
Heemstede - De sneeuw is in 
ijzel overgegaan en de verwach-
ting is dat het weer voorlopig 
nog winters blijft. Dit heeft het 
college van burgemeester en 
wethouders (B&W) doen beslui-
ten extra middelen in te zetten 
bij de bestrijding van gladheid. 
In alle woonwijken in Heemste-
de wordt op de wegen vanaf  5 
januari zand gestrooid. Zand is 
effectiever op wegen waar niet 
veel gereden wordt. Zo heeft 
bijvoorbeeld zout dat gestrooid 
is op het fietspad bij de Zand-
voortselaan onvoldoende effect 
gehad omdat er te weinig op ge-
reden werd.

Strooizout ophalen
Daarnaast kunnen alle inwoners 
van Heemstede bij de milieu-
straat strooizand ophalen, zelf 
even zak of emmer meenemen 
en zolang de voorraad strekt. 
Zo kunt u ook zelf iets doen aan 
gevaarlijke situaties in uw eigen 
straat. De milieustraat, Cruqui-
usweg 47, is geopend van maan-
dag t/m vrijdag van 08.00 - 16.30 
uur. Elke zaterdag is de milieu- 
straat geopend van 09.00 - 16.00 
uur. 
De prioriteit blijft liggen bij het 

strooien van de doorgaande we-
gen en fietspaden, en dus bij 
het uitvoeren van het gladheid-
bestrijdingsplan 2009-2010 (zie 
www.heemstede.nl). Het colle-
ge van B&W vindt de huidige 
omstandigheden echter zo be-
zwaarlijk dat besloten is in aan-
vulling op dit plan nu ook in de 
woonwijken te strooien. 

Medewerkers van de gemeen-
te, De Meerlanden en Paswerk 
blijven zich gezamenlijk  inzet-
ten om wegen, fiets- en voet-
paden goed begaanbaar te ma-
ken, niet alleen machinaal maar 
óók handmatig op plaatsen die 
niet met strooiwagens bereik-
baar zijn.

Heemstede - Het geloof in het 
Wilhelminaplein is sinds eni-
ge tijd versterkt door de komst 
van tuinontwerper Bart Hoes, 
die gevestigd is op het Wilhel-
minaplein 22. In zijn ‘tuinwinkel’ 
kunt u aanschuiven op meubi-
lair van Piet Boon en even zijn 
tuinboeken inkijken, vast even 
spelen met de nieuwste tuin-
afscheiding ‘sticks’ en zijn ont-
werpen van landschappen en 
tuinen aan de wanden bekij-
ken. Vanaf 16 januari, iedere 
zaterdag om 18.00 uur, speelt 
Bart de hoofdrol in vier RTL uit-
zendingen van Eigen Huis en 
Tuin. In een nieuwbouwlocatie 
in Alphen aan de Rijn maakt hij 
een moderne daktuin. Met Bart 
Hoes krijgt het programma een 
heel andere aanpak. Hij is ge-
filmd in zijn tuinatelier op het 
Wilhelminaplein en geeft uitleg 
over nieuwe moderne materia-
len.
Was het vroeger een program-
ma met de bekende materia-
len uit de grote bouwmarkten, 
het zijn nu nieuwe meest on-
bekende materialen en vorm-
geving die de aandacht vragen 
en krijgen. Met Sticks uit glas-
vezel kan je ruimtes optisch ver-
delen en privacy creëren waar 
nodig, binnen of buiten, zonder 
het gevoel van ‘ruimte’ te verlie-
zen. Door zijn afmetingen kun je 
zoveel Sticks combineren als je 
wilt, ze in alle mogelijke combi-
naties plaatsen om zo je eigen 

‘plaatsje’ te maken. Dat plaatsje 
kan ingevuld worden met tuin-
meubelen uit de collectie ‘Bui-
tenleven’ van de bekende desig-
ner Piet Boon. Waarmee het ver-
schil tussen buiten- en binnen-
leven verdwijnt. Of met Suniture 
outdoor sofa`s, grote zachte zit-
blokken voor buiten. Of verlich-
te zitbanken die zelfs als ice-bar 
te gebruiken zijn. Tuinmeubelen 
in kleur, aluminium en kunst-
stof. Dus weer en windbesten-
dig. Grote vazen en potten in 
cortenstaal, het weervaste staal 
met die typische roestkleur die 
zo mooi past in de moderne tuin. 
In de daktuin van slechts 40 m2 
laat Bart zijn ervaring van 25 jaar 
tuinarchitectuur en landschap-
ontwerp samenkomen met de 
toepassing van moderne ma-
terialen en vooral vormgeving 
met een uitzonderlijke ruimte-
lijke werking. Een verkwikkende 
aanpak van een stedelijk land-
schap, waarbij je maar niet moet 

stilstaan dat het gaat om 40 m2. 
Om stil van te worden! 

Levende tuinen
“Het is voor mij één van de, 
zo niet het belangrijkste facet 
van wat ontwerpen zo boeiend 
maakt: de voldoening als na de 
aanleg blijkt dat fantasie wer-
kelijkheid is geworden. De ver-
wondering en het plezier waar-
mee de eigenaars van hun tuin 
genieten, vormt de kroon op je 
werk.” Tuin- en landschapsont-
werper Bart Hoes  heeft zijn idee-
en over tuinen en landschappen 
vastgelegd in boeken als Leven-
de Tuinen en Tuinen.  Hij kan op 
een toegankelijke manier zicht-
baar maken aan een groot pu-
bliek wat je met moderne mate-
rialen op weinig vierkante me-
ters kan maken.  Vanaf 16 janu-
ari vier zaterdagen om 18.00 uur 
op RTL 4 te zien in het program-
ma Eigen Huis en Tuin.
Ton van den Brink
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. Uw 
ingezonden brief dient echter 
ondertekend te zijn met naam 
en adres, telefoon of e-mail-
adres. De redactie behoudt het 
recht brieven in te korten of te 
weigeren.

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

WWW.HEEmsTEDEr.nl

van 1930
P2: Bijzonder Heemsteeds Nieuws

(redactie@heemsteder.nl)

Gevraagd: 
Schaatsfoto’s!
Heemstede – Koning Winter 
heeft zich tijdelijk gevestigd in 
Holland en brengt hier en daar 
sneeuw, maar vooral ook vorst. 
En dat betekent – het Journaal 
liet het al zien – dat schaatsfa-
brieken overuren maken. Een 
paar dagen/nachten goed vrie-
zen en dan het ijs op. Een be-
tere buitensport is ‘s winters 
niet denkbaar. Dus: schaatsen 
uit het vet! Of uit het schap van 
de winkel, als u nieuwe nodig 
heeft. 
Let wel: het ijs moet vanzelfspre-
kend dik genoeg zijn om veilig 
uw tochtje te maken. Houd altijd 
de ijsberichten in de gaten die 
diverse media naar buiten bren-
gen. De redactie van de Heem-
steder hoopt dat u uw camera 
meeneemt om leuke plaatjes te 
schieten. Stuur de mooiste naar: 
redactie@heemsteder.nl en wie 
weet, prijkt uw foto wel in de 
krant van volgende week! Veel 
schaatsplezier!

Heemstede – Zie hier de berg kerstbomen die Thomas, Michael, Denisse Diependaal en Bas van Hou-
ten hebben verzameld! Allemaal voor de grote kerstbomenverbranding, die woensdagavond plaats gaat 
vinden. Petje af voor zoveel verzameldrift met deze kou. (Foto: Mariel Brand.)

Alle kerstbomen ver-zá-me-len...!!

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, Visserstraat 10, 1431 GJ Aalsmeer.
Inzendingen van foto´s kunnen niet worden geplaatst.

Ik ben gek op je 
(anonieme inzending)

 Ik ben gek op je ogen,
Ik ben gek op je haar,
Ik ben gek op je stem,

Je lach,
Je gebaar.

 
Ik ben gek op je loopje,
Ik ben gek op je oren,

Ik ben gek op je tanden,
Je wijze woorden.

 
Op z’n kortst gezegd: ik hou van jou!

 
Maar ik wil niet meer gek op je zijn,

Weet je wat het is?
Het doet me pijn!

 
Dit is iets wat niemand je nog gezegd heeft,

Ik ben gewoon te bang dat het niet wederzijds is.
 

Weet je wat het nog meer is?
Als ik het je zeg,

En mijn angst blijkt waar te zijn,
Des te groter mijn gemis.

 
Nu gaan we met elkaar om als twee gewone mensen,

En stel dat je dan afstand wil nemen,
Dan kan ik alleen nog maar wensen,

Dat ik terug kon in de tijd,
want dan ben ik je kwijt.

Dichtstorten

Vermist!
Sinds vrijdag 1 januari is onze 
kater vermist. We missen hem 
verschrikkelijk!! Kenmerken: 
Zwart met witte poten, witte bef, 
witte buik en half wit snoet-
je. Wit puntje aan zijn staart 
met 2 witte cirkeltjes. Zij 
naam is: Whitesox Lauten-
slager. Reacties gaarne naar: 
Billitonstraat 4, 2103 XB Heem-
stede, tel. 023-5475870 of 
06 38123286. Heeft u hem ge-
zien wilt u ons dat laten weten? 
Wilt u ook in de schuur kijken?
Fam. Lautenslager.

INGEZONDEN

Dankwoord bakkerij Kniese
Mede namens ons gezin 
willen wij, Cees en Lotty 
Kniese, iedereen bedan-
ken, die op welke wijze 
dan ook, ons heeft laten 
merken dat al die jaren 
van aandacht en zorg 
voor onze producten, 
zo gewaardeerd is. De 
mooiste bossen bloe-
men, cadeaubonnen en 
zoveel lieve brieven en kaarten, met al die persoonlijke wensen 
en herinneringen, daar werden wij helemaal stil en verlegen van. 
Omdat het niet mogelijk is, ieder persoonlijk te bedanken, doen 
we het op deze wijze. Gelukkig zullen we veel van u, hier en daar 
in Heemstede of Hoofddorp, vast wel eens tegenkomen en een 
gezellig praatje is dan snel gemaakt. We wensen u allen al het 
goede en wie weet tot snel.   
Cees & Lotty Kniese

INGEZONDEN
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Jubileumjaar ten einde...
Oudejaarsavond 
Harmonie St. Michael
Heemstede – Waar in terug-
blikken naar het verleden jaar 
meestal wat melancholie kan 
binnensluipen, stond pastor 
Paul Visser liever even stil bij 
de boodschap van hoop en ver-
trouwen en perspectief voor de 
toekomst in de oudejaarsviering 
op 31 december in de Bavokerk. 
In een lied dat de Harmonie zo 
mooi kon begeleiden zongen 
de vele bezoekers van de oude-
jaarsbijeenkomst heel toepasse-
lijk:

Ga dan op weg en schud af, al 

je twijfels en zorgen. Ga en ont-
dek wat vandaag nog voor jou is 
verborgen. Houd op het licht al-
tijd op je ogen gericht. Dat zal je 
kracht zijn voor morgen.

Harmonie St. Michael nam met 
een Solemn Melody, een  Plech-
tige Melodie, afscheid van het 
jubileumjaar 2009 in een ou-
dejaarsviering in de St, Bavol-
kerk.  Een jubileumjaar dat rijk 
gevuld was met optredens. In 
Januari met een uitvoering van 
de Deutsche Messe in de Bavo-
kerk, in februari het Kindercon-

cert Peter en de wolf met Frank 
Groothof in de aula van Colle-
ge Hageveld. In de zomermaan-
den buurtconcerten op diverse 
plaatsen in Heemstede, in okto-
ber in Hageveld een spetterend 
jubileumconcert met zange-
res Leoni Jansen en met kerst-
mis een uitvoering met de zang-
groep Cigale. In dat jubileumjaar 
kreeg men de financiering rond 
van de restauratie van het bijna 
honderd jaar oude vaandel, dat 
nu weer vol trots bij de concer-
ten getoond wordt. 
Met een indrukwekkend ‘Land 
of Hope en Glory’, met tekst van 
pastor IJs Tuijn, werd het ou-
de jaar afgesloten door Harmo-
nie St. Michael, die met hoop en 
glorie aan een nieuwe honderd-
jarige geschiedenis begint met 
het motto ‘Ga dan op weg en 
laat de hoop je leiden’. 
Ton van den Brink

Het koor dat zal optreden:
Malle Babbe.

Nieuwjaarsconcert in de Oude Kerk
Heemstede - De serie Thee-
concerten in de Oude kerk 
aan het Wilhelminaplein 
te Heemstede begint het 
nieuwe jaar op 17 januari met 
een concert van het Vrou-
wenkoor Malle Babbe. Het 
concert begint om 15.00 uur 
en zal een uur duren. De or-
ganisatie raadt u aan tijdig te 
komen.

Dit vrolijke, vaak ontroerende 
koor onder de bezielende be-
geleiding van Leny van Schaik 
wordt van harte aanbevolen. Een 
greep uit het optreden: Het Rus-
sische ‘Onze Vader’, ‘Hoog op de 
gele wagen’ en ‘Ode aan de ge-
broken thee’, voor een Theecon-
cert toch wel heel toepasselijk!
Als vast onderdeel worden door 
het koor enige stukken gezon-

gen van de Song of Survival. Dit 
zijn liederen met een stemmen-
orkest. Dit ‘orkest’ heeft letterlijk 
ter overleving bestaan tijdens de 
Tweede Wereldoorlog in een Ja-
pans interneringskamp op Suma-
tra. Die liederen van toen behou-
den ook nu nog hun imposante 
en tijdloze karakter. Helen Colijn 
schreef, als overlevende van dit 
kamp, het boek ‘De kracht van 
een lied’. In 1966 kwam de film 
Paradise Road met de Song of 
Survival als soundtrack uit. Leny 
van Schaik was als musical di-
rector betrokken.

Komt u ook?
Na afloop is er volop gelegen-
heid tot samenzijn en ontmoe-
ting in de naastgelegen Pauwe-
hof waar voor redelijke prijzen 
koffie, thee en gebak verkrijg-
baar zijn.
De toegang is gratis, na afloop 
wordt er gecollecteerd om de 
onkosten te bestrijden.

Het ontroerende 
verhaal van

Remi
Heemstede - In januari 2010 
presenteert Mamagaai in de 
Luifel Heemstede het ont-
roerende verhaal van Remi 
in de voorstelling ‘Alleen op 
de Wereld’. 
De voorstellingen zijn op za-
terdag 16 januari om 16.30 
uur, zondag 17 januari om 
12.00 uur en 15.30 uur, za-
terdag 23 januari om 16.00 
uur, zondag 24 januari om 
12.00 uur en 15.30 uur, za-
terdag 30 januari om 12.00 
uur, zondag 31 januari om 
12.00uur en 15.30 uur.
Ruim 120 kinderen in de 
leeftijd van 6 tot 16 jaar spe-
len in deze productie met 
ondersteuning van een aan-
tal volwassen spelers. Er zijn 
nog voor alle speelweekein-
den nog aardig wat kaar-
ten beschikbaar!  Via www.
mamagaai.nl kunt u kaarten 
bestellen!

Kerkdienst PKN
Heemstede – De Protestantse 
Gemeente houdt 10 januari dienst 
in de Oude Kerk Wilhelminaplein 
om 10.00 uur. Voorganger is ds. 
Arie Molendijk, dienst van Schrift 
en Tafel, m.m.v. de Cantorij o.l.v. 
Wil Bakker; met crèche en kin-
dernevendienst. Geen diensten in 
Kennemerduin en Pinksterkerk.

Carte Blanche voor 
acteur Hans Dagelet
Heemstede - Het Podium Ou-
de Slot geeft acteur Hans Dage-
let op dinsdag 12 januari Car-
te Blanche. Deze getalenteer-
de acteur, muzikant en schrij-
ver maakt van deze toneelavond 
iets bijzonders en  onverwachts. 
De taal is beeldend en surrealis-
tisch . De voorstelling heeft Hans 
speciaal voor Podium Oude Slot 
gemaakt.  Het wordt een uniek 
hoor- en schouwspel, samen met 
vibrafonist en percussionist Jan 
van Eerd. Uitgangspunt van de 
voorstelling is het boek van Ivan 
Goll, ‘Stervend Europa’,  reizend 
in de nacht door het Parijs van 
de jaren twintig. Ivan Goll, dich-
ter, romanschrijver en toneelau-
teur heeft zich intensief bezig 
gehouden met de identiteit van 
Europa en hoe het met dit con-
tinent verder moest. Hans Dage-
let is een Artiste Integrale. Naast 
theater-, televisie- en filmacteur 
is hij ook een begenadigd ver-
teller, danser en trompettist. Zijn 
vakmanschap als klassiek ge-
schoold acteur is door de jaren 
heen bevestigd met prijzen als 
de Louis d‘ Or voor de voorstel-
ling Kees de Jongen en de Prix 
d ‘Italia voor zijn rol in de film 
‘Ik ga naar Tahiti’. Als trompettist 

speelde Hans Dagelet in diver-
se groepen zoals Het Rosa En-
semble en sinds 2005 bij ‘Spin-
vis’. Voorafgaand aan de voor-
stelling zal Dirk Polak een korte 
inleiding geven over de schrijver 
en de tijd waarin hij leefde. 

Dinsdag 12 januari om 20.15 uur 
in Het Oude Slot, ingang aan de 
Ringvaartlaan, Heemstede. Toe-
gang: 18,- euro/ 15,50 euro. Re-
serveren kaarten 06-13133626 
of www.podiumoudeslot.nl. In-
dien voorradig aan de zaal.

Hans Dulfer 
keert terug 
naar de regio
Heemstede – Wellicht bent u 
getuige geweest van het dave-
rende optreden van Hans Dulfer 
tijdens Heemstede Jazz. Voor de 
fans van de saxofonist is er goed 
nieuws: Hans keert op 27 maart 
terug naar de regio met een op-
treden tijdens het evenement 
2Generations in de Philharmonie 
te Haarlem. Voor meer informa-
tie: www.2Generations.nl.
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Mindful Sunday Afternoon
8 Wekentraining Mindfulness 
Based Stress Reduction
Regio - Verbetering van kwa-
liteit van aandacht, is verbete-
ring van kwaliteit van leven. Bij 
mindfulnesstraining leer je met 
aandacht, opmerkzaamheid, 
met zorg en rust, op een vrien-
delijke manier om te gaan met 
anderen en… vooral ook met 
jezelf.
Door mindfulnesstraining leer je 
om je niet meer zo druk te ma-
ken, evenwicht te laten groei-
en. Je leert het moment waar-
op emoties op komen op te 
merken en ze te beantwoorden. 
Over het algemeen zitten we er 
al midden in, voor we er erg in 
hebben. Dat gaat onbewust en 
automatisch. Bij mindfulness-
training leer je die automatis-
men kennen. Je leert de sig-
nalen van je lichaam, geest en 
emoties (er)kennen. Je leert om 
er mee om te gaan. Je leert ook 
je grenzen herkennen en res-
pecteren. 
En, hoe vaak zijn de gedachten 
niet bij verleden of bij straks( 
toekomst). Soms is dat nodig, 
maar vaak is het ook een be-
lemmering om waar te nemen 
wat er nu is. De menselijke 
geest doet verbazingwekkende 
dingen. 
Bij mindfulnesstraining maak 
je kennis met de werking van 
je geest. Met het denken dat 
steeds nieuw denken produ-
ceert. Denken, dat met je op de 
loop kan gaan! O.a. in de vorm 
van fantasieën, oordelen, pie-
keren. Denken dat weer emo-
ties oproept… (en zo dus ook 
stress). Emoties die weer den-
ken oproepen. Stop! Deze klu-
wen is te ontwarren. 

Door mindfulnesstraining leer 
je: hoe je tot rust kunt komen. 
Waar de rem zit. Hoe je meer 
en beter kunt zorgen voor je li-
chamelijk, geestelijk en emoti-
oneel welzijn. Dat je bij je zelf 
meer in de hand hebt bij je-
zelf dan je ooit wist. Mindful-
ness is ook: hartfulness. Op de 
weg van Mindfulness is expli-
ciet plaats voor de verbinding 
tussen “hoofd”en “hart”. Voor 
verdieping. En, voor humor en 
mildheid. 
Voor wie: voor iedereen; die de 
kwaliteit van leven wil verbete-
ren. Die een actieve bijdrage wil 
leveren aan eigen gezondheid 
en welzijn. Die zich in een druk 
leven beter staande wil houden. 
Die meer momenten van genie-
ten, rust en inkeer in zijn leven 
wil leren vinden. Die bewuster 
ieder moment van het leven wil 
beleven. Die sneller zijn energie 
terug wil vinden.. Die effectiever 
met stress wil leren omgaan. 
Zeker: voor iedereen met stress-
gerelateerde lichamelijke klach-
ten; hoofdpijn, hoge bloeddruk, 
hartklachten, slapeloosheid, on-
begrepen pijnklachten.  En ook 
wanneer je last ondervindt van 
moeilijke emoties; somberheid, 
angst, piekeren, enzovoort. 
De volgende mindfulnesstrai-
ning vindt plaats op zondagmid-
dagen v.a 24januari a.s. Plaats: 
Vuurtonstraat 1A, 2034KL Haar-
lem,( Tussen het Spaarne en het 
Engelandlaan-park) in  gebouw 
van De Borgstichting. Trainer: 
Annemieke den Dulk; Informa-
tie en aanmelden: Inner Travel 
Service- 023 526 34 67; www.in-
nertravelservice.nl. 

Fo
to

: J
an

 L
ub

be
rs

.

Landschap en flora van Namibië
Bennebroek - Op vrij-
dag 15 januari vindt de eer-
ste Groei&Bloeilezing van 2010 
plaats. De lezing wordt gege-
ven door Jan Lubbers, die met 
een dia-presentatie de verschil-
lende landschappen en de flora 
van Namibië zal laten zien. Aan-
vang is 20.00 uur en de locatie 
Het Trefpunt aan het Akonieten-
plein.Vanuit ‘Windhoek’ wordt 

een grote reis gemaakt naar al-
le uithoeken van Namibië: kust-
plaatsen, canyons, het zuiden en 
het hart van de Namibwoestijn, 
met de hoogste zandduinen ter 
wereld, brandbergen, versteend 
woud... De gehele route focust 
zich op de bijzondere woestijn-
planten en dieren.
De entree is gratis. Belangstel-
lenden zijn van harte welkom.

Expositie Tashi Norbu
Heemstede - “Er zijn maar wei-
nig kunstenaars die een ech-
te, mooie en vooral wérkende 
thangka kunnen schilderen (Het 
Tibetaanse woord thang bete-
kent vlak en geeft weer dat een 
thangka een schildering is op 
een plat oppervlak, die echter 
opgerold kan worden wanneer 
er geen vertoning nodig is). 
Er wordt gezegd dat de jon-
ge Tibetaanse vluchteling Tashi 
Norbu de allerbeste is, gevolgd 
door zijn drie broers, die alle 
drie nog verblijven in de nabij-
heid van de Dalai Lama in Dha-
ramsala, India. Tashi woont nu in 
Gent, waar hij het schilderen van 
traditionele mandala’s afwisselt 
met meer eigentijdse boeddhis-
tische kunst” .
Tashi Norbu werd geboren in 
Bhutan nadat zijn ouders vlucht-
ten uit Tibet. Tashi groeide op in 
de kloosters van de Dalai Lama 
in Dharamsala, India. Hier werd 
zijn schildertalent ontdekt en 
kreeg hij een opleiding in de tra-
ditionele Tibetaanse kunst van 
de beste leraren zoals de ge-
waardeerde Sangey Yeshi. Hij 
werkte enkele jaren voor de Offi-

ce van de Dalai Lama als thang-
kaschilder. Inmiddels woont hij 
alweer enkele jaren in België 
waar hij zich bekwaamde in de 
Westerse kunst. Hij hoopt met 
zijn werk de Tibetaanse cultuur 
te laten doordringen in de he-
le wereld. Uitgebreide achter-
grond-informatie en een groot 
deel van zijn werk kunt u terug-
vinden op zijn website: www.ta-
shinorbu.be.

Vanaf zaterdag 9 januari is zijn 
werk ook te bewonderen in De 
Praktijk Heemstede aan de Jan 
van Goyenstraat 25-27 te Heem-
stede. De opening van deze bij-
zondere verkoopexpositie zal die 
dag worden ondersteund door 
een openings- en afsluitingsce-
remonie door Tibetaanse Mon-
niken om respectievelijk 13.30 
en 17.00 uur. Zondag 10 janu-
ari is het mogelijk deel te ne-
men aan een workshop tradi-
tioneel Boeddha tekenen o.l.v. 
Tashi Norbu. De opbrengst 
van de schilderijverkoop en de 
workshop komen ten goede aan 
The Art Foundation Projects 
India.

Funky Friday 
in 1ste Aanleg
Heemstede - Het nieuwe jaar 
gaat de 1ste Aanleg er direct vol-
op tegenaan met een nieuwe 
programmering waarin voor ie-
der wat te vinden is. Deze vrijdag 
8 januari een nieuwjaarsparty 
met de titel ‘Funky Friday’.
De hele vrijdag vermaak met 
vanaf 17.00 uur troubadour Mar-
tien de Nijs die in het borreluur 
‘de hele top 2000’ ten gehore zal 
brengen bijgestaan door zijn 14-
jarige dochter met wie hij twee-
stemmige nummers zingt. De 
avonduren zijn voor het DJ duo 
Pim en Philip waarbij Pim zich 
helemaal uitleeft in de funk en 
Philip met dansbare reggae. De 
hele programmering voor 2010 
laat nog even op zich wachten 
maar zal binnenkort via de web-
site van de 1ste Aanleg bekend 
worden gemaakt. Vast staat dat 
op de laatste zaterdag van de 
maand altijd live muziek of een 
swingend themafeest gebracht 
wordt. Op 30 januari ontvangt 
de 1ste aanleg een oude beken-
de namelijk de Cruq-band. Deze 
personeelsband van de Cruqui-
ushoeve (stichting SEIN) heet 
eigenlijk Whatever maar is on-
der de naam Cruq-band een ei-
gen leven gaan lijden bij de be-
zoekers van de 1ste Aanleg

Themabijeenkomst
‘Gezond Leven’ bij Pluspunt

Heemstede - Als iemand ge-
vraagd wordt naar het aller-
belangrijkste in het leven, is 
‘een goede gezondheid’ een 
veel gehoord antwoord. Ge-
zondheid is een breed begrip 
dat veel meer omvat dan het 
lichaam alleen. Gezondheid 
is niet vanzelfsprekend, maar 
het is wel iets waar men naar 
streeft. Zorgen voor een goede 
gezondheid, hoe doe je dat? 

OOK Zandvoort en Sportser-
vice Heemstede-Zandvoort or-
ganiseren een themabijeen-
komst voor 65-plussers over 
gezond leven. Deze bijeen-
komst biedt u iets extra’s naast 
wat u al weet over gezond le-
ven. U krijgt op een leuke ma-
nier informatie gepresenteerd, 
toegespitst op de mogelijkhe-
den in Zandvoort. Onderwer-
pen die aan bod zullen komen 

zijn o.a. bewegen en beweeg-
activiteiten, voeding, valpre-
ventie en het Zandvoortse ac-
tiviteitenaanbod voor senioren. 
Ook het GALM+ project wat 
op 20 februari met een fittest 
in de Korver Sporthal van start 
gaat zal worden toegelicht. En 
dat alles uiteraard onder het 
genot van een kopje koffie of 
thee. Deelname is gratis.

De themabijeenkomst zal 
plaatsvinden op donderdag 14 
januari, van 10.00 tot 12.00 uur, 
bij Pluspunt in de Fleming-
straat 55 te Zandvoort. U kunt 
zich aanmelden via het tele-
foonnummer van Pluspunt, 
023-5740330, of via email: 
a.van.gent@pluspuntzand-
voort.nl. Indien u niet over ei-
gen vervoer beschikt kunt u bij 
Pluspunt informeren naar de 
mogelijkheden voor vervoer.  

Cook & Meet
Heemstede - In Plexat is 1x per 
maand de Cook – eat – meet & 
greet. Tieners van 11 tot en met 
14 jaar gaan dan met elkaar ko-
ken en eten. Iedere keer wordt er 
iets anders gemaakt. Het is win-
ter en dus tijd voor Oudholland-
se kost! Op vrijdag 8 januari ma-
ken de tieners stevige stamppot-
ten. Lekker met worst en spek-
jes! Dus smullen maar. Kosten 
5,- euro.  Geef je op: (023) 548 
38 28, plexat@casca.nl. De Cook 
- eat - meet & greet  is bij Casca 
van 18.00 tot 20.00 uur in de Lui-
fel, Herenweg 96, Heemstede. 

Schilderen met 
olieverf
Heemstede - Met olieverf kun 
je alle kanten uit. In deze cursus 
Schilderen met olieverf – natuur-
getrouw, wordt de techniek van 
het olieverf-schilderen, de kleu-
renleer en compositie behandeld 
door docente Gemma van Schen-
delen. Er wordt gewerkt aan de 
hand van opdrachten, ook eigen 
ideeën worden ook zeker gesti-
muleerd. Het accent lig op na-
tuurlijk, realistisch en levensecht 
schilderen. De cursus is voor be-
ginners en gevorderden en start 
op dinsdag 19 januari van 9.30 
tot 11.30 uur. Er zijn 15 lessen bij 
Casca in activiteitencentrum de 
Molenwerf, Molenwerfslaan 11, 
Heemstede. Opgeven kan telefo-
nisch: 023-548 38 28 kies 1.



Heemstede - Het jaar 2010 is 
voor tennisvereniging HBC ge-
start met een nieuwjaarsreceptie 
met een speciaal tintje omdat de 
vereniging dit jaar haar 25-jarig 
jubileum viert. Afgelopen zon-
dag 3 januari kwamen de leden 
van de tennisvereniging HBC in 
groten getale naar het prachtige 
clubhuis aan de Ringvaartlaan. 
Er kwamen zo’n 120 leden op 
de receptie af. Onder het genot 
van een drankje en overheerlij-
ke hapjes werd gesproken over 
sportieve prestaties van het af-
gelopen jaar en vooruit gekeken 
naar het jaar 2010. 
Voorzitter Nico Geels hield na-
mens het bestuur zijn nieuw-
jaarstoespraak. Naast de ge-
bruikelijke terugblik op het af-
gelopen bestuursjaar werd er 
een samenvatting gegeven van 
de extra activiteiten die dit jubi-
leumjaar georganiseerd worden 
door de vrijwilligers van de ten-
nisvereniging. Op het program-
ma staan o.a. tennistoernooi-
en voor jong en oud, een groot 
feest op 25 september en een 
receptie op 11 december 2010, 
exact 25 jaar na de oprichtings-
vergadering in 1985.

Door de voor het jaar 2010 in 
het leven geroepen jubileum-
commissie is er ook een ‘Club 
van 25’ opgericht, waarvan men 
door betaling van 25 euro lid kan 
worden. Leden van de Club van 
25 krijgen o.a. een aantrekkelij-
ke korting op een speciaal voor 
dit jaar gemaakt tennispoloshirt 
voorzien van het jubileumlogo. 
In het jubileumwinkeltje zijn nog 

vele andere artikelen te koop 
zoals caps, windjacks, paraplu’s. 
Allemaal voorzien van het jubi-
leumlogo. De opbrengst van de 
Club van 25 wordt gebruikt om 
diverse feestelijke activiteiten te 
financieren. 
Na de toespraak van de voorzit-
ter werden de leden van jubile-
umcommissie uitgenodigd om 
de speciaal vervaardigde vlag-
gen bedrukt met het jubileum-
logo te gaan hijsen om de start 
van het jubileumjaar te marke-
ren. Naast deze vlaggen is het 
tennispark versierd met mooie 
banieren, ook voorzien van het 
jubileumlogo.
Onder luid applaus van de aan-
wezigen werden de vlaggen  ge-
hesen en werd er verder nog 
heel lang gesproken over vele 
zaken die binnen de tennisver-
eniging spelen. Het was een zeer 
geanimeerde receptie, tennis-
vereniging HBC waardig.
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Heemstede – Nog ruim twee 
maanden en er zal een nieuw-
gekozen politiek bestuur zijn in 
alle gemeenten van ons land. 
De Gemeenteraadsverkiezin-
gen, waaruit moet blijken welke 
politieke kleur het populairst 
is, vinden plaats op woensdag 
3 maart 2010. Het kan niet an-
ders of de fracties zullen vanaf 

nu hun ‘publiciteitsmachines’ op 
volle toeren aan het werk zetten. 
Voorbeeld daarvan was op Oud-
jaarsdag te zien: mensen van 
D66 brachten hun programma 
onder de aandacht op de Bin-
nenweg.
Wel een koud karweitje, maar 
och, er waren glühwein en olie-
bollen.

Het is verkiezingsjaar!

Cursus tuinieren voor 
(aspirant) volkstuinders
Heemstede - Heemsteedse 
Volkstuinvereniging Groenen-
daal start een cursus voor be-
ginnende en gevorderde volks-
tuinders. Deze cursus is bedoeld 
voor degenen die net een volks-
tuintje hebben maar ook voor de 
wat meer gevorderde volkstuin-
ders. 
Ook voor hen die er over den-
ken een volkstuin te gaan huren 
is dit een leuke cursus. 
In drie praktische lessen leert 
u de theorie en praktijk van het 
volkstuinen. 

Locatie: EHBO gebouw Heren-
weg, hoek Kerklaan te Heem-
stede.
De cursus wordt gehouden op 
donderdagavond 21 en 28 janu-
ari 2010 van 20.00 uur tot 22.00 
uur en op zaterdagochtend 30 
januari van 10.30 uur tot 12.30 
uur.
Prijs: 10 euro, inclusief koffie/
thee. Aanmelden voor 20 janu-
ari bij Mik van der Bor, tel.: 023-
5282651.
Zie over de volkstuinvereniging 
ook: www.vtvgroenendaal.nl 

Fusie Groei & Bloei’s
Heemstede - Nadat al eerder 
de besturen van Groei & Bloei 
Bloemendaal en van Groei & 
Bloei Haarlem hadden beslo-
ten om samen te gaan, heb-
ben nu ook de leden met de 
fusie ingestemd. Dat betekent 
dat beide verenigingen vanaf 
1 januari 2010 samen verder-
gaan als: Groei & Bloei Zuid-
Kennemerland.
Door de fusie ontstaat een 
grote sterke vereniging met 
800 leden. Het werkgebied 
van Groei & Bloei Zuid-Ken-
nemerland bestrijkt het ge-
bied onder het Noordzeeka-
naal tot en met Heemstede. 
De oostgrens wordt gevormd 
Spaarne en Ringvaart. Zwa-
nenburg, aan de andere kant 
van de ringvaart, hoort ook bij 
het gebied.
Het voorlopige programma 
voor de komende maanden is 
als volgt:

*  19 januari Lezing door Wiert 
Nieuman over schaduwplan-
ten

*  half maart Snoeicursus door 
Jaap Kuipers 

*  23 maart Lezing door Brian 
Kabbes over nieuwe planten

*  vanaf 31 maart een Basiscur-
sus Tuinverzorging

*  10 of 24 april Stinzenplanten, 
dagtocht naar Friesland 

*  24 april Plantenruilbeurs
*  11 mei Bezoek Thijsse’s park 

in Amstelveen
*  12 t/m 17 mei Tuinenreis 

Italië 

Verder in het jaar zullen nog 
een aantal dagtochten wor-
den georganiseerd. Ook vindt 
maandelijks een bezoek plaats 
aan een paar privétuinen in 
Zuid-Kennemerland, waar je 
normaal niet inkomt.
Zie verder de website: www.
zuid-kennmerland.groei.nl

Nieuwe afslankcursus bij T-Line Cruquius

In tien weken een maatje minder
Regio - Voor iedereen zitten de 
feestdagen erop. Souvenir van 
deze gezellige familiedagen? 
Dat kunnen wel eens wat ex-
tra kilootjes zijn. Misschien is de 
conditie ook enigszins verwaar-
loosd...
Voor iedereen die te zwaar is 
gaat Tineke in het begin van 
het  nieuwe jaar, een nieuwe af-
slankcursus starten, in samen-
werking met een gewichtscon-
sulent, die elke cursusavond 
aanwezig is. “We streven naar 
een maatje minder in tien we-
ken tijd”, legt ze uit. Het weke-
lijkse sportprogramma, gepland 
op de dinsdagavond, is gevari-
eerd. “We hebben ook een ex-
tra uitwijkmogelijkheid om een 
keertje extra te trainen op de 
donderdag.” 
Sportcentrum T-Line in Cruquius 
is onlangs voorzien van prach-
tige nieuwe verlichting in de 
leszaal.”Ook hebben we al on-
ze spinningfietsen weer ver-
nieuwd.” En na afloop kun je nog 
steeds gebruikmaken van bij-

voorbeeld de zonnebank of de 
sauna. “Ook werkt T-line samen 
met de fysiopraktijk Vrolijk, om 
mensen met klachten nog beter 
te kunnen adviseren en te hel-
pen.”
De gewichtsconsulent spreekt 
met de cursisten, beantwoordt 
vragen, houdt de resultaten op 
de weegschaal bij, doet metin-
gen, geeft eet- en kookadviezen 

en recepten. “De weegschaal 
fungeert als stok achter de 
deur”, zegt Tineke Bouwmees-
ter. “Het blijft natuurlijk zo dat je 
het zélf moet doen en niet alleen 
op de cursusavond. Het voordeel 
van sporten in een groep is de 
onderlinge motivatie. Iedereen 
heeft hetzelfde doel.”
Na tien weken is de cursus afge-
rond. Het lidmaatschap van T-Li-
ne is voor de nieuwe afslankcur-
sus niet vereist. “Maar wel aan te 
raden”, adviseert Tineke. “Het is 
zaak het gewichtsresultaat vast 
te houden.” De kosten voor deel-
name is voor leden 65,- euro en 
voor niet-leden 140,- euro. Deel-
nemers aan de afslankcursus die 
bij T-Line blijven, krijgen ruim 
60% korting bij inschrijving als 
ze lid worden.
De nieuwe cursus start op dins-
dag 12 januari a.s. om 18.45 uur. 
Aanmelden kan per e-mail: in-
fo@t-line.nl , telefonisch op 023-
5282018 of kom langs bij het 
sportcentrum, Spaarneweg 52, 
Cruquius. T-line, verzorgt actief! 

Nieuwjaarsreceptie tennisvereniging 
HBC met speciaal tintje

82 Op de 
Herenweg

Heemstede - Op de Heren-
weg is woensdag 30 decem-
ber tussen 13.00 en 15.00 
uur een snelheidscontrole 
gehouden. 1830 Bestuurders 
passeerden de radarappara-
tuur. Van hen reden 97 au-
tomobilisten sneller dan de 
toegestane snelheid van 50 
km per uur. De hoogstgeme-
ten snelheid was 82 km/u. 
De overtreders krijgen bin-
nenkort hun bekeuring thuis 
gestuurd.



Regio -  In oktober 2007 be-
stond het Coornhert Lyceum 
60 jaar. Naar aanleiding daar-
van besloot de Ouderraad het 
Coornhert een cadeau te ge-
ven. Dit werd een glas-in-lood-
raam van 6 vierkante meter, ont-
worpen door de bekende Haar-
lemse kunstenaar Joost Swar-
te. Het raam werd gemaakt door 
het Glasbewerkingsbedrijf Bra-
bant uit Tilburg.
Het geld voor dit unieke project 
werd bijeen gekregen door ver-
koop van het ontwerp. Er zijn 

200 genummerde unieke pren-
ten gedrukt die, gesigneerd door 
Joost Swarte, worden verkocht 
voor 120 euro per stuk. Hiervan 
zijn er inmiddels 125 verkocht. 
Niet voldoende om het raam te 
kunnen betalen, maar dankzij 
een subsidie van het fonds voor 
Beeldende Kunsten, Vormgeving 
en Bouwkunst (BKVB), is de fi-
nanciering toch rond gekomen.

Het raam bestaat uit 9 delen en 
laat op symbolische wijze een 
aantal thema’s zien dat te ma-

ken heeft met de naamgever 
van de school: Dirck Volkerts-
zoon Coornhert die leefde van 
1522 tot 1590. Centraal in het 
raam staat een ladder die naar 
de hemel leidt als symbool voor 
het levenspad. Daar omheen zijn 
allerlei voorstellingen te zien.
Het raam is op 15 december 
geplaatst op de eerste verdie-
ping van de nieuwbouw van het 
Coornhert. De feestelijke ont-
hulling vindt plaats op 14 janu-
ari 2010.
Het belooft een groots spektakel 
te worden. Een aantal leerlingen 
zal de diverse onderdelen van 
het raam met mime-spelen uit-
beelden. Het Coornhert-orkest 
verzorgt  de muziek en uiteinde-
lijk maken alle genodigden een 
feestelijke tocht naar het raam, 
dat speciaal voor de gelegen-
heid op een bijzondere manier 
zal worden uitgelicht.

Oud-leerlingen en overige be-
langstellenden voor de opening 
kunnen zich voor meer informa-
tie richten tot de Ouderraad van 
het Coornhertlyceum: Ouder-
raad@coornhert.nl.
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Meer mogelijkheden vrijwilligers bij Tandem
Regio - Tandem is een non-
profitorganisatie die met sub-
sidies van gemeenten mantel-
zorgers en chronisch zieken on-
dersteunt. Deze ondersteuning 
wordt bij Tandem door een grote 
groep vrijwilligers geboden. Vrij-
williger zijn bij Tandem geeft veel 
voldoening. Bij de start van een 
nieuw jaar maken mensen nieu-
we voornemens, dit kan er één 
zijn. Begin het nieuwe jaar goed, 
start als vrijwilliger bij Tandem!
Jytte Knudby, manager bij Tan-
dem: ,,Het afgelopen jaar heeft 
Tandem zich in de breedte ont-
wikkeld. Steeds meer wordt Tan-
dem een veelzijdige vrijwilligers-
organisatie. Vrijwilligers kun-
nen verschillende functies bij 
ons vervullen. Komend jaar gaan 
wij starten met een nieuw pro-
ject. In dit project helpen vrijwil-
ligers bij het opzetten of uitbrei-

den van een netwerk voor een 
mantelzorger, chronisch zieke of 
iemand met een beperking. Een 
fantastisch initiatief waarvan wij 
denken dat het voor een vrijwilli-
ger erg leuk en uitdagend is om 
zich voor in te zetten.’’
U kunt verschillende functies 
vervullen als vrijwilliger. Iemand 
kan ingezet worden als zorg-
vrijwilliger, hij/zij bezoekt dan 
wekelijks of tweewekelijks ie-
mand die ziek of gehandicapt is, 
zo heeft de mantelzorger even 
zijn handen vrij. Ook zet Tan-
dem mensen in als vrijwilliger bij 
chronisch zieken, dit wordt een 
buddy genoemd. De buddy is 
een maatje voor een chronisch 
zieke, gaat met hem of haar op 
pad, begeleidt bij ziekenhuisbe-
zoek of gaat samen gewoon leu-
ke dingen doen. 
U kunt ook aan de slag als 

coach, in deze functie begeleidt 
u een kleine groep zorgvrijwilli-
gers/buddy’s of u begeleidt een 
lotgenotengroep van mantelzor-
gers. Daarnaast kunt u nu dus 
ook aan de slag als netwerk-
coach en helpt een mantelzor-
ger, chronische zieke of iemand 
met beperking met het opzetten 
van een sociaal netwerk. 
Tandem is dringend op zoek 
naar nieuwe vrijwilligers. Zoals u 
kunt lezen is er voor elk persoon 
een geschikte functie denkbaar. 
Zoek contact met ons, u kunt al-
tijd in een vrijblijvend gesprek 
uw mogelijkheden bespreken. 
Voor elke functie wordt een pas-
sende training en onkostenver-
goeding aangeboden.
Meer weten? Mail naar vrijwilli-
gershulp@tandemzorg.nl of bel 
023-8910610. Zie ook www.tan-
demzorg.nl.

Jongeren helpen ouderen
Regio - Tafel voor 2 is een initia-
tief van het Rode Kruis Haarlem 
en Omstreken. Met dit project 
wil het Rode Kruis op een posi-
tieve manier jongeren en oude-
ren, gehandicapten en/of chro-
nisch zieken met elkaar in con-
tact brengen. Jongeren die zich 
opgeven voor het project wor-
den gekoppeld aan een oudere, 
gehandicapte of chronisch zieke 
die behoefte heeft aan contact 
of een jongere. Ongeveer één 
keer per maand gaan zij samen 
boodschappen doen, koken en 

eten. Het Rode Kruis is op zoek 
naar jongeren (18-35 jaar) die 1 
x per maand willen deelnemen. 
Tegelijkertijd worden ouderen, 
gehandicapten en/of chronisch 
zieken gevraagd die het gezel-
lig vinden om samen met een 
jongere te koken en te eten. Één 
keer per maand komt er iemand 
bij u thuis om samen te koken. 
Voor meer informatie en/of om 
u aan te melden kunt u con-
tact opnemen met Anky Weit-
kamp, tel. 023-5411615 of socia-
lehulp@rodekruishaarlem.nl

Optreden Mannenkoor Zanglust
Regio - Woensdag 13 januari  kunt u in Zorg-
centrum Sint Jacob in de Hout een optreden 
bijwonen van zangvereniging Mannenkoor 
Zanglust. Dit Beverwijkse Mannenkoor heeft 
een uitgebreid repertoire van modern tot heel 
oud. Van folksongs tot klassiekers. Om van de 
Russen maar niet te spreken. Ze zingen van 
heel zacht tot prachtig fortisimo. Gebracht on-

der bezielende leiding van dirigent Piet de Reu-
ver. U bent vanaf 14.00 uur van harte welkom in 
Jacob’s Plaza, waar u vooraf een kopje koffie/
thee kunt gebruiken. Het optreden zal om 14.30 
uur starten en kost 4,- euro. 
Zorgcentrum Sint Jacob in de Hout vindt u aan 
de Zuiderhoutlaan 1 te Haarlem. Tel.: 023-892 
7900.

‘Purple Reign’ in Patronaat
Regio - In haar onvermoeibare 
zoektocht naar uitdagend reper-
toire is het Haarlems Popkoor 
ditmaal beland in het purperen 
rijk van His Royal Badness. Een 
programma barstensvol prins-
heerlijke songs van het muzi-
kale wonderkind uit Minneapo-
lis en zijn gevolg … aansteke-
lijke popclassics, sensuele bal-

lads en onweerstaanbare funk, 
in pakkende arrangementen van 
koorleider Boris Kothuis. Dat be-
looft wat! Het optreden in Patro-
naat staat gepland op zondag 17 
januari, vanaf 21.00 uur. De zaal 
is een half uur eerder open. En-
tree bedraagt 7,50 euro.
Meer informatie: www.mzk.nl of 
www.popkoorhaarlem.hyves.nl. 

Belastingterugave als 
je chronisch ziek bent
Regio - Als je chronisch ziek 
bent of gehandicapt, maak je 
meer kosten vanwege je ziekte 
of handicap. Bijvoorbeeld eigen 
bijdragen voor de zorg, extra uit-
gaven voor hulpmiddelen, dieet-
kosten, etc. Veel van deze kos-
ten waren vorig jaar aftrekbaar. 
Voor het belastingaangiftejaar 
2009 is echter heel wat veran-
derd ten opzichte van het vorig 
jaar. Om die reden organiseert 
de MSVN werkgroep Haarlem 
een voorlichtingsmiddag op za-
terdag 16 januari 2010, van-
af 13.30 uur. met als thema Be-
lastingaangifte 2009. De MSVN 

werkgroep Haarlem is onder-
deel van de Multiple Sclerose 
Vereniging en zet zich op allerlei 
gebied  in voor mensen met MS. 
Sprekers van de Belastingdienst 
leggen de nieuwe regelgeving 
uit en zij zullen nuttige tips ge-
ven om uw belastingaangifte in 
orde te maken. 
De themamiddag is geheel kos-
teloos. U dient zich vóór 13 janu-
ari aan te melden via msthema-
groep@hotmail.com Locatie is 
Activiteitencentrum Haarlem 
Heliomare, Florence Nightinga-
lestraat 3,  2037 NA  Haarlem 
(Schalkwijk). 

Onthulling glas-in-loodraam Coornhert

Poppenkast
Heemstede - Zelf een poppen-
kastpop maken van papier-ma-
ché en lapjes stof, met elkaar 
een verhaal verzinnen en daar-
na natuurlijk een uitvoering ge-
ven voor de ouders, opa’s, oma’s 

en andere belangstellenden! Dat 
is de nieuwe Poppenkastclub 
van Casca. Docente Lydia van 
Wilgenburg helpt de kinderen 
met vormgeven van de pop, met 
het maken van de kleding en het 
bedenken van een verhaal. 
De cursus van 5 lessen begint op 

donderdag 21 januari van 15.30 
tot 17.30 uur. Locatie: activiteiten-
centrum de Molenwerf, Molen-
werfslaan 11, Heemstede. Opge-
ven kan bij de receptie van Casca 
de Luifel, Herenweg 96, Heem-
stede of op werkdagen van 9-12 
uur: 023-548 38 28 -1. 
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Eén groot Kindertafeltennisfeest bij HBC
Heemstede - In de kerstvakantie wer-
den alweer voor de 24e keer de kampi-
oenschappen voor de basisscholieren ge-
houden bij H.B.C./Mascini. Dit evenement 
wordt gespeeld op 3 verschillende dagen, 
omdat de aanmeldingen elk jaar weer zo-
veel zijn dat het max. van 100 kinderen 
per dag snel bereikt is. Dit jaar hadden 
er zich 230 kinderen ingeschreven.  Dit 
lag vooral aan het feit dat het bij 4 van de 
17 scholen fout was gegaan met het uit-
delen van de inschrijfformulieren. De in-
schrijving kon dit jaar voor het eerst ook 
digitaal gedaan worden en daar maakte 
80% van de deelnemers gebruik van. 
Tijdens het toernooi bleek al snel dat er 
veel getafeltennist wordt op de diverse 
scholen. Vooral de Pr. Beatrixschool en de 
Ark waren zeer sterk vertegenwoordigd.

23 december Meisjes Groep 4 tot en 
met 8
In totaal hadden zich 70 meisjes zich 
aangemeld. Niet iedereen kwam opda-
gen dus uiteindelijk werd er over 2 dag-
delen door 53 meisjes gestreden om de 
prijzen. In de ochtend mochten de groe-
pen 4, 5 en 6 hun kunsten vertonen. Er 
werd een klein toernooi gehouden en te-
gelijkertijd deden de kinderen 10 vaardig-
heidsopdrachten.
In groep 4 was het eenvoudig. Hier wa-
ren 3 deelneemsters en kreeg iedereen 
een beker. 1e werd hier Lois Stam van de 
Crayenester, 2e Evelyn de Klerk van de 
Sparrenbos en 3e Carmen van Wuyck-
huyse van de KWS.         
Bij groep 5 was er meer spanning. Hier 
toonde  Talitha van Mullingen van de Ni-
colaasbeets zich oppermachtig en werd 
1e , 2e Simone Kinders en 3e Chris Wel-
ling beide van de Voorwegschool. 
Groep 6 was het ook een heel gevecht. 
De halve finale bestond in het geheel uit 
meisje van de Ark. Uiteindelijk verloren 
Florien Jongeneelen en Julia van der Lin-
de beide en werden gedeeld 3e. De finale 
ging tussen Guusje Kwant en Maelle You-
net. Hierin bleek Guusje met 21-8 duide-
lijk de beste. Zij werd 1e en Maelle nr. 2.
De middag stond in het teken van de ou-
dere meiden. Groep 7 en 8 streden hier 
om de bekers. 
Groep 7 was een 9e kamp. Dus alle mei-
den moesten 8 wedstrijden spelen. Bou-
kje Meijer van de Vondelschool werd hier 
overduidelijk 1e. Zij liet zien dat je heel 
hard vooruit gaat als je al op een club zit. 

2e werd keurig Elyanne van Driessen van 
de Icarus. 3e Marlot Memel van de Ni-
colaasbeets en 4e Roos de Klerk van de 
Sparrenbos.
Groep 8 was een bare battle. Maar liefst 
20 meisjes steden om de titel. Lisa Goos-
sens de Ark was hier de te kloppen dame. 
Zij heeft het laatste jaar grote sprongen 
vooruit gemaakt en behoord inmiddels tot 
de subtop van de meisjes pupillen in Ne-
derland. Tot aan de finale had zij dan ook 
weinig tegenstand. Ze won de halve fina-
le van Jeanette Paap Graaf Florisschool 
maar liefst met 21-4. Terwijl Jeanette 1 
jaar geleden nog haar teamgenootje was. 
Jeanette werd dus keurig gedeeld 3e/4e. 
De andere halve finale was een echte 
thriller. Cynthia van Bakel van de Valken-
burg speelde tegen Emea van den Bos 
van de Ark. Tot 19-19 ging het helemaal 
gelijk op. Daarna kreeg Emea het geluk 
aan haar zijde. Typerend voor het kracht-
verschil, maar wel heel knap van Emea 
die nog maar 3 maanden actief aan ta-
feltennis doet. Cynthia werd dus gedeeld 
3e/4e en Emea mocht de strijd met Li-
sa aangaan. Emea had niets te verliezen 
en Lisa eigenlijk alles. Dit zag je ook in 
het eerste deel van de wedstrijd. Lisa was 
zenuwachting en Emea ging steeds beter 
spelen. Echter het 2e deel van de wed-
strijd zette Lisa het keurig recht en won 

alsnog overtuigend. Zij werd de winnaar 
van de grote wisselbeker en mag zich 1 
jaar lang de Koningin van het bassischo-
lenkampioenschap noemen.

Bij de jongens werd er over 2 dagen strijd 
geleverd. 
Op 27 december streden groep 4, 5 en 6 
om de trofee. In groep 4 werden uiteinde-
lijk Reinier v. Bruggen van de Nic. Beets 
en Joris Horck de Ark 4e en 3e. De finale 
ging tussen Rüben Mijderwijk en Tristan 
Blom v. Assendelft beide van de Beatrix-
school. Tristan werd hier de winnaar.. In 
groep 5 was de strijd met 35 deelnemers 
erg groot. Het moest dus wel een kan-
jer zijn om de finale te winnen. De win-
naar werd Jean Robert Lelieveld van de 
Beatrixschool, hij versloeg Lucas Her-
bemann van de Haarlemse Montessori-
school. Lucas Blom v. Assendelft en Pe-
pijn Gimbel beide van de Beatrix werden 
gedeeld 3e/4e.
Groep 6 had de gehele middag de tijd om 
hun toernooi te spelen. Ze konden dan 
ook lekker veel wedstrijden spelen. Uit-
eindelijk ging hier de grote favoriet Jelle 
van de Brink met de titel er van door. Hij 
won in de finale van zijn vriend Macksen 
Lelieveld. Ook deze jongens komen beide 
van de Beatrixschool. Gedeeld 3e en 4e 
werden Mauro Boxhoorn van de Bos en 

Hoven en Luc Moetwil van Bommelstein. 
Op 28 december was het vanaf 10.00 uur 
het strijdtoneel voor de groepen 7 en 8 
van de jongens. Zij waren met meer dan 
70 deelnemers. Traditiegetrouw de druk-
ste dag van het toernooi. Hier worden al-
tijd zo’n kleine 300 wedstrijden gespeeld 
om de winnaars op het podium te krijgen. 
Ook nu speelde alle kinderen minimaal 9 
wedstrijden. 
In groep 7 was het Mattijs Wentinck van 
de Vondelschool, die met kop en schou-
ders er boven uit stak. Hij won de fina-
le van de verassend goed spelende Tom  
van Sijpe. Tom had in de halve finale zijn 
vriend Matthijs van Beek aan de kant ge-
schoven en deed dit met Simon Serne van 
de Bos en Duinschool. Simon en Matthijs 
v. B werden dus gedeeld 3e/4e. 
In groep 8 waren een geen favorieten. De 
finale ging tussen 2 bekenden van elkaar. 
Milan Timmers van de Ark en Senne Vis-
scher van de Icarus. Senne bleek in een 
spannende partij met 21-17 de sterkste. 
Nr. ¾ werden Liparit Zacharian en Fabian 
Kossen beide van de Ark. 

Tot slot werd er nog gestreden om de 
grote wisselbeker. De winnaar van groep 
6 Jelle van den Brink moest tegen Mattijs 
Wentinck. Jelle en Mattijs behoren tot de 
tob 30 van Nederland en het werd dan 
ook een hele mooie wedstrijd waarin Jel-
le een 15-10 achterstand wist om te bui-
gen in een 17-15 voorsprong. Uiteinde-
lijk won Mattijs toch deze titanenstrijd. 
Mattijs mocht daarna tegen Senne spe-
len. Senne zit nog maar 3 maanden op 
tafeltennis. Liet zien enorme vooruitgang 
geboekt te hebben, maar Mattijs was dui-
delijk een maatje te groot voor hem. 
Mattijs Wentinck uit groep 7 is dus de 
kampioen van het toernooi bij de jongens 
en hij mag de enorm grote wisselbeker 
een jaar lang in zijn bezit houden.

De organisatie kon weer terugzien op een 
geslaagd toernooi (3 daagse) vele jeugd-
leden van H.B.C. hielpen deze dagen mee 
om alles goed te laten verlopen. Elke dag 
werden de prijzen zoals afgesproken rond 
16.00 uur uitgereikt. Alle kinderen kregen 
naderhand een strippenkaart voor 4 gratis 
trainingen mee naar huis. Op naar de 25e 
editie van het Kinder Tafeltennis Feest.       

Ron Olijdam namens H.B.C. afdeling 
Tafeltennis.

INGEZONDEN
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Goede voorbereiding bij GSV

Skiën, langlaufen, snowboarden of 
andere winterse activiteiten
Heemstede -  GSV zorgt ervoor 
dat u goed voorbereid naar de 
wintersport of lekker fit de win-
ter door komt met ‘Winter Rea-
dy’. Deze cursus duurt slechts 10 
weken en start op woensdag 13 
januari 2010 en wordt gegeven 
in de Haemstede Barger, Koe-
diefslaan 73 in Heemstede van 
20.30 tot 21.30 uur voor slechts 
45,- euro.
      
Wilt u bewegen zonder

verplichtingen?
U kunt deelnemen aan de Mas-
ters Trendweken voor de 50-
plussers. Het thema van deze 
serie trendweken is Winter Rea-
dy. Hierin komen de volgende 
beweegactiviteiten aan bod: 
Skigymnastiek, conditietrai-
ning, bewegen op muziek en ve-
le andere vormen om fit de win-
ter door te komen. Spreekt u 
dit aan? Neem dan deel aan de 
Masters Trendweken. Er zijn veel 

voordelen van de trendweken. 
Zo is er geen inschrijfgeld nodig, 
hoeft u niet lid te zijn van een 
vereniging, is geen opzegging 
nodig en na 10 weken stoppen 
de trendweken automatisch. De 
laatste training is op 24 maart.
Aanmelden bij J. Holdorp, Roos-
veldstraat 36, 2013 CC Haarlem. 
Tel. 023-5324160 of e-mail gym-
nastiek@hetnet.nl
Zo spoedig mogelijk aanmelden 
want vol=vol!

Heemstede - Net voor de winterstop is het 
de mannen van HBC E3 op 12 december jl. 
gelukt om najaarskampioen te worden!
Het team heeft ook dit seizoen weer keihard 
getraind en mede dankzij de fantastische 
inzet van Erwin, Martijn, Ed en Onno is het 
ze dit jaar voor de 2e keer gelukt om kam-
pioen te worden, nu in de najaarscompetitie 

4e klasse. Na afloop van de wedstrijd werd 
iedereen gefeliciteerd met mooie bloemen, 
een beker en traditiegetrouw heerlijke friet-
jes in het clubhuis. Iedereen heeft weer ont-
zettend genoten. Bijgaande foto spreekt 
voor zich .....
Alle pappa’s en mamma’s en andere trouwe 
fans zijn supertrots op jullie!

Mannen HBC E3
weer kampioen!

Bridgeverslag Bel Air 2 januari 2010
Op zaterdag, 2 januari 2010 werd de vierde wedstrijd gespeeld 
om het officieuze bridgekampioenschap van Kennemerland. Vele 
paren lieten verstek gaan diverse redenen lagen daar aan de 
grondslag (ziekte, gladheid en vakanties). Toch deden er nog 50 
paren aan de wedstrijd mee. John Missaar en Martin Baars zijn het 
nieuwe jaar goed begonnen. Met een score van 69,94 % werd de 
winst gepakt en daarmede werden 100 punten toegevoegd aan 
hun totaal. Agnes en Richard Kemper werden derde met 56,65 % 
en pakten 86 punten. Zij staan nu tweede maar met een achter-
stand van 103 punten. Tineke v.d. Linden en Willie Grootendorst 
kregen een correctie te verwerken omdat Tineke de vorige wed-
strijd winnend afsloot met een invaller. Daardoor werd hun score 
van 100 punten teruggebracht naar 64,5 punten. De verrassing van 
de middag waren Miep de Jong en Monique Velgersdijk. Zij pak-
ten de tweede plaats met 56,85%.
Riet Kol en Wil Stevens konden hun oren niet geloven toen de uit-
slag bekend werd gemaakt. Zij hadden met een score van 57,81% 
gewonnen, terwijl zij het gevoel hadden dat alles verkeerd was ge-
gaan. Tinie en Wim Lettinga werden tweede met een fraaie score 
van 57,29%. Ellen Daams en Lenie Jansens waren gepromoveerd 
uit de C lijn en waren daar zo blij mee, maar als zij de volgende 
wedstrijden ook zo spelen als vanmiddag (laatste met 29,69%) 
dan moet er gevreesd worden voor degradatie. Truus Huntelaar en 
Marjan Sanders speelden voor het eerst in de B lijn en deden dat 
met 46,88% nog eens niet zo slecht.
De eerste drie plaatsen in de C lijn werden ingenomen door spelers 
van de zaterdagmiddag die met een invaller(ster) speelden. Le-
nie Post kwam met Hannie Zwemmer en ging met de eerste prijs 
naar huis (62,50%), Lucia Robijns deed het met Henk Derogee en 
behaalde de tweede plaats met 61,96%. De derde plaats was 
weggelegd voor Lenie la Grouw die met Bernie Luimes 60.35% 
behaalden. Voor de kampioenspunten werden de procenten 
teruggebracht naar 55%  wat recht gaf op 42,5 punten.
De volgende wedstrijd wordt gehouden op zaterdag 6 februari 
2010.
Wilt u een keer sfeer proeven, bel dan gerust: 023-5847156 of 
mail pira@quicknet.nl. Voor 3,- euro per persoon bent u welkom.  

INGEZONDEN

Een zaal vol bridgers...

Emile van Rooijen ere-lid VEW
Heemstede - Op twee januari, 
niemand denkt met dit weer aan 
voetballen, hield VEW de jaar-
lijkse Nieuwjaarsreceptie. Tus-
sen de 80 en 100 leden/adver-
teerders en sponsors trotseer-
den de gladheid om een Nieuw-
jaarsborrel te halen. Natuur-
lijk werd er ook weer een ech-
te VEW-er in het zonnetje  gezet. 
Emile van Rooijen werd door de 
voorzitter tot erelid benoemd.

Wat het voetballen betreft: het 
duurt nog zeker 14 dagen voor 
er weer competitie gespeeld kan 
worden.
De VEW-jeugd had een heel 
programma opgesteld met oe-
fenwedstrijden en trainingen 
maar alles wordt vooruit ge-
schoven naar betere tijden.
Vrijdag 8 januari: Klaverjassen. 
Aanvang 20.00 uur, clubhuis 
VEW.

Regio -  ING is sinds 1 januari 
2010 hoofdsponsor van het Ne-
derlands elftal en dat was di-
rect zichtbaar op zaterdag 2 ja-
nuari. Op die dag werd de tra-
ditionele Nieuwjaarswedstrijd 
gespeeld tussen de Nederland-
se oud-internationals en Kon. 
HFC Haarlem. Ondanks de kou 
zat de sfeer er goed in. Het pu-
bliek werd getrakteerd op mooie 
goals en de vele aanwezige kin-
deren profiteerden van de gele-
genheid om massaal op de foto 
te gaan met de Oranje leeuwen.
De wedstrijd tussen HFC en de 
oud-internationals werd met 5-
2 gewonnen door de beken-
de voetballers met klinkene na-
men als Wim Jonk, Aaron Win-
ter en Pierre van Hooijdonk, die 

ook topscorer was van de wed-
strijd (2). 
De KNVB en de ING zijn een 
lange termijn verbintenis aan-
gegaan tot en met het WK van 

2018. De ambitie van de ING is 
om samen met de KNVB te in-
vesteren in een succesvolle toe-
komst van het Nederlands voet-
bal.

Oud-internationals spelen traditionele
Nieuwjaarswedstrijd tegen Kon. HFC

Discussie Waterleidingduinen
Bennebroek - Welzijn Bloe-
mendaal locatie Bennebroek 
organiseert dinsdag 12 janua-
ri een interactieve ochtend over 
de natuur in de waterleiding-
duinen. Deze ‘Koffieplus’-och-
tend, ‘De Duinen in onze achter-

tuin’, is toegankelijk voor 3 eu-
ro per persoon en vindt plaats in 
het voormalig gemeentehuis van 
Bennebroek. 
U kunt vragen stellen of een dis-
cussie aangaan. Graag vooraf 
aanmelden. Tel 023-584 5300.
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Deze rubriek is speciaal voor iedere Heemsteder die eens 
wat kwijt wil op papier. Belevenissen, avonturen zelfs, of 
gewoon gedachten. Deel het met de lezer van de Heem-
steder, het zijn er ruim 20.000: een groot publiek dus. Aan 
podiumvrees moet u een broertje dood hebben, aange-
zien het ingezonden verhaal wel van naam dient te worden 
voorzien. De redactie behoudt zich het recht uw verhaal 
in te korten of kan beslissen het niet te plaatsen. Wat u als 
onderwerp kiest is geheel vrij in te vullen... Er is echter één 
voorwaarde: hetgeen u schrijft moet wel een bepaalde link 
hebben met Heemstede of Bennebroek of nabije regio.

Deze eerste aflevering is voor Melanie Bos.

Gemeenschappelijk protocol 
aanpak ouderenmishandeling
Regio - Duwen en trekken bij 
het aankleden, expres laten ver-
vuilen, de telefoon te ver weg 
zetten of niet genoeg eten en 
medicijnen geven. Ouderenmis-
handeling bestaat. Eén op de 
twintig 65 plussers is er jaarlijks 
het slachtoffer van. Het Steun-
punt Huiselijk Geweld Kenne-
merland en de overige Noord-
Hollandse SHG’s kiezen voor  
een gemeenschappelijk aanpak. 
PRIMO nh ontwikkelde in op-
dracht van de Noord Holland-
se SHG’s  het protocol ouderen-
mishandeling. 

Vrijwilligers en professionals die 
bij ouderen over de vloer komen 
voelen het vaak goed aan als er 
iets niet pluis is. Maar er ver-
volgens iets aan doen blijkt niet 
eenvoudig. De ASHG’s willen 

met het protocol ouderenmis-
handeling voor heel Noord-Hol-
land een sluitend vangnet orga-
niseren rond slachtoffers, ge-
tuigen en (potentiële) plegers. 
Het protocol geeft de stappen 
aan die je kunt nemen als huis-
kapper, thuiszorger, tafeltjedek-
je-medewerker, pedicure, maat-
schappelijk werker, verpleeg-
kundige of medewerker van 
de sociale dienst met een ver-
moeden van mishandeling. Wie 
breng je op de hoogte? Naar 
wie verwijs je door? Wie neemt 
de regie? De schematische aan-
pak geeft inzicht.
Er is een checklist voor orga-
nisaties om aanpak en verant-
woordelijkheden duidelijk en 
zichtbaar te maken. Er zijn tips 
om moeilijke gesprekken te 
voeren. Iedere instelling kan het 

protocol aan de eigen organisa-
tie aanpassen. 

Herken de signalen van
ouderenmishandeling
Ouderenmishandeling komt in 
alle lagen van de bevolking voor. 
Wel zijn er risicofactoren zoals 
een toenemende afhankelijk-
heid, een gewelddadige familie-
geschiedenis, isolement of psy-
chiatrische problemen. In het 
protocol is er ook aandacht voor 
mogelijke signalen. Waar kun 
je op letten? Soms gaat het om 
moedwillige mishandeling maar 
vaak gaat het om ontspoorde 
mantelzorg. Ouderenmishande-
ling is een verborgen vorm van 
huiselijk geweld. Een gemeen-
schappelijke en dus krachtige 
aanpak wordt nu mogelijk met 
het Noord-Hollandse protocol.

Regio - Afgelopen najaar heb-
ben kwekers bloembollen in pot-
jes geplant. Als ze in knop ko-
men, zijn ze verkrijgbaar bij 
tuincentrum en bloemist. Vanaf 
januari tot en met april zijn kant 
en klare lentebloeiers in de 
meest bijzondere vormen ver-
krijgbaar. Van de bekende tulpen 
en narcissen tot de ‘onbekende’ 
kievitsbloemen en zomerklokjes. 
Juist doordat er een zeer gro-
te verscheidenheid is aan len-
tebloeiers zijn de stylingmoge-
lijkheden onbeperkt. Ze kunnen 
eenvoudig worden toegepast 
volgens de nieuwste interieur-
trends zoals “Bohemian Thou-
ght”, “Odd Romance” en “Bright 
Mood”. 

Bohemian Thoughts: In een 
warm en bont gekleurd interieur 
geven bloembollen als narcis-
sen, hyacinten en blauwe druif-
jes een nonchalante uitstraling. 
De bloempotten en accessoi-
res hebben een creatief en am-
bachtelijke uiterlijk met kleurrij-
ke breisels, geborduurde stoffen 
en bont behang als belangrijke 
inspiratiebron. Narcissen, hya-
cinten en blauwe druifjes komen 
uitstekend tot hun recht binnen 
deze trend.
Bright Mood: In strakke, moder-
ne interieurs speelt de natuur 
een belangrijke rol. De trend 
“Bright Mood” laat lentebloei-
ers zien met een ‘frisse’ uitstra-
ling. De accessoires en gebruik-
te materialen zijn opvallend en 
hebben open en transparan-
te structuren. Zet voor een ‘na-
tuurlijk’ effect lentebloeiers als 
narcissen, hyacinten en tulpen 
eens in een glazen vaas zodat je 

ook de bolletjes en wortels goed 
zichtbaar hebt.
Odd Romance: In een klassiek 
interieur steekt romantiek de kop 
op: zachte pasteltinten, luxe ma-
terialen en rijk uitgewerkte pro-
ducten. De trend “Odd Romance” 
maakt veelvuldig gebruik van de-
coratieve ruches, strikken, kant, 
capitonneereffecten en hout-
snijwerk. Zet eens verschillende 
soorten kant en klare lentebloei-
ers (bijvoorbeeld krokussen, nar-
cissen en hyacinten) bij elkaar 
voor een lentetuinje in huis!

Kijk voor meer informatie en in-
spiratie op www.bloembollen-
centrum.nl

Het nieuwe jaar 
beginnen met... bollen!

Kerkdienst Spaarne
Regio - Zondag 10 januari 
om 10.00 uur vindt in de kerk-
zaal in het Spaarne Ziekenhuis 
in Hoofddorp een kerkdienst 
plaats. 
Het is een dienst van Woord en 
Tafel met een oecumenisch ka-
rakter. Iedereen is welkom, zo-
wel patiënten alsook bezoek. De 
kerkzaal bevindt zich op de be-
gane grond naast het restaurant 
(volg route 55).
Voorganger is ds. P. Renes. De 
zang wordt ondersteund door 
het Exoduskoor uit Hillegom. 
(avondmaalviering)

Hè hè... Na weken lang studeren heb ik mijn totale vrijheid weer 
terug! Eindelijk weer eens losgaan en feesten! 
Haartjes gedaan, mijn nieuwe outfit aangetrokken en mijn ID in 
mijn zak: eindelijk legaal uit na mijn zestiende verjaardag! Aange-
zien er in Haarlem op een reguliere avond niet veel te beleven is, 
werd het maar een standaard avondje Koningen. Ik was vijf weken 
niet meer in het Haarlemse studentencafé De Koning uitgeweest.

Nadat ik en mijn vrienden binnen waren en onze jassen hadden 
gedumpt, gingen we de dansvloer op. We keken om ons heen en 
wauw wat hadden wij het hier gemist... Niet zo zeer De Koning 
zelf, maar het volk dat er komt. Ja, want nergens anders in Haar-
lem vind je in zo’n klein zaaltje zoveel jongens met haarbandjes, 
overtollig gel en Ralph Lauren blousejes. O ja, en ook niet te ver-
geten de bijpassende meisjes. Samen was het een niet op de maat 
dansende meute op foute volksmuziek. 

Je zou zeggen dat deze Bloomigans en Aerdenhoutjes (oftewel 
jongeren van welgestelde klasse) heel netjes en beleefd zijn, maar 
niets is minder waar! Dat merkte ik toen ik na twee harde klap-
pen, twee stukjes glas uit mijn nieuwe high heels moest verwijde-
ren. Zo kreeg ik het na een tijdje toch wel erg warm in dat volge-
propte zaaltje... Vandaar dat ik even met een paar vrienden naar 
buiten ging om bij te komen. 

Daar aangekomen ging mijn aandacht al snel uit naar een gesprek 
tussen twee Ralph Lauren-guys naast me: 
‘Hé Floris-Jan, hoe laat vertrek jij naar huis?’ 
‘Ik weet het nog niet, maar mijn moeders had mij gevraagd niet te 
laat thuis te komen.’ aldus Floris-Jan. 

Ik schoot in de lach, want het was een té raar gezicht. Daar ston-
den ze dan, de dubbelnamige ‘ik vaar met mijn vrienden in papa’s 
boot’-jongens met een sigaret tussen hun wijs- en middelvinger... 
over hun moeders te praten...!

Wat mij ook verbaasde was al de aandacht die de jongens kregen 
van de bijpassende meisjes. Voelden ze zich tot de boys aange-
trokken doordat ze Ralph Lauren droegen of kenden ze elkaar al 
van de hockeyclub? Ja, dat laatste moest het hoogstwaarschijnlijk 
zijn. Dat past wel helemaal in het plaatje van de haarbanddragers. 
Het is nog een wonder dat de meisjes niet in hun hockeyrokjes lie-
pen, net als de cheerleaders in Amerika. 

Toen ik een beetje afgekoeld was, ging ik weer naar binnen. Naar 
het ‘hol des warmte’. Maar na de zoveelste Nick & Simon, stuk-
ken glas op de grond en na nog wat Floris-Jannen die de ‘Keu-
ning’ binnenkwamen, was ik er wel weer klaar mee. Ik haalde mijn 
jas op en vertrok met mijn high heels op mijn krakende fietsje 
naar huis. 

Wat een avond was het weer! Voorlopig heb ik wel genoeg jon-
gens met haarbandjes, overtollig gel en Ralph Lauren blousejes 
gezien en genoeg volksmuziek gehoord voor de aankomende.. 
eh.. vijf weken?
Dus dat wordt volgende week maar een ander avondje. Misschien 
weer eens een avond vol met ‘airmaxies’, Nike-jasjes en witte 
Nike-petjes. 

In ieder geval ben je qua subculturen in Haarlem na één avond nog 
lang niet uitgekeken!

Melanie Bos (16) Heemstede.

Ralph Lauren Blousejes
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24 Aanhoudingen
Oud en Nieuw in de regio
Regio – In de regio Kennemer-
land hebben zich tijdens de jaar-
wisseling geen grote ordever-
storingen voorgedaan. In verge-
lijking met andere jaren spreekt 
de politie van een relatief rus-
tig verlopen jaarwisseling. Er zijn 
wel 24 aanhoudingen verricht. 
De verdachten werden onder 
andere aangehouden voor mis-

handeling, openbare dronken-
schap, vernieling, brandstich-
ting en het afsteken van illegaal 
vuurwerk waaronder een vuur-
werkbom. Hierdoor raakten 5 
mensen lichtgewond.
Ook zijn er in de hele regio klei-
ne en grotere branden gemeld 
en was er overlast van jongeren 
die met vuurwerk gooiden. 

Regio - Via de Nederlandse vei-
lingen vinden naar schatting 
jaarlijks zo’n 1,6 miljard tulpen 
hun weg naar vazen in de he-
le wereld. Daarmee is de bloem 
het fleurige visitekaartje van ons 
land. Kwekers produceren onge-
veer 900 verschillende tulpen-
soorten. Eenkleurig, tweekleu-
rig, dubbelbloemig, lelie-vor-
mig of gefranjerd. Vanaf janua-
ri tot en met april zijn tulpen in 
de meest bijzondere vormen ver-
krijgbaar. Tulpen zijn leuk om te 
geven maar ook om zelf van te 
genieten. Laat je verrassen door 
de veelzijdigheid van de Hol-
landse tulp!

Tulpentrends
Tulpen zijn als sinds de vijftien-
de eeuw in de mode. Doordat er 
zoveel soorten zijn, zijn ze zeer 
goed te stylen en passen ze in 
elk interieur. Deze winter en len-
te zijn er vier tulpentrends: 
 
Bohemian Thoughts: In een warm 
en bont gekleurd interieur geven 
tulpen een nonchalante uitstra-
ling volgens de trend “Bohemian 
Thoughts”. De vazen en acces-
soires hebben een creatief en 
ambachtelijke uiterlijk met kleur-
rijke breisels, geborduurde stof-
fen en bonte behangen als be-
langrijke inspiratiebron. 
 
Bright Mood: In strakke, moder-
ne interieurs speelt de natuur 
een belangrijke rol. De trend 
“Bright Mood” laat tulpen zien 
met een ‘frisse’ uitstraling. De 
accessoires en gebruikte mate-
rialen zijn opvallend en hebben 
open en transparante structuren. 
Bijkomend voordeel van glazen 
vazen: het niveau en de helder-
heid van het water is eenvoudig 
te controleren. 

Jubileumtentoonstelling 
Museum de Zwarte Tulp
Regio - Bloembollen en Ne-
derland horen al eeuwen bij el-
kaar. Reden genoeg om die ge-
schiedenis te beschrijven. Dat 
is dan ook gebeurd in de Ca-
non van de Bloembollen. Die ca-
non vormt de basis van de ten-
toonstelling, die in het Museum 
de Zwarte Tulp wordt gehouden 
van 23 januari 2010 tot en met 
16 mei 2010. 
De Koninklijke Algemeene Ver-
eeniging voor Bloembollencul-
tuur (KAVB) is de belangenbe-
hartiger voor de bloembollen-
teeltsector in Nederland en be-
staat in 2010 150 jaar. Niet al-
leen viert de KAVB haar jubi-
leum met het museum, dat in 
2010 haar 25-jarig jubileum 
viert, maar ook de Hortus Bul-
borum te Limmen en de Hor-
tus Botanicus in Leiden zijn er-
bij betrokken. De Hortus in Lei-
den omdat Carolius Clusius daar 
de eerste tulpen aan Neder-
landse grond toevertrouwde. De 
Hortus in Limmen, omdat er een 
groot sortiment Darwintulpen op 
de tuin te vinden is. Deze groep 
werd eind 19e eeuw geïntrodu-
ceerd en heeft de Nederlandse 
tulpenteelt ingrijpend beïnvloed. 
Een deel van dat sortiment is dit 
najaar aan de tuin van het Mu-
seum toevertrouwd.
In Museum de ZwarteTulp wordt 
vooral aandacht besteed aan de 
zogenaamde Windhandel of tul-
penmanie; aan de kalkzandsteen 

fabriek in Hillegom, omdat door 
afgravingen goede bollengrond 
werd gemaakt; aan de weten-
schap, waarbij zelfs  Dr. Hu-
go de Vries, daarin nog een rol 
heeft gespeeld en aan de familie 
Krelage, omdat die aan de wieg 
van de huidige Koninklijke Alge-
meene Vereeniging voor Bloem-
bollencultuur heeft gestaan. Be-
roemdheden als Nicolaas Da-
mes, Blaauw en Beijer en niet 
te vergeten de man die nieu-
we soorten trachtte te verkrijgen 
door bestraling, Dr de Mol, zul-
len de revue passeren.
Natuurlijk wordt er ook aandacht 
aan de jubilaris zelf besteed. Op 
een 10 meter lange wand zal de 
geschiedenis van de KAVB een 
plek krijgen. Heel belangrijk in 
deze tentoonstelling is een foto-
album uit 1875 met een gewicht 
van ruim 2 ½  kg, mede veroor-
zaakt door een echt marmeren 
voorblad.
Omdat de bloembollensector van 
oudsher veel contacten met de 
USA heeft gehad en nog heeft, 
zal de tentoonstelling geopend 
worden door de Amerikaanse 
ambassadeur in Nederland, me-
vrouw Fay Hartog-Levin.
De tentoonstelling is te bezichti-
gen in Museum de Zwarte Tulp, 
Grachtweg 2A te Lisse van 23 
januari 2010 tot en met 16 mei 
2010. Het museum is geopend 
van dinsdag tot en met zondag 
van 13.00 uur tot 17.00 uur. (zie 

Odd Romance: In een klassiek 
interieur steekt romantiek de kop 
op: zachte pasteltinten, luxe ma-
terialen en rijk uitgewerkte pro-
ducten. De trend “Odd Roman-
ce” maakt veelvuldig gebruik 
van decoratieve ruches, strik-
ken, kant, capitonneereffecten 
en houtsnijwerk. Een groot ge-
mengd tulpenboeket zorgt voor 
een opvallend accent, maar ook 
een verzameling kleinere klas-
sieke vazen, met tulpen in de 
kleur roze of wit, geeft het inte-
rieur allure. 
 
Warm desire: In een natuurlijk 
interieur met donkere materialen 

zorgen tulpen voor een warm en 
behaaglijke sfeer. Met de trend 
“Warm Desire” kunnen tulpen 
zeer eenvoudig gestyled worden: 
kies voor robuuste vazen met 
een natuurlijke uitstraling en vul 
ze met tulpen.
Het effect wordt groter als 
je kiest voor één kleur tul-
pen, bijvoorbeeld paars met 
een subtiel geel-accent. 
Mix voor een spannend effect 
tulpen in de zelfde kleur maar 
met verschillende bloemvormen.

Kijk voor meer informatie en in-
spiratie op www.bloembollen-
centrum.nl

Er zijn negenhonderd
verschillende tulpsoorten!

Dennenheuvel blijft open
Regio - Dennenheuvel aan 
de Dennenweg in Bloemen-
daal is een kleinschalig zorg-
project voor ongeveer 50 men-
sen en onderdeel van Sint Ja-
cob. De groep bestaat uit ou-
deren met dementie en 20 ou-
deren met een verstandelijke 
beperking. Naast Dennenheu-
vel staat klooster Euphrasia, 
thuis voor de congregatie van 
de zusters van de Goede Her-
der. Ook zij ontvangen zorg van 
Sint Jacob. Het terrein en de 
gebouwen zijn eigendom van 
de Congregatie.
De congregatie en Stichting 
Sint Jacob zijn tot beider tevre-

denheid overeengekomen dat 
Sint Jacob de locatie gelegen 
aan de Dennenweg te Bloe-
mendaal voor een periode van 
vier jaar huurt. Eerder in 2009 
was overeengekomen de huur-
overeenkomst te beëindigen. 
Er waren plannen voor ontwik-
kelen van het terrein. 
De huidige bewoners hoeven 
niet te verhuizen naar een tij-
delijke locatie.
De komende huurperiode van 
ruim vier jaar zal door Sint Ja-
cob worden gebruikt om een 
definitieve nieuwe locatie voor 
de bewoners van Dennenheu-
vel te verwezenlijken.

 

Regio – Het inluiden van het nieuwe jaar gaat traditioneel gepaard met vuurwerk. 
Knallers en sierpijlen in de meest mooie kleuren tegen een zwarte lucht zorgen voor 
een feestelijke start. Zo ook in Haarlem waar Heemstedenaar B. Van der Linden dit 
plaatje maakte. Bijzonder fraai!
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Gratis kabaal
lEt OP! Van elk artikel móet een vraagprijs worden vermeld!

*(Doorhalen wat niet van toepassing is)
Te koop/Aangeboden/Gevraagd* 1e regel

2e regel G
3e regel R
4e regel A
5e regel T
6e regel I
7e regel S

Telefoon:

Gratis kabaaltjEs wOrdEn GEPlaatst
OndEr dE VOlGEndE VOOrwaardEn:
- Eén bon per week
- Géén onroerende goederen, woonruimte of auto's.
- Géén goederen en dergelijke met een waarde boven de 500,-
- Géén personeels- of zakenadvertenties.
- Géén werk gevraagd of aangeboden.
- brieven met te weinig porto worden niet in behandeling genomen.
- altijd prijs vermelden.

bEtaalkabaal:
- Valt het aangebodene niet onder de bovenstaande voorwaarden, 

sluit dan  10,- bij in de enveloppe.
wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade 
van welke aard dan ook, ontstaan door niet tijdig of onjuist plaatsen 
van kabaaltjes. kabaaltjes kunnen op grond van hun inhoud, zonder 
opgaaf van redenen, worden geweigerd.

Deze bon kunt u uitknippen en inleveren bij:
Primera de Pijp, raadhuisstraat 30, 2101 HH Heemstede

Of per post naar:
de Heemsteder, Visserstraat 10, 1431 Gj aalsmeer
o.v.v. kabalen

Kerstpuzzel-winnaars
Heemstede – Zoals altijd was 
ook ditmaal de puzzel in de 
krant een groot succes. Vele, ve-
le briefkaarten, gewone kaar-
ten en vooral kerstkaarten met 
daarop de oplossing zijn ter re-
dactie gekomen. Wat een en-
thousiasme! En als er ook nog 
leuke prijsjes zijn te winnen, is 
er nèt dat beetje meer animo. 
Puzzelaars heb je niet alleen 
in Heemstede en Bennebroek, 
maar ook in Cruquius, Sassen-
heim en Zwaanshoek, blijkens 
de reacties.
De juiste oplossing was: “Zorg 
ook goed voor jezelf”.
Tien ondernemers stelden een of 
meer prijsjes beschikbaar. Uit de 
goede oplossingen volgen nu de 
namen met daarachter de ge-

wonnen prijs. U kunt deze prijs 
in de winkel ophalen, wanneer u 
deze Heemsteder meeneemt en 
uw identiteitsbewijs, rijbewijs, 
paspoort of identiteitskaart. Veel 
plezier met uw prijs. Alle deelne-
mende winkeliers natuurlijk har-
telijk dank voor het beschikbaar 
stellen van de prijzen!

Prijzen en winnaars:
•  Cadeaubon t.w.v. 50 euro / V.d. 

Riet Schoenen, Binnenweg 94, 
Heemstede.

    Gewonnen door: M.G. van Rijt, 
Korhoenlaan 54, Heemstede.

•  Kappersbehandeling knippen/
föhnen / Salon Marja voor hem 
en haar, Valkenburgerlaan 85, 
Heemstede. 

    Gewonnen door: G. De Goede, 
Linge 35, Heemstede.

•  Bloemencheque van 20 euro / 
Bloemsierkunst ’t Blomke, Juli-
analaan 6, Heemstede.

    Gewonnen door: L. Campfens, 
Overijssellaan 265.

•  1 Kg haasfilet rollade / Slage-
rij v.d. Werff, Glipperdreef 105, 
Heemstede.

    Gewonnen door: E.J. Driessen 
Van Rooijen, Schoollaan 104, 
Bennebroek.

•  Zonnebankkuur van 5 x 20 min. 
T.w.v. 35 euro / Salon Lyanel 
schoonheid & perfectie, Suma-
trastraat 12, Heemstede.

     Gewonnen door: B.E. Warmer-

dam-Teuwissen, Höckerkade 20, 
Heemstede.

•  2 x Waardebon van 12 euro 
voor een heerlijke appeltaart / 
Bakker Th. Van Dijk, Raadhuis-
straat 78-81, Heemstede.

     Gewonnen door: mevr. C. 
Paauw-Bleijs, Veaumontlaan 
176, Heemstede.

    Gewonnen door: A. Van Baarle, 
Troelstralaan 51, Heemstede.

•  Mexx-balpen en een Mexx-vul-
pen / Vulpenspeciaalzaak De 
Roos, Binnenweg 110, Heem-
stede.

    Gewonnen door: Arnold van Ba-
kel, de Ruyterlaan 101, Benne-
broek.

•  3 x Winterpakket met ruitont-
dooier, slotontdooier en ruit-
sproeier anti-vries / Automo-
bielbedrijf Kunst bv, Haven-
straat 51, Heemstede.

    Gewonnen door: Mevr. L.M. Jan-
sen, Wilhelminalaan 10, Benne-
broek.

    Gewonnen door: G. Van Bentem, 
Oude Kruisweg 240, Cruquius.

    Gewonnen door: An Lommerse, 
De Nachtegaal 2, Heemstede.

•  Bij het afsluiten van een jaar-
lijks onderhoudsabonnement 
van uw CV-ketel maakt u kans 
op éénmaal gratis onderhoud 
/ Vosse Installatietechniek, 
Kerklaan 9, Heemstede.

    Gewonnen door: J. Onderwater, 
Spieringweg 901, Zwaanshoek.

•  Puzzelboekjes voor nog meer 
puzzelplezier! / Tabakszaak Van 
der Wal, Jan van Goyenstraat 4, 
Heemstede.

    Gewonnen door: P. v. Wonderen, 
Patrijzenlaan 15, Heemstede.

(Over de uitslag kan niet worden 
gecorrespondeerd.)

Abstracte schilderijen 
van Hans Beekman

Heemstede – In galerie Het Kunstbedrijf aan de Raadhuisstraat 
56a in Heemstede is een nieuwe expositie te bekijken. Het gaat 
om werk van Hans Beekman. Deze tentoonstelling is vanaf he-
den tot en met zondag 30 januari geopend. Het betreft recente, 
nog niet eerder tentoongestelde abstracte schilderijen. Het werk 
van de kunstenaar is herkenbaar aan de evenwichtige balans en 
kracht van vorm en kleur en het perspectief wat hij in schilde-
rijen weet te bereiken. Hans Beekman (1938) is geboren in Den 
Haag en nu woonachtig in Hoofddorp.
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‘Eten wat de pot schaft’
Op de laatste dinsdag van de maand wordt
samen met leeftijdsgenoten genoten van een 
heerlijke maaltijd.  
Het thema voor 2010 is: ‘Eten wat de pot 
schaft’.
Voor de maand januari hebben de koks het vol-
gende menu bedacht: groentesoep, stamppot 
boerenkool met spek en rookworst, augurkjes 
en rauwkost en als dessert een overheerlijk 
wintervla. De maaltijd wordt besloten met een 
kopje koffi e of thee.
Dinsdag 26 januari om 12.30 uur is de eerste 
keer van het jaar dat de gastvrouwen klaar-
staan in de Lieven de Keylaan 24. 
Maaltijdbonnen á 9,50 euro zijn te koop van 
5 januari tot 20 januari 2010 bij de receptie 
van Stichting Welzijn Ouderen Heemstede, Lie-
ven de Keylaan 24 op maandag t/m donderdag 
van 09.00-17.00 uur en op vrijdag van 09.00-
13.00 uur. 

Cursus mobiel bellen
Wegens succes biedt Welzijn Ouderen Heem-
stede opnieuw een cursus mobiel bellen aan. 
Leerlingen van het Nova-College leren ouderen 
de vele mogelijkheden van hun eigen mobiel.
Hoe werkt de mobiel? Een ontvangen sms be-

richt openen en een sms bericht sturen.
In 2010 start een nieuwe cursus van 3 bijeen-
komsten op donderdag 4, 11 en 18 februari. Er 
zijn nog enkele plaatsen vrij.
Kosten cursus 15,00 euro incl. koffi e of thee.
Voor verdere inlichtingen en reserveren:
Welzijn Ouderen Heemstede.

Politieke middag, 16 februari 2010
Om 14.00 uur zijn alle 55 plussers die geïnte-
resseerd zijn in de plaatselijke politiek van har-
te welkom in de Burgerzaal van het raadhuis in 
Heemstede.
Deze middag biedt de mogelijkheid om in discus-
sie te gaan met de lijsttrekkers van de politieke 
partijen van de gemeente Heemstede. Aanslui-
tend is men welkom in het politiek café. 
Het complete programma staat vermeld op de 
folder, vanaf 15 januari 2010 verkrijgbaar bij 
o.a.WOH en Casca.

Cascanieuws
Film en lunch   
Bij Casca in de Luifel wordt donderdag 21 ja-
nuari de fi lm ‘Modern Times’ getoond. Deze fi lm 
is van en door Charlie Chaplin uit 1936. Cha-
plin speelt een arme zwerver die als werkloze 
een bestaan probeert te vinden binnen. De fi lm 
heeft de vorm van een satire, waarin niet al-
leen de werkomstandigheden van de massa maar 

ook de geluidsfi lm zelf op de korrel wordt ge-
nomen. 
Na de fi lm kan men heerlijk lunchen in de foy-
er van de Luifel.
Aanvang: 10.30 uur - entree inclusief lunch 9,50 
euro - 65+ 8,50 euro.  Reserveren uiterlijk dins-
dag 19 januari.

Project: 50+ leest voor 
Elk voorjaar wordt er door 50-plussers zes 
keer voorgelezen op peuterspeelzalen en kin-
derdagverblijven in samenwerking met de Open-
bare Bibliotheek Heemstede. Voorlezen is goed 
om de taalontwikkeling bij kleine kinderen te 
stimuleren. 
Maar voorlezen is natuurlijk ook gewoon heel 
leuk. De kinderen hangen aan uw lippen. Bij Cas-
ca is hiervoor een voorleesteam. 
Aanmelden tot 21 januari.

Computercursussen
In januari gaan bij Casca weer verschillende 
computercursussen speciaal voor senioren van 
start. Deze cursussen zijn allemaal overdag in 
het computerlokaal van de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede. Meer informatie kunt u vinden in de 
cursusbrochure van Casca, op de website www.
casca.nl of telefonisch (023) 548 38 28 

Info: www.welzijnouderenheemstede.nl

‘Eten wat de pot schaft’
Op de laatste dinsdag van de maand wordt

richt openen en een sms bericht sturen.
In 2010 start een nieuwe cursus van 3 bijeen-
komsten op donderdag 4, 11 en 18 februari. Er 
zijn nog enkele plaatsen vrij.

Heemstede- De informatie voor deze rubriek 

wordt verzorgd door de stichting Welzijn

Ouderen Heemstede (WOH), Lieven de Keylaan 

24, Heemstede, telefoon: 023-528 85 10.

Seniorennieuws HeemstedeSeniorennieuws Heemstede

Kon. HFC verliest van Oud Oranje
Regio - Tradities zijn er om aan 
vast te houden. Binnen voetbal-
lend Nederland staat al sinds 
mensenheugenis, op de eerste 
dag van het nieuwe jaar, de voet-
balwedstrijd tussen de Kon. HFC 
en de voormalige spelers van het 
echte Oranje op het program-
ma. Het blijkt jaar op jaar moeilij-
ker om de Ex- Internationals op 1
januari te laten aantreden. Daar-
om is afgesproken met de club 
van oud-spelers dat zij de ko-
mende jaren op de eerste zater-
dag van het jaar met een sterk 
team naar HFC komen. Afgelo-
pen zaterdag 2 januari arriveer-
de de spelersbus van Oranje met 
daarin o.a. Frank de Boer, Rob 
Witsche, Wim Jonk, Pierre van 
Hooijdonk en nog een tiental ex-
spelers van het Nederlands elf-
tal. Helaas had Marc Overmars, 
wegens een opkomende griep, 
moeten afzeggen. Hij is juist een 
van de spelers waarvoor je van-
achter de warme kachel vandaan 
komt. Met het gelijke spel in 2009 
(3-3) nog in het achterhoofd wil-
den de voormalige profs nu wel 
weer eens met winst terug in de 
bus stappen.
HFC coach René Anneese werd 
kort voor de wedstrijd op de 
hoogte gebracht door zijn colle-
ga Sjaak Swart (juist dié, Mister 
Ajax) dat de wedstrijd niet twee-
maal 45 maar tweemaal 35 mi-
nuten zou duren. Daarnaast het 
verzoek het rustig aan te doen 
in verband met de sneeuw op 
het veld en daarmee een grotere 
kans op blessures. Tenslotte zou 

HFC wat vaker de reserves moe-
ten inzetten als de stand te veel 
in het voordeel van HFC zou uit-
pakken. 
HFC bleek van het begin af aan 
weinig compassie te hebben met 
het team dat een paar honderd 
interlandwedstrijden achter de 

naam had staan. Frank en vrij 
zocht HFC het doel van Oran-
je. De ex-internationals lieten bij 
vlagen zien het spelletjes nog al-
tijd te beheersen, maar tegen de 
snelheid en het loopvermogen 
van HFC legden zij het vaak af. 
Na een minuut of tien nam Ste-

ve Beverley een voorzet direct 
op de schoen en via de onder-
kant van de lat lag de kogel ach-
ter doelman Serge van der Ban. 
Enige minuten later was het
Hakim Ajnaoua die voor de twee-
de maal het doel vond.
Het leek op een ramp voor de 

Oud-Internationals uit te lopen, 
maar HFC deed een stapje te-
rug en begon met het wisselen 
van spelers. Wonderschoon en 
als in zijn beste jaren schamp-
te Pierre van Hooijdonk de bal, 
na een voorzet van Pieter Huis-
tra, schitterend langs de binnen-
kant van de paal achter doelman 
van Rossum. Zowel HFC als de 
Internationals kreeg kansen, zo 
kopte Frank de Boer recht in de 
handen van Van Rossum en daar 
had meer ingezeten.
Na rust kwam er door het in-
brengen van Michael Mols meer 
voorwaartse druk vanuit het 
Oranjeteam. HFC wisselde maar 
door, zodat uiteindelijk een A-ju-
nior met een B-leeftijd in het HFC 
team stond. Anneese gebruikte 
alle 20 spelers deze wedstrijd. Er 
was daardoor geen sprake meer 
van een geoliede machine die 
HFC dit seizoen vaak wel is. Dit 
kwam het spel van HFC niet ten 
goede en het gaf de ex-Interna-
tionals de kans de wedstrijd naar 
zich toe te trekken. Via Huistra, 
Van Hooijdonk en Mols scho-
ten de heren nog driemaal raak. 
Het waren nog mooie doelpun-
ten ook, waarbij de boogbal van 
Huistra zeker een hoofdprijs ver-
diende. Verheugend voor HFC 
was dat Hernan Noorman en 
Wesley Kamerbeek na een afwe-
zigheid van zeven en vier maan-
den door blessures weer een 
paar minuten konden spelen.
De Oud-Internationals vertrok-
ken na twee mindere jaren weer 
eens met de volle winst.
De 3000 toeschouwers kijken al 
weer uit naar de volgende editie, 
die van 2011.
Eric van WesterlooFo
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voering van de Wet Maatschap-
pelijke Ondersteuning, WMO, 
in 2007, waarin het leveren van 
huishoudelijke hulp een verant-
woording van de gemeente werd. 
Het `groene goud` van Heemste-
de is veiliggesteld voor de toe-
komst in het bestemmingsplan 
Landgoederen en groene ge-
bieden. Grote ruimtelijke projec-
ten als Vogelpark en Waterto-
ren werden uitgevoerd of zijn in 
uitvoering. Het plan voor de her-
inrichting van de Binnenweg 
is in nauw overleg met belang-

hebbenden opgesteld en inmid-
dels al voor de helft klaar. Op het 
gebied van sport zijn grote inves-
teringen gedaan om zo nog meer 
mensen te stimuleren om te be-
wegen en elkaar te ontmoeten. 
De persoonlijke wens van bur-
gemeester Marianne Heeremans 
is dat in Heemstede niet alleen 
restaurants weer nummer één 
scoren in landelijke testen, maar 
dat u ook streeft naar een Mi-
chelin-ster in uw persoonlijk 
leven.
Ton van den Brink

gen door onafhankelijkheid, zelf-
vertrouwen en innerlijke overtui-
ging. Maar wel gevoed door op-
vattingen van burgers. Inwoners 
in een vroeg stadium betrekken 
bij het maken van plannen. Het 
Wilhelminaplein was een goed 
voorbeeld van een project, waar-
bij  inwoners in een vroeg stadi-
um betrokken werden. Meepra-
ten vanachter je pc. Via internet 
mee-discussiëren over de toe-
komst van het Wilhelminaplein. 
Vergaderingen van de gemeen-
teraad en raadscommissies be-
luisteren via internet. Het is de 
meest complete vorm van ver-
slaglegging waarmee je niet kan 
sjoemelen. 
Vooruitkijken naar de verkiezin-
gen van 3 maart, een belang-
rijk moment voor de lokale de-
mocratie, waar iedereen de kans 
krijgt te bepalen wie er de ko-
mende jaren aan het politie-
ke roer van de gemeente komt 
te staan. Alleszins de moeite 
waard om je te verdiepen in de 
verkiezingsprogramma`s van de 
politieke partijen in Heemstede. 
Een terugblik op het collegepro-
gramma 2006-2010 zien we een 
vrij soepele overgang naar de in-

Heemstede - Geen file op de 
nieuwjaarsbijeenkomst van het 
gemeentebestuur, wel een gezel-
lige drukte, ondanks gladde we-
gen. Een feestje in plaats van re-
ceptie, met muziek van de band 
Primavera en zang van schilder-
kunstenares Vera Bruggeman. 
Na de speech van de burge-
meester konden zelfs de voetjes 
van de vloer. Burgemeester Ma-
rianne Heeremans ontving ver-
tegenwoordigers van organisa-
ties, verenigingen, instellingen 
en de ‘gewone’ burger om terug 
te kijken op het afgelopen jaar 
en vooruit te kijken. Hoe Heem-
stede tot nu toe in betrekkelij-
ke rust de crisis liet passeren, er 
toch bezuinigd zal moeten wor-
den, wat vraagt om visie en de 
moed de  rug recht te houden. 
Met soms emoties tot gevolg. 
Emoties die volgens haar type-
rend zijn voor deze tijd. Zijn we 
na de 19e eeuw van de rede, de 
20ste  van de wil, nu bij de 21ste 
eeuw van het voelen beland? We 
zijn in veel extraverter, we hui-
len collectief, we ‘huggen’ en 
knuffelen, tv-happenings laten 
ons alles zien. Volgens een aan-
tal opinieleiders bepalen menin-
gen, peilingen en de emoties die 
deze oproepen, teveel het poli-
tieke debat. De hoeveelheid in-
formatie is zo explosief gegroeid 
dat het moeilijk is deze op juiste 
waarde te schatten. In dit inter-
nettijdperk kun je met één muis-

klik een heleboel mensen berei-
ken. Vervolgens reageert ieder-
een weer. 

Betrokken
Democratie is iets anders dan de 
wil van het volk uitvoeren. Politi-
ci moeten `nee` durven zeggen 
tegen de publieke opinie in. Po-

litiek is soms kiezen tussen te-
genstrijdige eisen en accepte-
ren dat niet iedereen zijn zin kan 
krijgen. Dat is ook  een vorm van 
integer handelen. Ze noemt het 
`bestuurlijke hygiëne`, gedra-

pagina 18 de Heemsteder - 6 januari 2010

“Ook een Michelin-ster in uw persoonlijk leven”

Nieuwjaarsfeest met burgemeester 
Marianne Heeremans

Uiteraard werden de beste wen-
sen van de Heemsteder (hier in 
de persoon van Joke van der Zee) 
ook overgebracht aan burge-
meester Marianne Heeremans.
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Hoe kijkt u terug op het 
afgelopen jaar?
Het was een goed jaar voor 
de gemeente Heemstede; wij 
werden no. 1 in dienstverle-
ning.

Wat blijft u altijd bij uit 
2009?
De aanslag op Koninginne-
dag.

Welke belofte uit de verkie-
zingscampagne heeft u dit jaar 
kunnen realiseren?
De gemeentesecretaris wordt 
niet gekozen.

Wat had u graag gerealiseerd 
gezien maar is nog niet ge-
lukt?
Geen klachten meer van bur-
gers; alhoewel, elke klacht 
kun je ook beschouwen als 
een gratis advies.

Wat wilt u in 2010 zeker 
realiseren?
Een nieuw college optimaal 
ondersteunen bij het opzet-
ten en uitvoeren van een
collegeprogramma.

Welke persoon verdient 
volgens u een pluim?
Jules van Kampen, de initia-
tiefnemer van HeemstedeJazz. 
Hij heeft zijn nek uitgestoken 
en veel mensen laten genie-
ten van heerlijke muziek.

Wat is uw mooiste wens voor 
2010?
Veel tevreden en gelukkige 
inwoners die respectvol met 
elkaar en met ons omgaan.

Hoe kijkt u terug op het 
afgelopen jaar?
Het afgelopen jaar was een 
mix van prima ontwikkelin-
gen in Heemstede (zie nieuw-
jaarstoespraak) en een roeri-
ge wereld om ons heen. Dus 
op gezette tijden ook mixed 
feelings.

Wat blijft u altijd bij uit 
2009?
De inauguratie van Obama, ik 
heb aan de buis gekluisterd 
gezeten. 
En oudejaarsnacht in Heem-
stede die voor mij nog nooit 
zo rustig is geweest.

Welke belofte uit de verkie-
zingscampagne heeft u dit jaar 
kunnen realiseren?
Nog steeds wordt de burge-
meester niet gekozen.

Wat had u graag gerealiseerd 
gezien, maar is (nog) niet ge-
lukt?
Voldoende voorzieningen 
voor jongeren waar zij èn de 
omgeving gelukkig mee zijn.

Wat wilt u in 2010 zeker 
realiseren?
Ook met een nieuw colle-
ge en een nieuwe raad een 
samenwerking die vertrou-
wen en poitieke wijsheid uit-
straalt.

Welke persoon verdient
volgens u een pluim?
Iedereen die in lastige tijden 
het optimisme bewaart en ie-
dereen die nu in deze barre 
winter de eigen stoep schoon-
houdt.

Wat is uw mooiste wens voor 
2010?
Dat 2010 aan het eind de 10 
verdient die er in zit.

Hoe kijkt u terug op het 
afgelopen jaar?
Als een bewogen jaar met in-
grijpende gevolgen van de 
kredietcrisis. Maar ook goe-
de dingen, zoals de afron-
ding van het eerste deel van 
de herinrichting van de Bin-
nenweg en de realisatie van 
een mooie Glipperweg.

Wat blijft u altijd bij uit 
2009?
Mijn 50e verjaardag, waar-
voor mijn echtgenoot een ge-
weldig feest had georgani-
seerd.

Welke belofte uit de verkie-
zingscampagne heeft u dit jaar 
kunnen realiseren?
In 2009 hebben we wederom 
een sluitende begroting kun-
nen aanbieden met in ver-
houding tot andere gemeen-
ten, lage woonlasten.

Wat had u graag gerealiseerd 
gezien maar is nog niet ge-
lukt?
We hebben het collegepro-
gramma in 2009 goed kun-
nen afronden. In februari 
volgt nog, binnen deze raad-
speriode, de opening van het 
Centrum voor Jeugd en Gezin 
in Heemstede.

Wat wilt u in 2010 zeker 
realiseren?
Een goede verkiezingsuit-
slag voor het CDA op 3 maart 
2010. 

Welke persoon verdient 
volgens u een pluim?
Alle vrijwilligers, want het is 
geweldig als mensen zich be-
langeloos inzetten voor ande-
ren. Zij zijn het cement voor 
de samenleving.

Wat is uw mooiste wens voor 
2010?
Een goede gezondheid en 
respect voor elkaar!

Hoe kijkt u terug op het 
afgelopen jaar?
Het was voor veel mensen 
een financieel somber jaar.  
Laten we hopen op een 
verbetering in 2010.

Wat blijft u altijd bij uit 
2009?
De geboorte van mijn zoon 
Daniel.

Welke belofte uit de verkie-
zingscampagne heeft u dit jaar 
kunnen realiseren?
Met de nieuwe bestem-
mingsplannen is er meer 
ruimte gekomen om te 
verbouwen.
Niet in meters maar in ver-
mindering van procedures 
en vergunningen.
Dit scheelt de huiseige-
naar tijd, geld en moeite.

Wat had u graag gerealiseerd 
gezien, maar is (nog) niet 
gelukt?
Het nieuwe bestemmings-
plan dat van het Manpad-
slaangebied natuur moet 
maken.
Het bestemmingsplan ligt 
klaar, maar de financiering 
is nog niet rond.

Wat wilt u in 2010 zeker 
realiseren?
Op 3 maart een goed ver-
kiezingsresultaat behalen.

Welke persoon verdient 
volgens u een pluim?
Mijn zus omdat ze naast 
een full-time baan ook bij 
de vrijwillige politie werkt 
om de regio veiliger te ma-
ken.

Wat is uw mooiste wens voor 
2010?
Trouwen met mijn verloof-
de Lara.

Met de beste wensen van het college
Hoe kijkt u terug op het 
afgelopen jaar?
Het afgelopen jaar is weer 
veel gebeurd in de gemeente. 
Naast de gebruikelijke activi-
teiten heeft met name het uit-
voeren van landelijke wets-
wijzigingen en aanbestedin-
gen in het kader van de WMO 
veel tijd gekost. Dit vroeg om 
veel afstemming met de an-
dere gemeenten in de regio 
en de provincie. Uiteinde-
lijk zijn we er in geslaagd om 
voor Heemstede goede resul-
taten te bereiken.

Wat blijft u altijd bij uit 
2009?
De klankbordgroep bijeen-
komsten met leerlingen uit 
groep 8. Exposities in de Bur-
gerzaal.
De opening van het kunst-
grasvelden voor HBC-voet-
bal, VEW en HFC-Heemste-
de. 
Het 100-jarig bestaan van 
Harmonie St. Michaël. 

Welke belofte uit de verkie-
zingscampagne heeft u dit jaar 
kunnen realiseren?
Afronding speelvisie. Vi-
sie voor het Wilhelminaplein. 
Verruiming van de openings-
tijden van de bibliotheek. Uit-
breiding aantal gemeentelijke 
monumenten. Milieudag voor 
bedrijven, organisaties en in-
stellingen. Besparing op het 
energiegebruik van de ge-
meentelijke gebouwen. Inlo-
pen achterstand huisvesting 
voor statushouders. Meer 
werk voor onze sociale werk-
voorziening Paswerk.

Wat had u graag gerealiseerd 
gezien maar is nog niet ge-
lukt?
Een openbaar vulpunt voor 
het rijden op groen aardgas. 
Naar verwachting wordt de-
ze in de zomer van 2010 ge-
realiseerd.

Wat wilt u in 2010 zeker 
realiseren?
Een kunstgrasveld voor RCH-
voetbal en Alliance. 
Extra investeringen in het bin-
nenklimaat van scholen. Re-
ductie van CO2 door verde-
re besparingen op energie-
gebruik en het in gebruik ne-
men van de vergistinginstal-
latie bij de Meerlanden.

Welke persoon verdient 
volgens u een pluim?
De vrijwilligers en mantelzor-
gers in onze gemeente.

Wat is uw mooiste wens voor 
2010?
Dat er na de verkiezingen 
een college komt, waarbij de 
mensen en het milieu  cen-
traal blijven staan.
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• Vanaf 9 januari. 
Expositie Tashi Norbu in 
De Praktijk Heemstede, J. Van 
Goyenstraat 25-27. 

• Dinsdag 12 januari:
‘Carte Blanche voor Hans Da-
gelet’ in Oude Slot, Ringvaart-
laan Heemstede. Aanvang: 
20.15 uur. Hoor- en schouw-
spel. 

• Vrijdag 15 januari:
Lezing flora en landschappen 
Namibië, Groei & Bloei-afdeling 
Bennebroek. Locatie: Het Tref-
punt, Akonietenplein in Benne-
broek, aanvang 20.00 uur.

• Zondag 17 januari:
Nieuwjaarsconcert Oude Kerk 
Wilhelminaplein, aanvang: 
15.00 uur. Met koor Malle 
Babbe.

Agenda

Theater op 23 januari

Wiebelende billen in 
Bibliotheek Bennebroek
Bennebroek - Plaatjes kijken, 
verhaaltjes vertellen – welk kind 
is er niet verzot op? 
Voorlezen aan kinderen is be-
langrijk. Het prikkelt de fanta-
sie, ontwikkelt het taalgevoel en 
is plezier voor twee. 
Het voorleesfeest voor peuters 
en kleuters. ‘De Nationale Voor-
leesdagen’ worden dit jaar geor-
ganiseerd van 20 t/m 30 janua-
ri. Tien dagen vol voorleesactivi-
teiten en theater voor de jongste 
kinderen en hun ouders rondom 
het bekroonde prentenboek.

Prentenboek van het jaar
Door een jury van jeugdbiblio-
thecarissen zijn tien prenten-
boeken gekozen die tijdens de 
Nationale Voorleesdagen cen-
traal staan. Eén boek is geko-
zen tot Prentenboek van het 
Jaar 2010. Het is ‘De Wiebelbil-
lenboogie’ van Guido van Gen-
echten. Een fragment:
“Als mama even weg moet, voor 
haar werk of zo ... zorgt papa 
voor de kinderen zoals alleen pa-
pa dat kan. Binnen de kortste ke-
ren wordt het een vrolijke bende. 
Alles kan en alles mag. Wat zou 
mama daarvan vinden?”

De lezertjes die in deze perio-
de lid worden van de bibliotheek 
krijgen het olifantje uit dit boek 
als vingerpopje cadeau. En….
een lidmaatschap voor kinderen 

en jongeren (tot 18 jaar) is hele-
maal gratis!

Het Voorleesontbijt in
Bibliotheek Duinrand:
een goede start
De Nationale Voorleesdagen 
2010 beginnen op woensdag 20 
januari 2010 met ‘Het Nationale 
Voorleesontbijt’. De bibliotheek 
nodigt daarvoor de jongste kin-
deren van een aantal groepen 
van peuterspeelzalen of het ba-
sisonderwijs uit in de biblio-
theek.

Minitheater met het
vertelkastje
Op 20 januari om 14.30 uur gaan 
alle billetjes wiebelen in alle ves-
tigingen van Bibliotheek Duin-
rand. Dan wordt er voorgelezen 
uit de “Wiebelbillenboogie” met 
het Kamishibai kastje.  

Theater en poppenkast
Ook dit jaar heeft Bibliotheek 
Duinrand weer speciale voor-
stellingen voor de allerkleinsten: 
Fritsie Duikelaar haakt met zijn 
onvolprezen poppenkast in op 
het thema van dit jaar. Onder 
andere in Bennebroek. Datum: 
Zaterdag 23 januari, 11.00 uur. 
Info: 023/ 5847712. Entree 2,50 
euro p.p. Reserveren van kaar-
ten telefonisch of per mail bij de 
vestiging. Info: www.bibliotheek-
duinrand.nl 

Veiligheidsmonitor Heemstede 

Helft ondervraagden vindt: “Politie 
laat zich te weinig zien op straat”
Heemstede - Van de Veilig-
heidsmonitor die is uitgevoerd 
onder de Heemsteedse bevol-
king zijn de resultaten bekend. 
De Veiligheidsmonitor is een 
grootschalig onderzoek op initi-
atief van de ministeries van BZK 
en Justitie. In Heemstede is een 
vragenlijst onder ongeveer 1100 
inwoners verspreid om inzicht te 
krijgen in de vraag hoe veilig en 
leefbaar inwoners hun woonom-
geving ervaren. Het onderzoek 
is in het begin van 2009 uitge-
voerd en de rapportage is ver-
zorgd door afdeling Onderzoek 
en Statistiek van de gemeen-
te Haarlem. De resultaten wor-
den gebruikt om sturing te ge-
ven aan het veiligheidsbeleid in 
Heemstede.

Resultaten
De resultaten van het onderzoek 
zijn vergeleken met de landelijke 
uitkomsten. Inwoners van Heem-
stede zijn positiever over leef-
baarheid, buurtproblemen, het 
functioneren van de politie en 
zijn minder vaak slachtoffer van 
een delict. Wat betreft onveilig-
heidsbeleving en de voorzorgs-
maatregelen die tegen crimina-
liteit kunnen worden genomen, 
komt het oordeel van de Heem-
stedenaren ongeveer overeen 
met de rest van Nederland. En-
kele uitkomsten zijn in de bijla-
ge op een rij gezet. Het volledige 
rapport kunt u raadplegen vanaf 
www.heemstede.nl.

Optimalisering beleid
Hoewel het algemene beeld 
gunstig is, zijn er punten waar-
op de scores voor verbetering 
vatbaar zijn. Hierop wordt het 
bestaand beleid in Heemste-
de aangepast, eventueel samen 
met externe partners.
De rijksoverheid gebruikt de Vei-
ligheidsmonitor om het landelijk 
veiligheidsbeleid te verbeteren. 
Voor de politiekorpsen en de ge-
meenten is de monitor een hulp-
middel voor de aanpak op lokaal 
niveau. Met de Veiligheidsmoni-
tor worden onderzoeksgegevens 
op alle niveaus eenduidig en on-
derling vergelijkbaar. Het onder-
zoek zal in de toekomst om de 
twee jaar worden herhaald zodat 
ook de resultaten zowel per lo-
catie en in de tijd met elkaar ver-
geleken kunnen worden. In de 
Veiligheidsregio Kennemerland 
zijn Heemstede, Heemskerk en 
Bloemendaal de eerste gemeen-
ten die gebruik hebben gemaakt 
van de monitor. 

Enkele uitkomsten
• Leefbaarheid
De leefbaarheid en veiligheid in 
Heemstede wordt met een ruime 
voldoende beoordeeld. Wegen 
en plantsoenen worden goed 
onderhouden. Ook buiten is er 
voldoende verlichting volgens 

het merendeel van de Heemste-
denaren. Een verbeterpunt zijn 
speelplekken en voorzieningen 
voor jongeren. In de buurt gaat 
men prettig met elkaar om. Be-
woners voelen zich thuis en ze 
zijn tevreden over de bevolkings-
samenstelling. Ruim een derde 
heeft veel contact met buurtbe-
woners en vindt het in hun buurt 
gezellig. De gemeente kan wel 
nog wat beter communiceren 
over de leefbaarheid en.

• Buurtproblemen
Hondenpoep blijft voor bijna één 
op de drie inwoners van Heem-
stede een vaak voorkomend 
buurtprobleem. Rommel en ver-
nieling komen minder vaak voor. 
Daarnaast ondervindt 7% vaak 
overlast van jongeren. Van de 
vermogensdelicten komt volgens 
8% van de bewoners vernieling 
van auto’s/diefstal vanaf auto’s 
vaak voor. Bij verkeersoverlast 
laat ruim een kwart weten vaak 
last te hebben van hardrijders en 
een iets kleinere groep van par-
keeroverlast. De drie belangrijk-
ste problemen die de gemeente 
met voorrang zou moeten aan-
pakken: te hard rijden, honden-
poep en parkeeroverlast.

• Onveiligheidsbeleving
Bijna één op de vijf Heemstede-
naren voelt zich wel eens onvei-
lig en 13% voelt zich wel eens 
onveilig in de eigen buurt. Met 
name plekken waar jongeren 
rondhangen en bij het treinstati-
on voelen bewoners zich onvei-
lig. De kans op woninginbraak 
wordt door 6% van de Heemste-
denaren (heel) hoog ingeschat. 
De kans op portemonneediefstal 
schat 5% (heel) hoog in. Ruim 
één op de tien doet ’s avonds/
’s nachts niet open vanwege on-
veiligheidsgevoelens. Respect-
loos gedrag wordt volgens bij-
na een kwart door onbeken-
den op straat en volgens 16% in 
het openbaar vervoer vertoond. 
Daarnaast wordt 15% door per-
soneel van bedrijven, 10% door 
personeel van overheidsinstan-
ties en 5% door bekenden res-
pectloos behandeld.

• Slachtofferschap en
ondervonden delicten
9% van de inwoners van Heem-
stede is eenmaal of vaker slacht-
offer geworden van één of meer 
delicten. Vier van de tien slacht-
offers kende de dader. 80% van 
de ondervonden delicten vindt 
in de eigen gemeente plaats. 
Ruim één derde van de delicten 
vindt thuis plaats. 27% is slacht-
offer geworden op straat en 12% 
in een winkel/ warenhuis.

• Melding en aangifte van
misdrijven
Ruim een kwart van de delic-
ten is door de Heemstedenaren 

bij de politie gemeld. De mees-
te meldingen worden op het po-
litiebureau gedaan. 29% is tele-
fonisch gemeld en bijna één op 
de vijf via internet. De meest-
genoemde reden om een de-
lict niet te melden is dat het 
toch niet helpt. Ook vond men 
het niet altijd belangrijk genoeg 
om te melden. Redenen om het 
wel te melden was voorname-
lijk omdat men vond dat de po-
litie het moest weten en dat het 
op moest houden. Ook deed bij-
na een kwart aangifte om verze-
keringsredenen.

• Contacten met de politie
Men kan om diverse redenen 
contact hebben gehad met de 
politie; vanwege handhaving, 
aangifte/melding of andere con-
tacten. Over het algemeen is een 
ruime meerderheid (70%) van de 
Heemstedenaren (zeer) tevreden 
over het optreden van de politie 
bij het laatste contact. 16% is on-
tevreden over dit contact. De on-
tevredenheid heeft te maken met 
het te weinig ingrijpen/doen van 
de politie, het optreden was niet 
efficiënt, de politie was onver-
schillig en de problemen zijn niet 
opgelost.

• Functioneren van de politie
Ongeveer de helft van de Heem-
stedenaren is (zeer) tevreden 
over het totale functioneren van 
de politie in de woonbuurt; 9% is 
(zeer) ontevreden. Over het alge-
meen neemt de politie je serieus, 
biedt zij burgers bescherming, 
doet zij haar best en reageert ze 
op buurtproblemen. De aanpak 
kan efficiënter en het contact 
met buurtbewoners kan beter. 
De politie laat zich volgens bijna 
de helft te weinig zien, volgens 
één derde komen ze te weinig 
uit de auto en volgens 23% zijn 
ze onvoldoende aanspreekbaar. 
Daarnaast hebben ze te weinig 
tijd voor allerlei zaken (20%). Wel 
spreekt de helft zich positief uit 
over het vertrouwen in de poli-
tie. De rol als ‘crimefighter’ wordt 
volgens minder Heemstedena-
ren goed vervuld. Ook zou de in-
teractie tussen burger en politie 
beter kunnen; de communicatie 
verloopt niet altijd naar wens.

• Voorzorgsmaatregelen
tegen criminaliteit
Een ruime meerderheid heeft ter 
preventie buitenverlichting en 
extra veiligheidssloten op bui-
tendeuren aangebracht. Eén op 
de vijf heeft een alarminstalla-
tie. Een ruime meerderheid haalt 
waardevolle spullen uit de au-
to of laat ze thuis om diefstal te 
voorkomen. Ook laat een meer-
derheid van de Heemstedena-
ren ’s avonds het licht branden 
bij afwezigheid en wordt de fiets 
in een bewaakte fietsenstalling 
gezet.

Frans Intensief 
voor beginners 
en opfriscursus
Heemstede - Voor wie in kor-
te tijd Frans wil leren of eer-
der Frans heeft gehad is de cur-
sus Frans Intensief voor begin-
ners vast een leuke start. U leert 
van docente Marie-Christine de 
Graaf-Blanchet eenvoudige ge-
sprekjes voeren die toe te pas-
sen zijn in dagelijkse situaties. 
De cursus gaat snel door de stof. 
Heeft u nog niet eerder Frans ge-
had, dan zult u meer tijd moeten 
besteden aan uw huiswerk. De 
cursus start op dinsdag 19 janu-
ari van 13.30 tot 16.00 uur. Er zijn 
12 lessen. Locatie: Casca de Lui-
fel, Herenweg 96, Heemstede.
Als u uw kennis van de Franse 
taal en in het bijzonder van de 
spreekvaardigheid op wilt frissen 
en vergroten start op woensdag 
20 januari een cursus Frans In-
tensief – Opfris. In deze cursus 
wordt ook de grammatica syste-
matisch (her)ontdekt, verdiept 
en uitgebreid. Tijdens de lessen 
wordt alleen Frans gesproken. 
Locatie: Activiteitencentrum de 
Molenwerf, Molenwerfslaan 
11, Heemstede. Opgeven voor 
één van deze cursussen kan bij 
Casca, de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede 023-548 38 28 – 1.
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Adresgegevens & openingstijden

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

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

Raadhuis: Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Telefoon (023) 548 58 68.
Fax (023) 548 57 00. E-mail: gemeente@heemstede.nl  Website: www.heemstede.nl

Sociale Zaken 
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur. Op afspraak: de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag 
tot 13.00 uur)

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

Veiligheidsmonitor Heemstede

Extra inzet gladheidbestrijding

Rolemmerstickers 
bij afvalkalender 
Voorzie uw grijze rolemmer tijdig van de 

juiste sticker!

Eind december heeft u als inwoner van 

Heemstede de nieuwe afvalkalender voor 2010 

ontvangen. Net als in voorgaande jaren krijgen 

gebruikers van grijze rolemmers een nieuwe 

sticker bij deze afvalkalender. Deze sticker 

plakt u op het deksel van de grijze rolemmer. 

In 2010 moeten de grote rolemmers met een 

inhoud van 240 liter voorzien zijn van een licht-

blauwe sticker. De kleine rolemmer heeft een 

oranje sticker nodig. De stickers met barcode 

vormen een controlemiddel dat onder andere 

informatie geeft over het adres waartoe de 

rolemmer behoort en of de afvalstoffenheffing 

is betaald.

Vanaf deze maand worden de aangeboden 

grijze rolemmers die nog geen juiste sticker 

hebben, voorzien van een geel waarschuwings-

label. Op dit label staat het verzoek om de 

sticker alsnog aan te brengen. Vanaf 1 februari 

2010 worden alleen nog grijze rolemmers 

geleegd die voorzien zijn van een juiste sticker. 

Heeft u nog vragen over het gebruik van de 

sticker, de grijze rolemmer of de afvalkalender? 

Neem dan contact op met de afdeling 

Publieksinformatie van de Meerlanden via 

telefoonnummer (0297) 38 17 17.

Gezien het feit dat we van sneeuw in ijzel zijn 

overgegaan en de verwachting is dat het 

weer voorlopig nog winters blijft, heeft het 

college van burgemeester en wethouders 

(B&W) besloten extra middelen in te zetten 

bij de bestrijding van gladheid. In alle woon-

wijken in Heemstede wordt op de wegen 

vanaf 5 januari zand gestrooid. Zand is 

effectiever op wegen waar niet veel 

gereden wordt. Zo heeft bijvoorbeeld zout 

dat gestrooid is op het fi etspad bij de 

Zandvoortselaan onvoldoende effect gehad 

omdat er te weinig op gereden werd.

Daarnaast kunnen alle inwoners van 

Heemstede bij de milieustraat strooizand 

ophalen, zelf even zak of emmer meenemen 

en zolang de voorraad strekt. Zo kunt u ook 

zelf iets doen aan gevaarlijke situaties in uw 

eigen straat. De milieustraat, Cruquiusweg 

47, is geopend op maandag t/m vrijdag van 

08.00 - 16.30 uur. Elke zaterdag is de milieu-

straat geopend van 09.00 - 16.00 uur. 

Prioriteit
De prioriteit blijft liggen bij het strooien van de 

doorgaande wegen en fi etspaden, en dus bij 

het uitvoeren van het gladheidbestrijdings-

plan 2009-2010 (zie www.heemstede.nl). Het 

college van B&W vindt de huidige 

omstandigheden echter zo bezwaarlijk dat 

besloten is in aanvulling op dit plan nu ook 

in de woonwijken te strooien. 

Gezamenlijke inzet
Medewerkers van de gemeente, de 

Meerlanden en Paswerk blijven zich 

gezamenlijk inzetten om wegen, fi ets- en 

voetpaden goed begaanbaar te maken, niet 

alleen machinaal maar óók handmatig op 

plaatsen die niet met strooiwagens bereik-

baar zijn.

HeemstedeMail is de gratis berich ten service van de gemeente. Word abonnee 

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

op maat van de gemeente.

HeemstedeMail

Onderzoek naar beleving veiligheid en 
leefbaarheid 

Van de Veiligheidsmonitor die is uit-
gevoerd onder de Heemsteedse bevol-
king zijn de resultaten bekend. 
De Veiligheidsmonitor is een groot-
schalig onderzoek op initiatief van de 
ministeries van BZK en Justitie. In 
Heemstede is een vragenlijst onder 
ongeveer 1100 inwoners verspreid om 
inzicht te krijgen in de vraag hoe veilig 
en leefbaar inwoners hun woon-
om  geving ervaren. Het onderzoek is in 
het begin van 2009 uitgevoerd en de 
rapportage is verzorgd door afdeling 
Onderzoek en Statistiek van de 
gemeente Haarlem. De resultaten 
worden gebruikt om sturing 
te geven aan het veiligheids-
beleid in Heemstede.

Resultaten
De resultaten van het onderzoek 

zijn vergeleken met de landelijke uitkomsten. 

Inwoners van Heemstede zijn positiever 

over leefbaarheid, buurtproblemen, het 

functioneren van de politie en minder vaak 

slachtoffer van een delict. Wat betreft 

onveiligheidsbeleving en de voorzorgs-

maatregelen die tegen criminaliteit kunnen 

worden genomen, komt het oordeel van de 

Heemstedenaren ongeveer overeen met 

de rest van Nederland. Enkele uitkomsten 

zijn in de bijlage op een rij gezet. Het 

volledige rapport kunt u raadplegen vanaf 

www.heemstede.nl.

Optimalisering beleid
Hoewel het algemene beeld gunstig is, zijn 

er punten waarop de scores voor 

verbetering vatbaar zijn. Hierop wordt het 

bestaand beleid in Heemstede aan-

gepast, eventueel samen met externe 

partners. De rijksoverheid gebruikt de 

Veiligheidsmonitor om het landelijk 

veiligheidsbeleid te verbeteren. Voor de 

politiekorpsen en de gemeenten is de 

monitor een hulpmiddel voor de 

aanpak op lokaal niveau. Met de 

Veiligheidsmonitor worden onderzoeks-

gegevens op alle niveaus eenduidig en 

onderling vergelijkbaar. Het onderzoek 

zal in de toekomst om de twee jaar wor-

den herhaald zodat ook de resultaten 

zowel per locatie als in de tijd met elkaar 

vergeleken kunnen worden. In de 

Veiligheidsregio Kennemerland zijn 

Heemstede, Heemskerk en Bloemendaal 

de eerste gemeenten die gebruik 

hebben gemaakt van de monitor. 

Vervolg op pagina 2
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Leefbaarheid
De leefbaarheid en veiligheid in Heemstede 

wordt met een ruime voldoende beoordeeld. 

Wegen en plantsoenen worden goed onder-

houden. Ook buiten is er voldoende verlichting 

volgens het merendeel van de Heemstedenaren. 

Een verbeterpunt zijn speelplekken en voor-

zieningen voor jongeren. In de buurt gaat men 

prettig met elkaar om. Bewoners voelen zich 

thuis en ze zijn tevreden over de bevolkings-

samenstelling. Ruim een derde heeft veel 

contact met buurtbewoners en vindt het in hun 

buurt gezellig. De gemeente kan wel nog wat 

beter communiceren over de leefbaarheid en 

veiligheid.

Buurtproblemen
Hondenpoep blijft voor bijna één op de drie 

inwoners van Heemstede een vaak voor-

komend buurtprobleem. Rommel en vernieling 

komen minder vaak voor. Daarnaast ondervindt 

7% vaak overlast van jongeren. Van de 

vermogensdelicten komt volgens 8% van de 

bewoners vernieling van auto’s/diefstal vanaf 

auto’s vaak voor. Bij verkeersoverlast laat ruim 

een kwart weten vaak last te hebben van 

hardrijders en een iets kleinere groep van 

parkeeroverlast. De drie belangrijkste problemen 

die de gemeente met voorrang zou moeten 

aanpakken: te hard rijden, hondenpoep en 

parkeeroverlast.

Onveiligheidsbeleving
Bijna één op de vijf Heemstedenaren voelt zich 

weleens onveilig en 13% voelt zich weleens 

onveilig in de eigen buurt. Met name plekken 

waar jongeren rondhangen en bij het trein-

station voelen bewoners zich onveilig. De kans 

op woninginbraak wordt door 6% van de 

Heemstedenaren (heel) hoog ingeschat. De 

kans op portemonneediefstal schat 5% (heel) 

hoog in. Ruim één op de tien doet ’s avonds/

’s nachts niet open vanwege onveiligheids-

gevoelens. Respectloos gedrag wordt volgens 

bijna een kwart door onbekenden op straat en 

volgens 16% in het openbaar vervoer vertoond. 

Daarnaast wordt 15% door personeel van 

bedrijven, 10% door personeel van overheids-

instanties en 5% door bekenden respectloos 

behandeld.

Slachtofferschap en ondervonden 
delicten
9% van de inwoners van Heemstede is 

eenmaal of vaker slachtoffer geworden van 

één of meer delicten. Vier van de tien slacht-

offers kende de dader. 80% van de onder-

vonden delicten vindt in de eigen gemeente 

plaats. Ruim één derde van de delicten vindt 

thuis plaats. 27% is slachtoffer geworden 

op straat en 12% in een winkel/ warenhuis.

Melding en aangifte van misdrijven
Ruim een kwart van de delicten is door de 

Heemstedenaren bij de politie gemeld. De 

meeste meldingen worden op het politiebureau 

gedaan. 29% is telefonisch gemeld en bijna 

één op de vijf via internet. De meestgenoemde 

reden om een delict niet te melden is dat het 

toch niet helpt. Ook vond men het niet altijd 

belangrijk genoeg om te melden. Redenen om 

het wel te melden was voornamelijk omdat men 

vond dat de politie het moest weten en dat het 

op moest houden. Ook deed bijna een kwart 

aangifte om verzekeringsredenen.

Contacten met de politie
Men kan om diverse redenen contact hebben 

gehad met de politie; vanwege handhaving, 

aangifte/melding of andere contacten. Over het 

algemeen is een ruime meerderheid (70%) van 

de Heemstedenaren (zeer) tevreden over het 

optreden van de politie bij het laatste contact. 

16% is ontevreden over dit contact. De 

ontevredenheid heeft te maken met het te 

weinig ingrijpen/doen van de politie, het 

optreden was niet efficiënt, de politie was 

onverschillig en de problemen zijn niet opgelost.

Functioneren van de politie
Ongeveer de helft van de Heemstedenaren 

is (zeer) tevreden over het totale functioneren 

van de politie in de woonbuurt; 9% is (zeer) 

ontevreden. Over het algemeen neemt de politie 

je serieus, biedt zij burgers bescherming, doet 

zij haar best en reageert ze op buurtproblemen. 

De aanpak kan efficiënter en het contact met 

buurtbewoners kan beter. De politie laat zich 

volgens bijna de helft te weinig zien, volgens 

één derde komen ze te weinig uit de auto en 

volgens 23% zijn ze onvoldoende aanspreek-

baar. Daarnaast hebben ze te weinig tijd voor 

allerlei zaken (20%). Wel spreekt de helft zich 

positief uit over het vertrouwen in de politie. De 

rol als ‘crimefi ghter’ wordt volgens minder 

Heemstedenaren goed vervuld. Ook zou de 

interactie tussen burger en politie beter kunnen; 

de communicatie verloopt niet altijd naar wens.

Voorzorgsmaatregelen tegen 
criminaliteit
Een ruime meerderheid heeft ter preventie 

buitenverlichting en extra veiligheidssloten op 

buitendeuren aangebracht. Eén op de vijf heeft 

een alarminstallatie. Een ruime meerderheid 

haalt waardevolle spullen uit de auto of laat ze 

thuis om diefstal te voorkomen. Ook laat een 

meerderheid van de Heemstedenaren ’s avonds 

het licht branden bij afwezigheid en wordt de 

fi ets in een bewaakte fi etsenstalling gezet.

Vervolg van pagina 1

Enkele uitkomsten
Inloopavond Vogelpark e.o.
Bestemmingsplan Woonwijken 
Noordwest eerste herziening

Op woensdag 20 januari 2010 wordt een 

inloopavond georganiseerd over het 

bestemmingsplan voor het gebied 

Vogelpark en het gebied tussen Vogelpark 

en de Zandvoortselaan. Dit bestemmings-

plan is in voorbereiding in het kader van de 

actualisering van alle bestemmingsplan-

nen in Heemstede. Het bestemmingsplan 

voor Vogelpark e.o. is het volgende be-

stemmingsplan in een reeks. 

Tijdens deze avond zullen de achter-

gronden van dit bestemmingsplan worden 

toegelicht en zal worden aangegeven hoe 

de procedure verloopt. Daarna is het 

mogelijk uw vragen over het plan met de 

medewerkers van de gemeente Heemstede 

te bespreken.

Om 19.30 uur beginnen we met een 

algemene uitleg over het plan en de 

procedure. Tussen 20.00 en 21.00 uur heeft 

u de mogelijkheid om uw vragen over uw 

eigen situatie aan onze medewerkers te 

stellen. U kunt vanaf 20.00 uur vrij inlopen 

maar als u meer wilt weten over het 

bestemmingsplan in het algemeen, dan 

kunt u om 19.30 uur ook de presentatie 

hierover bijwonen.

De avond vindt plaats op het raadhuis, 

Raadhuisplein 1 te Heemstede. Mochten er 

van uw zijde nog vragen zijn dan kunt u 

altijd contact opnemen met mevrouw 

L.C.Wijker van de afdeling Ruimtelijk Beleid, 

haar telefoonnummer is (023) 548 57 83, 

mailen kan ook lwijker@heemstede.nl 

Sneeuw en vorst vertraagt werkzaamheden
Alle hieronder genoemde werkzaamheden/projecten kunnen worden vertraagd door 
sneeuwval en (nacht)vorst. Werken zoals het aanleggen en herstel van bestratingen, het 
planten van bomen en heesters en specifi ek grondwerk kunnen niet worden uitgevoerd. 
De vermelde data zijn daarom onder voorbehoud.

Brabantlaan, tussen Provinciënlaan en Gelderlandlaan
Verkeer is tijdelijk mogelijk door de Brabantlaan. In verband met de werkzaamheden moet wel 

rekening worden gehouden met tijdelijke voorzieningen. Het werk bestaat uit het vervangen van 

bestrating en riolering, de aanleg van drainage en het vervangen of verplanten van laanbomen. 

Aanleg brug Van den Eijndekade
Tot ongeveer mei 2010 geldt op de Van den Eijndekade eenrichtingsverkeer in verband met de 

aanleg van een brug. Autoverkeer kan alleen vanaf de Heemsteedse Dreef de Van den 

Eijndekade inrijden. Voor vrachtwagens geldt een inrijverbod. Voetgangers en fi etsers kunnen 

gewoon in twee richtingen van de weg gebruikmaken.

César Francklaan fase 2, van Jan van Gilselaan tot Heemsteedse Dreef
Van 18 januari tot medio mei 2010 wordt in de César Francklaan, tussen de Jan van Gilselaan 

(voormalige Händellaan) en de Heemsteedse Dreef de riolering vervangen (d.m.v. relining) en 

de weg heringericht. De bestaande bomen blijven daarbij gehandhaafd.

Winkelgebied Binnenweg
Vanaf 18 januari tot medio september 2010: reconstructie fase 2 (vanaf Julianalaan tot aan de 

Bronsteeweg). Over de gehele breedte wordt de bestrating en het straatmeubilair vervangen. 

Werk aan de weg   

Informatie over grote projecten?
www.heemstede.nl
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Woensdagmiddagclub gaat 
weekplanner maken
Heemstede - Ga jij ook elke 
week sporten of naar muziek-
les? Dan is een weekplanner 
heel handig!
Op woensdag 13 januari gaan 
de kinderen bij de Woensdag-
middagclub zelf een weekplan-
ner maken. Met plaatjes van 

sport of andere dingen die ze 
vaak doen en klittenband waar-
mee de plaatjes op andere plek-
ken kunnen worden geplakt, is 
het voor de kinderen in een oog-
opslag duidelijk wat er op een 
bepaalde dag gepland staat.  
Kinderen die niet zo van knut-

selen houden kunnen meedoen 
met een bord- of kringspel of – 
als het weer het toelaat – lekker 
buiten spelen. De woensdagmid-
dagclub is elke woensdag van 
13.30-15.15 uur bij Casca in ac-
tiviteitencentrum de Molenwerf, 
Molenwerfslaan 11, Heemstede. 
De woensdagmiddagclub kost 
per keer: 3,50 euro, een kaart 
voor 10x kost 30,00 euro.Graag 
de kinderen van tevoren aanmel-
den. Kijk ook eens op: www.cas-
ca.nl, voor alle leuke kindercur-
sussen en activiteiten.

Workshop Mindfulness 
in museum Dolhuys
Regio - Omdat de workshop 
Verkenningen in Mindfulnes-
sland in september jl erg suc-
cesvol was, vindt op 15 januari 
a.s. van 14.00 tot 17.00 uur een 
herhaling plaats van deze work-
shop. De deelnemers maken 
kennis met Mindfulness, krijgen 
achtergrondinformatie en kun-

nen met oefeningen mee doen. 
Trainer: Annemieke den Dulk.
Plaats: museum het Dolhuys, 
Schotersingel 2, 2021GB Haar-
lem, kosten 17,50 euro.

Informatie en aanmelden; info@
innertravelservice.nl / tel. 023- 
526 34 67.
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Heemstede heeft nu één centraal meldpunt voor het melden 
van gevaar en schade op straat en van bijvoorbeeld van-
dalisme 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
Ook overlast van zaken als vandalisme en geluidshinder kunt u doorgeven aan het meld-

punt. 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 over-

last structureel is én u vindt dat uw melding aan de politie onvoldoende resultaat heeft, 

neem dan contact op met het meldpunt van de gemeente. De gemeente zal uw melding 

dan afstemmen met de betrokken instanties en u van de voortgang op de hoogte houden.

Melden via www.heemstede.nl
Geef uw melding bij voorkeur door via de website van de gemeente (www.heemstede.nl). 

Dit garandeert een snelle en effectieve aanpak. Maak hiervoor gebruik van het 

speciale meldformulier op de website (rubriek: Wonen en woonomgeving > Meldpunt 

overlast). 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 meld-

nummer van de gemeente bellen: (023)  548 57 62. Buiten deze tijden en in het weekeinde 

vindt doorschakeling plaats naar een telefoonbeantwoorder.

Meldpunt overlast
Vergadering commissie Ruimte
De raadscommissie Ruimte houdt een openbare vergadering op 11 januari 2010 om 
20.00 uur in de Burgerzaal van het raadhuis. U bent van harte uitgenodigd hierbij 

aanwezig te zijn.  

Op de agenda:

- Spreekrecht burgers

-  Vervanging beschoeiing achter Dr. J.R. Thorbeckelaan 5-19 (A-stuk)

-  Verzoek om projectbesluit bouwplan Camplaan 40 (A-stuk)

-  Schetsontwerp ten behoeve van het terrein van het voormalig Nova College (B-stuk)

-  Bouwplan Nieuw Overbos, Burgemeester Van Lennepweg 35 (B-stuk)

-  Ontwerp structuurvisie Noord-Holland 2040 (C-stuk)

-  Vaststelling actieplan Geluid in het kader van de EU-richtlijn Omgevingslawaai/ Wet 

geluidhinder (C-stuk)

-  Zoekduurverkorting huishoudens met kinderen (C-stuk)

- Overzicht bouwprojecten

- Actiepuntenlijst

- Wat verder ter tafel komt

Vergadering commissie Samenleving
De raadscommissie Samenleving houdt een openbare vergadering op 12 januari 2010 om 
20.00 uur in de Burgerzaal van het raadhuis. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig 

te zijn.  

Op de agenda:

- Spreekrecht burgers

-  Presentatie Centrum voor Jeugd en Gezin

-  Incidentele bijdrage podiumaanbod 2009-2010 (A-stuk)

- Begroting STOPOZ 2010 (A-stuk)

-    Verordening Inrichting Antidiscriminatievoorziening 

Gemeente Heemstede (A-stuk)

-  Schooljudo (C-stuk)

-  Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Heemstede 2010 (C-stuk)

-  Terugkoppeling uit het Dagelijks Bestuur Paswerk en Algemeen Bestuur Paswerk

- Actiepuntenlijst

- Wat verder ter tafel komt

Commissie Middelen vergadert deze maand niet. 

Op www.heemstede.nl vindt u de betreffende stukken die worden besproken. Hier treft 

u bovendien informatie over het spreekrecht en uitleg over het verschil tussen 

A-, B- en C-stukken. Alle stukken liggen ook ter inzage in de ontvangsthal van het raadhuis. 

Meer weten? Neem contact op met de raadsgriffie, telefoon (023) 548 56 46 of 

e-mail: raadsgriffier@heemstede.nl 

Agenda's

Car-uwo
Bij besluit van 13 oktober 2009 heeft 

het college van burgemeester en wethouders 

een wijziging aangaande betaald en onbe-

taald ouderschapsverlof in de CAR-

UWO (Collectieve Arbeids voorwaarden-

regeling en Uitwerkingsovereenkomst) vast-

gesteld. 

De CAR-UWO ligt voor eenieder koste- 

loos ter inzage op het gemeentehuis. De 

CAR-UWO is digitaal te raadplegen op 

www.car-uwo.nl.

Werktijdenregeling 
buitendienst 2010
Bij besluit van het college van burgemeester en 

wethouders van 22 december 2009 is de 

Werktijdenregeling buitendienst 2010 vast-

gesteld. Deze regeling treedt op 1 januari 2010 

in werking en vervangt de Werktijdenregeling 

buitendienst sector Ruimte van 1 juli 2003. De 

Werktijdenregeling ligt voor iedereen koste -

loos ter inzage op het gemeentehuis. De 

Werktijdenregeling is ook digitaal te raadplegen 

op www.heemstede.nl onder bestuurlijke 

Informatie (RIS).

Regelgeving

HeemstedeNieuws


