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Ontsierd straatbeeld
Heemstede – Het voortijdig afsluiten op 30 december van de 
openingen van afvalcontainers mag dan verstandig worden ge-
noemd in verband met eventuele vuurwerkschade, een mooie 
aanblik levert het natuurlijk niet op. Mary E. Persson maakte 
foto’s en verwittigde de Heemsteder. De ‘straatontsiering’ 
bevond zich bij Albert Heijn aan de Blekersvaartweg.

Heemstede - Een kat op het aquarium! Hoe verzin je het? 
Toch is dat het tafereel dat u hier ziet: kat Gijs ligt samen 
met Frenzy op een favoriete plek in huis te slapen, de vis-
senbak. Naast de siervissen hebben Clarence en Marian-
ne Wever, die dit leuke plaatje instuurden, drie katten.
Dit is de voorlopig laatste foto in de rubriek ‘dier van de 
week’. Het wordt stilaan tijd om winterfoto’s te plaatsen. 
Misschien bent u, net als talloze andere mensen, er in het 
weekend voor Kerst ook op uit getrokken met de camera? 
Mist en een koude temperatuur zorgden voor een mooie 
witte wereld. Of heeft u op natuurijs geschaatst? Stuur in 
die foto. Hij verdient een plekje op de voorpagina als u de 
inzending (per mail: redactie@heemsteder.nl) voorziet van 
naam en adres. (De foto moet wel zijn gemaakt in Heem-
stede of Bennebroek.)

Heemstede – In de Bavokerk 
werd afscheid genomen van 
2007 met een dankdienst die 
werd opgeluisterd door de 
Harmonie St. Michaël. 

Het optreden van de harmonie 
St. Michaël in een kerk maakt 
altijd een overdonderende in-
druk. Zeker als ze openen met 
de rapsodie Kebek van Jan van 
der Roost, die eigenlijk geschre-
ven is voor een brassband en 
daarom zo overweldigend klinkt. 
Op de laatste avond van 2007 

werd even zelf terugkijken op 
wat er in ons eigen leven ge-
beurde en hoe we ingespeeld 
hebben op de dingen om ons 
heen. Op wereldgebeurtenis-
sen is in kranten en op TV royaal 
teruggeblikt en voor de ge- 
schiedenis ingeblikt. De goede 
voornemens werden nog eens 
op hun haalbaarheid gewikt en 
gewogen. Bij die overweging 
hielp een gedichtje van Felicia 
Dekkers, neerlandica en theo-
loge.

Ton van den Brink

Ingezonden brief

Boodschappenwagentje gestolen
Vrijdagmiddag jl. om circa 14.15 uur heeft iemand mijn bood-
schappenwagentje meegenomen uit de winkel van Blokker 
aan de Binnenweg. Het wagentje heeft een afneembare blau-
we tas. Mijn verzoek: breng het wagentje terug want voor mij, 
als 76-jarige vrouw, is het mijn rechterhand. Bezorg hem te-
rug bij Blokker aan de Binnenweg of neem contact op met mij 
via telefoon 023-5288610.

Een gedupeerde inwoonster 
(naam en adres bekend bij redactie)

Adieu 2007 met St. Michaël
Weet ú een goede manier 
om te beginnen
Een schema maken?
Papier en pen klaar leggen?
Een grote schoonmaak houden?
Knallende kurken van flessen?
Oude vetes bijleggen?
Een goed plan?
Nee, een goed begin, 
begint altijd
Met verwondering:
Over jezelf, over je familie
Over anderen om jou heen
Over de aarde, over het 
`daarboven` 
In relatie tot jou zelf.

DIER VAN DE WEEK

GEVRAAGD: BEZORGERS
Info Martin: 0251-674433, www.verspreidnet.nl
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LET Op!
Nadrukkelijk maken wij u er 
op attent, dat door ons in deze 
krant geproduceerd adverten-
tie-, foto-, en / of tekstmateriaal 
NIET beschikbaar wordt gesteld 
aan derden. Dus ook NIET per 
e-mail, fotokopie of anderszins 
zonder uitdrukkelijke, schrif-
telijke toestemming van de 
Uitgever!

van 1930
P2: Bijzonder Heemsteeds Nieuws

(redactie@heemsteder.nl)

Boerenkoolmaaltijd
Scouting Paschalis Baylon

Heemstede - Ieder jaar organiseert Scoutinggroep Sint Paschalis 
Baylon een boerenkoolmaaltijd. Dit jaar op zaterdag 12 januari van 
13.30 tot 19.00 uur. Er wordt gegeten tussen 17.30 en 18.00 uur. Voor-
afgaand aan de maaltijd vindt een gezamenlijke activiteit voor de 
leden plaats. De gezamenlijke activiteit zal dit jaar een groot spel 
zijn waaraan alle leden meedoen. Tevens is dit de opening voor het 
nieuwe scoutingjaar. De scoutinggroep heeft zijn locatie bij de ruïne 
in wandelbos Groenendaal, ingang Meer en Bos aan de Glipper-
dreef 199. Meer weten? Kijk op www.paschalisbaylon.com

Nieuwe expositie bij Peter Grajer Makelaars

Vondsten van Vegter
Heemstede – In de permanente expositieruimte aan de Raad-
huisstraat 67 bij Peter Grajer Makelaars is momenteel een 
nieuwe tentoonstelling te zien.

Heemstede - Woensdagavond 26 
december rond 20.50 uur werd de 
brandweer van Heemstede opge-
roepen om naar de Amstellaan te 
gaan. Ter plekke bleek een onder-
grondse papiercontainer in brand 
te staan. Omstanders hoorden een 
knal en zagen daarna rook uit de 
container komen. De politie had 
de straat afgezet in samenwerking 
met medewerkers van de dieren-
ambulance die toevallig in de buurt 
waren. De brandweer is bijna een 
uur bezig geweest om de brand te 
blussen. Nadat het vuur geblust 
was kon iedereen zijn weg weer 
vervolgen. 

Tot en met 27 maart 2008 zijn 
er schilderijen te bewonderen 
die zijn gemaakt en geselec-
teerd door Els Vegter. De expo-
sitie heeft de toepasselijke naam 
‘Vondsten van Vegter’ gekre-
gen. Belangstellenden kunnen 
de werken gratis bekijken, van 
maandag tot en zaterdag.

Vondsten 
Vondsten en verf zijn de twee 
peilers waar het werk van Els 
Vegter op rust. Wat haar toevalt, 
gebruikt zij. Van zaaddozen tot 
staalkrullen. 
Van dierenhuid tot fietsbanden. 
In de verwerking van het mate-
riaal zoekt ze naar spanning in 
het beeld. Een schrale of sier-
lijk bewerkte verfhuid tegenover 
stoere materie. De kleur ontwik-
kelt zich in het proces in nauwe 
relatie tot de materie en de com-
positie. Soms sober, soms uit-
bundig. De uitstraling van haar 
werk varieert van verstild land-
schappelijk tot prikkelend ver-
rassend. 

Inspiratiebron is de aangetaste 
en verweerde huid. Zij is gefas-
cineerd door structuren van in-
dustrieel en organisch materi-
aal. Op het doek uit zich dat in 
contrasten in de verfhuid: be-

werkt tegenover glad. Gepolijst 
tegenover ruw. Gekrast tegen-
over esthetisch. 
Trefwoorden daarbij zijn: au-
thentiek, doorleefd, verweerd en 
ziel. els vegter (1960) is van huis 
uit socioloog en journalist. Pas 
later ontwikkelt zij zich als au-
tonoom kunstenaar. Haar werk 
beweegt zich op het snijvlak van 
esthetiek en rauwheid. Perfectie 
en aantasting. Schoonheid en 
vergankelijkheid.  
www.elsvegter.nl  

Peter Grajer Makelaars, tel. 023-
547 46 45
Openingstijden: Maandag t/m 
vrijdag: 08.30 - 17.30 uur en za-
terdag 10.00 - 16.00 uur.

Foto’s en tekst: Evelien Wittenberg.
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Een Jaaroverzicht heeft nooit de intentie om compleet 
te zijn, het is maar een vlucht over het voorbije jaar 
met af en toe een snoekduik naar een herinnering. Dat 
klinkt alsof het allang voltooid verleden tijd is, maar vele 
gebeurtenissen zijn nog wel vers in het geheugen. 
Sommige dingen blijven je gewoon bij. De Heemste-
der presenteert een kort ‘Jaar in Beeld’ waarin stil wordt 
gestaan onderwerpen die de Heemsteder haalden. 
Nieuws van divers pluimage. Vliegt u nog even door 2007? 
Dan wenst de Heemsteder u een behouden vaart in het 
nieuwe jaar. Oftewel een voorspoedig 2008 gewenst!

Heemstede 2007 – Jaar in Beeld – Kort Jaaroverzicht

Stormachtig, zo begon 2007 voor heel het land en ook voor Heemstede. Op 18 januari maakte de 
flinke storm veel los in Heemstede. Letterlijk, takken knapten af, complete bomen vielen om, met ver-
velende gevolgen zoals in het geval van de jonge scholier Youri Stolk, die door een grote afgewaaide 
tak gewond raakte aan been en kaak. Dat gebeurde op het plein van de Voorwegschool. De storm 
maakte veel los dus in januari. Net als de verdwijning van de student Daen Hopman, op Nieuwjaars-
dag. Na een Oud&Nieuwfeest werd de 19-jarige vermist. Later werd duidelijk dat Daen zeer tragisch 
aan zijn einde kwam. Zijn lichaam werd gevonden op 19 januari. Toen hij het feest verliet moet hij 
in het ijskoude water zijn geraakt, 150 meter verder dan de Lichtfabriek in Haarlem, waar het feest 
plaatshad. Daen woonde in Bennebroek, waar velen rouwden om zijn dood. 

  Januari

  Februari
Bennebroek kwam dit jaar vaak in het nieuws door het ‘opheffen’ van het dorp. Veel vijven en zes-
sen leverde op dat de plaats onder de gemeente Bloemendaal zal gaan vallen. Heemstede kwam 
als plaats ook in het nieuws: uit onderzoek bleek dat in ‘de Heerlijkheid’ na drie andere plaatsen het 
meeste aantal oude mensen wonen. We schrijven begin februari, de maand dat lezen voor jonge kin-
deren in de belangstelling staat. Over lezen bekende Nederlanders voor. Ook in Heemstede, waar 
acteur Johnny Kraaykamp jr. naar Bosch en Hovenschool komt om groep zeven voor te lezen. 

  Maart
2007 Is het jaar van de molens en op 3 maart opent de dan nog zittende burgemeester Tine van der 
Stroom het molenjaar bij het bekende molentje van Groenendaal. Deze en andere molens staan be-
schreven in een speciaal boekje over molens in Heemstede en wie beter dan Tine van der Stroom 
kan dit boekje in ontvangst nemen? Zij is dan namelijk ook nog voorzitter van de Provinciale Molen-
commissie Noord-Holland. In dezelfde maand wordt de Bennebroeker, zusterkrant van de Heemste-
der, als naam opgeheven. De krant van Heemstede blijft gewoon in de ruim 5 duizend brievenbus-
sen in Bennebroek bezorgd, maar wel onder de naam de Heemsteder. Op vrijdag 23 maart neemt 
burgemeester Tine van der Stroom afscheid van ‘haar’ gemeente. Het is heel druk op de receptie in 
Restaurant Groenendaal. Zij en haar man blijven niet wonen in Heemstede, maar kiezen Rhenen als 
nieuwe woonplaats.
Wethouder Nera Otsen nam half maart nog de brochure over woongroep Wel-licht in ontvangst. Het 
wonen in een groep voor ouderen bedoeld, neemt in belangstelling toe. Nera Otsen lacht vriendelijk 
op de foto, ze wist toen nog niet dat ze een maand later zou aftreden als wethouder. 

  April
Wie wel lachte was de 5-jarige Noah van Streun. Het RCH-voetballertje mocht als allerjongste mini 
met de Oranjespelers het veld op. Nederland kwam op zondag 22 april uit tegen Roemenie en won 
het duel. April is een bijzondere maand al was het alleen al door de heerlijk aangename zomerse 
temperaturen waar we bijna elke dag in deze vierde maand van genieten. ‘Warm’ nieuws is er in 
elk geval uit het Koningshuis. Prinses Maxima bevalt van haar derde dochter, Ariane. Heemsteed-
se kunstschilder Henk Koelemeijer versiert zijn gevel en plaatst voor deze feestelijke gelegenheid 
de Paradijsvogel, tegenhanger van de ooievaar en gebruikelijk bij geboorten in Nieuw Guinea, waar 
Koelemeijer verbleef tijdens militaire dienst. 

  Mei
Eén van de eerste officiële handelingen als nieuwe burgemees-
ter verricht Marianne Heeremans (zo lezen we begin mei) door 
het onthullen van het borstbeeld van Adriaan Pauw. Dat doet zij 
overigens samen met Han van Leeuwen, die hetzelfde ambt ver-
vult in Bennebroek. Het beeld staat bij het Oude Slot en is een 
geschenk van de VOHB. De vereniging Oud Heemstede Benne-
broek viert dit jaar haar 60e verjaardag en als je zo’n respecta-
bele leeftijd geniet, mag je een cadeau weggeven. Op 4 mei legt 
de nieuwe burgemeester samen met de wethouders een krans 
bij het gevelmonument in de Jacob van Campenstraat, ter gele-
genheid van nationale Dodenherdenking. Marianne is de enige 
vrouw want Nera Otsen heeft haar wethouderschap overgedra-
gen aan Sjaak Struijf (PvdA). Op 20 mei staan in het centrum 
weer honderden kramen als de Voorjaarsmarkt plaatsvindt. Al-
tijd een echte hit voor Heemstede maar ook voor dagjesmen-
sen uit de hele regio. Naast kramen met sieraden en wat al niet 
meer, vraagt Amnesty International ook aandacht van het langs-
slenterend publiek. Eerder die week kwam uit hun onderzoek 
naar voren dat gemeenten, waaronder ook Heemstede, eigen-
lijk helemaal niets doen als het aankomt op het bestrijden van 
discriminatie. Heemstede heeft een aantal beroemde inwoners. 
Irene Moors, Harry Borghouts, Barry Hughes, Erik van Muiswin-
kel, Marleen Houter, èn Carolus Linnaeus! Wie wist dat deze we-
reldberoemde Zweedse geleerde drie jaar in Heemstede woon-
de? En werkte natuurlijk, al zou hij in zijn vrije tijd misschien vast 
graag in het Groenendaalse wandelbos hebben vertoefd. Op 23 
mei was het 300 jaar geleden dat Linnaeus in de Hartekamp ver-
bleef. In het kader van dit feit worden diverse activiteiten gehou-
den rondom de vermaarde grondlegger van het huidige systeem 
voor ordening en naamgeving van planten en dieren. Op exact 
dezelfde dag maar dan in het huidige nu, raakte een bejaarde 
dame met auto en al te water in de Leidsevaart. Door heldhaftig 
optreden van omstanders is de vrouw op leeftijd uit haar kleine 
autootje bevrijd. Duikers en brandweer alsook de traumalheli, 
allemaal waren ze ter plekke. Het was sensatie om een naar on-
geval, dat gelukkig goed afliep voor de bestuurster. Mooi was 
vooral de snelle reactie van omstanders die in het water spron-
gen om hulp te bieden. Helden dus. Dat kon je niet zeggen van 
de bankovervaller die 30 mei in diezelfde Leidsevaart sprong als 
vluchtpoging. Gelukkig kon de man worden aangehouden. Hij 
had samen met een kompaan eerder die dag het ABN-AMRO 
filiaal aan de Zandvoortselaan overvallen. Het geld dat de Am-
sterdammers buit maakten is trouwens ook gevonden.

• Joke van der Zee
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Op 8, 9 en 10 juni vond het Utopiafestival plaats op de Hartekamp. Dit succesvolle evenement met 
allerlei leuke dingen voor de dagbewoners van de Hartekamp stond ditmaal in teken van de Midel-
eeuwen. Ook oud,  maar dan wel van deze eeuw, zijn de veteranen van de Tweede Wereldoorlog die 
welkom waren op Veteranendag, 29 juni. Dat het woord veteraan een bijklank heeft van ‘oud’ is een 
misvatting. Want ook oud-militairen die in de Golfoorlog, voormalig Joegoslavië en Irak hebben ge-
diend, waren welkom. Op de dag zelf in restaurant Groenendaal werd met elkaar van gedachten ge-
wisseld en geluisterd naar verhalen van een veteraan. Marianne Heermemans opende deze Heem-
steedse Veteranendag. Overigens waren van de 100 aanwezigen, toch niet veel jonge veteranen. Er 
is altijd veel te doen op gebied van kunst en cultuur in Heemstede, maar juni scoort heel hoog wat 
dat betreft. Aan het eind van de maand wordt de Kunst en Cultuur manifestatie georganiseerd met 
diverse activiteiten, bedoeld voor alle inwoners, dus je hoeft niet alles van kunst te weten. Veel fees-
telijkheden worden in de zomermaanden georganiseerd op kindercrèches, scholen, theaters, jonge-
rencentra, bij muziekverenigingen en ouderenverenigingen. Ze doen allemaal goed mee. Ook sport-
clubs blijven niet achter. In de maand juni noteert HBC tennis maar liefst 140 inschrijvingen voor het 
jeugdtoernooi! 

  Juni

  Juli

Juli en augustus zijn de tuinmaanden wat de Heemsteder betreft. Ook dit jaar worden vele, vele tuinfo-
to’s ingestuurd naar de redactie. De mooiste tuinen of terrassen worden gepubliceerd. Aan het einde 
van de rit koos Tuincentrum 
Peter C. Nijssen de mooiste 
drie tuinen uit. In de tuinen 
is het dus goed toeven deze 
maanden. Hoewel het echte 
warme zomerweer wegblijft, 
zijn er prima avonden om de 
BBQ uit de schuur te halen. 
En barbecuen met de buren 
of zelf de buurt is hartstikke 
leuk en blijkbaar ‘in’ want de 
Heemsteder ontvangt meer-
dere malen leuke foto’s en 
tekst die dat bewijzen. Niet 
echt opbouwend – in letter-
lijke zin dan - is de sloop van 
de Olijftak, het gebouw dat 
jarenlang de bocht van de 
Cruquiusweg naar de Dreef 
domineerde. Half juli vangt 
de sloop aan van het voor-
malig Doopsgezind bejaar-
dentehuis. Ook in deze zo-
mermaand genoten 22 kin-
deren uit Polen van een paar 
heerlijke dagen bij gezinnen in de omgeving. Ze zijn door stichting Hart voor Polen naar hier gehaald 
en waar beter dan in de Linnaeushof kun je naar hartelust spelen? Daar waren alle Poolse kinde-
ren het over eens. Eind juli, begin augustus staat in het krantenvak altijd bekend als komkommertijd 
omdat net als de scholen en de politiek ook de clubs en verenigingen hun deuren voor vakantie 
sluiten. Niet de Friendship Games die eind juli op de Heemsteedse velden en ook in andere 
plaatsen van start gaan. Inge de Bruin, Olympisch zwemster en winnaar van gouden plakken, opende 
de Games door het ontsteken van de ‘vlam’. Later werden de spelen enigszins onderwerp van ge-

sprek omdat bij sommige om-
wonenden blijkbaar het gevoel 
leefde dat deze festiviteit mis-
schien te groot zou zijn voor 
Heemstede. Onderzoek door 
de gemeente leerde dat het 
meerendeel van de inwoners 
trots en blij is met zo’n spor-
tief evenement. Trots zal ook 
oud-wethouder Nera Otsen 
zijn op het ontvangen van de 
Vrijheidstoorts. Een speciale 
onderscheiding als het gaat 
om de strijd en het bewaren 
van de vrijheid te koesteren. 
Met haar speciale inzet voor 
de adoptie van het Vrijheids-
monument door basisschool-
leerlingen was Nera Otsen 
volgens de Stichting 40-45 de 
aangewezen persoon die deze 
toorts verdient. 

  Augustus
Zowel in Heemstede als in Bennebroek worden half augus-
tus Burendagen gehouden en om nog maar eens een staaltje 
van komkommernieuws te noemen, TNT vervangt de oude rode 
postbussen voor moderne oranje exemplaren. Blijkbaar is het 
dievengilde niet op vakantie want bij vulpenspeciaalzaak De 
Roos worden zeer exclusieve Mont Blanc vulpennen gestolen. 
De zomervakantie zit er voor scholieren echter bijna op. Ben-
nebroeker Arthur Petri heeft een sportieve tocht voor de boeg. 
Hij en zijn collega-leerlingen houden de traditie in ere om vlak 
voordat de lessen beginnen een fietstocht naar Parijs te maken. 
Arthur’s tocht geschiedt met een bakfiets en speciaal voor het 
goede doel: het Wilhelmina Kankerfonds. Zo zoetjesaan begint 
het gewone leven weer in eind augustus. De tuinenwedstrijd is 
afgelopen en scholen en cursussen beginnen weer.
Ook de klagers worden weer wakker, althans… een bewoner 
van de wijk Merlenhoven vindt dat de nieuwe verlichting in zijn 
wijk veel te fel is. De verlichting is wel schel, maar dat komt de 
veiligheid ten goede. In september is alles weer begonnen. Zo 
ook de Heemsteedse Schaakclub. Alleen is er weinig Heem-
steeds meer aan, behalve de leden waarschijnlijk. Want de club 
moet noodgedwongen verhuizen naar Haarlem. Het nieuwe 
clubgebouw staat in Schalkwijk en daarmee kwam een eind aan 
het schaken in de RCH-kantine. Zuster Micheline uit Benne-
broek wordt in het zonnetje gezet omdat zij een topverkoopster 
is: ruim 1000 loten ten gunst van de Zonnebloem!
Minder leuk zijn de vernielingen die in Heemstede en Ben-
nebroek worden aangericht, half september. De busabri op 
de Prinsenbrug is gesloopt en bij de Linnaeushof is het grote 
toegangsbord vernield. De directie looft een bedrag uit voor 
ieder die tips heeft die naar de dader(s) leidt, maar die wordt 
nooit uitgeloofd. Daders onbekend.

Positief nieuws is er deze maand gelukkig genoeg. Zoals 
de doop van een reddingsboot voor de Reddingsbrigade met 
de naam Theodorus. Aan burgemeester Heeremans de eer 
om de naam te onthullen.
Tijdens de bijeenkomst werd duidelijk dat de brigade haar ere-
leden Theo Knijnenburg en Ferdinand Timmer niet is vergeten. 
Zij overleden in 2006. 

Heemstede 2007 – Jaar in Beeld – Kort Jaaroverzicht



pagina 6 de Heemsteder - 4 januari 2008

Telt de Reddingsbrigade 90 jaren, de hockeyvereniging Alliance heeft ook een leeftijd om trots op 
te zijn: de vereniging vierde eind september haar 80-jarig bestaan met onder meer een reünie. Eind 
september, begin oktober is er veel aandacht voor nieuwe mode op gebied van kleding en interieur. 
In het weekend van 29 en 30 september gaat de tijd echter een stuk terug. Niet de Wintertijd begint 

  September

  Oktober
Op 4 oktober is het dierendag. Maar feest is het niet voor ieder dier, geeft de Vissenbescherming aan 
in een verslag dat TV-programma Nova maakte met onder meer opnamen bij een Heemsteedse die-
renspeciaalzaak. Voor goudvissen is het afzien in een kom. Helaas wordt het item nooit uitgezonden 
en de Vissenbescherming uit haar boosheid in de krant van 17 oktober. Luca en Mary Jane daarente-
gen kunnen heel blij zijn, lezen we in dezelfde krant. De twee Smash-tenissers hebben deelgenomen 
aan de Special Games in Shanghai en hebben respectievelijk brons en goud gewonnen! Meer kam-
pioenen. In de krant van 24 oktober tonen de damkampioenen van de Bosch en Hovenschool hun 
medailles en bekers met blije gezichten. Een andere school, de Valkenburger, levert later die maand 
ook een spectaculaire prestatie: een musical opvoeren in één dag. Het verhaal is gebaseerd op een 
Bijbelverhaal en de kinderen doen heel goed hun best. 

  December
Markante Heemsteder Johan Brouwer overlijdt op 10 december. 
De 90-plusser geniet niet alleen bekendheid als dorpsdichter. 
Als schaakleraar voor jong en oud en als kerkvoorganger in de 
Bavokerk heeft de uit Friesland afkomstige Johan veel respect 
geoogst. De Heemsteder mist zijn oudste medewerker. Oud is 
ook de gouden trouwring die iemand op Kinderboerderij ’t Mo-
lentje vindt. Tot nog toe is niets bekend over de dame die deze 
ring ooit droeg, wel roept de inscriptie ‘Wilhelm 14 september 
1895’ nostalgie op.

Nu Sint het land heeft verlaten is het halverwege de december-
maand Kerst, Kerst en nog eens Kerst wat de klok slaat. De be-
wonderenswaardige Kerstgroepen bij Van Schagen aan het Wil-
helminaplein zijn een bezoekje zeker waard. Er zijn er 80! Wie 
ook bewondering oogstten waren de leerlingen van De Ark die 
half december bij minister Cramer van milieu op bezoek gingen. 
Ze haalden zelfs het Jeugdjournaal, cool zeg! Ook in de krant: 
Edwin de Roy van Zuydewijn. Waarom? Omdat hij kunstminnaar 
blijkt te zijn en de schilderijententoonstelling over Johan Cruijf 
opent. Uit Heemstede is er ook deelname en wel met een kunst-
werk van Vera Bruggeman. Op zaterdag voor kerst zorgt Ko-
ning Winter voor fotogenieke natuur: een heldere hemel en be-
vroren rijp zijn een lust voor ieders oog. Deze maand traditie-
getrouw veel kerstconcerten. Veelal in verwarmde zalen of in 
minder warme kerken, maar de Teisterband speelt gewoon in 
de openlucht, en wel op Kerstnacht. De blazers krijgen wel een 
warm applaus!   November

Een andere vorm van kunst is de Kunstlijn, een jaarlijkse manifestatie begin november wanneer tal 
van galeries en ateliers hun deuren openen. Iedereen kan twee dagen lang van schilderijen, beel-
den en nog veel meer soorten beeldende kunst genieten. Die maand ook wat ergernissen in de 
krant over de ‘betuttelende’ – zo zeggen sommige inwoners – houding van de Meerlanden die gele 

en rode kaarten uitdeelt aan mensen die hun af-
valcontainer niet goed neerzetten.In deze maand 
is de gemeentelijke begroting een veelbesproken 
onderwerp. Het liefst zouden de kinderen die in 
de buurt van de Voorwegschool wonen ook aan-
spraak maken op een klein beetje geld van de be-
groting voor een heuse skatebaan! Er is wel een 
‘halfpipe’ maar die staat bij het station! Met hun 
wens halen tieners Sanderijn en Bouke de krant 
van 14 november. Eind november staat Sinter-
klaas al volop in de belangstelling. Dat geldt ook 
voor de monumentale kastanjes aan de Craye-
nestersingel. Zonde en onnodig om die te kap-
pen, zoals de gemeente voorstaat. Dit uit veilig-
heidsoogpunt. Onderzoek leerde dat de bomen 
nog wel even kunnen blijven staan. Omwonen-
den zijn blij.

Heemstede 2007 – Jaar in Beeld – Kort Jaaroverzicht
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Heemsteedse politiek 
door het jaar heen

Aan het begin van 2008 is het 
aardig eens terug te kijken naar 
datgene dat zich op het politieke 
front in 2007 heeft afgespeeld.
Hoe kritisch je ook kijkt naar het 
college van B&W, de teneur is 
overwegend positief. Het komt 
niet vaak voor dat er wisselin-
gen in het dagelijks bestuur van 
de gemeente zijn. Het jaar 2007 
vormde hierop een uitzondering. 
Het afgelopen jaar moest men af-
scheid nemen van zowel burge-
meester Tine van de Stroom als 
wethouder Nera Otsen. Voor Tine 
was de aanleiding het bereiken 
van de pensioenleeftijd en te gaan 
genieten in haar nieuwe woon-
plaats Rhenen. Wethouder Otsen 
werd genoodzaakt te vertrekken 
na verschillende dossiers te licht-
zinnig te hebben behandeld. Zo 
was daar de vermeende wanorde 
tussen Otisport en de gemeen-
te maar ook de verzelfstandiging 
van de bibliotheek. De verkoop 
van het woningcontingent van Op 
Eigen Wieken speelde zich ook af 
onder de ogen van de wethouder, 
maar zij dacht daar niets aan te 
kunnen doen. Pas maanden later 
bleek dat het Rijk 700.000 subsi-
die had verstrekt onder voorwaar-
den. Ook de nieuwbouw van de 
Crayenesterschool bracht haar in 
conflict met de buurtbewoners en 
de raad. 

De opvolgers
Van der Stoom werd opgevolgd 
door Marianne Heeremans. 
Nooit eerder werd iemand van 
PvdA-huize in Heemstede be-
noemd. Nera Otsen werd ver-
vangen door Sjaak Struijf. Heere-
mans moest duidelijk even wen-
nen aan haar nieuwe baan als 
eerste burger. Inmiddels komt 
zij los en lijkt zij op haar plaats. 
Verheugend is dat zij grote waar-
de hecht aan de relatie burgers/
gemeente en zij benadrukte met 
enige regelmaat dat de amb-
tenaren zich dienstbaar moe-
ten opstellen. Ook wethouder 
Struijf moest zich inwerken op de 
hoofdpijndossiers van zijn voor-
gangster, maar heeft deze voort-
varend aangepakt. Het gedoe om 
de verzelfstandiging van de bibli-
otheek verdiende zeker niet de 
schoonheidsprijs. Heemstede zat 
al zover in de strop van Haarlem 
dat ontsnappen niet meer moge-
lijk was. Optisport heeft door het 
aanstellen van een nieuwe ma-
nager het tij enigszins weten te 
keren, maar doordat er zich op 
de markt nieuwe partijen hebben 
gemeld kan Optisport niet zon-
dermeer rekenen op een langdu-
rig  voortzetten van de relatie.

Binnenweg 
Het rentmeesterschap was in 
goede handen bij de wethouder 
financiën Christa Kuiper. Er werd 
een sluitende begroting gepre-
senteerd voor het jaar 2008. Feit 

bleef wel dat ondanks de over-
zichtelijke opstelling van de cij-
fers er in de uitvoering regelma-
tig met posten stuivertje werd 
gewisseld. Uit hoeken en gaten 
bleek regelmatig dekking gevon-
den te worden voor de verschil-
lende projecten. Ook het weg-
schrijven van posten waarvoor 
zij niet waren bedoeld kwam 
voor. Zo werd bijvoorbeeld een 
deel van de kosten van het af-
scheid van burgemeester Van 
der Stroom geboekt op de post 
personeelsuitjes. Aan het verkeer 
kan deze wethouder weinig eer 
behalen. Heemstede heeft een 
probleem dat zij zelf niet kan op-
lossen. Afgewacht moet worden 
of de wethouder kans ziet au-
toverkeer te handhaven op de 
Binnenweg, waarbij tevens de 
voetgangers en fietsers zich vei-
lig kunnen verplaatsen. Doordat 
de waarde van de woningen in 
Heemstede spectaculair steeg 
t.o.v. het landelijke gemiddelde, 
kon de OZB grondslag voor 2008 
worden verlaagd. Hoewel de pri-
vatisering van de reiniging rede-
lijk verloopt, bleek het uitdelen 
van gele en rode kaarten veel 
burgers in het verkeerde keelgat 
te schieten. Gooi wat extra zak-
ken in de bak van de buurman 
en een tweede keer wordt jouw 
bak niet meer geleegd. Zal deze 
maatregel stand houden?
Wethouder Pieter van de Stadt 
is niet te vergelijken met voor-
ganger Jos Hardesmeets. Van de 
Stadt schuwt de confrontatie met 
de burgers niet en is altijd bereid 
tekst en uitleg te geven. Hij is 
vooral doende datgene af te ma-
ken waar zijn voorganger mee 
was gestart, zoals het Vogelpark 
en het gebied rond de waterto-
ren. Van de Stadt is nog nauwe-
lijks in de problemen geweest in 
zijn relatie tot de raad. Zijn afde-
ling bouwen staat wel regelma-
tig bloot aan kritiek. Door het 
grote aantal (ver)bouwingen die 
er in Heemstede bij particulieren 
en bedrijven werden uitgevoerd 
leek een eenduidig beleid ver te 
zoeken. Regels werden net zo 
gemakkelijk aangepast als dat zij 
ooit waren ontworpen. De con-
trole na afgifte van vergunnin-
gen bleek onvoldoende.  Ook de 
welstandscommissie leek, in de 
ogen van veel burgers en enkele 
partijen, haar langste tijd te heb-
ben gehad. 

Bouwplannen
Problemen met de hangjonge-
ren nabij de Glip gaven de buurt 
de nodige overlast maar lijken nu  
opgelost. De burgemeester heeft 
de bevoegdheid gekregen came-
ra’s te plaatsen in het geval dat er 
ter plaatse of elders zich nieuwe 
problemen voordoen. Heemste-
de kreeg een nieuwe Politiechef 
in de persoon van Khalid el Yat-
tioui. Hij startte zijn functie met 

een erfenis n.l. een groot te kort 
aan dienders. De plannen voor 
het Manpadslaangebied zijn be-
vroren en alles lijkt te blijven zo-
als het is. Van bebouwing in wel-
ke vorm dan ook zal voorlopig 
geen sprake zijn. Aan het einde 
van het jaar ontstonden er pro-
blemen naar aanleiding van de 
verwachtte uitbreiding of nieuw-
bouw van de Albert Heijn aan de 
Bleekersvaart. De omwonenden 
hebben zich inmiddels verenigd 
om ongewenste (hoog)bouw te-
gen te gaan. Ook de plannen 
voor het voormalige Nova Col-
lege lopen door in het jaar 2008. 
De nieuwe eigenaar wil op de-
ze plek huizen gaan bouwen, 
maar de omgeving maakte zich 
zorgen over de omvang van het 
plan. Vooral de afwikkeling van 
al het extra verkeer zien zij niet 
zitten, zeker nadat een directe 
ontsluiting van de nieuwe wijk 
op de Cruquiusweg onhaalbaar 
leek. De sportclubs op het sport-
complex waren niet tevreden. 
De velden van HFC Heemste-
de en VEW bleken niet bestand 
tegen het aantal trainingen en 
wedstrijden dat er op de velden 
werd afgewerkt. Alliance heeft 
haar extra kunstgrasveld weten 
binnen te slepen. Een statribu-
ne op het RCH terrein moet hier-
voor wijken. De invulling van de 
bestemming van het voormalige 
postkantoor aan de Binnenweg 
heeft voor de nodige beroering 
gezorgd. De Vomar had grootse 
bouwplannen maar stuitte op te-
genwerking van de gemeente en 
omwonenden. Voorlopig is de 
ruimte voor maximaal 5 jaar ver-
huurd. In deze periode zal er een 
definitief plan moeten komen. 

Bennebroek nieuwe kern van  
Bloemendaal
Volgens sommigen jammer, vol-
gens anderen gelukkig, besluit 
Bennebroek in 2009 op te gaan 
in de gemeente Bloemendaal. 
Het zich aansluiten bij Heemste-
de was ook een goede optie ge-
weest. Volgens de bestuurders 
van Bennebroek stelde Heem-
stede zich weinig coöperatief op 
en koos men daarom voor Bloe-
mendaal dat Bennebroek meer 
in haar waarde leekt te laten. De 
hevige stormen in januari was 
een aantal populieren in Heem-
stede net iets te veel. De scha-
de van het opruimen en preven-
tief ruimen van bomen kwam 
ten laste van de gemeente. De 
gedreven fractievoorzitter van  
GroenLinks Trudie van Drie heeft 
in 2007 afscheid genomen van de 
raad en vond in mevrouw Sabe-
lis een evenzo gedreven opvolg-
ster. De Heemsteder doet haar 
uiterste best om u ook in 2008 
te blijven informeren. Wij wensen 
u naast een gelukkig en gezond 
2008 ook veel leesplezier toe. 
Eric van Westerloo

Regels... niet altijd nuttig...
Regels, regels, als maar meer regels... vooral ook onzinnige 
regels! Volgens mij was het overheidsbeleid gericht op juist min-
der regels, maar er is er weer een gevonden, een gouden regel, 
een regel van ongeveer 100 miljoen euro. (500.000 transacties, 
200.00 euro per stuk) Het energie label voor ons huis! Nee we 
kunnen niet aan de hand van de gas,water en licht rekening zelf 
bepalen of een huis zuinig, zuiniger of het zuinigt is, de over-
heid gaat de burger weer eens ongevraagd helpen. Waarvoor 
eigenlijk? Het antwoord: We zijn niet energiebewust genoeg! 
Ik stel, dat de overheid nu eindelijk eens op moet houden met 
deze onzin. Verlaag de belasting of geef de bewoner een isolatie- 
uitkering in plaats van het creëren van een onzinnige nieuwe 
bedrijfstak, die alleen maar kosten veroorzaakt voor de bewo-
ners en geen feitelijke bijdrage levert aan een beter milieu. Wie 
is hier de echte vervuiler, juist, de overheid zelf loopt weer voor-
op.
Cees Leenders, Heemsteedsedreef 76, Heemstede

Ingezonden

Gift Op Eigen Wieken sigaar 
uit eigen doos?

Volgens  wethouder Sjaak Struijf is de zaak “Op Eigen Wieken” 
nu dan toch netjes  afgehandeld. Kan ik dan even samenvatten 
wat mij uit de kranten duidelijk is geworden? 

Er is een woningstichting - een stichting heeft overigens geen  
winstoogmerk - waarvan het bestuur na een jaar of tachtig vond 
dat het  welletjes was geweest. Op een mooie dag besloot men 
de hele handel te  verkopen aan een een vastgoedbedrijf (dat 
heeft tussen haakjes wel een  winstoogmerk) en met de op-
brengst “iets” te gaan doen. Omdat de stichters  van de stich-
ting de verkoop van de woningen heel vroeger al uitdrukkelijk  
hadden verboden moest dit obstakel nog wel even weggepoetst 
worden. Dat  moest eenvoudig lukken met een wijziging van de 
statuten en dat gebeurde dan  ook zonder veel ruchtbaarheid. 
Maar naast een paar oplettende huurders was  er natuurlijk ook 
weer iemand die zonodig de pret moest bederven. Die  laatste 
beweerde dat er begin jaren negentig  7 ton aan  renovatiesub-
sidie was gegeven, op voorwaarde dat de huizen niet zomaar  
verkocht mochten worden.  
Natuurlijk was deze voorwaarde niet  bekend bij het huidige 
stichtingsbestuur of de gemeente maar het bleek na  veel uit-
zoeken dan toch wel waar te zijn. Dat was pech want terug-
betalen van  de subsidie gaat ten kostte van de winst van de 
verkoop. Maar met een paar vruchtbare gesprekken tussen de 
“iets”-stichting en de gemeente is net voor  het nieuwe jaar 
overeengekomen dat de gemeente 300.000 euro terug krijgt van 
de stichting. Zo is de subsidie van 700.000 gulden uit 1990 te-
rugbetaald.

PARDON? 
Ik meen dat bij de invoering van de euro deze 2.20 gulden waard 
was. Dat zou betekenen dat  er omgerekend maar 660.000 gul-
den hoeft te worden terugbetaald. En dan  praten we nog niet 
eens over zoiets onbenulligs als de inflatie over 17  jaar... Elke 
bank die zulke bedragen uitleent en na 17 jaar tevreden is als  
er een lager bedrag wordt terugbetaald -zonder dat er ook zelfs 
maar rente  is betaald!- kan al heel snel zijn deuren sluiten. En 
dat noemt wethouder  dhr. drs Struif dan ook nog eens: “op een 
nette manier afgehandeld.” De  stichting heeft ook een verwron-
gen idee van de werkelijkheid want zij durven  het terugbetaalde 
bedrag zelfs te omschrijven als een gift. Ik noem het  daarente-
gen een sigaar uit eigen doos, maar wel een die ondertussen al 
half  is opgerookt. En zoals sigarenrokers weten: een halfopge-
rookte sigaar geeft  een vieze smaak. Ongeveer dezelfde smaak 
die ik krijg van het  stichtingsbestuur “Op Eigen Wieken” en een 
nogal naïef gemeentebestuur.
Of hebben we  hier juist te maken met een sluw gemeente- 
bestuur dat een groot deel van de  Rijkssubsidie na 17 jaar in 
eigen (Gemeente)kas laat glijden? Dan neem ik  natuurlijk alles 
terug: driewerf hulde en ga zo door! 

P. Turkenburg,  j. Rosenkrantzlaan 19, 2104 CC Heemstede.

Ingezonden
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Lezing Heemsteedse Trefpunt

Waterbeheersing in 
de 17e eeuw
Heemstede - De eerste lezing in het nieuwe jaar van het Heem-
steedse Trefpunt zal plaatsvinden op dinsdagmiddag 8 januari. De 
lezing wordt gepresenteerd door de heer drs. D. Aten, historicus bij 
het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Aan de hand 
van dia’s van historisch kaartenmateriaal en oude prenten wordt de 
lezing toegelicht. De complete ‘natte’ handelsoorlog om de beheer-
sing van de vaarten, sluizen, overtomen en dijkwegen tussen Hoorn, 
Alkmaar en Purmerend wordt aan de orde gesteld. Men zal zien hoe 
het Noord-Hollands landschap aan het begin van de 17e eeuw door 
de landaanwinning razendsnel veranderde en hoe de kaasstad Alk-
maar daar het meeste munt uit wist te slaan. Ook de opkomst van 
Purmerend als marktstad na de bedijking van de Beemster (1612), 
de Purmer (1622) en Wijde Wormer (1626) komt aan bod. U bent van 
harte welkom op de Trefpuntmiddag die om 14.30 uur begint in zaal 
1 van de Pinksterkerk, Camplaan 18. Eindtijd ca. 16.45 uur. Entree: 
2,50 euro.

Opbrengst parkeergeld naar goed doel
Op de zaterdagmiddag voor Kerst nog even vlug medicijnen op-
halen en dan naar de twee warenhuizen aan de overkant. Dom, 
dom, dom, stom! Giga rijen wachtenden voor u bij de kassa en 
dat duurt lang. Terug bij de auto, jawel, een prent... 27 min. te laat; 
kosten 49 euro. Goede, accurate parkeerwachters. Misschien kan 
de geïnde meeropbrengst van het parkeergeld naar een goed 
doel? Een mooie kerstgedachte: bijvoorbeeld War Child.
Anoniem, bij de redactie bekend

Ingezonden

Brandweer maakt 
wegdek vrij van olie
Bennebroek - Vrijdagmiddag 28 december rond 13.30 uur werd 
de brandweer van Heemstede opgeroepen om het wegdek van de 
Rijksstraatweg in Bennebroek te reinigen. Ter hoogte van nummer 
9, even voorbij Linnaeushof, lag een plasje olie op een parkeer-
plaats. De brandweer is ongeveer een half uur bezig geweest met 
het schoonmaken van de weg en kon daarna weer terug naar de 
kazerne. 

Foto’s en tekst: 
Evelien Wittenberg.

Leerhuis Heemstede
Heemstede -  Het Leerhuis nodigt geïnteresseerden graag uit 
voor een serie van vijf avonden in de eerste maanden van 2008. 
Het Heemsteedse Leerhuis heeft tot doel om als christenen en 
Joden samen te zoeken naar nieuw zicht op de bijbel en 
het samenleven van mensen. Er wordt geprobeerd duide-
lijk te maken dat de christelijke overlevering geworteld is in de 
joodse traditie. Ook in de tijd dat Jodendom en christendom tegen-
over elkaar sonden, werd de christelijke leer sterk beïnvloed - posi-
tief en negatief - door het Jodendom. Dit te onderzoeken, er empathie 
vooor op te wekken en vertrouwdheid mee te kweken is het doel van 
het leerhuis. Duidelijk zal zijn dat dit tot een voortdurend leerproces 
leidt, waarbij we nooit uitgeleerd raken. De eerste bijeenkomst is op 
17 januari. Informatie: mevrouw Collet-Hofman, tel. 5287086.

Cursussen Nordic Walking
Heemstede - Na de succesvolle Nordic Walking cursussen in 2007 
start GSV Heemstede begin januari met nieuwe cursussen voor be-
ginners en gevorderden. Bovendien zijn er loopgroepen voor men-
sen die de techniek al onder de knie hebben en die graag in groeps-
verband onder begeleiding van een instructeur elke week 1 a 1,5 uur 
op steeds wisselende plaatsen willen wandelen. Voor alle cursussen 
wordt gestart in het GSV Centrum, F Schubertlaan 37 in Heemstede. 
De beginnerscursussen van 6 lessen van 1,5 uur starten donder-
dagmiddag 10 januari om 13.30 uur en zaterdagochtend 12 januari 
om 10.15 uur. Deze cursussen zijn met gebruik van stokken van de 
vereniging. Dinsdagochtend 8 januari om 9.30 start de gevorderden 
cursus. Op zaterdagochtend 12 januari is de start van de loopgroe-
pen en dat is om 8.30 uur. De eerste keer wordt verzameld bij het 
GSV centrum. Elke week wordt in overleg met de deelnemers een 
andere locatie gekozen. Bij de loopgroepen kan eventueel ook ge-
bruik gemaakt worden van de stokken van de vereniging. Heel bij-
zonder bij GSV Heemstede is de groep van ouderen. Zij krijgen een 
aangepast aanbod op de zaterdagochtend vanaf ca 11.30 uur. Deze 
cursus is mede bedoeld voor ouderen die wat minder goed ter been 
zijn. Onder deskundige leiding kunnen ook zij de Nordic Walking 
techniek meester worden. Mede door het gebruik van de stokken 
zullen zij ervaren dat langer wandelen weer tot de mogelijkheden 
gaat behoren. Voor informatie: René Reeuwijk tel: 0238447496 of 
mobiel 0653582295. E mailen kan ook: nordic.w@upcmail.nl

Mazzeltov met Rolinha Kros
Klezmer van internationaal 
niveau in Oude Slot
Heemstede - Op donderdag 
10 januari komt de groep Maz-
zeltov samen met Rolinha Kross 
op uitnodiging van het Podium 
Oude Slot naar Heemstede. 

‘Jatten’ is een verrassend nieuw 
theaterconcert van deze mu-
sici. De afgelopen jaren toerde 
de groep langs de Nederlandse 
theaters met verschillende thea-
terprogramma’s, zoals ‘Sores en 
Gein’ en ‘Mishpoge’. Sinds het 
seizoen 2006/2007 speelt Maz-
zeltov het theaterconcert ‘Jat-
ten!’. Zangeres Rolinha Kross, 
klarinettist Gotfrid van Eck, vio-
liste Edith Mathot, accordeonist 
Harm van den Berg, bassist, ud-
speler Gregor Schaefer en gi-
tarist Harold Berghuis brengen 
deze avond hartverwarmende 
Joodse muziek. Samen met Willy 
Brill vertaalde Rolinha haar lie-
velingsliedjes uit diverse talen in 
het Jiddisch. Het is een spran-
kelend muzikaal experiment ge-
worden. Het resultaat is verbluf-
fend. Het Jiddisch komt tot le-
ven, niet alleen vanwege de be-
kendheid van het origineel, maar 
ook door het nieuwe arrange-

ment in Oost Europese stijl. Be-
kende liederen als ‘Windmills of 
your mind’, ‘Opzij’ van Herman 
van Veen en ‘Amsterdam’ van 
Jacques Brel klinken opeens als 
oeroude Jiddische klassiekers. 
Klezmer van internationaal ni-
veau zorgt voor een onvergete-
lijke avond in het Oude Slot.

De voorstelling begint 
20.15 uur in Het Oude Slot, 
ingang aan de Ringvaart-
laan, Heemstede.
Reserveren kaarten 06-
13133626 of voor de 
vostelling aan de zaal. 
www.podiumoudeslot.nl 
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Op de ingezonden brief van P. van Pruissen met het verzoek aan 
de politie om de fi etsen bij het station Heemstede-Aerdenhout 
te verwijderen, wil ik graag een andere kant van het verhaal la-
ten zien. Laatst ging ik op een vrijdagmiddag eens een keer op 
de fi ets naar dit station. Hoewel ik soms wel eens met de trein 
ga en dan meestal mijn auto in de buurt parkeer, leek het me 
sportief en makkelijker om de auto te laten staan. Zo hoefde 
ik tenminste geen (gratis) parkeerplaats te zoeken, vervolgens 
te lopen, de buggy mee te nemen om sneller met mijn jongste 
dochter naar het station te lopen, enz.
Kortom; de fi ets leek me makkelijker en sneller. Nou, dat heb ik ge-
weten. Er was geen enkele plek vrij in het fi etsenrek! Alles zat vol!
Ik heb me rot gezocht, want ik wilde niet a- sociaal zijn en hem 
op het trottoir parkeren, maar ja, de tijd drong en ik wilde graag 
de trein halen. Bovendien wilde ik niet al te ver lopen met mijn 
dochter (buggy had ik lekker thuis gelaten). Omwille van de tijd 
heb ik mijn fi ets uiteindelijk half in het rek gezet, tussen 2 fi etsen 
in maar hij stak helaas wel uit. Gelukkig was het maar voor kor-
te duur, hoog uit 2 uurtjes, maar toch ging ik met een vervelend 
gevoel de trein in en was ik blij dat mijn fi ets er nog stond toen 
ik terugkwam.  Hoewel ik begrijp dat Van Pruissen en andere 
Heemstedenaren last ondervinden van fi etsen die geplaatst zijn 
buiten het fi etsenrek bij het station, heb ik na mijn ervaring het 
verzoek aan de gemeente om de fi etsenstalling uit te breiden. Of 
zal ik volgende keer maar weer de auto pakken?
Lucinda Kuik, lekuik@gmail.com

Reactie op fi etsen buiten 
het rek bij Station
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SENIORENNIEUWS
Heemstede- De informatie voor deze rubriek  wordt verzorgd door de stichting Welzijn

Ouderen Heemstede (WOH), Lieven de Keylaan 24, Heemstede, tel: 023-528 85 10.

Samen eten
In 2008 werkt SWOH met het thema ‘De 
maaltijdkeuze van een speciale gast’.
Maandelijks nodigen wij een speciale gast 
uit aan tafel, die een menu naar eigen keu-
ze samenstelt en vertelt over haar/zijn werk-
zaamheden en hoe zij/hij tot de keuze van 
dit menu is gekomen. Op dinsdag 29 janu-
ari om 12.30 uur wordt men hartelijk welkom 
geheten door de gastvrouwen, in de grote 
zaal van WOH. De speciale gast is deze keer 
Ada Justman Jacob, ouderenadviseur Lo-
ket Heemstede. De maaltijd bestaat uit een 
voor-, hoofd- en nagerecht, 2 consumpties 
en wordt afgesloten met een kopje koffi e/
thee met iets lekkers.  Kosten: 9,50 euro. 
Vanaf dinsdag 8 januari zijn dinerbonnen te 
koop bij de receptie van WOH, op maandag 
t/m donderdag van 09.00-17.00 uur en op 
vrijdag van 09.00-13.00 uur. 

Dinsdag 29 januari Excursie naar Museum 
Boijmans van Beuningen
In Museum Boijmans Van Beuningen in Rot-
terdam wordt de Collectie Eén bezocht, een 
geheel nieuwe opstelling van de verzamelin-
gen van het museum. Van de 16e tot de 21e 
eeuw is de rijke Rotterdamse collectie in zijn 
volle kwaliteit te bewonderen, in samenspel 
met de architectuur van het museumgebouw 
van 1936 van stadsarchitect Van der Steur
Verzamelen: om 9.45 uur bij station Heemste-
de. Kosten (incl. entree, begeleiding en orga-
nisatie-kosten, excl. reiskosten, een eventu-
ele toeslag voor de tentoonstelling en con-
sumpties) 11,50 euro, MK 2,50 euro. 
Opgeven door betalen vóór donderdag 24 ja-
nuari bij Casca in de Luifel.

Museum Plus Bus
Voor senioren die zelf de reis niet meer kun-
nen of willen maken, verzorgt de Museum 
Plus Bus gratis één jaar lang dagtochten naar 
musea. Het betreft een nieuw initiatief be-
stemt voor senioren en ontwikkelt door ver-
schillende musea en fi nancieel ondersteund 
door de BankGiroLoterij. SWOH organiseert 
op maandag 31 maart een dagarrange-
ment, ’s morgens de Hermitage Amsterdam 
en aansluitend in de middag het Van Gogh 
Museum. Men wordt in de ochtend door een 
touringcar opgehaald bij de Bibliotheek, Ju-
lianaplein 1 in Heemstede en aan het einde 
van de middag wordt men weer terugge-
bracht. In het museum wordt u gastvrij ont-
vangen met koffi e of thee en daarna begint 
de  rondleiding. Tussen de middag kunt u op 
eigen gelegenheid (en voor eigen kosten) 
lunchen en volgt een bezoek aan het tweede 
museum.Vervoer door de touringcar en be-
zoek aan beide musea is gratis. Er kunnen 
maximaal 42 deelnemers deelnemen.Voor 
verdere inlichtingen en reserveren: Welzijn 
Ouderen Heemstede, Lieven de Keylaan 24 
op maandag t/m donderdag van 09.00-17.00 
uur en op vrijdag van 09.00-13.00 uur.

Activiteiten Casca
Het geheim van de dirigent Muzieklezing 
door André Kaart. Wat is het geheim van de 
man die tijdens een concert in het middel-
punt van de belangstelling staat en door een 
enkele handbeweging een heel orkest kan 
laten spelen?  André Kaart is o.a. dirigent van 
het operagezelschap Bel Canto uit Velsen.
Met meer dan 30 jaar ervaring vertelt hij en-
thousiast over muziek, zijn passie! Toegelicht 
met muzikale fragmenten. Iedereen mag 
proberen mee te dirigeren. Donderdag 24 ja-
nuari, aanvang 10.30 uur in Casca te Luifel. 
Entree 4 euro, voor 65+ 3,50 euro, reserveren 
voor 22 januari.

Website WOH
Informatie over WOH kan men vinden op de 
website: www.welzijnouderenheemstede.nl

Cursus Medical Health Program: 
Op gewicht in balans

Het nieuwe jaar is net begonnen 
en de goede voornemens zijn 
gemaakt. Bij veel mensen spelen 
daarbij gewicht en conditie een 
rol. Maar niet altijd is een ba-
lansdag afdoende. En die goede 
voornemens zijn ook weer snel 
vergeten. En als de kilo’s er al 
afgaan komen ze er vaak net zo 
hard weer aan. Tijd dus voor wat 
anders. Daarom heeft het Insti-
tuut voor Fysiotherapie Heem-
stede het Medical Health Pro-
gram opgestart. De deelnemers 
worden daarin begeleid om op 
hun streefgewicht te komen en 
te blijven en tevens een meer fi t-
te leefstijl  toe te passen. 

Wat is er nu zo kenmerkend 
aan dit programma?
Iedere deelnemer wordt indivi-
dueel begeleid. Daarnaast wordt 
in een kleine groep uitgebreid 
ingegaan op voeding, bewegen 
en eetgedrag. U wordt geïnfor-
meerd hoe u een lekkere maal-
tijd samenstelt volgens het ‘py-
ramide principe’. U leert etiket-
ten lezen …: Goed eten begint 
immers met het kopen van de 
juiste ingrediënten.
U leert hoe het jojo-effect on-
staat, waardoor het in het verle-
den zo vaak is mis gegaan. En er 
wordt aandacht besteed aan de 
positieve effecten van bewegen 
op uw gewicht en gezondheid. 
Veranderen van eetgewoontes 
betekent verandering van ge-
drag. U wordt gecoacht om dit 
keer wel te slagen. Daarbij helpt 

het om dit in een kleine groep 
te doen.
Tijdens het programma wordt 
gebruik gemaakt van de BIA-
meter (Bio-electrische Impe-
dantie Analyse). Met deze me-
ting wordt de samenstelling van 
het lichaam gemeten. Dat is een 
belangrijk onderdeel omdat er 
tijdens het afvallen alleen ver-
mindering van vet moet optre-
den en de spiermassa behou-
den moet blijven.
Tijdelijk wordt gebruik gemaakt 
van maaltijdvervangers. Zij be-
vatten de juiste voedingstof-
fen en hoeveelheid calorie-
en voor de eerste periode. Veel 
andere energiesparende dië-
ten bevatten onvoldoende voe-
dingsstoffen waardoor het
lichaam uit balans raakt.

Informatiebijeenkomst
Wanneer het bovenstaande uw 
interesse heeft, kom dan op 
dinsdag 29 januari om 20.00 
uur naar het Instituut voor Fy-
siotherapie Heemstede. Er is 
dan vrijblijvend een informa-
tie avond over het Medical He-
alth Program. Voor aanmelding 
of meer informatie, neem con-
tact op met: Gerlinda Star, Henk 
van Galen of Cyril Spronck, tel.
(023) 528 19 06 of per mail
info@fysio-heemstede.nl.

Ook kunt u de nodige infor-
matie vinden op hun website
www.fysio-heemstede.nl onder 
het kopje Specialisaties.

Heemstede – Heeft u ook goede voornemens…? Voelt u zich 
te zwaar, niet fi t genoeg…?Laat het niet bij voornemens! Kom 
in beweging en ga naar de informatiebijeenkomst over het 
Medical Health Program. Dat is een cursus om op gewicht en 
in balans te komen en te blijven.
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Saampjes in de Houttuinen 
Regio – Gevleugelde vrienden, dat zijn deze twee vogels die zo 
lekker bij elkaar gekropen zijn. De beestjes hebben een kooi in 
verzorgingstehuis De Houttuinen. Ze gaan daar niet anoniem 
door het leven. Hun namen wor-
den netjes aangeduid op een 
bordje: Zilver en Diamant. Pra-
ten eh.. Fluiten is Zilver en praten 
Diamant laten we maar zeggen.

Nieuwjaarswedstrijd met 
monsterscore voor Kon. HFC
Regio - Voor de 75st maal werd 
op 1 januari de wedstrijd tussen 
een team van oud spelers van 
het Nederlands elftal en de Kon. 
HFC gespeeld. De ploeg van de 
ex Oranje spelers bracht op pa-
pier een uitstekend elftal op de 
been. Coach Sjaak Swart had 
Stanley Menzo als doelman mee-
genomen en de meervoudige in-
ternationals Peter Houtman, Wim 
Jonk Simon Tahamata, Aron Win-
ter, Richard Witschge, Barry van 
Galen, Peter Houtman, Ben Wijn-
stekers, John van den Brom en 
John Bosman. Het leek voor de 
Kon. HFC een hele kluif te wor-
den om de van routine overlo-
pende ploeg, waarvan een groot 
aantal spelers nog wekelijks trai-
nen en spelen, te verslaan. De 
bijna  2000 toeschouwers gin-
gen er, na het uitwisselen van de 
nieuwjaarswensen, eens goed 
voor zitten. De basis voor de uit-
eindelijke monsterscore van 6-
1 in het voordeel van HFC werd 
gelegd in de eerste minuten van 
de wedstrijd. Al na vijfminuten 
werd het, na een afgemeten pass 
van Joost Cornelissen, 1-0 door 

Bart Nelis. De schrik zat er bij 
de Oranje mannen in en dit was 
voor hen het sein de bakens te 
verzetten. Er werd vooral  op het 
middenveld gespeeld. Bosman 
en Houtman zorgde voor het 
HFC doel voor enig gevaar maar 
echte kansen kregen zij niet. De 
inzet van de Oranje spelers was 
onvoldoende om het frisse en 
snel combinerende HFC goed 
partij te geven. Met name We-
sley Kamerbeek was voor de ver-
dediging van Oranje een voor-
durende bron van gevaar. Hij 
was het ook die na 20 minuten 
de bal achter doelman Menzo in 
het doel liet verdwijnen, waar-
bij Menzo niet geheel vrijuit leek 
te gaan. HFC doelman van Ros-
sen moest een paar maal in ac-
tie komen bij doelpogingen van 
Barry van Galen en John Bosman 
maar echt gevaarlijk werd Oranje 
niet. De tweedehelft bracht een 
nog feller HFC en een nog on-
machtiger  Oranje binnen de lij-
nen. HFC was heer en meester 
en de Oranje mannen kwamen 
niet in hun zo geliefde spel van 
weinig lopen en het direct spe-

len van de bal, gekoppeld aan 
een uitgekiend positiespel. Na 
een afgemeten pass van Wesley 
Kamerbeek was het spits Pascal 
Averdijk die eenvoudig kon sco-
ren omdat de verdediging van 
Oranje, niet voor de eerste keer 
trouwens, geheel uit positie was 
gespeeld. In de laatste twintig 
minuten van de wedstrijd waren 
het wederom Averdijk, Kamer-
beek en Nelis die HFC op een to-
taal van zes doelpunten brach-
ten. De Oranje mannen wisten, 
nadat HFC al met 5-0 voor stond, 
te scoren. Via een meesterlijke 
lob van Aron Winter werd, de in 
de tweedehelft ingevallen, doel-
man Tim Wiering gepasseerd. Bij 
vlagen wisten de oud internatio-
nals te tonen dat zij technisch 
nog veel bagage in huis hebben 
en op die momenten is het smul-
len voor het publiek. Na afloop 
gaven de Oranje spelers ruiter-
lijk toe dat dit HFC voor hen een 
maatje te groot was. Op inzet en 
snelheid zijn wij verslagen. Over 
precies een jaar krijgt Oranje een 
herkansing. 
Eric van Westerloo

Regio - In de regio Kennemerland hebben zich gedurende de 
oud&nieuwviering geen grote ordeverstoringen voorgedaan. 
Wel was er een zeer grote brand in een groot bedrijvenpand 
in Haarlem. Bij een brand in een kinderboerderij in Heemskerk 
zijn veel dieren omgekomen maar bij een brand in een mane-
geschuur in Heemskerk konden de paarden worden gered.Er 
zijn gedurende de avond en nacht van tal van vernielingen ge-
weest van afvalbakken, brievenbussen, bushokjes, ruiten, auto’s 
en straatmeubilair. Verder zijn er in de regio veel kleine brand-
jes gemeld. Daarnaast zijn veel meldingen binnengekomen van 
overlast door vuurwerk gooiende jongeren. 

In Haarlem zijn gedurende de avond en nacht op verschillende 
plaatsen in de stad dertien personen aangehouden voor versto-
ring van de openbare orde, bedreiging van politiemensen, beledi-
ging, vernieling en geweldpleging. In Zandvoort is een 15-jarige 
jongen zwaar gewond geraakt aan zijn oog. Hij was rond 01.00 
uur vuurwerkresten aan het opruimen aan Kromboomsveld toen 
er tussen de resten nog een actief stukje vuurwerk bleek te zitten. 
Hij is voor behandeling naar een ziekenhuis gebracht.

Veel overlast vuurwerk 
in regio Kennemerland

Dikke Blomberg
DJ bij Swingsteesjun
Regio - De befaamde dj en 
producer Tom Blomberg, allias 
De Dikke Blomberg, draait za-
terdag 5 januari voor het eerst 
bij Swingsteesjun in Haarlem. 
Tom Blomberg is al een paar 
jaar een fan van Swingstees-
jun. Dit weekend treedt hij 
voor het eerst op als dj in de 
rookvrije danstempel.
 
Tom is allereerst bekend om het 
werk wat hij heeft gedaan met 
Frits Spits in zijn radio program-
ma De NOS-Avondspits. Hij was 

de radioproducer, verving Frits 
tijdens vakanties en dergelij-
ke maar was ook ‘souffleur’ van 
“de leuke muziekweetjes”. Van-
wege zijn enceclopedische ken-
nis van de muziek ontstond de 
term “De Dikke Blomberg” en 
“Het Standaard Werk” voor het 
boek dat hij heeft uitgegeven. 
Dit als variant op het woorden-
boek “De Dikke Vandale” die het 
standaard werk is voor de Ne-
derlandse taal. Tijdens de afge-
lopen Top 2000 van 2007 waren 
nog regelmatig Frits zijn verwij-

zingen naar dit standaardwerk 
te horen. Tom heeft een Wikipe-
dia pagina, een site: Vandaagin-
demuziek.nl. Hij is werkzaam bij 
Radio Gelderland. Na zijn radio-
show in het oosten van het land 
komt hij in sneltreinvaart naar 
Swingsteesjun. De avond duurt 
van 20.00 tot 01.00 uur. Meer in-
formatie: www.swingsteesjun.nl

Regio - De Parkinson Patiënten Vereniging ver-
zorgt op iedere tweede woensdag  van de maand 
een inloopuur in het Spaarne Ziekenhuis Hoofd-
dorp. Op woensdag 9 januari 2008  zijn tussen 
14.00 - 15.00 uur zijn 2 leden van de vereniging 
aanwezig om iedereen, die meer wil weten over 

de ziekte van Parkinson persoonlijk te woord te 
staan. Zij zijn voor u bereikbaar in het Informa-
tiepunt Zorg Spaarnepoort in de centrale hal van 
het Spaarne Ziekenhuis locatie Hoofddorp.Wilt u 
meer weten, dan kunt u contact opnemen met 
mevr. R.F. de Vries (van de vereniging) (023) 53 38 
658 of met het Informatiepunt Zorg Spaarnepoort 
van het Spaarne Ziekenhuis, (023) 890 83 60.

Parkinson inloopmiddag
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Winterwonderland HeemstedeWinterwonderland Heemstede

Heemstede – Het was 
uitzonderlijk fotogeniek 
weer, het weekend voor 
Kerst. Vooral in het licht 
gezien van het ‘weer-
feit’ dat 2007 een van de 
warmste jaren van de 
eeuw was, alleen 2006 
was nog warmer. Zacht 
weer dus, vorig jaar. Daar-
om was het zo schitterend 
dat we net voor kerst een 
paar koude dagen met rijp 
en een dun laagje sneeuw 
cadeau kregen. Toen za-
terdag 22 december ook 
nog een mooie blauwe 
hemel te zien was, gingen 
veel mensen met de foto-
camera op pad. Nog even 
nagenieten van het win-
terweer van 2007, bijvoor-
beeld met de foto’s van 
Eric Wildschut en Corrien 
Visser, beiden uit Heem-
stede.



Heemstede

NIEUWS

Eind december heeft u de afvalkalender en de 

sticker voor het nieuwe jaar ontvangen. De 

kalender voor 2008 is in een nieuw jasje ge-

stoken. Zo staan de inzamelwijken nu op een 

plattegrond weergegeven. Daarnaast biedt 

de afvalkalender belangrijke infor matie over 

een aantal wijzigingen in de afval inzameling.

Wat verandert er in 2008?

Nieuwe wijkindeling
Doordat de afvalinzameling op woensdag 

is komen te vervallen, zijn de inzamelwijken 

in Heemstede anders ingedeeld. De dag 

waarop u gewend was groene en grijze rol-

emmer buiten te zetten kan daarom veran-

derd zijn. Op de kalender staat precies 

aangegeven op welke dag uw rolemmer 

geleegd wordt.

In 2008 worden de volgende extra diensten 

geboden:

Takkenrondes
In de praktijk is gebleken dat in het voor- 

en najaar veel takken en snoeihout via de 

gft-rolemmer wordt aangeboden. Ook kwa-

men vaak takken als grofvuil in de afval-

stroom terecht. Daarom wordt in 2008 

gestart met de zogenaamde takkenrondes.

Twee keer per jaar, in april en november, 

kunt u zonder een afspraak te maken snoei-

hout en/of takken aanbieden. De inzameling 

van snoeihout en/of takken gebeurt op een 

gft-inzameldag. Op de afvalkalender staan 

de inzameldagen voor uw wijk aangegeven.

Afspraak grofvuil ophalen nu 
ook via internet
Grofvuil kunt u alle dagen (behalve op 

zondag) wegbrengen naar de milieustraat 

aan de Cruquiusweg. U kunt via de website 

www.meerlanden.nl een afspraak maken 

voor het ophalen van grofvuil.

Uiteraard blijft het ook mogelijk een telefo-

nische afspraak te maken bij de afdeling 

Publieksinformatie van De Meerlanden via 

(0297) 38 17 17.

Adresgegevens & openingstijden
Gemeentekantoor, Havenstraat 87, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede
Telefoon: (023) 548 58 68. Fax: (023) 548 57 00. E-mail: gemeente@heemstede.nl 
Website: www.heemstede.nl
Openingstijden: maandag t/m donderdag van 08.30 - 17.00 uur en vrijdag van 08.30 - 16.00 uur.

Sociale Zaken en Bouw- en Woningtoezicht:
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur.

Burgerzaken:
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.30 - 13.00 uur. 
Maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag alleen op afspraak. Telefoon: (023) 548 58 68
Woensdag van 08.30 - 16.30 uur, donderdagavond van 18.30 - 19.30 uur (alleen voor het 
aanvragen en afhalen van reisdocumenten en rijbewijzen).

Afhaalbalie (reisdocumenten en rijbewijzen):
Maandag, dinsdag, donderdag van 08.30 - 16.00 uur. Woensdag van 08.30 - 16.30 uur.
Vrijdag van 08.30 - 13.00 uur.

I N F O R M A T I E  V A N  D E  G E M E E N T E  H E E M S T E D E  -  4  J A N U A R I  2 0 0 8

Woensdag 9 januari 2008
Kerstboomverbranding op het trapveldje 
aan de Vrijheidsdreef
Inleveren boom
Op woensdag 9 januari tussen 13.30 en 

16.00 uur kunnen bomen worden ingele-

verd op de volgende plaatsen:

- Hoek Zandvoortselaan/Zandvoorter Allee 

- Winkelgalerij Glipperdreef 

- Jan Miense Molenaerplein 

- Parkeerterrein Köhnstammlaan 

- Trapveldje Vrijheidsdreef (tot 18.00 uur)

Voor iedere ingeleverde kerstboom ontvangt 

men een lootje en € 0,20. Ook dit jaar zijn 

er weer mooie prijzen te winnen.

Programma
De trekking van de loterij vindt plaats om 

18.45 uur en wordt verricht door burge-

meester Marianne Heeremans.

Direct na de trekking begint de verbranding 

van de ingezamelde kerstbomen om 

± 19.00 uur. 

Jachthoornblazersgroep ’t Panneland zal 

het geheel muzikaal opluisteren. De vrien-

den van de kinderboerderij Heemstede 

schenken (gratis) warme chocolademelk.

Gewonnen prijzen kunnen direct na de 

trekking worden afgehaald bij de brand-

weer op het trapveldje en vanaf donderdag 

10 januari bij de informatiebalie van het 

gemeente kantoor aan de Havenstraat.

Afsluiting Vrijheidsdreef
In verband met de kerstboomverbranding 

is de Vrijheidsdreef op 9 januari 2008 

van 18.00 tot 22.00 uur afgesloten voor 

auto verkeer. Houders van een invaliden-

parkeerkaart kunnen wel op de Vrijheids-

dreef parkeren.

Belangrijke wijzigingen afvalinzameling Heemstede
Afvalkalender 2008 binnenkort in uw brievenbus

www.heemstede.nl
Op de gemeentelijke website vindt u uitgebreide informatie over wonen, 
werken en recreëren in Heemstede. Bezoek www.heemstede.nl voor het 
digitale loket (producten en diensten), uitgebreide politieke informatie, de 
officiële mededelingen (bouwvergunningen e.d.) en informatie over pro-
jecten in Heemstede.

Nieuwjaarsreceptie
U bent van harte welkom op de 

nieuwjaars receptie van de gemeente 

Heemstede op maandag 7 januari 

2008. De receptie vindt plaats in de 

kantine van het gemeente kantoor (3e 

verdieping) aan de Havenstraat 87, 

tussen 19.30 en 21.00 uur. Burge-

meester Marianne Heeremans houdt 

rond 20.00 uur een toespraak. Voor 

een hapje, een drankje en muziek 

wordt gezorgd.      Graag tot dan!

In deze HeemstedeNieuws 
vindt u o.a. informatie over:

• Bouwplannen

•  Bestemmingsplan

•  Wet milieubeheer

• Loket Heemstede

Gemeentegids 
online?

www.heemstede.nl



Een oud pand komt tot leven in Heemstede
Heemstede - Dat Heemstede aan het upgraden is zal niemand 
ontgaan zijn. Na de komst van onder andere  Riviera Maison 
en Maison de Bonneterie  heeft Heemstede vanaf  januari ook 
een exclusieve fitnessclub. FM HealthClub opent 5 januari 
haar deuren.

De Bollenschuur op de Kerklaan, 
achter De Zwart interieur,  heeft 
in de afgelopen maanden een 
ware metamorfose ondergaan. 
Bij de restauratie zijn de ka-
rakteristieke elementen van het 
pand geheel gerenoveerd of 
vernieuwd. De gehele restau-
ratie heeft in totaal 3 maanden 
geduurd. Het resultaat is in een 
woord te omschrijven: ‘uniek’. 
Een echte aanwinst voor de ge-
meente Heemstede die een van 
haar oudste panden weer tot le-
ven ziet komen.

Het concept van de FM He-
althClub is net zo uniek als het 
pand. Leden trainen volgens het 
zelf ontwikkelde GELUK systeem 
met achtergrondmuziek, speci-
aal ontwikkeld voor de club. Zo 
zorgt het GELUK systeem voor 

een goede fysieke 
inspanning en de 
zonnebank, mas-
sagebank en in-
fraroodsauna voor 
een perfecte ont-
spanning. Bij de 
FM HealthClub 
draait het om 
kwaliteit, service 
en exclusiviteit. 
Dat het nieu-
we concept aan-
slaat blijkt wel uit de vele re-
acties tijdens de previewda-
gen in december. Velen maak-
ten al de stap om lid te wor-
den van de club ondanks dat er 
nog druk verbouwt werd. Afge-
lopen week zijn  de eerste le-
den begonnen met trainen.                                                                                          
“Van de leden krijgen we veel 
positieve reacties, zij waarderen 

de kleinschaligheid en vinden 
de club een aangename plek 
om even lekker te sporten en 
daarna weer heerlijk te ontspan-
nen” aldus clubmanager Michel
Weijers. De officiële opening van 
de club is zaterdag 5 januari en 
zondag 6 januari van 10.00 uur 
tot 16.00 uur, iedereen is uitge-
nodigd om langs te komen.
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Aanvragen bouwvergunning
2007.350 het plaatsen van een reclamebord Cruquiusweg 29

Aanvragen monumentenvergunning
2007.346  het verbouwen van de keuken van  Groenendaal 3

restaurant ‘landgoed Groenendaal’

Bouwplannen

Loket Heemstede
Heemstede heeft één centrale plek waar u 

voor al uw vragen op het gebied van wo nen, 

zorg en welzijn terecht kunt, namelijk Loket 

Heemstede aan de Blekersvaartweg 84. 

Of het nu gaat om het aanvragen van een 

voorziening in het kader van de Wet maat-

schappelijke ondersteuning (zoals hulp bij 

het huishouden, OV-taxi, aanpassingen in 

de woning of een rolstoel) of om informatie 

en advies, wij helpen u graag verder.

Iedere werkdag tussen 09.00 en 12.00 uur 

kunt u, zonder afspraak, bij het Loket langs-

komen. U kunt ons ook bellen om uw vraag 

te stellen.

Loket Heemstede
Blekersvaartweg 84 (hoek Koediefslaan-

Blekersvaartweg). Telefoon (023) 548 30 40

Openingstijden: maandag tot en met vrij-

dag van 09.00 tot 12.00 uur.

HeemstedeMail is de gratis berich tenservice van de gemeente. Word 

abonnee via www.heemstede.nl en ontvang periodiek een e-mailbericht 

met nieuws op maat van de gemeente.

HeemstedeMail

Verzoek vrijstelling bestemmingsplan 
2007.330 het uitbreiden van een woonhuis  Burgemeester van Lennepweg 24

Het verzoek en het ontwerpbesluit liggen vanaf  03-01-2008 gedurende 6 weken van 08.30 

- 13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht aan de Havenstraat 87. U 

kunt hierover uw zienswijze aan de gemeente kenbaar maken. Voor nadere informatie over 

het vrijstellingsverzoek kunt u zich wenden tot M. Jansen van de afdeling Bouw- en 

Woningtoezicht, telefoon: (023) 548 57 52.

Bestemmingsplan

Het college van B&W van Heemstede maakt 

hierbij bekend dat zij op grond van artikel 

10.63, tweede lid Wet milieubeheer onthef-

fing heeft verleend aan de gemeente voor 

het verbranden van kerstbomen op woens-

dag 9 januari van 19.00 tot 23.00 op het 

trapveldje aan de Vrijheidsdreef.

Tegen het besluit tot ontheffing is bezwaar 

mogelijk. Het besluit ligt gedurende 6 weken 

ter inzage in het gemeentekantoor en bij 

de bibliotheek Heemstede.

Wet milieubeheer

Bezwaar maken of uw mening kenbaar maken 

U kunt 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 burge meester 
en wethouders, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. 
Over onderwerpen waarover nog geen beslissing is genomen kunt u uw mening/zienswijze aan 
de gemeente kenbaar maken (m.u.v. de aanvragen over bouwplannen). Richt hiertoe binnen de 
termijn van ter inzage legging, schriftelijk uw reactie aan het college van burge meester en wet-
houders, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Uw reactie zal bij de besluitvorming worden betrokken.

Meer weten? 
Neem contact op met de gemeente, telefoon (023) 548 58 68, of e-mail: gemeente@heemstede.nl.

Ter inzage
Stukken liggen gedurende openingstijden ter inzage in het gemeentekantoor (Havenstraat 87). 
Tevens zijn de stukken in te zien in de gemeentelijke openbare bibliotheek (Julianaplein 1). 

Meld dit bij de Serviceteams
De gemeente Heemstede beschikt over serviceteams om kleinere onderhouds werk zaam-
heden uit te voeren en klach ten te verhelpen die niet meer dan één tot twee dagen vergen. 
De werkzaamheden kunnen betrekking hebben op straten, wegen, straat verlichting, straat-
meubilair (banken en speeltoestellen), verkeers- en straatnaamborden, openbare groen-
voorzieningen etc.
Bel het speciale telefoonnummer (023) 548 57 62 of vul het formulier in op de homepage 
van de gemeentelijke website (www.heemstede.nl). U kunt ook een brief schrijven aan: 
Gemeente Heemstede, t.a.v. Serviceteams, Antwoordnummer 8, 2100 VB Heemstede 
(geen postzegel nodig).

HeemstedeNieuws


