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Kennemerland –
Diverse
opvallende motorrijders van
politie Kennemerland hebben dinsdag 3 maart de
gehele dag het verkeer gecontroleerd op de wegen
rondom het gecrashte vliegtuig naast de A9 bij het Rottepolderplein. Deze controles
waren vooral gericht op het
tegengaan van verkeersgevaarlijke situaties door ‘ramptoeristen’.
Ondanks de geplaatste waarschuwingsborden, bleken de
controles geen overbodige luxe:
de politie probeerde het verkeer
zoveel mogelijk in goede banen te leiden. Vele automobilisten probeerden echter nog tevergeefs een glimp op te vangen
van het vliegtuigwrak en verminderden hierdoor vaart waardoor het overig verkeer werd gehinderd en waardoor verkeersgevaarlijke situaties ontstonden. Ook reden weer enkele automobilisten op de vluchtstrook,
voor een beter blik op de vliegtuigresten. Drie bestuurders zijn
hiervoor direct staande gehou-
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Vorige week woensdag stortte een toestel van Turkish Airlines
neer op een akker naast de A9 ter hoogte van Rottepolderplein. Bij de crash waren tal van hulpdiensten betrokken uit de
buurt, waaronder ook de brandweer van Heemstede.
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den door de motorrijders en kregen gelijk hun boete mee (240,- euro). Een van hen vroeg zelfs
aan een motoragent: “Ja meneer agent, we zijn ramptoeris-

ten, waar mogen we dàn kijken naar het vliegtuig?” Behalve
de bekeuringen voor het rijden
over de vluchtstrook werd ook
een tiental boetes uitgeschre-

ven voor het keren waar dat niet
mag en diverse andere verkeersovertredingen. De motorrijders
waren actief op o.a. N205, A200,
A9 en het Rottepolderplein.

Voetbalplaatjes scoren!
Heemstede – Na de oproep vorige week in de
Heem-steder over de voetbalplaatjes-rage
meldde
de 11-jarige Ruby Tangerman uit de Tienhovenstraat
zich in de mailbox van de
redactie.
“Ik heb 640 voetbalplaatjes
en al 2 volle albums”, vertelt de jonge Heemsteedse.
Ze heeft best veel tijd over
om de plaatjes te ‘scoren’
zegt ze. “Soms sta ik 2 uur
bij de Albert Heijn.”
Onderneminggeest heeft
Ruby ook: “Ik pas soms op
een hond van een Albert
Heijnklant en krijg daar dan
de plaatjes van.”
Daarna is het ‘goal!’, snel
naar huis, de plaatjes uitzoeken op de grond...
Wie heeft nòg neer plaatjes
dan Ruby??
Mail het naar de Heemsteder: redactie@heemsteder.
nl en wie weet kom jij met
je foto in de krant!

Zandvoortselaan 157
Heemstede
Tel. 023-5242809

Geopend van
16.00-22.00 uur
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Krantenbezorger
worden?
Bel 0251-674433.
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v.d. Geest keurslager
Raadhuisstraat 94
tel. 528 64 17
Wim Kuijk keurslager
J. van Goyenstr. 24
tel. 528 90 00
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Verschijnt woensdag

Langs het tuinpad van Heemstede
De Vereniging Oud Heemstede-Bennebroek kent een lange
traditie waar het gaat om het uitgeven van historische publicaties. In 2004 en 2005 verschenen de rijk geïllustreerde uitgaven: ”Monumenten van Heemstede, een keuze uit de parels van de Heerlijkheid” met foto`s van Cees Peper en teksten
van Michel Bakker, Maarten van Bourgondiën, Frans Harm en
Hans Krol. Voor de Heemsteder zijn de boeken de bron om
de Provinciale monumenten in Heemstede onder de aandacht te brengen van de lezers zoals we reeds deden met de
gemeentelijke monumenten. Veel informatie over rijksprovinciale, gemeentelijke monumenten en de speciaal door
de Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek, HVHB,
samengestelde lijst van behoudeniswaardige panden en
objecten, kunt u vinden op de website www.hv-hb.nl
Watertoren
De watertoren aan de Nijverheidsweg bestaat volgend jaar
honderd jaar. De architect was
Jhr. A. Holmberg de Beckfelt die
tien jaar eerder de watertoren
van Alkmaar tekende. De Heemsteedse watertoren is 43,35 meter hoog en is opgetrokken uit
gewapend beton. De toren staat
op een achthoekige plattegrond
met een constructie van acht
gewapend betonnen kolommen
die in het zicht gelaten zijn. De
toren bestaat uit een aan de bovenzijde iets taps toelopende
schacht van 25.25 meter hoog
met daarboven een uitkragend
achthoekige, horizontaal afgedekt gedeelte, waarin zich een
cilindervormig
waterreservoir
bevindt, ook van gewapend beton. Het hoogtereservoir heeft
een diameter van 8.50 meter
met een inhoud van 460 kubiek
meter. De muurvlakken worden
vier keer onderbroken door een
horizontale geleding. Vlak onder
de uitkraging en tussen de steunen waarop die rust, bevindt
zich een reeks kleine, ronde vensters. In de reservoir-ommante-

ling wordt de verticale geleding
voortgezet en aan de bovenzijde
horizontaal afgesloten door een
lijst met een reeks kleine, vierkante vensters. In 1915 is aan de
watertoren een pompgebouw
toegevoegd. In 2006 kreeg de
watertoren een grote onderhoudsbeurt en werd opnieuw
grijs geschilderd. De toren
vormt nog steeds een onderdeel
van een waterleidingssysteem.
Het reservoir staat rechtstreeks
in verbinding met het waterleidingnet en zorgt voor een constante druk op de leidingen. Het
water in het reservoir dient als
buffervoorraad. Als het waterverbruik groter is dan de aanvoer of als de watertoevoer tijdelijk stagneert, wordt de voorraad in de watertoren aan gesproken. De watertoren kan de
waterbehoefte van Amsterdam
zo`n vijf minuten opvangen.
Tussen 2005 en 2010 realiseert
het Heemsteedse Bouwbedrijf
Thunnissen het bouwplan Watertoren direct naast de watertoren in drie woonsferen, Waterhof, Waterspiegel en Waterpark.
Ton van den Brink

Dier van de week
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Lezing Trefpunt Heemstede

Turkije, Europa en toch weer niet
Heemstede - Onze plaatsgenoot de heer Piet Rosenhart presenteert op dinsdagmiddag 10
maart voor het Trefpunt Heemstede zijn lezing met lichtbeelden over het onderwerp “Turkije, Europa en toch weer niet”.
Hij heeft dit prachtige en interessante land geheel doorkruist;
dat hier niet zo ver vandaan ligt,
maar door zijn contrasten toch
zo heel anders is. U ziet het geweldige natuurschoon o.a. bij
Pammukale en Göreme. Ook

de mensen worden niet vergeten; van het dorpsleven tot het
drukke bestaan in de grote steden waar elke beroepsgroep in
een eigen straat of buurt woont
en/of werkt. En wat te denken
van de buitengewoon fraaie architectuur die overal in het land
valt te ontdekken. U bent van
harte welkom op de Trefpuntmiddag die om 14.00 uur begint
in zaal 1 van de Pinksterkerk,
Camplaan 18 in Heemstede.
Entree: 2,50 euro.

Regio - Adina is een kruising
greyhound van een jaar of 7. Ze
is samen gevonden met twee
andere windhonden. Ze liepen
langs een snelweg en een voorbijganger heeft ze in zijn auto
meegenomen en naar het asiel
gebracht. Gelukkig zijn ze niet
aangereden en hebben de andere twee inmiddels een nieuw
baasje gevonden. Adina zoekt nu
dan ook een fijn nieuw huis. Zoals veel windhonden is het een
lieve rustige hond, totdat ze een
konijn, kat of een ander klein
dier ziet. Daar gaat ze achteraan en niet omdat ze ze zo gezellig vindt. Buiten luistert ze redelijk, maar ook dan, als ze wat
kleins ziet bewegen, is ze weg.
Verder is Adina een lieve hond

en kan eigenlijk wel met iedereen overweg. Ze heeft hier pups
gehad en was toen wel erg beschermend, maar dat is alweer
een stuk minder geworden. Of
ze alleen kan zijn, is ons niet bekend. Het zou leuk zijn voor haar
als ze geplaatst kan worden bij
een andere windhond, omdat ze
natuurlijk met twee andere honden is binnengekomen. Wie is er
fan van het windhondenras en
heeft er wat verstand van? Kom
kennis maken met Adina in het
asiel in Zandvoort. We zijn geopend van maandag tot en met
zaterdag tussen 11.00 en 16.00
tel 023-5713888 of kijk op www.
dierentehuiskennemerland.nl
(Tekst aangeleverd door Dierentehuis Kennemerland).
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Persepolis, film en discussie
Maatschappelijk Betrokken Ondernemen, bij Alliance Française
Heemstede – Op woensdag 4 gen een achtjarige meisje, gedumaart vindt om 19.30 uur een rende de acht oorlogsjaren die
winst voor iedereen
filmavond plaats, georganiseerd haar land compleet veranderd
Merlet MBO met voldoening samen werken

Heemstede - Een website bouwen voor een stichting of vereniging? De tuin rond het Club
gebouw opfrissen? Geen punt,
via Merlet kom je in contact met
bedrijven. Krukken maken voor
de scouting groep en ze gelijk even schilderen, Rabo Bank
staat klaar. Een lunch verzorgen
voor een koor en de gastzangers
uit het buitenland, in het Nova
Restaurant stonden de leerlingen en leraren klaar. Waar de
Rotary Heemstede zorgde voor
overall`s en klompen voor de
Kinderboerderij, ontwierp KPG
architecten een speelplaats bij
kinderdagverblijf Valkenburg.
Newasco sponsorde een uitje
voor de vrijwilligers van de Zonnebloem die eigenlijk altijd uitjes verzorgen voor hun gasten.
Zomaar een paar voorbeelden
van een paar ondernemers uit
Heemstede die aan MBO doen.
MBO staat voor Maatschappelijk
Betrokken Ondernemen, dat is
ondernemen met hoofd én hart.
Er is zoveel kennis en kracht in
Heemsteedse bedrijven waar je
niet alleen winst mee moet maken. Veel bedrijven ontdekken
dat ze meer kunnen dan alleen
denken aan omzet en winst. Op
een andere manier werken met
je kennis en kracht. Het werkt
vernieuwend en verrijkend voor
de leiding en de medewerkers.
Met zijn allen maatschappelijke projecten aanpakken en die
winst pakken! Het wordt door
zowel het bedrijf als de medewerkers als heel positief ervaren
om met elkaar iets te doen voor
de samenleving vlakbij.
Stuurgroep Merlet
Zo kan John Dekkers, van beroep gerechtsdeurwaarder in
wat je zou kunnen noemen de

door Alliance Française. Persepolis is oorspronkelijk een autobiografisch stripverhaal in zwart
en wit van de hand van Marjane
Satrapi. Vincent Paronnaud heeft
er een film van gemaakt. Op het
festival de Cannes in 2007 heeft
deze buitengewoon originele
film de juryprijs gekregen en tijdens het filmfestival van Rotterdam in 2008 de eerste prijs.
De film gaat over het leven van
de tekenares/schrijfster in Iran,
haar jeugd en haar eerste stappen op het pad van de volwassenen.
Het verhaal begint in 1979, vlak
voor de revolutie in Iran : wij vol-

Links John Dekkers, rechts Han Schoo.
harde sector, meemaken dat
mensen vastlopen in bureaucratie en volgens Han Schoo,
voorzitter van Merlet, kan Merlet in sommige situaties echt
iets betekenen. Zij zijn enkele van de leden van de stuurgroep die netwerkavonden en
een jaarlijks diner organiseren,
waar het bedrijfsleven, de overheid en maatschappelijke organisaties aan elkaar gekoppeld
worden. Daar wordt de vraag
en aanbod van diensten met elkaar uitgewisseld en afspraken
gemaakt over het uitlenen van
medewerkers om vrijwilligerswerk te doen. De kennis, de mogelijkheden van het bedrijfsleven en het enthousiasme van de
medewerkers heeft inmiddels al
bij veel vrijwilligersorganisaties
een wisselwerking tot stand gebracht, waar beide partijen spreken van winst voor beiden. Het
uitvoeren van maatschappelijke
projecten geeft de deelnemers

De levensdroom van dokter
Albert Schweitzer
Heemstede - Een held is hij.
Maar vooral ook een tragische
held. Aan het eind van zijn leven
maakt de gelauwerde Nobelprijswinnaar Albert Schweitzer
de balans op: want heeft hij alle respect voor zijn werk wel
verdiend? Wat volgt is een zoektocht naar zijn diepste verlangens en passies die de arts uiteindelijk terug voert naar de
Afrikaanse rivier Ogowe. Zal
Schweitzer eindelijk rust en harmonie vinden? Ogowe, Ogowe is
een nieuw toneelstuk van Stichting Engagement over het bewogen leven van Albert Schweitzer.
Over de angsten, dromen en desillusies van de arts die aan het
begin van de 20ste eeuw baanbrekend werk in donker Afrika
verrichtte. Voor wiens genialiteit grote offers moesten worden

gebracht. Het levensverhaal van
Schweitzer zoals dat niet eerder
is verteld. Persoonlijk, ontnuchterend en vaak verrassend actueel in het licht van de hedendaagse discussies over ontwikkelingshulp in Afrika. Ogowe,
Ogowe is niet het zoveelste eerbetoon aan Albert Schweitzer,
maar een kritische, moderne
en surrealistische interpretatie
van diens bewogen leven, geschreven door Chris Doude van
Troostwijk. Regie: Aad Spee.
Ogowe, Ogowe wordt gespeeld
op donderdag 12 maart om 20.00
uur bij Casca in de Luifel, Herenweg 96, Heemstede. Entree: 7,50
euro. Reserveren is noodzakelijk. Opgeven kan bij: Casca de
Luifel, Herenweg 96, Heemstede op werkdagen van 9 – 12 uur,
tel: 023- 548 38 28 kies 1.

een grotere kijk op de samenleving en wordt door het bedrijf en
de werknemers als heel positief
ervaren. Het geeft een trots gevoel om klussen te klaren. Leuk
voor die ondernemingen, positief voor de partijen die te maken hebben met de leefbaarheid
van Heemstede. Die maatschappelijke organisaties en plaatselijke initiatieven staan open voor
elke onderneming, winkelier, vrij
beroep of eigenaar/directeur die
in Heemstede woont maar elders zijn bedrijf heeft. Op 14 april
2009 wordt het volgende diner
gegeven en bij gezellig eten is
het leuk praten over wat handjes
kunnen maken, wat marketing,
administratie, of welke kracht
u ook maar in huis heeft, goed
kan doen. Voor informatie kunt
u kijken op www.merlet-heemstede.nl of bellen met voorzitter Stichting Merlet, Han Schoo,
tel: 06-51512645.
Ton van den Brink

hebben. Daarna zien wij haar in
Wenen. Vervolgens keert zij terug naar Iran om daarna voorgoed haar vaderland te verlaten
nu naar Frankrijk waar zij sinds
1994 woont en werkt.
De film wordt ingeleid door Esfaindyar Danshvar, zelf afkomstig uit Iran en werkzaam als
docent in Nederland. Eventuele
vragen zal hij na afloop van de
film graag beantwoorden.
De film zal gedraaid worden in
restaurant ML (voormalige Peter
Cuijper Taveerne) Kleine Houtstraat 70 in Haarlem.

Open atelier bij Vera de Backker
en Paulien de Jong
Heemstede – Op de Blekersvaartweg 20 zijn de ateliers gevestigd van Vera de Backker
en Paulien de Jong. Vera is bekend van haar kinderboeken,
haar schilderijen en schildercursussen. Zij is docente bij Casca
waar zij de cursus “open atelier”
geeft waarbij veel ruimte is voor
eigen inbreng en diverse technieken aan bod komen. Paulien geeft kinderparty`s op basis
van een verhaal en party`s voor
volwassenen met een thema en
schildert ook in opdracht. Haar
werk is dynamisch en energiek,
valt qua stijl op door een surrealistische benadering.
Op zondag 8 maart houden beide kunstenaressen open huis in
hun ateliers waar u kennis kunt
maken met een nieuwe vorm van
schilderen. Beginnen met schilderen zonder enig plan. Alleen
bezig zijn met kleur en gaan
werken vanuit je gevoel. Al
werkend ontstaat er iets; je ontdekt wat. Het kan iets abstracts
zijn of je kan er figuren in zien.
Wat heeft dat je te zeggen?
Het komt vanzelf wel boven al

pratend met de beeldend kunstenaar die je begeleidt. Met
Vera de Backker of met Paulien de Jong die beiden cursussen intuïtief schilderen geven.
Je hoeft niet eens ervaring te
hebben met schilderen. Al werkend zie je iets ontstaan dat iets
zegt over jezelf.
Vera zegt het eenvoudig zo:
“Je bent je eigen schilderij
aan het lezen”. Er valt van alles te ontdekken en de kleuren
`spreken! Je hebt wel een
workshop nodig om het intuïtief schilderen te gaan beoefenen. Benieuwd naar deze nieuwe manier van het beleven van
schilderen? U bent welkom op
8 maart.

Graag meneer Van Merwijk!

Combinatie van prikkeldraad
en pure poëzie
Heemstede - Meneer van Merwijk – hijzelf mag Jeroen zeggen
– is al jaren de vuurtoren die ons
naar veilige havens leidt. Het baken, de toetssteen, het ijkpunt.
Zijn wij de dief van onze geestelijke portemonnee of willen
wij ook nu weer horen en zien
wat dit orakel ons aan inzichten
voor een vriendenprijsje aan wil
reiken?
Graag meneer van Merwijk! In
april 2006 ontving Jeroen van
Merwijk de Annie M.G. Schmidt-

prijs – de prijs voor het beste
theaterlied – voor zijn lied ‘Dat
vinden jongens leuk’.
Wanneer
Zaterdag 14 maart is de voorstelling te zien in Theater de Luifel, Herenweg 96 in Heemstede.
Aanvang: 20.15 uur. De entree is
16,50 euro . CJP/65+ 15,50 euro.
Kaartverkoop van maandag t/m
vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur en
45 minuten voor aanvang.
Telefonisch reserveren via theaterlijn: (023) 548 38 38.
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Zandvoortselaan in beweging...

Voorwegschool zamelt
1688 telefoongidsen in
Heemstede – Basisschool De
Voorwegschool uit Heemstede
heeft met het ophalen van 1688
oude telefoongidsen een bedrag van 338 euro ingezameld.
Dit bedrag heeft de school verdiend met de Boeken voor Boeken actie van De Telefoongids.
Groep 5a van juf Eline van Bakel is tot winnaar bekroond met
maar liefst 389 opgehaalde telefoongidsen. Per ingezamelde telefoongids ontvangt de school
20 eurocent voor de aanschaf
van nieuwe leesboeken. Hoe
meer telefoongidsen de kinderen inzamelen des te hoger de
opbrengst. Dit was de reden
voor De Voorwegschool om zich
vol overgave op de inzameling te
storten.
Boeken voor Boeken actie
Zodra de nieuwe editie van De
Telefoongids op de deurmat valt,
gaan de kinderen aan de slag
met het inzamelen van oude telefoongidsen. Met deze Boeken
voor Boeken actie wil De Telefoongids het hergebruik van oud
papier stimuleren en lezen onder kinderen bevorderen.

Bart parfumerie en drogisterij
Heemstede – Anneke was achttien toen haar
vader haar in de zaak nam. Kom jij maar hier
dan kan je blijven zeilen. Waar vind je een
baas waar je van december tot januari mee
kan doen aan lange afstandwedstrijden. Als
achttienjarige zeilde ze al met acht kerels op
zee alle grote wedstrijden. Op zee heeft ze ook
haar man gevonden. Op de Azoren tijdens een
happy hour. Daarna zijn ze samen gaan varen. Ze was al dertien jaar in de parfumerie en
drogisterij van haar vader tot zij de zaak plotseling moest overnemen. Haar vader overleed

en daar stond ze met een kleintje op komst en
een handenbindertje van drie. Toch doorzetten en inmiddels zit Anneke al dertig jaar in de
parfumerie en drogisterij Bart.
Twee uitdagingen met het zeezeilen als ultieme hobby en in de zaak twee schitterende vakken op één werkvloer. Twee vakken met
raakvlakken. Dat vraagt vakkennis en die is in
ruime mate in huis. Met drie schoonheidsspecialisten, een visagiste en twee gediplomeerde drogisten.
Ton van de Brink

Funderingspalen worden geschroefd; niet geheid

SEIN en omwonenden Meer en Bosch
bereiken overeenstemming
Heemstede - SEIN heeft overeenstemming bereikt met drie
omwonenden van Meer en
Bosch, die zowel een voorlopige voorziening bij de rechtbank hadden aangevraagd als
bezwaar hadden aangetekend
bij de gemeente Heemstede
met betrekking tot de afgegeven kap- en bouwvergunning.
De overeenkomst is op 24 februari ondertekend door de omwonenden de heer J. Seine, de heer
J. Veerkamp en mevrouw van
IJken en SEIN. Met de ondertekening vertrouwen SEIN en de
genoemde omwonenden op een
goede samenwerking en verloop
van de bouw. De genoemde be-

zwaren zijn door de omwonenden ingetrokken.
De punten waarover overeenstemming is bereikt hebben o.a.
betrekking op de funderingsmethodiek, de groenstructuur, de
toekomst van het gazon en wijze
van communiceren.
Besloten is om de funderingsmethodiek ‘schroeven’ toe te
passen in plaats van traditioneel heien. SEIN heeft op basis
van diverse rapporten van deskundigen alle opties en risico’s
met betrekking tot de nieuwbouw onderzocht. Strikt genomen kan er gewoon geheid worden. Om echter alle risico’s uit

te sluiten en tegemoet te komen
aan de wens van de omwonenden, heeft SEIN besloten om de
funderingspalen te schroeven in
plaats van heien.
Op initiatief van SEIN wordt een
commissie samengesteld die
zich zal buigen over het groenplan en het aanzicht vanaf de
Voorweg en Glipperdreef op het
te ontwikkelen gebied. Een vertegenwoordiging van de bovengenoemde omwonenden zullen
zitting in deze commissie hebben.
Ten aanzien van het gazon aan
de Glipperdreef (voormalige Paswerklocatie) is overeengekomen

De Voorwegschool begon op
15 januari met het inzamelen
van oude telefoongidsen. Naarmate de actie vorderde werden
de leerlingen en ook de ouders
steeds fanatieker. Naast het uitgekeerde bedrag van 338 euro,
loofde De Telefoongids aan de
school ook nog een grote rode
‘Timmie’ zitzak uit.
“De kinderen waren erg enthou-

siast. Niets was ze te gek om zoveel mogelijk oude Telefoongidsen op te halen. De kinderen
waren erg vindingrijk. Sommige kinderen gingen zelf met een
bolderkar de buurt in om Telefoongidsen op te halen. Bepakt
en bezakt kwamen ze vervolgens
met stapels Telefoongidsen op
school. Op school ontstond er al
snel een ware strijd tussen twee
groepen, die hun best deden
om de meeste boeken voor hun
groep te verzamelen. Er werden
zelfs allerlei tactieken bedacht
om het totaal aantal verzamelde
boeken zo lang mogelijk geheim
te houden”, aldus mevrouw A. M.
Mathôt, groepsleerkracht van De
Voorwegschool in Heemstede.
Bertina Koelewijn, die bij De Telefoongids verantwoordelijk is
voor de actie, kwam vorige week
langs bij de school om de eindstand bekend te maken en de
cheque en zitzak persoonlijk te
overhandigen.
“We zijn erg onder de indruk
van de hoeveelheid Telefoongidsen die de school heeft ingezameld. We stimuleren het hergebruik van oud papier en het
feit dat kinderen meer gaan lezen op school. Met de actie Boeken voor Boeken hebben de kinderen de mogelijkheid daar zelf
een steentje aan bij te dragen”,
aldus Bertina Koelewijn van De
Telefoongids.
Meer informatie over de Boeken
voor Boeken actie van De Telefoongids en een aanmeldingsformulier voor scholen vindt u
op www.boekenvoorboeken.nl

Afgelaste voorstelling
Heemstede - De muziektheatervoorstelling ‘De Martelaar - een kickboxtragedie’ door het Volksoperahuis op zondag 15 maart in Theater
de Luifel in Heemstede gaat niet door. De voorstelling is wel gewoon
te zien op dinsdag 10 maart in de Toneelschuur in Haarlem.
dat SEIN dit terrein tot 2020 in
de huidige staat – als onderdeel
van de parkachtige omgeving –
zal worden beheerd en derhalve
niet zal worden bebouwd.
Tevens is overeengekomen dat
SEIN bij toekomstige planontwikkelingen ook met alle direct
omwonenden rechtstreeks zal
communiceren.
Vanwege de urgentie de bouw te
realiseren, is na de overeenstemming deze week nog begonnen
met de bouwwerkzaamheden en
de kap van de 22 bomen.
In Heemstede wordt nieuwbouw
gerealiseerd voor 40 cliënten.
Verwacht wordt dat de nieuwbouw in maart 2010 wordt opgeleverd. Tussen SEIN en de omwonenden was er onenigheid
over de gekozen locatie, het ontwerp, de kap van 22 bomen en
de manier van funderen.

Dief met verstand
van zadels
Heemstede - Zondagmiddag
1 maart zijn uit een stal achter
een woning aan de Manpadslaan vier paardenzadels gestolen. De dief had verstand van
zaken want alleen de vier dure merkzadels zijn weggenomen met een totale waarde van
ongeveer 8000 euro. Bij de stallen is zondagmiddag een zilvergrijze bestelbus gezien die mogelijk door de dief is gebruikt.
Het gaat mogelijk om een Opel
Vivaro of een Renault van een
vergelijkbaar model. De politie
stelt een onderzoek in en vraagt
mogelijke getuigen contact op te
nemen, tel. 0900-8844.
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Ellende met bouwschade voorkomen?

Danny de Ruig, stukadoor
Raadpleeg Technisch Adviesbureau Brinck
met 10 jaar ervaring
Heemstede – Wanneer in de
directe omgeving van huizen
of bedrijfspanden grond- en/of
heiwerkzaamheden gaan plaatsvinden, is een zogeheten ‘nulmeting’ (of voorinspectie) een
zeer nuttig advies. Bij een dergelijke meting wordt door middel van een uitgebreide fotoreportage de staat van het onroerend goed grondig vastgelegd.
Mocht er dan tijdens de bouwwerkzaamheden in uw omgeving schade ontstaan, is er bewijs. Deze nulmetingen is één
van de specialismen van Technisch Adviesbureau Brinck
(kortweg TAB) uit Heemstede.
Eigenaar van het adviesbureau
is ing. Gerlof Brinck. Hij richtte
zijn onafhankelijk raadgevend
ingenieursbureau in 1997 op
en adviseert zowel particulieren als het bedrijfsleven. Tijdens
zijn lange staat van dienst heeft
Gerlof zijn diensten al bewezen
aan tal van mensen en bedrijven
die door inschakeling van de
kennis en kunde van TAB heel
wat geld konden besparen.
Een voorbeeld. TAB is benaderd voor het vastleggen van de
staat van diverse winkelpanden.
De gemeente waar deze panden gevestigd zijn had de aannemer opdracht gegeven de ri-

olering te vervangen. Er was wel
een nulmeting uitgevoerd, maar
zeer summier. De betreffende
winkeliersvereniging heeft voor
de zekerheid TAB ingeschakeld en die legde de staat van
de panden zorgvuldig en grondig vast, van de kelder tot de bovenste verdieping. Toen bekend
werd dat TAB de voorinspectie
in kaart bracht, is de aannemer
met meer overleg gaan werken.
TAB verricht niet alleen nulme-

tingen, maar adviseert in diverse bouwtechnische belangen, bij bouwkundige geschillen
en wordt in toenemende mate vanuit de advocatuur benaderd voor ondersteuning en advies op bouwtechnisch gebied.
Daarnaast adviseert TAB woningbouwverenigingen.
Meer informatie? Neem dan
contact op met TAB, tel. 0235294966. Of kijk op: www.bouwkeur.nl

Nieuwe ‘P’ logo vanaf 9 maart
bij Profile Tyrecenter Merks
Heemstede - Profile Tyrecenter Merks doet binnenkort het huidige woordlogo van de
hand en introduceert het nieuwe kwaliteitssymbool ‘P’. Met de logoverandering gaat
ook de hele huisstijl op de schop. De vestiging volgt hiermee een landelijke strategische herpositioneringsoperatie, die deze week is gestart. De totaal vernieuwde Profile
Tyrecenter is vanaf 9 maart te bewonderen aan de Nijverheidsweg 24 in Heemstede.
De vernieuwing gaat gepaard met een aantal ludieke acties, zoals de APK Straatprijs en
een Money Back actie waarbij consumenten hun geld terug kunnen winnen.
De ‘P’ wordt het symbool voor
alles waar Profile Tyrecenter
voor staat. Gekozen is voor
een symbool, omdat dat goed
past in deze tijd van de multiculturele samenleving, de informatietechnologie en de
toenemende vergrijzing. Het
is voor een ieder gemakkelijk te herkennen. Ook op internationaal niveau. Tevens
is het geschikter voor online toepassingen, zoals op de
compleet vernieuwde www.
profiletyrecenter.nl direct duidelijk wordt.
Profile Tyrecenter verruilt verder haar blauwe huisstijlkleur
voor de kleur rood. Ondernemer Isabel Mersk, die de vestiging in Heemstede leidt:
“Deze kleur past bij de passie,
kracht en ambitie waarmee
we hier ons werk uitvoeren.
De ronde vorm van het beeldmerk staat hierbij voor alles

dat rolt, zoals banden en velgen. Het is hiermee een directe vertaling naar mobiliteit.”
APK Straatprijs
Particuliere klanten van Profile
Tyrecenter maken vanaf deze week een jaar lang maandelijks kans om geld terug te
krijgen, dat ze bij het meest
recente bezoek aan de vestiging hebben besteed. Zakelijke rijders maken kans op een
reis. Uiteindelijk is er ook een
APK Straatprijs te vergeven.
De autobezitters die op dezelfde postcode wonen als de uiteindelijke jaarwinnaar, krijgen
een gratis APK aangeboden.
Om in aanmerking te komen voor ‘Money Back’, dien
je klant te zijn bij Profile
Tyrecenter en je aan te melden op www.profiletyrecenter.
nl voor de actie. Alle aanmeldingen krijgen in ieder ge-

val een gratis bandencontrole. Ook de bandenspanning
wordt hierin meegenomen en
dat is een mooie meenemer:
de bandenspanning wordt
binnenkort namelijk naar alle waarschijnlijkheid in de
APK opgenomen. Een notaris kiest uit alle aanmeldingen
elke maand een winnaar, die
het bedrag van zijn meest recente Profile Tyrecenter factuur krijgt teruggestort. Aan
het einde van de rit wordt er
ook nog een jaarwinnaar gekozen. Deze wint voor zichzelf
en de autobezitters die in hetzelfde postcodegebied wonen
een gratis APK.
Houd de krant goed in de gaten voor alle komende acties op gebied van onderhoud, banden, velgen en autoschadeherstel. En uiteraard
staat er een heerlijke kop koffie voor u klaar.

Regio – Danny de Ruig uit
Haarlem heeft niet alleen een
erkend stukadoorsbedrijf maar
leidt tevens leerlingen op. Inmiddels heeft Danny 10 jaar
ervaring in het stukadoorsvak
dus draait hij zijn hand niet om
voor welke stukadoorsklus dan
ook. Het werkterrein is uitgesmeerd over heel Noord-Holland en bij de grotere projecten zorgt Danny voor extra Nederlandse stukadoors. Zijn bedrijf heeft kwalificaties zoals
het lidmaatschap van Bouwgarant. Stuken met kwaliteit, daar
draait het om. Overigens kunt u
Danny de Ruig ook benaderen
als het gaat om schilder-, timmer- en loodgieterswerk of als
u een tegelzetter nodig heeft.
Door zijn uitgebreide netwerk
heeft Danny een keur aan goe-

de contacten opgebouwd en
kan hij fungeren als contactpersoon waarmee alle afspraken en overeenkomsten mee
gemaakt kunnen worden.
Vakkundig, net en professioneel, zo werkt het bedrijf van
Danny de Ruig. Onder meer
kunt u zijn stukadoorsbedrijf
inschakelen als u glad pleisterwerk in gedachten heeft, of liever spachtelpoets wilt, dan wel
marmer pleister. Maar ook grove kalk, lijstwerk en ornamenten zijn aan Danny en zijn team
toevertrouwd. Bovendien is dit
het juiste adres voor restauratie van wanden en plafonds.
Meer informatie? Bel dan met
06-41922755 of 023-5749407
of e-mail: info@goedkopestucadoor.nl of kijk op de website:
www.goedkopestucadoor.nl

Het dier centraal tijdens 74ste
Boekenweek
Heemstede - De 74ste Boekenweek wordt een ode aan het dier
in de letteren. Het Boekenweekgeschenk Een Tafel vol Vlinders,
geschreven door Tim Krabbé
krijgt u tijdens de Boekenweek
gratis bij aankoop van 11,50 euro of meer aan Nederlandstalige
boeken. Het Boekenweekessay
geschreven door Midas Dekkers,
Piep. Een kleine biologie der letteren is vanaf 11 maart te koop
voor 2,50 euro. Midas Dekkers
geeft 18 maart een lezing in De
Luifel. Daarnaast zijn er meer auteurs die Heemstede bezoeken:
Donderdag 12 maart:
Workshop Paul Sebes
Hoe schrijf ik een Bestseller?
Paul Sebes is de succesvolste
literair agent van Nederland.
Door hem opgeleide of ontdekte schrijvers vinden steevast onderdak bij voorname uitgeefhuizen. Paul Sebes vertelt tijdens de
workshops niet alleen alles over
het boekenvak, hij zal ook adviezen geven over het schrijven van
een roman, een kort verhaal, een
thriller of verhalende non-fictie. Zie www.boekeenschrijver.
nl Aanvang 20.00 uur. Toegang
5 euro.
Zaterdag 14 maart: Voordracht Benjamin del Canho
Op 14 maart verschijnt ter gelegenheid van de Boekenweek
het boek De ballade van de eendagsvlieg. Benjamin del Canho
reist de twee eendagsvliegen Babet en Sjeraar achterna. Hij leest
om 13.15 uur voor bij boekhandel
Blokker. De voordracht duurt ca
20 minuten. Zaterdag 14 maart is
het boekje te koop voor 3 euro.
(vanaf zondag 15 maart 10 euro).
Toegang vrij.
Maandag 16 maart: Joke
Linders te gast in Bosbeek
Joke Linders vertelt over haar
boek Witte zusters in donker

Midas Dekkers.
Afrika, portret van een boerenfamilie. Het boek bevat een boeiend verhaal over het leven dat
missionarissen een eeuw geleden
leidden.
De toegang is vrij, maar reserveren via de receptie van Bosbeek
is gewenst: 023-8929900. Adres:
Glipperdreef 209 Heemstede.
Boekhandel Blokker is aanwezig met een boekentafel. Toegang
vrij.
Woensdag 18 maart:
Lezing Midas Dekkers
Dit jaar is het essay van de boekenweek geschreven door bioloog en auteur Midas Dekkers,
getiteld Piep. In 1977 debuteerde hij met Het bestiarium. Daarop
volgden vele non-fictie werken,
essays en columns waarin dieren
meestal de hoofdrol spelen. Geen
schrijver kan beter vertellen over
het dierenrijk dan hij.
Kaarten à 10,= euro zijn verkrijgbaar bij Casca 023-5483828 en
boekhandel Blokker 023-5282472.
U kunt ook per e-mail reserveren: info@boekhandelblokker.nl.
De lezing vindt plaats in De Luifel, Herenweg 96 in Heemstede.
Aanvang 20.00 uur.
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Grote bonte specht en de boomklever al
van dichtbij gezien?
trum Kakelye, Manpadslaan 2,
2114 BJ Vogelenzang; dat ligt
2 km ten zuiden van NS station Heemstede/Aerdenhout, aan
de westzijde van de Leidsevaart.
Aanmelden is noodzakelijk en
kan bij de InformatieWinkel van
Landschap Noord-Holland, tel.
088-006 44 55. De kosten bedragen 5,50 euro, Beschermers
betalen 3,50 euro en kinderen
tot 12 jaar 2,50 euro.
Meer informatie op www.landschapnoordholland.nl. Alle buitenactiviteiten in Noord-Holland staan op www.natuurwegwijzer.nl.

Foto: Boomklever door Ger Tik.

Heemstede - Op zondag 15
maart van 11.00-12.30 uur kunt
u mee op wandelexcursie met
de gids van Landschap NoordHolland in de landgoederen
Landgoed Leyduin, Oud Woestduin en Vinkenduin. Het bos bij
deze Landgoederen is oud en
veel vogelsoorten nestelen zich
in die machtige hoge, oude bomen. Er zijn hier grote bonte
spechten, boomklevers, allerlei soorten mezen en zo nu en
dan zelfs een imposante roofvogel zoals de buizerd.
Verzamelen op het parkeerterrein bij Natuurinformatiecen-

Speeltuinevenement Groenendaal
brengt 4.100,- euro op
Heemstede – Het evenement in Speeltuin Groenendaal van afgelopen zondag 1 maart heeft ruim vierduizend euro (4.100,euro) opgebracht. Dit bedrag komt geheel ten goede aan
de Stichting Intermobiel. De speeltuin werd afgelopen zondag bezocht door ruim 1.400 bezoekers, die tezamen met de
sponsors gezorgd hebben voor deze succesvolle opbrengst
en een zeer geslaagde dag.
Emile Cobben van Stichting Intermobiel: “Wij zijn ontzettend
blij met dit bedrag. We willen graag een vakantiehuis in
de buurt van Arnhem realiseren. Daar kunnen we dit bedrag
hartstikke goed voor gebruiken.
Daarnaast was het een hele leuke dag. Al die spelende kinderen, met een ballon in hun hand
en een geschminkt gezicht.”
Naast de gewone speeltuinactiviteiten konden bezoekers strippenkaarten kopen voor extra activiteiten zoals: schminken, blikjes gooien, een heliumballon,
grabbelton, waarzeggen, een
suikerspin, voorlezen en tafeltennissen tegen voormalig paralympisch en Nederlands kampioen Gerben Last, ambassadeur van Stichting Intermobiel.
Ook de tweedehands speel-

goedmarkt, loterij en de verkoop
van gluhwein hebben ervoor gezorgd dat de opbrengst van deze feestelijke dag zo groot is.
Het evenement werd georganiseerd door de Ladies’ Circle
Haarlemmerland, die haar vijfde lustrum vierde, in nauwe samenwerking met Nina en Marc
Versteege van Speeltuin Groenendaal. Tevens heeft een groot
aantal sponsors uit de regio,
waaronder Rabobank Zuid-Kennemerland, Standaert, De Gier &
Zuidberg Financieel Adviseurs,
Wallie, Kan Vlassenroot Advocaten, Simply Colors en Parfumerie
Hildering, ervoor gezorgd dat dit
feest gerealiseerd kon worden.
Over Stichting Intermobiel
Stichting Intermobiel zet zich in
voor en door jongeren met een
lichamelijke handicap of chro-

nische ziekte in Nederland en
hun directe omgeving. De website www.intermobiel.com <http://www.intermobiel.com>
is
een digitaal kennisplatform en
een virtuele ontmoetingsplaats.
Op de website staat informatie
over het leven met een handicap én mobiliteitsbeperking en
de mogelijkheden die er zijn op
het gebied van bijvoorbeeld aanpassingen, wonen, seks, opvoeden met een handicap, wetten
en voorzieningen en sociale activiteiten. Deze ervaringen dienen
als voorbeeld hoe op een positieve en creatieve manier omgegaan kan worden met lichamelijke beperkingen. Intermobiel bestaat als initiatief sinds 2001 en is
in maart 2003 als stichting opgericht door vier jongeren met een
lichamelijke handicap. Het bestuur van de Stichting bestaat uit
zes jongeren waarvan vier jongeren tot de doelgroep behoren.
De website en het digitale Mobiel Magazine worden door de
doelgroep zelf gemaakt. Tijdens
de speeltuindag zijn vrijwilligers
van Stichting Intermobiel aanwezig met enkele dames uit het Intermobiel promotieteam. Ook is
ambassadeur Gerben Last, oudparalympisch kampioen in Athe-

ROC Nova College: “Schooluitval
drastisch verminderd”
Heemstede - Het aantal cursisten dat het ROC Nova College
zonder diploma verlaat, is de afgelopen twee jaar sterk afgenomen. Met ruim 200 minder ongediplomeerde schoolverlaters, bijna 18% van het totaal aantal cursisten, presteert het Nova College hiermee ver boven het landelijk gemiddelde van een daling
van 10%. Daaruit blijkt dat de
in 2006 genomen maatregelen
goed werken. Het doel van de
maatregelen - het plan Aanval
op de uitval - is het aantal voortijdig schoolverlaters in 2010

met de helft te verminderen vergeleken met 2006. De aanpak
om de uitval te verminderen bestaat uit 3 delen: verbeteren van
de instroom, betere begeleiding
tijdens de opleiding en betere
begeleiding opvang van cursisten die uitvallen of dreigen uit
te vallen. De twee belangrijkste
oorzaken van ongediplomeerde
uitstroom zijn verkeerde opleidingskeuze en te weinig motivatie. Om dat probleem bij de bron
aan te pakken, werkt het Nova
College nauw samen met scholen voor voortgezet onderwijs.

Samen met de decanen van de
vmbo-scholen in de regio verzorgt het Nova College een uitgebreid programma Voorlichting & Werving, dat al begint in
de tweede klas van het vmbo.
Vervolgens is de toelatingsprocedure uitgebreid. Met een digitale intake, taaltoets en flexibele instroommomenten speelt
het Nova College zo goed mogelijk in op de talenten en ambities van elke individuele kandidaat. Meer informatie over het
Nova College: tel. (023) 530 20
10 en www.novacollege.nl

ne en dubbel Nederlands kampioen tafeltennis in het enkel
en dubbelspel van 2009 aanwezig met een auto coureur die uitkomt voor Intermobiel Racing.
Over Speeltuin Groenendaal
In Speeltuin Groenendaal te
Heemstede is van alles te doen
voor kinderen: van glijbaan tot
wip, van een scooterbaan tot een
een rondje met een ‘echte’ trein.
Voor volwassenen is er een gezellig terras, vanwaar de kinderen in het oog kunnen worden
gehouden. De speeltuin bevindt
zich in een zeer groene omgeving, met wandelbos en kinderboerderij nabij.Het adres van de
speeltuin is Groenendaal 5, 2104
WP te Heemstede. Parkeren kan
gratis in de omgeving van de
speeltuin.
Over Ladies’ Circle
Haarlemmerland
De Ladies’ Circle is een internationale serviceclub die bestaat uit
jonge, dynamische en enthousiaste vrouwen tot 45 jaar. Ze zetten zich in voor een goed doel.
Dit kan via het verzamelen van
fondsen of door zich persoonlijk in te zetten voor de gemeenschap. In 2009, het jaar waarin
Ladies’ Circle 10 Haarlemmerland 25 jaar bestaat, is dit onder
meer Stichting Intermobiel.

Parkinson
Inloopmiddag

Regio - De Parkinson Patiënten Vereniging verzorgt woensdag 11 maart een inloopuur
in het Spaarne Ziekenhuis
Hoofddorp. Tussen 14.00-15.00
uur zijn 2 leden van de vereniging aanwezig om u te woord
te staan. Zij zijn voor u bereikbaar in het Informatiepunt Zorg
Spaarnepoort in de centrale hal
van het Spaarne Ziekenhuis locatie Hoofddorp. Meer informatie: mw. de Vries, (023) 53
38 658 of Informatiepunt Zorg
Spaarnepoort van het Spaarne
Ziekenhuis (023) 890 83 60.

Woensdagmiddagclub maakt
tulpenhanger
Heemstede - Houd jij ook zo
van tulpen? Deze lentebloemen zijn er in allerlei kleurtjes!
Bij de woensdagmiddagclub op
woensdag 11 maart gaan de kinderen van papier en kunststof
een mooie tulpenhanger maken
om voor het raam te hangen. Als
je nu naar buiten kijkt, wordt je
meteen een stukje vrolijker!
Kinderen die niet zo van knutselen houden kunnen ook meedoen met een bordspel of kringspel of – als het droog en niet
té koud weer is – lekker buiten spelen. De woensdagmiddagclub is van 13.30-15.15 uur
bij Casca in het Honk, Molenwerfslaan 11, Heemstede. Kosten per keer: 3,50 euro, een kaart
voor 10x kost 30,00 euro. Graag
de kinderen per keer van tevoren telefonisch aanmelden: 023548 38 28 – kies 1. Voor meer
informatie: www.casca.nl.

Ontspannen met
Touch for Health
Heemstede - Touch for Health
is een combinatie van Westerse en Oosterse behandelmethoden en is gebaseerd op het testen van spieren en de interpretatie van de onbalans in houding,
voeding, emoties en meridianen,
die kunnen ontstaan door stressfactoren, zoals pijn, overbelasting, angst en verkeerde voeding. Met deze methode kun je
leren wat te doen in stressvolle
situaties, het zelfgenezende vermogen van je lichaam leren activeren, je lichaamshouding verbeteren en vooral energie vrijmaken en weer laten stromen,
zodat je je fitter voelt. De cursus is voor iedereen toegankelijk en geschikt. Touch for Health
(TfH) is overal direct toepasbaar,
in je eigen gezin, bij vrienden of
familie. Er is geen vooropleiding
vereist.
Voor meer informatie is er een
uitgebreide folder. U kunt zich
ook opgeven voor de vervolgmodules van TfH (2, 3 en 4), maar
de cursus TfH 1 is ook onafhankelijk te volgen.
De 6 lessen door Karin BlokOlsen zijn vanaf woensdag 1 april
van 9.15-12.15 uur bij Casca in
de Luifel, Herenweg 96, Heemstede. Kosten: 174,75 + 35,00
euro werkboek.
Aanmelden kan van maandag t/
m vrijdag, van 9.00 tot 12.00 uur:
telefoon 023 – 548 38 28 kies 1.
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25 Jaar variatie aan kunst voor iedereen

Amateur-kunstbeurs Artistieke Handen
Regio - Zondag 8 maart is het weer de dag van de amateurkunstbeurs Artistieke Handen, in het Kennemer Sportcenter
te Haarlem. Honderden amateur-kunstenaars uit het gehele
land tonen op deze dag van 10.30 tot 17.00 uur de werkstukken, die zij in de afgelopen periode vervaardigd hebben. Er valt
zoals gebruikelijk weer veel te zien en te beleven op deze
meest creatieve manifestatie van het jaar.
Artistieke Handen is een manifestatie die vanaf 1983 op verschillende locaties in het land
wordt gehouden. De manifestatie wil amateur-kunstenaars de
mogelijkheid bieden hun werk
aan een groot publiek te laten
zien en te verkopen.

Amateur-kunstenaars verzorgen
presentaties, workshops en demonstraties op velerlei gebieden. Neem bijvoorbeeld de fijnschilderkunst of poppen maken,
iets wat iedereen kan leren. Verder is er natuurlijk het vertrouwde aanbod van keramiek, siera-

den, loodcreaties, origami, kaarten, schilderijen, houtsnijwerk
enzovoorts enzovoorts, alsook
de nieuwste trend: scrapbooking. Stands van leveranciers van
diverse hobbymaterialen vormen een mogelijkheid om zelf
met een creatieve hobby te beginnen.
Voor de deelnemers is Artistieke
Handen de ideale plaats om buiten de familie- en vriendenkring
te laten zien wat zij waard zijn.
Bovendien ontmoeten zij er collega-kunstenaars waarmee zij,
in een amicale sfeer, ideeën uitwisselen. Ook mogen zij tijdens
de beurs hun gemaakte kunstwerken te koop aanbieden. Op
voorwaarde dat het echte kunst
is en geen seriewerk. Een regel
waaraan ze zich maar al te graag
houden, al is het maar om hun
goede naam en die van hun collega’s hoog te houden.
Voor veel amateur-kunstenaars
is dit de ideale manier hun dier-

7 En 8 maart: Spirituele beurs in Haarlem
Regio - Op zaterdag 7 en zondag 8 maart organiseert Nicky’s
Place voor de 18e keer de tweedaagse spirituele beurs in Haarlem. Op een ruime en lichte locatie, goed bereikbaar met de
auto vanaf de Westelijke Randweg. Een prachtige plek waar je
even tot jezelf kunt komen en in
een ontspannen sfeer een gesprek kunt aangaan, om op persoonlijk vlak vragen te stellen en
inzichten te verkrijgen, kennis
te maken met een interessante wereld en je drempelvrees te
overwinnen.
De beurs is beide dagen te bezoeken van 12.00 tot 18.00 uur.
Toegang bedraagt 5 euro, voor
twee dagen is dat 8 euro. Consulten max. 10 euro. Parkeren
op zaterdag 1,50 per uur, gratis
op zondag. Locatie: Ouderensteunpunt aan de Van Oosten
de Bruynstraat 60, hoek Westergracht achter de Bavo Basiliek Haarlem.
De beurs is uitgebreid met nieuwe disciplines en natuurlijk
zijn de vaste onderdelen uit de

spirituele wereld ook aanwezig. De mediums en paragnosten die er zijn hebben allen jarenlange ervaring in het werken
met de spirituele wereld. Zoals
Anna Macaré - Haarlem, Jacqueline Bremmers, Marrie Ronde – Alkmaar een tekenend
medium, Suzanne Martinez –
psychic artist, Berend Krimp en
David Tyrell hij werkt met engelenenergie en kristalhealing.
Wat is een medium? Een medium kan gebruik maken van een
foto of een voorwerp en door
dit vast te houden kan er contact gemaakt worden met de
overledenen. Een medium kan
ook met kaarten werken en deze gebruiken om je advies te geven over levensvragen. Wat is
een paragnost: Een paragnost
stemt zich af op jouw energie
en is daarmee in staat om dieper achter levensvragen te kijken die in jezelf spelen. Nieuw
zijn dit keer de Tzolkien legging
vanuit de Mayacultuur, Life Field
Technique informatie en korte
clearings.
Ook deze keer is een aparte zaal

Burgemeester Haarlem te gast
bij Trefpuntcafe Bennebroek
Bennebroek - Er is een tijd geweest dat iedereen zijn achterdeur open liet. Tegenwoordig
zijn er die ’s avonds de voordeur
niet meer opendoen als er aangebeld wordt.
Veiligheid is een veelbesproken
onderwerp in deze tijd. Hoe is
dat regionaal gesteld?
Hierover komt Bernt Schneiders,
burgemeester van Haarlem en
de ‘baas van de politie’ vertellen in het Trefpuntcafe te Ben-

nebroek. Daar staan op vrijdag
6 maart vanaf acht uur de deuren weer open en om ca. half
negen komt de burgemeester
aan het woord. Na een drankje
en een hapje kan ieder zijn vragen aan hem kwijt.
Het Trefpuntcafé bevindt zich
achter de geref. kerk in Bennebroek aan het Akonietenplein.
U bent zeer welkom. Voor verdere informatie: www.trefpuntcafe.nl

voor relax- en ontspanningsbehandelingen. Drie behandeltafels om de balans te herstellen met o.a. stoelmassage. hotstonemassage, magnetiseren en
nieuw is gezicht en handmassage. Maar ook voetreflexologie en
tenen lezen. Vanuit de creatieve
hoek kun je terecht bij spiritueel
beschilderd aardewerk, de kristallen raamhangers, bijenwastekeningen, de prachtige stenencollectie en de Godinnenrituelen
van Erika Veen. Nieuw dit keer
zijn de magiërs van Mandragora
die maandelijks een heksencafé
organiseren en een kruiden verkooptafel hebben.
Daarnaast is er handlijnkunde en numerologie en kun je
een familie-opstelling maken bij
Thea de Wit.
Voor uitgebreide informatie kijk
op www.nickysplace.nl of bel:
023- 5321009 (Nicole van Olderen).
Tot ziens In het ouderensteunpunt aan de van Oosten de
Bruynstraat 60, hoek Westergracht achter de Bavo Basiliek
in Haarlem.

’t Is weer Vrijdag:
Game Avond
Heemstede - Lekker een
avond gamen op vrijdag 13
maart met je vrienden en vriendinnen! De ultieme game-estafette! Alle spellen worden uit de
kast gehaald. ‘t Is weer Vrijdag
is altijd in de jongerenruimte van Plexat de Luifel, Herenweg 96, Heemstede, van 20.00
tot 22.00 uur. De entree is 2
euro per avond.

bare hobby uit te kunnen oefenen. Op zo’n groot evenement
komen nu eenmaal veel bezoekers. Een uitstekende graadmeter voor het niveau waarop je als creatief hobbyist bezig bent. Vindt men je werkstukken mooi dan is er altijd wel iemand die iets wil kopen. De verkoop van amateurkunst is er om
weer financiële middelen te genereren om nieuwe materialen
en gereedschappen aan te kunnen schaffen.
Wie bij Artistieke Handen iets
aanschaft voor thuis of om cadeau te geven, die is verzekerd
van een uniek werk, waarvan er
maar één bestaat. Er is geen galerie ter wereld die zoveel variatie aan kunst in huis heeft; keramiek, sieraden, tiffany, origami,
filigraan, houtsculpturen en nog
veel, heel veel meer.
U bent van harte welkom op de
Amateurkunstbeurs Artistieke
Handen. Entreeprijs is 6,50 euro en voor 65+ kost het 5,50 euro. Kinderen onder de 12 jaar ,
onder begeleiding, gratis, evenals het parkeren!

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

Melk
Drink ik slechts
Van de fabriek;
Soms links, soms rechts.
M’n neefje, wat ontrouw,
Werd veelal gezoogd,
Door menig ander vrouw.
Maar je gelooft ’t niet,
Hij staat nu droog,
Dankzij een travestiet!
H.v.D.

Uitverkocht
Heemstede - De volgende
voorstellingen in Theater
de Luifel zijn uitverkocht:
Het Volk - Oidipoes op
zaterdag 7 maart en Ivo
de Wijs en Pieter Nieuwint
- Literair Variétwee op
vrijdag 27 maart.

Girls Only Visagie
in Plexat
Heemstede - Woensdag 18 en
25 maart is er in Plexat een middag voor alleen maar meiden in
Plexat! Welke kleuren passen het
beste bij jouw gezicht?
En wat is het verschil tussen
dag- en avondmake-up? In twee
middagen wordt je door een professionele visagiste wegwijs gemaakt in de wereld van de make-up. Lekker zelf experimenteren met de adviezen van visagiste Laura Seggelink.
Het zijn vooral doe-middagen:
een echte Girls Only Workshop
dus. Er is make-up aanwezig.
Deze middagen zijn altijd populair, dus geef je snel op.
Deze girls-only-middagen zijn op
de woensdagen 18 en 25 maart
van 16.00 tot 17.30 uur in Plexat
- de Luifel, Herenweg 96, Heemstede. Kosten: 10 euro. Heb je zin
om mee te doen?! Geef je dan zo
snel mogelijk op: 023-548 38 28.
Of e-mail plexat@casca.nl

‘Waar ga jij heen
met die tegel?’
Heemstede – Op de Rijnlaan
zijn de ruiten van een bushokje vernield. Ook op de Kadijk lagen de ruiten van een bushokje
eruit. Daar zagen de agenten een
jongen wegfietsen met een tegel
op zijn bagagedrager. Die tegel
bleek een zelfde tegel als een
tegel die tussen de glasscherven
van het bushokje lag. De jongen is aangehouden op verdenking van vernieling van de ruiten
van beide bushokjes. Hij bleek
een 17-jarige Heemstedenaar.
De verdachte is meegenomen
naar het bureau en daar ingesloten. Onderzocht wordt of hij
vaker vernielingen heeft gepleegd. Tegen de verdachte wordt proces-verbaal opgemaakt.
De 17-jarige jongen heeft bij verhoor de vernielingen bekend.
Samen met een vriend heeft hij
de ruiten van vijf bushokjes ingegooid. Tegen het tweetal is
procesverbaal opgemaakt en
ze zullen ook de schade mogen
vergoeden.

Gratis winkelen?!
Heemstede - Personeel van een
supermarkt aan de Blekersvaartweg betrapte zaterdagmiddag
28 februari een 53-jarige man
uit Heemstede op de diefstal van
een tas vol boodschappen. De
man is aangehouden en overgedragen aan de politie. De man
is meegenomen naar het bureau
en bekende daar de diefstal.
Tegen hem is procesverbaal opgemaakt.
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Kindertuinenproject Casca start in april

“Ik wist niet dat boerenkool
er zo uitziet”
Heemstede - Binnenkort krijgen alle basisscholieren van
groep 6 en groep 7 in Heemstede een inschrijfformulier mee
naar huis voor kindertuinen. Het ooit populaire schooltuintje
bestaat al circa twintig jaar niet meer. Zien hoe alles groeit en
bloeit in je eigen tuintje kan weer vanaf 9 april a.s. Volkstuinenvereniging Groenendaal start dit project in samenwerking
met Casca. Een leuke manier, aldus Mik van der Bor, secretaris van de vereniging, voor kinderen om lekker buiten bezig te
zijn. Het kost maar een uurtje per week en je krijgt er heel wat
voor terug. Kennis over de natuur en zelf gekweekte groente
en bloemen om mee naar huis te nemen.
Oudere inwoners van Heemstede herinneren het zich vast. Aan
de Herenweg lagen de schooltuintjes waarheen je wekelijks
met de schoolklas naartoe fietste. Het was verplicht, dus of je
het nou leuk vond of niet, je ging
met schop en spade aan de slag.
Ineens merkte je dat het toch
wel grappig was om die nietszeggende zaadjes te zien op-

Het initiatief om tuinen voor kinderen een nieuw leven in de blazen komt van haar. Het verschil
met de schooltuinen van toen
is dat het nu een activiteit buiten schooltijd is geworden. Ze
kreeg een tip over een kindertuinenproject in Bussum, waar
ze een jarenlange ervaring hebben met tuintjes voor 150 kinderen. Met het draaiboek van Bus-

bloeien tot iets waar jij of in ieder geval je moeder iets mee
kon. Met het mooie weer kwamen bloemkolen en kroppen sla
plotseling uit de grond. Je nam
bloemen mee naar huis, armen
vol. Het was eigenlijk hartstikke
leuk, want je was trots op het resultaat van je inspanningen. Mik
van der Bor weet uit ervaring dat
dit al reden genoeg is voor de
kids van nu om een eigen tuintje
te hebben. Maar er zit nog een
andere gedachte achter: “Kinderen van deze tijd weten vaak
niet meer waar sperziebonen en
aardappelen vandaan komen. En
in de winkel liggen veel voedselproducten die kant-en-klaar
voorgesneden zijn. Zien hoe het
langzaam groeit heeft ook een
opvoedkundige functie. Dat is
mooi meegenomen.”

sum in de hand ging Mik van de
Bor vorig jaar van start met een
groep Haarlemse kinderen. Vanaf volgende maand is de Heemsteedse jeugd aan de beurt. Ze
krijgt de beschikking over een
stuk land van 380 vierkante meter. Aan de Leidsevaart, tussen
de Amsterdamse waterleidingduinen en het station Heemstede/Aerdenhout, worden tuintjes
van 1 bij 6.50 meter gecreëerd.
Voor het cursusbedrag van 45
euro krijgen de kinderen 23 lessen, elke donderdag van 16.0017.00 uur. Alle materiaal, zaaigoed, pootgoed en plantgoed
zijn inbegrepen en voor schoffels, harken en scheppen wordt
gezorgd. Van de Meerlanden
en van de gemeente Heemstede ontving ze een bescheiden
subsidiebedrag. Samen met een

Werk van Edense kunstenaars
in Heemstede

Heemstede - Vanaf 4 maart exposeert de groep KEO (kunstenaars Ede en Omgeving) in Het Kunstbedrijf. 8 Kunstenaars met
zeer divers werk, schilderijen , bronzen beelden, keramiek en zijdepanelen tonen hun werk. Het Kunstbedrijf bevindt zich aan de
Raadhuisstraat 56a.

aantal vrijwilligers begeleidt Mik
van der Bor de kinderen bij hun
avontuur in de natuur. Naast instructies over hoe ze de tuintjes moeten onderhouden, leren
de kinderen spelenderwijs over
de beestjes in de grond en over
bloemen en plantjes.
Natuurlijk stoppen plantjes niet
met groeien in vakantietijd, dus
wordt er gewoon verder getuinierd in de zomer. Maar dan op
de woensdagavond tussen 19.00
en 21.00 uur. Een mooie gelegenheid voor de ouders of grootouders om eens mee te gaan.

Enthousiaste vrijwilliger
gevraagd
Casca ondersteunt het project
met de organisatie van de inschrijvingen en de administratie. Jongeren werker bij Casca Margo Pouw: “Deze activiteit
voor kinderen sluit prima aan bij
het werk dat wij doen bij Casca.
Mik heeft deze kindertuinen met
een groep kinderen in Haarlem
gedaan en dat was een succes.
Je moet wel een beetje doorzettingsvermogen hebben en niet
zo bang zijn voor vuile handen.
Als kinderen weg zijn met vakantie, nemen de vrijwilligers de
zorg over. Dus je kunt gerust een
paar keer missen. Eigenlijk hebben we nog een vrijwilliger nodig, bij voorkeur een man. Hij
moet bereid zijn een uurtje per
week de kinderen te helpen. Deze persoon krijgt een eigen stukje land en alle materiaal waarover ook de kinderen beschikken.” Mik: “Kinderen weten vaak
wel hoe ze voor hun huisdier
moeten zorgen. Een tuin moet
je ook met regelmaat onderhouden; dat zit in dezelfde lijn. Uit
de verslagen die ik kreeg van de
Haarlemse kinderen lees ik veel
enthousiaste verhalen. Zoals die
van Lukas. Hij schrijft: Ik wist niet
dat boerenkool en bieten er zo
uitzagen. Wij kopen dat altijd gesneden. Mijn ouders waren heel
trots en blij met al die dingen en
ook de kikkers en eenden vond
ik superleuk. Jammer dat het afgelopen is”
Voor meer informatie: Margo
Pouw bij Casca: 023-5483828.
Mirjam Goossens

Lahnemann, specialist in
CV en loodgieterwerk
Heemstede – In 1995 begon Bob Lahnemann met een
loodgieterbedrijf met een flinke technische opleiding èn afkomstig uit een ondernemersfamilie. Genoeg voor een goede
start en zoals in de jaren daarna bleek, goed voor continuïteit
en uitbreiding van medewerkers. Sinds 1 maart heeft Lahnemann er een specialist bij op het
gebied van centrale verwarmingen. Ronald Gruijters is het team
komen versterken, hij installeert,
repareert en onderhoudt niet alleen het huismerk Nefit, maar
ook merken als Atag, Vaillant,
Bosch of Remeha. Een prettige
vent om in huis te hebben.
Zo kennen ze er meer bij het
nog jonge installatiebedrijf dat
nu met zes man in de buitendienst, al het voorkomende dakwerk vakkundig maakt, platte
daken, pannendaken en al het
lood-zink-en koperwerk. Voor
het vernieuwen van de badkamer of toilet, bidet, douche, bad,
alle sanitaire installaties maken
ze perfect. Water gasleidingen
en riolering, ieder team heeft zijn
eigen servicewagen mee om efficiënt te kunnen werken. Al-

les onder handbereik, die mensen zien de klanten graag terugkomen. Vaste klanten weten dat
ze netjes werken, daar zijn ze op
bescheiden wijze toch wel trots
op. Op het kantoor aan de Limburglaan 6A stuurt Sylvia als een
motor het geheel aan, maakt de
planningen, is telefoniste, maakt
offertes, denkt mee; zij is uit het
bedrijf niet meer weg te denken. Bénédicte Lahnemann doet
de administratie, zo maak je met
elkaar een familiebedrijf. Zo
voelt dat aan en dat werkt gewoon lekker. Eigenaar Bob Lahnemann kan zich inleven in de
wensen van klanten, hij kan gemakkelijk overleggen hoe een
werk aangepakt moet worden
en met zijn vakkennis ingevuld
moet worden. Uw loodgieter
met de persoonlijke aanpak in
Heemstede, Bennebroek en omgeving. Hij heeft een succesvolle
samenwerking met Bank Bouw
BV uit Heemstede, het bouwbedrijf van de bekende Han Bank.
U vindt Lahnemann Installatiebedrijf aan de Limburglaan 6A
in Heemstede , tel. 023 5281370,
e-mail: info@lahnemann.nl
Ton van den Brink

Kinderkleding en speelgoed
voor een prikkie
Bennebroek - Het is weer tijd
voor de kinderkleding-voorjaarsbeurs van Bennebroek. Deze wordt gehouden op zaterdag 21 maart in de Franciscusschool (Kerklaan 6) van 10.00 –
11.30 uur. Iedereen die spullen
wil komen inbrengen kan langskomen op de vrijdagavond voor
de beurs, 20 maart van 19.00 tot
21.00 uur. Het gaat om zomerkleding, dus geen truien en dikke jassen en er wordt een maximum gehanteerd van 30 stuks

kleding per inbrenger. Speelgoed en babyspullen zijn zeer
welkom. De prijs van de spullen
wordt in overleg bepaald.
Van de opbrengst is 30% bestemd voor de Franciscusschool,
70% is voor de inbrenger.
Het geld van de verkochte spullen kan zaterdagmiddag van
14.00 tot 14.15 uur worden opgehaald. Niet opgehaalde kleding gaat naar een goed doel.
Verdere informatie kunt u krijgen
bij Sylvia Boon 023-5849813.

Trio Fontezuela bij Geestgronden
Bennebroek - Trio Fontezuela
bestaande uit Monique Mijnals,
Dennis ‘Bigfoot’ Breidel en Valentijn van de Griendt treden op
in recreatiecentrum De Linden

op 5 maart. Dit centrum vindt u
aan de Rijksstraatweg 113. Meer
info? Bel 023-5832911. Aanvang
14.00 uur. Het trio verzorgt muziek uit de jaren 60/70.
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ROC Nova College
houdt Open huis
Regio - Het ROC Nova College houdt woensdag 11 maart van
17.30-20.30 uur Open huis voor vrijwel alle opleidingen in de
regio IJmond, Haarlem, Haarlemmermeer, Amstelveen en de
Duin- en Bollenstreek. Tijdens het Open huis staan het brede
opleidingsaanbod, met veel nieuwe opleidingen, én de juiste
beroepshouding centraal.
Het Nova College verzorgt een
uitgebreid aanbod aan middelbare beroepsopleidingen Economie, Techniek en Zorg & Welzijn.
Voor volwassenen verzorgt Nova
College bovendien cursussen inburgering, lezen, schrijven, vmbo-tl, havo en vwo. Op het Nova College leren cursisten meer
dan alleen een beroep. Niet alleen de nodige kennis en vaardigheden zijn belangrijk; de juiste mentaliteit is ook van groot
belang om succesvol te zijn.
Nieuwe opleidingen
Vanaf september breidt het Nova College het opleidingsaanbod sterk uit. In Beverwijk starten opleidingen Beveiliging, Mode Handel, Transport & Logistiek en avondopleidingen Motorvoertuigentechniek. In IJmuiden start de opleiding Schipper
Rondvaart. In Haarlem beginnen
de opleidingen Coördinator Beveiliging, Medewerker Sociale

Zekerheid, Medewerker Personeel en Arbeid en Sociaal Cultureel Werker. CIOS Haarlem komt
met de nieuwe SB-opleiding
Sport, Gezondheid en Vrijetijdsmanagement en met de opleiding Artiest: Theater. In Hoofddorp wordt het aanbod uitgebreid met de opleidingen Wonen, Medewerker Sociale Zekerheid, Medewerker Personeel en
Arbeid, Sociaal Cultureel Werker en avondopleidingen Motorvoertuigentechniek. In Lisse
starten opleidingen Verzorgende, Kraamverzorgende, Medewerker Maatschappelijke Zorg,
Onderwijsassistent en avondopleidingen Motorvoertuigentechniek.
Bijscholen in het
voortgezet onderwijs
Voor volwassenen verzorgt het
Nova College overdag en ’s
avonds voortgezet onderwijs:
vmbo-tl, havo en vwo. Men kan

kiezen uit de vakken Nederlands,
Engels, Frans, Duits, Spaans,
Turks, aardrijkskunde,
geschiedenis, maatschappijleer,
economie, informatica, management & organisatie, wiskunde,
natuurkunde, nask 1, scheikunde, nask 2, algemene natuurwetenschappen, biologie en tekenen. Er zijn ook schakelklassen Frans, Duits, wiskunde A en
B, wiskunde vmbo/havo en wiskunde havo/vwo.
Naast volledige vakken kan men
kiezen uit een uitgebreid aanbod
aan bijscholingen talen en wiskunde. Daarin kan men specifieke vaardigheden leren en trainen zoals spelling, grammatica
of uitspraak. Voor de bijscholingen geldt: starten kan het hele
cursusjaar.
Bedrijven en cursisten
Tijdens het Open huis krijgen
bezoekers niet alleen informatie van docenten en voorlichters,
maar ook van stagebedrijven en
(oud)cursisten. Zodoende krijgen belangstellenden een compleet beeld van hoe het is om een
opleiding te volgen op het Nova
College: wat leer je, hoe leer je
en hoe is de sfeer op school.
Meer informatie tijdens het Open
huis op woensdag 11 maart van
17.30-20.30 uur. Voor alle bezoekadressen website www.novacollege.nl/openhuis en telefoon
(023) 530 20 10.

Kids for Animals actie

Maak met jouw oude
mobiel een ander mobiel!
Regio - Dat is de leuze waarmee de Kids for Animals (de
jeugd afdeling van de Dierenbescherming Haarlem eo)
hun actie voor de hulphonden
gaan voeren.
Wie zij mobiel maken met hun
oude mobiel zijn lichamelijk
gehandicapten, die dankzij
een hulphond zelfstandig door
het leven kunnen. Het opleiden van een pup tot hulphond kost geld. En oude mobiletelefoons leveren geld op
waarmee de Stichting Hulphond een pup kan opleiden.
Een pup wordt getest op geschiktheid op de leeftijd van
zeven weken. Daarna gaat hij
een periode in een pleeggezin,
waarna zijn opleiding begint.
De Kids for Animals zijn op
jacht naar oude mobiele telefoons en roepen de inwoners
van Haarlem e.o. op om op zaterdag 7 maart hun oude mobiele telefoon(s) te komen inleveren bij Burcht Ter Kleef
in de Stads kweektuinen aan
de Kleverlaan 9 in Haarlem.
Zij houden daar die dag een

clubdag, die in het teken staat
van de hond. Zo is er ’s morgens een hondengedragstherapeute te gast die het één en
ander vertelt over honden en
hun gedrag; daarna geeft een
snuffelhond een demonstratie
van zijn kunnen. De kids gaan
ook een hondenbordje knutselen. In de middag komt iemand die gebruikt maakt van
een hulphond, vertellen hoe
het is om een hulphond te
hebben. Daarna is er tijd voor
hondengezelschapsspelletjes.
Kinderen die geen lid zijn, zijn
ook van harte welkom. Kijk
ook op www.kfahaarlem.dierenbescherming.nl.

Verzamel de letters in de hokjes en kom tot een wel heel lieve oplossing.

Stuur uw oplossing naar: redactie de Heemsteder, Visserstraat 10, 1431 GJ Aalsmeer.
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Matangi Quartet komt naar Heemstede
Heemstede - Het Matangi
Quartet met medewerking van
altvioliste Edith van Moergestel,
komt naar Heemstede met het
programma Leve Mendelssohn!
Violosten Maria-Paula Majoor
en Daniel Torrico Menacho,
Karsten Kleijer, altviool en cellist Arno van der Vuurst,vormen
dit kwartet dat te boek staat
als een van de meest veelbelovende kamermuziekensembles
van Nederland. Met hun gloedvolle spel en vlotte presentatie
zijn de musici boegbeelden van
een nieuwe generatie klassieke musici: communicatief, uitdagend en verfrissend veelzijdig. Ze traden op met rockzangeres Frédérique Spigt, maakten een dvd met Herman van
Veen en zijn in uitgebreide for-

matie te horen op de cd Street
Tango van Carel Kraaijenhof
en in 2006 ondernamen ze een
succesvolle tournee met Youp
van ’t Hek. Met deze baanbrekende uitstapjes buiten de klassieke muziek slagen de Matangi’s erin nieuw publiek warm te
maken voor het strijkkwartet.
In essentie draait het bij het
Matangi Quartet steeds om één

ding: het voelbaar maken van
de energie, passie en opwinding die in alle goede muziek
besloten ligt. Afgelopen november heeft het Mantangi Quartet
de derde prijs gewonnen op het
5e Internationale Kamermuziekconcours in Weimar. Programma: Schumann, strijkkwartet op
41/2 Mendelssohn, Thema con
variazoni, op 81/1, Mendelssohn,
strijkkwintet op 18 m.m.v. Edith
van Moergastel, altviool.
Woensdag 11 maart om 20.15
uur in Het Oude Slot, ingang
aan de Ringvaartlaan, Heemstede. Toegang: 17,50 euro/ 15,00
euro. Reserveren kaarten 0613133626 of www.podiumoudeslot.nl. Indien voorradig voor het
concert aan de zaal.

In Spaarne Ziekenhuis Heemstede

Diëtistenpraktijk ‘Voedingsadviesbureau
De Winter’ geopend
Heemstede - Sinds 1 februari
jl. heeft Voedingsadviesbureau
De Winter een nieuwe vestiging
in het Spaarne Ziekenhuis van
Heemstede. De locatie van deze
diëtistenpraktijk gaat binnen en
buiten de muren van het ziekenhuis komen tot verdere kwaliteitsverbetering in de voedingsvoorlichting.
Bij Voedingsadviesbureau De
Winter zijn ze met vier diëtisten
werkzaam. Collega Angelika Alderen-van der Vecht zal starten
met de praktijk in Heemstede.
Zij heeft veel ervaring met cliëntenbegeleiding en is in het bijzonder gespecialiseerd in voedselovergevoeligheid en nierproblematiek.
Bij een diëtist denken veel mensen meteen aan overgewicht. In-

derdaad begeleiden de diëtisten in de praktijk veel cliënten
die willen of moeten afvallen.
Maar mensen komen ook vaak
met heel andere vragen. Bijvoorbeeld hoe men als vegetariër
gezond kunt eten, of aan welke
voedingsrichtlijnen iemand zich
moet houden als hij/zij een bepaalde aandoening heeft zoals
diabetes of darmproblematiek.
Mensen van alle leeftijden bezoeken de praktijk, ook veel kinderen. “Kinderen met overgewicht komt in de praktijk steeds
vaker voor”, geven de diëtisten
aan. Ze zijn er op ingesteld. “Wij
gaan dan spelenderwijs met deze kinderen aan de slag en hebben daarvoor ook zelf methodes
ontwikkeld.” Andere specialisaties van Voedingsadviesbureau

de Winter zijn eetproblemen (zoals anorexia en boulimia), voedselallergie en nierproblematiek.
De gesprekken met de diëtist
gaan niet per se over wat je wel
en niet mag eten. Het voedingspatroon hangt namelijk sterk samen met iemands dagelijkse gewoontes en de situatie thuis. Verandering van eetgedrag moet op
een manier gaan die in te passen is in het dagelijkse leven. Alleen zo is gezond eten ook daadwerkelijk op de lange termijn vol
te houden.
Diëtistische behandeling wordt
op verwijzing van een arts vergoed vanuit het basispakket
van de zorgverzekering. Artsen
en specialisten kunnen patiënten vanaf heden doorverwijzen
via het volgende nummer: 0642249537. Meer informatie is te
vinden op onze website (www.
voedings-advies.nl).

Boekenweek in Bosbeek

Schrijfster Joke Linders en Boekhandel Blokker
presenteren zich
Heemstede - Maandagmiddag
16 maart verzorgt Joke Linders
een lezing in zorgcentrum Bosbeek aan de Glipperdreef 209 in
Heemstede. Aanvang 15.00 uur.
De aanleiding is haar onlangs
verschenen boek Witte zuster in
donker Afrika en gaat over haar
tante Aagje Wesselingh. Boekhandel Blokker is aanwezig met
een boekenkraam. Geïnteresseerden zijn welkom, toegang
gratis, aanmelden via receptie
Bosbeek: 023 – 8929900.
De activiteit wordt georganiseerd in het kader van de Boekenweek 2009, die wordt gehouden van 11 t/m 21 maart.
Joke Linders komt vertellen over
haar boek Witte zuster in donker Afrika, portret van een boe-

renfamilie. Na de dood van haar
moeder, de jongste zus van
deze Aagje, vond Joke Linders
de brieven van haar tante terug. Ze bevatten een even boeiend als onthutsend verhaal over
het leven dat missionarissen een
eeuw geleden leidden.
Aagje Wesselingh is tien jaar,
als ze besluit later de negers in
Afrika te gaan helpen. In 1913
treedt ze in bij de witte zusters en vertrekt ze naar Algerije waar ze voorbereid wordt op
een leven in de tropen. Ze wordt
ernstig ziek en pas als de Eerste Wereldoorlog voorbij is, kan
ze in Oeganda aan de slag. Bijna wekelijks schrijft ze brieven
naar huis om te vertellen hoe
het daar is.

De lezing is voor bewoners van
Bosbeek, ook zijn geïnteresseerden uit de regio welkom.
Een aantal bewoners van Bosbeek, zusters van de Congregatie der Voorzienigheid, hebben
zelf in de missie gewerkt. Joke
Linders zal voor de pauze over
haar boek vertellen. Na de pauze is er gelegenheid om vragen
te stellen. Opgeven via de receptie van Bosbeek is noodzakelijk: 023 - 8929900.

Afternoon Melange in de Oude Kerk
Heemstede - Een melange van
verschillende soorten thee is
vaak iets heel bijzonders! Het
is ook de titel van een bijzonder
Theeconcert dat plaatsvindt op
zondag 15 maart om 15.00 uur
in de Oude Kerk aan het Wilhelminaplein in Heemstede.
Wat is die bijzondere
melange?
Het koor Plus Minus onder leiding van mevrouw Wil Bakker
brengt u een uur lang een zeer
divers programma dat bestaat
uit onder meer het Ave Verum
van W.A. Mozart, een medley van
de Beatles, Morning has broken
van Cat Stevens een Zuid-Afrikaans wiegeliedje met de titel
The lion sleeps tonight.
Het koor wordt deze middag
begeleid door Ab Loof, piano,
Oksana Polman, piano, Anne-

ke van Brakel, cello, Irene Oosting, klarinet en Oscar Cnossen
op slagwerk.
Het koor Plus Minus is in 1995
ontstaan uit een aantal enthousiaste stemmen die hadden
meegewerkt aan een musical.
Het bestaat uit 21 leden in de
leeftijd van plus/minus 45 jaar
en treedt vaak op.
De dirigent, mevrouw Wil Bakker, is ook cantrix van de Cantorij.
Zoals gebruikelijk is ook dit concert gratis, bij de uitgang wordt
gecollecteerd om de onkosten te
bestrijden. Wat overblijft is voor
het Restauratiefonds van de Oude Kerk.
Na afloop bent u van harte welkom in de naastgelegen Pauwehof om daar wat na te praten
onder het genot van thee, koffie en gebak.

Internationale Vrouwendag,
ook in Heemstede
Heemstede - De plaatselijke groep van Amnesty International organiseert op 7 maart een handtekeningenactie
op de Binnenweg ter gelegenheid van de internationale vrouwendag. Op 8 maart wordt in dat verband aan de
bezoekers van plaatselijke kerken gevraagd om kaarten
te sturen naar regeringsleiders in Iran en Congo.
Jaarlijks wordt op 8 maart,
internationale
vrouwendag,
wereldwijd actie gevoerd voor
gelijke rechten voor vrouwen.
In Colombia valt op dit gebied
nog veel te verbeteren, bijvoorbeeld op het gebied van
seksueel geweld tegen vrouwen. Daarom roept Amnesty
president Uribe op om maatregelen te nemen om vrouwen
en meisjes te beschermen
tegen geweld, in het bijzonder verkrachting en andere vormen van seksueel geweld. Ook moet er een einde
komen aan straffeloosheid. Dit
betekent dat de Colombiaanse
regering geweld tegen vrouwen moet onderzoeken en de
daders moet berechten.
Op zaterdag 7 maart aanstaande kan iedereen deze

oproep ondertekenen bij de
Amnesty kraam voor de INGbank aan de Binnenweg in
Heemstede. Op 8 maart wordt
aan bezoekers van kerken in
Heemstede en Bennebroek
gevraagd zich door het versturen van kaarten het lot aan
te trekken van mensenrechtenverdedigers die zich vooral richten op vrouwenrechten
in Iran en in Congo.
In Iran gaat het om vrouwen die
werkten bij het Centrum voor
verdediging van de mensenrechten dat eind december 2008 door de autoriteiten
werd gesloten.
In Congo gaat het om vrouwen die werken bij organisaties om seksueel geweld tegen vrouwen te voorkomen
en de vrouwenrechten te bevorderen.
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Extra kansen op arbeidsmarkt
voor schoolverlaters
Regio - ROC Nova College lanceert een plan om te voorkomen
dat cursisten die binnenkort hun opleiding afronden, de dupe
worden van de recessie omdat er geen banen in hun vak zijn.
Schoolverlaters in de branches waar de komende tijd weinig
of geen personeel wordt aangenomen, krijgen bij het Nova
College de kans zich verder te scholen. Daardoor vergroten zij
hun kansen op de arbeidsmarkt en stellen zij hun toetreden tot
de arbeidsmarkt uit tot betere tijden.
Het plan bestaat uit twee delen. Het eerste is voor cursisten niveau 4 (het hoogste mbo
niveau). Het tweede is bestemd
voor alle mbo cursisten, die de
binnenkort hun opleiding afronden. Deelname is uiteraard vrijwillig en bij de keuze voor extra
scholing staan arbeidsmarktperspectief, ambitie en talent van de
cursist centraal.
Doorstromen naar hbo
Om te beginnen wil het Nova
College de doorstroom van mbo
naar hbo bevorderen. Cursisten
mbo niveau 4, die oorspronkelijk
niet van plan waren om door te
stromen naar het hbo (= niveau
5) kunnen een schakeltraject
mbo-hbo volgen. Daarin bereiden zij zich voor op de verwan-

te hbo-opleiding van hun keuze
voor een naadloze overstap.
Tevens wil het Nova College,
zo mogelijk met het hbo, versneld komen tot het aanbieden
van tweejarige hbo trajecten op
Associate Degree niveau (AD).
Tweede mbo-opleiding
Het tweede onderdeel van het
plan is bestemd voor mbo cursisten niveau 2, 3 en 4 en bestaat uit het aanbieden van een
tweede verwante mbo-opleiding
in een verkort traject. Een voorbeeld is een cursist Werktuigbouwkunde of Elektrotechniek
die na zijn opleiding overstapt
naar Algemene Operationele Techniek (AOT). Bedrijven als
Nuon, HVC Alkmaar, Afval Energie Bedrijf Amsterdam, Cargill

en Koninklijke Landmacht hebben grote behoefte aan AOT’ers
en garanderen een baan. Een
ander voorbeeld is een cursist
Bouwkunde die na zijn opleiding
overstapt naar Infratechniek om
daarna kans te maken op werk
in infrastructurele projecten die
de overheid de komende tijd wil
realiseren.
Ook voor huidige werknemers
Werknemers die nu hun baan
(dreigen te) verliezen, kunnen
ook profiteren van de mogelijkheden die Nova College biedt
tot versneld op- of omscholen.
Op basis van een EVC-traject
wordt vastgesteld wat iemand al
kan en weet en wat nog geleerd
moet worden. Dat resulteert in
een individueel scholingsplan
dat bekostigd kan worden uit
het scholingsbudget dat minister Donner van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid op 24 februari bij de opening van een mobiliteitscentrum Haarlem beschikbaar heeft gesteld.
Voor meer informatie www.novacollege.nl.

Start Nationale Sportweek
Heemstede - Van 18-24 april
vindt de nationale sportweek
plaats. Een ideaal moment
om kennis te maken met allerlei sportmogelijkheden in
Heemstede en Zandvoort.
Daarom organiseert Sportservice Heemstede Zandvoort in samenwerking met
het NOC*NSF, de KVLO, vereniging Sport en Gemeenten
en vele sportaanbieders ‘de
Nationale Sportweek’. Een
week met allerlei Open dagen bij organisaties die een
sportaanbod realiseren voor
de inwoners van de gemeente Heemstede en Zandvoort.
Maar niet alleen in Heemstede en Zandvoort, in héél Nederland zetten verenigingen
hun deuren wagen wijd open
voor iedereen die graag meer
wil bewegen.
“Toe aan wat extra lichaamsbeweging? Maar u weet niet hoe,
of waar? Het liefst bij u in de
buurt en onder deskundige begeleiding? Doe dan mee met de
Nationale Sportweek. Een week

lang ruiken aan een beweegvorm die bij u past. En nog leuk
ook! TIP: Vraag uw buurvrouw,
-man, vriend(in) of familie om
mee te gaan, samen bewegen is
tenslotte minstens zo leuk.
Vanaf 18 april kunt u ruiken aan
(hard)lopen, fietsen, zwemmen,
dansen, gymnastiek, badminton, volleybal en diverse andere
beweegvormen. Een week lang
kunt u onder professionele en
deskundige begeleiding starten
met (meer) bewegen. Nieuwsgierig naar het aanbod bij u in
de buurt? Kijk dan op www.
nationalesportweek.nl of surf
naar de website www.sportserviceheemstedezandvoort.nl.
Vanaf 5 april vindt u hier een
overzicht van alle activiteiten tijdens de Nationale sportweek bij
u in de buurt.
Dertig minuten bewegen
De gemeente Heemstede en
Zandvoort zijn twee van de vele
beweeglocatie onder Start met.
Start met is een actie van de
campagne 30minutenbewegen
en wordt uitgevoerd door het

Nederlands Instituut voor Sport
en Bewegen (NISB). De campagne wil Nederlanders kennis laten maken met de Nederlandse Norm voor Gezond Bewegen, vijf dagen in de week 30
minuten matig intensief bewegen voor volwassenen en voor
jongeren en kinderen 60 minuten per dag.
Persoonlijk sportadvies
Wilt u meer weten over de sport
mogelijkheden in Heemstede
en/of Zandvoort? Aarzel dan
niet en bel! Sportservice Heemstede-Zandvoort, Steffen van
der Pol, telefoon: (023)-5740116
of e-mail: svanderpol@sportserviceheemstedezandvoort.nl
Sportorganisaties
Verenigingen of sportorganisaties die graag deel willen nemen
aan de nationale sportweek in
Heemstede en/of Zandvoort
kunnen zich hiervoor aanmelden op de website van Sportservice Heemstede-Zandvoort.

‘Watermusic’
in Sint Jacob in de Hout

Regio - Op zondag 8 maart
speelt percussionist Ernesto Arrendell in St. Jacob in de
Hout te Haarlem. Hij komt met
zijn muziektheater en verzorgt
de voorstelling ‘Watermusic’.
Zelf omschrijft hij zijn voorstelling het liefst als klankverhalen
of toonschilderingen die worden ondersteund middels projectie van beelden uit de na-

tuur. Een boeiende combinatie van geluid en beeld, met de
natuur als onuitputtelijke inspiratiebron.
Aanvang: 14.30 uur. U bent van
harte welkom in Jacob’s Plaza
vanaf 14.00 uur.
Gasten betalen 4,- euro. Het
zorgcentrum bevindt zich aan
de Zuiderhoutlaan 1.

Bridge BC Bel Air

Andre en Martien nog niet
uit de gevarenzone
Regio – Er werd weer gebridged op donderdag 26 februari. De top drie in deze serie is het zelfde gebleven, alleen moesten Hilda en Henk
Uittenbroek met een score van 45,83% hun tweede plaats afstaan aan Joke v.
Dam en Anita v.d. Meulen. De
eerste plaats blijft met een
verschil van 20% in handen
van de aanstaande kampioenen Irma v. Roosmalen en
Tine Posthuma. Jan en Joop
Warmerdam herstelden zich
behoorlijk door nu de avondwinst te pakken met 57,99%.
Het verschil in de A lijn tussen de eerste acht plaatsen
was maar 6%.
André en Martien Mesman zijn
het spoor een beetje kwijt. Ook
nu kwamen zij met 39,58% niet
uit de gevarenzone. Voor Lucie Doeswijk en Siem v. Haaster zal het verblijf in de A lijn
wel tot een serie beperkt blijven, maar deze ervaring pakken
zij hun niet meer af. Kees Doorn
en Gert v.d.Beld behaalden
55,56% en klommen uit het dal
en staan nu op negen. De strijd
om de slemkampioen is weer
spannend geworden. André en
Martien bleven op 14 punten
staan en Joke v.d. Lans en Helmie v.d. Berg boden op spel 19
klein slem Sans en kwamen ook
op 14. Liesbeth Warmerdam en
Ans Pieters staan op 13 en twee
paren op 11.
Ali Boeder was nog ziek zodat
Ronald v.d. Holst weer aan Peter
v.d. Raad gekoppeld werd. Dit
paar raakt op elkaar ingespeeld,
want met 70% werden de paren in de B het bos in gestuurd.
Als Ronald of Ali nog een keer
met een invaller spelen is hun
promotie van de baan. Nellie en Niek Koopman trokken
zich daar niets van aan en behaalden 55.42% en staan nu op
de eerste plaats en gaan weer
richting A lijn. Ook Ria Lengers en Wieck v. Baars zijn op
de weg terug. Met 55% staan zij
op plaats drie. Hannie Koek en

Yvon Tromp kwamen “maar” tot
50,83% en moesten een plaats
in de top drie prijsgeven.
Ria Brandwijk en Ingrid Roosendaal waren aan elkaar gekoppeld en dat liep niet best.
Met de reglementaire 45% mogen zij hun handen dicht knijpen (41,25%) Samen met Ina
Langeveld neemt Ria de laatste
plaats in. Met 1% verschil staan
Annie Touw en Wil v. Dijk er ook
niet best voor. Marlies ten Kate en Roos v.d. Elst maakten een
vrije val. Van plaats 7 naar 12
door maar 42.50% te behalen.
Riek en Nico Timmers leverden
op spel 15 een goede prestatie.
Als enige boden en haalden zij
klein slem ruiten.
Met een score van 59,17% stomen Diny en Piet Clemens weer
op naar de B lijn en Els Zonneveld en Herre Mostert volgen op
bescheiden afstand (6%) en zullen de laatste serie wel in de B
lijn eindigen. Ook Ella Wijsman
en Mieke de Ridder kwamen
weer tot grote hoogte (58,33%)
waardoor ook zij een grote kans
maken op een plaats in de B. De
voorsprong op plaats 4 (Corrie
Warmerdam en Bert Spreeuw)
is al 10%. Corrien en Joop Visser lijken hun draai te hebben
gevonden. Nu al twee wedstrijden staan zij op een gemiddelde van ruim 50%. Ati v. Staveren
en Gerard Hageman lieten het
met 45,83% weer even liggen,
maar doordat de concurrenten
ook al niet tot grote daden kwamen bleven zij in de middenmoot staan.
Onderaan wordt het weer
“spannend”. Truus Rekké en
Corrie Reijnhout blijven echter op de laatste plaats al liepen zij weer wat in op Riek
en Joop Scheers. Irma Klinkhamer en Jan v. Dam herstelden zich met 50,83% en klommen weer een paar plaatsjes.
Irmi v. Dam en Anneke v. Vree
daar en tegen vielen met een
score van 38.75% terug van
plaats drie naar plaats 10.
Piet van den Raad.
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MiniCruise naar Newcastle
snel terugverdiend

Foto: Naaldenveld door Ilse Miedema.

Regio - Steeds meer Nederlanders ontdekken koopjesparadijs
Engeland. Dit constateert cruiseferrymaatschappij DFDS Seaways die dagelijks vaart tussen
IJmuiden en Newcastle. Moderne elektronica, video games,
merkkleding en horloges worden massaal ingekocht vanwege de ongekend lage koers van
het Britse Pond. Veel producten
zijn zoveel voordeliger dat de
koper de reiskosten ‘eruit haalt’.
Een Nintendo WII kost bijvoorbeeld in Nederland 249,- euro
en in Groot-Brittannië betaal je
er nu 180 euro voor. Met deze
besparing van 69,- euro worden
de reiskosten voor een 3-daagse MiniCruise (vanaf 59,- euro
per persoon in het voorjaar) te-

Vanaf 1 maart honden aan
de lijn in Naaldenveld
Regio - Van 1 maart tot 1 augustus mogen honden alleen kort
aangelijnd mee naar het Naaldenveld op de grens van Naaldenveld en Bentveld. Fitis, tjiftjaf,
vink, boomklever en grote bonte specht zoeken in het voorjaar
een broedplek in het Naaldenveld. Ook kalfjes van reeën worden er geboren. Daarom is rust
in het voorjaar en zomer belangrijk. Loslopende honden kunnen
het broeden verstoren waardoor

vogels het nest verlaten en de
eieren verloren gaan. Reekalfjes kunnen hun moeder kwijtraken door verstoring. Daarom
vraagt Landschap Noord-Holland medewerking voor het behouden van de rust door honden
aan te lijnen.
De toegangsvoorwaarden staan
vermeld op borden bij de ingangen van het Naaldenveld. Boswachters van Landschap Noord-

Holland zullen bij overtredingen
in deze periode streng optreden
tegen overtredingen en bekeuringen uitdelen.
Het landgoedbos Naaldenveld
(13,5 hectare) ligt in Aerdenhout,
tegen de Amsterdamse Waterleidingduinen aan. Het is een bultig,
ruig bosterrein met veel ondergroei, veel eiken en naaldbomen,
die voor een prettige ‘wildernis’
zorgen. Kronkelige zandpaden
met hier en daar een bankje nodigen uit voor een avontuurlijke
wandeling. Het bos ligt aan het
einde van de Leeuwerikenlaan in
Aerdenhout, voorbij de sportvelden.

Duinwandelen voor senioren
Straatrover van
vijftien
Regio - Agenten werden
zondag 1 maart rond 02.00
uur op de Grote Markt aangesproken door een 20-jarige
man uit Santpoort-Zuid die
vertelde dat hij in de Frankestraat door twee jongens
was geslagen met en bromfietshelm en was beroofd van
zijn tas. Agenten zijn op zoek
gegaan naar de verdachten
en zagen hen korte tijd later
lopen. Ze gingen er vandoor
maar één van de verdachten
kon worden aangehouden.
Hij bleek een 15-jarige Haarlemmer. Hij is meegenomen
naar het bureau en ingesloten. De politie stelt een onderzoek in naar de beroving
en zoekt nog naar de tweede verdachte. Verder wordt
onderzocht of de verdachten
meer berovingen hebben gepleegd. Tegen hen wordt proces-verbaal opgemaakt.

Bennebroek - De duinwandelingen van Welzijn Bloemendaal,
locatie Bennebroek zijn erg populair. Voor velen onder u is een
uurtje wandelen in de duinen
nog goed te doen. Het is een
perfecte combinatie van én in
beweging zijn én het ontmoeten
van andere senioren!
De duinwandeling vind plaats
op maandagochtend 9 maart.

Vertrek vanaf de Amsterdamse Waterleidingduinen ingang ’t
Panneland om 10.00 uur.
Mocht het vervoer vanuit Bennebroek naar ingang ‘t Panneland
een probleem zijn, dan kunt u dit
aan ons doorgeven via 5845300.
De vrijwilligster kan 3 personen
meenemen in de auto en zij vertrekt om 9.50 uur vanaf het voormalige gemeentehuis.

Benefietconcert voor Hospices
Haarlem en Heemstede
Heemstede - Stichting Hospice Groep Haarlem bestaat
dit jaar 20 jaar en sinds vijf
jaar is er naast de vestiging in
Haarlem aan de Gierstraat een
Hospice aan de Heemsteedse
Dreef in Heemstede. Alle reden
om te vragen of ze prijs zouden
stellen op een benefietconcert.
Het instemmend antwoord liet
niet lang op zich wachten en
was een “ja graag”. Dit concert
vindt plaats op donderdag 19
maart, om 20.15 uur in Museum de Cruquius.
Het doel van dit benefietconcert is om de nodige gelden
bijeen te brengen om een fleurige verzorging gedurende één
jaar mogelijk te maken.
Ondanks de beperkte financiële draagkracht werd eerst aan
de gasten gedacht en hoe hun
verblijf zo huiselijk mogelijk
gemaakt kon worden. Daarbij
zijn bloemen onontbeerlijk. Bij
opname van een nieuwe gast
staat er een mooi boeket op
de kamer. Ook de woonkamer
en keuken worden elke week

Lezing Casca

Maak van achterblijvers
geen spoorzoekers
Heemstede - Annelie Brummer
van Goed Geregeld, Professional
Organizers geeft een lezing voor
senioren.
Als u voor langere tijd op reis
gaat of opgenomen moet worden in ziekenhuis of verzorgingstehuis is het verstandig om thuis
alles goed geregeld te hebben.
De administratie zo op orde te
maken dat iemand anders voor
u belangrijke gegevens kan terugvinden. Een logische indeling

ruggewonnen. Bovendien berekent DFDS Seaways geen extra
toeslag voor eventuele overbagage op de terugreis. Daarnaast
introduceert DFDS Seaways
voordelige tarieven voor reizigers met eigen auto. Hiermee
speelt de maatschappij in op de
vraag naar langere vakanties in
Noord- en Midden-Engeland en
Schotland. Voor een enkele reis
voor twee personen (met auto)
betaalt men slechts 129,- euro.
Dankzij de koersdaling zijn bovendien hotels en restaurants
in Groot-Brittannië aanmerkelijk
voordeliger, maar ook de prijzen
aan boord van DFDS Seaways
zijn daardoor lager geworden.
Kijk voor meer informatie op
www.dfds.nl.

of een beschrijving zijn dan belangrijk.
Maar ook bij kleiner wonen is
het de vraag: wat neemt u mee
naar het nieuwe huis, wat bewaart u en wat doet u weg?
Na een overlijden is het soms
moeilijk spullen te verdelen of
op te ruimen. Wat is van waarde en voor wie? Wat geeft u bijvoorbeeld met de ‘warme hand’
of wat laat u achter als erfenis?

voorzien van verse bloemen.
Wie?
Het Trio Orionis (Willem Bijleveld, viool, René Reijnhart, cello en Carla Vermeulen, piano)
speelt het sublieme pianotrio
op. 99 in Bes majeur van Franz
Schubert en na de pauze (versterkt met Arthur Reijnhart, viool en Janneke Bockwinkel,
altviool) het zeer melodieuze
pianokwintet op. 1 in C mineur
van Ernst von Dohnányi.
Het concert vindt plaats in de
wapenzaal van Museum de
Cruquius. Het moet een feest
zijn in deze zaal met haar goede akoestiek deze muziek te
horen! Voor de routebeschrijving zie: www.MuseumDeCruquius.nl
De toegangsprijs bedraagt
17,50 euro. De kaarten zijn
te bestellen via e- mail:
info@20jaarhospice.nl of telefonisch: 023-5294207 en uiteraard op de avond zelf aan de
kassa.

En wat doet u met de postzegelverzameling of met dierbare
dagboeken?
Om orde te scheppen in uw
huis en rust in uw hoofd startte
Annelie Brummer haar bedrijf
Goed Geregeld, Professional Organizers. Zij vertelt op donderdag 12 maart in de Luifel hoe u
te werk kunt gaan met een opgeruimd huis en/of administratie
als resultaat!
Aanvang: 10.30 uur. Entree: 4,00
euro, 65+ 3,50 euro. Reserveren
is noodzakelijk.
Opgeven kan bij de receptie van
Casca de Luifel, Herenweg 96,
Heemstede op werkdagen van
9 – 12 uur, tel: 023- 548 38 28
kies 1.
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De Meern op weg naar kampioenschap;
Kon HFC haakt af
Regio - Vooraf stond er veel
spanning op deze wedstrijd.
Vriend en vijand waren het er
over eens dat dit de twee beste ploegen waren in de afdeling.
De Meern fier koploper in de
tweede klasse B had uiteindelijk weinig moeite met HFC. Trainer Anneese van HFC had vooraf een strategie bedacht om De
Meern te bestrijden.
Vanuit een gesloten verdediging
zou men De Meern het spel laten maken. De Meern voelde
daar niets voor en had ook niets
te verliezen deze wedstrijd. Met
een voorsprong van zeven punten op de Koninklijke waren zij
niet de ploeg die vol op de aanval moest spelen. HFC kwam
goed uit de startblokken en al
na één minuut was het Joost
Cornelissen die via een voorzet van Wesley Kamerbeek de
eerste kans kreeg. De Meern is
een ploeg die degelijk in elkaar
steekt en vooral de achterhoede
geeft weinig kansen weg. De zeven doelpunten die deze ploeg
tot nu toe incasseerde spreekt
boekdelen. Ook afgelopen zondag leunde de ploeg rustig achterover en rekende op de solide
verdediging.
Pas in de veertiende minuut
was het De Meern dat een eerste schot loste op het doel van
HFC. HFC maakte het spel maar
kwam nooit echt gevaarlijk voor
doelman Florie van de Meern.

Het enige hoogtepunt voor HFC
was een bal van Kamerbeek boven op de lat. Beide teams konden tevreden zijn met een 0-0
stand met de rust.
De beste kans voor HFC ontstond toen doelman Florie een
schot op doel moest loslaten
en Cornelissen via een hakbal
trachtte deze in het doel te werken. De doelman lag nog voor
de bal en pareerde zo de inzet.
De Meern zocht iets meer de
aanval en maakte het HFC lastig door fel en met volle concentratie het middenveld te veroveren. Het bleef niet zonder resultaat. Uitblinker Wim Wakelkamp
van De Meern vuurde vanaf 30
meter een kogel af die direct in
de kruising achter de verbouwereerde HFC doelman van Rossum belandde. De voormalige prof van de Graafschap bekroonde daarmee een prima
wedstrijd waarin hij heerste op
het middenveld.
Spitsspeler Averdijk van HFC
was op de bank gehouden met
een liesblessure. Hij werd alsnog ingebracht maar zijn blessure was van dien aard dat hij
nauwelijks kon bijdragen aan
de aanvallende acties van HFC.
Semik Canik was voor De Meern
dicht bij een treffer maar zag
zijn poging net boven de lat verdwijnen.
Ten einde raad dirigeerde Anneese Hernan Noorman vanuit

Fotobureau Fons.

VEW blijft in de achtervolging

de laatste linie naar voren, maar
ook hij kon in de aanval geen
potten breken.
Het was in de 70e minuut dat
Noorman een bal terugspeelde
op zijn doelman.
Deze laatste stopte de bal ongelukkig met de voet en de bal
sprong te ver naar voren. Invaller
Jeryl Smeek was er als de kippen
bij om de bal via het lichaam van
doelman van Rossum in het doel
te frommelen.
De wedstrijd was hiermee gespeeld. Ook de wissel aan de
kant van HFC brachten weinig
verandering in de speelwijze. De
Meern had de gehele wedstrijd
de controle gehouden en speelde het laatste kwartier rustig uit.
Zeer terecht werd De Meern de
winnaar van dit duel en kan zich
opmaken voor het kampioenschap. Met nog zeven wedstrijden te gaan en met zeven punten voorsprong op de nummer
twee kan De Meern weinig meer
gebeuren.
HFC is nog in de race voor een
periodetitel en kan promotie
naar de eerste klasse aan het
einde van het seizoen zo alsnog
afdwingen.
De Meern zal het a.s. zondag
niet zo moeilijk krijgen in de
wedstrijd tegen Quick 90 en HFC
zal alle zeilen moeten bijzetten in
de uitwedstrijd tegen de nummer twee Pancratius.
Eric van Westerloo

Meer zekerheid voor huizen(ver)kopers
in turbulente tijden
Heemstede - Peter Grajer makelaars uit Heemstede brengt extra zekerheid bij aan en verkoop
van huizen door het introduceren
van de waardevastgarantie. In de
tijd waarin het woord kredietcrisis elke dag in de kranten staat
en op de televisie wordt uitgesproken, merkt deze makelaar in
Heemstede dat kopers daardoor
afwachtend zijn met de beslissing over het kopen van een huis.
Ze stellen de aankoop uit in de
verwachting dat de huizenprijzen
wel zullen dalen. Of dat de ko-

mende tijd in deze regio het geval zal zijn, is nog maar de vraag
maar met de waardevastgarantie
hoeft de beslissing om een huis
te kopen niet meer uitgesteld te
worden.
De verkoper geeft namelijk aan
de koper een garantie dat als de
huizenprijzen dalen het prijsverschil alsnog aan de koper wordt
uitbetaald. Het voordeel hierbij
gaat naar beide partijen. De verkoper verkoopt hierdoor sneller
zijn huis omdat een koper juist
voor zijn huis kiest vanwege de

garantie. De koper weet zich verzekerd van een reële aankoopprijs met een uitbetaling als achteraf blijkt dat de prijzen zijn gedaald, gedurende een van te voren afgesproken termijn.
Voor zover bekend is Peter
Grajer makelaars de enige NVM
makelaar in deze regio die met
deze garantie op de markt komt.
Juist in een tijd waarin de verkoop gestagneerd wordt door
de economische omstandigheden, probeert deze makelaar uit
Heemstede alles in het werk te
stellen om de verkoop op gang te
houden.

Heemstede - Zaterdag 28 februari was Velsen in Velsen de
tegenstander. De in het rechter
rijtje bivakkerende tegenstander
moest geen problemen opleveren voor VEW. En zo geschiedde, al was de eerste helft het
aanzien niet waard en het enige hoogtepunt of liever gezegd
dieptepunt was: Twee rode kaarten, eerlijk verdeeld(voor VEW
was Sander Smit de ongelukkige). Verder was alleen het vermelden waard een redding van
Richard van Splinter op de doellijn en het prima keepen van Michael van Gennip.
De tweede helft een sterker
VEW, de eerste kansen waren
voor Paul van Marsbergen en
Michiel Dekker. Eerst genoemde
werd na tien minuten vervangen
door Martijn Roozen.
Na een kwartier werd het 0-1,
Wouter Hamann, Niels Dekker
en teslotte was het Hamann die
scoorde.Een kwartier later was
de wedstrijd beslist. Niels Dekker begon en lange rush die
ook keurig werd afgerond. Trainer van Marsbergen ging direct
wisselen- Richard Kloos voor
Bas van ‘t Sant en Remco Neer-

ken voor Bouk Beliën. Met nog
vijf minuten te spelen werd Niels
Dekker door de keeper neergelegd en Jospeh Obeng benutte
de penalty.
VEW-2 speelde ook uit bij Kismet
in Amsterdam. Het werd een gelijk spel, 1-1, met dank aan keeper Henny van Rooyen-60 jaardie plotseling voor Michiel van
Rooyen moest vervangen.
Het programma voor 7 maart:
VEW-1- Martinus-1
VEW-2 – RKAVIC-2
Arsenal-4- VEW-3
VEW-4 – ODIN-8
VEW-5- ODIN-6
K’land-vet- VEW-vet

14.30 uur
12.00 uur
14.30 uur
13.00 uur
15.00 uur
14.15 uur

VEW- jeugd doet het goed. De
f- en de C-junioren hadden een
50% scoren, de E-junioren, behaalde een 100% scoren.
VEW-a- Saenden-a
Zandvoort-c- VEW-c1
RKAV-c- VEW-c2
Zw’burg-me- VEW-me
VEW-e1- Overbos-e
VVC-e- VEW-e2
VEW-e3- HBC-e
VEW-f1- Onze Gez.-e
Hoofdd.-f- VEW-f2

10.00 uur
12.30 uur
13.00 uur
10.30 uur
10.30 uur
10.00 uur
09.30 uur
09.30 uur
09.00 uur

HFC Heemstede en VEW
krijgen toch een kunstgrasveld
Heemstede - Het heeft even
moeten duren. De gemeenteraad
stak een stokje voor de plannen
van het college om VEW en HFC
Heemstede een nieuw kunstgrasveld te geven.
De gemeenteraad zag liever een
totaalplan voor het sportpark.
Hiervoor moesten alle gebruikers van het complex rond de
tafel, waardoor er een aanzienlijke vertraging zou ontstaan.
VEW en HFC Heemstede hadden hier niets aan, want een
van hun twee velden is vrijwel
onbespeelbaar. Het zogenaamde Wetraveld, dat tot voor een
paar jaar terug overal in het land
werd aangelegd, heeft bewezen
van zeer slechte kwaliteit te zijn.
Voor kleine clubs als VEW en
HFC Heemstede is het moeilijk
nieuwe leden te werven en bestaande leden aan zich te binden met een veld dat niet meer
van deze tijd is.
Het was voor alle betrokkenen
duidelijk dat een herindeling op
korte termijn weinig soelaas zou
bieden. Hoewel de bespelers
van het sportcomplex met elkaar
in gesprek blijven, is op voorhand besloten een nieuw kunstgrasveld aan te leggen.
De vertraging heeft wel opge-

leverd dat niet het Wetraveld
wordt vervangen, maar het huidige hoofdveld dat nu nog uit
gras bestaat. Het eerste veld zal
voor zowel wedstrijden als voor
trainingen worden gebruikt. Om
dit mogelijk te maken worden de
lichtmasten verplaatst van het
Wetraveld naar het hoofdveld.
De beide verenigingen kunnen
nu zelfs ‘lichtwedstrijden’ spelen.
Het Wetraveld wordt deze zomer
grondig opgeknapt maar zal een
bron van zorg blijven. Een gunstige bijkomstigheid is dat de
omwonenden minder last zullen
hebben van het kunstlicht als de
lichtmasten zijn verplaatst.
Helemaal voor niets gaat het niet.
Het nieuwe veld gaat 460.000
euro kosten. Dit geld wordt door
de gemeente geleend waardoor
er jaarlijks 44.000 euro op de begroting zal rusten. Ook VEW en
Heemstede zullen moeten bijdragen. De huidige huur van
hun complex wordt in het voorstel aan de raad verhoogd van
8.400 euro naar 10.585 euro per
jaar. Met een paar extra leden
zal de verhoging voor de clubs
niet onoverkomelijk zijn. VEW en
Heemstede kunnen weer even
vooruit.
Eric van Westerloo
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Gevolgen invloed dalende vastgoedmarkt op WOZ-waarde pas zichtbaar in 2010

Aanslag gemeentelijke belastingen 2009
Eind februari 2009 is het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2009 weer thuisbezorgd. Op dit biljet staan naast de WOZ-waarde van de woning ook de kosten voor de
onroerendezaakbelastingen, de afvalstoffenheffing, het rioolrecht, de hondenbelasting
en roerende ruimte belasting vermeld. Bewaart u het aanslagbiljet goed. Mogelijk heeft
u in een later stadium de WOZ-beschikking opnieuw nodig (o.a. voor aangifte inkomstenbelasting 2009, hypotheekaanvraag, etc.). In de bijsluiter van het aanslagbiljet
gemeentelijk belastingen staat uitgebreide informatie hierover.

Ieder jaar nieuwe WOZ-waarden
In het kader van de Wet Waardering
Onroerende Zaken (Wet WOZ) wordt jaarlijks de waarde van het onroerendgoed in
de gemeente opnieuw vastgesteld. Deze
waarden gebruikt de Gemeentelijke
Belastingen Kennemerland - Zuid (GBZK)
voor de gemeentelijke onroerendezaakbelastingen (OZB), het eigen woningforfait voor de inkomstenbelasting en
voor de waterschapsheffingen.

WOZ-beschikking een waarde vermelden
van één jaar eerder. De WOZ-waarde die is
vermeld op het aanslagbiljet gemeentelijke
belastingen 2009, is dus de vastgestelde waarde van het pand op 1 januari 2008. De waardeontwikkeling van de Nederlandse woningmarkt
stond niet ter discussie. Per 1 januari 2008 was
er geen enkele relatie tussen de kredietcrisis
en de WOZ-waarde van de woning. Een
bezwaarschrift op grond van bovenstaand
argument zal de GBKZ dan ook niet inwilligen.

Geen invloed kredietcrisis

De WOZ-waarde in 2010

Gezien de actuele ontwikkelingen op de
woningmarkt bent u wellicht meer dan in
het verleden geïnteresseerd in de verhouding tussen de nieuw vastgestelde WOZwaarde naar waardepeildatum 1 januari
2008 en de actuele marktwaarde. De Wet
WOZ schrijft voor dat de gemeenten op de

Voor de WOZ-waarde op de beschikking
die u in het jaar 2010 ontvangt, geldt als
waardepeildatum 1 januari 2009. De
invloed van de financiële crisis op het
waardeniveau van woningen zal dan zichtbaar worden.

Verruiming openingstijden publieksbalie
Wist u dat de gemeente Heemstede de
openingstijden voor de publieksbalie
(voorheen Burgerzaken) heeft verruimd?
Sinds september 2008 is de publieksbalie
in plaats van 27 uur voortaan 41 uur per
week geopend. U kunt bij de publieksbalie
onder andere terecht voor het aanvragen
van reisdocumenten (paspoorten e.d.),
rijbewijzen, uittreksels, maar bijvoorbeeld

ook voor een huwelijksaangifte, geboorteaangifte of het doorgeven van verhuizingen.
De openingstijden voor de publieksbalie zijn:
Maandag t/m 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.

Adresgegevens & openingstijden
Raadhuis: Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Telefoon (023) 548 58 68.
Fax (023) 548 57 00. E-mail: gemeente@heemstede.nl Website: www.heemstede.nl
Publieksbalie (voorheen burgerzaken)
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/Burgelijke stand),
Vrijdag van 08.30 - 13.00 uur
Voor ondertrouw/partnerschapsregistratie, erkenning van (ongeboren) kinderen en naturalisatie
moet u vooraf eerst een afspraak maken.

Op afspraak: voor ondertrouw/partnerschapsregistratie, erkenning van (ongeboren)
kinderen en naturalisatie moet u vooraf
een afspraak maken.

HeemstedeMail
HeemstedeMail is de gratis berichtenservice van de gemeente. Word
abonnee via www.heemstede.nl
en ontvang periodiek een e-mail-

Een volledig overzicht van openingstijden
en adressen publiceren we wekelijks aan
de onderkant van deze pagina.

bericht met nieuws op maat van
de gemeente.

Bouw- en Woningtoezicht (BWT)
Maandag t/m donderdag van 08.30 - 17.00 uur, Vrijdag van 08.30 - 13.00 uur
Op afspraak: de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag tot 13.00 uur) en donderdagavond tussen
17.00 - 19.30 uur.
Sociale Zaken
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur. Op afspraak: de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag
tot 13.00 uur)
Loket Heemstede
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur. Op afspraak: de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag tot
13.00 uur). U kunt ook een afspraak maken voor een huisbezoek.
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Uittreksel
bevolkingsregister (GBA)?
www.heemstede.nl

Kom naar de Wel Zijn Markt
Bent u op zoek naar informatie over wonen,
zorg, welzijn, financiën of vervoer in
Zuid-Kennemerland? Kom dan naar de Wel
Zijn Markt 2009 in Haarlem.
Op donderdag 19 maart presenteren zich
zo’n zestig organisaties die zich met deze
onderwerpen bezighouden in de grote
foyer van de Philharmonie. Met een bezoek
aan de Wel Zijn Markt bent u in één keer
op de hoogte van alle ontwikkelingen op

Glipperweg een
week afgesloten
voor alle autoverkeer
Asfalteringswerkzaamheden ronden reconstructie af
In de week van 9 tot en met 13 maart 2009
is de Glipperweg tussen de Kemphaanlaan
en grens Bennebroek in beide richtingen
volledig afgesloten voor alle autoverkeer.
Beide rijbanen worden dan voorzien van
een asfaltlaag en wegmarkeringen. Deze
afsluiting heeft gevolgen voor het verkeer.
Autoverkeer vanuit Heemstede richting
Bennebroek wordt deze week omgeleid via
Prinsenlaan en Herenweg. Het autoverkeer
vanuit Bennebroek werd al via deze wegen

omgeleid. De omleidingsroute wordt via
bebording aangegeven. Fietsverkeer kan
gewoon in beide richtingen gebruik blijven
maken van de fietspaden langs de
Glipperweg. Naar verwachting kan het
autoverkeer en het openbaar vervoer vanaf
zaterdag 14 maart weer van de weg
gebruikmaken. Aanwonenden en andere
directbelanghebbenden zijn schriftelijk
geïnformeerd over deze laatste fase van
het project.

het gebied van wonen, welzijn, zorg,
financiën en vervoer in Zuid-Kennemerland.
De markt wordt georganiseerd door NetWerk Vrijwilligershulp Zuid-Kennemerland,
Loket Haarlem, gemeente Haarlem,
Sensoor Haarlem en Sint Jacobs Godshuis.
U bent van 11.00 tot 17.00 uur van harte
welkom in de Philharmonie, Lange
Begijnestraat 11 in Haarlem. De toegang
is gratis.

Inloopochtend
burgemeester
Inwoners van Heemstede worden van
harte uitgenodigd om tijdens de maandelijkse inloopochtend langs te komen bij
burgemeester Marianne Heeremans in het
raadhuis. Vrijdag 6 maart kunt u van 10.00
- 12.00 uur vrij inlopen, dus zonder
afspraak, om van gedachten te wisselen
met de burgemeester over ontwikkelingen
in Heemstede.

Herinrichting Binnenweg?
Discussieer mee op...
www.heemstede.nl

Wijzigingen bij verkiezing Europees Parlement 2009
Op 4 juni 2009 kunt u weer naar de stembus.
Dit keer worden de leden voor het Europees
Parlement gekozen. Omdat onder andere
de Kieswet op een aantal belangrijke punten is aangepast, willen wij u nu alvast op
de hoogte brengen van voor u belangrijke
wijzigingen.

Het rode potlood
Het kabinet heeft besloten, dat er niet meer
met stemmachines gestemd mag worden.
Dit betekent dat er weer met stembiljetten
en het klassieke rode potlood gestemd
moet worden. Wat betekent dat voor u?
Mogelijk moet u wat langer wachten dan u
gewend was. Want het proces van het
uitbrengen van de stem duurt langer. Het

zal voor velen van u wennen zijn en wellicht
gaat u voor de eerste keer stemmen met
het rode potlood. Want de gemeente
Heemstede heeft al sinds het begin van de
jaren 90 gebruikgemaakt van de stemmachine. Mocht u vragen hebben over de
nieuwe manier van stemmen, dan kunnen
de stembureauleden u straks in het
stembureau uiteraard uitleg geven.

Willekeurig stembureau
De gemeente Heemstede doet ook bij deze
komende verkiezing mee aan het
‘Experiment Stemmen in een willekeurig
stembureau’. Dit betekent dat u ook deze
keer in elk stembureau naar keuze in
Heemstede kunt stemmen.

Identificatieplicht
Let op, in de Experimentenwet is nu een
identificatieplicht opgenomen. Deze houdt
in dat u samen met uw stempas verplicht
een geldig legitimatiebewijs moet tonen.
Houdt u daar rekening mee! Mocht u willen
stemmen en uw legitimatiebewijs is verlopen, dan moet u minimaal één week vóór
de verkiezing bij de publieksbalie van de
gemeente een nieuw document aanvragen
en deze uiteraard ook voor het stemmen
ophalen.
Zonder geldig legitimatiebewijs mag u
dus niet stemmen!
U moet zelfstandig kunnen stemmen
Met ingang van de komende verkiezing is

het niet meer toegestaan dat u hulp krijgt
bij het stemmen. Mogelijk heeft in het verleden iemand u geholpen met het drukken
op de juiste knoppen, omdat u er misschien
niet zelf bij kon of het misschien te onoverzichtelijk voor u was. Nu moet u alleen het
stemhokje ingaan om te stemmen.
Verschillende stemlokalen zijn toegankelijk
voor rolstoelen. Daarnaast is het ook
mogelijk om het tafelblad van het stemhokje te verlagen, zodat u eventueel zittend in
een rolstoel uw keuze kunt aangeven.
Mocht u naar aanleiding hiervan vragen
hebben, dan kunt u contact opnemen met
de afdeling Publiekszaken: (023) 548 56 47
of (023) 548 56 48.
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Op de agenda:
Verplaatsing skatebaan en herinrichting C. Huygenslaan – B-stuk

Vergadering commissie Middelen
Glipperweg, tussen Kemphaanlaan en grens Bennebroek
tot 14 maart 2009

De raadscommissie Ruimte houdt een openbare vergadering op woensdag 11 maart a.s.
in het gemeentehuis. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Tot 9 maart 2009 is de oostelijke rijbaan van de Glipperweg tussen de Kemphaanlaan en de
grens met Bennebroek afgesloten. In de week van 9 tot en met 13 maart 2009 wordt de
Glipperweg tussen de Kemphaanlaan en grens Bennebroek in beide richtingen volledig
afgesloten voor alle autoverkeer. Beide rijbanen van de weg worden dan voorzien van een
asfaltlaag en wegmarkeringen. Meer informatie vindt u in deze editie van HeemstedeNieuws.

Op de agenda:
Overdracht materiaal brandweer aan VRK en wijziging gemeenschappelijke regeling met
VRK – A-stuk
Kijk op www.heemstede.nl voor de volledige agenda’s. Tevens treft u hier informatie over het spreekrecht en uitleg over de indeling van onderwerpen naar A -, B - of C - stukken. Meer weten? Neem
contact op met de raadsgriffie, telefoon (023) 548 56 46 of e-mail: raadsgriffier@heemstede.nl.

Sportparklaan
tot 13 maart 2009
Tot 13 maart 2009 worden de fietspaden langs de Sportparklaan op een aantal plaatsen
hersteld. Fietsers kunnen hinder van deze werkzaamheden ondervinden en worden,
waar nodig, ter plekke omgeleid.

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

Vergadering commissie Ruimte
De raadscommissie Ruimte houdt een openbare vergadering op maandag 16 maart a.s. in
het gemeentehuis. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.
Op de agenda:
Definitief ontwerp buitenruimte Provinciënwijk fase II – B-stuk
Bereikbaarheidsstudie Grensstreek Noord-Holland en Zuid-Holland – B-stuk

RECTIFICATIE: Vergadering commissie
voor bezwaarschriften

Kerklaan, tussen Blekersvaartweg en Herenweg
tot eind maart 2009
Tot eind maart 2009 wordt het noordelijke fietspad van de Kerklaan, tussen
Blekersvaartweg en Herenweg, op een aantal plaatsen hersteld. Fietsers kunnen hinder
van deze werkzaamheden ondervinden en worden, waar nodig, ter plekke omgeleid.

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

De commissie voor bezwaarschriften houdt een vergadering op donderdag 5 maart 2009
om 20.00 uur in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1
20.00 uur bezwaren tegen de verlening van een bouwvergunning 1e fase en vrijstelling
voor de bouw van 22 woonhuizen op het Van Lentterrein - openbaar Voor informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van de commissie, telefoon
(023) 548 56 07.

Bouwplannen
Aanvragen bouwvergunning
2009.002

Franz Leharlaan
tot eind maart 2009

2009.034

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

2009.035

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

Gemeentegids online?
www.heemstede.nl

De Agenda's
Vergadering commissie Samenleving
De raadscommissie Ruimte houdt een openbare vergadering op dinsdag 10 maart a.s. in
het gemeentehuis. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

het splitsen van het pand in een winkel en
appartement
het uitbreiden van een woonhuis en
bouwen garage
het plaatsen van een erfafscheiding

- Jan van Goyenstraat 7
- Tooropkade 12
- J.C. van Oostzanenlaan 10

Aanvraag aanlegvergunning
2009.036

het aanleggen van een werkterrein en
een tijdelijke bouwweg

- nabij Cruquiusweg 45,
Kadastraal bekend A 9905

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

Verleende lichte bouwvergunningen (verzonden 27 februari 2009)
2009.006
2009.010

het uitbreiden van een woonhuis
het vergroten van een dakkapel op het
voorgeveldakvlak

- Johan Wagenaarlaan 12
- Troelstralaan 11

Verleende reguliere bouwvergunning 1e fase (verzonden 27
februari 2009 met vrijstelling bestemmingsplan
2008.093

nieuwbouw 15 eengezinswoningen en
28 appartementen

- Johan Wagenaarlaan 74

Verleende sloopvergunning (verzonden 27 februari 2009)
2009.903

het verwijderen van asbest

- Rijnlaan 148
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De nevenstaande vergunningen liggen op maandag tot en met donderdag van 08.30 – 17.00 uur
en op vrijdag van 08.30 – 13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht
(Raadhuisplein 1). Belanghebbenden kunnen hiertegen bezwaar maken. Zie kader.

Verleende reguliere bouwvergunning (verzonden 27 februari 2009)
met ontheffing bestemmingsplan
2008.117

het uitbreiden van een woonhuis

- Frederik van Eedenplein 5

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

Starten voorbereidingsprocedure bouwvergunnin
Starten voorbereidingsprocedure bouwvergunning en ontheffing

gen ontheffing bestemmingsplan

bestemmingsplan
2008.108
2009.007
2009.011
2009.030
22009.032

het bouwen van een bedrijfspand met
woning
het optrekken van de achtergevel en
vergroten van de dakkapel
het plaatsen van een hekwerk
het plaatsen van een erfafscheiding
het plaatsen van een erfafscheiding

- Herenweg 57 + 59
- Jacob van Campenstraat 15
- Herenweg 57 + 59
- Haya van Somerenpad
- Patrijzenlaan 11

De verzoeken en ontwerpbesluiten liggen vanaf 5 maart 2009 gedurende 6 weken op
maandag tot en met donderdag van 08.30 - 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 – 13.00 uur ter
inzage bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht aan het Raadhuisplein 1. Belanghebbenden
kunnen hierover zienswijzen aan de gemeente kenbaar maken. Diegenen die zienwijzen
indienen willen wij de gelegenheid geven over de zienswijzen gehoord te worden. U moet hier
dan wel uitdrukkelijk om vragen bij het indienen van de zienswijzen. De hoorzittingen zullen
worden gehouden door de medewerkers van Bouw- en Woningtoezicht tijdens de openingstijden. Voor nadere informatie over het verzoek kunt u zich wenden tot M. Jansen van de
afdeling Bouw- en Woningtoezicht, telefoon (023) 548 57 52.

Bestemmingsplan
Rectificatie Ontwerpbestemmingsplan ‘Woonwijken Noordwest’
De bekendmaking van de ter inzagelegging van het Ontwerpbestemmingsplan ‘Woonwijken
Noordwest’ in de Staatscourant is door een technische oorzaak verschoven naar vrijdag 27
februari 2009. Hierdoor verschuift de inspraaktermijn, onderstaand de gewijzigde data.
Het Ontwerpbestemmingsplan ‘Woonwijken Noordwest’ ligt met ingang van maandag 2 maart
2009 voor een periode van 6 weken ter inzage in de publiekshal van het raadhuis, Raadhuisplein 1
te Heemstede en in de bibliotheek aan het Julianaplein 1 te Heemstede. Daarnaast kunt u het
ontwerpbestemmingsplan downloaden van de website www.heemstede.nl.
Dit bestemmingsplan is een actualisatie van de bestemmingsplannen: Blekersvaartweg/
Burg. van Lennepweg, Adriaan Pauwlaan e.o. en Zandvoortselaan-Herenweg (gedeeltelijk).
Belangrijke wijzigingen ten opzichte van de oude plannen zijn:
- Een deel van de Zandvoortselaan( zuid-oostzijde) krijgt de bestemming ‘Centrum 2’, net als nu.
De huidige beperking van maximaal 20 vestigingen vervalt. In het nieuwe plan komen meer
mogelijkheden voor ondernemers om zich op dit deel van de Zandvoortselaan te vestigen.
- De mogelijkheden voor erfbebouwing worden anders. Onder bepaalde voorwaarden wordt
toegestaan dat maximaal 70 m2 van het erf wordt bebouwd. Een gedeelte van 25 m2 moet
altijd vrij blijven.
- Het college van burgemeester en wethouders krijgt de bevoegdheid de bestemming van
de hoek van de Zandvoortselaan en de Orchideënlaan te wijzigen ten behoeve van
‘Wonen’.
- Het gebied aan de Vondelkade heeft nu de besteming ‘Recreatie’(tennispark). Dit wordt
gewijzigd in ‘Wonen’.
Gedurende de termijn van zes weken kan iedereen een zienswijze (tot en met 12 april 2009)
geven op het ontwerpbestemmingsplan. Dit kan door deze te sturen aan het college van
burgemeester en wethouders van Heemstede, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. U kunt uw
zienswijze ook via een e-mail versturen aan wijker@heemstede.nl. Ook bestaat de mogelijkheid
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om mondeling een inspraakreactie te geven.
Hebt u vragen over over het Ontwerpbestemmingsplan ‘Woonwijken Noordwest’, mailt u
dan naar lwijker@heemstede.nl. U kunt ook bellen met mevrouw L.C.Wijker van de afdeling
Ruimtelijk Beleid, haar telefoonnummer is (023) 548 57 83.

Verzoek vrijstelling bestemmingsplan Cruquiusweg
Er is een verzoek binnengekomen om vrijstelling op grond van artikel 19, eerste lid van de Wet op
de Ruimtelijke Ordening van het bestemmingsplan Landgoederen en Groene Gebieden. De heer
A.J. Milatz vraagt vrijstelling aan voor het bouwen van een stal aan de Cruquiusweg ongenummerd, aan de noordzijde van de daar aanwezige rioolwaterzuiveringsinstallatie
Cruquiusweg 45 (kadastraal bekend gemeente Heemstede, sectie A, nummer 9910). Het bouwplan is in strijd met het ter plaatse geldende bestemmingsplan Landgoederen en Groene
Gebieden, omdat de stal deels gebouwd wordt op gronden waar dit niet is toegestaan en die niet
mogen worden gebruikt ten behoeve van een agrarisch bedrijf. Burgemeester en wethouders zijn
voornemens om de vrijstelling te verlenen. Het ontwerpbesluit en de daarbij behorende stukken
(waaronder de aanvraag) liggen vanaf donderdag 5 maart 2009 ter inzage voor een periode van
6 weken op de elders in deze advertentie vermelde plaatsen. In genoemde periode kunt u over dit
bouwplan uw zienswijze aan de gemeente kenbaar maken. Dit kan schriftelijk of mondeling. Als u
schriftelijk wilt reageren, dan vindt u elders in deze advertentie informatie hoe u dit kunt doen. Wilt
u mondeling reageren dan kunt u contact opnemen met de heer G. Klaassen van de afdeling
Ruimtelijk Beleid. Zijn telefoonnummer is (023) 548 57 65. Ook voor nadere informatie over het
verzoek en het ontwerpbesluit kunt u zich tot de heer Klaassen wenden.

Wet geluidhinder
Ontwerpbesluit voor vaststelling hogere waarde Wet geluidhinder in
het bestemmingsplan Woonwijk Noordwest te Heemstede.
De directeur van de Milieudienst IJmond maakt namens het college van B&W van
Heemstede bekend, dat zij voor een wijzigingsbevoegdheid voor het perceel hoek
Zandvoortselaan/Orchideeënlaan in het bestemmingsplan Woonwijken Noordwest een
hogere waarde wil vaststellen vanwege het wegverkeerslawaai van de Zandvoortselaan.
Vanaf 2 maart 2009 ligt het ontwerpbesluit hogere waarden ter inzage gedurende 6 weken.
Onder de bijlagen bevinden zich in ieder geval: de toegekende hogere waarden ingevolge
de Wet geluidhinder (ontwerpbesluit) en de geluidberekeningen.
Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbenden schriftelijk of
mondeling zienswijzen indienen over het ontwerpbesluit bij de directeur van de Milieudienst
IJmond, Postbus 325, 1940 AH Beverwijk. Het ontwerpverzoek hogere waarden ligt ter
inzage bij de Milieudienst IJmond aan de Wijckermolen 2 te Beverwijk tussen 09.00 en 17.00
uur. Voor het inbrengen van mondelinge bedenkingen en voor een gedachtewisseling over
het ontwerpverzoek kan telefonisch een afspraak worden gemaakt via het secretariaat van
de Milieudienst IJmond, bereikbaar op het volgende nummer (0251) 26 38 63. De genoemde
stukken kunnen tevens worden ingezien op het raadhuis, Raadhuisplein 1 te Heemstede.

RECTIFICATIE: Vergadering commissie voor
bezwaarschriften
Verkeersbesluit

Het aanwijzen van een parkeerplaats nabij de woning Lijsterbeslaan 20 als gereserveerde
gehandicaptenparkeerplaats ten behoeve van de bewoonster (verzonden 24 februari
2009).
Het besluit ligt vanaf 5 maart 2009 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 Haarlem. Bij het indienen van een verzoek om voorlopige
voorziening moeten griffierechten worden betaald.

Taxatiegegevens van uw
woning bekijken?
www.heemstede.nl
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Kapvergunning
Er is een kapvergunning verleend voor:
Het kappen van 1 acacia, 2 esdoorns en 1 beuk op het perceel Van Merlenlaan 4 B, kadastraal
bekend gemeente Heemstede sectie B 08692, in verband met herinrichting van de tuin. De
beuk staat op de lijst van beeldbepalende bomen in Heemstede waarvoor een kapvergunning
in principe niet verleend wordt. Door een aantasting van de korsthoutskoolzwam is de beuk
gevaarlijk geworden en is het niet langer verantwoord om de beuk te laten staan.
Aan deze kapvergunning zijn op basis van artikel 4.3.5 van de APV de volgende bijzondere
vergunningsvoorschriften verbonden:
- Voor 31 maart van het jaar na de kap dient 1 boom van de 1e grootte (bijvoorbeeld een
eik, beuk, of linde) met een stamomtrek van 18/20 cm op het perceel te worden geplant.
- De vergunning is pas van kracht met ingang van de dag na de dag waarop de bezwaartermijn afloopt. Indien gedurende de bezwaartermijn een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, wordt de vergunning niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.
Het besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 4 maart 2009 zes weken ter inzage in
de hal van het raadhuis aan het Raadhuisplein 1. U kunt tegen dit besluit bezwaar maken.

Nieuwe Brandbeveiligingsverordening
Op 26 februari 2009 heeft de raad besloten om een nieuwe Brandbeveiligingsverordening
vast te stellen. Door het nieuwe landelijke Besluit brandveilig gebruik bouwwerken, ook wel
Gebruiksbesluit genoemd, was aanpassing van de Brandbeveiligingsverordening noodzakelijk. De Brandbeveiligingsverordening is een vangnet. Zij regelt de brandveiligheid die niet
op een andere manier wettelijk is geregeld. Bij het gebruiksvergunningensysteem van de
Brandbeveiligingsverordening gaat het om 'niet-bouwwerken'. Het kan gaan om bijvoorbeeld
een omheind weiland of een los met de wal verbonden drijvend hotel. De nieuwe
Brandbeveiligingsverordening is van kracht vanaf 27 februari 2009.

1e wijziging Legesverordening 2009
Op 26 februari 2009 heeft de raad besloten de Verordening heffing en invordering van leges
2009 te wijzigen. Aanpassing was noodzakelijk door de nieuwe Brandbeveiligingsverordening.

Verordening heffing en invordering brandweerrechten 2008
De Verordening heffing en invordering brandweerrechten 2008 is overbodig geworden door de
regionalisering van de brandweer. De raad heeft de verordening ingetrokken per 1 januari 2009.
Voor meer informatie, kunt u contact opnemen met de afdeling Algemene & Juridische
Zaken, tel. (023) 548 57 03.

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

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

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

Beroep
U kunt, als u belanghebbende bent, op grond van de Algemene wet bestuursrecht beroep aantekenen bij
de rechtbank Haarlem wanneer u in een voorfase zienswijzen heeft ingediend of wanneer u niet verweten kan worden geen zienswijzen te hebben ingediend. Richt uw beroepschrift binnen zes weken na
dag van verzending van het besluit aan: Rechtbank Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003
BR Haarlem. Een beroepschrift moet zijn ondertekend en zijn voorzien van naam en adres, datum, een
omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt en de reden van beroep. Bij het beroepschrift moet zo mogelijk een afschrift van het besluit waarop het geschil betrekking heeft, worden overlegd.

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

Lorodelba, wie
zingt er mee?

Concert Oude Bavo Cantorij
in St. Josephkerk
Regio - De Oude Bavo Cantorij geeft onder leiding van Anton Pauw op zondagmiddag 8
maart een inspirerend benefietconcert in de Haarlemse Sint
Josephkerk (Jansstraat 43). Het
concert begint om 15.00 uur en
duurt ongeveer een uur. De toegang is gratis.
Op het programma staan werken van Anton Bruckner, Gabriel
Fauré, Franz Liszt, Pablo Esacade, Federico Mompou, Ottorino
Respighi en Heito Villa-Lobos. U
kunt onder andere genieten van
verschillende uitvoeringen van

het Avé Maria en het Magnificat. De Cantorij wordt begeleid
door orgel, maar zal ook a cappella zingen. U mag zelfs fraaie
solopartijen verwachten. Het
concert is boeiend van de eerste tot de laatste klank.
De ‘vaste stek’ van de Oude
Bavo Cantorij is de Grote of St.
Bavokerk op de Grote Markt. Het
koor komt speciaal over naar de
St. Josephkerk om de restauratie van het befaamde ‘Josephorgel’ te ondersteunen. Koor en
dirigent doen dit belangeloos.

Bij de uitgang wordt een collecte gehouden. De opbrengst
hiervan is geheel bestemd voor

de restauratie. Meer informatie
hierover vindt u op www.josephorgelhaarlem.nl.

Regio – Slavisch folkloristisch
koor Lorodelba uit Haarlem zingt
Oost-Europese
volksmuziek
uit Rusland, Macedonie, Polen,
Oekraïne en Georgie.
Zanglustigen uit de Balkan zijn
bijzonder welkom het koor te komen versterken. Ook als u niet
uit Oost-Europa komt, kunt u komen meezingen.
De repetities vinden plaats op
dinsdagavond van 19.30 tot
22.00 uur. Locatie: Zorgcentrum
Boerhaave, Louis Pasteurstraat 9
in Haarlem.
Info: 023-5283264 (mevr. E. Jansen).

