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Geheimzinnigheid omtrent TV spots
Heemstede – “We komen
vroeg, dan zijn we vroeg klaar.”
Het werd een zondag om nooit te
vergeten voor Ronald Roelen, eigenaar van Primera De Pijp. Zondagochtend half zeven stond de
Lotto Loterij al voor de deur om
een reclamefilmpje voor de krasloterij te maken. Primera de Pijp
was eind januari uitgezocht als
locatie vanwege de grootte van
de winkel, omdat er ook tabak
wordt verkocht en er klinkers in
de straat liggen. Onlogische argumenten maar het is de filmwereld die bepaalt. Als de winkel
verbouwd wordt voor de film, begint het te dagen waarom ze een
grote ruimte willen. De verlichting wordt vervangen, de achterwand gewijzigd, alle tabaksartikelen weg, dat is nu eenmaal
de wet, het reclamebureau en de
regisseur zijn de baas. De klinkers komen later in beeld. Allemaal heel aardige mensen, maar
vraag ze niet naar het verhaal.
“Weet ik niet, mag niks zeggen,
vraag het maar aan de regisseur,
de man van het reclamebureau.”
Men hult zich in geheimzinnigheid. Kijk straks maar in de re-

clamespot op TV. De Heemsteder haalt toch een dun verhaal
uit de eerste opnamen waarin een boer van zijn oude tractor stapt voor de deur van de
Pijp. Hij parkeert vlak voor een
‘verkeerd getunede’ sportwagen
waarin twee jongelui dit geïrriteerd laten merken met getoeter
en gas geven. De boer kijkt afkeurend, gaat naar binnen bij De
Pijp, koopt een kraslot, wint een
behoorlijk bedrag waarmee zijn
tractor verandert in een monsterachtige Black-cat, een tractorpulling met 6500 pk of nog
wat meer of minder, waarmee
je de hele Flevopolder mee omploegt. Met de vlam uit de pijp,
de klinkers uit de weg getrokken die de sportauto en inzittende jongelui teistert, scheurt de
boer weg. Waarna de filmploeg
direct met zakken bladeren komt
aansjouwen voor de volgende
scene.
53 Keer “Welkom in Holland”
Een bladblazer blaast de bladeren weg tot een buitenbord van de krasloterij in beeld
komt, wordt vervolgt in Curaçao.

Geen woord verder! Louter geheimzinnigheid. Terwijl het ontbijt van alle productiemedewerkers, acteurs, figuranten, opdrachtgevers, regie en de familie Roelen met kinderen zo ontspannen, gezellig en onderhoudend is, maar geen woord over
de acts en de clou van iedere
spot. Het blijft raden waarom in
de derde spot een meisje kletsnat van de regen - het regende
even exclusief in de Raadhuisstraat - de winkel binnenhuppelt,
een kraslot wil kopen en begroet
wordt met een cynisch “Welkom
in Holland”. De acteur mocht dit
zinnetje 53 keer overdoen, want
het moest op een zeer bepaalde manier. De clou? Leuk om
een dagje aanloop te hebben
van een filmploeg. Hard werken voor de opnames, hard werken om de winkel weer helemaal
op orde te krijgen door de hele
crew, zelfs de Pijp werd weer gemonteerd. Dat dagje filmen werd
een hele dag van half zeven tot
half twaalf, waarna Ronald Roelen weer baas was in eigen huis.
Tot straks op TV.
Ton van den Brink

Aanleveren t/m 21 maart
aanlever@heemsteder.nl

Podium Oude Slot

Het Oude Slot, Ingang Ringvaartlaan, Heemstede

Dinsdag 22 maart 2011
Aanvang: 20:15 uur Toegang: e 18,- / e 15,50

Kamermuziek

Ralph Meulenbroeks
Viola da gamba
speelt:
K.F. Abel, G.F. Telemann, Marin Marain,
Louis de Caix d’Hervelois, Antoine Forquera

www.podiumoudeslot.nl / tel. 06 - 13 13 36 26

IN HET HART
VAN DE ZORG

ZATERDAG 19 MAART A.S.

Wie zijn er open?
Zie advertentie elders
in deze krant of kijk op

**

infopuntzorg.nl

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

Huur nu uw opslagruimte bij Shurgard!

U koestert het.
Uw vrouw haat het.
Wij slaan het op.

• Steeds de beste prijs • Huur vanaf één week
• 7d/week toegang, 24u/dag op verzoek

Shurgard Heemstede - Cruquiusweg 29

**

Ee
maan rste
d huu

r

Geen
verpli extra
chtin
gen

shurgard.nl

023 548 33 50

* Aanbod geldig voor een nieuwe huurovereenkomst en een geselecteerd aantal opslagruimtes. Exclusief slot, verzekerings- en administratiekosten. Vraag naar de voorwaarden.
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Ah... Voorjaar!

Heemstede – De wijken
bloeien helemaal op met
krokussen, narcissen en
ander bolgewas. Nog vijf dagen
te gaan voordat officieel de lente begint!
Deze foto is gemaakt op de
Zandvoortselaan door mevrouw Loes Beekhuizen. Heeft
u ook een lentefoto? Stuur die
dan naar: redactie@heemsteder.nl

Collectanten
op pad voor
vluchtelingen
in nood
Heemstede - Van 20 tot en
met 26 maart is het de nationale collecteweek van
Z OA -Vl u c h t e l i n g e n z o r g .
Zo’n 17.000 collectanten zetten zich tijdens deze week in
voor het werk van ZOA onder
vluchtelingen en ontheemden in Afrika en Azië. Vorig
jaar heeft ZOA met de collecte een bedrag van ruim
940.000 euro opgehaald!
ZOA wil door de collecte haar
doelgroep, de vluchtelingen,
ondersteunen en tegelijkertijd het werk van ZOA aan de
mensen in Nederland onder
de aandacht brengen. Kijk
ook op www.zoa.nl

RCH verlengt contract
met jeugdcoördinator
Heemstede - RCH, dat dit jaar
haar 100-jarige bestaan viert,
heeft het contract met haar
jeugdcoördinator Marcel Tiemens met een jaar verlengd en
hij zal dus in ieder geval tot en
met het seizoen 2011-2012 aan
RCH verbonden blijven. De samenwerking die vorig jaar tot
stand is gekomen gaat tot
grote tevredenheid van beide partijen. Oud 1e elftal speler Marcel Tiemens: “ Ik heb
het enorm naar mijn zin bij mijn
‘oude’ club en krijg de ruimte om
met het jeugdkader een goed
jeugdbeleid en organisatie neer
te zetten. Ook het niveau van het
voetbal en de prestaties nemen
toe. Dat geldt tevens voor het
plezier bij de jeugd!”
Bestuurslid Technische Zaken
Johan van Streun, die namens
RCH de contractbesprekingen
voerde, sluit zich graag aan bij

de woorden van Marcel Tiemens:
“RCH heeft een van haar topprioriteiten bij de jeugd gelegd
en Marcel Tiemens geeft uitstekend leiding aan de koers die
we zijn ingeslagen. RCH heeft
bewust gekozen voor een oud
speler als coördinator en we

plukken daar de vruchten nu al
van. We zien het aantal jeugdleden met de dag groeien en dat
is voor ons een belangrijke indicator naast het enorme plezier
dat men met elkaar heeft. Ik durf
te zeggen: de jeugdafdeling bij
RCH leeft weer!”

Steun
ZOA-Vluchtelingenzorg
is
een christelijke hulpverleningsorganisatie voor internationale vluchtelingenhulp.
Het werk van ZOA en de nationale collecteweek kan
op diverse manieren ondersteund worden.
Heeft u tijd om in Heemstede
in de collecteweek in enkele
straten te collecteren?
Voor meer informatie:
Anneke Morijn, annekemorijn@hotmail.com of
06-21293130.

Burgerlijke
Stand
Heemstede
(vanaf 2 t/m 9 maart 2011)

Huwelijken:
Geen huwelijken deze periode.
Geboorte:
Geen geboortes deze periode.
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CruquiusConcerten

‘Romanzen’, Brahms enige opera
Regio - ‘Die Schöne Magelone’ van J. Brahms met André
Morsch (bariton) en Jan Schultsz
(piano)wordt vrijdag 18 maart
opgevoerd in de waterschapszaal van Museum de Cruquius.
De aanvang is 20.15 uur.

‘’Die Liebesgeschichte der schönen Magelone und des Grafen Peter von Provence’ is een
oud sprookje, dat zijn oorsprong
heeft in de verhalen uit Duizend-en-één nacht. De liederen van de verschillende personages in het verhaal heeft Johannes Brahms samengevoegd
tot een indrukwekkende cyclus
van15 ‘Romanzen’. Vanwege het
dramatische en avontuurlijke karakter wordt het ook wel Brahms
enige opera genoemd.
André Morsch is een veelgevraagd Liedrecitalzanger en operazanger. Hij begon zijn studie in
Oostenrijk aan het conservatorium te Feldkirch bij Ralf Ernst.
Na het behalen van zijn diploma in 2000 ging hij studeren bij
Margreet Honig aan het Amsterdams Conservatorium, waar hij
in 2002 een beurs ontving voor
excellerende jonge musici. Hij
nam deel aan de Nieuwe Opera Academie onder de artistieke leiding van Alexander Olivier
waar hij de mogelijkheid kreeg
diverse rollen te vertolken, zoals
o.a. in ‘Don Giovanni’, in Ravel’s
“l ‘Enfant et les Sortileges” en Fi-

De Etrusken –
oudste bewoners van Toscane?

garo in ‘Le Nozze di Figaro’ met
Jed Wentz als dirigent. Hij slaagde met deze laatste uitvoering in
mei 2002 met lof.
In september 2002 won hij de
Prix Bernac aan de Ravel Academie in Saint Jean de Luz. In
2007 won hij de Eerste prijs bij
de wedstrijd Internationaler Wettbewerb für die Liedkunst van de
Hugo-Wolf-Akademie in Stuttgart.
Jan Schultsz (Amsterdam) heeft
pianoles sinds zijn 4e jaar en
startte met de hoorn op zijn 10e.
Deze studies zette hij voort aan
het Sweelinck Conservatorium
te Amsterdam onder Jan Wijn
en Adriaan van Woudenberg. In
1986 verhuisde Schultsz naar
Basel, waar hij zijn studie hoorn
en piano voortzette. Schultsz
won de Premier Prix de Virtuosité en speelde in talloze orkesten zoals het Concertgebouw
Orkest, het Radio Symfonie Orkest, Basel Symfonie Orkest, Camerata Berne en verschillende
Barok ensembles zoals Concerto
Cologne, Freiburger Barock Orchester en het Clementi Consort.
Als concertpianist gaf hij concerten met zangers en solisten in
vele landen in Europa. Van 1991
tot 1995 was hij actief als orkestleider in Basel, Bern en Zürich.

Boeiende expositie Kunstbedrijf
Heemstede – Momenteel is
een mooi gevarieerde expositie te bezichtigen in het Kunstbedrijf te Heemstede. Er is werk
te zien van 5 beeldend kunstenaars, ruimtelijk werk en schilderijen. De schilderijen zijn zeer
divers; van dierenschilderijen,

abstract tot mystieke collage’s.
Kleurrijk boeiend werk van Astrid van Domselaar, Anouschka
Tjaden, Helga Schouten en Vera
de Backker. De expositie is te
zien t/m 2 april in het Kunstbedrijf aan de Raadhuisstraat 56a
in Heemstede.

In 1996 maakte Schultsz als jonge artiest zijn debuut in Carnegie
Hall, New York met de Finse cellist Marko Ylönen.
Tegenwoordig is Jan Schultsz
professor aan het Conservatorium Winterthur. Jan Schultsz is
chef-dirigent bij het Orchestre
de Chambre de Neuchâtel en intendant van het Opera Festival
St. Moritz.
Kaarten zijn verkrijgbaar via de
website
www.CruquiusConcerten.nl of via de kassa van
schouwburg de Meerse, tel.
023-5563707.

Zandvoortselaan op zijn
(Paas-)best!
Heemstede – Winkelgebied
de Zandvoortselaan straks op
zijn Paasbest, dat is het streven. Nu nog wordt hard gewerkt aan de ventweg langs
de winkels, waardoor er een
aantal parkeerplaatsen minder beschikbaar is. Zoals vorige week al is gemeld, ligt
door die werkzaamheden een
deel van de ventweg ‘open’.
De ondernemers laten zich
daardoor niet uit het veld
slaan en u als bezoeker van
het ‘rijtje’ kwaliteitswinkels
natuurlijk ook niet! Voordat
het Pasen is – dit jaar op 24
en 25 april – zijn er trouwens
diverse scherpe en vooral
lekkere aanbiedingen bij uw
favoriete winkels. Of het nu
om de drogist, AH, de ijswinkel, de bloemist of de bakker
gaat... De moeite waard om
even gezellig binnen te wippen. Ook als u niet met de
auto bent, aangezien het lenteweer een wandeling naar
uw favoriete winkel aantrekkelijk maakt. Mooie zaken
aan een straks nog mooiere Zandvoortselaan. We gaan
een mooie zomer tegemoet!

Lang voordat de bewoners van Rome hun macht uitstrekten
over het Apenijns schiereiland werd het gebied dat we nu beter kennen onder de naam Toscane bewoond door de Etrusken.
Dankzij hun grafcultuur hebben ze veel schilderingen, beelden
en andere voorwerpen voor ons nagelaten. Er is inmiddels wel
veel over hen bekend geworden maar of zij ook de oudste bewoners zijn? Het mysterie over hun oorsprong lijkt nog niet te
zijn onthuld. Zeker is in ieder geval dat ze met andere culturen contact moeten hebben gehad. Bernadette Wösten vertelt
u hier alles over aan de hand van prachtige dia’s.
De dialezing de Etrusken – oudste bewoners van Toscane? is
bij Casca in de Luifel, Herenweg 96, Heemstede op woensdag
23 maart, aanvang 20.00 uur. Entree: 7,50 euro.
Reserveren kan telefonisch op werkdagen tussen 9 en 12 uur
op tel. no. 023-548 38 28-1, maar is niet noodzakelijk. U kunt
ook op de avond zelf binnen lopen.

Etrusken.

Film en Diner

Eerst genieten van een heerlijk diner en dan naar een Nederlandse dramafilm. Dat kan allemaal onder één dak bij Casca in
de Luifel. Voor het diner heeft u de keuze uit 3 voor-, hoofd- en
nagerechten. U kunt een tafel reserveren voor uw eigen gezelschap of, als u dat wilt, aanschuiven aan de gezamenlijke tafel. Reserveren voor het diner is noodzakelijk en kan tot uiterlijk 10.00 uur op de dag zelf. Kosten 3-gangendiner: 17,50 euro.
Tussen 18.00-19.00 uur kunt u aan tafel, waar U kunt genieten
van uw diner tot vlak voor het begin van de film om 20.00 uur.
Voor informatie over het onderwerp en de titel van de film of
om te reserveren voor film en/of diner kunt u bellen met de receptie van de Luifel, Herenweg 96, Heemstede op werkdagen
tussen 9 en 12 uur: tel. 023-548 38 28-1.
De Nederlandse dramafilm op donderdag 24 maart begint om
20.00 uur, entree film: 5,00 euro.

Presentatie theatercursisten
De jongens en meisjes die hebben deelgenomen aan de cursus Theater (9-12 jaar) dit seizoen, hebben de afgelopen tijd
toegewerkt naar hun eindpresentatie. De opdracht was: ‘schrijf
je eigen toneelstukje’. Ieder kind regisseerde zo een klein toneelstukje, waarin hij of zij de hoofdrol zelf speelt. U ziet vandaag tussen 11.00 en 12.00 uur de zeer verschillende presentaties! Om 13.00 uur geeft Casca’s Huisorkest, dat bestaat uit
een leuke groep enthousiaste 55-plussers, een presentatie.
Het orkest speelt al bijna 12 jaar met veel plezier elke dinsdag in de Princehof. Het blazersensemble o.l.v. dirigent Gerard
Tesselaar speelt vandaag voor u acht nummers, o.a. The Spanish Ouverture, The Beauty and the Beast en The Brazilian Day
Dance. Kom en geniet van hun muziek en enthousiasme!
De eindpresentatie Een eigen toneelstukje van de Jeugdtheatercursus (9-12 jaar) is van 11.00 tot 12.00 uur en de presentatie van Casca’s Huisorkest is vanaf 13.00 uur op zaterdag 26
maart in Theater de Luifel, Herenweg 96, Heemstede. Entree
voor beide presentaties: gratis.
De Herenweg is in onderhoud van 14 februari tot juni 2011.
Gebouw de Luifel blijft wel bereikbaar.
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INGEZONDEN

Leeft Radio de Branding nog?
Onlangs las ik in uw krant het artikel van Eric van Westerloo over
Radio De Branding, onze lokale omroep, getiteld “Overleeft Radiode Branding?” Met verbazing las ik dat er sinds begin 2009
geen reguliere en/of directe uitzendingen meer zijn en dat de muziek hoofdzakelijk ‘uit een computer komt’.
Na alles wat geschreven is in het bovengenoemde artikel, ben ik
eens wat verder gaan zoeken en kwam tot opzienbarende conclusies waardoor het indirect eigenlijk helemaal niet zo vreemd
is dat radio De Branding niet meer is wat het ooit is geweest.
Door onder andere mijn contacten met Haarlem105 begrijp ik dat
lokale omroepen aan een zogeheten ICE-norm (informatie, cultuur en educatie) dienen te voldoen. De ICE-norm betreft de samenstelling van programma’s waarbij uitzendingen over gemeente, sport, cultuur en actualiteiten op ongeveer 50/50-basis worden verdeeld met muziek. Ook moet een PBO (Programma Beleids Orgaan), samengesteld uit maatschappelijke en culturele organisaties in onze gemeente, minimaal één keer per jaar vergaderen. Een lokale omroep die hier namelijk niet aan voldoet, verliest
immers de zendvergunning.

Cesar Francklaan is
weer een echte laan
Heemstede – Marijke Wortelboer en Carla Veldwijk pakten woensdagochtend maar wat
graag de uitgestoken schop van
wethouder Christa Kuiper aan
om de laatste plataan te planten
op de middenstrook van de vernieuwde Cesar Francklaan. De
bewoners hadden wel de nodige last gehad van het werk aan
de weg, maar ze waren ook vol
lof over de mensen die aan de
weg werkten. Wel vroeg beginnen, maar vriendelijk, geen harde muziek. De werkers van KWS
maakten de aansluiting van de
tuinpaden gelijk met de stoep.
Ze zijn nu bezig op de Herenweg.
Het begon met de samenwerking
tussen de gemeente Heemstede,
het Spaarne Ziekenhuis en de
ontwikkelaar van nieuwbouwwoningen “aan het Spaarne”.

Hierbij was overeengekomen dat
het Spaarneziekenhuis toegankelijk zou zijn vanaf de Cesar
Francklaan. De Cesar Francklaan zou worden voorzien van
een middenberm met platanen weerszijde en in de middenberm. De verkeerslichten bij
de kruising met de Händellaan
werden weggehaald, die waren
niet meer nodig door verplaatsing van de ingang van het ziekenhuis. De Händellaan werd
Jan van Gilsenlaan, het ziekenhuis kon zo het oude adres behouden aan de Händellaan. Onnodig asfalt werd weggehaald
en vervangen door groen. De rioolwerkzaamheden werden, om
bomen te beschermen, uitgevoerd door het invoeren van een
kous in het riool die na uitharding een naadloze buis oplevert.

De werkzaamheden waren in juli 2010 afgerond maar bomen laten zich niet dwingen, vandaar
dat de laatste boom pas woensdag geplant werd. Bij dit project
heeft Rein van Kampenhout van
de gemeente toezicht gehouden,
het laatste dat hij samen deed
met Ron Matthew die nu van zijn
pensioen geniet, Henk Knechtering tekende voor het groen en
de verkeersdeskundige Sjoerd Vente en het hoofd voorbereiding Bob Jansen hebben heel
wat uurtjes gestoken in het inrichtingsplan en de rioolwerkzaamheden. Door de aanleg van
de middenberm en het planten
van zoveel nieuwe bomen, is de
groene uitstraling versterkt. We
kunnen hier nu met recht spreken van een laan.
Ton van den Brink

Groots afscheidsfeest Overbos
Heemstede - Zorgcentrum Het Overbos in Heemstede sluit
haar deuren om plaats te maken voor nieuwbouw. Tijdens
de Open dag van de zorg op zaterdag 19 maart is er daarom
een groot feest voor iedereen die een persoonlijke band had
of heeft met deze locatie van Stichting Sint Jacob. De feestelijkheden beginnen om 10 uur met een viering in de kapel
en eindigt van 16 tot 17 uur met een borrel.
Na 43 bijzondere jaren waarin
gewoond, gewerkt en gezorgd
is, sluit Het Overbos haar deuren. De eisen binnen de ouderenzorg zijn in de loop der tijd
veranderd en Het Overbos voldoet niet meer aan alle eisen.
De zwaarte van de zorg is in de
loop der jaren toegenomen en
de moderne oudere stelt natuurlijk steeds meer moderne

eisen aan huisvesting. Tijd voor
nieuwbouw dus, want Sint Jacob wil kwalitatief goede zorg
bieden, in gebouwen die voldoen aan de eisen van deze tijd.
Nieuw Overbos
Nieuw Overbos zal gebouwd
worden op dezelfde locatie, midden tussen het groen
en toch dicht bij het centrum

van Heemstede. De locatie zal
plaats bieden aan 40 cliënten
met een PG-indicatie in een
kleinschalige woonvorm. Daarnaast zullen er zorg-appartementen verhuurd worden aan
cliënten die nog zelf de regie
kunnen voeren.
Afscheidsfeest 19 maart
Op 19 maart wordt met (oud)bewoners en hun familie/contactpersonen, (oud)-medewerkers en (oud)-vrijwilligers het
glas geheven tijdens een feestelijk afscheid van Het Overbos.
De hele dag zullen er activiteiten worden georganiseerd en
herinneringen opgehaald.

Sinds 2009 is van dit alles bij radio De Branding nauwelijks meer
enige sprake. Navraag leert namelijk dat onze lokale omroep sinds
het vertrek in 2008/2009 van een aantal zeer bekwame medewerkers, over vrijwel geen programmamakers meer beschikt. Verder
is het radiostation gevestigd in Haarlem en niet meer in Heemstede.
Verder ontdekte ik dat een aanvraag voor verlenging van de vergunning ‘even was vergeten’ terwijl de subsidie voor 2011 reeds
door de gemeente Heemstede is verstrekt. Hoe kan dat nou!! Alvorens zo’n subsidie daadwerkelijk te verstrekken, had de gemeente op zijn minst toch de notulen van de programmaraad kunnen opvragen! Het is toch pas op de plaats (of dat zou het moeten zijn) dat de gemeente, vooruitlopend op het verschaffen van
een subsidie (lees gemeenschapsgeld) eerst uitvoerig onderzoekt
of de omroep aan de ICE normen voldoet? Of is zoiets niet aan
de orde als er gemeenschapsgelden ter beschikking worden gesteld c.q. worden gebruikt voor activiteiten die van belang zijn voor
de lokale bevolking!
Vele jaren achtereen heb ik met plezier de gevarieerde programma’s gevolgd van radio De Branding.
Momenteel is dat slechts zeer incidenteel of eigenlijk bijna niet.
De programma’s zoals zij werden samengesteld en gepresenteerd
waren immers de moeite waard om de radio voor aan te zetten.
Ik vraag me af of dit ooit zal terugkeren, zeker nu omdat de verlengingsaanvraag is vergeten en gekwalificeerde vrijwilligers er de
brui aan hebben gegeven. Dat kan toch eigenlijk niet; het is toch
hartstikke zonde als op deze manier een einde komt aan deze lokale omroep? Als het bestuur niet bij machte is om de continuiteit te waarborgen met inachtneming van de regels die gelden
voor uitzending, dan kun je maar het beste stoppen met uitzenden. Maar waarom pakt de gemeente dit initiatief dan niet zelf op
of treedt op als intermediair om alsnog de zaken in goede banen
te leiden? Dat betekent immers lijfsbehoud voor dit zeer gewaardeerde ether-fenomeen. De gemeente verschaft toch immers ook
de subsidie! Geef de Heemsteedse bevolking Radio De Branding
terug zoals het was met interessante programma’s en goede muziek.
Jos de Jong
jitprom@xs4all.nl

Bezige bij op winterakoniet

Bennebroek - Het was al met al een aangenaam weekend met
wat zon, maar vooral hogere temperaturen! De natuur reageert
met de eerste insecten en bloemen, zoals deze bezige bij op een
bloeiende winterakoniet. Foto: Daan Hendriks.

pagina 8

16 maart 2011

Boekhandel Blokker zet zich schrap

“Boekenweek altijd een gezellige boel”
Heemstede – Van 16 tot en met 26 maart is het Boekenweek.
Dit jaar wordt het Boekenweekgeschenk geschreven door Kader Abdolah. Het zijn drukke tijden bij boekhandel Blokker. Eigenaren Willeke van der Meer (hierna WvdM) en Arno Koek
(AK) namen de boekhandel bijna vijf jaar geleden over. Tientallen schrijvers kwamen bij hen langs. Ook de 76ste Boekenweek staat bol van activiteiten.

Wat betekent de Boekenweek
voor een boekhandel?
WvdM: “Het is een bijzonder
aandachtmoment voor het lezen. Wij zien mensen die normaal gesproken niet vaak naar
een boekhandel komen. Je kan

Smaaksensatie van steak, entrecote en rib-eye

Chateaubriand uniek met dry-aged koelcel
Heemstede – De blijdschap is
van de gezichten te lezen, hun
slagerij is weer open. Eigenaar
van Chateaubriand Adele Teekens en bedrijfsleider Johan van
Uden hebben tijdens de verbouwing van tweeëneenhalve week
niet stilgezeten, er is gepoetst,
schoongemaakt, ingeruimd, de
traiteur en toonbanken zijn weer
gevuld. Achter is de werkruimte
vergroot, nodig om aan de stijgende vraag naar catering te
voldoen. De winkel lijkt groter
door de vernieuwde entree met
direct rechts de trots van Chateaubriand. Als eerste en enige
slagerij in Nederland staat daar
een rijpingskamer. Een dry-aged
koelcel. Dry-aging is een natuurlijk proces, ontdekt toen het
vlees open en bloot werd vervoerd in treinwagons en karren. Het vlees droogt in, verliest
gewicht, krijgt een korstje, de
smaak wordt intenser. De steak,
rib-eye, côte de boeuf, entrecote,
T-bonesteak krijgen een ongeevenaarde smaak. De dry-aging
koelcel heeft een temperatuur
rond de twee graden en blijft dat
zelfs in de volle zon. Rundvlees
blijft altijd drie tot vier weken,
lams-en kalfsvlees ietsje korter.
In de koelcel zit aan ieder stuk
vlees een kaartje met alle informatie, zodat u precies kan zien
van welke boerderij uw vlees

komt. Het rundvlees van Chateaubriand komt uit Schotland,
waar de Aberdeen Angus runderen in kuddes rondlopen. Net als
de Schotse lammeren.
Voor het zuiglam is nu het seizoen aangebroken. Probeer nu
het Texels zuiglam met voorjaarsgroenten of voorjaarsstamppot. Vrijdag ging Chateaubriand weer open. Op de drukke
vrijdag en zaterdag werden Adele en Johan overstelpt met complimenten. Piloten en stewardessen die de dry-aging koelcellen
kennen uit steden als Kaapstad,
New York, Parijs of Londen waren verbaasd in Heemstede nu
dat fenomeen te zien en wisten

het gelijk te waarderen! Als eerste in Nederland, natuurlijk “Bij
Ons Op de Binnenweg”. De winkelstraat die zich onderscheidt.
Met een slagerij die zich onderscheidt. Chateaubriand aan de
Binnenweg 163.
Ton van den Brink

toch een cadeautje meegeven,
dat is voor velen een extra stimulans om een boek te kopen.”
AK: “En het betekent natuurlijk extra gezelligheid gedurende tien dagen vanwege de drukte. Er komen veel nieuwe boeken
uit in deze periode en de mensen
vragen je om tips. Verder hebben
we tijdens de Boekenweek veel
activiteiten gepland.”
Wat vind je van het thema ,
Curriculum Vitae- geschreven
portretten?
WvdM: “Eerlijk gezegd vind ik
een thema niet zo belangrijk.
Waargebeurde verhalen, biografieën boeien altijd wel, maar als
je echt geïnteresseerd bent in iemands leven, wacht je niet op de
Boekenweek. Dan koop je het
boek al in een eerder stadium.”
AK: “Het CPNB wil graag een
thema, maar mensen kiezen gewoon voor een lekker boek. Het
probleem van het thema is dat
er vaak oude boeken uit de kast
worden gehaald en die gaan dan
in de herdruk. Wat ik wél interessant vind, zijn de twee nieuwe biografieën die uitkomen van
dichteres Maria Vasalis en die
van Willem Elsschot, geschreven
door Vic van de Reijt. Erg leuk
dat die nu verschijnen.”
Heb je het Boekenweekgeschenk al gelezen?
WvdM: “Jazeker. Ik vind dat hij
(Kader Abdolah) heel bijzonder
schrijft, sprookjesachtig. Hij is een
echte verhalenverteller. Ik vind het
ook zo knap dat hij uit een totaal
ander land (Iran) komt en zich de
taal meester heeft gemaakt.”
AK: “Inderdaad heeft hij een
lekker vertellende schrijfstijl die
veel mensen aanspreekt.”
Jullie hebben de afgelopen
vijf jaar veel georganiseerd:
lezingen, signeersessies,
interviews etc. Was er een
hoogtepunt?
WvdM: “Jaaa, ik denk dat wij
aan hetzelfde denken: Harry Mulisch in 2007. Het was in dezelfde
week dat Jan Wolkers overleed.”
AK: “Er zijn er zoveel geweest,
maar wat mij betreft springen er
twee uit: Inderdaad Harry Mulisch in College Hageveld. We
hadden hem out of the blue uitgenodigd om onze gast te zijn. In
de wetenschap dat hij dat nooit
deed. Maar hij zei: ja. Er was niet
eens een nieuw boek van hem
uit. Het werd een bijzonder interview in de aanwezigheid van
veel jonge mensen. Maar ook de
avond met auteur Philippe Claudel vond ik erg leuk. Het was
bomvol hier in de winkel. Daar
heb ik mooie herinneringen aan.”
Lees je de nieuwe boeken
zelf allemaal?
WvdM: “Haha, weet je wel hoeveel er per jaar verschijnen?
Pakweg zo’n 10.000 titels!”
AK: “Ga maar na, als je één boek
per week leest, dan kun je er
tweeënvijftig lezen. Af en toe
zijn het er twee per week en met
vakantie wat meer. Soms lees ik
veertig pagina’s van een boek
om even de sfeer te proeven.
Maar we proberen natuurlijk zoveel mogelijk boeken te lezen
waar veel vraag naar is. Gelukkig zijn we met veel mensen hier,

dus verdelen we het een beetje.”
Hoe zie je de toekomst van
het boek?
AK: “Het eBook rukt op. Sommige collega’s zien dat als een bedreiging, maar het kan ook een
kans zijn. Wij verkopen ze ook,
net als de eReaders. Maar echt
gezellig ‘s avonds in een stoel
met een goed glas wijn je eReader lezen, zie ik lang niet iedereen doen. Dan wil je een lekker boek. Mensen zullen altijd de
weg naar de boekhandel blijven
vinden. Ze willen informatie over
boeken. Daar zijn wij de plek
voor om die te geven. Wij zijn wel
veel bezig met de toekomst. Er
zullen de komende jaren boekhandels verdwijnen. Maar ik ben
ervan overtuigd dat een goede
en actieve boekhandel absoluut
overlevingskansen heeft.”
WvdM: “Ik maak me best zorgen over de hoeveelheid webshops die boeken verkopen. Dat
is een hele directe concurrentie.
Ze hebben geen winkel en geen
voorraad. Wij hebben ook een
webshop. We kunnen uit hetzelfde magazijn leveren, thuisbezorgd binnen 24 uur en het hele
jaar 2011 zonder verzendkosten.”
Er staan veel activiteiten op
het programma. Waar kijk je
het meest naar uit?
WvdM: “Ik verheug me op het
bezoek van Hans Keilson. Dat is
toch iemand van 101 jaar oud die
een heel bijzonder leven heeft
gehad. Donderdag 17 maart is er
een lunch met Jessica Durlacher
bij onze buren, restaurant Batifol.
Ik ben erg benieuwd hoe het verloopt. Beide activiteiten zijn al volgeboekt. Het publiek in Heemstede loopt gelukkig warm voor dit
soort dingen. En dan komt Kader Abdolah zelf signeren op 22
maart. Ook daar komen vast veel
mensen op af. Hij is hier al eerder geweest, zo’n charismatische
man met een enorme aantrekkingskracht op vrouwen.”
De Iraans-Nederlandse schrijver
met de grote snor een charmeur?
Op vrijdagavond zit hij bij De Wereld Draait Door. Dit is wat ze bij
Blokker bedoelen. Wat moeten
we nog met Martin Simek als we
Kader Abdolah hebben.
Het Boekenweekgeschenk ‘De
Kraai’ van Kader Abdolah is gratis bij aankoop van ten minste
12,50 euro aan Nederlandstalige boeken.
Mirjam Goossens

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR

ActIEvE
EN sERIEuZE

BEZORGERs
(ook 55+)

Info:
Martin van Ooijen

0251-674433
www.verspreidnet.nl
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Gé Reinders met programma
Helden in de Luifel

Boekenweek van start,
volop activiteit bij Blokker

Heemstede - Helden is ook enkelvoud, namelijk het plaatsje in
Midden-Limburg waar Gé Reinders vandaan komt. Zijn ouders trouwens ook. Helden spelen én speelt een belangrijke rol
in dit nieuwe liedjesprogramma.
Gé is op zoek gegaan naar het
antwoord op het Grote Zwijgen
van zijn Moeder. Is het een sage? Nee, maar wel een intieme
speurtocht naar hoe de wereldgeschiedenis de huiskamer binnendringt. Moeder Grada Reinders heeft haar kinderen nooit
iets verteld over haar oorlogsverleden waarin zij door de Duitsers een óorlogsmisdadiger’ is
genoemd. In mei 1944 werd zij
met een aantal anderen in het
Limburgse dorp Helden gearresteerd. Beide betekenissen van
Helden komen hierbij goed uit,
want zoals Gé zelf zegt: “je ziet
nooit vrouwen met een rij lintjes
op de borst”. Ondanks het zware theam is Gé Reinders erin ge-

Heemstede - Boekenweek
2011 is vandaag 16 maart van
start gegaan en duurt tot en met
26 maart. Boekhandel Blokker uit Heemstede presenteert
in het kader daarvan diverse activiteiten. Daarnaast geeft de
boekhandel het Boekenweekgeschenk cadeau. Dit jaar staat
in de Boekenweek het levensverhaal centraal onder het motto Curriculum Vitae - Geschreven portretten. Bij aankoop van
tenminste 12,50 euro aan Nederlandstalige boeken ontvangt
u het boekenweekgeschenk van
Kader Abdolah cadeau.
Op maandag 21 maart wordt een
lezing georganiseerd met Jurjen
Beumer over ‘Godszoekers’.

slaagd om een lichte voorstelling
te maken, waarin hij gemoedelijk
zijn verhaal doet.
Na vijf jaar optreden met blaasorkesten is het nu weer tijd voor
de speelse harmonie tussen drie
puike muzikanten. Met knipogen
naar muzikale Helden aan wie
Gé zich schatplichtig voelt.
Hij belooft elk jaar weer dat hij
deze keer niet te veel gaat praten maar het Haarlems Dagblad
schreef niet voor niets: “Zijn stijl
is charmant en herinnert aan
Toon Hermans.”
Kortom: een blijmoedige avond
voor mensen die niet bang zijn
voor vochtige ogen.
Met Lucas Beukers op bas en
Pieter Klaassen op gitaren en
overige snaren.
Wanneer?
Vrijdag 25 maart is de voorstelling te zien in Theater de Luifel, Herenweg 96 in Heemstede.
Aanvang: 20.15 uur. De entree is

Gé Reinders. Foto: Bob Bronshoff.
17,50 euro - CJP/65+ 16,50 euro.
Kaartverkoop van maandag t/m
vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur en
45 minuten voor aanvang.Telefonisch reserveren via theaterlijn:
(023) 548 38 38.
De Herenweg is in onderhoud
van 14 februari tot juni 2011.
Gebouw de Luifel blijft wel bereikbaar.

In zijn nieuwe boek citeert Jurjen Beumer kernachtige passages uit het werk van 25 godzoekers en schreef er korte meditaties over. O.a. Bendictus Hildegard von Bingen, M. Vasalis

De drie verdrietige, eenzame mannen
of angst steevast op niets uit, wat
de wanhoop nog intenser maakt.
Het repertoire van Het Volk valt
in twee delen uiteen: de zelfgeschreven voorstellingen en de
bestaande toneelteksten die ze
met gastspelers onder handen
nemen. “De eigen stukken hebben een specifieke, typische Het
Volk-Stijl”, zegt Bert Bunschoten
hierover, “dat zit ‘m in het taalgebruik, de balans tussen ernst
en humor die we hebben geperfectioneerd. Ons publiek waardeert die stukken het meest.”
Het Volk bestaat al sinds 1976,
de schouwburgen in het land reageren vaak met: “gezellig, de
jongens komen weer langs”. Al
die jaren spitten ze het mannelijk
onvermogen uit, een onuitputtelijk onderwerp. In een interview
met het Haarlems Dagblad stelt
Wigbold Kruijver: “vrouwen leven vaak op na de dood van hun
man. Mannen verpieteren na de
dood van hun vrouw. Dat is veelzeggend. In De drie verdrietige, eenzame mannen zoeken de
mannen elkaar dan maar op. Ze

Op dinsdag 22 maart signeert
Kader Abdolah zijn roman ‘De
kraai’. Dat gebeurt tussen 16.00
en 17.00 uur
Op donderdag 24 maart staat
het interview met Vic van de Reijt
op het programma over de biografie van Willem Elsschot ‘leven
en werk’ door Alfons de Ridder.
De afgelopen jaren werkte Vic
van de Reijt aan de langverwachte biografie van Willem Elsschot.
Voor het eerst doet de biografie
recht aan de schrijver én de zakenman Alfons de Ridder.
Vic van de Reijt wordt geinterviewd door Henk van Tol, Elsschot-liefhebber.
Aanvang: 20.00 uur. Toegang
7,50 euro. Reserveren gewenst
Voor informatie en kaartverkoop:
Boekhandel Blokker, Binnenweg
138, Heemstede. Telefoon: 0235282472. www.boekhandelblokker.nl

Feelgoodvoorstelling

Heemstede - Elke volgroeide,
rijpe man gaat in dit aardse leven per definitie gebukt onder
een kolossale existentiële eenzaamheid en een daarmee gepaard gaand diep fundamenteel
verdriet.
De gruwzame eenzaamheid van
zijn bestaan is een vaststaand en
onomkeerbaar gegeven.
Elke man weet diep in zijn hart
dat hij uiteindelijk hopeloos en
ongeneeslijk alleen is. Hetgeen
natuurlijk niet vanzelfsprekend
wil zeggen, dat zijn leven dus
zinloos is en niet waardevol kan
zijn. Integendeel. Hoop, aspiraties en de moed om door te gaan
op zijn eenzame lijdensweg houden menige man bij de les en
bieden perspectieven op zijn
moeizame levensreis. Zo is er de
drang om méér te willen zijn, hoger te willen reiken, iets te willen
presteren wat hem in de ogen
van zichzelf en anderen succesvol maakt. Dáár dromen de eenzame, verdrietige mannen van.
Helaas lopen deze dromen door
domme pech, foute beslissingen

en Thich Nhat Hanh. Dr. Jurjen J. Beumer is pastor en theoloog en sinds 1986 is hij directeur van het oecumenisch diaconaal centrum Stem in de stad in
Haarlem. Hij vertelt hierover aan
de bewoners van verzorgingshuis Bosbeek, Glipperdreef 209,
Heemstede . Aanvang is 15.00
uur en de toegang vrij. Verplicht
aanmelden via de receptie van
Bosbeek: 023-8929900.

delen hetzelfde lot en hoeven er
niet meer over te praten. Ze weten het. Dat maakt hun leven dan
nog iets draaglijker”.
Wanneer?
Zondag 27 maart is de voorstelling te zien in Theater de Luifel, Herenweg 96 in Heemstede.
Aanvang: 20.15 uur. De entree is
17,50 euro. CJP/65+ 16,50 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.

Ralph Rousseau Meulenbroeks,

Ambassadeur van de Viola Da Gamba
Heemstede - Met honderd soloconcerten per jaar mag Meulenbroeks zich zonder gêne
de meest opvallende Nederlandse ambassadeur van de viola da gamba noemen. Voor
uitverkochte zalen brengt Ralph
zijn grote specialiteit, het prachtige oeuvre voor viola da gamba. Een soloconcert in Heemstede en speciaal in Het Oude
Slot mag dan ook niet ontbreken. Een unieke kans om kennis
te maken met de viola da gamba, een instrument dat een paar
eeuwen geleden toonaangevend
was aan de hoven van de Europese koningen.
Het hoogtepunt van het instrument ligt rond 1730, de tijd van
Lodewijk XV, koning van Frankrijk. De viola da gamba werd
toentertijd ook wel liefkozend de
‘koningin der instrumenten’ genoemd. De viola da gamba lijkt
op de cello, maar klinkt toch

totaal anders, zeker in handen van een specialist als
Ralph Rousseau Meulenbroeks.
Wie wat huiverig staat tegenover de viola da gambaals soloinstrument is dit concert een
prachtige introductie.
Ralph straalt met zijn instrument, je hebt de indruk getuige te zijn van een liefdesgeschiedenis. Dit concert mag u
niet missen. Programma: werken
van Karl Friedrich Abel / Georg
Philippe Telemann / Marin
Marais en Louis de Caix
d’Hervelois. Marais werd door
tijdgenoten beschouwd als de
grootste virtuoos van de viola da
gamba.
Dinsdag 22 maart, aanvang 20.15
uur in Het Oude Slot, ingang aan
de Ringvaartlaan, Heemstede.
Toegang: 18,- euro / 15,50 euro.
Reserveren www.podiumoudeslot.nl. of 06-13133626
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Vuilnisman Koos geeft vuilnisles Dichtstorten
Heemstede – Vuilnisman Koos
bedankt wethouder Jur Botter,
want door hem kon hij woensdagochtend zijn verhaal vertellen aan leerlingen van groep
acht van de Icarusschool aan de
Kerklaan. “Vindt u het niet erg
als ik alleen vertel en u uw mond
houdt”? De wethouder gaat helemaal akkoord. Afvaltaal is wel
heel direct. Koos, gekleed in het
oranje van het afvalbedrijf, begint over een schip waarin de
kinderen van groep acht de bemanningsleden zijn. Wat gebeurt er als je niet oplet. Iedereen kent het verhaal van de Titanic dat op een ijsschots botste door onoplettendheid van een
bemanningslid. Opletten! Hij vertelt zijn verhaal met veel humor,
kinderen lachen veel en nemen
hem daarom heel serieus. Het
stormt in het bos, bladeren vallen, een boom valt om. Het zielige konijntje dat onder de boom
lag, is dood. De pissebedden en
oorwurmen ruimen bladeren en
het konijntje op. Uiteindelijk ruimen bacteriën de poep op. Hij
vertelt hoe de kringloop zich
sluit en waarom de natuur geen
afval heeft. Mark, ga jij even de
klassen langs en haal de vuilnis
uit de prullenbakken van gisteren. Wat past er in de kringloop?
Een halve boterham, een klokhuis, een vol pakje sap, die knippen we open. Het sap op de lessenaar kan je opruimen, het karton van het pakje ziet er ook onschuldig uit, maar de binnenkant is van aluminium en dat ligt
er over een miljoen jaar nog. Dat
maakt indruk. Hier dus opletten!
Er volgt een rekenles die ze nog
nooit gehad hebben. De pakjes sap die uit de vuilniszak komen, worden geteld. Dat is dus
in een jaar tijd een enorme berg.
De boodschap is duidelijk. Een
beker van huis meenemen. Koos
heeft van die prachtige kreten

die blijven hangen. Elk apparaat
met een batterij of draad naar de
milieustraat! Moet je eens kijken
wat ze van een computer moederbord maken, van oude telefoons en stofzuigers.
Duurzaam
Hier komt toch even de wethouder om de hoek, want duurzaam
omgaan met ons milieu en met
ons afval, je kunt het niet vroeg

nen omgaan met duurzaamheid,
de natuur en het milieu. Alle activiteiten, dus ook Koos, passen
in de notitie Duurzaamheid die
in oktober 2010 door de Raad
is vastgesteld. Met Koos is het
onderwerp dat zo saai leek, ineens een geweldig leerzame
interactieve belevenis geworden, want de vuilnisman zet de
kinderen aan het werk. Verzin maar tips om de berg af-

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.

Zijn prooi
De havik heeft haar uit
‘t nest geroofd
vastgeklemd tussen zijn
klauwen
Hij zal haar niet loslaten:
het is zijn prooi
Totdat hijzelf ten prooi valt.
Loes Jonkervan der Meer

Rijbewijs
ingenomen van
Bennebroekse

genoeg leren. Het project is een
aanvulling op het gemeentelijk
Natuur- en Milieueducatieprogramma. Voor het Natuur- en
Milieueducatieprogramma is bedoeld voor alle basisscholen in
Heemstede. Door dit programma leren kinderen hoe zij kun-

val op school een flinke kop
kleiner te maken. Van de
mok van huis tot spaarlamp
en het plastic tasje opnieuw
gebruiken. Volgende week toch
eens kijken hoe schoon het is in
en rond de Icarusschool!
Ton van den Brink

Bennebroek – De politie heeft
om zondg 13 maart om 18.15 uur
een 53-jarige automobiliste uit
Bennebroek aangehouden, omdat zij onder invloed had gereden. De vrouw werd meegenomen naar het politiebureau voor
een ademanalysetest, die uitwees dat de vrouw ruim 5x de
maximaal toegestane limiet had
overschreden. Haar rijbewijs is
direct door de politie ingevorderd en zal worden verzonden
naar justitie. Tegen de vrouw is
proces verbaal opgemaakt en zij
is voorlopig haar rijbewijs kwijt.

Casca kindercursus

Flamingo Casino Heemstede vernieuwd
Heemstede – Op donderdag 24 maart zal de verhuizing
van Flamingo Casino Heemstede plaatsvinden. Het casino verhuist van Binnenweg 21
naar nummer 1. Op die locatie
is in een geheel gerestaureerd
pand met historische uitstraling een prachtig nieuw casino
gerealiseerd. De ruimte biedt
meer plaats voor het assorti-

ment speelautomaten en meerspelers. De nieuwe vestiging is
tevens voorzien van een rookspeelruimte. Het beleid van Flamingo Casino is er op gericht
om zich als een smaakvolle,
luxe en uitnodigende uitgaansgelegenheid te presenteren. U
kunt hier onder meer terecht
voor Roulette, Poker, Bingo en
Multiplayers, waaraan met 10

personen gespeeld kan worden. Door met meer personen
tegelijk te spelen ontstaat een
plezierige en gezellige sfeer.
Ook een leuk idee voor groepen
of een bedrijfs- of verenigingsuitje. Het casino is van maandag tot en met zaterdag geopend van 10 tot 24 uur en op
zondag van 13 tot 24 uur. Meer
info op: www.flamingocasino.nl

Open dag van de Zorg, ook in Bennebroek
Bennebroek – Op zaterdag 19
maart wordt de Open dag van
de Zorg georganiseerd. Diverse zorginstellingen nemen deel.
In Bennebroek is dat Meerleven aan de Witte de Withlaan 1
(tel. 023 5846047). Er is van alles te zien en te doen op die dag,

bijvoorbeeld een rondleiding.
U kunt ook uw bloeddruk laten
meten en ervaren hoe het is om
in een tillift te zitten. In de nabije
omgeving is ook verpleeghuis
Boerhaave aan de Louis Pasteurstraat 9 in Haarlem geopend
voor publiek. Aldaar wordt de in-

formatiemarkt Klein Belgie gehouden, tussen 11 en 15 uur.
Ook andere locaties van Sint
Jacob zijn geopend. Verpleeghuis Zuiderhout in de provinciehoofdstad zet tevens zijn deuren
open. Meer informatie op: www.
infopuntzorg.nl

Zelf papier
maken

Heemstede - Van melkpakken
gaan de kinderen bij de woensdagmiddagclub op twee woensdagmiddagen: 23 en 30 maart
zelf papier maken. Met dat papier kunnen ze dan mooie kaarten knutselen om bijvoorbeeld
op te sturen naar oma, tante of
vriendje. De woensdagmiddagclub voor jongens en meisjes
van 5 – 10 jaar is elke week van
13.30-15.15 uur bij Casca in activiteitencentrum de Molenwerf,
Molenwerfslaan 11, Heemstede. Kinderen kunnen hier vooral veel knutselen, maar ook meedoen met een spel of lekker buiten spelen. Kosten per keer zijn:
3,50 euro, een kaart voor 10x
kost 30,00 euro.
Graag de kinderen per keer van
tevoren telefonisch aanmelden:
023-548 38 28 – kies 1.
Meer informatie: www.casca.nl.

Auto-inbrekers
gezocht

Heemstede - Een bewoner van
de Kraanvogellaan werd in de
nacht van woensdag 9 op donderdag 10 maart rond 4.15 uur
wakker door het geluid van een
klap. Toen hij naar buiten keek,
zag hij twee mannen bij een auto staan. De ruit was ingeslagen en één van de twee hing in
de auto opzoek naar waardevolle spullen. Het tweetal is vervolgens weggerend. De politie heeft
direct naar de twee mannen gezocht in de omgeving, maar zij
zijn niet meer gevonden. Om dit
tweetal alsnog aan te houden,
komt de politie graag in contact
met getuigen die iets gezien of
gehoord hebben voor, tijdens of
na de inbraak. Het gaat om twee
mannen van tussen de 20 en 30
jaar waarvan er één een lang en
slank postuur heeft. De andere
dader is rond de 1.80 meter en
is meer gedrongen van postuur
. Informatie die kan bijdragen bij
het oplossen van deze zaak, kan
worden doorgebeld naar de recherche in Heemstede via het telefoonnummer 0900-8844

Eigenaar
gestolen tas
gezocht

Heemstede – De politie heeft
zondag 13 maart rond 5.15 uur
een 24-jarige Haarlemmer aangehouden op verdenking van
diefstal uit auto’s. Dit gebeurde
op de Bernhard Zweerslaan in
Heemstede. Een oplettende burger zag twee mannen aan auto’s
rommelen, vertrouwde dit niet en
heeft de politie gebeld. Die heeft
vervolgens een van de twee kunnen aanhouden. Even later werd
een groene tas aangetroffen in
een tuin in de directe omgeving
van de Bernhard Zweerslaan,
waarin o.a. kleding zat. De politie denkt dat deze tas mogelijk ook uit een auto is weggenomen. De rechtmatige eigenaar
kan zich melden bij de recherche
van team Kennemer Kust om zijn
of haar tas op te halen.

Bellen in de
auto

Heemstede – Een telefoontje
achter het stuur heeft een automobilist woensdag 9 maart geld
gekost. Hij werd aangehouden
door de politie die aan het controleren was op de Valkenburgerlaan en het Valkenburgerlein. De controle vond plaats tussen 14.30 en 17.00 uur. Afgezien
van deze man werden vier anderen bekeurd voor het niet dragen
van de gordel. In totaal passeerden 430 automobilisten de controle.

pagina 12

16 maart 2011

Lezing Welzijn Vierdubbel welkomstgeschenk
Bloemendaal Regio – Vanaf vandaag, woens- week een cadeautje van de bi-

Bennebroek - Dinsdag 22
maart wordt de lezing Zadelpijn?... Een zadel heeft geen pijn!
gehouden. Het voorjaar komt
eraan dus we kunnen weer op
de pedalen. Fietsen is goed voor
hart en bloedvaten. Deze interactieve lezing wordt gehouden in
het voormalig gemeentehuis van
Bennebroek van 10.00 tot 12.00
uur. Toegang 3,- euro incl. kopje
koffie of thee. S.v.p van tevoren
aanmelden. Tel 023-5845300.

Hervormde Gemeente
Bennebroek

Crashen op topsnelheid
zonder dat je iets overkomt
Heemstede - Wat is radiografisch bestuurbaar auto racen?
Het is leuk! De auto’s mogen
dan wel kleiner zijn, de actie is
juist groter! Het is snel! Soms
gaan ze wel meer dan 100 km/
uur. Het is betaalbaar! Je kan
racen voor bijna elk budget.
Het is veilig! Je kan crashen op
topsnelheid zonder dat jou iets
overkomt. Het is eenvoudig! Je
kan zelf zo’n auto bouwen en
onderhouden.
Alle dagen, maar voornamelijk in de weekeinden van de maanden maart
t/m oktober kunnen de
leden van het circuit bij MACH
aan de Cruquiusweg 45 gebruik maken om vrij te rijden/

Sinds 2000/2001 beschikt de
club ook over prachtig nieuw
clubgebouw. Waar je gezellig
samen kan zijn tijdens vrij rijden, trainingen en wedstrijddagen.
Meer informatie is te vinden
op de website van de club,
www.machheemstede.nl
Voor meer informatie klik op
MACH-website:
www/machheemstede.nl
Of bel: 023 – 5291012 (Hans
Verbrugge).

Aan de slag met RSS feed
stede wordt gegeven. Om mee te
kunnen doen is het noodzakelijk
dat je beschikt over computer- en
internetvaardigheden.
Datum
Donderdag 14 april, van 9:30 –
11:00 uur in Bibliotheek Heemstede, Julianaplein 1 te Heemstede. Kosten: 5,- euro voor leden en 7,50 euro voor niet-leden.
Tijdig aanmelden is gewenst via
023-511 53 00.

Liedjes, proza en poëzie

Passage - Vrouwen door
de eeuwen heen
Heemstede - Christelijk maatschappelijke vrouwenvereniging
Passage nodigt belangstellende vrouwen van harte uit voor de
afdelingsavond op donderdag 17
maart in de Pinksterkerk aan de
Camplaan.
Vanaf 19.20 uur bent u welkom.

Aanvang 19.45 uur. Mevrouw
A. Cats-Tolk uit Mijdrecht brengt
een ontspannend programma met liedjes, proza en poëzie.
Zij begeleidt zichzelf op de
piano en noemt haar programma ‘Vrouwen door de eeuwen
heen’.

Tijdens de Boekenweek is er
voor nieuwe leden van 18 jaar
en ouder een vierdubbel welkomstgeschenk:
1. een voucher, goed voor het
Boekenweekgeschenk en het
e-Boekenweekgeschenk
2. een Boekenbon van 5,- euro
3. vrij reizen met NS op zondag
20 maart op vertoon van het
papieren
Boekenweekgeschenk
4. geen inschrijfgeld voor nieuwe leden
Boek cadeau
Daarnaast ontvangen leden ter
gelegenheid van de Boeken-

trainen, mits er geen wedstrijden zijn.
Alvorens lid te worden kan je
tegen een geringe vergoeding
vrij komen rijden.

Workshop in de bibliotheek
Heemstede - De Bibliotheek
Heemstede organiseert de workshop ‘Je eigen RSS feed. Een feed
is een handig middel om automatisch op de hoogte te blijven
van je interesse op internet. In
de workshop leer je hoe je een
abonnement neemt op RSS feeds
en krijg je uitleg over feedreaders en het zoeken van feeds. De
workshop bestaat uit één bijeenkomst, die zowel in Bibliotheek
Noord als in Bibliotheek Heem-

Bennebroek – Dienst PKN Binnenweg 67 Bennebroek: zondag
20 maart 10 uur ds. A. Tromp uit
Krimpen aan de IJssel.

dag 16 maart t/m aanstaande
zaterdag 26 maart, wordt ook
in de bibliotheek van Haarlem
en omstreken aandacht aan de
Boekenweek besteed. Het motto is Curriculum Vitae – Geschreven portretten. Kader Abdolah heeft dit jaar het Boekenweekgeschenk geschreven.

bliotheek: het Geschreven portret van Kader Abdolah. Het
Geschreven portret is geheel
gewijd aan de auteur van het
Boekenweekgeschenk en zijn
werk.
Agenda
Ook vinden in de bibliotheek
twee activiteiten plaats tijdens
de Boekenweek 2011.
Op dinsdag 22 maart, van 20 –
22 uur, houdt Judith Uyterlinde
de lezing De vrouw die zegt dat
ze mijn moeder is.
Op woensdag 16 maart en op
woensdag 20 april, van 19.45 –
22 uur wordt de workshop Levensverhalen schrijven gegeven.
Beide activiteiten vinden plaats
in Bibliotheek Centrum, Gasthuisstraat 32 te Haarlem.
Kijk voor meer informatie over
de Boekenweek 2011 op www.
bibliotheekhaarlem.nl en op
www.boekenweek.nl.

Samen Eten:

Bami Goreng op het menu
VoorjaarsHeemstede - Dinsdag 29 maart poek, Atjar Tjampoer, geroosterouderen weer ‘Samen de gebakken uitjes en het desvlooienmarkt kunnen
Eten’ bij Welzijn Ouderen Heem- sert is bananenvla.
stede (WOH).
Haarlem
De gezamenlijke maaltijden wor- Vanaf 12.30 uur worden deelne-

Regio - Op zondag 20 maart
is er een gigantische Voorjaarsvlooienmarkt in het Kennemer IJsbaan Sportcenter Haarlem. Nu het voorjaar
weer in het land is, hebben
veel mensen hun zolders, kelders of schuurtjes opgeruimd
op zoek naar bruikbare artikelen. Ruim 300 standhouders bieden de meest uiteenlopende spullen aan op deze markt. U kunt de markt
bezoeken van 9.00 tot 16.30
uur. Entree 3,50 euro. Parkeren gratis. Info: Van Aerle, tel. 0492-525483 of 0653848622.

den dit jaar gekozen door een
gast van ‘Samen Eten’. Tijdens
de maaltijd wordt door middel van loting vastgesteld welke
gast het menu voor de volgende
maand mag samenstellen. Voor
maart heeft de winnaar het volgende menu samengesteld: Heldere Chinese kippensoep, Bami Goreng, Babi Pangang, kroe-

mers welkom geheten door de
gastvrouwen van WOH.
Maaltijdbonnen kosten 10,00 euro en zijn te koop bij de receptie van Stichting Welzijn Ouderen Heemstede, Lieven de Keylaan 24 op maandag t/m donderdag van 09.00-17.00 uur en
op vrijdag van 09.00-13.00 uur.
Telefoon 023-528 85 10.

Protestantse gemeente Heemstede
Heemstede - Zondag 20 maart
diensten PKN:
Pinksterkerk - 10.00 uur
• Taizé-viering, ds. P.I.C. Terpstra
• Kinderkring

• Crèche
Kennemerduin - 10.30 uur
• mw. H. Kooistra
Oude kerk: geen dienst

Biograaf Willem Elsschot aan het woord
Heemstede - Willem Elsschot,
het pseudoniem van de reclameman Alfons De Ridder (18821960), schreef een tiental romans en novellen. En poëzie. Een
beknopt, maar hoogstaand oeuvre, dat hij buiten zijn zakelijke
activiteiten schreef. Over het letterkundig leven van Elsschot is al
veel gepubliceerd, maar het zakenmilieu waarin De Ridder actief was bleef tot dusver onderbelicht. Biograaf Vic van de Reijt kreeg toegang tot de zakelijke
correspondentie van De Ridder.
De biografie Elsschot legt daarmee het dubbelleven van Elsschot-De Ridder bloot: het succes-in-zaken dat hij wilde na-

streven, maar dat tegelijkertijd
verfoeide.
Vic van de Reijt (1950) is uitgever
bij Nijgh & Van Ditmar. Hij publiceerde talrijke artikelen over het
leven en werk van Willem Elsschot en kort geleden verscheen
de langverwachte biografie van
Elsschot: Elsschot Leven en werken van Alfons de Ridder.
Vic van de Reijt wordt donderdag 24 maart bij boekhandel
Blokker geïnterviewd door Henk
van Tol, Elsschot-liefhebber.
Aanvang 20.00 uur. Toegang 7,50
euro. Reserveren gewenst.
Boekhandel Blokker, Binnenweg
138, Heemstede 023 – 5282472.
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Countdown bij
100-Jarig RCH Voetbal

Lydie Buikx vertelt hoe je reist met de NS.

Reizen anno 2011 met openbaar
vervoer, hoe doe je dat?
Heemstede – Casca, De Pauwehof, Welzijn Ouderen Heemstede organiseerden woensdagmiddag een informatiemiddag
over openbaar vervoer voor ouderen in het raadhuis. De wethouder van verkeer, Christa Kuiper verwelkomde honderdzestig nieuwsgierigen die graag wilden weten hoe dat nu zit met die
chipkaart die de strippenkaart
vervangt. Verkeer is allereerst
een regiozaak. Zowel hoogwaardig openbaar vervoer, de Zuidtangent en de auto. Velen bereiken het openbaar vervoer met de
fiets dat gestald moet worden.
Vandaar de net weer zeshonderd
bijgeplaatste rijwielplaatsen bij
het NS station. Voor vragen over
openbaar vervoer is de wethouder bereikbaar op het raadhuis.
OV-Chipkaart
Uitleg geven over de OV-chipkaart deed Gijs Klomp de drijvende kracht achter de OVR, de
organisatie van het ov-reisinformatienummer 06 9292. “Ik zat
goed en wel thuis, toen ik werd
gevraagd om projectleider Mobis Chipkaart te worden.” Eerste advies van Klomp, wil je reizen met bus of trein, neem een
persoonlijke OV-chipkaart. Hij
legt uit wat de chip bevat. In de
chip zit uw geboortedatum. De
chip kan aflezen of u bijvoorbeeld in daluren korting krijgt.
Uw voordeelabonnement staat
er al op. Met automatisch opladen heeft u altijd voldoende saldo om te reizen. De persoonlijke
OV-chipkaart is de kaart met extra mogelijkheden en meer bescherming. Klomp hamert op het
check-in en check-uit. Bij binnengaan van bus, trein, tram of
metro altijd inchecken en uitchecken, iets waar iedereen aan
moet wennen, bij de strippenkaart hoefde je niet uit te checken, maar het went. Ouderen
vergeten veel minder dan reizi-

gers tussen de 35 en 55 jaar, zo
blijkt nu al. Ervaring leert ook
dat het reizen met de OV- chipkaart bij iedereen zo zijn aanloopprobleempjes oplevert. Men
leest een folder, denkt alles te
weten, gaat op reis en loopt toch
tegen zaken aan die wel ergens
in het boekje staan, maar zelfs
door de oplettende lezer niet is
opgemerkt. Vandaar de vele vragen die de OV-chipkaart oplevert. Bijna dezelfde vragen als in
1980 toen we met de strippenkaart begonnen en er nu moeilijk afscheid van kunnen nemen.
Namens de NS gaf Lydie Buikx
informatie over het gebruik van
de OV-chipkaart in de trein. Wat
moet je doen als je vergeten bent
uit te checken, hoe reis je met je
kleinkinderen of met een groep.
Een echte balie is nog te vinden in het NS station in Haarlem dat dan nog een NS station
is, Heemstede-Aerdenhout is nu
een NS halte!
Met een automaat die de weg
wijst naar een kaartje. Een persoonlijke kaart, die vraag je aan
middels een aanvraagformulier, maar eenmaal het traject
van aanvragen doorlopen en
de kaart in handen, dan breekt
het zorgeloos reizen ook voor u
aan. Nog makkelijker dan met
de strippenkaart, dat mag ieder
voor zich beleven. Opladen kan
bij Primera, bijvoorbeeld de Pijp
in de Raadhuisstraat, NS kaartautomaten, andere vervoerders,
AH en C 1000 supermarkten,
een handige website is www.ovchipkaart.nl/adresvinder.
Sandra Keijzer en Annemarie
Drechsler ouderenadviseurs van
Loket Heemstede gaven uitleg
over de OV-taxi en het vrijwilligersvervoer in Heemstede. Het
Loket is gevestigd in het Raadhuis. Iedere werkdag tussen 8.30
en 13.00 uur kunt u, zonder afspraak, bij het Loket langskomen. U kunt Het Loket ook bel-

len om uw vraag te stellen. Daarnaast is het mogelijk om een afspraak te maken voor een huisbezoek of een gesprek in de
middag.
Telefoon: 023-5483040. Email:
loket@heemstede.nl
De grote opkomst, honderdzestig mensen, is een bevestiging
dat voorlichting over veranderingen in het openbaar vervoer een
nuttige zaak is en gewaardeerd
wordt.
Nu allemaal dus aan de OV-chip!
Ton van den Brink

Heemstede - Zaterdag 12
maart jl. was het RCH-terrein
omgetoverd in een volwaardig
partycentrum. Hoewel de officiële datum van het 100-jarig
bestaan van de Heemsteedse
voetbalclub 25 februari 2011
is, koos RCH ervoor om op 12
maart het ‘jubileumbal’ te houden, na een eerdere, drukbezochte receptie op 29 januari.
Het eeuwfeest moet gevierd
worden en dat zal heel Heemstede weten. Om half vijf trapte de jeugd af met een flitsend
programma. De jongste kinderen genoten van een schitterende kindershow van Martijn Martell. Veel kinderen hadden de schminkhoek snel gevonden en zaten als vlinders,
tijgers of prinsjes geboeid te

kijken naar de goocheltrucs.
Tijdens de show mochten de
kleine feestbeesten Martijn
Martell zelfs assisteren, zodat
ze zich een echte ster voelden.
En natuurlijk werd er ook gevoetbald. Op z’n Belgisch, dat
wel. En dat leverde hilarische
taferelen op, want de goals
staan dan omgedraaid op het
veld en als er een bal ingegooid moet worden, moet dat
achterstevoren. De lekkernijen ontbraken ook niet; naast
suikerspin en popcorn zorgde Broodje Bram voor patat
en was er een broodje hamburger van slager Vreebrug en
een ijsje toe.
Om acht uur was de jeugd
nog steeds aan het voetballen maar druppelden ook de
eerste gasten binnen voor
het avondprogramma. Binnen de kortste keren was het
bomvol in het mooiste clubhuis van Heemstede. Zangeres Sasja Brouwers zorgde
voor een swingende opening
zodat de RCH-ers helemaal
klaar waren voor het optreden van DJ Bert. Het dak ging
eraf en een feestende mix van
spelers, bestuursleden, wethouders en sponsors stond
op de dansvloer. Het was druk
aan de Blackjack- en roulettetafel. Her en der waren lekkere happen verkrijgbaar. Als
de uitslag van de jubileumloterij bekendgemaakt wordt
blijken twee van de drie geluksvogels aanwezig te zijn.
Dan is het bijna twaalf uur
en wordt de champagne uitgedeeld, met…
oliebollen.
De jaarwisseling begon met
een wervelend en indrukwekkend filmoverzicht van 100
jaar RCH dat op verschillende
flatscreens te volgen was en
eindigde met een countdown
waarna om precies twaalf
uur de confetti door het clubhuis knalde. Dankzij de professionele inzet van de sponsors stond het feest bij RCH
als een huis en is het nog lang
gezellig gebleven bij RCH.

16 maart 2011

pagina 15

Verkennende fase nieuw college GS afgerond

Coalitie VVD, PvdA, D66
en CDA kansrijke optie
Regio - Een coalitie van VVD, PvdA, D66 en CDA is de meest
reële en kansrijke optie. Met deze conclusie heeft Elisabeth
Post de verkennende fase van de besprekingen over een
nieuw te vormen college van Gedeputeerde Staten afgerond.
Vandaag heeft zij daarvan verslag gedaan tijdens de eerste
vergadering van de nieuwe provinciale staten.
Post, lijsttrekker van de VVD en
de grootste partij in de nieuw
gekozen provinciale staten, heeft
het initiatief genomen verkennende gesprekken te voeren met
de lijsttrekkers van alle fracties.
Bij de gesprekken heeft zij een
aantal criteria gehanteerd die
gericht zijn op een haalbare,

succesvolle en stabiele coalitie.
Er moet een werkbare meerderheid in provinciale staten zijn, die
recht doet aan de verkiezingsuitslag. Enige continuïteit van bestuur is in het belang van de
Noord-Hollandse burger. De formatie van een college is kansrijker naarmate er meer program-

matische overeenstemming tussen de partijen bestaat.
Alle partijen vonden dat met de
winnaars van de verkiezingen
gesproken moest worden. Maar
het bleek ook dat er onoverbrugbare bezwaren bestaan bij de
PvdA, D66 en GroenLinks om op
dit moment zitting te nemen in
een college met de PVV, één van
de winnende partijen.
De vier partijen zullen de komende periode gesprekken voeren met het doel een collegeakkoord tot stand te brengen.

Light fabrics in Hotel Haarlem Zuid
Regio – Van 18 maart tot en met
17 mei is de expositie Light Fabrics te zien in Hotel Haarlem
Zuid. Te zien zijn Haarlemse regenjassen en raamdiorama’s.
Michaëla J. Bijlsma liet voor deze expositie vederlichte regenjas-stof bedrukken met Haarlemse nacht-illustraties van Eric
J. Coolen.
Van deze stof vervaardigde zij
twee exclusieve Haarlemse
‘nacht’ regenjassen. Toegepaste
kunst in optima forma.
Michaëla verwerkte de stof tevens in een serie lichtbrekende
raamdiorama’s.
3-D in de vensterbank! Beperkte oplage. Locatie: Toekanweg 2,
Haarlem.

Regio - Het succesvolle Zandvoortse vrouwenkoor Music All In
verzorgde in het afgelopen jaar een aantal spetterende optredens
in Zandvoort en omgeving. Dit koor gaat vaker optreden, wil graag
uitbreiden en zoekt daarom nieuwe vrouwenstemmen.
Heeft u een goede zangstem en krijgt u ook energie van zingen?
Kom dan naar de open repetitie op 22 maart a.s. in het verfraaide gebouw de Krocht, Grote Krocht 41 in Zandvoort. De repetitie
start om 20.00 uur.

Spaarnwoudeloop 20 maart

Op stap in de Groene Weelde!
Regio - Op zondag 20 maart
organiseert de IVN werkgroep
Haarlemmermeer een Vroege
Vogelsexcursie in natuurgebied
de Groene Weelde; een verrassend groen recreatiegebied gelegen tussen Hoofddorp, Cruquius en Vijfhuizen. Het is een afwisselend gebied met bossen,
waterpartijen en brede waterlopen met natuuroevers. Het recreatiegebied sluit aan op het
Haarlemmermeerse Bos en omvat ook het voormalige Floriade
deelgebied met de Big Spotters
Hill. Iedere vogel zingt op zijn eigen tijd. Start de merel nog in
het donker, dan valt de roodborst
er snel bij. En in deze tijd van het
jaar komen veel vogels net terug uit het warme zuiden. Geniet
mee van het ochtendgezang!
We maken in dit jonge natuurgebied kennis met de rijke vogelstand; een leuke zangvogel
als de Tjiftjaf. Ieder jaar wordt
het (vroege) voorjaar weer ingeluid door zingende tjiffen. Medio maart is steevast de tijd dat
ze massaal terugkeren naar ons
land. Misschien maken we kans

Vrouwenkoor Music All In
zoekt zangstemmen

op het horen van de eerste fitis, die meestal twee weken later
zijn...Verder zien we vast diverse
soorten vinken en eenden als bv.
tafeleenden. Maar ook roofvogels als de sperwer en de havik
zijn graag geziene gasten in de
Groene Weelde. Kortom laat het
vogelconcert maar losbarsten!
De stedelijke omgeving van
Haarlemmermeer groeit met
nieuwbouw van woningen en
bedrijven. Tegelijkertijd komen er

ook steeds meer parken, bossen
en groenstroken (in plaats van
agrarisch gebied). In Haarlemmermeer kan je de natuur zien
ontwikkelen! Wie aan Haarlemmermeer denkt, denkt niet meteen aan natuur. Maar voor wie de
moeite neemt is de natuur zichtbaar! Zo zijn in het Haarlemmermeerse bos alle bosvogels goed
vertegenwoordigd en is er een
grote variatie aan boomsoorten en een bomenroute. Op het
open water van de nieuwe Boseilanden zijn in de winter veel
watervogels te zien. Het schone
water heeft al diverse ijsvogelparen aangetrokken.
Verzamelen om 8.00 uur op het
parkeerterrein Pannenkoekenhuis te bereiken vanaf de Kruisweg (N201) nabij museum
Cruquius. Deze excursie is ook
zeer geschikt voor minder ervaren vogelaars en oudere kinderen. Duur: 3 uur. Deelname
is gratis. Aanmelden vooraf is
niet nodig. Informatie bij Marcel Schalkwijk, 023-5636888 of
kijk op www.ivn.nl/zuidkennemerland

Regio - Doe mee aan de Runnersworld Spaarnwoudeloop op
zondag 20 maart! Het is de eerste loop van het Runnersworld
Kennemer Loopcircuit, in de
tweede editie van een reeks van
6 regionale lopen in Kennemerland. Voor iedere loper is er een
afstand naar keuze: 5, 10, 20 of
30 kilometer. Van oorsprong is
deze loop opgezet als een trainingsloop voor mensen die zich
voorbereiden op een van de
marathons later in het seizoen.
Daarom is er jaarlijks een groep
van zo’n 200-300 lopers en loopsters die ervoor kiest om 20 of 30
kilometer te lopen.
Ook de Family & Friend Run staat
weer op het programma, de mogelijkheid om met een team van
3 lopers de 30km in estafettevorm af te leggen. Zo kun je er
samen met je loopmaatjes een
echte teamprestatie van maken.
Voor de jeugd is er een kinderloop van circa 1500 meter, met
een medaille als beloning.
De organisatie is in handen van
atletiekvereniging KAV Holland.

Mede dankzij de hulp van de vele vrijwilligers heeft de Spaarnwoudeloop een uitstekende reputatie.
Het parcours bestaat uit een ronde van tien kilometer over mooie,
stille fietspaden in het recreatieschap Spaarnwoude, de groene
long tussen Amsterdam, Haarlem en IJmuiden. Spaarnwoude is in de loop der jaren steeds
bekender geworden als recreatiegebied, vooral bij mensen die
hun leven graag sportief inrichten en die de drukte in de steden
willen ontvluchten. In dat sportieve en recreatieve plaatje past
de Spaarnwoudeloop.
De start en finish zijn bij het Buitenhuis van het Spaarnwoude Resort. Het parcours van de
Runnersworld
Spaarnwoudeloop voert door bossen en weilanden, is grotendeels vlak maar
gaat ook over een skiheuvel. Elke vijf kilometer is er een drinkpost; tassen kunnen ter bewaring worden afgegeven.
Men kan zich inschrijven via
www.spaarnwoudeloop.nl

Vrijwilligers gezocht
voor De Adriaan
Regio - Molen De Adriaan, te
vinden op een markante plek
in Haarlem aan het Spaarne,
zoekt rondleiders die het leuk
vinden om bezoekers uit binnen- en buitenland rond te leiden in de fascinerende wereld
van molens in het algemeen en
De Adriaan in het bijzonder.
Een opleiding tot rondleider
wordt verzorgd. Van u wordt

gevraagd dat u in ieder geval
het Engels in voldoende mate
beheerst, liefst nog andere talen.
Gastvrouwen en gastheren zijn
ook nodig.
Voor meer informatie en aanmelding telefoon 06 -0893085
of info@molenadriaan.nl
Of kijk op:
www.molenadriaan.nl
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Ultiem beroep omwonenden
Overbos op gemeenteraad
Heemstede - Zoals met vrijwel alle inspraakprocedures krijgen insprekers die plannen willen stoppen of aanpassen zelden hun zin. De bewoners uit
de omgeving van Het Overbos
trokken maandag 14 maart naar
het Raadhuis om de commissie
Ruimte op andere gedachten te
brengen.
De bezwaren
De insprekers vinden dat het
nieuw gebouw te massaal wordt
en daarmee hun leefomgeving
ernstig wordt aangetast. Zij stellen vast dat het plan niet past
binnen het bestemmingsplan
en dat daarom door het college
wordt voorgesteld een projectbesluit te nemen zodat het bestemmingsplan kan worden omzeild.
De bewoners hadden in een eerder stadium al alternatieven aangedragen maar deze werden direct van tafel geveegd door de
projectontwikkelaar. Gevraagd
naar de financiële onderbouwing ontvingen de klagers een
gekuiste versie, zodat ze zich
nog geen beeld konden vormen
over de economische haalbaarheid van het plan.

Een stedenbouwkundige, bewoner van Kennemeroord, stelde vast dat met alle inspraakreacties niets was gedaan. Op alle vragen en suggesties het plan
aan te passen kwam er een zelfde antwoord: “Het past in de
ruimtelijke ordening”. Hij verzocht de commissieleden moed
te tonen en het plan af te wijzen.
De laatste inspreker vroeg zich
af waarom de gemeente de omwonenden vraagt een zienswijze in te leveren en daar dan vervolgens niets mee doet. Hij vindt
dat als een projectontwikkelaar
een bureau vraagt het plan op
haalbaarheid te toetsen deze altijd met een positieve uitkomst
zal komen. Zouden de bewoners
hetzelfde bureau inschakelen
dan was de uitkomst “Het past
niet, het is een kolos in het bos”.
Reacties politiek
Annelies van der Have (HBB) is
geschrokken van de bouwmassa
en vroeg zich af waarom er van
het bestemmingsplan wordt afgeweken. Sabelis (GL) is niet blij
met deze nieuwbouw en ze vindt
het kappen van de vele bomen
zonde. Zij stelde voor het plan te

herijken diverse andere nieuwbouw in de buurt niet doorgaat
of wordt aangepast.
Maas (PvdA) ligt het allemaal
zwaar op de maag om te bouwen voor de grote portemonnee
(huur van 1300 euro of meer).
Omdat het college heeft toegezegd dat in het nieuwbouwplan
van het Nova College meer dan
22% sociale woningen komen,
compenseert dit de afwezigheid
van sociale woningen in Het
Overbos. Hij kan akkoord gaan
met het plan. Van der Linden
(D66) denkt dat dit plan helpt de
vergrijzing tegen te gaan doordat mensen verhuizen van grote woningen naar een appartement in Overbos en de vrijkomende woningen door jongeren
worden betrokken. Hij gaat akkoord, net als het CDA.Van den
Berg (CDA) denkt dat het plan
in een behoefte voorziet. Ook de
VVD steunt de eigen wethouder
door te stellen het voorziet in een
maatschappelijk belang.
Raadsel
Wethouder Pieter van de Stadt
(VVD) begrijpt niet waarom er
in het oude bestemmingsplan

Herijking subsidiebeleid baart zorgen
Heemstede – Dinsdag 15
maart kwam tijdens de openbare vergadering van de
Raadscommissie Samenleving onder meer de herijking
subsidiebeleid aan bod. De
voorgenomen bezuinigingen
op maatschappelijk en cultureel gebied baart de betreffende instanties zorgen.
Jan Willem Offerhaus, penningmeester van het Symfonisch
Blaasorkest Heemstede stelt:
“Wij zagen wel aankomen dat
we op de subsidie gekort worden. Vanaf 2012 krijgen we 15
procent minder subsidie, zo’n
2.700 euro. Dat is voor ons een
fors bedrag. Een orkest is in feite een dure hobby. Er is voor ons
bijvoorbeeld geen goedkope accommodatie te vinden. Muzieklessen en de aanschaf van de instrumenten kosten relatief veel
geld. Een belangrijk deel besteden we aan het jeugdorkest.
Daarmee willen we zeker doorgaan. We willen de contributie
ook niet torenhoog laten oplopen. We zullen in de toekomst
extra kritisch moeten zijn over de
kosten van onze activiteiten.”
Directeur Lotte Sluyser van de
Bibliotheek Haarlem en omstreken (waaronder Heemstede) reageert: “Het college stelt ons
de volgende gefaseerde bezuinigingstaakstelling voor: 2011:
22.000 euro, 2012: 33.000 euro,
2013: 44.000 euro, 2014: 55.000
euro. Voor 2011 vangt de bibliotheek een groot deel op door een

hogere efficiency. De rest van
de bezuiniging wordt gevonden
doordat de ontmoetingsfunctie van de bibliotheek niet meer
verbeterd zal worden. Bovendien
zal de gemeente niet meer bijdragen aan het pluspakket onderwijs van scholen. Verder is
er in 2012 een inkrimping van
de openingsuren van 39 uren
naar 34 uren. Het boekenaanbod
zal in 2013 en 2014 met 13 procent afnemen en de openingsuren worden verder verlaagd
naar 32 uren en de DVD uitleen
wordt afgeschaft. Er zal minder
geld zijn voor activiteiten of bijeenkomsten in de bibliotheek en
we proberen meer inkomsten uit
huur te halen. “
Hans Levelt, voorzitter van de
Stichting Podiumprogrammering
zegt: “Wij draaien als stichting
dit jaar voor het eerst. Op onze begroting wordt al 20.000 euro minder subsidie verstrekt. We
proberen het tekort met man en
macht op te vangen zonder dat
de kwaliteit van het podium achteruit gaat. We maken meer gebruik van vrijwilligers. Die moeten overigens het diploma BHV
halen. Dat is ontzettend complex.
De indexering voor 2012-2014
blijft ook uit. Dat betekent een
verdere inlevering van 7.350 euro. Daarnaast hebben we te maken met een BTW verhoging op
de kaartjes naar 13 procent. Het
wordt dus moeilijk om de kaartverkoop op peil te houden. Gelukkig zien de programma’s van
Het Oude Slot en de Luifel voor

het nieuwe seizoen er schitterend uit.”
Ben van der Goes,voorzitter Harmonie St. Michaël Heemstede:
“De bezuinigingen hebben ontegenzeggelijk een effect op onze vereniging. Vermindering van
subsidie dwingt het bestuur om
de kosten te verlagen en de inkomsten te verhogen. Om dit te
bereiken dienen soms pijnlijke
keuzes te worden gemaakt. Het
betreft bijvoorbeeld . het stevig
verhogen van de contributie, het
niet meer kosteloos beschikbaar
stellen van instrumenten aan
nieuwe (jeugdige) leden, het beperken van muziekonderwijs en/
of een hogere bijdrage (aan de
ouders) van de leden hiervoor
vragen en het verhogen van het
uurtarief voor een optreden. Het
bestuur onderzoekt momenteel
welke keuzes aan de leden voorgelegd gaan worden.
We begrijpen echter ook dat aan
bezuinigingen niet te ontkomen
valt gezien het beleid van het kabinet Rutte. Daarmee rekeninghoudend, is het bestuur van Harmonie St. Michaël niet ontevreden over de invulling hiervan
door de gemeente Heemstede.
Zoals gezegd hebben de bezuinigingen een behoorlijk effect op
onze club maar worden we niet
direct in ons bestaan bedreigd.
Eventuele toekomstige bezuinigingen hebben mogelijk wel dat
tot gevolg. De financiële rek van
de vereniging is beperkt.
Stichting CASCA levert totaal

100.000 m2 bebouwd mocht worden. Hoe dat er ooit in is gekomen was hem een raadsel. Op
dat moment studeerde hij nog,
dus kende hij de beweegredenen van destijds niet. “Houden
wij vast aan dat plan, dan wordt
er nog meer gebouwd en daarom zijn we tevreden met het nu
voorliggende concept.” Volgens
de wethouder is een beetje hoog
bouwen veel beter dan meer
laag bouwen. Er waren ook afspraken met de eigenaar (Stichting Sint Jacob) van Het Overbos. Zij hadden stukken terrein
afgestaan om de bouw van de
Kennemeroord mogelijk te maken en zagen af van planschade. Of het financieel haalbaar is
vindt hij geen taak van de gemeente. Ook niet wie er komen
te wonen en als de eigenaar de
appartementen wil verkopen dan
mag dat. Hij gaat Sint Jacob wel

vragen wat zij elders in de regio
doen aan huisvesting voor minder draagkrachtigen.
Beleggingsobje ct
In een slotwoord merkte een van
de insprekers op dat mede-ontwikkelaar Achmea in een door
de gemeente uitgegeven gids
melding maakte van Het Overbos als een beleggingsobject.
Dit deed bij de inspreker de mening postvatten dat het puur om
de centen gaat en dat Stichting
Sint Jacob hiermee uit de financiële zorgen komt.
De betrokken bewoners overwegen de stap naar de rechter te
maken, om via het bestuursrecht
op onderdelen hun gelijk te halen en zo de bouw nog te kunnen tegenhouden.
De raad zal op 31 maart in meerderheid het plan steunen.
Eric van Westerloo

Heemstede steekt
9 miljoen in de riolering

Heemstede - De gemeente heeft samen met het Waterschap Rijnland laten uitzoeken wat er nodig is om ook de
komende jaren te voldoen aan
de eisen van een goed (afval)
waterbeheer. Dit omvat naast
het rioolwater ook het hemelen oppervlakte water. Het blijkt
dat Heemstede qua vervanging
en onderhoud het niet slecht
doet. Door een beter beheer in
de afgelopen jaren is een investering in twee extra bergbezinkbakken niet meer nodig.
Bij alle nieuwbouw wordt het
hemelwater standaard afgekoppeld van het rioolsysteem.
Daarnaast is er voortgang gemaakt met het aanleggen van
drainage, waardoor de overlast
van het gestegen grondwater is
beperkt. Tot 2015 zal er ongeveer 9 miljoen gestoken worden in het vervangen van het riool op plaatsen waar de buizen

hun maximale levensduur bereikt hebben. In een aantal gevallen zal Rijnland meebetalen
aan de verbeteringen. Het geld
voor de investeringen wordt
geleend zodat er een toename
is aan kapitaallasten in verband
met de te betalen rente.
Een en ander werkt voor de
burger uit in een jaarlijkse verhoging van de lasten van 138
euro nu naar 181 euro in 2015.
Hier zal, naar mag worden aangenomen, nog de jaarlijkse inflatiecorrectie bij komen zodat
het te betalen bedrag richting
de 200 euro per huishouden
gaat. De PvdA stelde voor een
bedrag uit de reserves te halen om de stijging van de lasten voor de burgers te beperken. Wethouder Christa Kuiper
(CDA) vindt dit in tijden dat er
bezuinigd moet worden geen
goed plan.
Eric van Westerloo

Kikkerfeest voor peuters en kleuters
Regio - Op woensdag 30 maart,
van 14.30 – 15.30 uur, organiseert de Bibliotheek Haarlem en
omstreken een echt kikkerfeest
voor kinderen van drie tot en met
zes jaar. Het feest vindt plaats
in Bibliotheek Noord, in Bibliotheek Oost en in Bibliotheek

Schalkwijk. Toegang is gratis.
Op het kikkerfeest staat Kikker volop in de belangstelling en
peuters en kleuters kunnen erop
los luisteren, tekenen, kleuren,
knippen en plakken. Reserveren
kan via 023 – 511 53 00. Meer info: www.bibliotheekhaarlem.nl.

70.000 euro in per 2014 ten opzichte van 2011. Directeur Sjaak
Struijf: “De eerste 35.000 euro
is het schrappen van de prijsindexering waar iedereen wel
last van heeft. Maar de tweede
35.000 euro betekent echt grote
veranderingen voor CASCA. Hoe
we dat gaan opvangen is nog
lastig te voorspellen. Dan moet
je denken aan afstoting van peuterspeelzalen of sluiting van een
locatie. Je krijgt ook een domino-effect, er komen minder ac-

tiviteiten, minder vrijwilligers die
je kan motiveren, terugloop in
de baropbrengst. Op het moment dat de breedte van CASCA
wegvalt, gaat ook de schaalverdeling verdwijnen. CASCA moet
op verschillende fronten bezuinigen, opgeteld 140.000 euro. Dat
is ongeveer 45 procent van alle bezuinigingen. Eigenlijk is het
moeilijk te zeggen waar het eindigt. Het is het begin van het einde voor onze organisatie.”
Mirjam Goossens
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Verpleeghuis Zuiderhout van Zorgbalans
doet mee aan Open Dag van de Zorg
Regio - Verpleeghuis Zuiderhout neemt deel aan de landelijke Open Dag van de Zorg die plaatsvindt op zaterdag 19 maart
a.s. Mensen met een zorgbehoefte, bewoners, hun mantelzorgers, maar ook belangstellenden uit de buurt, potentiële
medewerkers, studenten, vrijwilligers, vakantiekrachten en
andere geïnteresseerden zijn tussen 10.30-15.00 uur van
harte welkom aan de Beelslaan 9 in Haarlem.
Medewerkers van Zorgbalans
laten bezoekers graag een kijkje nemen in verpleeghuis Zuiderhout. Ze leiden hen rond en
informeren hen over tijdelijke of
langdurige verpleging, verzorging, behandeling of begeleiding in de woonzorgcentra en
verpleeghuizen van Zorgbalans
in Zuid-Kennemerland. De ergotherapeut geeft 2 keer een instructie voor mensen die in een
scootmobiel of met een rollator rijden. Ook andere afdelingen van Zorgbalans presenteren zich.
Thuiszorg
Niet alleen de verzorging in de
huizen staat deze dag centraal
ook de thuiszorg van Zorgbalans
krijgt de nodige aandacht, thuiszorg die 24 uur per dag geboden
wordt. Naast deze praktische
ondersteuning biedt Zorgbalans

ook gespecialiseerde zorg. De
gespecialiseerde verpleegkundigen ondersteunen op het gebied
van oncologie, hart- en vaatziekten, diabetes, astma en CVA. Zij
begeleiden ook dementerenden
en bieden intensieve verpleging
aan mensen in hun laatste levensfase.
Leren en werken bij Zorgbalans
Heeft u interesse in het werken in de zorg als student, vrijwilliger of beroepskracht? Maak
dan kennis met de variëteit aan
werkgebieden in de verschillende werkomgevingen binnen
Zorgbalans. Van basiszorg tot
gespecialiseerde verzorging en
begeleiding thuis, in aanleunwoningen, of in een van de woonzorgcentra of verpleeghuizen.
Zorgbalans investeert dan ook
continu in opleiding en training
van haar mensen. Samen met er-

kende opleidingsinstituten verzorgt Zorgbalans beroepsopleidingen op verschillende niveaus
voor o.a. helpenden, verzorgenden en verpleegkundigen waarbij leren en werken samengaan.
Ook is Zorgbalans regelmatig
op zoek naar vrijwilligers en vakantiekrachten. Voor het actuele
aanbod aan vacatures zie www.
werkenbijzorgbalans.nl.
Servicepaspoort
Bezoekers kunnen tijdens de
Open dag ook kennismaken met
het brede pakket aan diensten
dat mogelijk is via een lidmaatschap op Servicepaspoort. Hiermee maakt men gebruik van uitgebreide dienstverlening in en
rondom huis zoals personenalarmering en alarmopvolging, een
klussendienst kapper, pedicure. Ook is het mogelijk deel te
nemen aan cursussen en bijeenkomsten. Voor het complete aanbod van diensten kijk op
www.servicepaspoort.nl.
Voor meer informatie over de
openingstijden en het programma van de andere deelnemende
locaties: www.zorgbalans.nl

Zeer breed assortiment attracties
bij Bovelander Attractieverhuur
Regio - Per 1 januari 2011 hebben Sportuitleen
Pim Mulier Haarlem en Bovelander & Bovelander hun verhuuractiviteiten gebundeld en gaan
zij gezamenlijk verder als Bovelander Attractieverhuur. Beide bedrijven zijn al meer dan 15 jaar
goede bekenden in Haarlem en Kennemerland.
Sportuitleen, sterk in laagdrempeligheid en ondersteuning aan vele scholen en verenigingen en
Bovelander & Bovelander, sterk in de sport, organisatie en ondersteuning van diverse (sport)
evenementen. Met Bovelander Attractieverhuur
wordt het beste van twee werelden verenigd en
kan Bovelander Attractieverhuur nog meer voor
u, uw school, uw vereniging of uw bedrijf betekenen.
Het bedrijf beschikt over een zeer breed assortiment aan attracties, Oudhollandse spelen en diverse sportmaterialen. Uiteraard kunnen zij ook
aanvullende diensten zoals transport, begeleiding, opslag en op- en afbouw verzorgen.

Lidmaatschap met veel voordeel
Verder introduceert Bovelander Attractieverhuur
de Bovelander Attractieclub. Een lidmaatschap
met vele voordelen. Zie ook www.bovelanderattractieverhuur.nl voor uitgebreide info.
Bovelander PromotionalSupport
Bovelander Attractieverhuur maakt deel uit van
de nieuwe tak van Bovelander & Bovelander, Bovelander Promotional Support. “Topsport is plannen, voorbereiden, de juiste materialen en pieken op het goede moment”, aldus Floris Jan Bovelander, voormalig tophockeyer en boegbeeld
van de nieuwe organisatie. “Wij verzorgen professionele ondersteuning op het gebied van productlancering, promotionele acties, sport & spel,
logistiek en attractieverhuur. Met Bovelander
Promotional Support gebruiken wij onze ervaring
en kennis om net dat extra’s te geven aan uw
evenement, bedrijfsdag of actie.” Zie ook www.
promotionalsupport.nl voor nog meer info.

Op vakantie met het Rode Kruis
Heemstede – Op vakantie gaan
is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Voor diverse mensen
is het niet (meer) mogelijk om
zelfstandig op vakantie te gaan
vanwege een chronische ziekte,
handicap of hoge leeftijd.
Het Rode Kruis Haarlem en
Omstreken biedt volledig verzorgde vakanties aan. Daartoe
heeft de organisatie beschikking
over het hotelschip de Henry Dunant en twee aangepaste vakantiehotels, de Valkenberg en de

IJsselvliedt. Ook organiseert het
Haarlemse Rode Kruis in mei en
september een week naar de
vakantieboerderij De Imminkhoeve te Lemele.
Voor alle accommodaties geldt
dat zij volledig zijn aangepast.
Gasten worden begeleid door
vrijwilligers.
Voor deze vakanties naar De Imminkhoeve van 23 t/m 28 mei en
5 t/m 10 september, Hotel de IJsselvliedt van 18 t/m 23 juni en

van 31 oktober t/m 5 november
zijn nog enkele plaatsen vrij.
Kunt u niet meer zelfstandig op
vakantie, bent u woonachtig in
de gemeente Bloemendaal, Bennebroek, Haarlem of Heemstede
en heeft u interesse in een vakantieweek met het Rode Kruis?
Neemt u dan contact op met het
Rode Kruis Haarlem e.o.; dit kan
telefonisch op 5411615 (maandag, dinsdag en donderdag van
09.00 – 14.00 uur).

Taart voor Heemsteedse imker
Heemstede - Op maandag 14
maart jl. mocht imker Pim Lemmers uit handen van Rob van
Veenendaal van Tummers patisserie passionnelle in Heemstede een verjaardagstaart in
ontvangst nemen met de tekst:
2 x van Harte. “Pim krijgt de taart
niet alleen vanwege zijn verjaardag, maar natuurlijk ook omdat de gemeente Heemstede
binnenkort start met de bouw
van de nieuwe stal”, aldus eigenaar Vincent van den Bosch van
Tummers. Op de taart stond een
afbeelding van hoe de nieuwe
stal er ongeveer uit moet gaan
zien. Vorig jaar werd de hooibergstal, met hierin de bijenstal
met bijen en de educatieruimte, op Kinderboerderij ’t Molentje nog door brand volledig ver-

woest. Toen kreeg de imker van
Tummers een cheque van bijna
1600 euro.
Ernstige zorgen
Vrijdag aanstaande is Lemmers
een van de vragenstellers tijdens het werkbezoek van CvK
van Noord-Holland, Johan Remkes, aan Heemstede. De imker
maakt zich ernstige zorgen over
de massale bijensterfte in Nederland. Vooral in Noord Holland is het percentage dode bijenvolken al jarenlang erg hoog.
In de tv-uitzending van Zembla
was van de week nog te zien dat
er een verband bestaat tussen
landbouwgif en de bijensterfte.
Van alle Europese landen heeft
Nederland het hoogste percentage aan bijensterfte.

Raadsleden helpen
Welzijn Ouderen

Heemstede - De gemeenteraad van Heemstede heeft tijdens het begrotingsdebat een
motie aangenomen waarin zij
aangeven samen met een organisatie die zich inzet voor
ouderen een project op te pakken. In overleg met stichting
Welzijn Ouderen Heemstede is
besloten de uitvoering van de
motie samen te laten lopen met
‘NL Doet’.

tifunctionele zaal wordt door
veel verschillende groepen
Heemsteedse ouderen gebruikt, zoals het dagcentrum,
een bridgeclub, een zangkoor, deskundigheidsbevordering voor de vrijwilligers van
WOH,
informatiebijeenkomsten en vele andere groepen
die hier komen vergaderen etc.
De gebruikers van de zaal is
gevraagd diverse kreten aan te
leveren. Het geheel staat onder
Op zaterdag 19 maart tussen leiding van kunstschilder Henk
10.00 en 13.00 uur gaan raads- Koelemeijer.
leden van de gemeente Heemstede aan de slag bij WOH. Ook Het tweede project is het made burgemeester en 2 wethou- ken van vier plantenbakken.
ders komen meehelpen.
Deze bakken zullen worden
WOH heeft het project aange- gebruikt door deelnemers van
meld bij het Oranje Fonds en zij het Dagcentrum Lieven de Key,
ondersteunen het project met van WOH. Een aantal ouderen
een bijdrage van 500,00 euro. wil graag tuinieren en hiervoor
Dit bedrag is bestemd voor het worden de plantenbakken geaanschaffen van materialen.
maakt. De bakken zijn ontworpen door Tjerk van Zwol (lid
Het project bestaat uit Het ver- van de klussenbank van WOH)
sieren van een grote wand in en hij zal de raadsleden begede zaal van WOH. Deze mul- leiden.
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Mini’s VEW klaargestoomd
voor toernooi

Kon. HFC - Roda’46 veel
kansen weinig goals
Heemstede - Zonder de geschorste Bart Nelis ontving HFC
Roda’46 uit Leusden. HFC, dat
altijd met drie spitsen speelt,
heeft het systeem omgezet naar
een twee spitsensysteem. Het
middenveld is daarmee veel
slagvaardiger geworden. Man of
the match Tim Kuyt was een van
de middenvelders die een uitstekende wedstrijd afleverde. Hij
bekroonde zijn goede spel met
het enige doelpunt van de wedstrijd door uit een vrije trap direct
te scoren. De klok stond toen al
op 84 minuten.
HFC kwam goed uit de startblokken en dwong Roda’46 terug in de defensie.
Na vijf minuten, waarin HFC vrijwel constant aan de bal was, verdween een schot van Ajanoua
net langs de verkeerde kant van
de paal. Na een vloeiende combinatie tussen Kuyt, en Geert
Luyten miste spits Boy Visser
de voorzet op maat op centimeters na. Visser speelde een ongelukkige wedstrijd. Hij werkte
hard, maar had geen geluk met
het afwerken of kwam net iets te

kort om voorzetten achter de Roda’46 doelman te krijgen. Gedurende de gehele wedstrijd kreeg
HFC zeker een tiental kansen de
wedstrijd te beslissen, maar het
wilde niet lukken. En schot van
20 meter van Fabian Munsterman werd geblokt, een inzet van
Opuku belandde op de paal en
Kuyt zag zijn schoten net naast
of over het doel verdwijnen.
Met een prima redding wist de
Roda’46 goalie Thijs Jansen een
schot van Kuyt nog net uit zijn
doel te houden en kopte Visser
een vrije bal recht in zijn handen.
Roda’46 stelde hier weinig tegenover en de aanvallen van de
ploeg vielen op de vingers van
een hand te tellen. Als ze er wel
uit kwamen was dat zeker niet
zonder gevaar. De snelle Christian Mayeiettini was de HFC verdediging een aantal malen te
slim af maar faalde voor het doel.
In de tweede helft bleef het spelbeeld onveranderd. HFC was
veel aan de bal en Roda verdedigde. Ook nu weer legio kansen
voor HFC met Ajanoua die oog in
oog kwam met de doelman, Luij-

ten die over het lege doel knalde.
Lukt het niet met aanvallen
dan maar vanuit een vrije trap
moet Tim Kuyt gedacht hebben.
Hij krulde de bal voor de keeper langs in het doel. Hij kreeg
daarbij assistentie van Luijten en
Ajanoua die achter de bal aan
het doel in liepen zodat er geen
Roda been meer tussen kon komen. Na een middag hard werken en het creëren van veel kansen was de overwinning meer
dan verdiend. Tim Kuyt kreeg
kort voor tijd een publiekswissel
van zijn trainer.
HFC maakt op de ranglijst weer
een stap naar de top met slechts
drie punten achterstand op de
nummers 2 t/m 4. Aanstaande zondag speelt HFC opnieuw
thuis maar nu tegen Purmersteijn dat één plaats en één punt
boven HFC staat. Een echt duel
dus om een positie tussen twee
concurrenten. Roda’46 staat op
een tiende plaats en met nog
acht duels te gaan kan de ploeg
naar boven kijken en degradatieduels ontlopen.
Eric van Westerloo

Nieuw NJK limiet erbij voor HPC
Heemstede - Afgelopen zondag
heeft HPC Heemstede de vierde
ronde van de verenigingscompetitie gezwommen. In het prachtige Zuiderparkbad van Den Haag
werden uitstekende tijden neergezet, mede dankzij de zwemclinic die HPC vorige week in Eindhoven heeft gevolgd tijdens het
trainingsweekend. Tijdens deze zwemclinic heeft oud-Europees kampioen Johan Kenkhuis
de wedstrijdzwemmers de fijne kneepjes van de start en de
keerpunten bijgebracht. De effectiviteit van het hele trainingsweekend, dat aan de zwemmers werd aangeboden door
de hoofdsponsor, de Van Oosten Groep, kwam tijdens deze

wedstrijd tot uiting. Er werden
maar liefst 24 persoonlijke records gezwommen waarbij sommige zwemmers hun tijd met 30
seconden hebben verbeterd! David van Groen zwom zichzelf op

de 200 meter wisselslag naar zijn
zesde limiet voor het Nederlands
Junioren Kampioenschap dat in
juni in Eindhoven wordt gehouden. Martijn Braspenning maakt
ook goede kans om HPC te mogen vertegenwoordigen op het
NJK. Hij is op de 50 meter vrije
slag nog maar zestienhonderdste van een seconde verwijderd
van de limiet. Er werden door
zowel de jongere als de oudere jeugd veel medailles behaald:
5 x goud, 6x zilver en 5 x brons.
De volgende competitieronde is
alweer op 3 april. Met nog drie
trainingsweekenden voor de
boeg hoopt HPC ook dan weer
een plekje op de regionale competitieranglijst te kunnen stijgen.

Heemstede - Zaterdag 12
maart was bij VEW een overvolle
zaterdag, er gebeurde van alles.
De mini’s, getraind door Iwan
Biesot en Martijn Roozen, werden klaargestoomd voor deelname aan het grote VEW-toernooi
(zie foto). Op deze zaterdag spelen alle jeugdelf- en zeventallen
een toernooi. Zie voor meer informatie www. toernooien@vewheemstede.nl.
De E-junioren wonnen knap met
8-4 van DSOV uit Vijfhuizen, de
D-1 junioren speelden 3-3(na
een 3-0 voorsprong) tegen het
fysiek sterke VVC uit Nieuw
Vennep. De B-1 trad aan tegen
Ado’20- deze wedstrijd werd 10
minuten voor tijd gestaakt. De
oorzaak was een zware blessure
van Mees v.d. Nes. De B-2 speelde 1-1 in Hillegom tegen Concordia. Twee spelers van VEW
haalden het einde niet ivm blessures.
De selecties van VEW hadden het ook zwaar. Het tweede
speelde tegen de koploper Buitenveldert en hield het heel lang
op 0-0. Eén minuut voor de thee
werd het toch 0-1. De eind uitslag werd 1-3. VEW-1 speelde
tegen Sporting Martinus, een
concurent voor de periode titel.

Het zat de thuisclub niet mee: de
overwinning ging naar Sporting
Martinus met 2-4.
Het programma voor zaterdag
19 maart:
UNO-1- VEW-1
14.30 uur
Roda’23- VEW-2
14.30 uur
VEW-3- Concordia-2 14.30 uur
IJmuiden- VEW-4
12.00 uur
VSV-vet- VEW-vet
14.30 uur
Velsenoord-b- VEW-b1
12.30
uur
VEW-b2- SCW-b2
10.30 uur
SVIJ-d- VEW-d
12.00 uur
Sp. Martinus-e- VEW-e10.15 uur
De agenda
• vrijdag 11 maart jl werd er weer
geklaverjast. De uitslag was:
1. Mary Verheyden 5156 punten
2. Kees van der Steeg 5022 punten
3. Adrie Koenen 4959 punten.
De poedel was voor Fred van Egmond met 3439 punten. ,De volgende klaverjasavond is 8 april
a.s.
RECTIFICATIE: Het zeven tegen
zeven toernooi is niet op 7 mei
maar op 21 mei.
• zaterdag 9 april: bingo in het
clubhuis van VEW. Aanvang
20.00 uur , zaal open om 19.30
uur. Ook niet-VEW leden zijn van
harte welkom.

Zaterdag 26 maart
kledingbeurs Jacobaschool
Heemstede – Tijd voor de
Voorjaars- en Zomerkleding
Beurs in de Jacobaschool is het
op zaterdag 26 maart. U kunt
de beurs bezoeken tussen 20
en 22 uur. De verkoop van kinderkleding van maat 80 tot en
met 182 is van 11.00 tot 12.30
uur. Wilt u inbrengen let er dan
op dat de kleding heel, schoon
en van deze tijd is. Inbrengen
kan op vrijdagavond 25 maart
van 20.00 tot 22.00 uur. Je kunt
ook zelf de kleding die je wilt
verkopen thuis inschrijven op
een lijst en labelen, vraag dan
een (of meer) letter(s) en het
instructiepakket aan via de
mail: royalprins@telfort.nl.
De kleding die is verkocht kan
meteen na de verkoop op zaterdagmiddag tussen 15.30 en

16.00 uur worden afgerekend.
De kleding die eventueel niet
is verkocht kan worden opgehaald of mag worden achtergelaten voor de Stichting Kennemerland Oost Europa, een
Heemsteedse Stichting.
Van de verkochte kleding is
80% van de opbrengst voor
de verkoper en 20 % voor de
beurs. De organisatie is op
zoek naar nieuwe beursmedewerkers die het vaste team willen komen versterken. Zin om
te komen helpen met de inname of verkoop, meld dit dan via
royalprins@hotmail.com.
Of bel voor meer informatie:
tel: 023-542 32 00 of
06-25 35 06 99.
De school bevindt zich aan de
Lanckhorstlaan 9, Heemstede.
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VC Spaarnestad start met zitvolleybal
Regio - De Haarlemse volleybalvereniging VC Spaarnestad
is gestart met het aanbieden
van zitvolleybal. Zitvolleybal is
een aantrekkelijke volleybalvariant, zowel om te beoefenen als
om naar te kijken. Het is een prima alternatief voor iedereen die
niet staand kan volleyballen, bijvoorbeeld vanwege een (aangeboren) lichamelijke handicap.
Maar ook sporters met blessuregevoelige knieën of enkels kunnen overstappen naar deze variant. In de Nederlands competitie mag iedereen meespelen, ook
zonder handicap.
VC Spaarnestad is in samenwerking met SportSupport op
dit moment bezig om een eigen zitvolleybalteam op te zetten. Er wordt nog geen competitie gespeeld, maar het is wel de
bedoeling om dat op termijn te
gaan doen. Eén keer per week
wordt er op maandag van 19.30
– 21.00 uur getraind in de Doelenzaal aan het Doelenplein in
Haarlem. Iedereen is welkom om
een keer mee te komen trainen.
Volleybalervaring is geen vereiste en een handicap dus ook niet.
Tot en met het einde van het lopende seizoen is deelname gratis.
Meer informatie over zitvolleybal
is te vinden op de website van de
Nederlandse Volleybalbond.
Interesse om een keer mee te

Bridge Bel Air

trainen of vragen over zitvolleybal bij VC Spaarnestad? Stuur
dan een mail naar zitvolleybal@
vcspaarnestad.nl of neem con-

tact op met Thijs van Attekum
van SportSupport, tel: 023 526 03
02 of e-mail: tvattekum@sportsupport.nl

Maak eens kennis met rolstoeldansen
Regio - Op zondag 20 maart
wordt in Zorgcentrum Schalkweide een demonstratie rolstoeldansen gegeven in restaurant Schalkerhof. Deze middag is gratis toegankelijk voor
belangstellenden. Het rolstoeldansen vindt plaats van 14.3016.00 uur in Zorgcentrum
Schalkweide. Floris van Adrichemlaan 15, 2035 VB Haarlem.
tel.: 023-8922900.

INGEZONDEN

Danspaar Cock en Paulien
komen een demonstratie rolstoeldansen geven samen met
de finalisten Alex en Jacqueline van het RTL4 programma
Holland’s got Talent in Schalkweide.
Cock en Pauline trainen elke
donderdagavond van 19.30 tot
20.45 uur in Restaurant Schalkerhof in Schalkweide. Twaalf
jaar geleden werden ze dans-

partners en ze hebben sindsdien al aan veel belangrijke
wedstrijden
deelgenomen. Ze zijn Nederlands kampioen. Ook hebben zij deelgenomen aan het WK en EK rolstoeldansen. Alex en Jacqueline behoren ook tot de top van
Nederland en trekken door het
and om de mensen kennis te
laten maken met het rolstoeldansen.

A lijn: Irma v.Roosmalen en
Tine Posthuma gaan niet alleen af op het kampioenschap
van Bel Air, maar hebben ook
weer kans op de slemtrofee. Ze
hebben nu twintig slempunten
en Ronald v.d. Holst met Marijke v. Lamoen blijven staan
op negentien. Ronald speelde
met Peter v.d. Raad in de B lijn
en probeerde op spel 16 klein
slem klaveren te halen, maar dat werd genadeloos door Ali Boeder
en Roos v.d. Elst maar liefst zes down gedubbeld gespeeld. Anita
v.d. Meulen en Joke v.Dam kregen een domper te verwerken. Met
slechts 42,92% eindigden zij onderaan en vielen in het klassement
weg uit de top drie. Ook Ans Pieters en Liesbeth Warmerdam kwamen tot 42,92% en moesten een paar plaatsjes prijsgeven. Jan Zwaneveld en Pim Houtzager moeten volgende week minstens 48% halen om zich te handhaven in de A lijn. Hilda en Henk Uittenbroek
lieten deze wedstrijd aan hun voorbijgaan en moeten nu volgende
keer minstens 51% halen om niet te degraderen. Helmie v.d. Berg
en Joke v .d. Lans konden weer geen potten breken. Met 45,42%
bungelen zij rond de degradatielijn.
B lijn: Riek en Nico Timmers zijn geen liefhebbers van de A lijn,
maar gelet op hun resultaten zouden ze zich een keer moeten
handhaven in de A lijn. Met een voorsprong van 14% staan zij als
eerste in de B lijn. Kees Doorn en Gert v.d. Beld lieten een paar flinke steken vallen en kwamen niet verder dan 39,42%. De tweede
plaats is nog wel stevig in hun handen. Maria en Ton Bruseker keren
ook weer terug naar de A lijn, dankzij de score van 59,83%. Omdat
er nu nog vier paren op degradatie staan in de A lijn is plaats vier in
de B lijn weer van belang. De beste kansen zijn voor Marijke v. Lamoen en Ronald v.d. Holst. Hannie Koek en Yvon Tromp kunnen niet
promoveren, omdat Hannie de hele serie al met een invaller(ster)
speelt. Tinus Spreeuw en Gerard v.d.Berk hebben een te grote achterstand (9%) om een bedreiging te vormen. Vijf paren staan op de
nominatie om af te zakken naar de C lijn. Als Ria Lengers en Wieck
v.Baars volgende week 49% halen dan zijn zij gered en dat moet
toch mogelijk zijn. Ook voor Ali Boeder en Roos v.d. Elst is er nog
hoop. Minstens 51% en zij blijven in de B lijn. Toos v.d.T weel en Albert v.d. Moolen bungelen onderaan en moeten 64% halen en dat is
gelet op hun vorm de laatste weken een moeilijke opgave.
C lijn: An Touw en Marrie Mesman speelden samen omdat hun
partners afwezig waren. Met 62,15% deden zij goede zaken en behielden samen de koppositie. Els Zonneveld en Nettie v.Egmond
kwamen tot 58,85% en de derde plaats blijft in hun bezit. Jenny
v.Heuckelum en Herre Mostert kwamen met een score van 64,58%
(eerste) dichterbij een plaats voor promotie. Het verschil is nog 10%
maar de kans bestaat dat er meerdere uit de C lijn komen, waardoor
zij de kansen in eigen hand hebben. Irma Klinkhamer en Jan v. Dam
behaalden 60,94% en komen langzaan richting de top. Met nog een
wedstrijd te gaan is de eindsprint mogelijk te laat ingezet. Lies Huneker en Marlies ten Kate hebben hun kansen verspeeld door maar
met 38,54% uit de hoge hoed te komen.
Piet van den Raad

Nederlandse en Belgische topatleten
bij Zandvoort Circuit Run

Ruth van der Meijden en Manon
Kruiver uit Nederland. Uit België zijn Barbara Maveau, Manuela Soccol en Sylvie Mulle de bekendste namen.

Regio - De 4e Runner’s World
Zandvoort Circuit Run van komende zondag 27 maart staat
weer in het teken van de strijd
tussen de Nederlandse en Belgische topatleten. Dit jaar is de
Belgische Stefan van den Broek,
de winnaar van 2010, de te
kloppen man. Zal de Nederlandse crosskampioen Khalid Choukoud hem van de overwinning kunnen afhalen? Voorgaande edities trokken de Belgen aan het langste eind. Dit jaar
tellen bij de landenstrijd ook de
tijden van de beste dames mee.
Veerle Dejaeghere is de Belgische troef.

Naast de toplopers starten er
zo’n 12.000 recreatieve lopers op
de verschillende afstanden. Het
veelzijdige programma dat organisator Le Champion de hardlopers biedt, wordt op en rond
het Circuit Park Zandvoort afgewerkt. Na-inschrijving is niet
mogelijk, behalve voor de Kids
Circuit Run. Kinderen kunnen op
de dag van het evenement tussen 09.00 en 10.30 uur inschrijven op het circuit. Inschrijven
voor het Scholenkampioenschap
is nog wel online mogelijk. Dit
kan tot en met 17 maart.
Zie voor meer informatie:
www.rwcircuitrun.nl

Bij de mannen staan vanuit België naast Van den Broek onder andere de volgende atleten aan de start. De winnaar
van 2009 Guy Fays, Koen Naert,
Dieter Vanstreels en Jean Pierre
Weerts, een nog onbekende atleet op de weg, zijn de belangrijkste namen. Waarbij de laatste atleet begeleid zal worden
door de Belgische topper Pieter
Desmet.

Marathon, hij werd tweede Nederlander in zijn debuut. Erik Negerman, opvallend sterk de laatste maanden, Pim Molenaar (regio talent) en Huub Maas zijn
Nederlanders die zich zullen
gaan mengen om de podiumplaatsen. Voor de uitslag van de
interland Nederland – België,
zijn de netto-eindtijden bepalend van de beste drie mannen
en twee vrouwen per land.

Khalid Choukoud behoort momenteel tot de sterkste Nederlandse langeafstandslopers. In
januari was hij bijzonder sterk
tijdens de PWN Egmond Halve

Veerle Dejaeghere is de te kloppen atleet bij de dames. Concurrentie kan zij verwachten van
onder andere Andrea Deelstra,
Mariska Kramer, Corine Spaans,

Stefan van den Broek, winnaar
2010.
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Agenda

Heemstede/
Bennebroek
Exposities

Bennebroek aan de Bennebroekerlaan 5.
Pentekeningen,
aquarellen
en acryl schilderijen. Tevens
ruimtelijk werk, zoals collages van metaal, die hij uit bestaande onderdelen samenstelt.
Openingstijden zijn op werkdagen van 8.30 – 12.30 uur
en op woensdagmiddag van
13.30 - 16.30 uur.

aanvang. Telefonisch reserveren via theaterlijn: (023) 548
38 38.

Divers
Maandag 21 maart
• Lezing Jurjen Beumer
over zijn boek ‘Godszoekers’. Ikv Boekenweek. Locatie: Verzorgingshuis Bosbeek, Glipperdreef 209, Heemstede . Aanvang 15.00 uur.
Toegang vrij. Verplicht aanmelden via de receptie van
Bosbeek: 023-8929900.

T/m vrijdag 15 april
• Expositie Helen van Vuure
in de foyer van Casca de Luifel, Herenweg 96 te Heemstede. Te zien zijn Acrylschilderijen.

Muziek
T/m maart
• Kunst van Auke Meenks
bij Peter Grajer makelaars.
Geopend van maandag t/m
vrijdag van 08.30 tot 17.30 uur
en op zaterdag van 10 uur tot
16 uur. De toegang is gratis.
Raadhuisstraat 67.
Info: www.petergrajer.nl /
tel. 023-547 46 45.

Zondag 20 maart

• Open Atelier kunstenares

Paulien de Jong tussen 12.00
– 16.00 uur. Blekersvaartweg 20 in Heemstede. Paulien
werkt met verschillende thema’s, wisselende vormen en
kleuren.
T/m vrijdag 25 maart
• Expositie Edmé Strauss,
zorgcentrum Bosbeek aan
de Glipperdreef 209, Heemstede.

Donderdag 17 maart
• Liedjes, proza en poëzie bij
Passage. Programma: Vrouwen door de eeuwen heen.
Vanaf 19.20 uur in de Pinksterkerk aan de Camplaan in
Heemstede.
Vrijdag 18 maart
CruquiusConcert in de
Waterschapzaal van Museum de Cruquius Haarlemmermeer. ‘Die Schöne Magelone’ van J. Brahms met
André Morsch (bariton) en
Jan Schultsz (piano). Aanvang: 20.15 uur.
Info: www.CruquiusConcerten.nl Kaarten via website of
via de kassa van schouwburg
de Meerse 023-5563707.

•

Zondag 20 maart
Om 15.00 uur in de Oude Kerk aan het Wilhelminaplein te Heemstede ‘Theeconcert met het Groenendaal Trio’.
Muziek van C.P.E. Bach,
Glinka, Villa Lobos en anderen. Toegang vrij met deurcollecte, na afloop thee, koffie en
gebak in de Pauwehof.

•

zame mannen, voorstelling
met toneelteksten. Theater de Luifel, Herenweg 96 in
Heemstede. Aanvang: 20.15
uur. De entree is 17,50 euro.
CJP/65+ 16,50 euro.
Theaterlijn: (023) 548 38 38.

Zaterdag 19 maart
• Cabaretvoorstelling van
Murth Mossel 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.
Woensdag 23 maart
• Ode aan Simon Vestdijk
in Oude Slot. Met Flip Hammann en Hans Dagelet. Aanvang 20.15 uur. Ingang aan
de Ringvaartlaan, Heemstede.
Toegang: 12,50 euro / 10,- euro. Reserveren www.podiumoudeslot.nl. of 06-13133626.

Exposities
T/m eind maart
• Schilderijenexpositie Netty Uijtendaal en Jan Smakman
in Bibliotheek Noord, Planetenlaan 170, Haarlem. Gratis
toegankelijk tijdens openingstijden. Kijk voor meer informatie op www.sbhaarlem.nl.

Van 18 maart t/m 17 mei

Dinsdag 22 maart
Kader Abdolah, auteur
van o.a. Het huis van de
moskee, De boodschapper en De Koran, tevens
het Boekenweekgeschenk
De kraai. Signeersessie bij
boekhandel Blokker, van
16-17 uur. Toegang: vrij. Binnenweg 138, Heemstede, tel.
023 – 5282472.

Hotel Haarlem Zuid, Toekanweg 2. Te zien zijn bedrukte regenjassen en raamdiorama’s van Michaëla J. Bijlsma

•

•

Lezing Welzijn Bloemendaal Zadelpijn?... Een zadel
heeft geen pijn!
In voormalig gemeentehuis
Bennebroek. Begin 10.00 uur
tot 12.00 uur. Toegang 3,- euro. Van tevoren aanmelden via
023-5845300.

Theater

T/m zaterdag 26 maart
Expositie resultaat kinderworkshop Fotografie op
de jeugdafdeling van Bibliotheek Noord, Planetenlaan
170 te Haarlem.
De tentoonstelling is gratis
toegankelijk tijdens openingsuren van de bibliotheek. De
toegang is gratis.

•

Vrijdag 25 maart

T/m maandag 4 april
In burgerzaal van Heemsteedse Raadhuis verlenging
schilderijenexpositie Florian van Rooij.

•

T/m dinsdag 5 april
René v.d. Plas exposeert
in voormalig gemeentehuis

Regio

• Expositie Light Fabrics in

T/m 2 april
• Boeiende expositie
Kunstbedrijf met werk van
5 beeldend kunstenaars;
van dierenschilderijen, abstract tot mystieke collage’s. Locatie: Raadhuisstraat
56a in Heemstede.

•

Voor info:
www.oudemeelfabriek.nl

• Gé Reinders met liedjes-

programma Helden in de
Luifel, Herenweg 96 in Heemstede. Aanvang: 20.15 uur. Entree: 17,50 euro - CJP/65+
16,50 euro. Theaterlijn: (023)
548 38 38.

Vrijdag 18 maart
• Yora Rienstra: Aan jou
heeft het niet gelegen.
Cabaretvoorstelling in Theater de Luifel, Herenweg 96 in
Heemstede. Aanvang: 20.15
uur. De entree is 12,50 euro.
CJP/65+ 11,50 euro.
Kaartverkoop van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot
16.00 uur en 45 minuten voor

Zondag 27 maart
De drie verdrietige, een-

•

Donderdag 24 maart
• Bij boekhandel Blokker interview met Vic van de Rijt
over de biografie van Willem Elsschot, pseudoniem
van reclameman Alfons de
Ridder.
Aanvang 20.00 uur. Toegang
7,50 euro. Reserveren gewenst. Info: 023 – 5282472.
Vrijdag 25 maart
Open dag in de ateliers
van de Oude Meelfabriek,
met kunst en ambacht, van
11.00-17.00 uur.

•

T/m zondag 27 maart
• Ad van Luijk exposeert in
Galerie De Waag Spaarne 30
te Haarlem. (Openingstijden:
donderdag t/m zondag van
13.00 tot 17.00 uur.
Zie ook: www.advanluijk.nl en
www.kzod.nl
T/m vrijdag 1 april
Moderne Jel-art expositie met expressionistische
werken van Ingrid Lips op
Informatieboerderij Zorgvrij in
Spaarnwoude.
Info: www.spaarnwoude.nl of
tel. 023-5202828.

•
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Vestdijk Special in het
Oude Slot

pzing Delegatie (muziek) en
Bas Belleman (gedichten).

Agenda

T/m zondag 3 april
• Nieuwe tentoonstelling in
het Archeologisch Museum
Haarlem: Proost!
Bierbrouwen in Haarlem,
1250-1650. Grote Markt 18k,
Haarlem.
T/m zondag 17 april
• Schilderijen en collages van Houcine Bouchiba (1956, Jarjar, Tunesië) in
Galerie 37, Groot Heiligland
37, Haarlem. Open: donderdag
tot en met zondag 12-17 uur.
Meer info: www.galerie37.nl,
06-537 357 61.
Tot zondag 8 mei
Tentoonstelling Leren
voor het leven in het Historisch Museum Haarlem,
Groot Heiligland 47, Haarlem.
Tel : 023 5422427.
www.historischmuseumhaarlem.nl

Sociëteit Vereeniging aan de
Zijlweg te Haarlem. Aanvang:
20.15 uur Toegang: 10 euro.
Kaarten via 023 5251944 /
www.literairhaarlem.nl
Zaterdag 19 maart
Het Rouwcafé is geopend
van 10.00 tot 12.00 uur in het
atelier van Binnenstebinnen,
Zonnebloemstraat 2 te Haarlem. Meer info: www.hetrouwcafe.nl of 06-28886380.

•

• Curiosa- en antiquiteiten-

Woensdagavond 23 maart
• Mondiaal Literair in Mondiaal Centrum Haarlem
over Iran. Talkshow met
schrijvers met drie gasten
uit de wereld van de Iraanse literatuur. Zaal open:
19.30 uur. Lange Herenvest
122, Haarlem.
Toegang 5 euro, koffie en thee
inbegrepen. Reserveren vooraf is wenselijk: 023 – 542 3540.
www.mondiaalcentrumhaarlem.nl

markt Zang & Vriendschap
van 10 tot 15 uur. Jansstraat
74, Haarlem. Toegang is gratis.

•

Muziek
Zaterdag 2 april
• Haarlems Bach Ensemble o.l.v. dirigent Mark Lippe geeft een concert in de
serie ‘Bach in de Binnenstad’. Locatie: Doopsgezinde
Kerk in Haarlem, ingang Frankestraat 24.
Aanvang:17.00 uur. Entree:
vrijwillige bijdrage (richtbedrag 12,50 euro p.p.).
www.haarlemsbachensemble.nl

Theater
Zaterdag 19 maart
• Friese Vereniging ‘Gysbert
Japicx’ presenteert toneelavond. ‘Op nij foriene’ voert
‘Blommen for Berber’ op in
de Café Zaal De Wildeman,
Hoofdstraat 142, SantpoortNoord.
Aanvang: 20.00 uur. Inlichtingen: L. Pen-Berkenpas, Haarlem, tel. 023-532 95 60.

Divers
Vrijdag 18 maart
• Literair Haarlem organiseert literaire avond met
Vic van de Reijt. Gesproken wordt over de Willem Elsschot-biografie.
Gastoptredens van Een Am-

Zondag 20 maart

• Draaiorgel de Cello speelt
in het Draaiorgelmuseum Haarlem, Küppersweg
3. Openingstijden: 12–18 uur.
Entree: gratis. Info:
www.draaiorgelmuseum.org
Tel: 023 5262500.

Foto: IVN.

•

• Van 9 tot 16.30 uur over-

Voorjaarsvlooienmarkt
in het Kennemer IJsbaan
Sportcenter Haarlem. Van
9.00 tot 16.30 uur. Entree 3,50
euro. Parkeren gratis.
Info: Van Aerle, tel. 0492525483 of 06-53848622.
Dinsdag 22 maart

• Lezing om 20 uur in de Bi-

bliotheek Haarlem door Judith Uyterlinde: De vrouw
die zegt dat ze mijn moeder is. Gasthuisstraat 32 te
Haarlem. De toegangsprijs
bedraagt voor leden 5,- euro;
niet-leden betalen 7,50 euro.
Kijk voor meer informatie op
www.sbhaarlem.nl. Aanmelden via 023 – 511 53 00.

Zaterdag 26 maart
IVN Zuid-Kennemerland
organiseert ´Herken de vogelzang!´ excursie. Vertrek
om 9.00 uur bij ingang landgoed Elswout, Elswoutlaan,
Overveen. Deelname is gratis.
Duur: 2 uur.
Aanmelden vooraf is niet nodig. Informatie bij Wim Lutgerink 023 -5371898 of kijk
op www.ivn.nl/zuidkennemerland.

•

Zondag 27 maart

dekte Snuffelmarkt in Expo
Haarlemmermeer te Vijfhuizen/Hoofddorp.
Entree 4,00 euro. Parkeren
gratis. Info: De Wit Evenementen, tel 0251-319090.

Zondag 3 april
Rumah Ngobrol van
14.00-16.15 uur in Zorgcentrum Schalkweide.
Indisch getinte zondagmiddag met o.a. optreden van
‘De Reinaldaband’ en dansuitvoering van de ‘Napua o
Hawaii dansers’.
Toegang gratis. Locatie: Floris van Adrichemlaan 15 te
Haarlem.

•

Heemstede - Vestdijk in Heemstede. Woensdag 23 maart komt
schrijver Vestdijk tot leven in Het
Oude Slot. Op deze dag is het
40 jaar geleden dat de schrijver
Simon Vestdijk overleed. Vestdijk, geboren in 1898, debuteerde als romanschrijver in 1934. In
dit jaar publiceerde hij zijn eerste roman ‘Terug tot Ina Damman’. Zijn roem nam snel toe
en na de oorlog werd hij de belangrijkste schrijver van de Nederlandse literatuur van dat moment. Na zijn dood in 1971 verbleekte zijn ster snel, misschien
omdat de ‘grote drie’, Hermans,
Reve en Mulisch kwalitatief met
hem concurreerden. Thans staan
de boeken van Vestdijk in de kelders van bibliotheken. Dat is niet
terecht, vindt Flip Hammann en
hij hoopt dat in een voordracht
duidelijk te maken. Hij zal leven
en werk van Vestdijk bespreken
aan de hand van citaten en af-

Hans Dagelet.
beeldingen. Na de pauze draagt
acteur Hans Dagelet uit het werk
van Vestdijk voor.
Woensdag 23 maart, aanvang
20.15 uur Het Oude Slot, ingang
aan de Ringvaartlaan, Heemstede. Toegang: 12,50 euro / 10,euro. Reserveren www.podiumoudeslot.nl. of 06-13133626

Lezing over ‘Godszoekers’
Heemstede - Maandag 21
maart presenteert Jurjen Beumer een lezing over Godszoekers
In verzorgingstehuis Bosbeek
aan de Glipperdreef. Deze lezing
gaat van start om 15.00 uur.
Voor de 4e maal organiseert
Bosbeek in het kader van de
Boekenweek een activiteit i.s.m.
Boekhandel Blokker. Voor bewoners en belangstellenden is dit
een bijzonder feest om de boekenweek in ‘eigen huis’ te vieren.
Na Huib Oosterhuis, Joke Linders en Hetty Blok is nu Jurjen
Beumer te gast als spreker.
In zijn nieuwe boek citeert Jurjen Beumer kernachtige passages uit het werk van 25 godzoekers en schreef er korte meditaties over. O.a. Bendictus Hildegard von Bingen, M. Vasalis en
Thich Nhat Hanh.
Dr. Jurjen J. Beumer is theoloog en diaconaal predikant te
Haarlem. Sinds 1986 is hij directeur van het oecumenisch diaco-

naal centrum Stem in de Stad te
Haarlem. Hij publiceerde meerdere boeken over spiritualiteit
en maatschappelijk engagement
over het politiek-mystieke leven
van Dag Hammarskjöld.
Verzorgingshuis Bosbeek, Glipperdreef 209, Heemstede. Toegang vrij. Verplicht aanmelden
via de receptie van Bosbeek:
023-8929900. Boekhandel Blokker is aanwezig met een boekentafel.

Vrijwilliger administratieve
zaken gezocht
Heemstede - In Theater de
Luifel zijn zo’n 45 voorstellingen per seizoen. Een groep
vrijwilligers is actief in de organisatie rond deze voorstellingen. Er is een coördinator,
een aantal gastvrouwen en –
heren voor artiesten en publiek op de avond van de voorstelling en een groep kassamedewerkers voor de avondkassa.
De vrijwilliger administratieve zaken waarnaar Theater de

Luifel op zoek is gaat de coordinator ondersteunen bij administratieve zaken, zoals de
contacten met impresariaten
over o.a. aanvragen van technische lijsten per voorstelling
en het maken van een overzicht van de kaartverkoop per
voorstelling. Meer informatie?
Neem dan contact op met één
van de medewerkers van het
vrijwilligerssteunpunt Heemstede: steunpuntvrijwilligerswerk@casca.nl of telefonisch:
023-548 38 28-1.
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Werk aan César Francklaan afgerond
Samen met twee buurtbewoonsters plantte
wethouder Christa Kuiper afgelopen
woensdag de laatste plataan op de
middenberm van de César Francklaan.
Hiermee werd de herinrichting informeel
afgesloten.
De werkzaamheden in de César Francklaan
zijn gestart in het najaar van 2009 en
bestonden uit de vernieuwing van de
riolering en asfaltverharding, de aanleg van
vrijliggende fietspaden en het vernieuwen
van de openbare verlichting. Eind 2010
werden nieuwe laanbomen en bloembollen
geplant in het oostelijke deel van de César
Francklaan.

2 0 11

Voorlichting over
alcohol en drugs
Het Centrum voor Jeugd en Gezin
organiseert op 30 maart en 5 april een
voorlichtingsavond over alcohol en drugs.

Wervingscampagne Burgernet van start

Tieners bewandelen een eigen weg naar
volwassenheid. Daarin hebben ze valkuilen
en hindernissen te overwinnen. Over één
van deze hindernissen, het gebruik van
alcohol en drugs, geven voorlichters van
'L&F Advies & Voorlichting' in opdracht van
de gemeente Heemstede kinderen uit
groep acht op school voorlichting.
Voor ouders van deze leerlingen wordt op
woensdag 30 maart en dinsdag 5 april een
ouderavond georganiseerd in het Centrum
voor Jeugd en Gezin. Zij hebben hiervoor
een uitnodiging ontvangen.

Alle tien gemeenten in de regio Kennemerland, waaronder Heemstede, gaan actief hun inwoners benaderen om deel te nemen aan
Burgernet. Hiertoe wordt deze week huis aan huis in Heemstede een brief bezorgd over Burgernet.

Begin puberteit

Burgernet is een uniek samenwerkingsverband tussen burgers, gemeente en politie
om de veiligheid in de woon- en werkomgeving te bevorderen. Hierbij wordt gebruik
gemaakt van een telefonisch netwerk. Als
inwoners zich hebben aangemeld bij
Burgernet, via een aanmeldkaart of op
www.burgernetkennemerland.nl, kunnen zij
actief betrokken worden bij de veiligheid in
hun omgeving.

Hoe werkt Burgernet?




De centralist van de meldkamer van de politie
start, na (bijvoorbeeld) een melding dat er
een kind vermist is, een Burgernetactie op. Dit
gebeurt op basis van een goed signalement.
Ook bij crisis- en rampenbestrijding, denk
bijvoorbeeld aan het vrijkomen van giftige
stoffen, kan een Burgernetactie plaatsvinden.

Of bij een hartstilstand als reanimatie en de
inzet van een AED dringend noodzakelijk is.

Bericht via telefoon of sms
Burgernetdeelnemers krijgen een ingesproken
bericht via de (mobiele) telefoon of een tekstbericht per sms met het verzoek uit te kijken
naar een duidelijk omschreven persoon of
voertuig. Gewoon vanuit de eigen woning, op
straat of vanaf de werkplek. Doordat deelnemers contact opnemen met Burgernet
kunnen zij direct behulpzaam zijn bij de
opsporing van bijvoorbeeld dader(s), of eerste
hulp verlenen. Maar ook kunnen zij instructies
ontvangen bij crisissituaties.

Kijk voor meer informatie op:
www.burgernetkennemerland.nl

Volg ons op:

Het gebruik van alcohol en drugs onder
pubers is misschien niet direct een onderwerp dat ouders van kinderen uit groep 8
bezighoudt. Toch is het goed om - juist als
kinderen aan het begin van de puberteit
staan - hier meer over te weten. De avond
is in eerste instantie bedoeld om ouders
informatie te geven over het voorlichtingsproject. Naast algemene informatie over
verslaving, hoe je dit herkent en de
schadelijke gevolgen van alcohol en drugs,
vertelt een ervaringsdeskundige (ex drugsverslaafde) over hoe hij vanuit een normale
gezinssituatie in aanraking is gekomen
met drugs en vervolgens verslaafd is
geraakt.
Vervolg op pag. 2

In deze HeemstedeNieuws:
• Onderhoudsplan Wandelbos
Groenendaal
• Werk aan de weg

www.youtube.com/gemeenteheemstede

heemstedetweet

HeemstedeConnect (group)

• Verwijderen fietswrakken

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

Raadhuis: Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Telefoon (023) 548 58 68.
Fax (023) 548 57 00. E-mail: gemeente@heemstede.nl Website: www.heemstede.nl
Sociale Zaken
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur. Op afspraak: de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag
tot 13.00 uur)
Loket Heemstede
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur. Op afspraak: de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag tot
13.00 uur). U kunt ook een afspraak maken voor een huisbezoek.

HeemstedeNieuws

I N F O R M AT I E

V A N

D E

G E M E E N T E

H E E M S T E D E

-

1 6

M A A R T

2 0 11

Onderhoudsplan
Wandelbos Groenendaal
2011 goedgekeurd

Vervolg van pag. 1

Meer informatie

In het Centrum voor Jeugd en Gezin k omt alle k ennis over
opvoeding en opgroeiende ki nderen bij elk aar. Met een brede ki jk op het totale aanbod k an
het CJG meedenk en, gericht informeren en adviseren. Mocht u nog vragen hebben over
deze bijeenk omsten, dan ku nt u contact opnemen met Riny van den Oever via email:
oeverr@heemstede.nl, via telefoonnummer: (023) 529 19 14 of ki jk voor meer informatie op
Op 1 maart 2011 heeft het college van B&W het onderhoudsplan voor het wandelbos
www.cjgheemstede.nl.
Groenendaal 2011 goedgek eurd. In het onderhoudsplan worden werkzaam heden met een
repeterend k arakt er beschreven. Dit zijn bijvoorbeeld veeverzorging, paden vrijhouden van
overhangend groen en reparaties/schoonmaak. In een cyclus van drie jaar wordt het gehele
bos onder handen genomen. Er wordt aangegeven wanneer en waar, welk e beheermaatregelen worden uitgevoerd.

Ga in gesprek met commissaris
van de Koningin Johan Remkes
Vrijdag 18 maart vanaf 15.30 uur
Vrijdag 18 maart a.s. brengt de commissaris
van de Koningin van de provincie NoordHolland, Johan Remk es, een ambtsbezoek
aan de gemeente Heemstede. Daarbij gaat hij
graag in gesprek met de inwoners van
Heemstede over het werk dat de provincie
doet. Heeft u vragen over bijvoorbeeld de
bereik baarheid van Heemstede per auto, fiets
of openbaar vervoer, de aanleg van fietspaden, woningbouw, het beheer van natuurgebieden, de ontwik k eling van Schiphol, de
toenemende wateroverlast of de toek omst van

de jeugdzorg? U k unt ze aan Johan Remk es
stellen tijdens een bijeenk omst in het raadhuis,
van 15.30 tot circa 16.45 uur.

Het onderhoudsplan 2011 is als PDF-document in te zien via www.heemstede.nl >
Cultuur,sport & recreatie > Recreatie> Wandelbos Groenendaal.

Hoe aanmelden?
U k unt zich per e-mail aanmelden via
communicatie@heemstede.nl. Vermeld in
deze e-mail uw naam en telefoonnummer én
het onderwerp waarover u het met de heer
Remk es wilt hebben. Dit onderwerp moet een
relatie hebben met de activiteiten van de
provincie.

Werk aan de weg
Rivierenwijk-zuid
Tot eind maart 2011 wordt de bestrating in de Rivierenwijk ten zuiden van de Rijnlaan op
diverse plaatsen hersteld. De werkza amheden zorgen voor beperkt e verk eershinder.

Lok et Heemstede
Zandvoortselaan, tussen Vondelkade en Roemer Visscherplein
Tot 15 april 2011 wordt de Zandvoortselaan tussen Vondelk ade en Roemer Visscherplein
opnieuw ingericht. Doordat het werk in drie fasen wordt uitgevoerd, is telk ens een weggedeelte afgesloten voor alle verk eer. De andere weggedeeltes zijn normaal bereikb aar.
Tijdens de herinrichting blijven wink els en woningen bereikb aar voor voetgangers.

Heemstede heeft één centrale plek waar u
voor al uw vragen op het gebied van wonen,
zorg en welzijn terecht kunt , namelijk Lok et
Heemstede aan het Raadhuisplein 1. Of
het nu gaat om het aanvragen van een
Herenweg, tussen Kerklaan en Koediefslaan
voorziening in het k ader van de Wet maatIn de periode 2011-2015 wordt de Herenweg in vier fasen opnieuw ingericht. De 1e fase
schappelijk e ondersteuning (zoals hulp bij
tussen Koediefslaan en Kerkl aan wordttot juni 2011 aangepakt . Verk eer k an alleen van het huishouden, OV-taxi, aanpassingen in
zuid naar noord rijden. De werkza amheden zorgen voor ernstige verk eershinder.
de woning of een rolstoel) of om informatie
en advies, wij helpen u graag verder.
Uitgebreide informatie over het project Herinrichting Herenweg, de gevolgen en de voortgang vindt u op www.heemstede.nl > Actueel > Volg ’t beleid > Reconstructie Herenweg.

Iedere werkdag tussen 09.00 en 13.00 uur
kunt u, zonder afspraak, bij het Lok et
langsk omen. U kunt ons ook bellen om uw
vraag te stellen.
Loket Heemstede
Raadhuis, Raadhuisplein 1
Telefoon (023) 548 30 40
Openingstijden: maandag tot en met
vrijdag van 08.30 tot 13.00 uur.

Wijziging Nadere regels
Algemene Plaatselijk e Verordening

Leidsevaart Bennebroek
Tot medio augustus 2011 wordt op de Leidsevaart in Bennebroek de riolering vervangen.
De werkza amheden zorgen voor ernstige verk eershinder. Er zijn omleidingsroutes
ingesteld. Kijk voor actuele informatie op www.bloemendaal.nl > Wonen> Wegen & Verk eer.

Uittreksel
bevolkingsregister (GBA)?
www.heemstede.nl

Op 8 maart 2011 heeft het college besloten tot wijziging van de Nadere regels Algemene
Plaatselijk e Verordening. Bij de herinrichting van de Binnenweg zijn er 2 extra plaatsen bij
enweg en de Raadhuisstraat (totaal
gek omen voor het ophangen van spandoek en op de Binn
4). Deze 2 extra plaatsen zijn nu formeel ook aangewezen in de Nadere regels. Tevens is de
beperk ing van het verlenen van ontheffingen aan 'landelijk e' voorlichtingscampagnes
verwijderd. De voorlichtingscampagnes moeten wel nog steeds het algemeen belang dienen.
De wijzigingen treden op 17 maart 2011 in werk ing.
De Nadere regels liggen gedurende 12 wek en ter inzage op het gemeentehuis. De Nadere
regels zijn na de inwerk ingtreding ook digitaal te raadplegen op www.overheid.nl onder “Lok ale
regelingen” of op www.heemstede.nl via “Politiek & bestuur” onder “Lok ale regelgeving”.
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Omgevingsvergunning
Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsvergunning (Wabo) in werking getreden. Op grond van deze wet is voor veel activiteiten waarvoor tot 1 oktober 2010 een aparte
vergunning of ontheffing vereist was nu een omgevingsvergunning vereist waarin de verschillende vergunningen en ontheffingen integreren. Hieronder treft u de diverse aanvragen
omgevingsvergunning voor deze week aan. Omdat we nu in een overgangsperiode zitten worden ook nog vergunningen verleend die voor 1 oktober 2010 zijn aangevraagd en dus volgens het
oude recht moeten worden afgehandeld. Als wij deze vergunningen (b.v. bouwvergunningen, kapvergunningen en sloopvergunningen) verlenen maken wij dat ook bekend in deze rubriek.
Aanvragen omgevingsvergunning
Omgevingsvergunning voor bouwen
Frans Lisztlaan 34
het uitbreiden van een woonhuis
ontvangen 4 maart 2011

Johan Wagenaarlaan 68
2011.084

2011.087

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken. Zie kader.

2011.088

Voornemen verlenen omgevingsvergunning voor afwijking van het
bestemmingsplan

2011.089
Wij zijn voornemens voor onderstaand bouwplan een omgevingsvergunning voor afwijking
van het bestemmingsplan te verlenen:

2011.085

De beslistermijn voor bovengenoemde aanvragen is 8 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.
De bovenstaande aanvragen liggen vanaf 17 maart 2011 van maandag tot en met donderdag van 08.30 - 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling
Bouw- en Woningtoezicht (Raadhuisplein 1).
Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning
In het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben wij besloten voor de
volgende aanvragen de beslistermijn te verlengen met een termijn van 6 weken:
Cruquiusweg 45

Leidsevaartweg 43

het plaatsen van een geluidsscherm
en verhogen van bestaande geluidsscherm
ontvangen 15 februari 2011
het bouwen van een nieuwe garage en
slopen van de bestaande garage
ontvangen 31 januari 2011

2011.039

2011.083

De beslistermijn voor bovengenoemde aanvragen is 8 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.
Omgevingsvergunning voor slopen
Raadhuisplein 1
het verwijderen van asbesthoudend
materiaal op de zolder van de oudbouw
ontvangen 7 maart 2011

2011.076

De beslistermijn wordt verlengd in verband met ons voornemen een omgevingsvergunning
te verlenen voor afwijking van het bestemmingsplan. In dit kader krijgen belanghebbenden
de gelegenheid vooraf zienswijzen in te dienen (zie hieronder) waardoor de reguliere beslistermijn van 8 weken onvoldoende is. Door dit besluit is de totale beslistermijn 14 weken
vanaf ontvangst van de aanvraag.

De beslistermijn voor bovengenoemde aanvragen is 8 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.
Omgevingsvergunning voor kappen
Strawinskylaan 18
het kappen van een zeeden
ontvangen 7 maart 2011
Meerweg 16
het kappen van een conifeer
ontvangen 10 maart 2011
Prof. Asserlaan 7
het kappen van een sequoia
ontvangen 10 maart 2011
Willem van de Veldekade 1 het kappen van een taxusboom
ontvangen 10 maart 2011

Belle van Zuylenlaan 9

het uitbreiden van een woonhuis
ontvangen 1 maart 2011
het uitbreiden van een woonhuis
ontvangen 28 januari 2011

2011.069

Johan Wagenaarlaan 68

het uitbreiden van een woonhuis

2011.076

Het verzoek ligt vanaf 17 maart 2011 gedurende 4 weken van maandag tot en met donderdag van 08.30 - 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling
Bouw- en Woningtoezicht aan het Raadhuisplein 1. Belanghebbenden kunnen hierover tijdens de periode van terinzageligging zienswijzen aan de gemeente kenbaar maken.
Voor nadere informatie over het verzoek kunt u zich wenden tot M. Jansen van de afdeling
Bouw- en Woningtoezicht, telefoon: (023) 548 57 52.
Wij zijn voornemens voor onderstaand bouwplan een omgevingsvergunning voor afwijking
van het bestemmingsplan te verlenen:
Belle van Zuylenlaan 9

het uitbreiden van een woonhuis

2011.039

Het verzoek ligt vanaf 17 maart 2011 gedurende 2 weken van maandag tot en met donderdag van 08.30 - 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling
Bouw- en Woningtoezicht aan het Raadhuisplein 1. Belanghebbenden kunnen hierover tijdens de periode van terinzageligging zienswijzen aan de gemeente kenbaar maken.
Voor nadere informatie over het verzoek kunt u zich wenden tot M. Jansen van de afdeling
Bouw- en Woningtoezicht, telefoon: (023) 548 57 52.

Verleende omgevingsvergunningen (verzonden 11 maart 2011)
2011.044

Door dit besluit is de totale beslistermijn 14 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.

Omgevingsvergunning voor bouwen
Havenstraat 36
Mahlerlaan 4

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken. Zie kader.
Frans Lisztlaan 15
Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning
In het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben wij besloten voor de
volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van 6 weken:

Bronsteeweg 74
Franz Lehárlaan 31
Valkenburgerlaan 38

het plaatsen van een dakkapel
op het zijgeveldakvlak
het plaatsen van een dakkapel op het
voorgeveldakvlak en uitbreiden van
de verdieping
het vergroten van een dakkapel op het
voorgeveldakvlak
het plaatsen van een erfafscheiding
het plaatsen van een dakkapel op het
voorgeveldakvlak
een wijziging aan de voorgevel

2011.040
2011.019

2011.043
2011.042
2011.023
2011.071
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Verwijdering fietswrakken in Heemstede

Omgevingsvergunning voor kappen
Ir. Lelylaan 67
het kappen van een conifeer
Meerweg 47
het kappen van een conifeer
Franz Lehárlaan 13
het kappen van een canadese cypres
César Francklaan 29
het kappen van 4 coniferen
Jac. P. Thijsselaan 4
het snoeien van een eikenboom

2011.018
2011.073
2011.068
2011.074
2011.063

Omgevingsvergunning voor slopen
Troelstralaan 12
het verwijderen van asbesthoudend materiaal

2011.081

De bovenstaande vergunningen liggen vanaf 17 maart 2011 van maandag tot en met
donderdag van 08.30 - 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). Belanghebbenden kunnen hiertegen
bezwaar maken. Zie kader.

Huisnummering (verzonden 11 maart 2011)
Het college van Burgemeester en wethouders heeft d.d. 14 februari 2011 besloten om aan
de praktijkruimte het huisnummer Hageveld 104 te geven.

Op woensdag 30 maart 2011 gaat de gemeente fietswrakken verwijderen die zich in de
directe omgeving van het station Heemstede-Aerdenhout, in de winkelstraten en bij bushaltes
en andere openbare plaatsen bevinden. Eventuele fietskettingen waarmee fietsen aan fietsklemmen of ander gemeentelijk meubilair zijn bevestigd zullen op de minst belastende wijze
worden doorgeslepen. Fietsen zijn voertuigen in de zin van de Wegenverkeerswet. Op grond
van artikel 5:5 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is het verboden een voertuig
dat rijtechnisch in onvoldoende staat van onderhoud en tevens in een kennelijk verwaarloosde
toestand verkeert op de openbare weg te parkeren (voertuigwrak).
Tevens worden op woensdag 30 maart 2011 alle fietskettingen en andere zaken verwijderd
die aan fietsenklemmen of andere gemeentelijke eigendommen zoals boombeschermingsbeugels zijn bevestigd zonder dat daarmee een fiets is vastgemaakt.
Verwijderde fietswrakken zullen gedurende 13 weken worden opgeslagen bij De
Meerlanden aan de Cruquiusweg te Heemstede. Rechthebbenden kunnen hun fietswrak
terugkrijgen tegen betaling van de kosten die gemaakt zijn voor de verwijdering en opslag.
Voor vragen kan men contact opnemen met bureau Handhaving, via het algemene
telefoonnummer (023) 548 56 30.

Op wal gelegde vaartuigen IJssellaan
respectievelijk Blekersvaartweg

Belanghebbenden kunnen hiertegen bezwaar maken. Zie kader.

Uitschrijving GBA
Met onbekende bestemming uitgeschreven uit de gemeentelijke basisadministratie
persoonsgegevens (GBA)
Als u gaat verhuizen moet u dit ook doorgeven aan uw (nieuwe) woongemeente. Vaak gaat
dit goed, maar soms wordt dit vergeten. De gemeente start dan een adresonderzoek op,
waarbij de persoon -indien mogelijk- erop gewezen wordt dat er nog aangifte van de verhuizing gedaan moet worden. Als er geen aangifte gedaan wordt of als de persoon niet te
traceren is, besluit het college van burgemeester en wethouders deze persoon “met
onbekende bestemming” uit te schrijven uit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA). Dit betekent, dat iemand dan ook formeel niet meer op dat adres staat
ingeschreven. De gevolgen hiervan zijn dat er bijvoorbeeld geen reisdocument of rijbewijs
bij de woongemeente aangevraagd kan worden en dat er geen gebruik gemaakt kan
worden van verschillende overheidsvoorzieningen. Ook wordt, als iemand 65 wordt, de
AOW gekort. Het is daarom van groot belang dat alsnog aangifte van een verhuizing
gedaan wordt.
Het college van burgemeester en wethouders heeft het voornemen om de volgende
personen met onbekende bestemming uit te schrijven:
J. Bakker, geboren 28-04-1961, E. van Slogterenlaan 41 per 28-02-2011
P.B. Hogan, geboren 24-03-1990, Herenweg 142 per 08-03-2011
G. Ferrari, geboren 18-05-1963, Godfried Bomanslaan 5 per 08-03-2011
Als de betrokkene het hier niet mee eens is, kan deze binnen twee weken na plaatsing van deze
publicatie hierop reageren door contact op te nemen met de afdeling Publiekszaken van de
gemeente Heemstede, Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede, tel. (023) 548 58 68.

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 in die gevallen waar dit is aangegeven uw zienswijze kenbaar maken. Richt hiertoe binnen de termijn van terinzagelegging, schriftelijk uw reactie aan het
college van burgemeester en wethouders, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Uw reactie zal bij de besluitvorming worden betrokken.
Meer weten?
Neem contact op met de gemeente, telefoon (023) 548 58 68 of e-mail: gemeente@heemstede.nl.

Op grond van artikel 19 van de Verordening op het gebruik van openbare havens en binnenwateren is het verboden zonder vergunning van burgemeester en wethouders een vaartuig
op te leggen (op de wal te leggen).
De gemeentelijke opsporingsambtenaren van bureau Handhaving van de gemeente
hebben op de wal aan IJssellaan tegenover nummer 37 de volgende vaartuigen aangetroffen:
- aluminium roeiboot met blauwe onderzijde,
- bruin/groenige polyester boot,
- witte polyester roeiboot,
- witte polyester roeiboot met donkerkleurige onderzijde.
De gemeentelijke opsporingsambtenaren van bureau Handhaving van de gemeente
hebben tevens op de wal aan Blekersvaartweg ter hoogte van de kruising met de
Beelenlaan een kano aangetroffen die bovendien is vastgemaakt aan de steunpalen van
een boom. Het vastmaken van vaartuigen aan gemeentelijke eigendommen, zoals steunpalen van een boom, wordt niet toegestaan.
De eigenaren van bovengenoemde vaartuigen worden verzocht deze vaartuigen uiterlijk 30
maart 2011 van de wal te verwijderen.
Indien een of meerdere vaartuigen binnen deze termijn nog steeds op de wal liggen, zullen
burgemeester en wethouders het vaartuig c.q. de vaartuigen door middel van bestuursdwang laten verwijderen. Het vaartuig c.q. de vaartuigen worden dan voor een periode van
13 weken opgeslagen. Tegen betaling van de kosten kan de eigenaar zijn vaartuig binnen
deze periode weer terug krijgen.
Voor informatie kan contact worden opgenomen met de gemeentelijke opsporingsambtenaren van bureau Handhaving, telefoonnummer (023) 548 56 30.

Beroep
U kunt, als u belanghebbende bent, op grond van de Algemene wet bestuursrecht beroep aantekenen bij
de rechtbank Haarlem wanneer u in een voorfase zienswijzen heeft ingediend of wanneer u niet verweten kan worden geen zienswijzen te hebben ingediend. Richt uw beroepschrift binnen zes weken na de
dag waarop het besluit ter inzage is gelegd aan: Rechtbank Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621,
2003 BR Haarlem. Een beroepschrift moet zijn ondertekend en 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).

