dienstverlening van de stichting.

Samen Eten bij Welzijn Ouderen

Heemstede- De informatie voor deze rubriek 

wordt verzorgd door de stichting Welzijn

Ouderen Heemstede (WOH).
Lieven de Keylaan 24, Heemstede, telefoon 

023-528 85 10 op maandag t/m donder-

dag van 09.00-17.00 uur en op vrijdag van

09.00-13.00 uur. 

Seniorennieuws HeemstedeSeniorennieuws Heemstede

Hersengymnastiek voor 
ouderen in Heemhaven

Steunpunt Vrijwilligerswerk 
zoekt medewerker
Heemstede - Het Steunpunt 
Vrijwilligerswerk Heemstede on-
dersteunt organisaties bij het 
vinden, binden en begeleiden 
van vrijwilligers en helpt vrijwilli-
gers bij het vinden van een leu-
ke vrijwilligersbaan of klus. Het 
Steunpunt zoekt een enthousi-
aste, taalvaardige vrijwilliger voor 
het uitvoeren van verschillende 
werkzaamheden op het Steun-
punt, zoals het beheren van de 
online vacaturebank, het bijhou-
den van documentatiemateri-
aal van organisaties (brochures, 
nieuwsbrieven en jaarverslagen) 
en het voeren van intake- en ad-
viesgesprekken met potentiële 
vrijwilligers. Daarnaast handel je 
de bijbehorende administratie af 
in het computersysteem. 
De ideale vrijwilliger voor deze 

functie heeft affi niteit met vrij-
willigerswerk, mensenkennis, 
goede mondelinge en schrifte-
lijke uitdrukkingsvaardigheden 
en kan overweg met de compu-
ter. Het Steunpunt Vrijwilligers-
werk heeft spreekuur op: dins-
dag, woensdag of donderdag 
van  9.00 tot 12.00 uur. 
Ben je een tot twee ochtenden 
per week beschikbaar en heb je 
belangstelling voor deze vrijwil-
ligersfunctie, dan kun je contact 
opnemen met José van Duin, 
023-5483826 of jvanduin@cas-
ca.nl.

Computer-
cursussen
Heemstede - Bij Casca starten 
in maart verschillende compu-
tercursussen:

Word 2010 voor senioren: ba-
sis van tekstverwerken, opstar-
ten, tekst invoeren, opslaan, af-
sluiten, werken met meer docu-
menten tegelijk, lettertypen, enz.  
start: vrijdag 16 maart van 13.30 
tot 15.30 uur. 
Word 2010 voor beginners:
zoals de cursus voor senioren, 
basiskennis van Windows is 

noodzakelijk. Start: dinsdag 20 
maart van 19.00 - 22.00 uur. 
Oriëntatiecursus Windows 7 - 
vervolg: meer over de werking 
van computer, beginselen van 
Windows, aandacht voor internet, 
email en Word. Start: woensdag 
21 maart van 19.30-22.00 uur.
Excel 2010 - gevorderden: U 
weet al veel van Excel. Wat kun je 
nog meer uit dit rekenprogram-
ma halen? Veel oefenen en ruim-
te voor vragen. Start: donderdag 
22 maart van 19.00-22.00 uur. 
Opgeven of meer informatie?
Bel 023-5483828 op werkda-
gen tussen 9 en 12 uur of kijk op 
www.casca.nl. 
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Pencak Silat toernooi in Heemstede
Heemstede - Zondag 11 maart 
organiseert de Nederlandse 
Pencak Silat Bond (NPSB) een 
toernooi in SportPlaza Groenen-
daal, Heemstede. Jeugd, junio-
ren en senioren strijden om een 
bronzen, zilveren of gouden plak 
op het eerste bondstoernooi van 
dit jaar.
Pencak Silat is een zelfverde-
digingskunst uit Indonesië die 
in heel Nederland wordt beoe-
fend. De nadruk op dit toernooi 
ligt op ‘Tanding’. Tanding is het 

wedstrijdelement waarbij twee 
vechters gedurende 2 of 3 ron-
des van 3 minuten op fullcon-
tact basis tegen elkaar strijden. 
Stoten, trappen, vegen en wer-
pen zijn geoorloofd. In het as-
pect Tanding herbergt de Hoofd-
dorpse vereniging Paulu Sembi-
lan drie wereldkampioenen. Ge-
durende dit jaar zal de NPSB 
verspreid door het land toer-
nooien organiseren. Door mid-
del van deelname aan deze toer-
nooien en het boeken van resul-

taat, kan een vechter zich kwali-
ficeren voor het Nationale team 
en via deze weg deelnemen aan 
EK’s en WK’s.
Dit evenement is vanaf 10.00 uur 
toegankelijk voor mensen die 
willen komen kijken. Voor kinde-
ren tot 13 jaar is toegang gratis 
en vanaf 13 jaar bedraagt de toe-
gang 5 euro per persoon. Op de 
website www.paulusembilan.nl 
vindt u meer informatie over dit 
evenement, toekomstige evene-
menten en de sport Pencak Silat.

AquaBubble in 
SportPlaza Groenendaal

Heemstede - De voorjaarva-
kantie is spetterend van start 
gegaan en zondag jl. is bekend 
geworden wat de ‘verrassings-
act’ is in Groenendaal, de zo-
genaamde AquaBubble. De 
AquaBubble is een transparan-
te bal om op het water te drij-
ven en is ruim twee meter door-
snede. Via een opening kun je 
in de bal stappen waarna de-
ze wordt afgesloten middels 
een duikersrits. Deze rits is wa-
terdicht waardoor de inzitten-
de droog blijft tijdens het lopen 
over water. Bij elke nieuwe in-
zittende wordt er via een blo-
wer circa 5000 liter ‘verse’ lucht 
in de bal geblazen.
De AquaBubble is bekend van 
jaarmarkten en andere eve-

nementen. SportPlaza Groe-
nendaal is er in geslaagd om 
drie ballen aan te schaffen. De 
Aqua Bubble is alleen op vrij-
dag 2 maart en zondag 4 maart 
tussen 13.30 en 15.00 uur te 
gebruiken.
Er wordt een gedeelte van het 
wedstrijdbad afgezet speci-
aal voor de Aqua Bubble. De 
AquaBubble is voor  alle leef-
tijden, met name in de vakantie 
bedoeld voor basisschooljeugd. 
Wel dient men in verband met  
het betreden van het wedstrijd-
bad in het bezit te zijn van een 
A-diploma.
Capaciteit: circa 10 deelnemers 
per uur per bal.
Voor nadere informatie recep-
tie Groenendaal:  023-5292072.

Heemstede -  De 21-jarige 
Heemsteedse studenten Neal 
Hoare en Daniel Meeboer beslo-
ten vorig jaar flink de handen uit 
de mouwen te steken. Voor hun 
stage gingen de Cios-student en 
de student Small Business en 
Retail Management aan de slag 
in het sportief onderontwikkelde 
Costa Rica. Het doel was om in 
het Midden-Amerikaanse land 
sporteducatie en materiaal aan 
te bieden aan basisscholen en 
weeshuizen. Nu krijgt het pro-
ject een vervolg. Begin juli ver-
trekken de ondernemende heren 
naar Peru. Ze hopen veel spullen 
mee te nemen. “Ook in Heem-
stede ligt op zolder vast wel een 
mooie basketbal of een paar 
weinig gebruikte sportschoenen 
te wachten op een nieuwe be-
stemming. Wij weten er wel raad 
mee”, klinkt het enthousiast.
Speciaal  voor de sportprojecten 
in Latijns-Amerika werd de Sport 
Empowerment Foundation (SEF) 
opgericht door Neal en Daniel 
samen met twee medestuden-
ten. De stichting zet zich per-
soonlijk in om de sportprojec-
ten tot een succes te maken. Zo 
doneren ze sportmaterialen aan 
scholen waar dat niet of nauwe-
lijks aanwezig is. Ze leiden loka-
le sportleiders op om daarna aan 
het werk te gaan als sportdo-
cent op de betreffende scholen 
en maken een educatief sport-
programma dat na hun vertrek 
doorgezet zal worden.
“Het is in die landen zo dat er 
maar weinig geld beschikbaar 
is op de openbare scholen”, al-
dus Neal. “De privéscholen heb-
ben geld zat, maar die zijn weg-
gelegd voor een kleine selecte 
groep. In Costa Rica krijgt een 
school bijvoorbeeld een bud-
get van 3000 euro per jaar. Daar 
moet dan bijna alles van betaald 
worden: huisvesting, energiere-
kening en materialen. Dan schiet 
sport er snel bij in. We kwamen 
op een school, waar ze één bas-
ketbal hadden, maar geen bas-
ketbalnetje. Ze gooiden die bal 
dus maar gewoon naar buiten en 
de kinderen holden erachteraan. 
Dat kan je niet bepaald sportont-
wikkeling noemen.” 
Met tassen vol materialen kwam 
het Nederlandse gezelschap aan 

in Costa Rica. Dat soms crea-
tief met de gedoneerde spul-
len werd omgegaan, vertelt Da-
niel: “We hadden heel veel shirts 
gekregen van het Nederlands 
volleybalteam. Maar de klein-
ste maten waren al XL, gevolgd 
door XXL en XXXL. We hebben 
toen een voetbaltoernooi geor-
ganiseerd voor de oudere jeugd, 
zeg maar tot en met 18 jaar. De 
teams zagen er fantastisch uit 
in hun mooie shirts. Later zag je 
die gasten ook in het dorp in die 
outfits rondlopen. Ze droegen ze 
gewoon overal.” 
De studenten bleven vijf maan-
den in het Midden-Amerikaan-
se land. Naast het sportonder-
richt gaven ze les in Engels en 
rekenen en leidden en passant 
twee lokale jongens op tot sport-
leider. Op die manier zijn ze ver-
zekerd van structurele voortzet-
ting van het sportonderwijs op 
de scholen.
Met hun opgedane ervaring 
in Costa Rica gaan de studen-
ten deze zomer een nieuw pro-
ject opzetten in Peru. Ze willen 
daar een voetbalveld aanleggen 
bij een weeshuis in Piura en dat 
koppelen aan alle mogelijke vor-
men van educatie op de loka-
le scholen en weeshuizen. Door 
middel van veilingen en spon-
sorlopen is al een aardig bedrag 
voor de kinderen opgehaald. 
Neal: “Maar meer donaties zijn 
welkom, net als sportmaterialen 
die de mensen kunnen missen. 
Wij betalen onze eigen onkos-
ten zelf, maar het vervoer van de 
spullen - per KLM - kost ook veel 
geld. We weten dat in Heemste-
de gulle mensen wonen. Voor 
de kinderen in Costa Rica heb-
ben we onder meer veel spul-
len gekregen van Alliance Hoc-
key en RCH Voetbal. Echt alles is 
welkom, nieuw of gebruikt, want 
er is daar gewoon helemaal niets 
qua materialen. We hopen dat 
mensen nog eens goed in de ga-
rage of op zolder kijken. Wij en 
de kinderen in Peru zijn er erg 
blij mee.”
De website van de Stichting is:  
www.sef-2010.nl.  Voor dona-
ties van sportmaterialen: Daniel 
Meeboer,  tel. 06-44126439 en 
Neal Hoare, tel. 06-51595277.
Mirjam Goossens

Sportspullen gevraagd 
voor kinderen in Peru

Groene Vingers bij Stichting ‘ Kom In Mijn Tuin’
Heemstede - In april 2009 
werd in Heemstede de Kinder-
tuin in het leven geroepen, een 
initiatief van Volkstuinvereni-
ging Groenendaal en de stich-
ting Casca. Elf vrijwilligers bege-
leidden de eerste groep van der-
tig kinderen uit groep zes en ze-
ven. Ze gingen aan de slag met 
een vast teeltplan. Handen uit de 
mouwen! Leren over de natuur in 
de natuur. Door te doen, te voe-
len, te ruiken, te proeven… Veel 
leuker dan uit een boekje, von-
den de kinderen. En je mag lek-
ker vies worden. Groene vingers 
zijn dus zwart! En wat nog het al-
lerleukst is: alles wat je kweekt 

mag je mee naar huis nemen. Er 
is inmiddels nog veel meer uit en 
van de grond gekomen. ‘De kin-
dertuin’ gaat dit jaar haar vierde 
seizoen in. Er wordt duurzaam 
getuinierd. Sinds de oprichting 
meldden zich meer dan honderd 
kinderen en er ontstonden op 
heel natuurlijke wijze weer nieu-
we initiatieven. 
Zoals ‘Erfgoed doorgeven en be-
houden’. De groep vrijwilligers 
bestaat uit mannen en vrouwen 
tussen de veertig en tachtig jaar. 
Deze mensen brengen hun ken-
nis over op de kinderen. Dus oud 
en jong ontmoeten elkaar in de 
natuur. Recepten van ‘verge-

ten groenten’ zoals pastinaak en 
raapsteeltjes werden spontaan 
onderling uitgewisseld. 

Nieuwe stichting
Het bezig zijn met voedsel en 
met de natuur verbindt men-
sen met elkaar. Om de bestaan-
de activiteiten voort te zetten en 
nog meer nieuwe activiteiten te 
ontplooien waarin zoveel moge-
lijk Heemstedenaren kunnen de-
len, is daarom een nieuwe stich-
ting in het leven geroepen: De 
stichting ‘Kom In Mijn Tuin’. In de 
volksmond afgekort tot de stich-
ting KIMT.
Stichting Kimt heeft grootse 
plannen. Een nieuwe plek, met 
meer volkstuinen en een boom-
gaard, een generatietuin en een 
buitenplaats. ‘Kimt’ wil mensen 
van jong tot oud, met en zonder 
beperkingen samenbrengen en 
de mogelijkheid bieden om sa-
men te zaaien en te oogsten. 
De besprekingen met de ge-
meente zijn in een vergevorderd 
stadium. In het wandelbos Groe-
nendaal aan de Herenweg kant 
wordt ter hoogte van het Man-
pad een deel van het bos herin-
gericht (het terrein waar vroe-
ger de gemeentekwekerij was, 
met daarnaast de stallen van de 
Schotse Hooglanders). Stich-
ting Kimt hoopt aldaar een kap-
schuur te bouwen. Binnen een 
maand is de definitieve besluit-
vorming. Vanaf voorjaar 2013 
kunt u allemaal bij Stichting Kimt 
in de tuin komen! Meer informa-
tie op: www.kominmijntuin.com 
of tel. 023-5282651. 
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Hoogte toekomstige 
subsidie Casca onzeker
Heemstede - Het blijft een hei-
kel punt, het verlenen van subsi-
dies. Zeker in deze economisch 
roerige tijden is de politiek voor-
zichtig met het uitdelen van ge-
meenschapsgeld. In een eerdere 
bezuinigingsronde is er al op het 
budget van Casca (sociaal cultu-
reel werk) gekort.
Er was met Casca afgesproken 
dat zij voor dit en het volgen-
de jaar op ongeveer 800.000 eu-
ro konden rekenen. Raadsleden 
hadden gevraagd of Casca kon 
laten zien waaraan de te gege-
ven gelden nu feitelijk worden 
besteed en vroegen ook om een 
beleidsnota.
 
Personeel ongerust
Door decentralisatie komen er 
veel nieuwe taken naar de ge-
meente toe. Dit kan positieve of 
negatieve effecten hebben op de 
taken van Casca. Ook de toe-
komst van het peuterspeelzaal-
werk en de betrokkenheid van 
Casca daarbij is nog onzeker.
Het college stelde daarom voor 
de subsidieaanvraag voor de ja-
ren 2012 en 2013 alleen voor 
2012 te honoreren en 2013 na-
der te bekijken.
Joke Ruitenberg (PvdA) voor-
zag onrust onder het personeel 
van Casca. Een dergelijke instel-
ling had volgens haar recht op 

een langjarige subsidie en daar-
mee zekerheid. Zij zette haar be-
weringen kracht bij door het in-
dienen van een amendement dat 
vroeg om ook de subsidie voor 
2013 nu al te verlenen. HBB ver-
wacht dat er meer taken naar 
Casca toe komen en dus ook ex-
tra geld. De lokale partij vond het 
dan ook niet nodig de subsidie 
voor 2013 aan Casca te houden. 
“Wij zijn er niet voor om een-
zijdig gemaakte afspraken on-
gedaan te maken”, verklaarde 
Remco Ates.
 
CDA nuanceert uitspraak
Els van de Weijer pleitte voor 
meer participatie van de burgers 
en vond dat de gemeente dui-
delijke kaders moest stellen. Zij 
had de wethouder eerder horen 
zeggen dat er geen bezuiniging 
komt op de subsidie voor 2013. 
“Wij komen niet aan het geld 
van Casca en we willen de sub-
sidie eerder verhogen dan ver-
lagen en zeker niet bezuinigen.” 
Op deze uitspraak wilde Ruiten-
berg Van de Weijer wel vastpin-
nen. Ook Leenders (VVD) vroeg 
of het CDA als geheel wel ach-
ter de uitspraken Van de Weijer 
stond. Ook Van Zon (D66) zette 
vraagtekens: “Als wij bezuinigin-
gen van enige omvang krijgen 
opgelegd kiezen wij dan voor 

het verlagen van uitkeringen of 
voor het subsidiëren van Casca”, 
vroeg hij zich af.
Later in het debat moest het 
CDA erkennen dat de uitspraken 
slechts waren gedaan met in het 
achterhoofd de verwachting dat 
Casca meer taken en dus meer 
geld zou krijgen.
 
Voorstel aangenomen
Wethouder Botter kon melden 
dat de beleidsnota te laat was 
ingediend. Bovendien staan er 
nog wat vragen open. Dit was 
voor hem mede de aanleiding de 
subsidieaanvraag op te knippen. 
Wat er in het amendement staat 
vond hij geen steek houden. ‘’Ik 
bezuinig niet en u, de gemeen-
teraad, heeft het budgetrecht 
dus u bepaalt de hoogte van de 
subsidies. Als u nu akkoord gaat 
met een subsidie voor 2013 dan 
weet u niet waarvoor u precies 
geld ter beschikking stelt. Wij 
wijzen als college het amende-
ment af.” 
Bij de stemming bleek dat de 
collegepartijen VVD, CDA en 
D66 niet meegingen met het 
amendement. Zij hadden daar-
mee de meerderheid. Het raads-
stuk als geheel werd, met alleen 
de HBB-fractie tegen, toch aan-
genomen.
Eric van Westerloo
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Dichtstorten

Overkomen
Ervaren,

De spanning
Van een onbedoelde liefde

Geweten
Dat een mens 

slechts één hart heeft

Voorgelogen
Mijzelf, dat liefhebben 
Geen verliezers kent

Overgeleverd
Aan algehele verslaving

die chemie kan veroorzaken

Wensen
Dat het hoofd wint 

van allesverzengende kracht
Die onbedoelde liefde heet

Lisa Worduk

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, Cam-
plaan 35, 2103 GV Heem-
stede. Inzendingen van 
foto´s kunnen niet worden 
geplaatst.

Leeskring 50+

Heemstede - Casca start in 
maart weer een nieuwe lees-
groep 50+ in samenwerking 
met Stichting Senia. De groep 
leest drie boeken tot en met ju-
ni om deze boeken te bespreken. 
Stichting Senia zorgt voor uitge-
breide informatie over het geko-
zen boek en de schrijvers. Daar-
naast krijgt u een lijst van inte-
ressante discussievragen en ge-
spreksthema’s waardoor de bij-
eenkomst gegarandeerd boei-
end is. De informatie en de ge-
sprekshandleiding vormen sa-
men een leeswijzer. Deze lees-
wijzers zijn uniek en maken het 
mogelijk dat de leesgroepen 
diepgang hebben met structuur 
zodat de discussie op gang blijft.
In september start de leesgroep 
opnieuw met zeven andere boe-
ken. Tijdens de eerste bijeen-
komst van de Leeskring 50+ op 
dinsdag 20 maart van 13.30 tot 
15.30 uur bij Casca in de Lui-
fel, Herenweg 96, Heemstede, 
kunt u met elkaar en coördina-
tor Marja Tol  kennismaken en 
wordt uitgebreid aandacht be-
steed aan de keuze van de boe-
ken. 
Aanmelden kan telefonisch op 
werkdagen tussen 9 en 12 uur: 
tel. 023-5483828.

Gelukkige winnaars verantwoord 
zonnen bij Blitz Wellness
Heemstede – De weggeefac-
tie ‘20 gratis zonnebanksessies’ 
door Blitz Wellness Heemstede is 
een groot succes geworden. Op 
het artikeltje in de Heemsteder 
van vorige week kwamen tiental-
len mailtjes binnen. Allemaal van 
enthousiaste lezers die graag 
gebruik  wilden maken van de 
zonnebanken bij Blitz, waar ver-
antwoord zonnen het devies is.
Twintig gelukkigen zijn uit de 
mailbox gekozen en dat zijn de 
volgende personen: Marjon Me-
ijer-Gozeling, Ruud Blom, Marc 
Vijver, mevrouw M. Hoek-Koo-
le, Chr. De Jong, Ida Peelen, Li-
lian van der Bruggen-Janssen, 
Trudi Haringsma-Nelissen, Su-
zanne Broekhoff, M.P. Gort-van 
der Staaij, Yolanda Nieuwenhuis, 
Marielle Stelwagen, Susanne 
Zuurendonk, Christel von Reek-
en, Annemarie Neuteboom, Pe-

tra Dam, Veerle Spieker, Rick 
de Meijer, Christian Veenman 
en Marcella Duives. Alle twintig 

krijgen bericht van Blitz Wellness 
Heemstede. Gefeliciteerd met dit 
leuke cadeau van Blitz Wellness.

Start recreatief fietsen 55+
Heemstede - Fietsen voor je 
plezier. Dat kan bij de fietsgroep 
voor 55-plussers onder leiding 
van Jannie Esser-van de Linden, 
die start op woensdag 14 maart 
om 10.00 uur. Op elke woens-
dag en donderdag gaat u fietsen 

van het vroege voorjaar tot ver in 
de herfst, zolang het weer goed 
blijft. De fietsgroep probeert veel 
verschillende routes te rijden, 
waarbij het drukke verkeer zo-
veel mogelijk vermeden wordt. 
Eens in de paar weken gaat u 

een tocht fietsen elders in ons 
land. De fietstochten zijn onge-
veer 45 kilometer per keer. 
De fietsgroep start vanaf de par-
keerplaats bij Casca de Luifel, 
Herenweg 96, Heemstede. Op-
geven kan telefonisch op werk-
dagen tussen 9 en 12 uur: tel. 
023-5483828.

Skatecontest
Heemstede - Op het nieuwe 
Skateplein Sportpark Groenen-
daal aan de Sportparklaan is op 
zondag 11 maart van 12 tot 14 
uur een skatecontest georgani-
seerd door Mike D van Casca/
Plexat. Laat je dikste tricks en 

trucs zien! Skatewinkel Revert 
uit Haarlem heeft gezorgd voor 
een prijzenpakket. De skatecon-
test op 11 maart is de eerste in 
een maandelijkse reeks. Ieder-
een kan meedoen! De volgen-
de data zijn: 22 april (beste run), 
13 mei (click clack race), 10 ju-
ni en 8 juli.
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VEW en Olympia delen de punten
Heemstede - De eerste wed-
strijd van VEW na de winterstop 
leverde weinig goed voetbal op. 
Olympia Haarlem was afgelopen 
zaterdag de tegenstander. De 
thuisploeg had het bezoek aan 
Maastricht nog in de benen want 
van aantrekkelijk voetbal was 
geen sprake. VEW speelde aan-
vallender dan Olympia en kwam 
op 1-0 door een ‘Dekker-combi-
natie’. Michiel gaf de voorzet en 
Niels rondde het keurig af. De 
verdiende gelijkmaker kwam vijf 
minuten voor de thee. Michiel 
van Rooijen miste een voorzet, 
de bak werd weer ingebracht en 

door zwak ingrijpen van de ver-
dediging kwam de 1-1 op het 
score bord. Van de tweede helft 
is weinig te vertellen. Voor bei-
de doelen kwamen kansen maar 
niet één werd er benut. 

Het programma voor
zaterdag 3 maart:
VEW-1 – Martinus-1   15.00 uur
ODIN- VEW-2   14.30 uur
Zandvoort- VEW-3      14.30 uur
VEW-4- IJmuiden        14.30 uur
IJmuiden-vet- VEW-vet              
14.30 uur
Texel’94-a- VEW-a   14.30 uur
VEW-b- Concordia-b    10.30 uur

Zandvoort-d- VEW-d1 09.00 uur
Velsen-d- VEW-d2 12.00 uur
VEW-mini’s nog niet bekend.

De eerste inschrijvingen voor het 
VEW- jeugdkamp dat wordt ge-
houden op 8, 9 en 10 juni zijn 
binnen. Er zullen er nog vele 
volgen. Kijk op de site www.ve-
wheemstede.nl en klik op jeugd-
kamp.

Verdere activiteiten: 
9 maart: klaverjassen. Aanvang 
20.00 uur.
19 mei: toernooidag. Gegevens 
volgen. 

Airmat voor GSV
Heemstede - Een airmat voor de 
jeugd van de afdeling gymnas-
tiek van GSV lag vrijdagavond al 
klaar in de gymzaal van de Voor-
wegschool. Jos Holdorp, secre-
taris van de afdeling gym ont-
ving de bestuursleden Jaap Spee 
en Ko de Nobel van de Stichting 
“het Gerard Schraa-fonds”. GSV 
heeft de mat dankzij deze stich-
ting aan kunnen schaffen. Het 
oudste lid van de jeugdafdeling, 
Edith Boerman bedankte de he-
ren hartelijk met voorjaarsbloe-
men en vertelde vol trots dat de 
eerste groep de `lange mat` al 
had ingewijd. Wat loopt ie lekker, 
wat veert ie lekker, wat ziet ie er 
leuk uit! Zomaar enkele kwali-
teiten  opnoemend waarmee de 
jeugd van GSV straks heel tur-
nend Nederland verovert. Jos 
Holdorp vertelde hoe het Schraa 
fonds werkt. De missie van de 
stichting is de sportieve educa-
tie van kinderen en jeugdigen in 
Haarlem en omgeving te bevor-
deren. De doelgroep die in aan-
merking komt voor de bevorde-
ring van hun sportieve educatie 
zijn kinderen en jeugdigen in de 
leeftijd van 5 tot en met 21 jaar 
uit Heemstede, Bloemendaal, 
Haarlem, Haarlemmerliede en 

Koninklijke HFC klimt 
uit de gevarenzone
Regio - Door een 2-0 over-
winning op het Amsterdamse 
Chabab heeft HFC het afgelo-
pen weekend goede zaken ge-
daan. Het laat Chabab nu ach-
ter zich, met even veel punten en 
een wedstrijd minder gespeeld 
neemt HFC de vijfde plaats van 
onder in.
Liet HFC zich in het begin van de 
competitie nog verrassen door 
het snelle en technisch goed 
voetballende Chabab, daar was 
zondag geen spraken meer van. 
HFC zette de Amsterdammers di-
rect onder druk door fel de duels 
in te gaan en de wil om te knok-
ken voor iedere meter gras. Cha-
bab had daar niet direct een ant-
woord op. De HFC middenvel-
ders Fabian Munsterman, Rut-
ger de Vries en Michiel Linden-
hovius verzette bergen werk. In 
de derde minuut al werd Martijn 
Tjon-A-Njoek in de diepte aan-
gespeeld, echter de bal was voor 
hem net iets te hard om gevaar-
lijk te worden. Chabab beperkte 
zich in de aanvang van het duel 
tot het weg rossen van de ballen 
alvorens meer greep te krijgen 
op de wedstrijd. Pas in de 13de 
minuut kon Chabab via de slim-
me Said Saidi Amor iets terug 
doen. Zijn volley verdween net 
over het doel. Doelman Van Ros-
sum had geluk dat de scheids-
rechter voor een overtreding af-
floot toen hij ver uit zijn doelge-
bied in de problemen kwam. Het 
spel werd van beide kanten rom-
melig en bleef zonder hoogte-
punten al vond Tjon-A-Njoek dat 
hij een penalty verdiende toe hij, 
in zijn ogen, via een overtreding 
werd gestopt.
Na de pauze leek het dat Cha-
bab orde op zaken wilde stellen, 
de ploeg trok het spel meer naar 
zich toe, waardoor HFC naar 
achteren moest. Na een voor-
zet van Bilal Ched-Dadi  miste 
Chervello de Rijp de bal op een 

haar na waarna Amor zijn inzet 
in de HFC-verdediging zag smo-
ren. Na een minuut of tien werd 
een goed aangesneden vrije trap 
van Bart Nelis hoog richting het 
strafschopgebied van Chabab 
verzonden waarna er een kop-
duel ontstond. Doelman El Ab-
dallaoui zat ernaast en de onge-
lukkige invaller Rudy Etwi kreeg 
zijn hoofd tegen de bal maar 
kopte deze achter zijn eigen 
doelman, 1-0.
Chabab was van slag en duide-
lijk niet in staat om de teleurstel-
ling snel te verwerken. Het duur-
de even alvorens zij weer beter in 
hun spel kwamen. De technisch 
begaafde en snelle aanvaller Le-
andro Resida probeerde keer 
op keer zijn directe tegenstan-
der Mac Baardman te passe-
ren, wat hem een paar maal luk-
te. Baardman vocht zich echter 
steeds weer terug. Doelman Van 
Rossum moest nog twee maal in 
actie komen om een tegengoal 
te voorkomen. Chabab wissel-
de het maximale aantal spelers 
maar veel verschil maakte dat 
niet. Een kwartier voor tijd werd 
de altijd gretige Tjon-A-Njoek 
afgemeten in de diepte aange-
speeld. Hij liet de aanvoerder 
van Chabab, Rachid Moamedi, 
zijn hielen zien en omspeelde de 
doelman voor de 2-0. De wed-
strijd was gespeeld. HFC kon de 
wedstrijd verder zonder al te veel 
problemen uitspelen. 

Chabab probeerde nog wel met 
alle middelen de stand nog een 
ander aanzien te geven maar 
succes bleef uit. Het centra-
le duo van HFC Roy Verkaik en 
Carlos Opoku gaf geen krimp en 
bleef gemakkelijk op de been. 
HFC ontmoet zondag in Heems-
kerk de koploper ADO’20. Cha-
bab speelt thuis tegen de num-
mer twee Leonidas.
Eric van Westerloo
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Spaarnwoude, Velsen en Zand-
voort. 

Gerard Schraa
Gerard Schraa werd op 12 ja-
nuari 1920 geboren in Haar-
lem. Vanaf 1934 tot zijn overlij-
den in 2007 is hij lid geweest van 
de oudste voetbalvereniging van 
Nederland, de Koninklijke Haar-
lemsche Footballclub ‘HFC’. Na 
een lange tijd  woonachtig te zijn 
geweest in de Verenigde Sta-
ten, keerde Gerard in 2001 te-
rug naar Nederland. Sindsdien 
bracht hij als sportliefhebber 
veel tijd door op de sportvelden 
aan de Spanjaardslaan. Voor-
al de verrichtingen van de jeugd 

volgde hij met veel enthousias-
me. Maar ook bij de volwasse-
nen was hij een aandachtig toe-
schouwer. Zo kon het eerste elf-
tal van de Koninklijke HFC altijd 
op zijn steun rekenen. Het besef 
van het  belang van de sportieve 
educatie van kinderen en jeug-
digen, deed hem besluiten een 
stichting op te richten waarin 
een deel van zijn nalatenschap 
is ondergebracht. Via deze stich-
ting wil Gerard ook na zijn over-
lijden de jeugdsport in Haarlem 
en omgeving een warm hart toe-
dragen. Daar is GSV in Heem-
stede heel blij mee! De antieke 
lange mat is nu  vervangen door 
de airmat, deze is bij uitstek ge-
schikt voor het aanleren, verbe-
teren en toepassen van kracht- 
en lenigheidsoefeningen.
Ton van den Brink

Breakdance (12+)
Heemstede - Breakdance is een 
mix van acrobatiek en discodans, 
die eind jaren 70 is ontstaan in 
New York. Jongeren daagden el-
kaar uit op de dansvloer. Er werd 
gedanst in plaats van gevochten! 
Je leert in de cursus Breakdance 
(12+) die Casca organiseert al-
lerlei walks, spinnings en andere 

moves en aan het einde van de 
cursus geef je met jouw groep 
een eindvoorstelling in Theater 
de Luifel voor ouders, vrienden, 
opa’s en oma’s. 
De cursus start op donderdag 8 
maart van 17.15 tot 18.15 uur bij 
Casca in de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede. Opgeven kan telefo-
nisch op werkdagen tussen 9 en 
12 uur: 023-5483828-1.
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Trefpuntcafé:
Eerlijke 

handel duurt 
het langst

Bennebroek - Op vrijdag 2 
maart laat Willemijn Lammers 
in het Trefpuntcafé in Benne-
broek zien hoe ons koopge-
drag kan bijdragen aan een 
betere wereld zonder armoe-
de. 
Willemijn Lammers werkt als 
econoom bij ICCO/Kerkinac-
tie, de interkerkelijke organi-
satie voor ontwikkelingssa-
menwerking. Ze onderhandelt 
met bedrijven als Albert Heijn 
en IKEA over hoe ze meer ver-
antwoorde en duurzame pro-
ducten kunnen verkopen. Aan 
de hand van voorbeelden laat 
zij zien hoe contacten tussen 
Nederlandse winkels en bui-
tenlandse producenten bijdra-
gen aan betere werk-omstan-
digheden en een beter milieu. 
Haar stelling is dat duurza-
me handel de toekomst heeft, 
omdat dit op de lange duur de 
enige manier is waarop we de 
aarde gezond kunnen houden.
ICCO werkt aan een wereld 
zonder armoede en onrecht. 
Handel is een veel sterker me-
chanisme om armoede te be-
strijden dan het geven van 
hulp. Door producten te ko-
pen met een eerlijk, duurzaam 
en verantwoord label dragen 
we bij aan een beter milieu, 
goede arbeidsomstandighe-
den en eerlijke verdeling van 
inkomsten.  Duurzame boon-
tjes en wandkleden kunnen 
bijdragen aan een betere we-
reld. Wat de werkelijke invloed 
daarvan is op de ontwikkeling 
van mensen wordt deze avond 
toegelicht. 
Bent u geïnteresseerd in han-
del, een betere wereld en de 
rol die u daarin kunt heb-
ben door uw gedrag als con-
sument? Kom dan naar de-
ze avond in het Trefpuntcafé. 
De zaal is open om 20.00 uur. 
Aanvang programma 20:30 
uur. Adres: Akonietenplein 1 
te Bennebroek. Toegang is vrij.

Internationale 
Vrouwendag

Heemstede - ‘Van bezemsteel 
tot stofzuiger’. Dat is de titel van 
de lezing met workshopelemen-
ten voor vrouwen op donderdag 
8 maart bij Casca in De Luifel.
Hoe maak je spiritualiteit on-
derdeel van het dagelijks leven? 
Hoe herken je het mysterie in de 
gewone dingen die we doen: de 
afwas, de fietstocht naar kan-
toor? Welke voorwerpen geven 
betekenis aan ons bestaan? Ge-
wone spullen, gewone hande-
lingen kun je gebruiken als weg 
naar het spirituele in je leven. 
Yoeke Nagel is de auteur van 
‘Damestasjeslezen - het orakel 
dat je bij je draagt’ en 
‘De magie van het huishouden - 
plezierig poetsen en boenen in 
huis, geest en wereld’. 
Tijdens deze lezing met work-
shopelementen doe je een aan-
tal verhelderende oefeningen 
voor de geest, om de eigen ener-
giehuishouding op orde te hou-
den en Yoeke vertelt onder an-
dere over geschiedenis en bruik-
baarheid van magie in je dage-
lijks leven. 
Meer informatie vind je op www.
yoeke.com.
De lezing Magie en alledaag-
se spiritualiteit – van bezemsteel 
tot stofzuiger is op donderdag 8 
maart bij Casca in de Luifel, He-
renweg 96, Heemstede om 20.00 
uur. Entree 8 euro. Reserveren is 
noodzakelijk en kan telefonisch 
op werkdagen tussen 9 en 12 
uur via 023-5483828. 

Lezing door Ruud Lapré 
over ‘Terra Incognita’
Heemstede - Auteur Ruud 
Lapré geeft woensdagmorgen 7 
maart bij Boekhandel Blokker op 
de Binnenweg een lezing over 
zijn boek ‘Terra Icognita’. In Terra 
Incognita vertelt Ruud Lapré een 
dubbel verhaal op de grens van 
memoires en literatuur. De lezer 
maakt kennis met het verhaal 
van Nederlands-Indië kort voor, 
tijdens en kort na de oorlog, aan 
de hand van het verslag van de 
grootvader en de persoonlij-
ke herinneringen van de vader. 
Aanvang 10.30 uur. Toegang vrij.

Orgelconcert in de kapel van Bosbeek
Heemstede - Zondagmid-
dag 4 maart komt Erik-Jan Era-
dus een orgelconcert geven in 
de kapel van Bosbeek, Glipper 
Dreef 209 in Heemstede. Aan-
vang: 15.00 uur en de toegang 
is gratis.

Zorgcentrum en Verpleeghuis 
Bosbeek krijgt dit concert aan-
geboden door Stichting Musi-
cians Worldwide. Dankzij spon-
soring is deze stichting in staat 
om jonge getalenteerde musi-
ci in zorgcentra te laten spe-

len. Tegelijkertijd doen de mu-
sici concertervaring op. 
Voor 2012 zijn nog drie ande-
re concerten op de zondagmid-
dag, namelijk 3 juni, 5 augustus 
en 4 november. Buurtbewoners 
van Bosbeek worden uitgeno-
digd om samen met de bewo-
ners te genieten van deze con-
certen. Bezoekers kunnen bo-
vendien gebruik maken van de 
faciliteiten van het restaurant. 
Voor een maaltijd graag reser-
veren via de receptie van Bos-
beek: 023-8929900.

Cabaretier Jasper van 
Kuijk in Het Oude Slot
Heemstede - Ongetwijfeld 
een van de grootste cabaretta-
lenten van dit moment, Jasper 
van Kuijk, komt op woensdag 7 
maart met zijn nieuwe voorstel-
ling ’t Kan Nie Op naar Het Oude 
Slot. Cabaretier Jasper van Kuijk 
zoekt de grap achter het ver-
haal. ’t Kan Nie Op is een vro-
lijk-vurig pleidooi tegen de ver-
simpeling en leukheidscultus, 
intelligent opgebouwd en op-
vallend geëngageerd. Daarnaast 
is ’t Kan Nie Op een spannend 
en geloofwaardig pleidooi tegen 
versimpeling. De voorstelling zit 
vol schrijnende humor. Het uit-
gangspunt van deze voorstel-
ling is eigenlijk een ‘wat als’. Van 
Kuijk verkent wat het met je doet 
als je de wereld alleen bekijkt via 
je televisiescherm. Hij weeft een 
web van hilariteit en venijn om er 
bij tijd en wijle zelf in verstrikt te 
raken. Met fileermes, vergroot-
glas, botte bijl en lachgas gaat 
hij zijn leven te lijf. 
Jasper van Kuijk won zowel de 
jury- als de publieksprijs tijdens 
Cameretten 2010, een zeer sterke 
editie van Nederlands oudste en 
grootste cabaretfestival. De jury 
roemde zijn prettige podiumper-
soonlijkheid, de poëtische kracht 
van zijn teksten, zijn aangenaam 
hese zangstem, maar bovenal zijn 
ijzersterke actuele thematiek. 

Woensdag 7 maart aanvang 
20.15 uur. Het Oude Slot, ingang 
aan de Ringvaartlaan, Heemste-
de. Toegang: 17/15 euro.  Reser-
veren: www.podiumoudeslot.nl 
of 06-13133626.
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Concert-
programma
Oude Slot 

bekend
Heemstede - Podium Oude Slot 
heeft traditiegetrouw in de maand 
februari haar concertprogramma 
voor het komende theaterseizoen 
2012/2013 gepresenteerd. Pro-
grammeur Iris Haeck is er weer in 
geslaagd om een zeer gevarieerd 
en afwisselend concertprogram-
ma samen te stellen. Het nieu-
we theaterseizoen lijkt misschien 
ver weg, maar de agenda’s van 
de musici staan al ruim tevoren 
vol afspraken. Op het programma 
staan de vertrouwde koffiecon-
certen door de Laureaten van het 
Prinses Christina Concours, maar 
ook primeurs zoals de Laureaten 
van de Cellobiënnale 2012 en de 
gitaristen Izhar Elias en Fernando 
Cordas. 
Violist Charlie Siem (foto), bege-
leid door de Engelse pianiste Ca-
roline Jaya- Ratnam, is het eer-
ste concert binnen de concert-
reeks. Charlie Siem brengt een 
frisheid in de wereld van klassie-
ke muziek, met zijn eigentijdse 
look en beheersing van de viool, 
zorgt deze combinatie voor een 
boeiend spektakel. Daarnaast 
staan er bekende musici zoals 
Liza Ferschtman, sopraan Cora 
Burggraaf en pianiste Daria van 
den Bercken op het programma. 
Bovenstaande musici zijn een 
greep uit de concertserie van 
Podium Oude Slot. Meer infor-
matie over de hele concertserie 
is te vinden op www.podiumou-
deslot.nl. De concertseriekaart 
2012/2013 is te bestelling via 06-
13133626.

Film bij Casca
Heemstede - Op woensdag 7 
maart draait er een dramatische 
avonturenfilm bij Casca op groot 
scherm in de theaterzaal van de 
Luifel, Herenweg 96, Heemste-
de. De film is gebaseerd op een 
waargebeurd verhaal.  U kunt 
bellen voor informatie over de 
titel en inhoud en/of om te be-
spreken: tel. 023-5483828-1 (op 
werkdagen tussen 9 en 12 uur). 
Aanvang film 20.00 uur, entree 5 
euro,  filmduur: 89 minuten.

Dienst in
Het Trefpunt

Bennebroek - Bij de protestante 
gemeente Het Trefpunt, Akonie-
tenplein 1, is mw. ds. R. Schult-
heiss uit Sassenheim zondag 4 
maart om 10.00 uur de voorgan-
ger. Er is ‘kom in de kring’ voor 
kinderen van 0 tot 9 jaar.

PKN Bennebroek
Bennebroek - Bij de Hervormde 
Gemeente Bennebroek aan de 
Binnenweg 67 is ds. W.M. Schin-
kelshoek zondag 4 maart om 
10.00 uur de voorganger.
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Heemstede/
Bennebroek

Exposities

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

Tot 3 maart
• Werk van Jacqueline van 
Lieshout, Tineke van Beest, 
Anne Mannaerts, Ageeth 
Boermans en Ilona Hen-
driks in galerie Het Kunst-
bedrijf, Raadhuisstraat 56a in 
Heemstede.

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

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

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

Tot eind april
• Etsen van Sytske van Gil-
se en sieraden van Rosita 
van Wingerden in de vitrines 
van het Raadhuis in Heemste-
de.

Agenda
Cultuur Muziek

Donderdag 1 maart
• Kamermuziek van celliste 
Timora Rosler en pianiste 
Klára Würtz in Het Oude Slot, 
ingang aan de Ringvaartlaan, 
Heemstede, 20.15 uur. Kaar-
ten: www.podiumoudeslot.nl 
of 06-13133626.

Zondag 4 maart
• Orgelconcert Erik-Jan 
Eradus in de kapel van Bos-
beek, Glipper Dreef 209 in 
Heemstede, 15.00 uur, entree 
gratis.

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

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

Vrijdag 2 maart
• Trefpuntcafé, Akonieten-
plein 1 in Bennebroek, 20.30 
uur. Thema: eerlijke handel 
duurt het langst.

Dinsdag 6 maart
• Dialezing voor senioren 
‘Hofjes in Amsterdam’ bij 
Casca in De Luifel, Heren-
weg 96 in Heemstede, 14.30 
uur. Entree 4 euro, reserveren: 
023-5483828-1.

Woensdag 7 maart
• Lezing door Ruud Lapré 
over zijn boek ‘Terra Incog-
nita’ bij Boekhandel Blokker, 
Binnenweg 138 in Heemstede, 
10.30 uur. Entree gratis.

• Cabaretier Jasper van 
Kuijk in Het oude Slot, Ring-
vaartlaan in Heemstede, 
20.15 uur. Reserveren: www.
podiumoudeslot.nl of 06-
13133626.

Donderdag 8 maart
• Internationale Vrouwen-
dag: lezing ‘Van bezem-
steel tot stofzuiger’ door 
Yoeke Nagelbij Casca in De 
Luifel, Herenweg 96 in Heem-
stede, 20.00 uur. Entree 8 euro. 
Aanmelden: 023-5483828. In-
formatie: www.yoeke.com.

Zondag18 maart
• Vlooienmarkt in sporthal 
Groenendaal in Heemstede, 
09.30-16.30 uur.

Regio
Exposities

Tot en met 17 maart
• Tentoonstelling van land-
schappen van Jan Groen-
hart in Kunstcentrum Haar-
lem, Gedempte Oude Gracht 

117-121. Open: di t/m  zater-
dag van 11.00 tot 17.00 uur.
Tel. 023-5327895, www.kunst-
centrum-haarlem.nl
Tot en met 18 maart
• Uitwisselingsexpositie 
Landmeerse kunstenaars in 
De Waag, Spaarne 30 in Haar-
lem. Informatie: www.kzod.nl.

Tot en met 25 maart
• Associatieve beeld-
mixen van Vincent Uilen-
broek in 37PK, Groot Heilig-
land 37 in Haarlem. Informa-
tie: www.37pk.nl.

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

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

Tot en met 22 april
• Tentoonstelling over Erich 
Maria Remarque in de Cen-
trale Bibliotheek aan de Gast-
huisstraat in Haarlem. Infor-
matie: www.bibliotheekhaar-
lem.nl.

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

Theater
Zaterdag 17 maart
• Toneelvereniging ‘Door 
Vriendschap Bloeiend’ 
speelt  blijspel ‘Als je voelt 
wat ik voel, dan zeg je niets 
meer’ van Evelien Evers in 
het dorpshuis van Vogelen-
zang, 20.00 uur.

Zaterdag 7 april
• Toneelvereniging ‘Door 
Vriendschap Bloeiend’ 
speelt  blijspel ‘Als je voelt 
wat ik voel, dan zeg je niets 
meer’ van Evelien Evers in 
het dorpshuis van Vogelen-
zang, 20.00 uur.

Muziek
Zondag 4 maart
• Lunchconcert in Sociëteit 
Vereeniging aan de Zijlweg 1 
in Haarlem, 12.30 uur.

Woensdag 14, donderdag 
15 en vrijdag 16 maart
• Muziekavonden op het 
Coornhert Lyceum in Haar-

lem. Kaarten: 023-5121616 of 
info@coornhert.nl.

Diversen
Zondag 4 maart
• Spaarne Kunstroute, 
13.00-17.00 uur. Informatie: 
www.spaarnekunstroute.nl.

• Vlooienmarkt in sporthal 
De Schelft in Noordwijker-
hout, 09.30-16.30 uur.

Maandag 5 maart
• Paranormale avond bij 
EPC Kennemerland in vereni-
gingsgebouw Speeltuin Oost, 
Anna Kaulbachhstraat 14A in 
Haarlem, 20.00 uur. Informa-
tie: www.epckennemerland.nl.

Donderdag 8 maart
• Viering Internationa-
le Vrouwendag in Haarlem, 
16.30-00.30 uur. Informatie: 
www.vrouwenhaarlem.nl.

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

• Vlooienmarkt in sport-
hal De Vosse in Hillegom, 
09.30-16.30 uur.

Zondag 18 maart
• Vlooienmarkt in het Ken-
nemer Sportcenter in Haar-
lem, 09.30-16.30 uur.

Vlooienmarkten
Regio - Op zondag 4 maart 
wordt er een vlooienmarkt ge-
houden in Noordwijkerhout. 
Sporthal De Schelft ligt dan he-
lemaal vol met een diversiteit 
aan tweedehands goederen. Op 
zondag 11 maart wordt er in 
Sporthal De Vosse te Hillegom 
kleding, speelgoed, huisraad, en 
dergelijke voor heel schappelijke 
prijzen aangeboden. Op zondag 
18 maart is het Sportcentrum 
Groenendaal in Heemstede waar 
ruim honderd standhouders op u 
wachten met spectaculaire aan-
biedingen. Ook in het Kennemer 
Sportcenter in Haarlem wordt 
zondag 18 maart een vlooien-
markt georganiseerd.
De markten duren van 9.30 tot 
16.30 uur en de entreeprijs be-
draagt 2 euro. Kinderen tot en 
met 11 jaar en onder begeleiding 
hebben gratis toegang. Meer 
informatie: MIKKI, tel. 0229-
244739.  Zie ook www.mikki.nl.

Dialezing voor 
senioren

Hofjes in 
Amsterdam
Heemstede - Tussen 1600 en 
1900 werden in de binnenstad 
van Amsterdam 51 hofjes ge-
sticht. Vandaag de dag zijn er 
hiervan nog 47 terug te vinden. 
Met dit indrukwekkende aantal 
is de hoofdstad dé belangrijk-
ste ‘hofjesleverancier’ van Ne-
derland. 
Veelal vermogende echtparen 
zonder kinderen of alleenstaan-
den hebben deze vroege vorm 
van sociale woningbouw gere-
aliseerd. De meeste hofjes zijn 
opmerkelijk goed bewaard ge-
bleven en worden nog steeds 
bewoond door bejaarde dames 
van onbesproken gedrag voor 
relatief weinig geld. Het aantal 
hofjes dat bewoond wordt door 
studenten en andere jonge-
ren groeit. Er zijn nogal wat hof-
jes die fraaie regentenkamers of 
schuilkerkjes hebben. 
Hans Tulleners, schrijver, journa-
list en monumentenzorger, geeft 
dinsdag 6 maart een lezing over 
het leven toen en nu in de Am-
sterdamse Hofjes. 
De dialezing ‘Hofjes in Amster-
dam’ is bij Casca in de Luifel, He-
renweg 96 in Heemstede en be-
gint om 14.30 uur. Entree: 4 euro.  
Reserveren kan telefonisch: tel. 
023-5483828-1 op werkdagen 
tussen 9 en 12 uur. De volgende 
Trefpunt-Casca culturele middag 
is op dinsdag 20 maart, er is dan 
een dialezing over Venetië door 
Geert van Boxtel.

PKN 
Heemstede

Heemstede - Zondag 4 maart 
is ds. Arie Molendijk om 10.00 
uur voorganger tijdens de vie-
ring van de tweede zondag in 
de veertigdagentijd in de Ou-
de Kerk. De cantorij onder lei-
ding van Wil Bakker verleent 
medewerking. Met Kinderkring 
en crèche .In Kennemerduin is 
om half elf een dienst die ge-
leid wordt door mevrouw Hen-
nie Kooistra.
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Stem mee op ontwerp kunstbank Binnenweg 

Kruispunt Herenweg/Zandvoortselaan open 

De gemeente Heemstede daagde vorig najaar 
beeldend kunstenaars uit mee te denken over een 
bijzondere uitstraling voor een kunstbank op de 
Binnenweg. Zo’n 13 kunstenaars uit Heemstede en 
omgeving stuurden hun recent vervaardigd werk naar 
de gemeente. Uit de inzendingen zijn drie kunstenaars 
geselecteerd die vervolgens een schetsontwerp voor 
de bank hebben gemaakt. Hieruit wordt het defi nitieve 
ontwerp gekozen.

Oordeel zelf
Welk ontwerp spreekt u het meest aan? Uw 
oordeel wordt als advies meegenomen door 
een selectiecommissie onder auspiciën van 

Vanaf donderdag 1 maart kan verkeer weer 
gebruikmaken van het kruispunt Herenweg-
Zandvoortselaan-Lanckhorstlaan in Heemstede. 
In de nacht van woensdag op donderdag wordt 
hier het werk afgerond en gaat het kruispunt weer 
open voor alle verkeer. Verkeer tussen Zandvoort 
en Hoofddorp hoeft dus niet meer om te rijden. 
De verbinding van de Zandvoortselaan naar de 
Herenweg via de Willem Klooslaan wordt dan 
weer afgesloten voor autoverkeer.
 
Het deel van de Herenweg tussen het kruispunt met de 
Zandvoortselaan en de gemeentegrens met Haarlem 
blijft volgens planning nog afgesloten tot eind maart 
2012. De omleiding voor dit deel van de Herenweg blijft 
dus in stand.

Openbaar vervoer
De Connexxion-bussen van lijn 4 en 7 gaan vanaf 
donderdag 1 maart weer volgens de normale 
dienstregeling rijden. 
Voor lijn 50 en 51 blijft de omleiding gelden. De 
bushaltes van deze lijnen op de Herenweg tussen 
Wagenweg en Van Merlenlaan blijven tot eind maart 

Inloopochtend burgemeester 9 maart 
Inwoners van Heemstede worden van harte 
uitgenodigd om tijdens de maandelijkse 
inloopochtend langs te komen bij burgemeester 
Marianne Heeremans. 
De inloopochtend vindt plaats op vrijdag 9 maart 
van 10.00 tot 12.00 uur.

U kunt vrij inlopen, dus 
zonder afspraak, om van 
gedachten te wisselen 
met de burgemeester 
over ontwikkelingen in 
Heemstede. 

Ga naar www.heemstede.nl/

over-heemstede/kunst-en-cultuur/

beeldende-kunst/ of scan de QR-code 

op uw smartphone.

buiten gebruik. Reizigers kunnen opstappen bij één van 
de haltes op de Heemsteedse Dreef of de tijdelijke halte 
op de kruising Herenweg – Van Merlenlaan.

Planning gehaald ondanks vorst
In de opdrachtverlening aan uitvoerder KWS heeft 
de gemeente Heemstede een stimulans ingebouwd 
om de planning te halen en zo mogelijk te verkorten. 
Hierdoor is de oorspronkelijke planning om het 
kruispunt eind februari weer open te stellen gehaald, 
ondanks dat het werk tijdens de vorstperiode ruim twee 
weken stil lag.

Cultuurcompagnie Noord-Holland dat uiteindelijk 
het winnende ontwerp zal selecteren. Het winnende 
ontwerp wordt door de fi rma Tomaello, in samenspraak 
met de kunstenaar, verwerkt in het bestaande 
zitelement. U kunt tot 22 maart uw stem uitbrengen. 
De realisatie van het zitelement staat gepland voor de 
zomervakantie 2012. 

De Vier Seizoenenbank 
Sytske van Gilse 

De Bloemenbank 
Arthur Reinders Folmer 

Signal to space 
Monaa van Vlijmen 

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

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

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

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

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

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

Adresgegevens en openingstijden



Werkconferentie ‘Samen Duurzaam’ 
Een avond over duurzaamheid voor ondernemers én inwoners!

Nog geen nieuws over Wilhelminaplein 

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

Geïnteresseerd? 
U kunt zich tot 6 maart aanmelden via gemeente@
heemstede.nl onder vermelding van ‘Samen 
Duurzaam’. In drie workshops kunt u kennis maken 
met en meepraten over verschillende duurzame 
initiatieven. Geef in uw aanmelding uw eerste en 
tweede keus op voor het volgen van een workshop. 
Meer over de workshops vindt u op 
www.heemstede.nl. 

Het is alweer enige tijd stil rondom de plannen 
voor het Wilhelminaplein en omgeving. 
In 2010 is de ontwikkeling van het plein tijdelijk 
stilgezet. De aanleiding voor dit besluit is de 
situatie van de voormalige -nu leegstaande- 
Pandahof. Wat de eigenaar met dit pand gaat 
doen is zo bepalend voor de inrichting van het 
plein, dat is besloten eerst deze ontwikkeling af 
te wachten.

De vorige en huidige eigenaar van de voormalige 
Pandahof hadden plannen hier opnieuw een 
horecavoorziening te vestigen, maar de actuele 
situatie is dat het pand waarschijnlijk weer in de 
verkoop gaat. De gemeente wacht de plannen van 
een nieuwe eigenaar af. Zodra een nieuw plan bekend 
is, zal de gemeente een besluit nemen over het al dan 
niet meewerken hieraan en over het opnieuw starten 
van de herinrichting van het Wilhelminaplein.
Nu de voormalige Pandahof al geruime tijd leegstaat 

Programma

19.15 uur Ontvangst met koffi  e en thee

19.30 uur Welkomstwoord 

 Pieter van de Stadt, loco-burgemeester 

19.35 uur ‘Een wereld te winnen’ 

  Duurzame ontwikkeling en 

economie

 Alexander Rinnooy Kan, voorzitter SER 

19.55 uur  ‘Duurzaam samenwerken en 

verbinden’

  het toekomstperspectief van 

Heemstede

Jur Botter, wethouder duurzaamheid

20.00 uur Introductie programma workshops 

 Bert Pannekeet, directeur Milieudienst  

 IJmond tevens avondvoorzitter

20.15 uur Workshops

 1.  Een betrokken samenleving maak je 

samen

 2. Energiebesparing bestaande bouw 

 3. Duurzamer ondernemen

21.00 uur Kort intermezzo

21.15 uur De groene draad van de avond

 Bert Pannekeet 

21.30 uur Afsluiting 

 Bert Pannekeet en Jur Botter 

21.40 uur Borrel

Wij zien u graag op woensdagavond 7 maart om 
19.30 uur. Voor informatie kunt u terecht op
 www.heemstede.nl. 

Workshop ‘Leren luisteren’ 
op woensdag 21 maart 
Voor ouders met kinderen in de 

leeftijd van 0-4 jaar

Ouders kennen vast de opmerking “Ik ben 2 en 
ik zeg nee!” wel. Vrijwel alle ouders doorlopen de 
fase waarop hun kind(eren) niet luisteren. Het is 
normaal dat kinderen grenzen uitproberen, maar 
ze moeten ook leren om te gehoorzamen. Tijdens 
de workshop komt aan bod waarom kinderen 
niet doen wat hen gezegd wordt, hoe u kunt 
omgaan met lastig gedrag zoals niet luisteren, 
hoe we grenzen kunnen stellen en kinderen op 
een positieve manier leren mee te werken.

De workshop ‘leren luisteren’ duurt twee uur. Het 
is een interactieve bijeenkomst voor een groep 
van ongeveer 12 ouders. De presentatie van de 
workshopleider wordt afgewisseld met fi lmpjes en 
oefeningen met andere deelnemers. U krijgt een eigen 
werkboek met achtergrondinformatie over het thema 
en oefeningen. Aan het eind van de workshop heeft 
u een eigen opvoedaanpak ontwikkeld die u meteen 
thuis in de praktijk kunt toepassen.

Heeft u interesse in deze workshop? Meldt u zich dan 
aan via e-mail: cjg@heemstede.nl of bel naar 
(023) 529 19 14. De workshop vindt plaats op 
woensdag 21 maart van 19.30 tot 21.30 uur op de 
Lieven de Keylaan 7 in Heemstede. Er zijn geen kosten 
verbonden aan deze workshop. 

De workshop ‘leren luisteren’ gaat uit van de methode 
positief opvoeden. Kijk voor meer informatie op 
www.positiefopvoeden.nl.
 
Centrum voor Jeugd en Gezin 
Wilt u meer weten over deze workshop of heeft u 
een andere vraag? Voor alle vragen over opvoeden 
en opgroeien, kunt u terecht bij het Centrum voor 
Jeugd en Gezin Heemstede. Ook als aanstaand ouder 
bent u van harte welkom. U kunt zonder afspraak 
langskomen, bellen of een e-mail sturen. Er zijn geen 
kosten voor u verbonden aan onze dienstverlening. 

Adres:
Lieven de Keylaan 7
2101 VD Heemstede
Telefoon (023) 529 19 14
E-mail: cjg@heemstede.nl
Openingstijden: ma, di, do 9-12 uur, wo 14-17 uur

en niet gebruikt wordt, is de kans aanwezig dat 
de onderhoudstoestand van het gebouw verder 
verslechtert. De gemeente houdt de staat van het 
pand daarom in de gaten en zal er op toezien dat er 
geen onherstelbare schade optreedt aan het pand en 
er geen gevaarlijke situatie ontstaat voor de buurt.



Het laatste nieuws over Heemstede per e-mail?
www.heemstede.nl

Heemstede heeft één centrale plek waar u voor al uw 
vragen op het gebied van wo nen, zorg en welzijn 
terecht kunt, namelijk Loket Heemstede aan het 
Raadhuisplein 1. Of het nu gaat om het aanvragen 
van een voorziening in het kader van de Wet 
maatschappelijke ondersteuning (zoals hulp bij het 
huishouden, OV-taxi, aanpassingen in de woning of 
een rolstoel) of om informatie en advies, wij helpen u 
graag verder.

Iedere werkdag tussen 08.30 en 13.00 uur kunt u, 
zonder afspraak, bij het Loket langs komen. U kunt ons 
ook bellen om uw vraag te stellen.

Loket Heemstede
Raadhuis, Raadhuisplein 1
Telefoon (023) 548 30 40
Openingstijden: ma. tot en met vrij. 
van 08.30 tot 13.00 uur.

Afsluiting Van den Eijndekade Op donderdag 1 maart 
en vrijdag 2 maart is de Van den Eijndekade tussen 
07.30 en 16.00 uur afgesloten voor alle verkeer. Joulz 
maakt dan water- en elektra-aansluitingen voor de 
nieuwe woningen in het bouwplan Watertoren/
Privilege. Dit betekent dat deze woonwijk en de 
bedrijven/instellingen aan de Nijverheidsweg, 
Industrieweg en Cruquiusweg op die dagen alleen te 
bereiken zijn via de Cruquiusweg.

Kruispunt Herenweg-Zandvoortselaan-Lanckhorstlaan
Vanaf donderdag 1 maart is het kruispunt Herenweg-
Zandvoortselaan-Lanckhorstlaan weer open voor alle 
verkeer. 
Het gedeelte van de Herenweg tussen het kruispunt 
Herenweg-Zandvoortselaan-Lanckhorstlaan en 
de gemeentegrens met Haarlem blijft vanwege 
rioleringswerkzaamheden afgesloten tot eind 
maart 2012. Gedurende de afsluiting zijn diverse 
omleidingsroutes ingesteld.

Fietspaden Cruquiusbrug Tot 8 maart voert de 
Provincie Noord Holland onderhoud uit aan de 
Cruquiusbruggen. Het onderhoud vindt in 2 fasen 
plaats waarbij telkens een van beide fi etspaden wordt 
afgesloten. Vanaf de kruising Cruquiusweg-Javalaan 
staan omleidingsroutes met bebording aangegeven.

Werk aan de weg Burgernet werkt! 
Meisjes Heemstede terecht door Burgernetactie

In december identiteitskaart aangevraagd? 

Dankzij de inzet van Burgernet zijn op 22 
februari jl. twee meisjes van 4 en 6 jaar oud 
uit Heemstede, die korte tijd daarvoor vermist 
waren, door de politie teruggevonden. 

De meisjes waren in de omgeving van de 
Heemsteedse Dreef voor het laatst gezien. Door 
middel van een Burgernetactie werd aan meer dan 
700 deelnemers in dat gebied gevraagd uit te kijken 
naar de twee. Er kwamen meerdere meldingen bij de 
politie binnen dat de meisjes waren gezien. Dezelfde 
dag zijn de meisjes door agenten gevonden.

Daarom Burgernet!
De gemeente en politie werken dagelijks aan de 
veiligheid op straat. In uw eigen buurt kunt u zelf ook 
al veel doen om uw leefomgeving prettig en veilig te 
houden. Door Burgernet kan de gemeente en politie 
nog beter met u samenwerken.

Melding via telefoon
Burgernet maakt gebruik van een telefonisch netwerk 
van inwoners en medewerkers van bedrijven uit de 
gemeente. De centralist van de politiemeldkamer start, 
na een melding, een Burgernetactie op. Deelnemers 
krijgen een ingesproken bericht via de (mobiele) 
telefoon of een tekstbericht per SMS. Als deelnemer 
van Burgernet kunt u dan helpen bij het zoeken 
van bijvoorbeeld een vermist kind. Maar ook bij het 
oplossen van een misdrijf. En bij een hartstilstand kunt 
u alvast eerste hulp verlenen.

Als gevolg van het fors duurder worden van de 
identiteitskaart voor kinderen per 1 januari 2012 zijn 
er in de laatste weken van december in het gehele 
land heel veel identiteitskaarten aangevraagd. Heeft 
u ook een identiteitskaart aangevraagd, dan is u 
verteld dat de productie hiervan meerdere weken in 
beslag zou nemen. Inmiddels zijn alle aangevraagde 
identiteitskaarten binnen gekomen.
Wij verzoeken u de identiteitskaart zo spoedig 
mogelijk af te halen. 

Bij een crisis
In een crisis situatie, zoals bij een gifwolk, krijgt u als 
deelnemer van Burgernet hierover informatie wat 
te doen. Daarom is het zo belangrijk dat heel veel 
mensen aan Burgernet gaan deelnemen. Door uw 
ogen en oren te gebruiken kunt u direct helpen 
om uw leefomgeving veiliger te maken. Dat kan 
eenvoudig vanuit huis, op straat of vanaf uw werkplek.

Meer weten en deelnemen?
Ga naar www.burgernetkennemerland.nl en meld u 
aan als Burgernetdeelnemer.

Niet vergeten
Uw kind moet hierbij aanwezig zijn. Vergeet u ook niet 
de eventueel oude identiteitskaart en/of het eventueel 
verlopen paspoort van uw kind mee te nemen bij het 
afhalen? 

Loket Heemstede is 
er voor u!



Omgevingsvergunning

Aanvragen omgevingsvergunning
Omgevingsvergunning voor bouwen
Koediefslaan 10 het vergroten van een dakkapel op 
het voorgevel- en achtergeveldakvlak 2012.046
ontvangen 14 februari 2012
Bronsteeweg 22 het plaatsen van een dakkapel op het 
zijgeveldakvlak 2012.048
ontvangen 14 februari 2012
Cloosterweg 21 het verhogen van het zijgeveldakvlak 
2012.051
ontvangen 17 februari 2012

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

Omgevingsvergunning voor kappen
Adriaan Pauwlaan 8A het kappen van een hagebeuk 
2012.045
ontvangen 13 februari 2012

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

Omgevingsvergunning voor bouwen, afwijken  
bestemmingsplan en het verstoren van een 
monument (verbouwen, slopen of op andere wijze 
aantasten)
Marisplein 5 het plaatsen van een toegangshek bij de 
oprit van het verenigingsgebouw van de KR&ZV ‘het 
Spaarne’ 2012.050
ontvangen 17 februari 2012

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

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

Verdagen beslistermijn omgevings-
vergunning

In het kader van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht hebben wij besloten voor de 
volgende aanvragen de beslistermijn te verlengen 
met een termijn van 6 weken:

J.H. Weissenbruchweg 15 het uitbreiden van een 
woonhuis 2012.033
ontvangen 31 januari 2012
Blekersvaartweg 9 wijzigen van bestemming 
kantoor naar kantoor met praktijkruimte voor een 
tandtechnisch bedrijf 2012.043
ontvangen 14 februari 2012
Johannes Vermeerstraat 35A het uitbreiden van een 
woonhuis 2012.042
ontvangen 9 februari 2012

De beslistermijn wordt verlengd in verband met ons 
voornemen een omgevingsvergunning te verlenen 
voor afwijking van het bestemmingsplan. In dit kader 
krijgen belanghebbenden de gelegenheid vooraf 
zienswijzen in te dienen waardoor de reguliere 
beslistermijn van 8 weken onvoldoende is. Door 
dit besluit is de totale beslistermijn 14 weken vanaf 
ontvangst van de aanvraag. 
Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar 
maken. Zie : ‘Bezwaar maken of uw mening/zienswijze 
kenbaar maken’.

Verdagen beslistermijn omgevings-
vergunning

In het kader van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht hebben wij besloten voor de 
volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met 
een termijn van 6 weken:

Javalaan 30 wijzigen bestemming bloemenkiosk naar 
een makelaarskantoor 2012.019

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar 
maken. Zie: ‘Bezwaar maken of uw mening/zienswijze 
kenbaar maken’.

Voornemen verlenen omgevings-
vergunning voor afwijking van het 
bestemmingsplan

Wij zijn voornemens voor onderstaande bouwplannen 
een omgevingsvergunning voor afwijking van het 
bestemmingsplan te verlenen:

J.H. Weissenbruchweg 15 het uitbreiden van een 
woonhuis 2012.033
Blekersvaartweg 9 wijzigen van bestemming 
kantoor naar kantoor met praktijkruimte voor een 
tandtechnisch bedrijf 2012.043
Johannes Vermeerstraat 35A het uitbreiden van een 
woonhuis 2012.042

De verzoeken liggen vanaf 1 maart 2012 gedurende 
4 weken 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 
aan het Raadhuisplein 1. Belanghebbenden kunnen 
hierover tijdens de periode van terinzageligging 
zienswijzen aan de gemeente kenbaar maken. 
Voor nadere informatie over het verzoek kunt u zich 
wenden tot M. Jansen van de afdeling Bouw- en 
Woningtoezicht, telefoon: (023) 548 57 52. 

Voornemen verlenen omgevings-
vergunning voor afwijking van het 
bestemmingsplan

Wij zijn voornemens voor onderstaand bouwplan 
een omgevingsvergunning voor afwijking van het 
bestemmingsplan te verlenen:

Javalaan 30 wijzigen bestemming bloemenkiosk naar 
een makelaarskantoor 2012.019

Het verzoek ligt vanaf 1 maart 2012 gedurende 2 
weken 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 
aan het Raadhuisplein 1. Belanghebbenden kunnen 
hierover tijdens de periode van terinzageligging 
zienswijzen aan de gemeente kenbaar maken. 
Voor nadere informatie over het verzoek kunt u zich 
wenden tot M. Jansen van de afdeling Bouw- en 
Woningtoezicht, telefoon: (023) 548 57 52. 

Verleende omgevingsvergunning
(verzonden 21 februari 2012)

Omgevingsvergunning voor bouwen
Cruquiusweg 37 inpandige constructieve wijzigingen 
t.b.v. een automobielbedrijf en een kringloopwinkel 
2012.049

Verleende omgevingsvergunningen 
(verzonden 24 februari 2012)

Omgevingsvergunning voor bouwen
Heemsteedse Dreef 84 het uitbreiden van de 
badkamer op de eerste verdieping 2011.341
Maaslaan 21 het vergroten van een dakkapel op het 
voorgeveldakvlak 2012.024

Omgevingsvergunning voor kappen 
Van Merlenlaan 4 het kappen van een tsuga en 
herplanten van een eik of beuk 2012.038
Zandvoorter Allee 22 het kappen van een 
paardekastanje 2012.036
Crayenestersingel 37 het kappen van 3 bomen 2012.034

Omgevingsvergunning voor slopen 
Glipper Dreef 50 het verwijderen van asbest 2012.047

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

Rectificatie Verkeersbesluit(en)
•   Het aanwijzen van een parkeerplaats nabij 

de woning Meijerslaan 382 als gereserveerde 
gehandicaptenparkeerplaats ten behoeve van de 
bewoonster. (verzonden 16 februari 2012).

 

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

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



Taxatiegegevens van uw woning bekijken?
www.heemstede.nl

Uitschrijving GBA

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

Als u gaat verhuizen moet u dit ook doorgeven aan 
uw (nieuwe) woongemeente. Vaak gaat dit goed, 
maar soms wordt dit vergeten. De gemeente start 
dan een adresonderzoek op, waarbij de persoon 
-indien mogelijk- erop gewezen wordt dat er nog 
aangifte van de verhuizing gedaan moet worden. Als 
er geen aangifte gedaan wordt of als de persoon niet 
te traceren is, besluit het college van burgemeester 
en wethouders deze persoon ‘met onbekende 
bestemming’ uit te schrijven uit de gemeentelijke 
basisadministratie persoonsgegevens (GBA). Dit 
betekent, dat iemand dan ook formeel niet meer op 
dat adres staat ingeschreven. De gevolgen hiervan zijn 
dat er bijvoorbeeld geen reisdocument of rijbewijs bij 
de woongemeente aangevraagd kan worden en dat er 
geen gebruik gemaakt kan worden van verschillende 

overheidsvoorzieningen. Ook wordt, als iemand 
65 wordt, de AOW gekort. Het is daarom van groot 
belang dat alsnog aangifte van een verhuizing gedaan 
wordt.

Het college van burgemeester en wethouders heeft 
het voornemen om de volgende personen met 
onbekende bestemming uit te schrijven:

•  G.J. Janzen, geboren 01-02-1966, Havenstraat 4 A per 
16-02-2012

•  L.H. McKelvie, geboren 21-07-1989, Spoorzichtlaan 12 
per 20-02-2012

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

Het college van burgemeester en wethouders heeft 
besloten de volgende persoon per 08-02-2012 met 
onbekende bestemming uit te schrijven:

•  C.A. McCrudden, geboren 18-01-1989, 
Orchideeënlaan 23

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden 
binnen zes weken na de dag van de bekendmaking 
hiervan bezwaar maken door het indienen van een 
bezwaarschrift bij het college van burgemeester 
en wethouders van Heemstede (Postbus 352, 2100 
AJ Heemstede). Ook kunnen belanghebbenden 
bij onverwijlde spoed een voorlopige voorziening 
aanvragen bij de Rechtbank te Haarlem (Postbus 1621, 
2003 BR Haarlem).

Raadsbesluiten 23 februari 2012
Aanwezig zijn 21 van de 21 raadsleden

1.  Vaststellen raadsagenda raadsvergadering 
23 februari 2012

GroenLinks dient een motie in inzake het 
kinderpardon. De motie wordt aan de agenda 
toegevoegd onder punt 7.
De agenda wordt aldus vastgesteld.

2. Vragenuur 
Er zijn geen vragen ingediend voor het vragenuur

3. Instemmen verlenen subsidie Stichting CASCA 2012
PvdA, HBB en GroenLinks dienen een amendement in 
waarvan het besluit luidt:

“Ten behoeve van het verlenen van een 
budgetsubsidie voor de uitvoering van sociaalcultureel 
werk in Heemstede en voor het vrijwilligerswerk 
in Heemstede in de periode 1januari 2012 t/m 31 
december 2013 een krediet beschikbaar te stellen, 
waarbij voor het jaar2012 een bedrag beschikbaar 
wordt gesteld van € 811.468 en voor 2013 een bedrag 
beschikbaar wordt gesteld van €787.696,- (exclusief 
van toepassing zijnde indexering). Wij stellen u voor 
in te stemmen met het verlenen door ons college van 
een budgetsubsidie aan de Stichting CASCA onder de 
verplichtingen en voorwaarden zoals opgenomen in 
de bij dit besluit gevoegde beschikking.”

Het amendement wordt verworpen met 7 stemmen 
voor (PvdA, HBB, GL) en 14 stemmen tegen (VVD, CDA, 
D66)

De raad besluit 
in te stemmen met het door college van B&W verlenen 
van een subsidie aan de Stichting CASCA voor de 
uitvoering van sociaal-cultureel werk in Heemstede 
en voor het vrijwilligerswerk in Heemstede in de 
periode 1 januari t/m 31 december 2012 onder de 
verplichtingen en voorwaarden zoals opgenomen in 
de bij dit besluit gevoegde beschikking, waarbij een 
bedrag beschikbaar wordt gesteld van € 811.468,-. 

Het besluit wordt unaniem vastgesteld.

4.  Correctie van een verschrijving in het besluit tot 
vaststellen bestemmingsplan ‘De Slottuin’.

De raad besluit
In het raadsbesluit van 26 januari 2012 met nummer 
549191 de verschrijving  NL.IMRO.0397.BPslottuin-020 
te corrigeren tot NL.IMRO.0397.BPslottuin-0201.
Het besluit wordt zonder beraadslaging unaniem 
vastgesteld.

5.  Vaststelling Verordening leerlingenvervoer 
gemeente Heemstede 2012

De raad besluit
De Verordening leerlingenvervoer gemeente 
Heemstede 2012 vast te stellen onder intrekking 
van de Verordening leerlingenvervoer gemeente 
Heemstede 2008.
Het besluit wordt zonder beraadslaging unaniem 
vastgesteld.

6.  Lijst ingekomen stukken raadsvergadering 
23 februari 2012

De afhandeling van alle ingekomen stukken wordt 
vastgesteld conform de voorstellen van de griffi  er, 
met uitzondering van brief #7 van Vluchtelingenwerk 
Nederland. Deze brief wordt geagendeerd in de 
vergadering van de commissie Samenleving.

7. Motie Kinderpardon
De gemeenteraad verzoekt het College bij de minister 
van Immigratie en Asiel aan te dringen op een 
kinderpardon.

De motie wordt aangenomen met 11 stemmen voor 
(GroenLinks, PvdA, D66, HBB) en 10 stemmen tegen 
(VVD, CDA).

Wat verder ter tafel komt
Mw Brouwers (VVD) over de kruising Camplaan- 
Valkenburgerlaan.
Mw Brummer (VVD) over artikel I-padgebruik en over 
afsluiten Geniebrug voor auto’s
Dhr van Zon (D66) over uitnodigingen voor een 
raadsmarkt over het sociale domein
Mw vd Have (HBB) met dank voor attenties na 
geboorte zoon
Mw Ruitenberg (PvdA) met felicitaties voor nr-1 positie 
WMO-loket Heemstede
Dhr Albers (VVD) over handhaving in niet ingerichte 
30km-zones.

De voorzitter sluit de vergadering om 21.45 uur. 



Gezonken vaartuig 
Zuider Buiten Spaarne en Zandvaart

De gemeentelijke opsporingsambtenaren van bureau 
Handhaving van de gemeente hebben geconstateerd 
dat de volgende vaartuigen zijn gezonken:

•  een roeiboot in het Zuider Buiten Spaarne t.h.v. 
Marisplein 2

• een roeiboot in de Zandvaart t.h.v. Zandvaartkade 10

Op grond van artikel 17 Verordening op het gebruik 
van openbare havens en binnenwateren is de 
gezagvoerder, reder of eigenaar van een gezonken 
vaartuig verplicht om onmiddellijk na het zinken 
van het vaartuig daarvan kennis te geven aan 

burgemeester en wethouders of bij afwezigheid 
van dezen aan een ambtenaar van politie. De 
gezagvoerder, reder of eigenaar dient ervoor te 
zorgen dat het gezonken vaartuig binnen de door 
burgemeester en wethouders te stellen termijn uit 
de wateren is verwijderd, respectievelijk de lading is 
verwijderd en daarna het wrak is gelicht.

De eigenaren van bovengenoemde vaartuigen 
krijgen tot en met 14 maart 2012 de gelegenheid om 
te zorgen dat hun vaartuig weer volledig drijvend 
is dan wel deze te verwijderen. Indien het vaartuig 
binnen deze termijn niet volledig drijvende is dan wel 

is verwijderd, zullen burgemeester en wethouders 
het vaartuig door middel van bestuursdwang laten 
verwijderen. Het vaartuig wordt dan voor een periode 
van 13 weken opgeslagen. Tegen betaling van de 
kosten kan de eigenaar het vaartuig binnen deze 
periode weer terug krijgen. 

Voor vragen kan contact worden opgenomen 
met de gemeentelijk opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente Heemstede, 
telefoonnummer (023) 548 56 30.

Op wal gelegd vaartuig Blekersvaartweg

Kennisgeving verwijdering materialen 
Zandvaart tussen Heemsteedse Dreef en de IJzeren brug (Raadhuisstraat)

Op grond van artikel 19 van de Verordening op het 
gebruik van openbare havens en binnenwateren is het 
verboden zonder vergunning van burgemeester en 
wethouders een vaartuig op te leggen (op de wal te 
leggen). 

De gemeentelijke opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente hebben op 
de wal langs de Blekersvaart het volgende vaartuig 
aangetroff en:

• Groen-bruine roeiboot t.h.v. Blekersvaartweg 40

De eigenaar van bovengenoemd vaartuig wordt 
verzocht zijn vaartuig uiterlijk 14 maart 2012 van 
de wal te verwijderen. Indien het vaartuig na deze 
termijn nog steeds op de wal ligt, zullen burgemeester 
en wethouders het vaartuig door middel van 
bestuursdwang laten verwijderen. Het vaartuig wordt 
dan voor een periode van 13 weken opgeslagen.

Tegen betaling van de kosten kan de eigenaar zijn 
vaartuig binnen deze periode weer terug krijgen. 

Voor informatie kan contact worden opgenomen met 
de gemeentelijke opsporingsambtenaren van bureau 
Handhaving van de gemeente Heemstede, via het 
algemene telefoonnummer (023) 548 56 30.

De gemeentelijke opsporingsambtenaren van bureau 
Handhaving hebben geconstateerd dat in de loop der 
tijd diverse materialen zijn aangebracht in en boven 
het water zowel als op de oever van de Zandvaart 
tussen de Heemsteedse Dreef en de IJzeren brug 
(Raadhuisstraat). De materialen zijn bedoeld (geweest) 
om bootjes aan af te meren, of om de bootjes te 

kunnen bereiken. De materialen zijn aangebracht 
zonder toestemming van de gemeente en bieden een 
verwaarloosde en onverzorgde aanblik. 

Het college is voornemens deze materialen te 
verwijderen na 15 maart 2012.
 

Als u hierover vragen heeft kunt u contact opnemen 
met de gemeentelijke opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente Heemstede, 
telefoonnummer (023) 548 56 30.

Alle zaken met betrekking tot overlijden en begraven 
zijn op een effi  ciënte 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



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

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

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

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

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

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

Bezwaar maken of uw mening/zienswijze kenbaar maken

Heemstede heeft één 

centraal meldpunt voor 

het melden van gevaar en 

schade op straat en van 

bijvoorbeeld vandalisme en 

geluidshinder.

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

gevaar en schade in de openbare ruimte. Bijvoorbeeld 

over defecte straatverlichting, onderhoud aan wegen, 

rioolbeheer, kapot straatmeubilair (banken en speel-

toestellen) of het openbaar groen in Heemstede. 

Meldingen worden in principe binnen één week 

afgehandeld.

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

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

Meldpunt overlast

Geanimeerde sponsorborrel HFC 
met Theo van Duivenbode
Regio - Nadat in februari gast-
spreker Guus Hiddink de spon-
sorborrel van de Koninklijke HFC 
had bezocht, was het vrijdag 24 
februari de beurt aan weder-
om een grote naam uit de voet-
balwereld: Theo van Duivenbo-
de. De introductie was zoals ge-
bruikelijk in handen van Henk 
Uildriks, die Theo neerzette als 
een echte gentleman. “Theo 
speelde met grote namen als 
Sjaak Swart, Henk Wery en Franz 
Hasil. Hij luncht even gemakke-
lijk in de Arena als in de Kuip. Is 
populair in Rotterdam en in Am-
sterdam en dat kunnen er maar 
weinig zeggen.’’

Na zijn voetballoopbaan komt de 
voormalige modelprof terecht in 
het bedrijfsleven. Hij werkt zich 
op tot de top van Stad Rotter-
dam Verzekeringen. “Daar over-
woekerde hij Nederland met po-
lissen. Dat resulteerde in het te-
rugbetalen van 760 miljoen aan 
gedupeerden’’, grapt Henk hier-

over. Ook nu wordt Van Duiven-
bode nog geregeld gevraagd 
voor diverse functies, maar hij 
is tot op heden nergens op in-
gegaan. Wél is hij voorzitter van 
Lucky Ajax.

Van Duivenbode begon ooit bij 
DWS, werd later met Ajax drie 
keer landskampioen, won één 
keer de KNVB-beker en speelde 
één (verloren) finale in de Euro-
pa Cup I tegen AC Milaan. Met 
Feyenoord scoorde hij tijdens 
een competitiewedstrijd het be-
slissende doelpunt tegen zijn ou-
de club Ajax, drie minuten voor 
tijd. Ook won hij met de Rotter-
damse club de Europa Cup I (te-
gen Celtic) en de wereldbeker 
tegen Estudiantes (de beroem-
de wedstrijd met het brilletje van 
Joop van Daele). Over Theo’s in-
terlandcarrière merkt Henk fijn-
tjes op dat hij vaker voor de ex-
Internationals op 1 januari uit-
kwam (twaalf keer) dan voor het 
grote Oranje (vijf keer).

Theo is vol lof over Johan Cruijff 
(“hij maakt spelers om zich heen 
een à twee klassen beter”) en 
geeft een heldere analyse van de 
problemen in het betaald voet-
bal: “In de voetbalwereld zijn erg 
weinig deskundigen aan de top, 
er is weinig voetbalkennis en 
vakmanschap, trainers hebben 
te veel macht, bestuurders laten 
over zich heen lopen, de salaris-
sen zijn te hoog, coaches die op 
tv hun eigen spelers afbranden, 
geen tot weinig clubcultuur. Je 
hoeft ook niet altijd een trainer 
met een grote naam aan te stel-
len. Er zijn talloze voorbeelden 
van trainers die pas beroemd 
werden nadat ze bij Ajax de se-
lectie onder hun hoede kregen: 
Michels, Ivic, Van Gaal, het wa-
ren op dat moment nog geen 
toptrainers, maar ze werden het 
wel.’’

Hij besloot met een oproep om 
meer professionaliteit en meer 
duidelijkheid: “Je moet als be-

stuur duidelijk optreden. Maak 
prestatieafspraken en sluit geen 
langlopende contracten. En geef 
vervangbare spelers geen idioot 
hoge salarissen. De club is en 
blijft de baas, niet een toevallig 
langskomende trainer die vaak 
ook nog zijn eigen hofhouding 
meeneemt. Terug naar de basis 
is de oplossing in mijn ogen.’’

De volgende HFC-sponsorborrel 
is op vrijdag 30 maart.

Cursus Ierse keuken
Heemstede - Ierland heeft een 
traditionele keuken met veel ver-
se producten en buitenlandse 
invloeden. De korte cursus Ier-
se keuken van 4 lessen start op 
woensdag 21 maart van 19.30 tot 
22.30 uur bij Casca in de Luifel, 
Herenweg 96, Heemstede. Op-
geven voor deze cursus kan te-
lefonisch op werkdagen tussen 
9 en 12 uur: tel. 023-5483828. 




