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Happy Sunny Hours
Iedere woensdag van 9.00-12.00 uur
15 minuten, zonnen voor e10,www.blitzwellness.nl

Lege flessen-actie op
de Voorwegschool
Heemstede - De komende tijd
kunt u kinderen van de Voorwegschool aan uw deur verwachten die om lege statiegeldflessen vragen. De Voorwegschool is op 5 maart een lege
flessenactie begonnen om geld
in te zamelen voor de kankerbestrijding. Op school zijn verschillende plekken gecreëerd
waar de statiegeldflessen worden verzameld. De gemeente
Heemstede heeft voor deze actie via het bedrijf De Meerlanden een tweetal grote containers

ter beschikking gesteld. Zo is het
mogelijk om heel veel flessen te
verzamelen. De kinderen zijn al
fanatiek bezig met de inzamelingsactie. Zo sturen zij meester
Harcko veelvuldig met volle plastic zakken naar de winkels om de
flessen in te leveren. Na de geweldige sponsorloop ten bate
van de kankerbestrijding afgelopen oktober, gaan de kinderen
er ook nu er weer tegenaan om
deze actie tot een groot succes
te brengen.
De actie zal lopen tot aan de

Kantoor Heemsteder ‘per
ongeluk’ afgesloten door KPN
Heemstede - Een week is het redactiekantoor van de Heemsteder noodgedwongen dicht geweest. Telecombedrijf KPN had de
internetverbinding van het kantoor aan de Camplaan 35 zomaar
afgesloten. Ook het vaste telefoonnummer aldaar: 023-8200170
was zeven dagen niet bereikbaar.
Deze jammerlijke fout van KPN komt de Heemsteder duur te
staan. Geen communicatie is natuurlijk onbestaanbaar voor een
krant! Gelukkig is het probleem na een week opgelost. Het werk
ging tussentijds gewoon door via het hoofdkantoor in Aalsmeer.
Tijdelijk was daar de redactie en acquisitie van de Heemsteder gestationeerd. De mailadressen zijn al die tijd wel gewoon
bereikbaar geweest.
De directie van De Heemsteder Uitgevers BV beraadt zich nu op
het ondernemen van stappen voor het geleden ongemak maar
is vooral blij dat dit vervelende probleem uiteindelijk is opgelost.

meivakantie. Na deze vakantie wordt het geldbedrag van de
inzameling op een ludieke manier bekend gemaakt. Het bedrag van de actie zal via de Alpe
d’Huzes site gestort worden voor
het goede doel. Meester Harcko
gaat namelijk namens de Voorwegschool op 7 juni deelnemen
aan Alpe d’HuZes.
Het team van de Voorwegschool
is trots op het enthousiasme van
de kinderen. Opnieuw zetten
zij zich volop in voor het goede
doel.

Zandvoortselaan 157
Heemstede
Tel. 023-5242809

B IKINI
PROOF
Onze methode werkt!
Bel 023 547 44 19 voor een
GRATIS figuuranalyse.

Snelheidscontrole

Heemstede - De politie hield
vorige week woensdagmorgen op de Herenweg een snelheidscontrole. Tussen 08.35 uur RAADHUISSTRAAT 27 HEEMSTEDE WWW.LARIVA.NL
en 11.35 uur reden van de 1300
passanten er vier veel te hard.
Familievoorstelling
De hoogste snelheid was 102 kiWoensdag 21 maart
lometer per uur. De automobilist die deze snelheid reed kan
Poppentheater Koekla speelt
een aanzienlijke boete tegemoet
zien.
info:verkoop@heemsteder.nl

Interieur/Tuinspecial

Podium Oude Slot
Familievoorstelling

Het Oude Slot
Ingang Ringvaartlaan, Heemstede
Zondag 25 maart 2012
Aanvang: 12:00 uur
Toegang: e 16,- / e 14,- / kinderen e 7,50

Poppentheater Koekla
speelt

Kleine Moek

Runder

HambuRgeRs

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

met GRATIS saus

r4.

50

4 STukS

v.d. Geest keurslager
Raadhuisstraat 94
tel. 528 64 17
Wim Kuijk keurslager
J. van Goyenstr. 24
tel. 528 90 00

De Ruyterlaan 103
Bennebroek
www.nouristotaalbouw.nl
info@nouristotaalbouw.nl
023 - 584 73 25

**

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

**
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NL Doet in Heemstede

Doet u mee?!

Heemstede - ‘NL Doet’ op vrijdag 16 en zaterdag 17 maart is
de grootste vrijwilligersactie van ons land. NL Doet wordt georganiseerd door het Oranje Fonds. Iedereen wordt gestimuleerd
om de handen uit de mouwen te steken. In Heemstede zijn elf
verschillende klussen. Wil nog mee wil doen kan zich aanmelden via www.nldoet.nl.
Vrijdag 16 maart
Heemsteedse Kindertuinen, Leidsevaart. Het maken van gewasbescherming voor de kindertuinen, een publicatiebord, het vernieuwen van het informatiebord en het maken van een insectenhotel. Contact: M.A van der Bor-Schreuder, mikvdbor@gmail.
com, 023-5282651.
Verzorgingshuis Kennemerduin, High tea verzorgen voor de bewoners. (Vol)
Kinderboerderij Heemstede, Aaidierenproject. Op bezoek bij de
lokale bejaarden- en verzorgingshuizen in Heemstede en omgeving met aaibare dieren van de kinderboerderij. (Vol)

Expositie Sytske van Gilse
en Rosita van Wingerden
Heemstede - Twee ambachten
uit een ver verleden maar met
kunstuitingen van 2012, zijn nu
te zien in de vitrines in de hal van
het raadhuis. Sytske vanGilse,
beeldend kunstenaar, krast in het
oud metaal van een oude dakgoot met de droge pen. Bij etsen
wordt er meestal gewerkt op een
met vernis afgedekte koperen of
zinken plaat. De tekening wordt
vervolgens ingebeten in zuur
en op vochtig papier afgedrukt.
Sytske werkt met een hardstalen
naald direct op het metaal, daar
mag je geen foutje bij maken.
Een techniek waar Rembrandt
al mee werkte. Een oude druktechniek, waarmee tekeningen
vermeerderd konden worden en
een plaatsje kregen in woonkamers. Het afdrukken zelf doet
Sytske ook nog op de ambachtelijke manier, handmatig op aquarelpapier met olieverf, fijner dan
drukinkt, tijdloos en kleurecht.

Eigenlijk zou je dit werk geen etsen moeten noemen, maar graveren. Meerdere afdrukken dus
goedkoper dan schilderen. In de
Middeleeuwen bijna de enige
mogelijkheid om iets van kunst
in de huiskamer te krijgen. Nu
een mogelijkheid om met die oude techniek het moderne leven
vast te leggen met een vleugje
romantiek van voeger.
Passie
Dezelfde filosofie vind je terug in
het smeedwerk van Rosita van
Wingerden. Het heet goudsmeden omdat het om kleine objecten gaat. Zij werkt echter graag
met zilver, edelmetalen en edelstenen. Chalcedon, lapis lazuli,
turkoois met hun altijd boeiende kleuren. Ambachtelijk zagen,
smeden, solderen, gieten, vijlen,
schuren, polijsten, poetsen, verwonderen, bewonderen. Meestal strakke, moderne ontwerpen,

Zaterdag 17 maart
NJV De Haven, Nijverheidsweg. Opknappen bestrating en beschoeiing. Contact: J.N. Zwikstra, hanno@hantheman.tk, 0614689854.
De Hartekamp Groep, sport- en spelletjesmiddag voor de bewoners met een verstandelijke beperking. Contact: W.G.J Onderwater, w.onderwater@dehartekampgroep.nl, 06-46227182.
Woon- en logeerhuis Rozemarijn, Ir. Lelylaan. Groot onderhoud
aan de tuin. Contact: S. Rol, s.rol@rozemarijn.net, 023-5476159.
Scoutinggroep Graaf Bernadotte. Onderhoud aan en om het
clubgebouw. Contact: R. van den Belt ronaldvandenbelt@gmail.
com, 06-25098602.
Scoutinggroep St. Paschalis Baylon. Opknappen clubgebouw.
Contact: M.J.M. Beemster, maurice.beemster@quicknet.nl, 0235284865
Peuterspeelzaal, Reggelaan. Maken van schoolbord en schuur.
Contact: K.R. de Witt Hamer, krdewitthamer@yahoo.co.uk, 0622650855.
Kinderboerderij Heemstede, Aaidierenproject. (Vol)
Peuterspeelzaal, Voorweg. Schilderen van de gevel buiten en
muren binnen. Contact: K.R. de Witt Hamer, krdewitthamer@yahoo.co.uk, 06-22650855.

soms speels, geen barok, wel
een knipoog naar het rijke verleden. Ook hier is passie de grote kracht achter de rijke fantasie
om mooie ringen, armbanden,
colliers, sieraden te maken. Zelfs
de prijskaartjes zijn met fantasie
gemaakt op kleine edelsteentjes,

Het spoor van toen

geen fantasieprijzen, eigenlijk
niet noemenswaard als je weet
wat ambachtelijk werken voor
tijd vraagt.
Tot eind april te zien in de vitrines in de hal van het Raadhuis
van Heemstede.
Ton van den Brink

Heemstede - Een foto van het station in 1960,
een prentbriefkaart van
T. Plomp & Zn. uit het Noord
Hollands Archief. Alleraardigst om originele hekjes
te zien, lantaarns, vlaggemast aan het gebouw,
ovale perronnaambordjes,
originele banken op het
perron, de afwezigheid van
speakers onder de perronoverkapping..en nog veel
meer wat in de loop der
jaren is veranderd. Noord
Hollands Archief alsmede het Utrechts Archief zijn
bieden een mooie mogelijkheid om het station en
de omgeving eens goed te
bekijken en te vergelijken
met vroeger.
Meer informatie:
info@stationheemstedeaerdenhout.nl.

COLOFON
van 1930

Verschijnt woensdag
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Zoek de verschillen

Op 16 en 17
maart werkt
half Nederland zich met de actie
‘NL DOET’
toch
nog
‘vorst’-elijk
bezoek
in het zweet voor een goed doel.

Goed voorbereid gaat die helft aan de slag
en maakt daardoor onbedoeld de andere helft werkloos.
Een goed begin is immers het halve werk
en dan blijft er dus nog maar de helft van het werk over.
De keerzijde van de medaille bij die goed bedoelde actie is dan dat Nederland
twee dagen lang de grootste werkloosheid in de geschiedenis zal hebben.

Oplossing elders in de krant

Zoek de verschillen
oplossing

Kinderkledingbeurs
Heemstede - In de Jacobaschool op de Lanckhorstlaan
9 wordt zaterdag 24 maart een
Voorjaars- en Zomer(kinder)kledingbeurs georganiseerd. De
verkoop van kinderkleding van
maat 80 tot en met 182 is van
11.00 tot 12.30 uur. De kleding is
heel, schoon en van deze tijd en
altijd lekker laag geprijsd!
Heeft u nog kinderkleding in bovenstaande maten die er nog
prima uitziet, dan kunt u deze
inbrengen op vrijdagavond 23
maart van 20.00 tot 22.00 uur.
Graag de kleding die je wilt verkopen zelf thuis voorbereiden
door de kledingstukken in te
schrijven op een lijst en te labelen. Een duidelijke instructie, met
voorbeeldlijst en labels, kan worden aangevraagd via kledingbeursjacoba@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 procent van de opbrengst voor de verkoper en 20
procent voor de beurs.
‘vorst’-elijk
bezoek

Zoek de verschillen

toch nog

Workshop
Visagie
Heemstede - Wil je weten
wat make-up met je kan doen
en wat jij met make-up kunt
doen?
Kom dan een avondje experimenteren tijdens de workshop visagie die donderdag
22 maart wordt gegeven bij
Casca in de Luifel. Neem zelf
je favoriete make-up mee.
Leer tips en trucks van visagiste Laura Seggelink en haal
het mooiste in jezelf naar boven. Leer welke kleuren bij je
passen, hoe je kunt camoufleren, hoe je smokey-eyes
maakt enzovoort. De Workshop Visagie en Make-up advies is bij Casca in de Luifel,
Herenweg 96 in Heemstede
op donderdag 22 maart, aanvang 20.00 uur. Entree: 6,50.
Reserveren is noodzakelijk en
kan telefonisch op werkdagen
tussen 9 en 12 uur via 0235483828.
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INGEZONDEN

Lente!

Heemstede - Nog een paar
dagen en dan is het volgens
de kalender lente. De natuur
laat zich hierdoor echter niet
(altijd) leiden, getuige de uitbundige bloei van de krokussen op talloze plekken in onze gemeente. Voor Teun Faber
is het een mooie manier om
(stiekum) een paar bloemetjes voor z’n moeder te plukken ....
Theo Dijkman

Diagnose:

Acute Promyelocyten Leukemie
Heemstede – Je bent een 21-jarige studente, kerngezond en
in het tweede jaar van de opleiding voor verloskundige. Plotseling verschijnen er overal onverklaarbare blauwe plekken
op je lichaam. Even bloed prikken toch maar, raadt de huisarts aan. Wat vervolgens gebeurt verandert je onbezorgde leven in één klap, want binnen 24 uur wordt de collegezaal verruild voor een ziekenhuisbed op de intensive care. De diagnose komt ongemeen hard aan: APL, een zeldzame vorm van
leukemie, die in de eerste fase acuut levensbedreigend is. Het
overkwam Lisa Hilders uit Heemstede. Twee jaar later heeft ze
er een boek over geschreven, ‘Gebroken bloed’. Op 14 maart
is de officiële presentatie van het boek op de plaats die ze zo
goed heeft leren kennen, het Leids Medisch Universitair Medisch Centrum.
Toen in maart 2010 bij Lisa eenmaal APL was vastgesteld, verslechterde haar conditie in sneltreinvaart. Acute Promyelocyten Leukemie kenmerkt zich
door een hoge bloedingsneiging,
stollingsstoornissen, bloedcellen met zogeheten Auerse staafjes, en een specifieke chromosoomafwijking. Ze werd onmiddellijk onderworpen aan allerlei onderzoeken en kreeg bloedtransfusies en CT-scans. “De
eerste tijd op de intensive care
van het LUMC was het een warboel in mijn hoofd”, vertelt Lisa.
“Voor mijn gevoel stortte mijn
hele wereld in, terwijl alles buiten het ziekenhuis gewoon doorging. Normaal gesproken heb je
de tijd om het te laten bezinken
als je hoort dat je leukemie hebt.
Maar bij deze variant gaat alles
zo snel dat je niet beseft wat je
allemaal overkomt. De artsen
vertelden dat de eerste week
kritiek zou zijn. Ze bedoelden
daarmee dat de kans op overlijden reëel was, vanwege het risico van interne bloedingen. Maar
na deze cruciale periode was de
prognose weer uitstekend. De
kans op genezing is dan groot.”
De kritieke fase bleek achteraf vijf weken te duren. Hoewel
het LUMC gespecialiseerd is in
bloedkanker, kan ieder geval van
APL anders verlopen. De diagnose wordt in Nederland maar
zo’n dertig tot veertig maal per
jaar gesteld. Nadat ze het beslis-

sende stadium goed was doorgekomen, begon een lang traject
van chemokuren. Lisa zegt daarover: “Je gaat ongelooflijk relativeren, want ik dacht, nu alleen
nog maar de leukemie bestrijden en de chemokuren. Ik had
al zoveel meegemaakt, dat ik dat
min of meer als een soort staartje beschouwde. Maar het maakt
die behandelingen natuurlijk niet
minder zwaar. Tot september
moet ik nog onderhoudschemotherapie ondergaan, maar uiteindelijk is er complete remissie bereikt en mijn beenmerg is vrij van
leukemiecellen. “
Tijdens haar verblijf in het ziekenhuis hield Lisa een weblog
bij. “Ik ben altijd een schrijver
geweest, als kind schreef ik al
veel in mijn dagboek. De behoefte om mijn verhaal op papier te
zetten en in boekvorm uit te geven kwam aanvankelijk voort uit
de wens om iets terug te doen
voor mijn omgeving. Of ik een
uitgever voor mijn boek zou vinden, daar stond ik maar niet teveel bij stil. Ik dacht: ik ga er gewoon voor en ga zeker niet denken dat het bij voorbaat al niet
lukt. Met de eventuele opbrengst
van een boek kan ik de Leukemiestichting steunen. Daarnaast
heb ik mijn verhaal ook opgeschreven voor andere patiënten
met APL, want er is heel weinig
over te vinden. En ik hoop sowieso dat jonge kankerpatiënten er
iets aan hebben. Verder was het

schrijfproces een goede manier
om alles te verwerken.”
Het verhaal en het schrijftalent
van Lisa Hilders bleek direct aan
te slaan, toen de eerste uitgever zich al na drie dagen meldde. Op 14 maart, exact twee jaar
en een dag na de diagnose, ligt
haar boek in de winkel.
Lisa heeft inmiddels haar studie
verloskunde weer opgepakt. Zelf
zegt ze dat naast de steun van
haar ouders, broer en zus en alle vrienden, buren en bekenden,
juist de studie haar op de been
heeft gehouden in zware tijden.
“Ik wilde perse mijn studie afmaken en heb me daarop gericht.
Zonder dat doel was het misschien moeilijker geweest.“
De ondernemende schrijfster
geeft toe dat haar ziekteproces
nog iets heeft opgeleverd. “Ik
heb mezelf heel goed leren kennen en weet nu wat ik allemaal
aan kan. Dat is waardevol, vind
ik. Ik denk wel voor de rest van
mijn leven.”
‘Gebroken bloed’, van uitgeverij De Brouwerij is verkrijgbaar in
de winkel voor 17,50 euro.
Mirjam Goossens

Nieuw seizoen,
nieuwe kaart bij Sanz
Heemstede - Het is bijna lente. Tijd voor vernieuwing! In
de natuur maar ook Sanz doet
mee. De gezellige brasserie in
de Jan van Goyenstraat presenteert een vernieuwde kaart. Tijd
dus om de smakelijke gerechten eens te proeven in een ongedwongen sfeer en altijd verrassende smaken. Trakteer uw
smaakpapillen en schuif aan bij
Sanz. Hoogwaardig eten voor
schappelijke prijzen. De keuken is Frans-georiënteerd met
zo nu en dan buitenlandse invloeden. Het succesnummer,
het dagelijks wisselende 3- en
6-gangen
verrassingsmenu
prolongeert. Houdt u niet van
voorspelbaarheid, bent u ‘van
de verrassingen’, dan is dit menu zeer zeker aan te raden.
Respectievelijk voor 25,- en
29,50 euro.

Kijk op de geheel vernieuwde website naar de menukaart:
www.sanz.nl
Gault Millau
Sanz is voor het derde achtereenvolgende jaar opgenomen in de Gault Millau gids,
de hoogst aangeschreven restaurantgids van Nederland. In
de Gault Millau worden slechts
die restaurants vermeld, die het
vermelden waard zijn. Sanz behoort met deze vermelding bij
de beste 300 restaurants van
Nederland.
Sanz is elke dag geopend vanaf 17.30 uur, het hele jaar door.
Parkeren: gratis en onbeperkt.
Brasserie Sanz, Jan van Goyenstraat 31. Tel: 023-5291892.
Reserveren is aan te raden.

Boeken op doeken
in de bibliotheek
Heemstede – De schildersclub
van de Pauwehof werkt veel met
thema`s. Onlangs waren de boeken aan de beurt. De cursisten
hebben zich echt uitgeleefd op
dit boeiende thema van docente

Win van der Schaaf. In een expositie in de bibliotheek kunt u
een aantal schilderijen zien van
Heemstedenaren die een bijzondere kijk hebben op boeken en
lezen. Zo wordt er op de maan
gelezen, doet Picasso mee, spetteren de letters uit een wel heel
spannend boek, een bijna fotografisch helder geschilderde blik
van boven op het boek met een
bloemetje, een stilleven, verscholen achter een boek aan zee, een
boekenkast vol. Een wand in de
bibliotheek hangt vol schilderijen die de Boekenweek verfraaien. Bij de Boekenweek hoort het
boekenweekgeschenk. Een novelle, essay of roman dat ieder
jaar door een andere schrijver
speciaal voor de Boekenweek
wordt geschreven. De Pauwehof heeft een ‘uitgelezen’ collectie schilderijen van cursisten, die
laten zien hoe ongewoon talent
er schuilt onder gewone Heemstedenaren. Tijdens de Boekenweek en tot eind april te zien in
de Heemsteedse bibliotheek.
Ton van den Brink
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Dichtstorten
Dichtstorten is een open podium voor dichttalent.
Wilt u ook een eigen gedicht in de Heemsteder publiceren, dan kunt u dit e-mailen naar dichtstorten@yahoo.com.
Per post kan ook: de Heemsteder, Camplaan 35, 2103 GV
Heemstede. Inzendingen van foto´s kunnen niet worden geplaatst.
Leven in het nu
Als je de vogels kunt horen fluiten
en de wind kunt horen zingen
zal de aarde zich verwarmen.
Als je de zon kunt laten schijnen
en de golven kunt laten dansen
zal je hart vol vreugde zijn.
Als je ogen nu gaan stralen
en je de stilte voelt van binnen
zal de Liefde in jou ontloken zijn.
Levenskracht
Wie ben ik, dat ik weet wie ik ben,
dat ben ik en ik weet dat ik me ken,
alleen ik kan regeren over het Zijn van mijn ik,
het zien van dat zijn geeft mij een kick.
alles rust op mijzelf, of ik wil zijn of niet,
nooit kun je meer zeggen dat je’”t niet ziet.

Heemstede krijgt eigen orgelman
Heemstede - Het wordt gezellig in Heemstede. Dat zegt orgelman Hiddo van Os (35) uit Hillegom. Van Os, bestuurslid van
het Haarlems Draaiorgelmuseum, heeft zijn eigen bedrijf in
Draaiorgel-arrangementen en
verhuur. Op zijn vrije zaterdagen is hij van plan zijn draaiorgel
te laten klinken op de Binnenweg en de Raadhuisstraat. De
benodigde vergunning hiervoor
werd door de afdeling algemene
en Juridische zaken van de gemeente Heemstede verstrekt.
Van Os is wereldwijd bekend

om zijn composities en arrangementen voor draaiorgel. Japan
en Amerika zijn momenteel zijn
grootste afnemers. “Daar wonen verzamelaars met de meest
mooie instrumenten.
De muziek is kostbaar, voor een
gewone orgelman op straat nauwelijks meer op te brengen”,
aldus van Os. Vele landen
heeft hij met zijn orgel bezocht.
Stockholm, Milaan, Bratislava,
Warschau en zelfs Abu Dhabi
werden getrakteerd op een stukje Hollandse draaiorgelmuziek,
allen in opdracht van Nederland-

se ambassades en consulaten.
“Het ligt in de bedoeling zo af en
toe op zaterdag een stukje gezelligheid te brengen in het winkelcentrum. Ik heb een groot repertoire van zowel ouderwetse deuntjes als nieuwe muziek.
Zelfs het winnende songfestivalnummer You and Me van Joan Franka stond al een uur na de
uitzending bij mij op het orgel”,
vertelt een trotse van Os.
Meer informatie over Hiddo van
Os vindt u op zijn website:
www.draaiorgel.tv.

Cool Moves Volley op basisscholen
Heemstede - Voor het derde
jaar op rij krijgen leerlingen van
basischolen weer volleyballes
van GSV Heemstede. Hans van
den Elst van GSV heeft Hellen
van Bergen van de Nederlandse Volleybal Bond bereid gevonden op drie scholen professionele training te geven in het Cool
Moves Volley. Dat is volleybal
voor kinderen van 6 tot en met

12 jaar met eenvoudige regels.
Inmiddels hebben 8 scholen met
in totaal zo’n duizend leerlingen
kennis kunnen maken met deze
zaalsport.
Het project wordt traditioneel
afgesloten met een groots en
gezellig toernooi, waaraan ongeveer 30 teams zullen meedoen. Dat is gepland op zaterdag 31 maart van twee tot half

Volleyballes op De Ark (foto: Sjaak Griffioen)

zes in sporthal Groenendaal in
Heemstede. Er zijn drie wisselbokalen te winnen. Voor elk niveau een bokaal. Er wordt veel
publiek verwacht.

Je weet dat het is en dat is genoeg,
het is waar een ieder zo hard voor zwoegt.
Dit is een begin,de flow gaat nu stromen,
voor niemand meer tijd om stil te staan dromen,
met dromen ga je de afgrond in,
ontdek wie je bent,dat is een goed begin.
Marth Lubben

Lezing Alliance
Française
Heemstede - Pierre Burlaud zal
vrijdag 16 maart voor de Alliance Française in de Pinksterkerk
aan de Camplaan een powerpoint presentatie geven over de
nieuwe Franse musea. De nevenvestiging van het Louvre in Abou
Dahbi (zie foto) volgens de plannen van Jean Nouvel is bij velen
bekend. Maar, daar is het niet bij
gebleven. Verrassende musea,
die de afgelopen tien jaar geopend zijn, dragen raadselachtige namen als MAMCS (Straatsburg), CNBDI (Angoulème),
LAM (Lille) en MACVAL de Vi-

try (in de buurt van Parijs); daarnaast zijn te noemen het Musée
Pompidou van Metz, het Louvre
in Lens, een project voor 2013 en
de verbouwing van het Museum
voor Moderne Kunst in Lille.
Entrée gratis voor leerlingen en
vrienden; introducées betalen 8
euro. Aanvang 20.15 uur.
Overigens wijst de Alliance Française Kennemerland u erop dat
iedere laatste maandag van de
maand van 17.00 tot 19.00 uur
in het Frans met elkaar van gedachte gewisseld kan worden
over van alles en nog wat in het
“Café Français du Kennemerland” , nieuwe naam “5 K 7” (Uitspraak : le cinqu’à sept), in Café
Batifol, Binnenweg 140, Heemstede.

Vrolijkheid in huis uit de Wereldwinkel
Heemstede - Het voorjaar is in
aantocht. Dat merk je bij Wereldwinkel Heemstede. Kleurige en
fleurige artikelen uit vele landen
brengen vrolijkheid in uw huis.
Voor het versieren van paastakken is er keuze uit een ruime collectie handbeschilderde eieren.
Tonny’s Choconely paaseitjes in
melk en 70% donkere chocolade. De kartonnen eierdoosjes
met paaseitjes zijn opnieuw een
topper!
Uw Paasbrunch wordt extra
feestelijk met de (H)eerlijke Fair
Trade Food producten.
Van harte welkom in de Wereldwinkel Heemstede, Raadhuisstraat 29.
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Schaatsers op het podium
bij NK afstanden

Van links naar rechts: Annemarie Drechsler, Corine Mens, Sandra Keijser en Bianca Koenhorst.

Loket, passie voor mensen

Eerste plaats WMO-loket
in top honderd 2011
Heemstede - Vanaf het begin was het Loket één brok samenwerking. Twaalf jaar geleden kwam een belangrijke impuls van de ouderenbonden. Zij
wilden een laagdrempelige plek,
waar ouderen terecht konden
met hun vragen op het gebied
van van wonen, zorg, welzijn. Dit
sloot aan op de ontwikkeling bij
de rijksoverheid, waarbij overheden een opdracht gaven aan gemeenten om één loket voor burgers te openen. De ouderenbonden gaven aan dit niet in een
gemeentehuis te situeren maar
op een winkellocatie. Dat werd
de Blekersvaartweg, opgezet
door Stichting Welzijn Ouderen
Heemstede, WOH, Kontext, Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening, Zorgbalans, Tandem,
voorheen het Steunpunt Mantelzorg en de gemeente Heemstede.
Dat ging jaren goed, de WMO,
Wet Maatschappelijke Ondersteuning, kwam en na de verbouwing van het raadhuis was
er alle ruimte voor een Loket
op een centrale plek in de publiekshal van het raadhuis. Gemakkelijk toegankelijk. Corine
Mens, vanaf het begin al betrokken bij Loket, kon zich vinden in

de nieuwe plek en de bezoekers
ook. Dat Corine de leiding heeft,
wordt eigenlijk niet zo ervaren.
Het is een passie van de medewerkers om klanten, bezoekers,
mensen met vragen, zo goed
mogelijk op weg te helpen. Annemarie Drechsler, Sandra Keijser en Bianca Koenhorst, samen
behandelen en beoordelen ze alle vragen die betrekking hebben
op WMO. Over vervoer, OV taxi,
hulp in de huishouding wordt
gesproken in de spreekkamer
of thuis. In een breed vraaggesprek!
Corine geeft een voorbeeld van
de klant die zich maandagochtend aandiende. Mevrouw
vroeg of ze zich kan inschrijven voor een aanleunwoning in
de Heemhaven. Dat heet tegenwoordig zorgwoning met andere voorwaarden dan een inkomensgrens en een indicatie om
voorrang te krijgen op de wachtlijst. Een makkelijk antwoord is
dan verwijzen naar woonservice, maar Loket vraagt verder.
Is er een aanleiding, is zij in het
weekend gevallen, is er iets gebeurd waardoor de familie zegt
dat het nu gebeuren moet? Is
mevrouw gebonden aan Heemstede? Vaak blijkt dan dat die

Aangifte Inkomstenbelasting
Arjen van Wonderen spoort alle aftrekposten op.
Jan van Goyenstraat 25A, 2102 CA Heemstede.
Tel 023-5294530 www.betaview.nl

zorgwoning niet direct de oplossing is, maar die mevrouw eerder
geholpen is met een sociaal contact, hulp bij de financiën, hulp
van een vrijwilliger, Zonnebloem,
WOH, aandacht. Er volgt huisbezoek, bijna altijd want daar praten mensen gemakkelijker, kunnen aanwijzen wat ze bedoelen.
Veel tachtig-plussers zijn zeer
bescheiden met vragen. Corine of haar medewerkers zien
hoe moeilijk die generatie het tot
het uiterste wil volhouden. “Mijn
dochter doet alles” komt er soms
uit, maar houdt die dochter het
vol? Is thuishulp geen betere oplossing?
Na het eerste gesprek is er een
indicatieadvies. De beschikking
komt van de WMO ambtenaar,
die werkt binnen de Loket-organisatie. Past het niet in de wet,
de WMO, dan wordt er verder
gekeken. “Kan niet“ wordt niet
zo gauw gezegd. Vaak zijn de
contacten langdurig. Een stukje
nazorg. Ervaring is hier belangrijk. Zo is Sandra al tien jaar betrokken bij het Loket, waarvan
al jaren als ouderenadviseur. En
zijn Annemarie en Bianca als ervaren WMO kenners gericht op
samenwerking.
Die passie voor dit mooie werk
in Heemstede kreeg een mooie
prijs. Het Loket Heemstede is op
de eerste plaats geëindigd in de
landelijke Wmo-loket top 100
over 2011. Dit werd in februari
bekend tijdens een symposium
van de Stichting Vraagwijzer. Uit
vierhonderd gemeente de eerste worden, in alle bescheidenheid die hen siert, ze zijn er trots
op!! Met hen de hele gemeente
Heemstede.
Ton van den Brink

Heemstede - Cornelius Kersten,
Carlijn Schoutens en Thijs Roozen, hebben zich bij het NK afstanden voor junioren en neosenioren in de kijker gereden.
De Heemsteedse rijders, alle drie
17 jaar oud, sleepten samen zes
medailles in de wacht, vier maal
zilver en twee maal brons.
Het NK afstanden junioren werd
dit jaar verreden in Breda. Het ijs
was snel, er werden maar liefst
24 baanrecords gereden. Het
Heemsteedse trio kwam uit bij de
junioren B (16 en 17 jaar). In deze categorie worden vier afstanden verreden (500, 1000, 1500 en
3000 meter). Een rijder mag op
maximaal drie onderdelen uitkomen. Cornelius reed op vrijdag
de 500 meter. Twee super-races
en een nieuw persoonlijk record
werden bekroond met een tweede plaats en een zilveren medaille. Cornelius komt hiermee sterk
terug na een periode met een
lastige blessure. Carlijn bereikte het podium bij de 3000 meter
(tweede plaats) en de afsluitende 1500 meter (derde plaats) en
liet dit weekend drie persoonlijke
records aantekenen. Thijs Roozen viel op alle drie de afstanden
die hij reed in de prijzen: tweede plaatsen bij de 1000 meter en
1500 meter, en een derde plek
op de 3000 meter.
Cornelius Kersten, Carlijn Schoutens en Thijs Roozen draaiden al
in hun pupillentijd samen hun
rondjes op de Haarlemse ijsbaan. Thijs komt inmiddels uit
voor het Pro-Act IT schaatsteam,
terwijl Cornelius en Carlijn deel
uitmaken van de Baanselectie
van de Haarlemse ijsbaan. Alle
drie worden zij gesponsord door
de Heemsteedse middenstand.

Samen Eten
bij Welzijn
Ouderen
Heemstede - Een keer in de
maand bedenken de medewerkers van Welzijn Ouderen Heemstede in overleg met de kok een
heerlijk menu. Voor dinsdag 27
maart begint de maaltijd met een
heldere groentesoep, gevolgd
door een overheerlijke Hongaarse goulash, aardappelpuree, tomaten/komkommersalade, appelcompote en eindigt met boerenland yoghurt met honing.
Tijdens de maaltijd krijgt u twee
drankjes en het geheel wordt afgesloten met koffie of thee en
dat allemaal voor slechts 10 euro. Vanaf 12.30 uur wordt men
welkom geheten door de gastvrouwen van WOH. De maaltijdbonnen zijn te koop bij de receptie van Stichting Welzijn Ouderen Heemstede, Lieven de Keylaan 24 op maandag tot en met
donderdag van 09.00-17.00 uur
en op vrijdag van 09.00-13.00
uur. Telefoon 023-5288510.

Thijs Roozen.

Carlijn Schoutens.

Cornelius Kersten.

Vlooienmarkt
in Heemstede
Heemstede - Zondag 18
maart wordt een grote vlooienmarkt met ruim 125 kramen gehouden in Heemstede. In sportcentrum Groenendaal aan de Sportparklaan 16
staan die dag marktkooplieden met een keur aan gebruikte goederen. Niet alleen
kleding en speelgoed, maar
ook antiek en curiosa zijn hier
te vinden.
De markt duurt van 9.30 tot
16.30 uur en de entreeprijs
bedraagt 2 euro per persoon.
Kinderen tot en met 11 jaar
en onder begeleiding hebben
gratis toegang tot de markt.
Voor meer informatie of reserveringen kunt u bellen naar: organisatiebureau
MIKKI, 0229-244739 of 0229244649. Of kijk op internet:
www.mikki.nl.

14 maart 2012

pagina 11

PR-koorts houdt aan bij HPC

“Mam, moeten wij gaan verhuizen en moet ik dan van school?”

Uitzetting asielzoekersgezin
Heemstede dreigt
Heemstede - Het is meestal ver
van ons bed. Maar nu heeft ook
Heemstede te maken met het
uitzetten van asielzoekers met
jonge kinderen.
De familie Zahra en Amer Al
Obaidy is in 2008 gevlucht uit het
voor hen gevaarlijke Irak. In Nederland doorliepen zij alle procedures en werden via het programma huisvesting asielzoekers in Heemstede geplaatst. De
gemeente is in dergelijke gevallen verplicht om voor huisvesting
te zorgen.
Het gezin aardde goed, burgerde
in en vader Amer vond een deeltijdbaan. Het gezin voelt zich al
helemaal thuis in Heemstede. De
kinderen maken vriendjes en de
oudsten van 7 en 4 jaar doen het
op school goed. Moeder Zahra spreekt voortreffelijk Nederlands en staat in de startblokken om haar bijdrage te leveren
aan de Nederlandse maatschappij. De buurt loopt weg met het
gezin en zij doen er zelf alles aan
om deel uit te maken van de gemeenschap. Niets leek een gelukkig nieuw bestaan in Heemstede nog te doorkruisen...
Op 9 december onheilstijding
Juist in een maand dat de meeste mensen toeleven na de feestdagen, valt er onverwacht een
brief op de deurmat. Of de familie zich maar binnen 28 dagen
wil melden in het uitzetcentrum
voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Ze zijn echter nog steeds in
Heemstede, want het uitzetcentrum heeft maar twee plaatsen
voor families, die zitten vol dus

dan gelden de 28 dagen even
niet meer.
Het COA (Centraal Orgaan Asielzoekers) heeft besloten dat het
weer veilig is in Irak en dat de
familie zonder probleem kan terugkeren. De familie Al Obaidy
denkt daar uiteraard heel anders
over en heeft angst dat zij bij terugkomst in Irak zullen worden
gestraft en gevaar lopen. Het
blijft altijd moeilijk te beoordelen met welke motieven mensen
naar Nederland komen. Dat Bagdad als stad en Irak als land veilig is gaat er bij velen niet in. Nog
dagelijks ontploffen er bommen
en vallen er vele slachtoffers. Familieleden zijn recentelijk opgepakt of hen wordt verboden werk
te verrichten. Vader Amer werkte samen met het Amerikaanse
leger ten tijde van Sadam Hoessein. Dat is hem door grote groepen in zijn land niet in dank afgenomen. Hij moet dan ook vrezen voor zijn veiligheid.
Bijkomstigheid is dat Zahra en
Amer beiden tot verschillende
stromingen binnen de Irakese
gemeenschap behoren. Alleen
al dit feit maakt dat zij verstrikt
zullen raken in vetes tussen de
twee groepen.
Hoogzwanger vluchten
doe je niet zomaar
Ambtelijke molens draaien langzaam dus is er pas na 4 1Ž2 jaar
na aankomst in Nederland duidelijkheid. Er is nog beroep mogelijk maar dat moet de familie afwachten in Irak. Een optie
waarvoor zij niet durven te kiezen. Zahra is radeloos “Ikzelf

groeide op zonder vader, omdat
die is omgekomen in de oorlog
tussen Iran en Irak. Ik wil mijn
kinderen het zelfde lot besparen.
Ik was hoogzwanger toen wij
vluchtten uit Irak. Dat doe je niet
zomaar even, zeven dagen lopen,
op vrachtwagens meerijden en
in de bus. Na twee weken in Nederland werd mijn zoontje geboren die nu vier jaar is en al helemaal Nederlander is geworden.”
Politie en gemeente staan
machteloos
De vreemdelingenpolitie is geen
partij. “Wij voeren slechts uit wat
door het COA is besloten”, zegt
een woordvoerder. Wel betrachten we de nodige voorzichtigheid
en vallen heus niet midden in de
nacht binnen. Er is overleg met
de advocaat van de familie en de
burgemeester van Heemstede
alvorens wij in actie komen.” Ook
de gemeente is geen partij. “Het
beschikbaar stellen van woonruimte en het verstrekken van
een uitkering is alles wat wij mogen doen”, volgens wethouder
Pieter van de Stadt. “Het bleek
ons recent dat na afwijzing van
hun verblijfsstatus ook hun uitkering was ingetrokken. De familie had niets meer om van te
leven en was aangewezen op de
voedselbank.
Dit vinden wij onaanvaardbaar
en zijn er dan toe over gegaan
de familie enige financiële steun
te geven.” Ook Amer, die parttime werkte, mag dat nu niet
meer volgens de wet. Het geld
dat hij verdiende werd al van zijn
uitkering afgetrokken, maar daar

Heemstede - De wedstrijdzwemmers van HPC Heemstede
hebben zondag een prima vierde competitieronde gezwommen
waarmee ze hun plek in de bovenste regionen van het klassement veilig hebben gesteld.
Sinds het begin van dit seizoen
overtreffen veel zwemmers zich
keer op keer. Uiteraard trainen
ze daar hard voor, maar het is
bijna onvoorstelbaar dat ook bij
deze wedstrijd bijna 60 procent
van de races eindigde in een
persoonlijk record. En het waren niet allemaal kleine verbeteringen. Danai Lytorkapi zwom
er 6 seconden af op de 50 meter rugslag en Daniël Trouwen
zelfs 13 seconden! Op de 200
meter schoolslag waren het Jeroen Braspenning en Floris van
Wieringen die resp. 10 en 8 seconden van hun tijd afzwommen.
Ook de 200 meter vrije slag zorgde voor succes. Gwyn Bird verbeterde zijn tijd met 10 seconden, Carmen Meijer 11 seconden, Bram Kerkhof 15 seconden en Martijn Braspenning
maar liefst 19 seconden. Voor
IJke Mourits was het de eerste
keer dat zij een 200 meter wis-

hadden zij geen moeite mee.
Zahra bereidde zich voor op een
baan in de kinderopvang maar
ook dat zit er nu niet meer in.
Kinderen ontzien
“Wij willen op eigen benen staan
en willen helemaal geen geld
van de gemeente of van wie dan
ook. Als wij dat mogen kunnen
wij prima voor onszelf zorgen,
maar we mogen het niet.
Ik wil het beste voor mijn kinderen en niet in angst te hoeven leven”, zegt Zahra met emotie in
haar stem. “De onzekerheid, wat
staat ons te wachten, waar moeten wij in Bagdag heen en vooral
hoe lang hebben mijn kinderen
nog een vader? We hebben daar
geen onderkomen, geen werk en
geen geld.”
Ze houden zich nog verbazingwekkend sterk en zorgen er voor
dat de kinderen niet veel meekrijgen van hun zorgen. Amer zit
apathisch op de bank en Zahra
ontkent het onheilsbericht richting de kinderen en houdt hen
ver weg van de werkelijkheid.
Er volgt nog een gesprek met
burgemeester Heeremans, maar
ook zij kan niet veel anders dan
het verhaal aanhoren en troost
bieden.
De buurt komt al in actie evenals
de school van de kinderen.
Eric van Westerloo

selslag moest zwemmen en ze
heeft die afstand keurig uitgezwommen. Gijs van de Woord
blesseerde zich tijdens de race
op de 100 meter schoolslag maar
zwom daarna toch heel netjes de
200 meter vrije slag helemaal
uit. Nadine Dolfing was ook prima in vorm en zwom twee mooie
persoonlijke records. NK zwemmer Michael van Dam had een
superdag. Al heel lang probeerde hij de 100 meter vlinderslag
onder de magische grens van
één minuut te zwemmen en nu
is hem dat met een tijd van 59.97
eindelijk gelukt!
In totaal werden er 18 medailles
verdiend door Anouk (2x), Wesley (2x), Gwyn, Floris (2x), Michael (2x), Nadia (2x), Jeroen,
David (2x), Roos (2x), Carmen
en Denise. Trainers Theo van
Dam en Ed Dekker waren dik tevreden met de uitslag. Ed: “De
zwemmers trainen hard, zijn supergemotiveerd en hun inzet is
goed”. Waar Theo nog aan toevoegde: “Ik houd normaal gesproken niet zo van koorts, maar
deze pr-koorts mag van mij nog
wel even voortduren!”

Knutselen
met Kikker

Heemstede - Woensdag 21
maart is er een knutselfeestje
met Kikker in de bibliotheek.
Kinderen van 4 tot en met 8
jaar kunnen in Bibliotheek
Heemstede luisteren naar een
avontuur van Kikker, geschreven door Max Velthuijs. Daarna worden de handen uit de
mouwen gestoken en maakt
iedereen een knutselwerkje.
De workshop, die duurt van
half drie tot half vier is gratis, maar reserveer van tevoren een kaartje. Leen na deze
gezellige middag leuke boeken over die vrolijke Kikker.
Vergeet dus niet je biebkaart
mee te nemen.
Kijk voor meer informatie op
www.bibliotheekhaarlem.
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Nieuw filiaal erbij in Zeewolde!

Voorjaar bij Tuincentrum
de Oosteinde
Hillegom - “Zijn jullie groter geworden...?” Dat horen ze bij Tuincentrum de Oosteinde
de laatste weken vaker. Groter niet, wel heel anders ingericht. Specifieker: de routing in
het tuincentrum is veranderd. Wie het filiaal aan de Zandweg op de grens Bennebroek en
Hillegom nu bezoekt, kijkt zijn ogen uit. Door de nieuwe route die klanten van de ingang tot
aan de kassa belopen, lijkt het inderdaad wel of er veel méér is.
Het was nodig omdat niet alle kanten van het assortiment goed naar voren kwamen. De
ruimte waar lounge-sets zijn opgesteld bijvoorbeeld werd niet door ieder opgemerkt en
dat is zonde! Dus het team van De Oosteinde heeft de koppen bij elkaar gestoken en een
metamorfose ondergaan.
Een geslaagde verandering want het voordeelparadijs voor groene vingers krijgt aan de
lopende band complimenten. Lichter, ruimer en oh.... wat is er toch véél! Overigens is er wel
degelijk een uitbreiding in de Oosteinde’familie’ want deze week is in Zeewolde een nieuw
filiaal geopend, het vierde inmiddels!
Kom genieten van het voorjaar!

pagina 14

Heemstede - Zaterdag 17
maart om 19.00 uur is er in
de Bavokerk aan de Herenweg een eucharistieviering
met A. Hendriks. Zondag om
10.00 uur tevens eucharistie
met A. Hendriks. Zondag 18
maart in de Lieve Vrouw Hemelvaart kerk aan het Valkenburgerplein vinden om
9.00 en 10.30 uur eucharistievieringen plaats, waarvan de
laatste met F. Geels is.

PKN
Bennebroek

Bennebroek - Bij de Hervormde Gemeente Bennebroek aan de Binnenweg 67
is ds. G.F. Smaling uit Oegstgeest zondag 18 maart om
10.00 uur de voorganger.

Petrakerk
Heemstede - Op zondag
18 maart is er een viering in
de Petrakerk aan de Limburglaan 3. De dienst begint om
10.00 uur en voorganger is
ds. N.A. Viss. In deze dienst
wordt het jongste lid van de
gemeente gedoopt. Er is kinderopvang voor de kleinsten
en Bijbelklas voor de kinderen van de basisschool.

PKN
Heemstede

Heemstede - Zondag 18
maart is ds. Arie Molendijk
om 10.00 uur voorganger tijdens de viering van de vierde
zondag in de veertigdagentijd in de Oude Kerk. Met Kinderkring en crèche. In Kennemerduin preekt om 10.30
uur ds.D. Luneburg uit Rotterdam.

Stinsenplanten als lentebode!
Bennebroek - Zondag 18 maart
organiseert het IVN Zuid-Kennemerland een stinsenplantenwandeling op De Overplaats en
in het Bennebroekbos. Stinsenplanten komen te voorschijn in
het vroege voorjaar en bloeien als er nog geen blad aan de
bomen zitten. De Overplaats en
het Bennebroekbos staan nu vol
prachtige stinsenplanten die de
lente aankondigen. Het voorjaar
is begonnen!
De Overplaats behoorde oorspronkelijk tot de overtuinen
van de buitenplaatsen De Hartenkamp en Huis te Manpad. In
het voorjaar is de bodem bespikkeld met bloeiende stinsenplanten. En in het Bennebroekbos is ook veel te vinden: rododendrons, pollen bamboe en waterpartijen. De bomen op beide
terreinen zijn mooi, oud en eerbiedwaardig. Ook in het Benne-

broekbos is de bodem nu feestelijk begroeid met bloeiende stinsenplanten, zoals knikkende vogelmelk en wilde hyacinten.
Ooit zijn stinsenplanten relatiegeschenken van de hogere stand geweest. In vroeger tijden werden stinsenplanten rond
huizen van rijke mensen en op
landgoederen geplant; ook hier
op de Overplaats en in het Bennebroekbos. Zo kunnen wij tot
op de dag van vandaag genieten van deze mooie voorjaarsbloeiers! .
Vertrek: 11.00 uur. Verzamelen
op de parkeerplaats van het Linnaeushof, Binnenweg, Bennebroek. Parkeren 3 euro of elders
parkeren. Duur: anderhalf uur.
Deelname is gratis. Aanmelden
van tevoren is niet nodig. Informatie bij Marc van Schie, 0235351239 of kijk op www.ivn.nl/
zuidkennemerland.

Op zoek naar amfibieën
op landgoed Leyduin
Regio - Nu de temperatuur begint te stijgen komt de trek van
amfibieën op gang. Boswachter
Jeroen Engelhart van Landschap
Noord-Holland organiseert op
vrijdag 23 maart van 19.30 tot
21.00 uur een excursie op het
landgoed Leyduin in de buurt
van Heemstede. De deelnemers
gaan op zoek naar kikkers, padden en salamanders.
Zin om mee te gaan?
Aanmelden is noodzakelijk en
kan via www.landschapnoordholland.nl/de-natuur-in of door
te bellen met 088-0064455. De
kosten bedragen 6,50, Beschermers van Landschap NoordHolland betalen 3,50. Kinderen
tot 12 jaar 3,50, van Beschermers 2,50 euro. Verzamelen op
het parkeerterrein van Leyduin
aan de Manpadslaan 2 in Vogelenzang. Volg de Leidsevaartweg en neem de afslag over het
spoor.

De groene kikker is heel algemeen op het landgoed Leyduin
(foto: Henk van Bruggen).

Dienst in
Het Trefpunt

Bennebroek - Bij de protestante gemeente Het Trefpunt, Akonietenplein 1, is ds. S. Zijlstra uit
Haarlem zondag 18 maart om
10.00 uur de voorganger. Er is
‘kom in de kring’ voor kinderen
van 0 tot 9 jaar en een jeugdviering voor 9- tot 15-jarigen.

Bennebroek - Op zaterdag 17
maart van 10.00 tot 11.30 uur
zoekt boswachter Ron Dam van
Landschap Noord-Holland het
voorjaar op. Hij laat u graag de
bloeiende planten in De Overplaats zien.
De bewoners van landgoederen bij Bennebroek hebben in
het verleden gezorgd voor allerlei fleurige voorjaarsplanten.
We noemen het stinsenflora. Ze
bloeien als de zon door de kale takken op de bosbodem kan
schijnen. Het sneeuwklokje is
er een voorbeeld van. Het komt
oorspronkelijk uit Midden- en
Zuid-Europa. Als de soort ergens groeit kan het zich gemak-

Foto: Henk van Bruggen

Met de boswachter op excursie bij Bennebroek

kelijk handhaven en soms hele
stukken bedekken. Op De Overplaats staan meer van die soorten. De boswachter laat ze zien
en vertelt er over. Ze dragen leu-

ke namen als sneeuwroem, gevlekte aronskelk, slangelook en
voorjaarszonnebloem. Ook de
wilde en sterhyacint zijn er te bewonderen. En natuurlijk hoort u
nog veel meer over dit prachtige landgoed.
Verzamelen bij de ingang van
speeltuin Linnaeushof aan de
Glipperweg 4c op de grens van
Heemstede/Bennebroek. Aanmelden is noodzakelijk en kan
via
www.landschapnoordholland.nl/de-natuur-in. U kunt
ook bellen met 088-0064455.
De kosten bedragen 6,50, ‘Beschermers’ betalen 3,50. Kinderen tot 12 jaar 3,50, van Beschermers 2,50.

Foto: M. des Bouvrie

Diensten
Bavo en
Hemelvaart
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Muzikale Jacobsladder
Bennebroek - Muziek doet iets
met onze emoties. Muziek kanaliseert emoties. Twee avonden rond de ‘muzikale Jacobsladder’ laten u dat meebeleven.
De Jacobsladder komt uit het
bijbelboek Genesis, waar Jacob
droomt van engelen, die omhoog
en omlaag klimmen over een
ladder naar de hemel, zoals musici toonladders op- en aflopen.
Ds Wybe Dijk (foto) leidt deze avonden in. De eerste avond
was in november. Toen klommen
de engelen langs de Jakobsladder omhoog. De tweede avond is
op 20 maart. Deze tweede avond
kunt u bezoeken los van de eerste avond. De tweede avond valt
in de zogenaamde veertigdagentijd. Traditioneel is dat een
tijd van inkeer en passie.
De Jakobsladder kan als een
ware toonladder eindeloos her-

haald worden. Door de afwisseling van componisten, tijdperken
en regio’s ontstaat een boeiend
geheel.
Belangstellenden zijn welkom op
dinsdag 20 maart om 20.00 uur
in het Trefpunt, Akonietenplein 1
in Bennebroek. De toegang bedraagt vijf euro.

Bibliotheek Bennebroek
zoekt vrijwilligers
Bennebroek - Bibliotheek
Duinrand, vestiging Bennebroek doet op zaterdag 17
maart mee aan NL DOET.
Dit is de grootste vrijwilligersactie van ons land, georganiseerd door het Oranje Fonds.
De Bibliotheek Duinrand zoekt
vrijwilligers om door middel
van het schilderen van stukken
muur haar vestiging in Bennebroek een flinke opfrisbeurt te
geven.

Mensen die met vrienden, collega’s of hun vereniging of
sportclub in actie willen komen kunnen zich aanmelden
op www.nldoet.nl of rechtstreeks bij de Bibliotheek.
Zaterdag 17 maart van 9.00 tot
16.00 uur in Bibliotheek Duinrand, vestiging Bennebroek,
Bennebroekerlaan 3, tel. 0235847712, e-mail:
bennebroek@bibliotheekduinrand.nl.

De muren van de bibliotheek kunnen wel een opfrisbeurtje gebruiken.
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Jannetje Koelewijn over
‘De hemel bestaat niet’

Pop up Gallerie officieel geopend
Heemstede - “In mijn portefeuille zit niet cultuur, daar gaat
wethouder Jur Botter over, maar
wel economie. Daarom mag ik
als burgemeester van Heemstede deze bijzondere winkel
openen”. De woorden van burgemeester Marianne Heeremans bij de deze drukbezochte opening van de galerie “Pop
up Gallerie”. De galerie heeft alles te maken met de economie in
Heemstede, in het bijzonder op
de Raadhuisstraat en Binnenweg. Een prachtig initiatief van
city manager Martin de Vries, eigenaar van het pand Raadhuisstraat 63 en zes kunstenaars Anja de Vries, Lilette de Bruin, Henk
Claire Loeffen, Kees Juffermans,
Annemarie Sybrandy. Tegen een
redelijke prijs, dacht de burgemeester, de vijf kunstenaars
lachten even. De eigenaren zagen liever een stevige huurprijs,
maar moeten wachten op betere
tijden. Een goede tijd voor kunstenaars? Als je wat gas en licht
betaalt en je krijgt daar een volledig ingerichte galerie voor op
een A-locatie met voldoende

parkeermogelijkheden, zelfs op
zaterdagen bij het nabije raadhuis, mag je niet ontevreden zijn.
Een vrolijk beeld met een uitstraling naar de collega-winkeliers die dit ook toejuichen. Heeremans pleit voor een economisch platform van winkeliers en
ondernemers, deze kunstenaars
zijn allemaal ZZP`ers. Daar kunnen mooie initiatieven uit komen
om de levendigheid van winkelstraten te vergroten.
Workshops
De kunstenaars gaan beginnen met workshops. Op de dinsdagen 3, 10 en 17 april gaat Lilette de Bruin nana`s maken. Er
moeten zeker zeven dagen tussen de lessen zitten vanwege het
droogproces. Met drie of meer
deelnemers kan er ook een cursus gestart worden op dagen die
cursisten het best uitkomen. Er
wordt voor alle materialen, koffie/thee en iets lekkers gezorgd.
Opgeven via het e-mailadres in
www.popupgallerie.nl of de galerie binnenlopen.
Woensdag 11 april geeft gast-

exposant Mirjam Kruijff een
workshop zilveren sieraden maken in één les. Gewerkt wordt
met tien gram ArtClaySilver, een
kneedbaar zilver dat gemakkelijk
te vormen is tot een uniek sieraad. Na het vormen wordt het
sieraad gebakken en gepolijst.
Allemaal in 4,5 uur tijd. Opgeven via www.byMirjam.nl. Mirjam exposeert nu in de Pop up
Gallerie met sieraden van handgemaakt glas, zilver, edelstenen
en parels.
Annemarie Sybrandy gaat in het
kader van de generatiemix een
workshop mozaïek doen met
kinderen en ouderen samen met
een afsluiting in mei.
Kees Juffermans, de Junkartartist met onder andere zijn loodgieterskunst, had nog een verrassing voor de burgemeester.
Een lintje doorknippen hoort bij
de opening van een winkel, maar
een ludiek lintje met kunstig gekreukte plastic winkeltasjes, die
had Marianne Heeremans nog
nooit doorgeknipt.
Ton van den Brink

Lunchen met schrijvers
Heemstede - Wat hebben de
auteurs Bert Natter, Marieke
Groen en Ingmar Vriesema met
elkaar gemeen? Zij worden alledrie uitgegeven door uitgeverij
Thomas Rap. Een leuk concept
om met deze drie jonge auteurs
aan tafel te spreken over hun recent verschenen boeken op donderdag 22 maart van 12.00 tot
14.00 uur in Grand Café Batifol
aan de Binnenweg.
Bert Natter (1968, foto) publiceerde in 2008 zijn romandebuut Begeerte heeft ons aangeraakt, dat werk bekroond met de
Selexyz Debuutprijs en de Lucy B. en C.W. van der Hoogtprijs.
Met ‘Hoe staat het met de liefde’
heeft hij een waardig opvolger
geschreven. Bert Natter is ouduitgever en journalist. Hij publiceerde diverse jeugdboeken en
schreef ‘Het Rijksmuseum Kookboek’.
Met een soepele pen, in heldere

zinnen en met levensechte dialogen schetst Marieke Groen de
onttakeling van een relatie, en
toont hoe een leven ongezien
kan ontsporen. ‘Liefde is een afspraak’ is een beklemmende roman over liefde en de angst om
die te verliezen. Marieke Groen
(1966) debuteerde in 1999 met
de veelgeprezen verhalenbundel
‘Net als Barbapapa’. Twee jaar
later volgde ‘Zeven meter onder water’, een roman in verhalen, die een kwart eeuw uit het
leven van zes mensen vastlegt.
In 2006 verscheen haar roman
‘Koortsgloed’.
NRC
Handelsblad-journalist
Ingmar Vriesema portretteert
in ‘Het Beroemde Broer & Zus
Boek’ broers en zussen van beroemdheden. Ingmar Vriesema
(1980) studeerde sociale wetenschappen en journalistiek. Sinds
2006 werkt hij voor NRC Handelsblad en nrc.next. Hij heeft
zowel een broer als een zus.

De auteurs zullen kort iets vertellen over hun boek en vooral met
u aan tafel in gesprek gaan. Locatie: Grand Café Batifol-Binnenweg 140 De lunch vindt
plaats tussen 12.00 en 14.00
uur. Toegang 20 euro (inclusief
lunch). Aanmelden bij boekhandel Blokker, 023-5282472. Zie
ook: www.boekhandelblokker.nl.

Heemstede - Auteur Jannetje
Koelewijn vertelt woensdagochtend 21 maart bij boekhandel Blokker aan de Binnenweg
over haar boek ‘De hemel bestaat niet’.
Liefdevol en meedogenloos.
Zoals ze voor NRC Handelsblad zakenmannen ondervroeg, zo ondervroeg Jannetje Koelewijn jarenlang haar
eigen vader. Waarom sloeg
hij zijn zoons? Waarom mochten zijn dochters niet met open
mond lachen? Waarom liep
zijn vrouw bij hem weg? Waarom wilde hij zo graag in God
geloven, maar kon hij het niet?
Wim Koelewijn (1929), zoon
van een gereformeerde politieman en kleinzoon van een
Spakenburgse visser, streefde
naar het hoogste. Al zijn kinderen liet hij studeren en zelf
werd hij na zijn pensionering
nog meester in de rechten.
Aan het eind van zijn leven ziet
hij wat hij verloren heeft. Hij
neemt zijn vrouw, die is vergeten dat ze zijn gescheiden,
nog een keer mee naar Parijs.
En hij vraagt de dominee om
voor hem te bidden. ‘De he-

mel bestaat niet’ is het nietsontziende verhaal van een gedoemd man en zijn grote liefde. Een ontroerend boek over
huwelijkstrouw en heimwee,
over verdriet en vooruitgang,
waarin veel mensen zichzelf of
hun ouders zullen herkennen.
Jannetje Koelewijn (1959) studeerde Nederlands aan de
Vrije Universiteit, werkte twaalf
jaar bij Vrij Nederland en is
sinds 1997 redacteur van NRC
Handelsblad.
Aanvang: 10.30 uur. Toegang
vrij. Reserveren gewenst.
Boekhandel Blokker, Binnenweg 138 in Heemstede, tel.
023-5282472, www.boekhandelblokker.nl.

Aifric Campbell over
haar nieuwe boek ‘Stop’
Heemstede - Bij boekhandel Blokker wordt dinsdag 20
maart Aifric Campbell geinterviewd over haar nieuwe boek
‘Stop’. Aifric Campbell werd
geboren in Ierland. Ze werkte in Zweden als au pair, studeerde linguïstiek en doceerde semantiek aan de universiteit van Göteborg. Daarna
werkte ze dertien jaar in Londen als investeringsbankier en
schoolde zich vervolgens om
tot psychotherapeut. Zij debuteerde in 2009 met ‘De logica van het moorden’. Over dit
boek was de pers razend enthousiast. Vandaar dat Boekhandel Blokker haar in deze
boekenweek heeft uitgenodigd om te spreken over haar
nieuwe roman ‘Stop’.
Aifric Campbell wordt geinterviewd door Ziggy Klazes, journalist, dagvoorzitter en presentator. Om een groot publiek met haar kennis te laten

maken is deze avond vrij toegankelijk. Wel graag reserveren op 023-5282472. Aanvang:
20.00 uur. Voertaal: Engels.
Zie ook:
www.boekhandelblokker.nl.
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Ger van Dael
schoolvoetbaltoernooi
Bennebroek - Ook dit jaar organiseert sv BSM weer het
‘Ger van Dael’ Schoolvoetbaltoernooi. Dit toernooi is vernoemd naar Ger van Dael die
veel heeft betekend voor BSM
en als vrijwilliger erg veel heeft
gedaan voor het jeugdvoetbal
binnen de vereniging. Ook was
hij de drijvende kracht achter
het schoolvoetbaltoernooi in
Bennebroek.
Voor deze editie staat weer een
enthousiaste groep vrijwilligers klaar om op woensdag 21
maart ruim 280 leerlingen, verdeeld over 16 meisjesteams en
18 jongensteams te verwelkomen op sportpark ’t Rottegat in
Bennebroek. Zij hopen natuurlijk op goed voetbalweer en
grote aantallen supporters zodat het net als in de voorgaande jaren weer een groots en
gezellig evenement wordt.
De teams zijn zo ingedeeld in
poules dat leerlingen uit groep
7-8 tegen elkaar voetballen en
leerlingen uit groep 5-6 tegen

elkaar. Voor alle poules geldt
dat de nummers 1 en 2 zich
plaatsen voor de finales die op
vrijdag 30 maart bij BSM zullen worden gespeeld. De winnaars van die finales verdienen
een plaats in de regionale finaleronde.
Het toernooi leeft enorm onder de leerlingen van de basisscholen in Bennebroek en
Zwaanshoek en veel vaders en
moeders hebben vrij genomen
om teams te kunnen begeleiden en coachen. De afgelopen
weken is er door veel teams
volop getraind om zo de kans
op een plaats in de finales te
vergroten. Maar ondanks dat
zij erop gebrand zijn om de eer
van hun school zo hoog mogelijk te houden blijkt gelukkig elk jaar weer dat de leerlingen het deelnemen uiteindelijk belangrijker vinden dan
het winnen! En dat zal toch zeker in dit Olympische jaar niet
anders zijn?

Tweede editie
AutoShow Heemstede
Heemstede - In navolging op
het succesvolle evenement uit
2011 heeft de winkeliersvereniging WCH wederom besloten
tot het organiseren van de AutoShow Heemstede op 14 april. De
bereidheid om mee te doen onder de deelnemers van vorig jaar
en een aantal nieuwe dealers uit
de regio is groot. De WCH heeft
zelfs een leverancier uit Lichtenvoorde bereid gevonden om
deel te nemen aan deze activiteit op de Binnenweg & Raadhuisstraat. Met elektrische miniHummers (zie foto) is dit een van
de trekpleisters van het evenement maar de organisatie onderstreept de deelname van vrijwel
alle Heemsteedse merkdealers!
De tweede editie van de AutoShow Heemstede van zaterdag
14 april zal muzikaal omlijst worden van 12.00 tot 17.00 uur door
de Dixieland Crackerjacks (zie
foto). Dit bekende looporkest
bestaande uit vijf muzikale enthousiastelingen zal over de Bin-

Verzamelbeurs met gratis taxaties
Regio - Op zondag 18 maart organiseert de Munten- en PostzegelOrganisatie (MPO) weer

een verzamelbeurs voor munten, postzegels en oude bankbiljetten, met gratis taxaties in

Haarlem. Vele belangstellenden, liefhebbers en geïnteresseerden zullen van 10.00 tot
16.00 uur hun weg vinden naar
Van der Valk Haarlem-Zuid, Toekanweg 2. Hier worden die dag
vele duizenden munten, postzegels en bankbiljetten uit binnen
– en buitenland aangeboden.
Er zijn munten vanaf de Grieks/
Romeinse periode tot en met
de nieuwste euro’s, postzegels
vanaf de allereerste uit 1852 en
bankbiljetten in alle soorten en

nenweg en de Raadhuisstraat
lopen en de presentatie van de
diverse automerken extra kleur
geven. Naast de muziek zorgt de
winkeliersvereniging ook voor
een kinderattractie die geheel in
het teken van auto’s zal staan.
Daarnaast is er overeenstemming bereikt met Model Auto
Circuit Heemstede om een tweetal demonstraties te verzorgen.
Zowel met benzine- als elektrische voertuigen zullen zij laten
zien wat er mogelijk is met deze
rappe bolides.
Niet alleen bij de modelauto’s
maar ook bij de echte auto’s zijn
zowel benzine motoren als elek-

trisch aangedreven auto’s van de
partij.
Op zaterdag 14 april is het dus
extra aantrekkelijk om te gaan
winkelen in Heemstede. Wandelend over de Binnenweg en
Raadhuisstraat kunt u kennismaken met verschillende autodealers uit de regio en de laatste
modellen uit de collectie van de
deelnemende A-merken. Heemstede onderstreept hiermee de
goede bereikbaarheid van het
centrum met parkeergelegenheid voor de verschillende kwaliteitswinkels.
Voor aanvullende informatie kunt
u ook terecht op www.wch.nl.

maten. Tevens kan men op deze
dag munten, postzegels, bankbiljetten en oude ansichtkaarten
gratis laten taxeren.
Zondag 18 maart van 10.00 tot
16.00 uur in Van der Valk Haarlem-Zuid, Toekanweg 2, Haarlem. Voor informatie: 0306063944/www.mpo.nl.

Generatiemix, ontmoeting
tussen oud en jong
Heemstede - Mensen in zorgcentra vinden het leuk om een
kaartje te krijgen. Zoveel gebeurt
dat niet meer, aldus Nera Otsen,
de voorzitter van Welzijn Ouderen Heemstede vrijdagmiddag in
verpleeghuis en verzorgingshuis
Kennemerduin.
Als ze dan kaarten krijgen van
kinderen dan is het feest. Kinderen van de Casca Bronstee 6+,
de buitenschoolse opvang voor
kinderen van de Crayenesterschool en de Jacobaschool hadden speciale kaarten ingekleurd
met een gedicht op de achterzijde:

De elf kinderen werden door de
activiteitenbegeleider van Kennemerduin, Marja Heesemans,
getrakteerd en maakten een
praatje met de oudere mensen.
Dat ging er gemoedelijk aan toe.
Een enkele oudere had de herkenning van de school waar ze
heel vroeger zelf op gezeten had.
Later vonden de elf de weg naar
kamers waar andere ouderen
verbleven om ook die een kaart
te geven. De zelfgemaakte kaarten zijn een schot in de roos. Een
mooiere start had de generatiemix, de Ontmoeting tussen Oud
en Jong niet kunnen zijn.

Het is speciaal voor U getekend
Deze vrolijke gekleurde kaart
Het is een groet van ons allen
En hopen dat U hem lang bewaart.

Er volgen nog een aantal ontmoetingen van kinderen met
ouderen. Kleinkinderen gaan
bewegen met (oppas) grootouders, er gaan gerechten van

vroeger gekookt worden, gezongen, muziek gemaakt, allemaal
projecten die middagen vullen
tot eind mei. Georganiseerd door
Welzijn Ouderen Heemstede,

Casca, de Pauwehof en mogelijk gemaakt door de Bavo Stichting Heemstede, die projecten
ondersteunt ter verbetering van
de kwaliteit van het bestaan van

ouderen als een verjaardagscadeautje van de Bavo Stichting
die hiermee haar 40-jarig jubileum viert.
Ton van den Brink
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Uw eigen Persoonlijk Secretaris
Heemstede - Wie kent het gevoel niet, om de persoonlijke administratie niet op orde te hebben. Juist nu in een tijd dat de
blauwe enveloppe weer in de
bus ligt zet dit de mensen aan
het denken. Hoe ziet mijn financiële situatie eruit, waar ligt alles en ben ik niets vergeten. Drs.
Ubbo Boellaard zag in zijn privéomgeving voorbeelden genoeg.
Daarnaast zag hij hoeveel werk
het is om een nalatenschap af te
wikkelen.
Ubbo heeft daar werk van gemaakt en na een 13-jarige carriëre in de bancaire sector is hij
als Persoonlijk Secretaris van
start gegaan. Hij zorgt dat de
privé-administratie inzichtelijk
wordt gemaakt en hij kan ingehuurd worden als ondersteuner
bij het afwikkelen van een nalatenschap. Zelf noemt hij zich
persoonlijk secretaris want hij
staat helemaal ten dienste van
zijn cliënt. En als secretaris kan
hij naast zijn ondersteunende
taak ook adviezen geven en een
analyse maken van de voor- en
nadelen van bepaalde keuzemogelijkheden.
“De basis is voor mij de administratie, de kapstok waar iedere
vervolgstap aan wordt opgehangen” vertelt Ubbo. “Ik heb een
model ontwikkeld waarbij ieder
onderdeel van de administratie
op een vaste plek wordt gearchiveerd. Dit voorkomt naderhand
een heel gedoe bij het opzoeken.
Het geeft mij tevens een inzicht
in de verschillende aanwezige
stukken. De praktijk leert dat er
kosten te besparen zijn, wat pas
zichtbaar wordt bij een overzichtelijke administratie”.
Hij is voor zijn cliënten het vaste
aanspreekpunt voor alles wat er
bij een persoonlijke administratie komt kijken of wat te maken
heeft met de afwikkeling van een
nalatenschap. Desgewenst vergezelt hij zijn cliënten naar de

Welzijn
Bloemendaal

Bennebroek - Donderdag 22
maart organiseert Welzijn Bloemendaal een koffieochtend van
10.30 uur tot 12.00 uur. The-

CDA gaat klussen bij Jong Nederland
Bennebroek - De CDA-fractie in Bloemendaal doet zaterdag 17 maart mee aan NL DOET.
NL DOET is de grootste jaarlijkse vrijwilligersactie van ons land
en wordt georganiseerd door
het Oranje Fonds. De CDA-fractie gaat klussen bij jeugdvereniging Jong Nederland Bennebroek. De fractie heeft zich via
de website van NL DOET aangemeld voor klussen in en om
het clubgebouw De Spelonk aan
de Schoollaan 98 A.
Door deelname aan NL Doet on-

bank of notaris. Hij luistert mee
en helpt zijn cliënt de juiste vragen te formuleren, zodat deze
het advies krijgt dat aansluit op
de behoefte. Ook zorgt hij voor
de vertaalslag van vakjargon
naar begrijpelijk Nederlands.
De cliënt kan er van op aan dat
hij zijn hulp aanbiedt zonder
daar persoonlijk belang bij te
hebben via provisie of wat dan
ook. Ubbo is niet aan een organisatie verbonden, waardoor hij
neutraal antwoord kan geven op
vragen van zijn cliënten. Veel ervaring heeft hij intussen opgedaan met het afwikkelen van nalatenschappen. Ook staat hij zijn
klanten ten dienste door hen te
begeleiden bij het opstellen van
een testament of bij een nalatenschapplanning.
“Ik ben een vertrouwenspersoon
voor mijn cliënten en ik behartig
hun financiële belangen. Ik ‘ontzorg’ mijn cliënten en zij weten
dat er altijd iemand klaar staat
hen te helpen om een weloverwogen beslissing te kunnen nemen.”
Kortom, Ubbo Boellaard levert
een geheel nieuwe dienst waar,
zoals in de praktijk blijkt, grote
animo bestaat. Heeft u behoefte aan een oriënterend gesprek,
bel 023-5471571 of bezoek de site www.ubboboellaard.com.
ma: Reis langs de Nijl. Bert Roebert brengt u aan de hand van
een diapresentatie mee op reis
naar Egypte, woestijnen en oude kloosters.
Kosten 3 euro. Locatie: Bennebroekerlaan 5. Aanmelden via
023-5845300/5250366.
Woensdag 28 maart, 4 en 11 april
is er een workshop online shoppen van 15.00 tot 17.00 uur in het
Nova Leerbedrijf Media, Tetterodestraat 109 in Haarlem. Kosten
30 euro. U zult ontdekken dat de
mogelijkheden om lekker achter
uw computer te winkelen eindeloos zijn. Aanmelden via 0235845300/5250366.

Herdenkingsbos in
Vijfhuizen
Regio - Stelt u zich eens voor
dat er een openbaar bos is
waar u een boom ter nagedachtenis aan uzelf of aan uw
dierbaren kunt laten planten
of adopteren. Een plaats die
door uzelf of door uw nabestaanden wordt gekozen en
waar de as onder de boom
kan worden uitgestrooid.
Zo’n plek in de natuur geeft
niet alleen levenskracht weer,
maar is ook blijvend. Niet alleen om eens naartoe te wandelen maar ook om bij stil te
staan. En die door u – of door
uw nabestaanden – op elk
gewenst moment kan worden
bezocht.
Het eerste Herdenkingsbos
dat gelegen is in de Groene
Weelde –onderdeel van Recreatieschap Spaarnwoude
een prachtig recreatiegebied
bij Vijfhuizen - biedt deze bijzondere mogelijkheid.
Hier kunt u voor uzelf of voor
uw dierbaren ter nagedachtenis een boom laten planten,
en zelf in het plantgat de as
uitstrooien.
Er kan voor een herdenkingsboom uit elf bomen worden
gekozen, zoals de Moeraseik, de Noorse Esdoorn en de
Hemelboom. Er is een bijeenkomstplek, omringt door bomen, waar toespraken kunnen worden gehouden en
van waaruit uitgekeken kan
worden op de jonge aanplant.
De stenen die bij de bomen
liggen, zijn zwerfkeien, geen
grafstenen. Ze liggen verborgen in het gras.
Een bos om in te wandelen,
te spelen maar óók om geliefden te herdenken.
www.herdenkingsbos.nl.

derstreept het CDA het belang
van vrijwilligerswerk. Het heeft
veel waardering voor het vele
vrijwilligerswerk dat wordt gedaan en de vele vrijwilligers die
dit werk verrichten.
De CDA-fractie doet al een aantal jaren mee aan NL DOET
(voorheen MADD (Make A Difference Day). Zo heeft het CDA
in voorgaande jaren onder andere Welzijn Bloemendaal geholpen met huisbezoeken aan alleenstaande ouderen.
De fractie zal zaterdag 17 maart

INGEZONDEN

PvdA-ers in de Dr. J.R. Thorbeckelaan. Vlnr: Johan Maas
(fractievoorzitter), Pieter van der Hoeven (bestuurslid),
Jan Schonewille (lid), Coby Kroon (bestuurslid), MarieJosé Nelissen (fractielid) en Joke Ruitenberg (fractielid).

De PvdA vergeet de Glip niet
Heemstede - Vrijdagmiddag 9 maart was de PvdA in de Heemsteedse wijk de Glip. Daar vroegen fractie, bestuur en partijleden
aan bewoners hoe de buurt zich ontwikkelt. Wat is er goed en wat
kan er beter. Tientallen mensen gaven graag uitgebreid hun mening. De Glip is een na-oorlogse wijk waar veel bewoners al jaren
heel tevreden wonen. Toch krijgen velen de laatste jaren het gevoel,
dat zij vergeten worden. Ook de ouderenbond peilt dit. De samenstelling van de wijk verandert. “Jongeren komen ‘s nachts laat met
lawaai thuis,” merkt een oudere bewoner op, “maar ik ben ook jong
geweest, dus pik ik het maar”.
Nieuwe bewoners sluiten zich soms af: “Kijk eens naar al die schuttingen; vroeger keek je zo op het bos, nu zie je alleen maar muren”, zei iemand. Elan Wonen huisvest regelmatig mensen met sociale problemen in woningen, waarvan de buren dan last ondervinden. Veel mensen hebben toch al het gevoel, dat de woningbouwvereniging niet meer in de wijk geïnteresseerd is. Alle huizen zijn in
de verkoop. Hierdoor treedt ook meer leegstand op. En ondertussen is het onderhoud slecht.
De gemeente verwaarloost het onderhoud van stoepen en straatverlichting. Veel mensen hebben geen tijd meer over voor hun voortuinen. Zo wordt het er allemaal niet fraaier op. “En let ook eens
op de voorzieningen qua openbaar vervoer en geldzaken”, was een
van de ideeën die bewoners hebben om hun buurt weer aantrekkelijk te maken. Prettige speelruimte was een andere suggestie.
De PvdA zal in de gemeenteraad aandacht vragen voor de klachten en wensen vanuit de Glip. Want alle wijken in Heemstede verdienen de aandacht van de politiek.

Minister Opstelten in Bloemendaal
Regi o - Op maandag 19 maart
komt de minister van Veiligheid
en Justitie, de heer Mr. Ivo Opstelten, naar de VVD Regio Kennemerland. In het gemeentehuis

van Bloemendaal zal hij vertellen over de politieke situatie en
zijn beleid op het gebied van justitie en veiligheid toelichten. Veel
onderwerpen in de portefeuille

om 10.00 uur bij het clubgebouw
van Jong Nederland Bennebroek
zijn. Na een kop koffie/thee zal
de fractie de handen uit de mouwen steken.
In overleg met de aanwezige bestuursleden en overige vrijwilligers zal worden bepaald welke
klus(sen) de fractieleden gaan
doen. Op het programma staan
onder andere het schoonmaken van het clubgebouw, het legen van de dakgoten, het snoeien van struiken, en elektrawerkzaamheden.

van deze minister staan regelmatig in het nieuws, denk bijvoorbeeld aan de nationale politie. De
avond wordt georganiseerd door
de VVD Regio Kennemerland. De

zaal is open vanaf 19.30 uur en
de heer Opstelten zal vanaf 20.00
uur spreken en vragen uit de zaal
beantwoorden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met de voorzitter van de VVD
Regio Kennemerland, Ingrid de
Jong, via 06-23507013.
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Kon. HFC lijdt gevoelig verlies
Regio - Het benutten van kansen is essentieel in de sport. Het
team dat daar het beste in is
wint meestal. Zo ook in de wedstrijd Kon. HFC tegen de Alphense Boys. De bezoekers benutten een aantal door HFC geboden kansen, zodat er drie punten
mee konden naar Alphen.
De HFC verdediging stond na de
winterstop weinig doelpunten
toe maar moest de afgelopen
twee wedstrijden zeven maal
buigen. De achterhoede zag er
dan ook niet zo goed uit bij de
drie doelpunten die het zondag moest toestaan. Linksachter
Marc Baardman was afwezig en
werd zeker niet slecht vervangen
door Roy van den Ban.
Alphense Boys startte goed
en versierde direct al een corner waarna Bilal Yacoyubi de
bal naast prikte. Het was duidelijk, Alphense Boys liet niet
met zich sollen. Het duurde dan
ook een minuut of tien voordat
HFC wat meer vat kreeg op het
spel. Een schot op doel van Martijn Tjon-A-Njoek uit een vrije
trap van Bart Nelis werd kundig door doelman Mathijs Donatz gekeerd. Het spel golfde

heen en weer. Doelman van Rossum had geluk toen kopballen
van Waandels en Mouhyieddine recht in zijn handen kwamen.
HFC had uit deze twee mogelijkheden voor de Boys lering moeten trekken. Na een vrije trap
door Mouhyieddine kopte Mustapha Yachou de bal, geheel vrijstaand, binnen. De HFC-verdedigers deden niet eens moeite
om het hem lastig te maken.
HFC kon daar maar weinig tegenover stellen. Een schot van
afstand vloog hoog over het doel
en daar bleef het bij. Alphensen
Boys kreeg nog wel een paar
mogelijkheden maar speelde
de kansen onvoldoende uit om
meer afstand te nemen.
Na de rust werd de malaise in de
HFC-defensie nog groten toen
de altijd balvaste Roy Verkaik
zich de bal liet ontfutselen door
Shijie Hu. Zonder dat er van rugdekking spraken was kon hij afleggen op de opgekomen centrale verdediger Zou Zou, die wel
raad wist met deze buitenkans.
Even later was het Hu zelf die
een misverstand tussen Verkaik
en doelman van Rossum benutte
om de eindstand op 0-3 zetten.

Motorrijder
botst tegen
hert

Après-ski
bij RCH

Regio – De politie kreeg dinsdagavond 6 maart omstreeks
22.15 uur een melding van een
aanrijding op de Vogelenzangseweg tussen een motorrijder en
een hert. De motorrijder gleed
na de botsing een stuk door en
liep schaafwonden op. De motorrijder, een 35-jarige Zandvoorter, is voor controle naar een
ziekenhuis vervoerd. De motor is
weggesleept. Het hert heeft de
botsing niet overleefd.

Heemstede - De vogeltjes fluiten, de bomen lopen al weer uit dus…een
mooi moment om de winter af te sluiten! RCH doet
dat met een goed feest
voor iedereen. Een dj en
een zanger staan zaterdag 17 maart vanaf 20.30
uur garant voor een super
avond. Kaarten zijn voor
10 euro aan de deur verkrijgbaar.

HFC probeerde in de wedstrijd te
komen en dat lukt aardig, vooral omdat de Alphense Boys gas
terug namen. Het spel bracht de
HFC-aanvallers alleen voor de
doelman maar geen enkele kans
werd benut. Carlos Opoku, Martijn Tjong_A_Njoek en de ingevallen Haarmans hadden moeten
scoren. Alphense Boys maakte het doelman Van Rossum nog
één maal moeilijk. Een schot van
Yachou werd door de doelman
uit de kruising getikt.
Voor HFC is het nu uithuilen en
opnieuw beginnen. Om het nacompetitiespook te ontlopen zal
de ploeg zich moeten hervinden.
Nu zij twee van de drie koplopers
hebben gehad moet er tegen de
mindere ploegen punten worden gehaald. Te beginnen aanstaande zondag in de uitwedstrijd tegen Elinkwijk. Alphensen
Boys gaat de strijd aan met Leonidas voor de tweede plaats op
de ranglijst.
Eric van Westerloo

Turnsters GSV Heemstede
door naar de finale
Heemstede - Alle meisjes van
GSV Heemstede zijn doorgegaan naar de finale Zuid Turnen na geslaagde voorwedstrijden in Beverwijk. Er stond weer
een vierkamp op het programma, waarbij het ging om bij de
18 beste meisjes te komen.
Als eerste waren het de beurt
aan de jeugd meisjes Charlotte de Jonghe en Myrthe Joosten. Charlotte mocht als allereerste de zenuwen proberen te bedwingen op de balk. Ze maakte een mooie radslag erop, maar
helaas viel ze na de hele pirouette van de balk af. Doordat Myrthe wel op de balk bleef staan
met een mooie oefening, kreeg
ze hier een voorsprong op Charlotte. Bij de vloer kregen de toeschouwers hele mooie oefeningen te zien met een arabier flick
flack salto van Myrthe en een
arabier salto van Charlotte. Hierna bij de sprong over de pegasus
allebei een mooie overslag, en
als laatste de brug ongelijk. Hier
maakte Charlotte een mooie oefening en bij Myrthe lukte de kip.
Op het eindklassement stond
Charlotte dertiende en Myrthe
kwam met een veertiende plek
net onder haar te staan; allebei
zijn ze door naar de volgende
wedstrijd.
In de tweede wedstrijd mochten

Julie Bekkers en Mikki Hoofd
de strijd aangaan. Ze begonnen
met een overslag over de kast,
waarbij ze met eenzelfde score uitkwamen; een 13.25. Bij de
brug liet Julie een perfecte oefening zien, ze kreeg hiervoor een
14.45; de tweede score van de
middag. Bij de balk hielden de
meiden zich ook goed staande.
Als laatste onderdeel de vloer;
Mikki was door de zenuwen te
laat op de muziek en hierdoor
vergat ze sommige kleine dingetjes. Julie maakte de oefening
wel netjes af, waardoor ze elfde
werd en door mag naar de volgende wedstrijd. Mikki kwam op
de 21ste plaats en helaas mag ze
niet door.
Als laatste kwam April Bouwman
in de turnhal. April mocht over
de grote pegasus springen met
een overslag en dat ging goed.
Bij de brug had ze een paar kleine stops in haar oefening, maar
de jury kon hem toch waarderen
met een 13.40. Bij de balk viel ze
er helaas een keer af, maar met
een salto achterover eindigde ze
haar mooie oefening. Als laatste
op de vloer nog een mooie arabier flickflack en haar wedstrijd
zat er ook op. Met een dertiende
plaats mag ook April door naar
de regiofinale in Hoorn.
Monique Marchand

VEW wint na spannende wedstrijd
Heemstede - De altijd moeilijke uitwedstrijd bij de bank-jongens van ABN-AMRO leverde
VEW dit weekeinde drie punten
op. De gasten startten aanvallend en dat had succes na zo’n
dertien minuten. Michiel Dekker
gaf een strakke voorzet en George Ursutuanu scoorde in de korte hoek. Direct na de nieuwe aftrap zette Ursutuanu Niels Dekker alleen voor de keeper maar
die redde knap. De gastheren
speelden op de counter en het
was aan Michiel van Rooijen te
danken dat er nog geen tegendoelpunten waren. Net voor de
thee zag de scheidsrechter een
buitenspelsituatie over het hoofd
en het was 1-1.
In de rust geen wissels. Direct
na de thee werd Niels Dekker
neergelegd binnen de 11 me-

ter en benutte de strafschop zelf,
1-2. Een overtreding van Sander
Smit leverde een gele kaart op.
Na ruim een uur spelen was het
Bas van ’t Sant die VEW op 1-3
zette maar de gastheren kwamen sterk terug, eerst via een
doelpunt uit een counter en de
gelijkmaker kwam voort uit een
vrije trap, 3-3. VEW toonde veerkracht: eerst was het Michiel
Dekker die 3-4 scoorde en Ursutuanu bracht de eindstand van
3-5 op het scorebord . De grieperige Michael Pannekoek werd
nog vervangen door Paul Bosma en Sander Smit ontving zijn
tweede gele kaart en kon dus
gaan douchen.
Het programma voor
zaterdag 17 maart:
VEW-1- Diemen
15.00 uur

Hoofdd.- VEW-2
14.30 uur
AFC- VEW-3
14.45 uur
VEW-4- ODIN
14.30 uur
THB-vet- VEW-vet
14.30 uur
Jong Hercules-aVEW-a
10.30 uur
VEW-b- Kadoelen-b 10.30 uur
VEW-d1- HBC-d
09.00 uur
VEWd-2
nog niet bekend
HBC-mini- VEW-mini 09.00 uur
Vrijdag 9 maart werd er weer geklaverjast. Het verschil tussen
de nr. 1 en de poedel was groot.
Eerste werd Witte Biesot met
5482 punten, tweede Adrie Koene met 5177 punten en derde
Eelco Dijkstra met 5080 punten.
De Poedel was voor Jopie Beunder met 3935 punten.
De volgende klaverjasavond
is op vrijdag 13 april, aanvang
20.00 uur.
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Cultuur

Agenda

Heemstede/
Bennebroek
Exposities
Tot eind maart
• Schilderijen van Elisa
Pesapane in de burgerzaal
van het raadhuis in Heemstede.

Vrijdag 23 maart
• Richard Groenendijk met
‘Alle Dagen’ in Theater de
Luifel, Herenweg 96 in Heemstede, 20.15 uur. Reserveren:
023-5483838. Zie ook www.
theaterdeluifel.nl.
Zondag 25 maart
• ‘Kroon aan de kapstok’,
jeugdvoorstelling (6+) van
Peter Faber in Theater de
Luifel, Herenweg 96 in Heemstede, 14.30 uur. Reserveren:
023-5483838. Meer informatie: www.theaterdeluifel.nl.

Muziek
Zondag 18 maart
• Theeconcert met Oksana
Polman, piano en Carmen
Eberz, viool in de Oude Kerk,
Wilhelminaplein in Heemstede, 15.00 uur. Genre: Russische romantiek.
Dinsdag 20 maart
Tweede avond over de
‘muzikale Jacobsladder’ in
het Trefpunt, Akonietenplein 1
in Bennebroek, 20.00 uur.

•

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

Woensdag 21 maart
• Concert pianiste Mariana
Izman in de Oude Kerk, Wilhelminaplein in Heemstede,
20.15 uur. Reserveren: www.
podiumoudeslot.nl of 0613133626.

Diversen

Tot en met 9 april
• Yvonne Ravelli en van Emmy van Leeuwen-Vogel exposeren in het voormalige gemeentehuis in Bennebroek.

Donderdag 15 maart
• Lezing: ‘jouw ziel en het
nieuwe bewustzijn’ door
paranormaal
raadgever
Erik Versteeg bij Casca in de
Luifel, Herenweg 96 in Heemstede, 20.00 uur. Informatie:
023-5483828.

•

Lezing over de nieuwe
Franse musea door Pierre Burlaud bij Alliance Française in de Pinksterkerk op
de Camplaan in Heemstede,
20.15 uur.

•

Boekenweek: Joke Hemens vertelt over ‘Blindgangers’ bij boekhandel
Blokker, Binnenweg in Heemstede, 20.00 uur.
Entree 5 euro. Aanmelden:
023-5282472.
Zondag 18 maart
Vlooienmarkt in sporthal
Groenendaal in Heemstede,
09.30-16.30 uur.

•

Dinsdag 20 maart
Boekenweek:
Aifric
Campbell vertelt over ‘Stop’
bij boekhandel Blokker, Binnenweg in Heemstede, 20.00
uur. Entree 5 euro. Aanmelden: 023-5282472.

•

•

Dialezing voor senioren
over Venetië bij Casca in de
Luifel, Herenweg 96 in Heemstede, 14.30 uur. Aanmelden:
023-5483828.
Woensdag 21 maart
Boekenweek: Jannetje
Koelewijn vertelt over ‘De
hemel bestaat niet’ bij boekhandel Blokker, Binnenweg
in Heemstede, 10.30 uur. Entree gratis. Aanmelden: 0235282472.

•

Donderdag 22 maart
• Boekenweek: lunchen
met de auteurs Bert Natter,
Marieke Groen en Ingmar
Vriesema bij Batifol, 12.0014.00 uur. Georganiseerd door
boekhandel Blokker, Binnenweg in Heemstede. Deelname
kost 20 euro.
Aanmelden uiterlijk 15 maart:
023-5282472.

de Pinksterkerk, Camplaan 18
in Heemstede, 15.00 en 20.00
uur. Kaarten: www.mariademusical.nl of via 023-5847458.

Regio
Exposities
Tot en met 17 maart
• Tentoonstelling van landschappen van Jan Groenhart in Kunstcentrum Haarlem, Gedempte Oude Gracht
117-121. Open: di t/m zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur.
Tel. 023-5327895, www.kunstcentrum-haarlem.nl
Tot en met 18 maart
Uitwisselingsexpositie
Landmeerse kunstenaars
in De Waag, Spaarne 30 in
Haarlem.
Informatie: www.kzod.nl.

•

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

•

Tot en met 29 maart

• Expositie Japanse bruidskimono’s in KG locatie zuid,
Boerhaavelaan 22 in Haarlem.
31 maart t/m 14 april

• Expositie van 15 beeldend
kunstenaars van de KZOD
rondom het thema Pasen in
de koorgang van de Grote of
St. Bavokerk in Haarlem.

Tot eind april

• Etsen van Sytske van Gilse en sieraden van Rosita
van Wingerden in de vitrines
van het Raadhuis in Heemstede.

Theater
Vrijdag 16 maart
• Cabaretier Jeroen Leenders in Theater de Luifel, Herenweg 96 in Heemstede, 20.15 uur. Informatie:
www.theaterdeluifel.nl, 0235483838.

Donderdag 29 maart

• Boekenweek: Hans Aars•

Boekenweek: PaulienCornelisse vertelt over haar
boek ‘En dan nog iets’ bij
boekhandel Blokker, Binnenweg in Heemstede, 20.00 uur.
Entree 5 euro. Aanmelden:
023-5282472.
Vrijdag 16 maart
Lezing over bijzondere bol- en knolgewassen
Groei & Bloei-afdeling Bennebroek e.o. in Het Trefpunt,
Akonietenplein 1 in Bennebroek, 20.00 uur. Entree gratis.
Informatie: 023-5849266.

•

man vertelt over ‘De fotodetective’ bij boekhandel
Blokker, Binnenweg in Heemstede, 20.00 uur. Entree 5 euro. Aanmelden: 023-5282472.
Vrijdag 30 maart
Musical Maria door leden van de Protestantse Kerk
Heemstede en Bennebroek
in de Pinksterkerk, Camplaan
18 in Heemstede, 20.00 uur.
Kaarten: www.mariademusical.nl of via 023-5847458.

•

Zaterdag 31 maart
Musical Maria door leden van de Protestantse Kerk
Heemstede en Bennebroek in

•

Zondag 18 maart
• Lunchtheater in de Haarlemse Jopenkerk. Voorstelling Una Giornata Particolare door Project Fors,
13.00-15.30 uur. Informatie:
023-5334114 en www.projectfors.nl.
Zaterdag 7 april
Toneelvereniging ‘Door
Vriendschap
Bloeiend’
speelt blijspel ‘Als je voelt
wat ik voel, dan zeg je niets
meer’ van Evelien Evers in
het dorpshuis van Vogelenzang, 20.00 uur.

•

Muziek
Donderdag 15 en
vrijdag 16 maart
• Muziekavonden op het
Coornhert Lyceum in Haarlem. Kaarten: 023-5121616 of
info@coornhert.nl.
Zaterdag 16 maart
Kinderconcert basisschoolleerlingen
samen
met het Bohuslav Martinu Orkest, Esther Apituley en het Amsterdam Viola Quartet in de Philharmonie
in Haarlem, 10.45-11.15 uur.
Entree gratis.

•

Zaterdag 17 maart
Haarlems Koor Lokaal
zingt Rossini’s Petite Messe in de Doopsgezinde kerk
aan de Frankestraat in Haarlem, 16.00 uur. Informatie:
www.haarlemskoorlokaal.nl.

Vrijdag 23 maart

Tot en met 29 april
• Expositie van cursisten
van De Pauwehof in Bibliotheek Heemstede.

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

•

• Boekenweek: Victor Schi-

ferli vertelt over ‘Dromen
van Schalkwijk’ bij boekhandel Blokker, Binnenweg
in Heemstede, 16.00 uur, entree gratis. Aanmelden: 0235282472.

Hoofdstraat 142 in SantpoortNoord, 20.00 uur. Informatie:
023-5329560.

Tot en met 3 april
• Expositie acrylschilderijen van Annelie Versteeg in
de Sanquin Bloedbank, Boerhaavelaan 22 in Haarlem.
Tot en met 22 april
• Tentoonstelling over Erich
Maria Remarque in de Centrale Bibliotheek aan de Gasthuisstraat in Haarlem.
Informatie: www.bibliotheekhaarlem.nl.
Tot en met 29 april

• Platen uit Atlas van Huet

in museum Cruquius. Informatie:
www.museumdecruquius.nl.

Theater
Vrijdag 16 maart
• Toneelvoorstelling bij de
Friese Vereniging ‘Gysbert
Japicx’ in Café De Wildeman,

• Het EnAccord Strijkkwar-

tet treedt op in museum de
Cruquius, 20.15 uur. Kaarten:
www.cruquiusconcerten.nl of
023-5563707.
Zondag 18 maart
Noord-Hollandse finale
PopSport in het Haarlemse
Patronaat, 14.30 uur.
Informatie: www.popsport.nl.

•

Vrijdag 23 maart
Orchestre International
du Vetex in Mondiaal Centrum Haarlem, Lange Herenvest 122, 20.30 uur. Reserveren: 023-5423540 of info@
mondiaalcentrumhaarlem.nl.

•

Zaterdag 24 maart
Concert Haarlems Bach
Ensemble in de Doopsgezinde kerk in Haarlem, ingang
Frankestraat 24, 17.00 uur.
Informatie: www.haarlemsbachensemble.nl.

•
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Musical Maria door Protestantse
Kerk Heemstede en Bennebroek

Diversen
Vrijdag 16 maart
• De Haarlemse cabaretière Merel Moistra met haar
voorstelling ‘Faalangst’ in
Mondiaal Centrum Haarlem,
Lange Herenvest 122, 20.30
uur. Kaarten: 023-5423540. Informatie: www.mondiaalcentrumhaarlem.nl.
Zondag 18 maart
• Vlooienmarkt in het Kennemer Sportcenter in Haarlem, 09.30-16.30 uur.

• Belgische middag in

het
Draaiorgelmuseum,
Küppersweg 3 in Haarlem, 12.0018.00 uur. Entree gratis.

•

Wereldverteldag: vertelvoorstellingen in en rond de
Janskerk aan de Jansstraat in
Haarlem tussen 14.00 en 17.00
uur. Informatie: www.vertelkunsthaarlem.nl.
Maandag 19 maart
Minister
Opstelten
spreekt op uitnodiging van
VVD Regio Kennemerland
in het gemeentehuis van Bloemendaal, 20.00 uur.

•

•

Lezing ‘Scherven aan de
Zwarte Zee’ bij de AWN, vereniging van vrijwilligers in de
archeologie in het Archeologisch Museum, Grote Markt
18 in Haarlem, 19.45 uur.
Woensdag 21 maart
Film Daughters of Malakeh in Mondiaal Centrum
Haarlem, Lange Herenvest
122, 20.00 uur. Kaarten: 0235423540 of info@mondiaalcentrumhaarlem.nl.

•

Donderdag 22 maart
Het Haagse kleinkunstduo RIJP! treedt op in de
Egelantier, Gasthuisvest 47 in
Haarlem, 20.30 uur. Informatie:
www.allesoverrijp.nl.

•

Dialezing voor
senioren over
Venetië
Heemstede - Geert van Boxtel geeft dinsdag 20 maart bij
Casca een lezing voor senioren
over Venetië. Deze lagunestad
was eeuwenlang het knooppunt
tussen West Europa en het nabije oosten en bezit schitterende
bouwwerken en kunstcollecties
die uniek zijn in de wereld. Een
Byzantijnse basilica met fraaie
mozaïeken, gotische kerken en
paleizen, architectuur uit renaissance en barok van de Lombardi, Sansovino, Palladio en Longhena. Door Bellini, Carpaccio,
Giorgione en Titiaan, Tintoretto,
Veronese, Canaletto en Tiepolo,
bloeide hier vanaf de 15e eeuw
de beroemde schildersschool,
die deels nog aanwezig is. Ook
de aanleg van villa’s in het achterland de Veneto is van internationaal belang.
De dialezing ‘Venetië – La Serenissima’ is bij Casca in de Luifel, Herenweg 96, Heemstede
op dinsdag 20 maart, aanvang
14.30 uur. Entree: 4 euro. Reserveren kan telefonisch op 0235483828-1 op werkdagen tussen
9 en 12 uur.
De volgende Trefpunt-Casca
culturele middag is op dinsdag
10 april, er is dan een dialezing
over Nova Zembla en Jacob van
Heemskerck door Herbert van
Hasselt. Op donderdag 19 april
draait in de Luifel een film in het
film&lunch programma, waarvoor deze lezing een mooie inleiding kan zijn.

Film bij Casca
28 en 31 maart,
1, 4, 5, 12 en 14 april
• Poppenkastvoorstelling
Jan Klaeszen Klettert! in
Poppentheater De Zilveren
Maan op landgoed Elswout in
Overveen, 14.00 uur. Reserveren: 023-5353782 of www.poppentheaterdezilverenmaan.nl.

Heemstede - Op woensdag 21
maart draait er een dramafilm
geregisseerd door Clint Eastwood bij Casca op groot scherm
in de theaterzaal van de Luifel, Herenweg 96, Heemstede.
U kunt bellen voor informatie
over de titel en inhoud en/of om
te bespreken: 023-548 38 28-1
(op werkdagen tussen 9 en 12
uur). Aanvang film 20.00 uur, entree 5 euro, filmduur: 105 minuten.

Heemstede - Op vrijdag 30 en
zaterdag 31 maart wordt door
leden van de Protestantse Kerk
van Heemstede en Het Trefpunt
te Bennebroek de musical Maria gespeeld. De musical speelt
zich af in een Frans dorpje waar
op een dag een reizend theatergezelschap langskomt. De groep
speelt op verzoek improviserend
theater. Ze besluiten in overleg
met de dorpelingen om het levensverhaal van Maria tot leven
te laten komen in spel en zang
en nodigen de dorpelingen uit
om mee te spelen.
Door de voorstellingen van de
theatergroep die op een verrassende manier thema’s uit het leven van Maria vervlechten met

levensverhalen van de dorpelingen, gebeurt er iets in het leven
van vrijwel alle dorpelingen. Ze
gaan vragen stellen. Aan zichzelf
en aan elkaar.
Vragen over zin en onzin, verdriet
en hoop, geloof en liefde, loslaten en vasthouden, begin en einde, dood en leven, dromen en visioenen, over geheimen, vastgeroeste patronen en emoties.
En soms is het net of de dorpelingen zelf met Maria meelopen. Waardoor haar vragen ook
hun vragen worden. En haar
antwoorden ook hun antwoorden. Zo krijgt Maria de plek die
ze ook inneemt voor veel mensen: een nabije moeder met oog
voor wat een mens daadwerke-

lijk nodig heeft aan begrip en
mededogen. Aan warmte en liefde.
Dat is de kern van de Musical
Maria die door leden van de Protestantse Kerk van Heemstede
en Het Trefpunt te Bennebroek
opgevoerd zal worden. De voorstelling zijn op vrijdagavond 30
maart om 20.00 uur en zaterdag
31 maart om 15.00 uur en 20.00
uur in de Pinksterkerk, Camplaan 18 in Heemstede. De regie
is in handen van Marijke Kots en
de muziek staat onder leiding
van Wil Bakker.

Zoek de versc

toch nog
‘vorst’-elij
Kaarten zijn
verkrijgbaar via de
website www.mariademusical.nl
of via 023-5847458.

Richard Groenendijk in
Theater de Luifel
Foto: Dik Nicolai

Zaterdag 31 maart
• Haarlems Projectkoor
023 zingt Russische muziek uit de twintigste eeuw
in de Janskerk, Jansstraat 40
in Haarlem (15.30 uur) en in
de Rooms Katholieke Kerk
Onze Lieve Vrouwe Onbevlekt
Ontvangen in Overveen (20.15
uur). Kaarten: www.projectkoor023.nl.

Kijken in
het hart van
de zorg!
Heemstede - Op 17 maart, de
derde zaterdag in maart, wordt
voor de 12e keer de Open Dag
van Zorg en Welzijn georganiseerd. Bezoekers zijn welkom
in honderden zorg- en welzijnsorganisaties in Nederland.
Zo krijgt iedereen alle gelegenheid om kennis te maken met
de wereld van zorg en welzijn en
op de hoogte te blijven van de
laatste ontwikkelingen.
Ook voor wie meer wil weten
over vrijwilligerswerk of zich wil
oriënteren voor een opleiding of
een baan in de zorg- of welzijnssector, kan tijdens deze open
dag terecht.
In deze regio gaan een kleine
40 zorglocaties open. U vindt de
programma’s van alle instellingen op www.infopuntzorg.nl
Onder meer doen mee:
de Hartekamp Groep - www.dehartekampgroep.nl,
Nieuw Unicum - www.nieuwunicum.nl,
Stichting Sint Jacob - www.sintjacob.nl en
Zorgbalans - www.zorgbalans.nl.

Heemstede - ‘Alle Dagen’ is een
recht uit ‘t hart gegrepen voorstelling door één van de meest
veelzijdige theatermakers van
dit moment, Richard Groenendijk. Vrijdag 23 maart is de voorstelling te zien in Theater de Luifel, Herenweg 96 in Heemstede.
Aanvang: 20.15 uur.
Groenendijk is adrem, ontroerend, zingt geweldig, maar is bovenal genadeloos komisch. Als
geen ander weet hij het publiek
voor zich te winnen. In de scherpe regie van Wimie Wilhelm is
dit een voorstelling, die je gezien móet hebben. Hij heeft zich
de afgelopen jaren ook toege-

legd op musical. Zo speelde hij
hoofdrollen in Les Misérables
en Hairspray, waar hij respectievelijk Carlo Boszhard en Arjan
Ederveen verving. In het voorjaar
van 2011 vertolkte hij een rol
in ‘Herinnert u zich deze nog?!’.
Hier werd hij unaniem voor geprezen in de vaderlandse pers.
Kortom, reden genoeg om ‘Alle
dagen’ niet te missen!
Meer informatie: www.richardgroenendijk.nl en www.theaterdeluifel.nl. Kaartverkoop van
maandag tot en met vrijdag van
9.00 tot 16.00 uur en 45 minuten
voor aanvang. Telefonisch reserveren via 023-5483838.

Oplossing elders in de kra

Zoek de verschillen
oplossing

Nieuws

Informatie van de gemeente Heemstede, 14 maart 2012

Werkconferentie Samen Duurzaam
Woensdag 7 maart hield de gemeente
Heemstede de werkconferentie ‘Samen
Duurzaam’. Tijdens de conferentie was er
volop aandacht voor het ontwikkelen en
toepassen van duurzame energieoplossingen.
Hoe energiebesparing en kostenbesparing
gecombineerd kan worden. Samen met inwoners,
ondernemers, maatschappelijke organisaties
en stichtingen werd de samenwerking gezocht
om de leefbaarheid en de sociale verbanden te
vergroten.

In deze uitgave:

Sprekers deze avond waren de voorzitter van de SER
Alexander Rinnooy Kan, wethouder Duurzaamheid Jur
Botter en directeur Milieudienst-IJmond Bert Pannekeet.
In drie workshops konden de bezoekers kennismaken
met en meepraten over verschillende duurzame
initiatieven.
Met voorbeelden van Heemsteedse ondernemers onder
wie Saskia Post van PostVerkadeGroep, Willem van Dam
van Chocolaterie Van Dam, Robert van Houten van
Newasco en Isabel Merks van Profile Tyrecenter Merks.

- Stinsenplantenwandeling
18 maart
- Gehele Rivierenwijk
wordt 30 km zone
- Workshop ‘Leren luisteren’

De uitkomsten van de werkconferentie worden
meegenomen in de plannen voor de komende vier jaar.
Voor een impressiefilmpje en foto’s kunt u terecht op
www.heemstede.nl.

- Exposities in raadhuis
Heemstede

Informatieavond
‘Woonwijken Zuidoost’
woensdag 21 maart

Alexander Rinnooy Kan, voorzitter van de SER,
hield een inspirerende toespraak over duurzaamheid.

Adresgegevens en openingstijden
Raadhuis:
Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede.
Telefoon 14 023. Fax (023) 548 57 00. E-mail:
gemeente@heemstede.nl Website: www.heemstede.nl
Publieksbalie:
Maandag tot en met woensdag van 08.30 - 17.00 uur,
Donderdag van 08.30 - 19.30 uur, (tussen 17.00 - 19.30
uur: alléén voor reisdocumenten, rijbewijzen en
uittreksels GBA/Burgerlijke stand),
Vrijdag van 08.30 - 13.00 uur
Voor ondertrouw/partnerschapsregistratie, erkenning van
(ongeboren) kinderen en naturalisatie moet u vooraf eerst
een afspraak maken.
Bouw en woningtoezicht:
Maandag t/m donderdag van 08.30 - 17.00 uur, Vrijdag
van 08.30 - 13.00 uur Op afspraak: de gehele dag tot
17.00 uur (vrijdag tot 13.00 uur) en donderdagavond
tussen 17.00 - 19.30 uur.
Sociale zaken:
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur. Op afspraak:
de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag tot 13.00 uur).
Telefoon (023) 548 58 68.
Loket Heemstede:
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur. Op afspraak:
de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag tot 13.00 uur).
U kunt ook een afspraak maken voor een huisbezoek.
Volg ons op:
twitter.com/heemstedetweet
facebook.com/gemeenteheemstede
linkedin: HeemstedeConnect (Group)
youtube.com/gemeenteheemstede

Kudde koeien Vrijheidsdreef uitgebreid
De kudde Schotse Hooglanders in het wandelbos
Groenendaal is afgelopen maandag uitgebreid tot zes
koeien. De nieuwe koeien kunnen de komende tijd
aan hun nieuwe omgeving en de andere dieren uit de
kudde wennen op het weiland aan de Vrijheidsdreef.
Daarna worden ze het bos in gestuurd. Het wandelbos
Groenendaal, wel te verstaan.

Werk aan de weg
Kruispunt Herenweg-ZandvoortselaanLanckhorstlaan tot Wagenweg Tot eind maart
2012 is het gedeelte van de Herenweg tussen
het kruispunt Herenweg-ZandvoortselaanLanckhorstlaan en de Wagenweg afgesloten vanwege
rioleringswerkzaamheden. Gedurende deze afsluiting
zijn diverse omleidingsroutes ingesteld.

Leidsevaartweg, tussen Zandvoortselaan
en Manpadslaan Tot eind maart 2012 wordt
bermherstel uitgevoerd langs de Leidsevaartweg
tussen Zandvoortselaan en Manpadslaan. Op die
plaatsen waar herstel plaatsvindt, wordt 1 rijstrook
afgezet. Autoverkeer moet rekening houden met enige
vertraging.

30 km per uur in gehele Rivierenwijk

Informatieavond
‘Woonwijken Zuidoost’
Woensdag 21 maart, 19.30 uur

Om de Rivierenwijk verkeersveiliger te maken,
wil de gemeente de hele wijk inrichten als 30 km
gebied. Nu nog geldt slechts in een deel van de
wijk een snelheidslimiet van 30 kilometer. Er is
een inrichtingsplan gemaakt met verschillende
maatregelen om het verkeer in de Rijnlaan,
Amstellaan en de straten ten noorden hiervan
af te remmen. Het plan ligt vanaf donderdag 15
maart ter inzage. U kunt tot en met 25 april uw
mening over het plan geven.

Inloopavond
Op donderdag 5 april 2012 is er een inloopavond in
de Burgerzaal van het raadhuis. Tussen 19.30 en 21.00
uur kunt u het plan inzien, uitleg krijgen en hierop
reageren. Bij een inloopavond kunt u vrij binnenlopen,
het is dus niet noodzakelijk dat u vanaf het begin van
de inloopavond aanwezig bent.

Zoals u vorige week in HeemstedeNieuws kon lezen,
ligt het ontwerpbestemmingsplan ‘Woonwijken
Zuidoost’ van 8 maart tot en met 18 april 2012
ter inzage. Dit plan betreft de omgeving van het
Valkenburgerplein, de Indische Wijk, het terrein van
het Sportpark en de wijk Merlenhoven.

Uw mening geven

Informatieavond
Op 21 maart 2012 om 19.30 uur, houdt de gemeente
een informatieavond over het ontwerpbestemmingsplan ‘Woonwijken Zuidoost’. Tijdens de informatieavond geven wij een toelichting op de achtergronden
en de verdere procedure rond dit bestemmingsplan.
Daarnaast is het mogelijk uw vragen over het plan
met de medewerkers van de gemeente Heemstede te
bespreken.

Reageren op het plan
U kunt gedurende de inspraakperiode (van 8 maart
tot en met 18 april 2012) uw mening geven over
het ontwerpbestemmingsplan. Dit doet u door uw
zienswijze te sturen naar de gemeente Heemstede,
Postbus 352, 2100 AJ Heemstede, e-mail: gemeente@
heemstede.nl, of door een afspraak te maken met de
heer R. van der Aar van de afdeling Ruimtelijk Beleid,
telefoon (023) 548 57 64.

Stinsenplantenwandeling
Bennebroekbos en
De Overplaats
Stinsenplanten komen te voorschijn in het vroege
voorjaar en bloeien als er nog geen blad aan de
bomen zitten. Zondag 18 maart organiseert het IVN
Zuid-Kennemerland vanaf 11.00 uur een wandeling
op De Overplaats en in het Bennebroekbos. Het staat
daar vol met prachtige stinsenplanten die de lente
aankondigen. Het voorjaar is begonnen!
Verzamelen op de parkeerplaats van het Linnaeushof,
Binnenweg, Bennebroek. Parkeren 3 euro of elders
parkeren. Duur: 1,5 uur. Deelname is gratis. Vooraf
aanmelden is niet nodig

kruispunt Rijnlaan-Schielaan. Bij de laatste twee
kruispunten zal ook de voorrangssituatie veranderen:
dit worden gelijkwaardige kruisingen waar rechts
voorrang heeft. Deze maatregelen moeten ertoe
leiden dat verkeer rustiger door de wijk rijdt. Het
complete plan kunt u inzien in het raadhuis en via
www.heemstede.nl.
Het plan voor de Rivierenwijk wordt naar verwachting
aan het eind van dit jaar uitgevoerd.

U kunt mondeling of schriftelijk reageren tijdens
de inloopavond op donderdag 5 april. Schriftelijke
reacties kunt u ook tot en met 25 april 2012 sturen
naar: Gemeente Heemstede, t.a.v. de afdeling
Voorbereiding Openbare Ruimte, Postbus 352, 2100 AJ
Heemstede, of via e-mail gemeente@heemstede.nl.

Hoofdlijnen van het plan
Op enkele plaatsen in de wijk komt een 30 km/
zonebord. Daarnaast worden drie kruispuntplateaus
aangelegd: op het kruispunt Amstellaan-Reggelaan,
het kruispunt Rijnlaan-Merwedeplantsoen en het

Voor vragen kunt u contact opnemen met Edwin van
Hofwegen van de afdeling Voorbereiding Openbare
Ruimte, bereikbaar via telefoonnummer (023) 548 56 14.

Nieuwe website: ‘Zuid-Kennemerland
bereikbaar’
Onlangs is een nieuwe website gelanceerd over
de plannen om de bereikbaarheid van de regio
Zuid-Kennemerland te verbeteren. U vindt de
website via www.zkbereikbaar.nl.
De bereikbaarheid van de regio staat onder druk. Het
autobezit is de afgelopen decennia sterk toegenomen.
Net buiten de regio is er veel bijgebouwd, zonder dat
de wegen of het openbaar vervoer naar evenredigheid
zijn aangepast. Elke gemeente in Zuid-Kennemerland
probeert al langer een bijdrage te leveren aan een
betere bereikbaarheid. Verkeersproblemen houden
echter niet op bij de gemeentegrens. Daarom is
meer nodig om tot echte antwoorden te komen.
Samenwerking is onontbeerlijk. Haarlem,
Bloemendaal, Haarlemmerliede & Spaarnwoude,
Heemstede, Zandvoort en de Kamer van Koophandel
hebben de handen ineengeslagen. Hoe deze
organisaties dat doen, leest u op de website
www.zkbereikbaar.nl.

Workshop ‘Leren luisteren’ op
woensdag 21 maart
Voor ouders met kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar
Heeft u interesse voor deze workshop? Meldt u zich
dan aan via e-mail: cjg@heemstede.nl of bel naar
(023) 529 19 14. De workshop vindt plaats op
woensdag 21 maart van 19.30 tot 21.30 uur op de
Lieven de Keylaan 7 in Heemstede. Er zijn geen kosten
verbonden aan deze workshop.
Ouders kennen vast de opmerking “Ik ben 2 en
ik zeg nee!” wel. Vrijwel alle ouders doorlopen de
fase waarop hun kind(eren) niet luisteren. Het is
normaal dat kinderen grenzen uitproberen, maar
ze moeten ook leren te gehoorzamen. Tijdens de
workshop komt aan bod waarom kinderen niet
doen wat hen gezegd wordt, hoe u kunt omgaan
met lastig gedrag zoals niet luisteren, hoe we
grenzen kunnen stellen en kinderen op een
positieve manier leren mee te werken.
De workshop leren luisteren duurt twee uur. Het is een
interactieve bijeenkomst voor een groep van ongeveer
12 ouders. De presentatie van de workshopleider
wordt afgewisseld met filmpjes en oefeningen met
andere deelnemers. U krijgt een eigen werkboek met
achtergrondinformatie over het thema en oefeningen.
Aan het eind van de workshop heeft u een eigen
opvoedaanpak ontwikkeld die u meteen thuis in de
praktijk kunt toepassen.

De Workshop ‘Leren luisteren’ gaat uit van de methode
Positief Opvoeden. Wilt u hierover meer informatie?
Kijk op www.positiefopvoeden.nl.

Centrum voor Jeugd en Gezin

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

De Verordening treedt met ingang van 1 april 2012 in
werking. De verordening ligt gedurende 12 weken ter
inzage op het gemeentehuis. De verordening is na de
inwerkingtreding ook digitaal te raadplegen op
www.overheid.nl onder “Lokale regelingen” of op
www.heemstede.nl via Politiek en organisatie naar
“Lokale regelgeving”.

Evenementen
Boekenmarkt en kunstmarkt Jan van Goyenstraat
Op 6 maart 2012 heeft de burgemeester besloten, op
grond van artikel 5:23 van de Algemene Plaatselijke
Verordening, vergunningen te verlenen aan de
Winkeliersvereniging Jan van Goyen voor het houden
van een boekenmarkt op 22 april 2012 van 10.00 tot
17.00 uur en een kunstmarkt op 3 juni 2012 van 11.00
tot 17.00 uur. Beide markten vinden plaats in de Jan
van Goyenstraat.
Tevens is, overeenkomstig artikel 17 van de
Wegenverkeerswet juncto artikel 34 van het Besluit

Expositie Elisa Pesapane
In de Burgerzaal is nog tot het einde van deze maand
de expositie te zien met werken van Elisa Pesapane.
Expositie Voorjaar en tulpen van Liesbeth de
l’Orme-Jongeneel
In de maanden maart en april exposeert Liesbeth de
l’Orme-Jongeneel haar schilderijen in de publiekshal
van het raadhuis. Het thema is Voorjaar en Tulpen.
Heel toepasselijk voor de tijd van het jaar.

Wilt u meer weten over deze workshop of heeft u
een andere vraag? Voor alle vragen over opvoeden
en opgroeien, kunt u terecht bij het Centrum voor
Jeugd en Gezin Heemstede. Ook als aanstaand ouder
bent u van harte welkom. U kunt zonder afspraak
langskomen, bellen of een email sturen. Er zijn geen
kosten voor u verbonden aan onze dienstverlening.

Nieuwe Verordening Leerlingenvervoer
Bij besluit van 23 februari 2012 heeft de raad de
Verordening Leerlingenvervoer Gemeente Heemstede
2012 vastgesteld. De wijzigingen houden verband
met recente jurisprudentie, onderwijsinhoudelijke
ontwikkelingen en praktijkervaringen van gemeenten.
Daarnaast is vanuit het oogpunt van deregulering naar
de Verordening gekeken.

Exposities in
Raadhuis Heemstede

administratieve bepalingen inzake het wegverkeer,
toestemming gegeven het weggedeelte van de Jan
van Goyenstraat tussen het J.M. Molenaerplein en het
Van Ostadeplein op 22 april en 3 juni 2012 vanaf 07.00
tot 18.00 uur af te sluiten voor autoverkeer.
Indien u meer informatie wenst kunt u contact
opnemen met de afdeling Algemene & Juridische
Zaken, tel. (023) 548 56 07.

Sieraden en etsen van Rosita van WingerdenHaarsma en Sytske van Gilse
Nog de hele maand maart zijn de unieke sieraden en
objecten naar ontwerp (o.a. zilver en goud) van de
beeldend kunstenaar Rosita van Wingerden-Haarsma
nog te zien in de vitrines in de publiekshal. Naast de
sieraden en objecten zijn twee etsen van de hand van
Sytske van Gilse te bewonderen.
Expositie De Overplaats – ontwerpen voor een
nieuwe theekoepel
Eigenaar van De Overplaats in Heemstede, Landschap
Noord-Holland, gaat een nieuwe theekoepel bouwen
op een historische plek. Door vandalisme is de oude
theekoepel vernietigd, een enorm verlies voor deze
oude ‘overtuin’ van de Hartekamp. Voor de bouw
van de nieuwe theekoepel schreef de stichting een
prijsvraag uit. Dit leverde tientallen fascinerende,
spannende, romantische en vooral mooie inzendingen
op. Alle inzendingen zijn nog tot en met 30 maart te
zien in de publiekshal.
Tijdens de openingstijden van het raadhuis bent u van
harte welkom de verschillende exposities te komen
bewonderen.

Omgevingsvergunning
Aanvragen omgevingsvergunning
Omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken
bestemmingsplan
Brederolaan 14 het plaatsen van een dakkapel op het
voorgeveldakvlak 2012.066
ontvangen 27 februari 2012
De beslistermijn voor bovengenoemde aanvraag is
8 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.
Omgevingsvergunning voor bouwen
Zernikelaan 11 het uitbreiden van een woonhuis
2012.068
ontvangen 7 maart 2012
Cruquiusweg 37 het plaatsen van reclame 2012.069
ontvangen 8 maart 2012
De beslistermijn voor bovengenoemde aanvragen is
8 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.
Omgevingsvergunning voor kappen
Vrijheidsdreef, nabij Van Merlenlaan 9 het kappen van
een aesculus hippocastanum 2012.067
ontvangen 22 februari 2012
Prof. Asserlaan 19 het kappen van een conifeer
2012.064
ontvangen 4 maart 2012
Leidsevaartweg 77 het kappen van een boom
2012.065
ontvangen 4 maart 2012

De beslistermijn voor genoemde aanvragen is
8 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.
De aanvragen liggen vanaf 15 maart 2012 van
maandag tot en met donderdag van 08.30 - 17.00 uur
en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de
afdeling Bouw- en Woningtoezicht (Raadhuisplein 1).

Verleende omgevingsvergunningen
(verzonden 9 maart 2012)
Omgevingsvergunning voor bouwen
Frederik van Eedenplein 9 en 11 het vergroten van een
dakkapel op het achtergeveldakvlak 2012.041
Koediefslaan 10 het vergroten van een dakkapel op
het voorgevel- en achtergeveldakvlak 2012.046
Omgevingsvergunning voor kappen
Herenweg t.h.v. nr. 121A 2012.044
Lorentzlaan 97 het kappen van een conifeer 2012.059
Leidsvaartweg 53 het kappen van een naaldboom
2012.060
Herenweg 107A het kappen van een denneboom en
een beukenboom 2012.053
Vrijheidsdreef, nabij Van merlenlaan 9 2012.067

Verleende omgevingsvergunning
(verzonden 12 maart 2012)
Omgevingsvergunning voor bouwen
Cruquiusweg 37 het plaatsen van reclame 2012.069

Verleende gebruiksvergunning
(verzonden 9 maart 2012)
Camplaan 40 het brandveilig in gebruik hebben
en houden van het pand t.b.v. een kinderopvang
2009.228/2357
De bovenstaande vergunningen liggen vanaf 15
maart 2012 van maandag tot en met donderdag van
08.30 - 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur
ter inzage bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht
(Raadhuisplein 1). Belanghebbenden kunnen
hiertegen bezwaar maken. Zie:’Bezwaar maken of uw
mening/zienswijze kenbaar maken’.

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 persoon per
29-02-2012 met onbekende bestemming uit te
schrijven:

- L.H. McKelvie, geboren 21-07-1989, Spoorzichtlaan 12
per 20-02-2012
- R.F. Marlissa, geboren 02-04-1964, Overijssellaan 239
per 14-02-2012

- A.J.C. van Roode, geboren 03-12-1955, p/a
Sumatrastraat 13

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

Als de betrokkene het hier niet mee eens is, kan deze
binnen twee weken na plaatsing van deze publicatie
hierop reageren door contact op te nemen met de
afdeling Publiekszaken van de gemeente Heemstede
(Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede,
telefoon (023) 548 58 68.
Het college van burgemeester en wethouders heeft
besloten de volgende personen met onbekende
bestemming uit te schrijven:
- Plantinga, geboren 21-07-1975, Wipperplein 4
per 10-02-2012
- G. Bierman, geboren 16-06-1973, Raadhuisstraat 12 B
per 10-02-2012

Agenda’s en verslagen van de gemeenteraad?
www.heemstede.nl

Meldpunt overlast
Heemstede heeft één
centraal meldpunt voor
het melden van gevaar en
schade op straat en van
bijvoorbeeld vandalisme en
geluidshinder.

Gevaar en schade op straat
Bij het Meldpunt overlast kunt u melding maken van
gevaar en schade in de openbare ruimte. Bijvoorbeeld
over defecte straatverlichting, onderhoud aan wegen,
rioolbeheer, kapot straatmeubilair (banken en speeltoestellen) of het openbaar groen in Heemstede.
Meldingen worden in principe binnen één week
afgehandeld.

Overlast

Melden via www.heemstede.nl

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

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

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
voorzien van naam en adres, datum, een duidelijke
verwijzing naar het besluit en de reden van bezwaar.

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

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,

Beroep

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

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

Heemstede - Na de Zandvoortse Reddingsbrigade krijgt nu ook
de Heemsteedse Reddingsbrigade een WhoZnextteam. Binnenkort krijgt een groep enthousiaste jongeren van de Heemsteedse vereniging een starttraining.
In Heemstede hebben KRZV Het
Spaarne en HBC Tafeltennis al
een WhoZnextteam. Door jongeren meer te betrekken bij hun
sportvereniging zullen zij minder snel afhaken, is de gedachte

achter WhoZnext. Jongeren van
een WhoZnextteam gaan, onder
begeleiding van een teamcoach
van de vereniging, aan de slag
met het organiseren van activiteiten die zij zelf leuk vinden. Deze
activiteiten zijn vaak aanvullend
op de bestaande activiteiten. De
kracht van de jongeren is dat zij
zelf precies weten wat andere
jongeren aanspreekt. Zij kunnen
deze doelgroep ook makkelijker
bereiken dan volwassenen.

Willinkschool excelleert Vlooienmarkt
Kennemer
op cito eindtoets
Heemstede - De Willinkschool is trots op de 27 kanjers
uit groep 8. In acht jaar Willinkschool hebben ze zich ontwikkeld tot kinderen die er helemaal
klaar voor zijn om naar het voortgezet onderwijs te gaan. Ze hebben allemaal het beste uit zichzelf gehaald. En dit is nu ook nog
eens beloond met prachtige resultaten op de Cito eindtoets: de
kers op de taart! De gemiddelde

Jeugdvoorstelling van Peter Faber
Heemstede - ‘Kroon aan de
kapstok’, de voorstelling die Peter Faber zondag 25 maart speelt
in Theater de Luifel, gaat over
een koning die hofnar werd en
is geschikt voor elk kind van 6
tot 100.
Wat een opluchting, weg met
die Kroon, dat knellende ding.
De koning wordt er zo moe van
om altijd maar kalm, braaf, verstandig en hééél saai te moeten zijn, dat hij nu als een hofnar
op de troon springt. Hij zet met
zijn raadsels, grappen en enge
sprookjes het hele hof op stel-

ten. Lang leve de vrijheid! Iedereen van kok tot lakei mag doen
waar hij zin in heeft. Het wordt
een grote rotzooi en niemand
weet meer wie de baas is. Maar
wie ruimt er dan op? En wie wast
er af? Iedereen wordt boos op
iedereen. Honden willen niet
meer blaffen, bloemen niet meer
in de vaas, het bestek springt
uit de laden, bezems willen niet
meer vegen, alleen de soldaten willen vechten. Er dreigt een
oorlog rond de troon zonder
kroon…
Maar gelukkig tovert de hof-

nar een fijne oplossing uit deze
‘vlam in de pan’ en dan kan iedereen als bovenste beste vrienden weer naar huis.
Zondag 25 maart is de voorstelling te zien in Theater de Luifel, Herenweg 96 in Heemstede.
Aanvang: 14.30 uur. Leeftijd: 6+.
Kaartverkoop van maandag tot
en met vrijdag van 9.00 tot 16.00
uur en 45 minuten voor aanvang.
Telefonisch reserveren via 0235483838.
Meer informatie: www.peterfaber.nl en www.theaterdeluifel.nl.

score van groep 8 is niet minder
dan 542,5. Het landelijk gemiddelde ligt op 536.
Hiermee heeft de Willinkschool
de hoogste cito-score van Haarlem en omgeving. Zes kinderen hadden de maximale score van 550. Speciale aandacht
gaat naar Lucas van Elderen. Hij
heeft de maximale score van
550 behaald met maar zeven
fouten.

Foto: Bop Mulder

Ook Heemsteedse Reddingsbrigade krijgt WhoZnextteam

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

Sportcenter

Regio - Zondag 18 maart is
er van 9.00 tot 16.30 uur een
grote vlooienmarkt in het
Kennemer Sport Center bij de
IJsbaan in Haarlem.
Liefhebbers van snuffelen
kunnen dan urenlang rondstruinen tussen ruim 300 kramen, bomvol de meest uiteenlopende
tweedehands
spullen, zoals mooie curiosa
uit grootmoeders tijd, speelgoed, poppen, boeken, strips,
grammofoonplaten, aardewerk, kleding, leuke hebbedingetjes, verzamelobjecten
als Verkadealbums, schoolplaten enz.
Alle ingrediënten voor een
gezellig dagje snuffelplezier
zijn aanwezig. In de loop der
tijd is deze Van Aerle’s Vlooienmarkt in Kennemer Sportcentre uitgegroeid tot een
van de gezelligste en populairste vlooienmarkten in
Noord-Holland met zeer veel
tevreden deelnemers en bezoekers.

