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Burgemeester op bezoek bij 50 jaar getrouwd paar

Na het stadhuis alleen naar huis!
Heemstede - 50 jaar geleden op 
31 december 1958 gaven Hans 
Baars en Lia Philippo elkaar in 
Haarlem het ja-woord. Het hu-
welijk op het stadhuis vond met 
4 andere paren plaats en ‘s mid-
dags moesten beiden gewoon 
weer werken! ‘s Avonds was 
dan weliswaar een feestavond 
bij de bruid thuis, maar pas een 
maand later, na het kerkelijk hu-
welijk op 29 januari 1959, mocht 
de bruidegom zijn bruid defini-
tief meenemen.
In Overveen werd de eerste zoon 
Rob geboren. In Hillegom Wer-
ner, de 2e zoon en ten slotte in 
Haarlem Noord  Monique, een 
dochter. Hans maakte zich zelf-
standig en richtte zijn eigen ac-
countantskantoor in Bloemen-
daal op. Verhuisd werd nog-
maals naar Sassenheim en uit-
eindelijk in 1976 naar Heemste-
de aan de Prof. Asserlaan. Hier 
voelen  Hans en Lia zich op hun 
plek. Ze zijn erg actief in allerlei 
organisaties. Zingen doen ze al 
30 jaar in het koor van de Bavo-
kerk aan de Kerklaan en sinds 
een aantal jaren in het koor De 
vrolijke Noot. Ze zijn actief lid 
in de KBO.  Lia zingt boven-
dien nog trouw in het rouw- en 
trouwkoor mee en Hans leeft 
zich uit in zijn biljartclub. Beiden 
zetten zich enorm in om ‚oudere’ 
mensen in het Overbos een leu-
ke tijd te bezorgen. Ze organise-

ren kienavonden, koffieuurtjes 
en noem maar op! Naast deze 
bezigheden vinden ze nog altijd 
tijd om hun kinderen en klein-
kinderen (8 stuks) in Hillegom, 
Kleve (D) of Karlsruhe (D) te be-
zoeken.

Op 30 december 2008, ter ere 
van hun 50-jarige huwelijks-
dag mochten Hans en Lia bur-
gemeester mevrouw Marianne 
Heeremans thuis onder het ge-
not  van een kopje thee met een 
lekker gebakje ontvangen. 

Adieu 2008 met Harmonie St. Michael 
in Bavokerk
Heemstede - Voordat alle le-
den van Harmonie St. Michaël 
aan de oliebollen gaan is het ook 
traditie om een oudejaarsdienst 
in de Bavokerk aan de Heren-
weg op te luisteren.  Woens-
dag 31 december klonk de ope-
ning van de dankdienst met een 
overdonderende Windows of the 
World waarin alle werelddelen 
muzikaal aan bod kwamen. Pas-
tor Paul Visser keek even terug 
op 2008 waarin hij dankte voor 
wat eenieder overkwam in voor 
en tegenspoed en vooruit keek 
met hoop op de toekomst. Hoe 
het is met de Tijd! Waar giste-
ren slechts de herinnering van 
vandaag is en morgen de droom 
van vandaag. Harmonie St. Mi-
chaël had honderd jaar geleden 
niet gedroomd van een eeuw-
feest, maar die droom komt dit 
jaar toch echt uit en om de 100 
jarige verbintenis met de RK tra-

ditie te benadrukken wil de ver-
eniging zich laten horen en zien 
in de kerken. Te beginnen op 18 
januari met ‘Die Deutsche Mes-
se’ van F. Schubert om 10 uur in 
de Bavokerk. Op zondag 8 fe-
bruari komen de kinderen aan 

de beurt met het kindercon-
cert “Peter en de wolf van Ser-
gej Prokofjev op College Hage-
veld in samenwerking met Frank 
Groothof, die de kinderen wel 
kennen van  Sesamstraat. 
Ton van den Brink
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Onze methode werkt!
Bel 023 547 44 19 voor een

GRATIS figuuranalyse.

Bel nu voor
een gratis

waardebepaling 
van uw woning

023-5292929
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16.00-22.00 uur
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gevraagd

bennebroek
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Heemstede
geleerdewijk

beZorgers

0251-674433
www.verspreidnet.nl

martin

v.d. Geest keurslager
Raadhuisstraat 94
tel. 528 64 17

Wim Kuijk keurslager
J. van Goyenstr. 24
tel. 528 90 00

RundeR
schnitzels

(gemarineerd)

1.98
100 GRAM

Schaatsers gevraagd
Heemstede/Bennebroek – Het ijs brengt onlosmakelijk ijspret 
met zich mee. Heeft u de afgelopen dagen leuke ijs(pret-)foto’s 
gemaakt? Stuur ze naar de Heemsteder via redactie@heemsteder.
nl ovv naam, adres en de locatie waar u de foto heeft gemaakt. De 
allermooiste kiekjes worden in de Heemsteder geplaatst.



Bord voor je hoofd
Heemstede - Op de Brons-
teeweg is zaterdag 3 januari 
een 43-jarige vrouw uit Haar-
lem om 17.00 uur op de fiets te-
gen een verkeersbord gereden. 
Daarbij is haar hoofd geraakt 
en liep zij een ernstige verwon-
ding aan haar oor op. De vrouw 
is overgebracht naar het zieken-
huis. De politie onderzoekt het 
incident. 
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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

Dág Frans
“Wat véél mensen 

aan m’n bed,
tijdens Het Gebed †”

Pa sprak:
“Ik ga niet!

Niet nu,
Ik mág naar huis!”

Wat véél mensen
Aan z’n graf,

Z’n thuis.
Pa zelf was er niet,

... die was naar huis!

Dichtstorten is een open 
podium voor dichttalent. 
De naam dichtstorten be-
tekent eigenlijk ´storten op 
dichten´.
Wilt u ook een 
eigen gedicht in de Heem-
steder publiceren, dan 
kunt u dit e-mailen naar 
dichtstorten@yahoo.com. 
Per post kan ook: de 
Heemsteder, Visserstraat 
10, 1431 GJ Aalsmeer. 
Liefst niet te lang, om-
dat er niet altijd genoeg 
ruimte is. Inzendingen van 
foto´s kunnen niet worden 
geplaatst.

De volgende bijdrage is 
ingestuurd door H. Van 
Deursen, Herenweg 7 te 
Heemstede.

DichtstortenBijeenkomst Trefpunt Heemstede

Een trip door Polen, 
Slowakije en Tsjechië
Heemstede - Op dinsdagmid-
dag 13 januari presenteren de 
heer en mevrouw Mol voor het 
Trefpunt Heemstede een lezing 
over Polen, Slowakije en Tsje-
chië. Zij maakten een reis door 
deze landen. De lezing wordt 
begeleid door dia’s en gaat van 
start om 14.00 uur. De trip voert 
naar Polen langs de Oostzee-
kust naar Leba, daar bezochten 
de twee het Slowinskie natuur-
park. Er is een prachtige natuur. 
Diverse steden werden ook be-
zocht o/a Gdansk, Olsztyn, War-

schau, Krakow en het bergge-
bied van Zakopane. Bij Zakopa-
ne gaat de reis de grens over 
naar Slowakije. Door de mooie 
natuur gaat het richting Tsje-
chië. U ziet het grootste meer, 
het Lipnomeer, met in de om-
geving de mooie plaatsen Ces-
ky Krumlov, Rozmberk en Ceské 
Budéjovice. Praag en het Reuze-
gebergte kunnen natuurlijk niet 
worden vergeten.  Trefpunt vindt 
u in zaal 1 van de Pinksterkerk, 
Camplaan 18. Eindtijd ca. 16.15 
uur. Entree is 2,50 euro. 

Een opgeruimd 2009...?
Heemstede - Door de sluiting van de alle gemeentelijke afdelin-
gen bij de gemeente Heemstede is de Blekersvaartweg bij Albert 
Heijn, de plaats geworden waar men zijn overtollig vuil deponeert. 
Bedankt inwoners van Heemstede voor het geven van dit prach-
tige uitzicht op zondag!
Albert Heijn wil op zondag een openstelling... krijgen wij hier in de 
toekomst iedere zondag mee te maken? Wij zijn benieuwd!
Fam. Persson, Blekersvaartweg 76A, Heemstede

Kasteelheren 
en -vrouwen 
gezocht
Heemstede - Op het Landgoed 
Leyduin in Heemstede, dat da-
teert uit de achttiende eeuw, 
staat in de omgeving van Huize 
Leyduin een prachtig Koetshuis, 
dat geheel in stijl is gerestau-
reerd. Landschap Noord-Hol-
land zoekt enthousiastelingen 
voor ondersteuning bij verga-
derarrangementen in en rond 
het Koetshuis. 
 
Gezocht wordt naar gastheren 
en gastvrouwen die de voorbe-
reiding, ontvangst, begeleiding 
en nazorg bij arrangementen op 
zich willen nemen. Tevens wor-
den gidsen voor wandelexcur-
sies en presentaties gezocht. 
De opbrengst van de vergader-
arrangementen komt direct ten 
goede aan de natuur.
 
Vindt u het leuk om als kas-
teelheer of kasteelvrouw van 
het Landschap op te treden en 
steekt graag de handen uit de 
mouwen? Of weet u veel van 
natuur, landschap en cultuur-
historie en deelt u dit graag met 
anderen? 

Kijk voor beide vrijwilligersfunc-
ties op de website www.land-
schapnoordholland.nl/werken-
bij.php Of bel over deze vrij-
willigersfuncties naar: tel. 088 
– 0064455 of mail: info@land-
schapnoordholland.nl. 

INGEZONDEN

Fietser breekt heup bij val
Bennebroek - Een 46-jarige man uit Lisse is zaterdagavond 3 ja-
nuari rond 21.45 uur op de Rijksstraatweg met zijn fiets ten val ge-
komen. Hij ging onderuit omdat het glad was. Hij brak hierbij zijn 
heup. De man is voor behandeling naar een ziekenhuis gebracht en 
daar opgenomen.
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Samen eten
Het thema voor het jaar 2009 is ‘muziek’.
Elke maand, Samen Eten met een keuze voor 
een land, met een menu en muziek uit het be-
treffende land.
Op dinsdag 27 januari om 12.30 uur wordt men 
door de gastvrouwen welkom geheten voor een 
gerecht uit Nederland met een Hollandse mu-
ziekpotpourri.
Het menu is erwtensoep, roggebrood met spek 
en fl ensjes toe, voor de éénmalige prijs van 
5,00 euro. 
Maaltijdbonnen kunt u vanaf heden kopen bij 
Welzijn Ouderen Heemstede op maandag t/m 
donderdag van 09.00-17.00 uur en op vrijdag 
van 09.00-13.00 uur. 

WOH zoekt chauffeurs voor de KO-Bus
WOH wil op woensdag graag ouderen vervoe-
ren naar de weekmarkt in Heemstede en op 
vrijdagochtend naar een supermarkt in Heem-
stede. Er worden vrijwilligers gevraagd die op 
één van deze dagen een paar uur beschikbaar 
heeft. Een gewoon geldig rijbewijs is voldoende 
om te rijden met de bus. 

Met de KO-Bus boodschappen doen
WOH biedt Heemsteedse ouderen de mogelijk-
heid op vrijdagochtend met de KO-Bus bood-

schappen te doen bij één van de supermarkten 
in het centrum van Heemstede. Men moet zich 
voor donderdag 12.00 uur aanmelden. De kos-
ten zijn 2,50 euro heen en weer terug. 

Korte cursussen in De Pauwehof
• Mandala tekenen
Mandala is een woord uit het Sanskriet. Het 
betekent cirkel. Binnen de cirkel tekenen geeft 
een gevoel van begrenzing en veiligheid.  Het 
spel met de lijnen, het zelf ontdekken en erva-
ren, dat is het bijzondere aan deze bezigheid.  
Voor beginners zowel als gevorderden.
Tijd: dinsdag 09.30 – 11.30 uur (1 x per 14 da-
gen). Kosten: 32,00 euro voor 6 lessen (excl. 
materiaal) Start: dinsdag 6 januari 2009.

• Patchwork en Quilten
In de les wordt met de hand gewerkt. Thuis kan 
eventueel met de naaimachine worden gewerkt. 
Hier worden in de les duidelijke instructies voor 
gegeven. Voor aanvang van de cursus ontvangt 
u een materialenlijstje. Tijd: woensdag 09.30 – 
11.30 uur (1 x per 14 dagen) Kosten: 32,00 euro 
(excl. Materiaal) voor 6 lessen
Start: woensdag 7 januari 2009.
Informatie/aanmelden bij De Pauwehof, Ach-
terweg 19, Heemstede,  tel.: 023 528 60 22.

Solo-apparatuur voor slechthorenden
De gemeente Heemstede heeft tien solo-appa-

raten (Contego) aangekocht ten behoeve van de 
communicatie met slechthorenden.
Deze apparaten zijn beschikbaar voor organi-
saties die contact hebben met een of meerde-
re personen die slechthorend zijn.
Bijvoorbeeld voor gebruik bij een vergade-
ring of bijeenkomst. De apparatuur kan tijde-
lijk worden geleend bij Welzijn Ouderen Heem-
stede. 

Casca nieuws / Film en lunch
Op donderdag 22 januari wordt er bij Casca in 
de Luifel een prachtige klassieker gedraaid met 
na afl oop een lunch.
Tijd: van 10.30 uur tot ± 14.00 uur - entree in-
clusief lunch 9,00 euro 65+ 8,00 euro.  

SeniorWeb Snuffelcursus (55+)
Eind januari start weer een speciale computer-
cursus voor senioren die nog (bijna) niet met 
een computer hebben gewerkt.
Men gaat in deze cursus oefenen met de muis, 
werken met het toetsenbord en wat rond-
kijken op internet.
De drie lessen zijn op dinsdagochtend van 10.00-
12.00 uur in de Luifel, Herenweg 96, Heemstede 
en kosten 26,- euro.
Informatie en aanmelden: tel. 023-548 38 28.

Website WOH
www.welzijnouderenheemstede.nl

Samen eten
Het thema voor het jaar 2009 is ‘muziek’.

schappen te doen bij één van de supermarkten 
in het centrum van Heemstede. Men moet zich 
voor donderdag 12.00 uur aanmelden. De kos-

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

Nieuwjaarsbijeenkomst gemeente 
op vertrouwde plek
Heemstede – Veel dappe-
re Heemstedenaren kwamen 
maandagavond door de kou 
naar de nieuwjaarsbijeenkomst 
van de gemeente, waar zij direct 
ontvangen werden door een blije 
burgemeester  Marianne Heere-
mans en haar man Nico van der 
Linden. Blij dat zij deze bijeen-
komst kon houden in de raad-
burgerzaal van het vernieuw-
de raadhuis. In haar uitgebrei-
de nieuwjaarsrede sprak zij over 
enkele hoogtepunten van het af-
gelopen jaar zoals: de ingebruik-
name van het gerenoveerde 
raadhuis waarin de werknemers 
zich thuis voelen en hun werk-
zaamheden met nieuw elan uit-
voeren in een kantoor met een 
beperkte omvang. Daar mag ze 

trots op zijn. Zij memoreerde nog 
even het spetterende openings-
feest in mei met als hoogtepunt 
de opvoering van de opera Dido 
en Aeneas op het plein vóór het 
raadhuis. Met het verruimen van 
de openingstijden  van 27 naar 
41 uur per week is de dienstver-
lening gemoderniseerd en zijn 
alle publieksafdelingen nu cen-
traal gevestigd in de hal. 

Kritische consumenten 
Overigens is Heeremans van 
mening dat men als overheid er 
voor moeten waken niet door te 
schieten in het streven de klant-
gerichtheid te verbeteren. Klant-
gerichtheid betekent namelijk 
ook dat we eerlijk zijn en duide-
lijk maken dat wij een gemeen-

schappelijk belang hebben te 
dienen. De keerzijde is dat bur-
gers zich ook steeds meer als 
kritische consumenten zijn gaan 
opstellen. En daar zit nou net de 
kneep. Zij citeert NRC-redacteur 
Steven de Jong: “Burgers gedra-
gen zich aan het overheidslo-
ket alsof ze een fl atscreen bij de 
Mediamarkt kunnen uitzoeken”. 
Sterk gericht op het bevredigen 
van het eigenbelang. En aan die 
verwachtingen kan de overheid 
als bewaker van het algeme-
ne belang nooit voldoen. Want 
soms moet een bouwvergun-
ning toch echt geweigerd wor-
den. Met als resultaat een boze 
burger. Zo kan de overheid dus 
het slachtoffer worden van haar 
eigen klantgerichtheid.

Weten wat er speelt
In een paar maanden tijd is de 
werkelijkheid ingrijpend ver-
anderd. Het is nog onzeker wat 
Heemstede hiervan gaat merken. 
Als lokale overheid heb je de be-
langrijke taak om voeling te hou-
den met wat er speelt in de sa-
menleving. Gelukkig blijkt uit on-
derzoeken dat de gemeente op 
de 4e plaats is geëindigd als bes-
te woongemeente van Neder-
land. Uit politiecijfers blijkt dat 
het veilig wonen is in Heemste-
de uit verschillende onderzoeken 
blijkt dat Heemstede bovenge-
middeld scoort met de dienstver-
lening. Maar, zo benadrukt Mari-
anne Heeremans, het is gevaar-
lijk om alleen naar cijfers te kij-
ken. Je moet altijd naar de mens 

achter de cijfers kijken. Ook in 
Heemstede zijn er mensen die 
tussen  de wal en het schip val-
len. Burgemeester Heeremans 
heeft zelf invulling gegeven aan 
het weten wat er speelt door te 
starten met inloopochtenden. In 
de praktijk blijkt dat dit een uit-
stekende manier is om voeling te 
houden met wat er leeft bij in-
dividuele burgers. Allemaal in-
teressante, verdrietige, serieuze 
en luchtige verhalen van burgers 
die met haar willen delen wat 
hun bezighoudt.  

Plannen in uitvoering 
Bij de nieuwe plannen voor 2009 
waaraan gewerkt gaat worden, 
springt de renovatie van de Bin-
nenweg het meest in het oog. De 
besluitvorming over het sport-
complex en de facilitering van de 
sportverenigingen zal veel aan-
dacht vragen, het bestemmings-
plan voor het Manpadslaan-

gebied is in voorbereiding, de 
bouw van een parkeervoorzie-
ning bij de Binnenweg staat op 
de rol, de huisvesting van de bi-
bliotheek zal defi nitief vorm krij-
gen en voor het Wilhelminaplein 
wordt een toekomstvisie ontwik-
keld. Burgemeester Marianne 
Heeremans went u van harte toe: 
dat als u investeert, dat doet in 
aandelen aandacht, warmte en 
waardering. Dat de dialoog niet 
beperkt blijft tot die ene daartoe 
offi cieel uitgeroepen dag. Dat 
humor als vrolijke relativering 
niet door onverdraagzaamheid 
het loodje legt. Dat de stap van 
crises naar creativiteit ook in ons 
Heemstede met hart en ziel ge-
maakt zal worden en dat geluk, 
liefde en gezondheid 2009 tot 
een mooi, heel mooi jaar maken! 
Mooi was de zang van The Gye 
Nyame Choral Singers uit Ghana 
die de receptie afsloten.
Ton van den Brink



Willem van den Berg, gemeentesecretaris
Hoe kijkt u terug op het afgelopen jaar?
Met een lach en een traan. Het verlies van een geliefde collega en een 
kind van een collega  bracht veel verdriet. De ingebruikname van en 
het werken in het nieuwe raadhuis was/is een feest.
Wat blijft u altijd bij uit 2008?
De open dag van de gemeente waarbij wij aan duizenden Heemstede-
naren trots ons nieuwe raadhuis konden laten zien. Het was prachtig 
weer met spetterende optredens. Heemstede op zijn best.
Welke belofte uit de verkiezingscampagne heeft u dit jaar
kunnen realiseren?
De gemeentesecretaris wordt niet gekozen.

Wat had u graag gerealiseerd gezien, maar is (nog) niet gelukt?
Niets. 2008 was voor de gemeentelijke organisatie een topjaar.
Wat wilt u in 2009 zeker realiseren?
Nog betere dienstverlening aan de burgers en aan het bestuur.
Wie is voor u de grootste kanjer van 2008?
Barack Obama. 
Wat is uw mooiste wens voor 2009?
Veel

Betere dienstverlening

Burgemeester
Marianne Heeremans
Hoe kijkt u terug op het
afgelopen jaar?
Het was mijn eerste volledige jaar als 
burgemeester. Dit mooie ambt ver-
vul ik nu helemaal ingewerkt en met 
buitengewoon veel plezier. 
Wat blijft u altijd bij uit 2008?

De belangstelling bij de opening van het vernieuwde raadhuis die 
de stoutste verwachtingen overtrof. Dit zegt iets over de betrokken-
heid van de Heemstedenaren bij de gemeente èn de Heemsteed-
se gemeenschap.
Welke belofte uit de verkiezingscampagne heeft u dit jaar
kunnen realiseren?
De burgemeester wordt (nog) niet gekozen. 
Wat had u graag gerealiseerd gezien, maar is (nog) niet gelukt?
Een nog betere regionale samenwerking ten behoeve van proble-
men die we als Heemstede niet zelf kunnen oplossen.
Wat wilt u in 2009 zeker realiseren?
Waar nodig onze communicatie verbeteren omdat ik werk onder het 
motto: ‘er is maar één werkelijkheid en dat is de communicatieve’.
Wie is voor u de grootste kanjer van 2008?
Naast Obama onze nieuwe medelanders die op de landelijke 
Naturalisatiedag 15 december jl. hebben laten zien hoe zeer zij al 
Heemstedenaar zijn.
Wat is uw mooiste wens voor 2009?
Vooropig eens alle crises voorbij!

Verbetering

Wethouder Sjaak Struijf
Hoe kijkt u terug op het afgelopen jaar?
Op het afgelopen jaar kijk ik met een overheersend goed gevoel terug. 
Misschien zijn niet altijd alle inspanningen en resultaten even zicht-
baar geweest, maar toch is er het afgelopen jaar heel veel gereali-
seerd.
Wat blijft u altijd bij uit 2008?
De opening van het raadhuis, inclusief de milieumarkt waar de gro-
te belangstelling van de inwoners van Heemstede voor het klimaat 
duidelijk naar voren kwam. Het aannemen van de motie in de tweede 

kamer over het kunnen blijven spelen van kinderen op schoolpleinen. 
Welke belofte uit de verkiezingscampagne heeft u dit jaar kunnen realiseren?
Opstellen sportvisie, aanbesteding afvalinzameling, uitbreiding Crayenesterschool, fusie en verzelf-
standiging bibliotheek. 
Wat had u graag gerealiseerd gezien, maar is (nog) niet gelukt?
Aanbesteding beheer sportpark en het sportcomplex Groenendaal. Prestatieafspraken met de 
corporaties over de volkshuisvesting.
Wat wilt u in 2009 zeker realiseren?
Oplossen knelpunten op het sportpark.
Prestatieafspraken met de corporaties over de volkshuisvesting. 
Nieuwe aanbesteding huishoudelijke hulp.
Wie is voor u de grootste kanjer van 2008?
Dit zijn er te veel om op te noemen Ik denk niet alleen aan de ambtenaren waar ik bijzonder over te 
spreken ben maar ook bijvoorbeeld aan de medewerkers en vrijwilligers van het loket, welzijn oude-
ren, Casca en de bibliotheek, sportverenigingen en culturele instellingen. In het bijzonder heb ik veel 
waardering voor al die mantelzorgers die naast alle gebruikelijke activiteiten de zorg op zich nemen 
voor hun zieke partner, ouders of kinderen.
Wat is uw mooiste wens voor 2009?
Een beetje meer verdraagzaamheid. 

Sportpark, volkshuisvesting en
huishoudelijke hulp
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Wethouder Pieter van de Stadt
Hoe kijkt u terug op het
afgelopen jaar?
Zeer positief. Er zijn belangrijke beslui-
ten genomen over de Binnenweg en 
het sportpark. Heel veel Heemstede-
naren zullen daarvan plezier hebben. 
Wat blijft u altijd bij uit 2008?
De ingebruikname van het nieuwe 
Raadhuis. Ik ben vlakbij het Raadhuis 

opgegroeid en ook daarom zeer betrokken bij de verbouwing. Ik 
ben trots op het resultaat.
Welke belofte uit de verkiezingscampagne heeft u dit jaar
kunnen realiseren?
De ontwikkelingsvisie voor Meer & Bosch. In goede samenwerking 
met de vereniging van omwonenden en SEIN heeft de gemeen-
teraad nu formeel vastgelegd dat nieuwe bebouwing zich op het 
midden van het terrein moet concentreren.
Wat had u graag gerealiseerd gezien, maar is (nog) niet gelukt?
Ik had graag al concrete plannen gezien voor de nieuwbouw van 
AH met een betere en vooral grotere parkeergarage. Dit is belang-
rijk voor de Binnenweg. Ik reken nu op 2009.
Wat wilt u in 2009 zeker realiseren?
Het nieuwe bestemmingsplan voor het Manpadslaangebied. Zo-
dat Heemstede er een prachtig natuurgebied bij krijgt dat het 
Groenendaalse bos met de duinen verbindt.
Wie is voor u de grootste kanjer van 2008?
Natuurlijk kan je dan niet om Barack Obama heen. Maar ik wil ook 
graag onze burgemeester noemen, die zich in haar eerste volledi-
ge jaar tot een echt liberaal boegbeeld van onze gemeente heeft 
ontwikkeld. Een hele goede keuze van de gemeenteraad.
Wat is uw mooiste wens voor 2009?
Over twee maanden verwachten mijn vrouw en ik een zoon. Mijn 
mooiste wens voor 2009 is een voorspoedige bevalling van een 
gezonde jongen.

Bestemmingsplan 
Manpadslaangebied

Wethouder Christa Kuiper
Hoe kijkt u terug op het afgelopen jaar?
Als een goed jaar dat weer veel te snel is omgevlogen.
Wat blijft u altijd bij uit 2008?
Het ontstaan van de wereldwijde kredietcrisis en de impact daarvan 
voor zoveel mensen en bedrijven.
Welke belofte uit de verkiezingscampagne heeft u dit jaar
kunnen realiseren?
De herinrichting van de Binnenweg is met de vaststelling van het 
definitieve ontwerp door de raad in december 2008 bestuurlijk af- 
gerond. De schop kan in 2009 in de grond! Op de Van Merlenlaan is 
het nieuwe fietspad gerealiseerd.

Wat had u graag gerealiseerd gezien, maar is (nog) niet gelukt?
Aanpassing van de bocht in de Johan Wagenaarlaan.
Wat wilt u in 2009 zeker realiseren?
Het Centrum voor Jeugd en Gezin.
Wie is voor u de grootste kanjer van 2008?
Barack Obama. Hij heeft een geweldige verkiezingscampagne gevoerd en heeft ondanks dat hij bij 
aanvang van de campagne vrij onbekend was toch de presidentsverkiezingen gewonnen.
Wat is uw mooiste wens voor 2009?
Ik wens iedereen een goede gezondheid toe!

Centrum voor Jeugd en Gezin

Wensen van 
het college
Wensen van 
het college

communicatie



Theatergroep Aluin speelt 
‘Maria Stuart’
Heemstede - De katholieke 
Maria Stuart is zelfs vanuit haar 
kerker een groot gevaar voor de 
protestantse Elizabeth, konin-
gin van Engeland. Samenzwe-
ringen vanuit heel katholiek Eu-
ropa moeten ertoe leiden dat zij 
Elizabeth van haar troon stoot, 
maar Elizabeth durft de zuster-
moord niet aan. In een poging 
het onverzoenlijke met elkaar te 
verzoenen toont Theatergroep 
Aluin de strijd tussen Maria en 
Elizabeth als een gevecht tussen 
het hoofd en het hart. Het stuk is 
een vileine tragedie vol beloftes, 
verraad en achtervolgingswaan-
zin. De mannen proberen zich in 
hun verwarring – moeten ze voor 
de macht of voor de sekse kie-
zen? – vast te houden aan hun 
geloofsovertuiging: katholiek of 
protestant?
Schiller schreef dit prachtige 
drama over de erotiek van de 
macht en de intolerantie van het 
geloof. Over vuile handen, een 
knagend geweten en hilarische 
hofspionage. 

Maria Stuart heeft het afgelopen 
voorjaar met veel succes langs 
de Nederlandse theaters ge-
reisd. Vooral de unieke dubbel-
rol van Gabby Bakker, die zowel 
Maria Stuart als Elizabeth speelt, 
werd geroemd. De toneelkijkers-
jury van Theater aan het Spui in 
Den Haag heeft Maria Stuart 
verkozen tot beste voorstelling 
van het seizoen 2006/2007.
Tekst: Friedrich Schiller / regie 
en bewerking: Erik Snel / spel: 
Gabby Bakker, Arend Brandligt, 
DennisCoenen, Marcel Roelfse-
ma. www.aluin.nl

Wanneer
Zaterdag 17 januari is de voor-
stelling te zien in Theater de 
Luifel, Herenweg 96 in Heemste-
de. Aanvang: 20.15 uur. De en-
tree is 15,50 euro, CJP/65+ 14,50 
euro.
Kaartverkoop van maandag t/m 
vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur en 
45 minuten voor aanvang.
Telefonisch reserveren via thea-
terlijn: (023) 548 38 38.
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Heemstede - Op zondagmid-
dag 11 januari 2009 zal tijdens 
het nieuwjaarsconcert van de 
Heemsteedse Kunstkring de 
pianiste Mariana Izman in de 
Oude Kerk aan het Wilhelmi- 
naplein optreden.
Mariana Izman werd in 1979 
in Moldavië geboren en be-
gon al op zesjarige leeftijd met 
haar muziekopleiding. In 1997 
verhuisde ze naar Nederland, 
woonde in Heemstede en stu-
deerde met onderscheiding af 
bij Marcel Baudet aan het Con-
servatorium van Amsterdam. Ze 
was prijswinnares op verschil-
lende nationale en internationa-
le concoursen, onder andere het 
Dinu Lipatti Concours (Boekarest, 
1993), het Eduard Flipse Con-
cours (Rotterdam 1994/1996), 
het YPF Nationaal Pianocon-
cours (Amsterdam 2001) en 
vorig jaar het Concours Euro-
péen de Piano “Grand Prix Vlado 
Perlemutter” in Normandie. 
In 2003 ontving ze de Minerva-

cultuurprijs van de Heemsteed-
se Kunstkring.
Het concert begint op zondag-
middag 11januari a.s. om 15.00 
uur (de kerk is open vanaf 14.30 
uur) en zal ca. een uur du-
ren. Na het concert wordt in de 
Pauwehof (naast de Oude Kerk) 
het glas geheven op het nieuwe 
jaar. Voor leden van de Heem-
steedse Kunstkring is het con-
cert gratis. Voor niet-leden is de 
entree 10 euro (incl. nieuwjaars-
drankje).

Pianiste Mariana Izman 
op nieuwjaarsconcert

Cabaret ‘Transformers’
Heemstede - Een Panter en 
een Zarater bij u in het thea-
ter. Wie? Wat? Remko Vrijdag, 
duivelskleinkunstenaar die ja-
renlang de daken van ‘s lands 
grootste theaters speelde met 
de Vliegende Panters, vond het 
tijd voor even helemaal wat an-
ders en mèt iemand anders. En-
ter Micha Molthoff, duivelsal-
leskunstenaar, muzikant, acteur 
en violist bij o.a. Zárate, Orka-
ter, Concertgebouworkest en 
Frank Groothof. Is het cabaret? 
Jazeker, maar dan met een zeer 
muzikale inslag. Muziektheater 
dan? Ook, maar dan veel leuker. 
Transformers is in ieder geval 
een veelkleurig, muzikaal enzeer 

smakelijk geheel geworden. 
Af en toe hilarisch, vaker nog 
ontroerend, schrijnend, verras-
send en volstrekt uniek. Komt 
en aanschouwt het meest illus-
tere duo dat dit seizoen op de 
Nederlandse en internationale 
podia te zien zal zijn.

Vrijdag 9 januari is de voorstel-
ling te zien in Theater de Lui-
fel,  Herenweg 96 in Heemstede. 
Aanvang: 20.15 uur. De entree is 
16,50 euro.  CJP/65+ 15,50 euro.
Kaartverkoop van maandag t/m 
vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur en 
45 minuten voor aanvang.
Telefonisch reserveren via thea-
terlijn: (023) 548 38 38.

SeniorWeb en Casca bieden 
computerlessen voor senioren
Heemstede - In samenwerking 
met SeniorWeb organiseert Cas-
ca een extra snuffelcursus die 
geheel en al zijn afgestemd op 
senioren vanaf 55 jaar of ouder. 
SeniorWeb zorgt voor de bege-
leiding en Casca voor de faci-
liteiten. De lesstof is praktijk-
gericht; er wordt geleerd wat 
meestal ook zal worden gebruikt. 
In elke les worden de onderwer-
pen rustig uitgelegd en voorge-
daan, o.a. met behulp van pre-
sentaties op een groot scherm. 
De meeste tijd van de les oefe-
nen 55-plussers zelf op de com-
puter. Iedere cursist(e) werkt op 
een eigen computer. Tijdens het 
oefenen is er begeleiding en on-
dersteuning.
De begeleiders van de cursus-
sen zijn ook senioren met rui-
me computerervaring, die op 
vrijwillige basis hun kennis wil-
len overdragen. Zij worden on-
dersteund door de landelijke or-
ganisatie van SeniorWeb. Door 
deze constructie kan de con-
tributie voor de cursussen heel 

laag worden gehouden. De les-
sen worden gegeven in een ont-
spannen sfeer. Van iedere les 
ontvangt de cursist het lesmate-
riaal op papier, zodat ook thuis 
geoefend kan worden.
Op de snuffelcursus is nog plaats 
voor mensen die nog (bijna) niet 
met een computer gewerkt heb-
ben en willen weten of het ‘com-
puteren’ iets voor hen is. In de-
ze cursus gaan we oefenen met 
de muis, werken met het toet-
senbord en wat rondkijken op 
Internet. Deze 3 lessen, die be-
geleid worden door een vrijwil-
liger, zijn op dinsdag van 10.00 
tot 12.00 uur en kosten 26,- eu-
ro. Startdatum is 27 januari, de 
andere twee lessen zijn op 3 en 
10 februari. Kosten: 52,- euro. 
Senioren die na het volgen van 
deze cursussen nog verder wil-
len, kunnen deelnemen aan een 
van de andere computercursus-
sen van Casca. Aanmelden kan 
bij Casca van ma t/m vrij van 
9.00-12.00 uur: tel 023-548 38 28 
kies 1, www.casca.nl.

Acrylschilderijen van Ted Kroft 
in Overbos

Heemstede – Ted Kroft expo-
seert zijn schilderijen (acryl) 
van 5 januari t/m 27 februa-
ri 2009 in zorgcentrum Het 
Overbos aan de Burg. van 

Lennepweg 35 te Heemste-
de. Open: 8.30 uur tot 19.30 
uur maandag t/m vrijdag 9.00 
uur t/m 17.00 uur zaterdag en 
zondag.

Nieuwe expositie 
bij Peter Grajer 
Makelaars
Heemstede – Op dit moment 
zijn er pasteltekeningen en 
beeldhouwwerken te bewonde-
ren bij Peter Grajer Makelaars. 
Ze zijn gemaakt en geselecteerd 
door Inge van der Vloed. De ex-
positie is te bezoeken t/m 27 
maart 2009.
Inge van der Vloed (1948,Was-
senaar) is sinds enkele decen-
nia actief als beeldend kunste-
naar. Ze is autodidact en heeft 
zich inmiddels gespecialiseerd in 
het beeldhouwen in harde steen 
en het maken van pasteltekenin-
gen. Naast hardsteen werkt ze 
ook regelmatig met zachtsteen. 
Sinds 1996 exposeert ze op plek-
ken door heel Nederland. Daar-
naast beoefent ze samen met 
andere kunstenaars in verschei-
dene collectieven het modelte-
kenen, boetseren en beeldhou-
wen. Aan haar werk is te zien dat 
zij naast kunstenaar ook kunst-
zinnig therapeut is met de nei-
ging naar een antroposofische 
invalshoek. Het afwisselend wer-
ken met verschillende steensoor-
ten en pastelkrijt is voor haar de 
ideale combinatie gebleken. Het 
plezier dat zij hieraan ontleent 
is direct terug te vinden in haar 
werk. Haar werk wordt vaak ly-
risch abstract genoemd. Geen 
van haar werken draagt een titel 
waardoor ze iedereen de ruim-
te geeft om er zijn eigen invul-
ling aan te geven. Speciaal voor 
de expositie bij Peter Grajer ma-
kelaar zijn haar tekeningen be-
hoorlijk is prijs verlaagd.
Peter Grajer Makelaars vindt 
u aan de Raadhuisstraat 67 te 
Heemstede. Informatie: 023-547 
46 45.
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Vierde wedstrijd 
zaterdagbridgen GSV
Heemstede - Op zaterdag 3 
januari werd in het GSV-gebouw 
aan de Frans Schubertlaan de 
vierde wedstrijd gehouden van 
vrij bridgen op zaterdag.

De koplopers lieten bijna alle-
maal wat steekjes vallen, waar-
door de onderlinge verschillen 
steeds kleiner worden en dus 
spannender voor de competitie. 
Mien en Ries van Zoelen haal-
den met 46,76% nog niet eens 
hun gemiddelde. Terwijl de vice 
kampioenen Lenie Rixel en An 
Vink met 49,77% daar maar net 
aan voldeden. Ook Ada en Hans 
Groenevelt hadden met 48,61% 
hun dag niet en moesten hun 
tweede plaats afstaan aan Le-
nie en An. Marieke v.d. Burg en 
Vérène v.d.Bosch werden zelfs 
19e (van de 20) met een sco-
re van 41,20% en vielen uit de 
top drie. Ook Lucie Aarsen met 
Ruud Theunissen moesten een 
paar andere voor laten gaan 
omdat zij met 43,06% niet al te 
best voor de dag kwamen. Toos 
Hoogervorst en Kitty Saas wer-
den met 61.57% tweede. Tijdens 
de middag zou je niet denken 
dat dit paar zo hoog zou score, 
want bij bijna elke spel kreeg de 
ander de schuld van de slechte 
score. Het had dus nog veel be-
ter gekund. Elly v. Schaik speel-

de eindelijk weer eens met haar 
vaste parten Tiny Schuyt en dat 
hebben de andere gemerkt. Met 
63,43% werd de winst binnen-
gehaald en het paar steeg 4 
plaatsen op de randlijst. Van 12 
naar 8. Margreet Lodder en Ada 
Lohuis wilde wel van de laatste 
plaats af, maar dat lukt niet met 
een score van 38,66%. George 
Cerneüs moest de strijd aan-
binden met Jan Pieters en tot 
de laatste ronde liep alles voor-
spoedig.
De laatste ronde waren Tinie en 
Wim Lettinga hun tegenstan-
ders. Op spel 6 werd een klein 
slem schoppen contract van het 
echtpaar gedubbeld gehaald 
en spel 7 was bijna nog erger. 
Want het echtpaar bood 3 ruiten 
en dat werd ook gedubbeld ge-
haald. was dat 0 % en op spel 7 
6%. Daar ging de winst. 

Op spel 6 B lijn
Jet v. Breevoort en Mary van 
Woensel staan ruim boven aan 
in de B lijn en op verzoek van 
de organisatie werden zij in de 
A lijn ingedeeld. Dat liep niet 
helemaal naar wens. De score 
van 45,14% werd gecorrigeerd 
naar 50%, zodat de schade be-
perkt bleef en de koppositie 
niet echt in gevaar kwam. Ine-
ke Korremans en Ans Plomp ro-

Kon. HFC houdt stand tegen 
de ex-internationals
Regio - Met ruim 4.500 bezoe-
kers beleefde de Kon. HFC tij-
den van weleer. Een onge-
kend interessante spelerslijst 
met voormalig Nederlands elf-
talspelers zoals Patrick Klui-
vert, Dennis Bergkamp en Pierre 
van Hooijdonk en Frank de Boer 
maakte de gang naar de Span-
jaardslaan de moeite waard.
Veel voormalige internationals 
houden hun conditie op peil zo-
dat vooraf werd verwacht dat 
deze ploeg HFC met grote cijfers 
zou verslaan. Het veld was door 
de vorst hard geworden, maar 
was wel zo egaal dat er met aan-
gepast schoeisel goed gespeeld 
kon worden.
Patrick Kluivert liet de eerste 
10 minuten van het duel zien 
wat een weergaloze voetballer 
hij nog altijd is. Hij strooide met 
passes en ook Van Hooijdonk 
wist de bal regelmatig achter zijn 
standbeen om naar een mede-
speler te krijgen. De HFC spelers 
keken even de kat uit de boom 
maar begonnen steeds meer vat 
te krijgen op de speelwijze van 
de internationals. Na een prach-
tige voorzet van Pascal Averdijk 
was het Joost Cornelissen die de 
bal het laatste zetje kon geven 
en doelman Stanley Menzo pas-
seerde. Niet veel later was het de 

mee gekomen Hernan Noorman 
die met een droog schot Menzo 
voor de tweede maal kansloos 
liet. Intussen moest de uitste-
kend op dreef zijnde HFC doel-
man Van Rossum verschillen-
de malen handelend optreden. 
Schoten van Bergkamp, Aron 
Winter en Brian Roy werden be-
kwaam door hem gekeerd. Het 
derde doelpunt voor HFC hing 
zeker niet in de lucht maar na 
een snelle uitbraak kwam spits 
Averdijk oog in oog met Frank 
de Boer. Met één beweging 
speelde hij De Boer uit en prik-
te de bal net aan de goede kant 
van de doelpaal in het net. Een 
Menzo in bloedvorm zou het 
schot hebben gehouden, maar 
hij bleef als aan de grond ge-
nageld staan. De internationals 
deden er een schepje bovenop 
en dit resulteerde in een aan-
val over links. Een ongelukkige 
botsing in het strafschopgebied 
werd door scheidsrechter Roelof 
Luinge bestraft met een penalty. 
Wie anders dan Van Hooijdonk 
was de aangewezen man om 
de bal, als vanouds, feilloos in 
te schieten. Een ruststand van 
3-1 was er een waarvan HFC 
droomde en waarvan de Inter-
nationals vreemd moeten heb-
ben opgekeken. 

Na de rust werd zowel bij de 
internationals als bij HFC een 
groot aantal spelers gewisseld. 
Pieter Huistra, John van den 
Brom, Regi Blinker, Michel Kreek 
en Orlando Trustfull werden in-
gebracht. Vooral Trustfull zorgde 
voor veel aanvallende impulsen 
voor zijn team. Niet meer dan 
terecht was het dat hij de 3-2 
kon laten aantekenen. Met nog 
ruim 10 minuten te gaan kre-
gen de Internationals een vrije 
trap op een voor Van Hooijdonk 
ideale plek. Na een afleidings-
manoeuvre van Frank de Boer 
schoot Van Hooijdonk als in 
zijn beste jaren de bal strak in 
de rechter bovenhoek. Dit was 
weer even smullen voor de toe-
schouwers. Dennis Bergkamp 
bleef de gehele wedstrijd in het 
veld, een gebaar dat door de 
menigte rond het veld zeer werd 
gewaardeerd. 
Na afloop verklaarden de inter-
nationals in koor dat zij met erg 
veel plezier deze wedstrijd had-
den gespeeld en zeker van plan 
zijn om het volgend jaar weer 
naar de Spanjaardslaan te ko-
men. Waarschijnlijke datum za-
terdag 2 januari 2010. Voor de 
Koninklijke HFC was het na 
maanden van voorbereiden een 
zeer geslaagde dag, waarbij de 
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penningmeester tevreden kon 
vaststellen dat alle kosten wa-
ren gedekt. De voormalige spe-
lers van het Nederlands elftal 
vertrokken rond de klok van zes 

uur weer met de spelersbus rich-
ting Amsterdam, waar zij samen 
de dag afsloten met een heerlijk 
diner. 
Eric van Westerloo

Januari in teken van goede 
voornemens bij Praktijk Deen
Heemstede - Het nieuwe jaar 
is begonnen. Veel mensen zijn 
vol goede moed gestart met 
verschillende  goede voorne-
mens. Stoppen met roken, af-
vallen, ontstressen, meer spor-
ten, etc. Het volhouden van de-
ze voornemens blijkt echter 
vaak niet gemakkelijk en na 
verloop van tijd vervallen de 
meeste mensen weer in hun 
oude gewoontes. Tot grote te-
leurstelling. De dagelijkse be-
zigheden eisen alle aandacht 
op en men denkt waarschijnlijk 
niet meer aan de goede voor-
nemens. 
Het is echter erg belangrijk om 
de gestelde doelen niet uit het 
oog te verliezen!

Fysiotherapiepraktijk Deen is 
daarom een actie gestart om 
te helpen de goede voorne-
mens op het gebied van ge-
zondheid op een professione-
le manier vol te houden. Bij de 
fysiotherapeuten staat het be-
wegen centraal bij het herstel 
van klachten. Maar daarnaast 
ook ter preventie van gezond-
heidklachten. 
Neem het goede voornemen 
om meer te gaan bewegen. Uit 
wetenschappelijk onderzoek is 
gebleken dat bewegen voor al-
le leeftijdscategorieën de kwa-
liteit van leven verhoogt en de 
levensverwachting van mensen 
verbetert. Onafhankelijk of ie-
mand fysiek zwaar werk heeft 
of juist veel bureauwerkzaam-
heden verricht. Het kan daar-
naast ook het functioneren en 
de zelfredzaamheid van speci-
fieke groepen, zoals ouderen 
en chronisch zieken, verbete-
ren. Bewegen is dus gezond. 
Maar wat is nu gezond voor u? 
Iedereen is tenslotte verschil-
lend. Hoeveel of hoe weinig be-
weging heeft uw lichaam nodig 
om uw gezondheid te bevorde-
ren? En hoe fit bent u eigenlijk 
op dit moment? Het is essenti-

eel om hierbij stil te staan om 
uw goede voornemen op een 
efficiënte en nuttige manier in-
vulling te geven.

Bij Praktijk Deen krijgt u een 
advies op maat middels de Fy-
siofitheidscan. Dit is een test 
voor iedereen. Of u nu weke-
lijks intensief sport of (nog) he-
lemaal niets aan bewegen doet. 
Op basis van de resultaten van 
de Fysiofitheidscan krijgt u een 
persoonlijk advies. Als deskun-
dige van ons dagelijks bewe-
gen kan de fysiotherapeut aan-
geven hoe u op een eenvoudi-
ge manier aan uw gezondheid 
kunt werken. Het gaat er voor-
al om dat u stilstaat bij hoe be-
langrijk een gezond lichaam is 
en wat u minimaal aan bewe-
ging nodig heeft. Eenmaal aan 
het bewegen kunt u de test 
eventueel herhalen om uw vor-
deringen te volgen. Dit werkt 
weer stimulerend om het goe-
de voornemen langer vol te 
houden!
Ook de sporters in de medi-
sche fitness van de praktijk 
worden na intensieve bege-
leiding  regelmatig getest op 
vooruitgang. De doelgroep van 
de medische fitness van Prak-
tijk Deen zijn de non- athletes. 
Oftewel iedereen die voor zijn 
gezondheid wil sporten en dus 
niet de topsporters.

De praktijk probeert de drem-
pel om te gaan bewegen te 
verlagen. Daarom kunt u in de 
maand januari de Fysiofitheids-
can doen voor de helft van de 
prijs: 20 euro. Bovendien krijgt 
u 50% korting op de inschrijf-
kosten voor de medische fit-
ness plus één maand gratis 
sporten wanneer u een abon-
nement afsluit. Veel plezier met 
bewegen in 2009!

Praktijk Deen, tel: 023-5293919 
of www.praktijkdeen.nl

ken echter hun kans en grepen 
deze met vier handen aan door 
met een score van 66.83% uit de 
bus te komen. Zij klommen van 
plaats 8 naar plaats 2 en vormen 
een ernstige bedreiging voor de 
koppositie.
Wil Stevens en Riet Kol had-
den wat goed te maken. Vori-
ge maand behaalden zij maar 
38,21% en dat was voor deze ou-
de rotten hun eer te na. Gecon-
centreerd werden de tegenstan-
ders aangepakt en met 54,55% 
konden zij de derde plaats in 
de totaalstand vasthouden. Ook 
Toos v.d.Tweel en Nol Schoo-
ne maakten een sprong van 6 
plaatsen in de totaalstand. Met 
een score van 64,35% stegen zij 
van 10 naar 4. Lenie la Grouw 
speelde deze keer met Bernie 
Luymes en dit paar behaalde 
65,40%. Bernie is echter lid van 
de groep, zodat de score werd 
gecorrigeerd naar 55%.
Onderaan hebben Corrie Boot 
met Marga v.d.Burg stuiver-
tje gewisseld met Henriët-
te Heijdendaal met Joke Nieu-
wenhuizen. De laatste haal-
den 44,23% en Corrie en Mar-
ga maar 31.13%, zodat zij de ro-
de lantaarn een maand mogen 
dragen.

De volgende drive is op zater-
dag, 7 februari 2009.
Een keer zin om sfeer te proe-
ven? Bel of mail gerust naar Piet 
van den Raad, 023-5847156 – 
06-22983867 – pira@quicknet.nl 
of zie www.nbbportal.nl/6007.
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‘Yes We Can’, ook in Heemstede
Heemstede – Het jaar 2009 is alweer een paar dagen ‘oud’ maar 2008 is nog niet 
echt verleden tijd. Zeker niet met het jaaroverzicht dat de Heemsteder u hierbij aan-
biedt. Het jaar 2008 kenmerkte zich – landelijk en in heel de wereld – natuurlijk door 
de kredietcrisis. Niet zulk fraai nieuws natuurlijk. Postiever is de herinnering aan het 
prachtige voorjaar: in april werden maar liefst negen zomerse dagen (van 25 graden 
en warmer) genoteerd. Voorts was het ingevoerde niet-roken beleid in de horeca 
een zeer hot item, daar werd en wordt flink wat over gesproken. (Maar dus niet meer 

Jaaroverzicht 2008

Februari
•  Banketbakkerij Tummers organiseert samen met collega-ondernemers Cha-

teaubriand en Le Grand Cru het Valentijnsengeltjes-diner. Stille werkers, 
mantelzorgers en andere ‘weldoeners’ werden culinair getrakteerd op een 
liefdevol diner.

•  De Van Merlenlaan gaat op de schop. Deze mooie laan had al jaren hinder 
van hard razend verkeer. Een tijd lang kon niet gebruik gemaakt worden van 
deze doorgaande route, maar inmiddels hebben omwonenden een veilige(r) 
laan teruggekregen.

•  Een aantal bewoners van de Provinciënbuurt vreest de komst van een kinder-
dagverblijf in de gerenoveerde flats aan de Overijssellaan. Veel te lawaaierig 
en daarom is bezwaar aangetekend.

•  Vereniging Oud Heemstede Bennebroek organiseert een fotowedstrijd 
waarbij inwoners niet alleen mooie maar ook lelijke panden of plaatsen in 
beeld kunnen brengen.

Op het Haemstedeplein wordt het infobord gemeentelijke monumenten onthuld. 
Startschot voor correspondent Ton van den Brink om wekelijks op pagina 2 van 
de Heemsteder gemeentelijke monumenten te bespreken.

bij een sigaretje). De brandstofprijzen gingen omlaag evenals de huizenprijzen. 
Op sportief gebied viel Nederland eerst niet (het EK voetbal – maar daar hebben 
we het nu niet meer over) en later wel goed in de prijzen. Tijdens de Olympische 
Spelen – goed voor 16 medailles – en de Paralympische Spelen – maar liefst 22 
medailles – liet ons land zich goed vertegenwoordigen. De man die waarschijn-
lijk het meest in beeld werd gebracht was Barack Obama. De nieuwe president 
van de Verenigde Staten kreeg met zijn slogan ‘Yes We Can’, zijn bijzondere wel-
bespraaktheid en uitstraling de meeste kiezers aan zijn kant. Maar ook in Heem-
stede konden we het doen: het vernieuwde raadhuis is een plaatje geworden en 
werd onder uitstekende organisatie dit jaar feestelijk geopend: Yes We Can!

•  Tijdens de Nieuwjaarsreceptie van de gemeente, dan nog in het Zilveren 
Kruisgebouw, wordt Simon Paagman gehuldigd door de burgemeester. Maar 
liefst 41 jaar is hij actief betrokken geweest bij Radio de Branding. Hij blijft 
betrokken, maar bouwt de activiteiten wel af.

•  Het eerste ontwerp voor de herinrichting van de Binnenweg roept weerstand 
op bij de Klankbordgroep. Zij pleit anders dan het voorgestelde plan voor een 
vrijliggend fietspad of parkeren aan één kant van de weg.

•  Han van Leeuwen, waarnemend burgemeester van Bennebroek, neemt af-
scheid. Van Leeuwen kon het goed vinden met de burgervader van Bloemen-
daal (Van Gelder) zodat het pad naar de fusie zonder veel hobbels verliep. 
Van Leeuwen vertrekt naar Beverwijk.

•  Wethouder Struijf opent met een worp in een felgele kinderbasket de ver-
nieuwde speelplaats aan de Anna Blamanlaan.

•  Theater de Luifel viert haar 10-jarig jubileum met tal van leuke optredens van 
oude bekenden en nieuwe talenten.

•  Mevrouw Beens-Jansen (GroenLinks) wordt in Bennebroek benoemd tot 
waarnemend burgemeester. 

•  Paswerk tilt zichzelf uit de rode cijfers en dat terwijl de sociale werkplaats 
annex leerbedrijf moeilijke perioden achter de rug heeft.

De Heemsteder houdt wekelijks ‘expositie’ met ingestuurde winterfoto’s.
Het siert de voorpagina!)

Januari

Maart

•  Terwijl het voorjaar langzaam aanbreekt, wordt in Heemstede de klimaat- 
conferentie gehouden. Speciale gast is Tweede Kamerlid PvdA Diederik 
Samsom. Een beter milieu begint bij... meer windturbines in zee, besparin-
gen als dubbele beglazing en duurzame energie. Ook wordt genoemd dat 
‘een beetje minder economische groei ook wel wil helpen’. Dat heeft Samsom 
enkele maanden later op een presenteerblaadje gekregen...

•  Priester, theoloog en dichter Huub Oosterhuis is te gast in Bosbeek om voor 
te lezen uit zijn bundel ‘Wie Bestaat’. 

•  Een maand eerder werd Commissaris der Koningin 65 en de Heemstedenaar 
wordt nu beëdigd voor een nieuwe termijn.

•  In een van de mooiste panden in de omtrek huisde decennialang gehandi-
captenzorg van De Hartekamp. Deze maand wordt er verhuisd naar Haarlem. 
Dienst doet het monument nog wel: voor vergaderingen en feesten.

•  Het college heeft alle ‘maars’ op het Beeldkwaliteitsplan Binnenweg ge-
wikt en gewogen. Conclusie: een gemengd wegprofiel van deze belangrijke 
winkelstraat geniet de voorkeur. Fietsers en auto’s delen de rijbaan. 

•  Het Overbos bestaat 40 jaar

Voorjaar! Cor Diependaal is de redder van deze twee meesjes die eerder tegen 
het raam waren gevlogen. “Ik heb ze warm gehouden in mijn handen; na een half 
uurtje kwamen ze weer bij.”
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Jaaroverzicht 2008

Mei

•  De Vereniging tot behoud van het dorpse karakter van het Raadhuisplein 
heft zich op. De groep hoeft niet meer in actie te komen omdat het nieuwe 
raadhuis(plein) naar tevredenheid is gerealiseerd.

•  De sportaccommodaties in Heemstede houdt de raad bezig. Zo wordt 
besproken dat het zwembad een facelift behoeft.

•  Heemstede is zo arm nog niet en van een kredietcrisis heeft dan nog niemand 
lucht. De jaarrekening wordt met bijna 1 miljoen euro positief afgesloten.

•  Een historische vloot schuiten trekt bekijks op de Leidsche Vaart. 
•  Op 24 mei vindt dan het grote buiten (en binnen-) feest plaats met in de 

hoofdrol het nieuwe raadhuis.

Natuurlijk het hoogtepunt van mei en misschien wel van het jaar: de feeste-
lijke opening van het vernieuwde raadhuis met veel dans, muziek en gezellige 
activiteiten.

•  De oudste leerlingen van De Ark ruimen zwerfvuil op in de buurt van de 
school. De actie is een idee van een van de leerlingen, Fabian Kossen, die 
daarmee en prijsvraag won. 

•  Het veer over de Ringvaart tussen Cruquius en de ZuidSchalkerweg gaat zijn 
10e seizoen in.

•  Een viertal Heemstedenaren, Riet, Hans, Trudy en Lida fietst in Florida mee 
voor onderzoek naar MS. 

•  Het Overbos bestaat 40 jaar en viert dat samen met de bewoners.
•  De Teisterband speelt in tuincentrum Nijssen in het kader van het goede doel 

‘eotas’.
•  Emeritus pastoor IJs Tuijn ontvangt de Merlet trofee.
•  Burgemeester Heeremans spreekt tijdens het 50-jarig jubileum van de  

Zonnebloem.
•  In het kader van Koninginnedag was er ook dit jaar weer een lintjesregen: Ton 

Beliën, W.L. Boxhoorn, P.H.J.M. Hupsch, P.R.Z. Bakker en mevrouw Barkhof-
Wesly zijn lid in de Orde van Oranje Nassau geworden en Jaap Jongbloed 
zelfs Ridder in de Orde van Oranje Nassau. 

Kunstschilder Henk Koelemeijer begint met het Boogie-Woogie project. Het zal 
leiden tot een twaalftal schilderwerken gemaakt door kinderen en te zien tijdens 
de opening van het nieuwe raadhuis later in het jaar.

April

Juni

•  Utopia is wederom een kleurrijk spektakel dat rondom de Hartekamp plaats-
heeft. Het evenement is bedoeld om mensen met een verstandelijke be-
perking evenals hun familie en vrienden een heerlijke vrijetijdsbesteding te 
bieden. Het brengt mensen tot elkaar en wordt ook wel festival van de inte-
gratie genoemd.

•  Er wordt gebaggerd in de Cruquiushaven, tot verdriet van bewoners vanwege 
het broedseizoen. Het ministerie staat de werkzaamheden echter toe.

•  De bibliotheek van Heemstede fuseert met Stadsbibliotheek Haarlem. Geen 
weg meer terug als wethouder Struijf zijn handtekening zet onder het fusie-
contract.

•  Open dag van de Brandweer wordt zeer goed bezocht.
•  Avondvierdaagse en kunstmarkt in de Jan van Goyenstraat baden in het 

zonnetje.
•  Wethouder Christa Kuiper trakteert kampioenen Robert, Marc, Casper en 

Luca op taart. Samen met Rianne die er niet bij kon zijn, zijn ze ‘kampioenen’ 
vanwege hun overwinningen op de Special Olympic Games in Amsterdam. 
Alle vier de verstandelijk gehandicapten zijn lid van tennisvereniging Smash. 

In juni is Nederland in de ban van het EK voetbal. Deze leuke jonge ‘gasten’ 
poseren op het veldje langs de Vrijheidsdreef waar ze net als het ‘echte’ Oranje 
een aardige pot met elkaar kunnen spelen.



ven ernaar een zo breed moge-
lijk publiek te enthousiasmeren, 
want volgens hun vaste over-
tuiging is klassieke muziek be-
stemd voor iedereen: van jong 
tot oud! Het Storioni Trio bouw-
de in de afgelopen tien jaar een 
gedegen reputatie op als één 
van de leidende kamermuziek-
ensembles van Nederland. Deze 
reputatie is gestoeld op perfect 
samenspel dat werd ontwikkeld 
door onder andere te werken 
met grootheden als Isaac Stern, 
Mstislav Rostropovitsj en Mena-
hem Pressler. Samen met Mu-
ziekcentrum Frits Philips in Eind-
hoven presenteerde het Storioni 
Trio in 2008 het eerste eigen Fes-
tival met internationale gasten. 
Het werd een groot succes en zal 
in januari 2009 dan ook zijn ver-
volg krijgen. Maar eerst komen 
zij naar het Oude Slot! Op het 
programma staan Haydn, Trio G 
‘Zingarese’ Martin, Trio on Irish 
folktunes, Bloch, Nocturnes en 
Dvorak, Dumky trio in e opus 90. 

Het concert begint om 20.15 uur 
in Het Oude Slot, ingang aan de 
Ringvaartlaan, Heemstede. Toe-
gang: 17,50 euro/ 15,00 euro. 
Reserveren kaarten 06-13133626 
of www.podiumoudeslot.nl. In-
dien voorradig aan de zaal.

Heemstede - Het Podium 
Oude Slot presenteert op dins-
dag 13 januari het Storioni Trio. 
De musici die het Storioni trio 
vormen zijn, Bart van der Roer, 

piano, Wouter Vossen, viool en 
Mark Vossen, cello. Het trio is 
vernoemd naar de zeldzame 
Laorentius Storioni viool van 
Wouter Vossen. De musici stre-

Heemstede - Afvallen op een 
natuurlijke manier zonder uren-
lang in de sportschool te staan. 
Het kan bij LaRiva, Instituut voor 
Natuurlijke figuurcorrectie.
Tegenover het oude postkantoor 
aan de Raadhuisstraat is  het af-
slankinstituut LaRiva gevestigd. 
In het moderne en rustig inge-
richte pand kunnen vrouwen én 
mannen terecht om te werken 
aan een mooi figuur. “We begin-
nen altijd met een figuuranaly-
se,” vertelt figuurconsulente Ce-
cil Hengeveld. “We bespreken op 
welke plekken iemand wil afslan-
ken, bijvoorbeeld alleen de dij-
en of over het hele lichaam.” Na 
de figuuranalyse wordt een per-
soonlijk behandelplan samenge-
steld.
Afslanken en corrigeren gebeurt 
bij LaRiva in een warmtecabi-
ne waarin mensen liggend oe-
feningen doen. “Door de warm-
te verbrand je veel meer vet,” 
zegt Cecil. “Een half uurtje in 
de cabine staat gelijk aan twee 
en een half uur sporten in de 
sportschool.”Omdat de oefenin-
gen liggend worden gedaan kos-
ten ze weinig inspanning. “Deze 
methode is daarom ook erg ge-
schikt voor mensen die al wat 
ouder zijn of reuma hebben. De 
oefeningen zijn dan ook samen-
gesteld door een fysiotherapeut”, 
aldus Cecil.
Na de oefeningen komt het ‘re-
lax’-gedeelte van de behandeling 
in de ozoncabine. In deze cabi-
ne kunnen mensen bijkomen van 
de inspanning terwijl de ozon-
zuurstof op het lichaam inwerkt. 
“Ozon stimuleert de stofwisse-

ling en de bloedsomloop” ver-
telt Cecil. “Het vermindert cellu-
lite en maakt de huid elastischer. 
Mensen voelen zich weer hele-
maal fris als ze een kwartiertje in 
de cabine hebben gelegen.”
Bewust met de voeding omgaan 
is erg belangrijk; daarom geven 
de figuurconsulenten van LaRiva 
ook voedingsadviezen. “Goede 
begeleiding staat tijdens de hele 
behandeling centraal. Wij zorgen 
ervoor dat de aanpak op maat 
is.”LaRiva kan daarom de cliën-
ten ook een centimetergarantie 
geven. “Het belangrijkste is niet 
alleen dat je gewicht kwijt bent,  
maar ook dat je figuur er goed 
uitziet.” Recent is wetenschap-
pelijk aangetoond door de uni-
versiteit van Wageningen dat de-
ze unieke methode werkt! Maar 
liefst 3x zo veel resultaat.
Wie geïnteresseerd is kan mo-
menteel gebruik maken van een 
aanbieding. Bij het afsluiten van 
een advieskuur worden er drie 
behandelingen gratis bij gege-
ven. LaRiva is gevestigd aan de 
Raadhuisstraat 27. Voor meer in-
formatie 023 547 4419 of www.la-
riva.nl
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iPod nano voor Lotte Forbes Wels
Heemstede - Zaterdag 20 de-
cember vond bij Boekhandel 
Blokker de prijsuitreiking plaats 
van de prijsvraag in het Kinder-
boekenweek magazine van Li-
bris. Klanten van de Libris-boek-
handels maakten kans op diver-
se mooie prijzen in het kader 
van de Kinderboekenweek.

Willeke van der Meer van Boek-
handel Blokker overhandigde 
een iPod nano inclusief het luis-
terboek Verkocht van Hans Ha-
gen uit aan de prijswinnares 
Lotte Forbes Wels uit Heemste-
de. Lotte was er reuzeblij mee, 
want ze wilde al heel erg graag 
een ipod.

Libris
In Nederland zijn ruim 100 kwa-
liteitsboekhandels aangesloten 
bij Libris. Iedere Libris-boek-
handel heeft zijn eigen gezicht, 
maar toch is er veel wat hen 
bindt. Het gemeenschappelij-
ke gevoel voor kwaliteit en hun 
liefde voor boeken. Dit vertaalt 
zich dan ook in het brede assor-
timent van literaire, informatie-
ve en actuele uitgaven uit bin-
nen- en buitenland. Er is altijd 
wel een Libris-boekhandel bij u 
in de buurt. Ga naar www.libris.
nl voor een compleet overzicht.
Blokker vindt u aan de Binnen-
weg 138, tel. 023 5282472. Zie 
ook: www.boekhandelblokker.nl 

Gezond afslanken bij LaRivaNiet goed? Geld terug!
Start nú met bewegen
Heemstede - In de maand ja-
nuari geldt bij Nieuw Groenen-
daal de unieke garantie: Niet 
goed? Geld terug! Alle inwo-
ners van Heemstede en omge-
ving kunnen vrijblijvend starten 
met bewegen. Zowel individueel 
als in groepsverband. Mocht om 
welke reden ook het bewegen in 
de 1e maand niet bevallen dan 
krijgt u uw abonnementsgeld 
terug.
Start nú met bewegen! Door 
de unieke garantie van Nieuw 
Groenendaal (Niet goed? Geld 
terug!) kunt u risicoloos begin-
nen met bewegen. Fitness is 
ideaal voor mensen die individu-
eel en in alle vrijheid hun con-
ditie, figuur en algemene ge-
zondheid willen bijhouden of 
verbeteren. Bij Nieuw Groenen-
daal is altijd deskundige bege-
leiding aanwezig. Voor de moti-
vatie kan het helpen om met ge-
lijkgestemden in het eigen tem-
po te sporten. Nieuw Groenen-
daal biedt diverse (groeps)fitne
ssmogelijkheden.  

Start nú 
Ieder nieuw lid start met een be-
geleidingstraject van 5 afspra-
ken bij een vaste coach. De 
coach maakt in overleg met het 
nieuwe lid een op maat gesne-
den trainingsprogramma. Hier-
door is resultaat gegarandeerd. 
Elk kwartaal wordt het program-
ma geëvalueerd en indien nodig 
bijgesteld. 
Nieuw Groenendaal is al 15 jaar 

het meest complete Sport- en 
Revalidatiecentrum in Heemste-
de e.o.. Onder deskundige lei-
ding kan zowel in groepsver-
band als individueel gewerkt 
worden aan een algeheel bete-
re conditie en meer vitaliteit. Be-
wegings-beperkingen zijn geen 
probleem. De instructeurs wer-
ken nauw samen met de fysio-
therapeuten. Tijdens de ope-
ningstijden, 90 uur per week, is 
er altijd voldoende parkeergele-
genheid voor de deur. In de in-
spirerende en luxe sport-omge-
ving biedt Nieuw Groenendaal 
een unieke combinatie: bewe-
gen, fysiotherapie én arbeid & 
gezondheid.
Meer informatie: www.nieuw-
groenendaal.nl of tel: 023 – 528 
08 06.

‘GroenLinks is 
geen draaihals’
In het verslag van de laatste 
raadsvergadering van 2008 
staat dat GroenLinks een draai 
maakte toen het stemde voor 
het vervolgonderzoek toe-
komstverkenning Heemstede, 
terwijl het eerst voor een voor-
stel stemde om het punt van de 
agenda af te voeren. Dat klopt 
niet.
GroenLinks is altijd voor een 
toekomstverkenning 2030 ge-
weest en is daarin ook consi-
stent. Wij achten het belangrijk 
meer inzicht te krijgen in de be-
volkingssamenstelling voor de 
toekomst, omdat de gemeen-
te dan kan bezien met welke 
maatregelen die samenstel-
ling in positieve zin zou kunnen 
worden beïnvloed.
Dat wij het punt van de agen-
da wilden afvoeren had alleen 
als reden dat wij de werkgroep 
toekomstverkenning in de ge-
legenheid wilden stellen met 
een nieuw voorstel te komen, 
nu het bureau Future Consult 
heeft afgehaakt wegens een te 
smal draagvlak in de raad. Toen 
er geen meerderheid was voor 
het afvoeren van de agenda 
hebben wij uiteraard voor het 
voorstel zelf gestemd. 
GroenLinks is dus geen draai-
hals en dat willen we graag 
rechtgezet hebben.
Henk Koetsier, raadslid

INGEZONDEN

Storioni Trio in Oude Slot
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“Niet je eetbuien zijn het probleem, 
maar de problemen eronder”*

Wat versta je onder eetbuien?
“Als je kampt met eetbuien, 
heb je soms een onverzadigba-
re drang naar eten. Wanneer je 
emotioneel niet lekker in je vel 
zit en troost zoekt bij grote hoe-
veelheden eten. Met een hon-
gergevoel heeft het niets te ma-
ken. Er zijn mensen die eerst een 
half brood met hagelslag naar 
binnen werken, gevolgd door 
een pak koekjes en dan nog 
een zak chips. In het kader van 
eetbuien onderscheiden we ve-
le gradaties. Sommige mensen 
hebben vijf maal per week een 
eetbui en daar blijft het bij. Het 
kan ook doorslaan en leiden tot 
boulimia. Dan steek je vingers in 
je keel om het voedsel meteen 
kwijt te raken. De hele dag bezig 
zijn met eten en je gewicht kan 
ook wijzen op een eetprobleem.”

Kun je eetbuien vergelijken
met een verslaving?
“Absoluut. Eetbuien zijn zeker 
een verslaving in deze tijd waar-
in veel mensen moeite hebben 
om zich staande te houden. We 
vinden het lastig om keuzes te 
maken en te durven voelen. Het 
grijpen naar voedsel vult een 
leegte. Het zou ook een fles wijn 
kunnen zijn, sigaretten of drugs. 
En wat dacht je van al die uren 
die we achter de computer zitten 
of voor de televisie? Ik heb het 
zelf ook ervaren toen ik als jong 
meisje ging studeren. Ik voelde 
me geregeld eenzaam en wist 
niet precies hoe ik me naar de 
buitenwereld moest presenteren 
of sowieso  wie ik was. Ik at bij-
voorbeeld na een feestje van al-
les en nog wat. Je doet dit soort 
dingen om jezelf af te leiden van 
hetgeen waar het werkelijk om 
gaat. In mijn geval was dat ik me 
toen eenzaam voelde. Het geeft 
even troost, maar daarna komt 
altijd het schuldgevoel. Dat je in 
je eentje al dat eten naar binnen 
hebt gepropt.”

In de cursus maak je gebruik
van een boek.
“Ja, het boek ‘Uit de ban van de 
eetbuien’ van Joanna Kortink. 
Toen ik dat boek onder ogen 
kreeg herkende ik daar zoveel 
in. Wat ikzelf in de loop der ja-
ren heb onderzocht heeft zij in 
boekvorm opgeschreven. El-
ke cursusavond behandelen we 
een hoofdstuk. Dit boek zet je 

aan het werk. Een van de eer-
ste trainingen is het maken van 
een collage over je toekomst. 
Opschrijven en visualiseren hoe 
de toekomst er volgens jou moet 
uitzien heeft te maken met zin-
geving aan het leven. Die moti-
vatie maakt dat je heel sterk een 
beeld krijgt van wat je wilt met 
je leven. Vaak weet je dat niet 
precies; dat wordt in de cursus 
speels aangepakt.”

En dat werkt?
“Het valt me altijd op dat de cur-
sisten met deze collage stralend 
binnenkomen. Ze hebben weer 
een toekomstperspectief. Wat 
dat betreft is het een interactie-
ve cursus. We vragen de cursis-
ten thuis uit het boek te lezen. 
Tijdens de cursus ben ik per mail 
te bereiken. Maar de medecur-
sisten vormen samen ook een 
supportgroep. Dan kun je op ei-
gen kracht weer verder. Er komt 
vaak veel los. Maar we lachen 
ook heel wat af. Het is belang-
rijk weer lol te krijgen in eten en 
het niet alleen als een probleem 
te zien. Om je niet bij elke hap 
schuldig te voelen. Uit ervaring 
weet ik dat mensen zich soms 
wel vijf keer per dag wegen. Of 
die paar ons er toe doen. Het 
liefst gooi ik al die weegscha-
len eruit. 
Verder vind ik de cursus ook 
een spirituele beleving. Daar is 
wel eens weerstand tegen. Toch 
doet iedereen uiteindelijk mee. 
Je maakt een voorstelling van 
een mooie plek waar je tot rust 
komt. Je gaat ook kennis ma-
ken met een wijs figuur in jezelf. 
Voor sommigen klinkt dat in eer-
ste instantie wat zweverig. Maar 
ze doen de oefeningen wel.”

Wie hebben last van eetbuien?
“Wat de mensen vaak gemeen 
hebben is dat ze zich gespan-
nen en gestrest voelen. Ze heb-
ben veelal een perfectionistische 
aard en zijn onzeker over hun ei-
gen zelfbeeld. Ze zien de dingen 
vaak zwart-wit en hebben he-
laas weinig zelfwaardering. We 
kijken samen naar wat energie-
gevers en energienemers zijn. 
We praten erover, maar mensen 
worden tevens aan het werk ge-
zet. Want eetbuien heb je om je 
weg te houden van wat er daad-
werkelijk in je zit. En dat kan van 
alles zijn.”

Heemstede – Dieet en gewicht. Met de feestdagen achter de 
rug, is het onderwerp weer volop in de media. Sonja Bakker 
spreekt ons bemoedigend toe vanaf de beeldbuis en heeft 
zelfs inmiddels haar eigen glossy. Bij Casca start binnenkort 
de cursus ‘Je eetproblemen de baas’ met als onderschrift: als 
je denken door eetbuien wordt beheerst. Dat we hier met een 
ander soort eetproblematiek dan die van Sonja te maken heb-
ben vertelt Joan Bieger (41). De Heemsteedse psycho sociaal 
therapeut leidt de cursus die bestaat uit acht bijeenkomsten. 
Mensen die geen ervaring hebben met eetbuien zullen het 
verschil niet kennen. Maar degenen die eronder lijden weten 
precies waar ze over praat. Want een lijdensweg is het vaak. 
‘Het zijn namelijk niet de eetproblemen die je ongelukkig ma-
ken, maar je hebt eetproblemen omdat je ongelukkig bent’.* 
(*Joanna Kortink)

Heb je dit vak altijd gewild?
“Ik ben aanvankelijk opgeleid 
voor een baan in de communica-
tie/marketing. Toen we in Heem-
stede kwamen wonen heb ik ge-
solliciteerd bij het hospice. Ze 
hadden behoefte aan een op-
roepcoördinator. Maar toen ik 
binnenkwam was een van de 
eerste vragen: heb je wel eens 
iemand afgelegd? Nou, office-
management kon ik wel doen. 
Toen kwam het contact met de 
mensen. Dat was zo bijzonder. 
Ik heb ervaren dat er zozeer ge-
lééfd wordt op het moment dat 
je ten dode bent opgegeven. De 
communicatie is anders, veel 
echter. Vaak is het contact in het 
dagelijks leven zo vluchtig. La-
ter dacht ik dat het ook moge-
lijk moet zijn het masker eerder 
af te doen. Als je nog volop leeft. 
Door de ervaringen bij het hos-
pice ben ik begonnen met een 
beroepsopleiding psycho sociaal 
therapeut.
Nu doe ik werk dat te leuk is om 
te missen. Ik vind het zelfs moei-
lijk om met vakantie te gaan. 
Want ik ga fluitend naar mijn 
werk.” 

De vrijblijvende informatiebij-
eenkomst voor deze cursus is op 
22 januari van 19.00 u tot 20.00 
uur  in de Luifel, Herenweg in 
Heemstede. Meer info ook op 
www.praktijkbieger.nl of via 06 – 
11155916 bij Joan Bieger.
Mirjam Goossens

Bennebroek - Op dinsdag 13 
januari om 10.30 uur vindt er een 
‘Koffie Plus’-ochtend plaats met 
als thema: Traditionele sporten in 
Nederland. U krijgt o.a beelden 
te zien over de geschiedenis van 
de Elfstedentocht. De kosten zijn 
3,- euro p.p. incl. koffie of thee. 
Voor deelname dient u zich voor-
af aan te melden bij de SWOB, 
tel. 5845300. ‘De Koffie Plus’-
ochtend vindt plaats in het Ge-
meentehuis van Bennebroek.

Koffie Plus- 
ochtend SWOB

Bennebroek - De duinwande-
lingen van de SWOB zijn nog 
steeds erg populair. Voor velen 
onder u is een uurtje wandelen 
in de duinen nog goed te doen. 
Het is een perfecte combinatie 
van én in beweging zijn én het 
ontmoeten van andere mensen!
De duinwandeling vindt plaats 
op maandagochtend 19 janua-
ri. Vertrek vanaf ingang ’t Pan-
neland in de Amsterdams Wa-
terleidingduinen om 10.00 uur. 
Mocht het vervoer een probleem 
zijn, dan kunt u dit aangeven bij 
de SWOB.
Voor deze activiteit is het ge-
wenst dat u zich aanmeldt zo-
dat de SWOB een indicatie heeft 
over het aantal deelnemers tel. 
5845300.

Trefpunt Bennebroek

Armoede in eigen land
Bennebroek - Voor velen van 
ons is het gelukkig ondenkbaar: 
zó arm zijn dat je zelfs geen dak 
boven je hoofd hebt. Maar het 
komt meer voor dan je denkt- 
niet alleen in ‘ontwikkelingslan-
den’, maar ook in ons land. 
In Amsterdam is er een groep 
mensen, verenigd in de Kruis-
post, die voor mensen opkomen 
die buiten de boot van de geor-
dende samenleving vallen. Zo-
wel medische zorg als een wel-
gemeend advies kunnen daar 
verkregen worden. Het zijn te-
gelijk de mensen die weten 
wat er onder daklozen speelt. 
Eén van de dragende krachten 

bij de Kruispost is dokter Peter 
Lens, die al veel mensen heeft 
geholpen. Op vrijdag 9 januari 
komt hij naar het Trefpuntcafé 
in Bennebroek om belangstel-
lenden eens kennis te laten ma-
ken met die wereld.  Natuurlijk 
kunt u hem vragen stellen.

Het Trepuntcafé vindt u ach-
ter de kerk aan het Akonieten-
plein in Bennebroek. Om acht 
uur gaan de deuren open en om 
ca. half negen komt dokter Lens 
aan het woord. Toegang is gra-
tis. 
Voor verdere informatie: www.
trefpuntcafe.nl

Engelse tuinen 
in the picture bij 
Groei & Bloei
Bennebroek - Op vrijdag 16 ja-
nuari vindt de eerste Groei & 
Bloei Bennebroek lezing van 
2009 plaats. De lezing wordt ge-
geven door de heer Hans van 
den Bergh, die aan de hand van 
dia’s twee beroemde Engelse 
tuinen zal presenteren. De avond 
wordt gehouden in Het Trefpunt 
van de Protestantse Kerk, Ako-
nietenplein in Bennebroek, aan-
vang 20.00 uur. De entree is gra-
tis. Belangstellenden zijn van 
harte welkom. Hans van den 
Bergh bezocht een groot aantal 
tuinen in Engeland. Deze avond 
is gewijd aan de alom bekende 
tuin in Sissinghurst en aan de 
tuin van Scotney Castle. De tuin 
in Sissinghurst heeft een prach-
tig gebouw als entree en rond-
om bevinden zich schitteren-
de borders, prachtig begroei-
de muren, vele tuinkamers, en-
kele tuinen op kleur en natuur-
lijk ook een fruittuin. Hier woon-
de de beroemde tuinarchitec-
te mevrouw Vita Sackville-West. 
De tweede tuin in Kent is Scot-
ney Castle. De kasteelruïne is 
prachtig begroeid en omgeven 
door een slotgracht en ligt in een 
glooiend terrein. Hier staan hui-
zenhoge Rhododendrons met 
dikke stammen, opgegroeid uit 
zaad dat rond 1800 uit Azië werd 
meegebracht.

Themadienst in 
Bennebroek
Bennebroek – De komende 
maanden organiseert de protes-
tantse gemeente in Bennebroek 
een aantal vieringen. De eerste 
themadienst is zondag 18 janu-
ari. Dr. Gerben Heitink heeft als 
titel bij het eerste vers gekozen 
voor ‘Leve het leven’. Iedereen is 
van harte welkom. De vieringen 
beginnen om 10 uur. Er is ook 
ruimte voor kinderen! De kerk 
‘het Trefpunt’ ligt aan de Akonie-
tenlaan in Bennebroek. Zie ook 
de website: www.protestantse-
gemeentebennebroek.nl

Duinwandeling

Film over Diana 
bij ‘t Trefpunt
Bennebroek - Prinses Dia-
na kwam om het leven op 31 
augustus 1997 bij een auto-
ongeluk in Parijs. Haar dood 
veroorzaakte een publieke-
lijke rouwperiode en naar 
schatting 6 miljoen mensen 
waren getuige van de begra-
fenisplechtigheden. De film 
wordt gedraaid op dinsdag 
13 januari, aanvang 20.00 uur 
in ‘t Trefpunt, Akonietenlaan 
1 te Bennebroek. De zaal is 
vanaf 19.30 uur open. Geen 
lid? Ook dan bent u welkom. 
Entree is dan 5,00 euro entree 
(pas 65+ 4,00 euro).



Workshop Mantra zingen
Heemstede - Tegenwoordig 
wordt sterk de nadruk gelegd 
op het verstand en het denken. 
Het zingen van mantra’s is een 
eenvoudige meditatieve manier 
om de balans tussen denken, 
voelen en intuïtie te herstellen. 
De helende klanken van man-
tra’s werken in op de diepere 
lagen van ons bewustzijn. Van-
uit dit evenwicht kan de inner-
lijke kracht en creativiteit stro-
men. Het zingen is als een ver-
frissend bad voor de ziel. Je zult 
verrast zijn te horen dat je stem 

veel voller en mooier klinkt dan 
je ooit gedacht had. Ook heeft 
het zingen een goede invloed 
op je ademhaling. Docente Al-
ma Badings is musicus en bege-
leidt de Mantra’s op het India-
se harmonium. Zet uw gedach-
ten even stil en voel alle cellen 
vibreren op de helende klanken 
van mantra’s en harmonium op 
woensdag 14 januari.

Aanvang: 20.00 uur in Casca de 
Luifel, Herenweg 96 in Heem-
stede, entree: 5,00 euro. 

Heemstede - De tarot bestaat 
uit 78 schilderingen op kaarten, 
die levensvragen kunnen beant-
woorden. Er zijn 56 kleine Ar-
cana die op speelkaarten lijken 
en 22 grote Arcana met middel-
eeuwse figuren, zoals de Nar en 
de Koning. In de cursus Tarot Ba-
sis 2 gaat docent Joop van Hul-
zen dieper in op de kaarten van 
de Grote Arcana. Door diepere 
waarneming leert u de esoteri-
sche betekenis van de schilde-
ringen van binnenuit. Tegelijker-
tijd verbeelden de schilderingen 
een gids voor levensvragen die 
ieder bezig houden. 
Kijk voor meer informatie op de 
site van Joop van Hulzen: www.
joopvanhulzen.nl.

De cursus Tarot Basis 2  wordt 
gegeven bij Casca in de Luifel, 
Herenweg 96, Heemstede.
Er zijn 6 lessen, altijd op donder-
dag van 20.00 tot 22.00 uur. Kos-
ten: 62,75 euro. 
De cursus start op 15 janua-
ri. Aanmelden kan bij Casca van 
maandag t/m vrijdag van 9.00-
12.00 uur: telefoon 023-548 38 
28 kies 1, www.casca.nl.
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Geen excuses van Daniël Arends
Heemstede - Daniël Arends. 
Charmant. Gevaarlijk. Eerlijk. 
Onpeilbaar. Verwarrend. On-
zeker. Lastpak. Extreem grap-
pig. Lief.  Neemt je in zijn twee-
de theaterprogramma mee naar 
een wereld waar zijn wetten gel-
den. Balancerend op de grens 
van sympathie, hard maar eerlijk. 
Zegt waarheden die je eigenlijk 
niet wil horen. Maakt grappen 
waar je eigenlijk niet om durft te 
lachen. Komt er mee weg door 
overvloed aan charme. Godsgru-
welijk getalenteerd, maar toch 
geen gewone jongen geble-
ven. Op het puntje van je stoel. 
Deed Kleinkunst Academie. Ju-

ry en publieksprijs van Cameret-
ten ‘06. Vaste kracht Comedy-
train. Uitverkocht en spraakma-
kend eerste programma. Nu jij. 
Regie: Ruut Weismann
Website: www.comedytrain.nl

Wanneer
Vrijdag 16 januari is de voorstel-
ling te zien in Theater de Lui-
fel,  Herenweg 96 in Heemstede. 
Aanvang: 20.15 uur. De entree is 
15,50 euro.  CJP/65+ 14,50 euro.
Kaartverkoop van maandag t/m 
vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur en 
45 minuten voor aanvang.
Telefonisch reserveren via thea-
terlijn: (023) 548 38 38.

Theeconcert met violist 
Antonin Rous
Heemstede - Zondag 18 janu-
ari vindt om 15.00 uur in de Ou-
de Kerk aan het Wilhelminaplein 
het eerste theeconcert van het 
nieuwe jaar plaats.
Na alle kerstliederen, oliebol-
len, appelflappen en de meer 
dan gezellige, maar drukke tijd  
gaat de Muziekcommissie u  de-
ze middag iets bijzonders aan-
bieden!
Een uur kamermuziek, uitge-
voerd door Antonin Rous, eerste 
violist in het Koninklijk Concert-
gebouw Orkest samen met zijn 
dochter Suzan Rous, op altviool.
Het programma bevat onder 
meer de zesde Sonate in C van  
Luigi Gatti. Van Karl Stamitz een 
Duet in C, van deze componist is 
te vertellen dat hij violist is ge-
weest aan het Hof van Willem de 
vijfde. Tot slot van W.A. Mozart 
een Duo in G,  KV 423.
Het volledige programma wordt 
u uitgereikt voor de aanvang van 
het concert.
Over de Musici: Antonin Rous, 
geboren in Tsjechië , heeft al op 

14 jarige leeftijd een wedstrijd 
voor jonge violisten gewonnen 
in Usti .Hij kreeg zijn opleiding 
aan conservatoria in Praag en 
Brno en vervolgde zijn studie in 
Brussel. Sinds 1976 is hij als eer-
ste violist verbonden aan het Ko-
ninklijk Concertgebouw Orkest.
Zijn dochter Suzan studeerde vi-
ool aan het Sweelinck conserva-
torium in Amsterdam en haal-
de het diploma tweede fase in 
mei 2000. Zij speelt regelmatig 
in Nederlandse orkesten, maar 
haar grootste interesse heeft de 
kamermuziek. Samen met  haar 
vader is zij  lid van het Tsjechisch 
Baroktrio.
De toegang tot dit concert is 
gratis, maar bij de uitgang wordt 
gecollecteerd  om de onkosten 
van het concert te bestrijden, 
wat hiervan overblijft is voor het 
Restauratiefonds van de Oude 
Kerk.Na afloop bent u van har-
te welkom in de naastgelegen 
Pauwehof , waar thee, koffie en 
gebak voor redelijke prijzen ver-
krijgbaar zijn.

De verwende prinses in het 
Verteltheater
Heemstede - Op zaterdag 10 
januari opent Lilaluna het nieu-
we jaar met de vrolijke voorstel-
ling ‘De verwende prinses’. Prin-
ses Paula is erg verwend. Ze 
krijgt altijd alles wat ze wil heb-
ben. Op een dag ontmoet ze een 
mooie prins en ze is op slag ver-
liefd. Ze wil dolgraag met de 
prins trouwen, maar wil de prins 
dat ook....?
De voorstelling is geschikt voor 

Cursus Tarot Basis 2

Computergebruik voor startende 
senioren (55+)
Heemstede - Voor wie de basis 
van het werken met een com-
puter onder de knie wil krij-
gen is er de cursus Computer-
gebruik voor startende senioren 
(55+). Hoe werkt de pc, de muis 
en het toetsenbord, wat kun je 
doen met het programma Win-
dows Vista, hoe verwerk je tek-
sten? Ook internetgebruik en 
e-mail komen aan bod. In het 
computerlokaal van Casca is 

voor elke cursist een eigen com-
puter aanwezig. De cursus start 
op vrijdag 16 januari en bestaat 
uit 8 lessen die worden gegeven 
door docent Hans Akke bij Cas-
ca  in de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede van 13.30 tot 15.30 
uur. Kosten: 117,50 euro inclu-
sief cursusboek.

Aanmelden kan van maandag 
t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur: 
telefoon 023-548 38 28 kies 1, 
www.casca.nl.

Exposities in 
Bosbeek
Heemstede - Tot 9 januari ex-
poseren Christi Rouw en San-
dra Rodenburg-Rozendaal in 
Bosbeek met gevarieerd werk. 
De expositie is dagelijks te be-
zichtigen van 9.00 uur tot 19.00 
uur aan de Glipper Dreef 209 te 

Heemstede. Christi Rouw geeft 
in collages haar betrokkenheid 
bij maatschappelijke gebeur-
tenissen vorm. Sandra Roden-
burg-Rozendaal schildert al van-
af haar vroege jeugd. Sfeer van-
gen is voor haar belangrijk, het-
geen resulteert in kleurige wer-
ken. In haar beelden zijn aspec-
ten van het menselijke lichaam 
en de beweging terug te vinden.

kinderen vanaf 4 jaar, maar na-
tuurlijk ook voor hun ouders 
en grootouders. Het begint om 
14.30 uur.
Kaartjes: 6,50 euro per kind en 
7,50 euro per volwassene (dit is 
inclusief drinken en iets lekkers). 
Graag van te voren reserveren 
via 023-5475892 of info@lilalu-
na.nl. Meer info vindt u op www.
lilaluna.nl.
Locatie: theater aan de Ir. Lely-
laan 10 (oude Nova-College) in 
Heemstede.

Rick Nieman in 
Heemstede
Heemstede - Woensdag 14 
januari houdt Rick Nieman, 
nieuwslezer bij RTL, een lezing 
over de goeroe-methode.
Voor nieuwszender RTL Z sprak 
Rick Nieman met de meest 
toonaangevende zakelijke den-
kers van dit moment. Over lei-
derschap, creativiteit, marke-
ting, concurrentie en strategie. 
Wie deze lezing wil bijwonen is 
welkom bij Boekhandel Blokker, 
Binnenweg 138. Aanvang 20.00 
uur en toegang 5 euro.

Schilders bij
Passage
Heemstede - Op donderdag 15 
januari spreekt drs. J.A.I. Wesse-
ling uit Heemstede bij Chr. Vrou-
wenbeweging Passage in de 
Pinksterkerk. Door middel van 

dia’s zal hij de visies geven van 
Pieter Breughel (1525 – 1569) en 
Marc Chaqall (1887 – 1985) op 
het lot van de mens, op bijbel en 
religie.
Deze afdelingsavond begint om 
20.00 uur. Belangstellenden zijn 
hartelijk welkom vanaf 19.45 
uur.

SWOB verhuist naar 
gemeentehuis Bennebroek
Bennebroek - Met ingang 
van 5 januari 2009 gaat Welzijn 
Bloemendaal locatie Benne-
broek voorheen Stichting Wel-
zijn Ouderen Bennebroek ver-
huizen naar het Gemeentehuis 
van Bennebroek.
Het nieuwe adres wordt: Ben-
nebroekerlaan 5, 2121 GP Ben-
nebroek. De openingstijden en 
het telefoonnummer zijn onge-
wijzigd gebleven, van maan-
dag tot en met vrijdag van 9.00 

- 11.30 uur, tel. 5845300. Het 
nieuwe e-mailadres is benne-
broek@welzijnbloemendaal.nl 

Vanaf 5 januari is tevens het 
loket (voorheen WMO-loket) 
overgenomen van de gemeen-
te Bennebroek. De openingstij-
den van het loket zijn op maan-
dag en vrijdag van 9.00- 12.00 
uur, tel. 5126026 of per e-mail 
loketbennebroek@loketbloe-
mendaal.nl.



Baklucht
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Doe als Erica en val 6–10 kg per 
maand af bij Nouvelle Cosmétique!
Regio - Bij Nouvelle Cosmé-
tique, instituut voor huid-en li-
chaamsverzorging in Haarlem 
kunt u hetzelfde dieet volgen 
waarmee Erica Terpstra ruim 40 
kilo is kwijtgeraakt! 6 tot 9 ki-
lo per maand verliezen, terwijl 
uw huid mooi strak blijft. U valt 
op de juiste plaatsen af en voelt 
zich fit. Prodimed is een medisch 
onderbouwd dieet voor volwas-
senen waarmee u snel, gemak-
kelijk en zonder hongergevoel of 
jojo effect uw streefgewicht kunt 
bereiken. 

Erica Terpstra heeft de knop vol-
ledig kunnen omzetten. In en-
kele maanden tijd wist zij on-

der strenge begeleiding en me-
de door haar Olympische door-
zettingsvermogen zo’n 40 ki-
lo in gewicht te verminderen. 
Geen eenvoudige opgave met 
haar vele verplichtingen tijdens 
de Olympische Spelen en de Pa-
ralympics tussendoor. Ook wist 
zij de verleidingen tijdens reizen 
met handelsdelegaties te weer-
staan. Ze is daardoor zo geluk-
kig dat ze het de hele wereld wel 
wil toeschreeuwen en daarom 
heeft Erica een boekje geschre-
ven onder de titel: “Help, ik val 
af”.
Erica Terpstra levert voor Pro-
dimed het zoveelste bewijs van 
succes. Voor het team van Nou-

velle Cosmétique  was het geen 
nieuws, want zij zien voortdu-
rend fantastische resultaten bij 
mensen die de Prodimed metho-
de volgen. Zij vallen goed af en 
blijven daarna ook prima op hun 
streefgewicht. Het zoveelste be-
wijs dat afslanken heel gemak-
kelijk kan, maar wel onder des-
kundige begeleiding en dat is 
waar Prodimed voor staat. Het 
boekje van Erica Terpstra, waar-
in het Prodimed concept uitvoe-
rig aan bod komt, is verkrijgbaar 
bij Nouvelle Cosmétique voor € 
9,95.

Informatiedagen 
Wil je alles weten over deze me-

Iyengar Yoga en Oki-do Yoga
Heemstede - Iyengar Yoga 
is een actieve, klassieke vorm 
van Hatha Yoga genoemd naar 
BKS Iyengar, een 85-jarige yo-
gameester uit India. Er wor-
den vooral lichaamshoudingen 
(asanas) beoefend met de juis-
te ademhaling en zo nodig met 
hulpmiddelen. Op een intensie-
ve manier en met grote perfectie 
oefent ieder onder leiding van 
docente Gouda Dharmaperwira 
op zijn eigen niveau, waarbij u 
uw eigen grenzen leert kennen. 
Iyengar Yoga geeft kracht, sou-
plesse en energie en ontspant 
tegelijkertijd de geest.
De cursus van 14 lessen Iyengar 
Yoga start op maandag 19 ja-
nuari van 20.15 tot 21.15 uur en 
kost 89,25 euro. Locatie: Casca 
het Honk, Molenwerfslaan 11, 
Heemstede.
Oki-do Yoga of Zen Yoga is een 
eigentijdse vorm van yoga die 
zowel actieve als heel rustige 
kanten heeft. De Japanse mees-
ter Masahiro Oki baseerde deze 
vorm van yoga op Zen trainin-
gen, klassieke Indiase en Tibe-
taanse yoga, oosterse gevechts-
kunsten, yin-yang filosofie en 

traditionele oosterse geneeswij-
zen. Het doel van Oki-do Yoga 
is het veergroten van uw levens-
kracht en het (her)vinden van 
de balans tussen denken, voe-
len, doen en rust.
Uniek in Oki-do Yoga zijn de ha-
ra-versterkende (buik) en thera-
peutische (correctie)oefeningen. 
Daarnaast zijn er strekoefenin-
gen van de energiebanen, Ja-
panse massage (over de kleding 
heen) en adem- en aandachts-
trainingen. 
Docente: Lucia Ten-Jet-Foei.
Er zijn twee cursussen van 14 
lessen Oki-do Yoga, één ‘s mid-
dags en één ‘s avonds. 
De middagcursus start op 
woensdag 21 januari van 13.30 
tot 14.30 uur en kost 89,25 euro. 
Locatie: Casca de Luifel, Heren-
weg 96, Heemstede. 
De avondcursus start op don-
derdag 22 januari van 19.00 tot 
20.00 uur en kost 89,25 euro. 
Locatie: Casca het Honk, Mo-
lenwerfslaan 11, Heemstede.
Aanmelden kan bij Casca van 
maandag t/m vrijdag van 9.00-
12.00 uur: telefoon 023-548 38 
28 kies 1, www.casca.nl.

Optreden Prof. 
Russulo Sint 
Jacob in de Hout
Regio - Op zondagmiddag 11 
januari is er bij Sint Jacob in de 
Hout een muzikaal optreden van 
vocaal ensemble ‘Prof. Russulo & 

Jongens lopen 
met flatscreen 
naar buiten
Regio - Een oplettende getui-
ge meldde de politie op Nieuw-
jaarsdag rond 15.50 uur dat vier 
jongens hadden ingebroken in 
een woning aan de Haarlemse 
Italiëlaan en met een flatscreen 
wegliepen. Agenten zijn op zoek 
gegaan en zagen een jongen 
lopen die er bij het zien va 
de agenten vandoor ging. Ze 
hebben de 18-jarige Haarlem-
mer aangehouden en meegeno-
men naar het bureau.
De verdachte ontkent betrok-
kenheid bij de inbraak. De weg-
genomen flatscreen is niet ge-
vonden. De politie onderzoekt 
de zaak. 

Winterse kou stelt weerstand 
hond op de proef

Als de temperaturen wisselen of 
dalen passen dieren in de vrije 
natuur zich geleidelijk aan. Onze 
huisdieren verblijven vaak in het 
kunstmatige binnenklimaat van 
onze huizen en dat kan huid- en 
vachtproblemen opleveren.

Wetenschapper en dierenarts 
Marina Veenendaal ervaart dat 
regelmatig in de praktijk waar 
zij werkzaam is. “Koud en droog 
weer buiten, verwarming in 
combinatie met een lage lucht-
vochtigheid en slechte ventilatie 
binnen in onze huizen leiden re-
gelmatig tot klachten als op-
vallend veel haarverlies of ver-
velende, aanhoudende jeuk bij 
honden.”

Tekorten voorkomen met
kruiden
Vooral voedingstekorten en 
stress hebben een negatieve in-
vloed op het afweersysteem van 
honden. Stressvolle situaties, zo-
als veranderingen in de gezins-
situatie of een bezoekje aan de 
dierenarts, hebben we niet altijd 
in de hand. Maar wat we onze 
huisdieren voorschotelen wel. 
Een kwalitatief goed voer is een 
belangrijke basis. Wie er zeker 
van wil zijn dat zijn hond opti-
maal gevoed wordt, doet er goed 
aan deze basis aan te vullen met 
natuurlijke kruiden. “Zelfs een 
compleet voer is geen garan-
tie dat de voeding voorziet in al-
le voedingsbehoeften. Door ver-

Regio - Nu Koning Winter regeert doen de meeste mensen 
meer moeite om de weerstand op peil te houden. Massaal 
worden extra groenten, fruit en voedingssupplementen inge-
slagen. Ook voor huisdieren is de voeding enorm belangrijk. 
Kruiden zijn een natuurlijke manier om hen beter te wapenen 
tegen de winterse omstandigheden.

hitting tijdens het productiepro-
ces en opslag  gaan belangrij-
ke voedingsstoffen verloren. Ook 
verschillen de behoeften per ras 
en individueel dier sterk. Daarom 
is het raadzaam de basisvoeding 
aan te vullen”, aldus Veenendaal.
Aanvullen kan heel eenvoudig 
met natuurlijke supplementen, 
zoals Hokamix, die gewoon bij 
de betere dierenspeciaalzaken 
verkrijgbaar zijn. Veel fokkers en 
hondeneigenaren hebben zelf al 
ervaren dat hun dieren er beter 
mee in conditie blijven. Veenen-
daal: “Zelfs wanneer een hond 
gezond oogt, is het de moei-
te waard voor het dierenwelzijn 
op langere termijn. In de win-
ter, als de weerstand echt op de 
proef wordt gesteld, duiken toch 
vaak kleine kwaaltjes op, terwijl 
dat niet nodig is. Veel huid- en 
vachtproblemen zijn te voorko-
men met een aanvulling met vi-
taminen, mineralen en omega-
vetzuren. Natuurlijke supple-
menten houden de conditie van 
huid en vacht optimaal. Ook in 
de winter!”

thode? Dat kan! Tijdens 2  info-
dagen wordt het principe van dit 
proteïnerijke dieet uitgelegd en 
kunt je diverse smaken proeven. 
Bovendien wordt er een per-
soonlijke bodyanalyse gemaakt, 
waarbij naast het gewicht ook je 
BMI, spiermassa, en je vetper-
centage wordt gemeten. Nor-
maal kost het eerste consult en 
informatie 40,- nu slechts 10,- 
euro p.p. Mis deze kans niet en 
schrijf je vliegensvlug in. Plaat-
sen zijn beperkt . Meld je snel 
aan, want vol is vol! De infoda-
gen zijn op dinsdag 20 januari 
13.30 – 16.00 uur en dinsdag 24 
februari van 18.30- 21.00 uur.
Meer informatie vindt u op www.
nouvellecosmetique.nl. Aanmel-
den doet u telefonisch onder          
023 -5 25 25 04 of mail naar in-
fo@nouvellecosmetique.nl. Nou-
velle Cosmetique vindt u op de 
Verspronckweg 297 in Haarlem.

Voorlopig uit 
de roulatie
Heemstede - Al een tijd-
je leest u geen ‘Baklucht’. U 
moet de column van onze 
medewerker Wim Bak no-
de missen. Wegens ernstige 
ziekte is Wim een tijd uit de 
roulatie.

Wilt u hem een hart onder de 
riem steken, stuur dan gerust 
een kaartje. Dat kan naar: 
de Heemsteder, t.a.v. Wim 
Bak, Visserstraat 10, 1431 GJ 
Aalsmeer. 
Redactie

His Noise Intoners’ met nostalgi-
sche liedjes.
Vanaf 14.00 uur bent u welkom 
in Jacob’s Plaza van ons zorg-
centrum aan de Zuiderhoutlaan 
1 in Haarlem. Gasten betalen 
4,00 euro.
Voor meer informatie kunt bellen 
met 023 - 8927900. U bent van 
harte welkom.



Groep 8
Hier ging het eigenlijk om de 
plaatsen 2 t/m 4. Want Simo-
ne Broersen is te goed voor alle 
meiden. Zij speelt niet voor niets 
in de top van Nederland. Simone 
werd dus 1e, maar wie waren de 
nr.´s 2, 3 en 4? Er werd gestre-
den in 1 grote poule (8 kamp) 
Hier werden Florien Romijn, Ba-
bette Strijdbosch en Laurien Me-
ijers 2, 3 en 4. 
Uiteindelijk speelde Simone nog 
tegen de winnares van de lage-
re groepen Surinde om de gro-
te wisselbeker. Simone maak-
te er een mooie show van. Zij 
bracht echt alle ballen terug, 
ook als Surinde een heel har-
de smash sloeg. Simone mocht 
vanuit de handen van organisa-
tor Ron Olijdam de mooie beker 
ontvangen.
Ron Olijdam 

ze groep uit; Lisa Goossens (de 
Ark), Jeanette Paap (Graaf Flo-
ris), Mila Tikstra (Montessori) en 
Cynthia van Bakel (Valkenburg). 
In de halve finales onderscheid-
de Cynthia en Lisa zich duide-
lijk. Mila en Jeanette werden 3e. 
Cynthia en Lisa zijn eveneens 
vorig jaar lid geworden bij H.B.C. 
en vooral Lisa heeft zich de af-
gelopen maanden spectacu-
lair verbeterd. Zij wist zich vori-
ge week nog te plaatsen bij de 
beste 24 meisjes van Nederland 
in haar leeftijdsgroep. Ook in de 
finale werd dat duidelijk. Cynthia 
die met haar linkse hand het Li-
sa vooral in het begin moeilijk 
wist te maken, sloeg zich met 
haar aanvallende spel helemaal 
stuk op de degelijke en tactisch 
sterkte Lisa. Cynthia werd dan 
ook 2e en Lisa mocht zich nr. 1 
van groep 7 noemen.
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Simone Broersen overtuigend kampioen bij de meisjes

Kindertafeltennisfeest bij H.B.C.

Groep 4, 5 en 6 en 7 en 8.

Groep 4
De jongste dus van allemaal. Vijf 
deelnemers waren er en er werd 
gestreden om 4 bekers. Dus nr. 
5 kreeg uiteindelijk een medail-
le. Want dan maar allemaal een 
prijs. Lisa de Wit van de Nico-
laas Beets kreeg de medail-
le omgehangen. Zij had net als 
de nr. 3 en 4 één partij gewon-
nen. 3e en 4e waren Pip Anten en 
Chris Welling. 2e met 1 nipte ver-
liespartij was Cato Schüller van 
de Bos en Vaart en winnares bij 
de groep 4 werd ongeslagen Si-

mone Kinders van de Voorweg-
school en kreeg de medaille om-
gehangen.

Groep 5
Bij groep 5 werd er gestreden in 
4 poules. Uiteindelijk bleven er 
via de kwart finale nog 4 over. Dit 
waren de zusjes Suzanne en Ni-
colien Veen (beide De Ark), Fleur 
van Keulen (Bosbee) en Guusje 
Kwant (De Ark). Zij mochten strij-
den om de 4 bekers. Nicolien en 
Fleur wonnen de ½ finale wed-
strijd. Hierdoor werden Guusje 

Heemstede - Op dinsdag 23 december werd voor de 22e 
keer het Kindertafeltennisfeest 2008 voor meisjes bij H.B.C. 
gespeeld.

en Suzanne automatisch 3e, want 
op dit toernooi wordt er niet ge-
streden om de 3e/4e  plaats. Nico-
lien en Fleur moesten dus de fi-
nale spelen. Het bleek met 21-11 
een redelijk eenvoudige overwin-
ning voor Fleur te worden. Nico-
lien dus keurig 2e en Fleur winna-
res bij groep 5.

Groep 6
Bij groep 6 deden nog weer wat 
mee deelnemers. Ook zij streden 
in 4 poules en na wat extra ron-
des bleken de volgende 4 meis-
jes de beste 4. Surinde Chan-
die Shaw, Boukje Meijer, Roos 
de Klerck en Lies Welling. Bou-
kje en Surinde zijn beide na het 
vorige Kindertafeltennisfeest lid 
geworden bij H.B.C. en dat was 
dan ook te zien. Zij wonnen hun 
halve finale wedstrijd en Roos 
(Sparrenbos) en Lies (Voorweg) 
werden gedeeld 3e. De wed-
strijd van Boukje en Surinde was 
een spannende. Uiteindelijk trok 
Surinde met 21-17 aan het kort-
ste eind. Boukje werd dus 2e en 
Surinde 1e in groep 6.

Groep 7
Hier werd gestreden in 7 kam-
pen. Om daarna de beste 8 door 
te laten gaan. Het was een span-
nende strijd en leuk om te zien 
hoe fanatiek de meisjes stre-
den. De beste 4 bestond in de-

Raymond de Winter wint bij de jongens
Heemstede - Nadat er vorige 
week al 60 meisjes zich hadden 
uitgesloofd was het nu de beurt 
aan de jongens. De groep was 
maar liefst 180 jongens groot!
Groep 4 en 5 streden ´s ochtends 
om de prijzen. Zij kregen naast 
een klein toernooi ook nog eens 
een uitgebreid spellenprogram-
ma voorgeschoteld, zodat ze echt 
de hele ochtend bezig waren.
Bij groep 4 gingen de 3e prijzen 
naar Daan Virginia (Haarlemse 
Montessori) en Nick Lammerse 
(Sparrenbos). De finalisten wa-
ren Pepijn Gimbel en Jean Ro-
bert Leliveld (beide van de Prin-
ses Beatrix). Het werd een uit-
mate spannende wedstrijd die 

nipt door Jean Robert met 21-19 
gewonnen werd. 
Bij groep 5 was het al snel dui-
delijk wie de beste waren. Jel-
le v.d Brink en Daniël van Nier-
op (net als in groep 4 beide van 
de Prinses Beatrix) rekende in 
de halve finale af met Tim Jan-
sen (Icarus) en Ludo van de Grift 
(Ark). Zij werden dan ook beide 
3e. Jelle en Daniël streden om de 
titel en deze werd met 21-17 ge-
wonnen door Jelle.
Groep 6 waren maar liefst 42 
kinderen. Op voorhand waren er 
2 grote favorieten. De tweeling 
Raymond en Maurice de Winter 
(Graaf Floris) spelen al een tijd-
je bij H.B.C. en behoren bij de 

top 20 van Nederland. Zij lieten 
dat in hun halve finale wedstrijd 
duidelijk zien aan Niels Meer-
voort (Ark) en Jack Tromp (Ni-
colaas Beets). De finale was er 
een van hoog niveau. Maurice 
had onlangs nog gewonnen op 
een belangrijk toernooi in Assen 
van zijn tweelingbroer. Maar de-
ze keer waren de rollen omge-
draaid. Raymon speelde een de-
gelijke en slimme wedstrijd. Zet-
te veel druk met zijn aanvalsspel 
en won uiteindelijk met 21-15 
de titel. Hij won tevens de wed-
strijden tegen de winnaars van 
groep 4 en 5 en mocht hierdoor 
een dag later terugkomen om 
tegen de winnaars van groep 7 
en mogelijk 8 te gaan spelen.
De volgende dag liep het echt 
storm. Maar liefst 100 deelne-
mers, de organisatie was blij 
dat er nog 20 kinderen niet op 
kwamen dagen, anders was het 
maximum voor 1 dag net be-
reikt. Er werd dus gespeeld van 
10.00 uur tot 16.30 uur. Maar 
liefst 359 wedstrijden verdeeld 
over 8 tafels. De voorrondes 
verliepen zeer voorspoedig. In 
groep 7 waren Daniël Vasten-
hout (Graaf Floris) en Julius des 
Tombe (Haarlemse Montesso-
ri) de nummers verliezende hal-
ve finalisten en behaalde dus de 
gedeelde 3e plaats. Mattijs Wen-
tinck (Vondelschool) en Ash-
kan Issazadeh (Voorweg) wa-

ren te sterk voor hen. De fina-
le werd een duidelijke overwin-
ning voor Ashkan. Hij staat in 
zijn leeftijd bij de beste 8 spelers 
van Nederland te spelen en was 
dus aan zijn stand verplicht om 
van de nog jonge Mattijs (eigen-
lijk groep 6) te winnen. Dat deed 
hij ook met 21-5. 
In groep 8 was het eigenlijk ook 
al snel duidelijk. Net als in groep 
6 was hier een tweeling opper-
machtig. Rudy en Maurice Cra-
mer (Nicolaas Beets) bereik-
ten ten kosten van Joshua de 
Meij (Nicolaas Beets) en Luuk 
Akersloot (Graaf Floris) de finale. 
Luuk en Joshua werden dus ge-
deeld 3e. Zij hebben hier 10 wed-
strijden voor moeten strijden. De 
finale tussen Rudy en Maurice 
was spannend en Rudy (die ei-

genlijk niet wilde meedoen??) 
won met 21-18 van zijn broer. 
Uiteindelijk moesten de win-
naars nog strijden om de grote 
wisselbeker. Joey Smit (Nicolaas 
Beets) had deze beker 2x achter 
elkaar gewonnen en mocht nu 
de wedstrijden tellen als middel-
bare scholier. Raymon de Winter 
won in de eerste wedstrijd van 
Ashkan Issazadeh met een nipt 
verschil van 21-19 en vervolgens 
wist hij ook van de winnaar van 
groep 8 Rudy Cramer te winnen 
met 21-16. Een speler uit groep 
6 wint dus de beker. Hij heeft 
dus de kans om 3x de beker op 
rij te winnen (dan mag hij hem 
houden), maar er zullen volgend 
jaar weer veel kinderen hun best 
doen om dit te voorkomen.
Ron Olijdam 



Regio - Op 10 januari om 15.00 
uur wordt een theaterorgel-be-
speling gehouden van de Ne-
derlandse Orgel Federatie op het 
Compton-theaterorgel in samen-
werking met het Kunkels Draaior-
gel Museum. Ditmaal is uitgeno-
digd de Engelse theaterorganist 
Len Rawle. Hij speelt een popu-
lair theaterorgelconcert met o.a. 
muziek van musicals. Het muse-
um is gevestigd aan de Kuppers-

weg 3, te Haarlem. Toegangsprijs 
is 12,00 euro, voor pashouders en 
65+ 10,00 euro en voor kinderen 
onder 16 jaar is het gratis.
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‘Ik ben gek’
Regio – Een politiemedewerker 
zag donderdagmiddag Nieuw-
jaarsdag rond 17.00 uur dat 
een man voor het politiebureau 
aan de Koudenhorn te Haarlem 
een fiets oppakte en tegen een 
auto smeet. De man is aange-
houden en ingesloten. Het ging 
om een 33-jarige Haarlemmer 
die zelf verklaarde dat hij gek 
was en verder niets wilde zeg-
gen. Op camerabeelden was te 
zien dat hij de fiets drie keer te-
gen de auto heeft gegooid. De 
auto en fiets zijn hierbij flink be-
schadigd. Tegen de man is pro-
ces-verbaal opgemaakt. 

Theaterorgelconcert

Inloopochtend 
borstkanker
Regio - Op woensdag 21 janu-
ari is er een inloop in het Ken-
nemer Gasthuis locatie Noord 
over borstkanker. Deze duurt 
van 10.00 tot 11.30. Welkom zijn 
vrouwen en mannen die borst-
kanker hebben (gehad). Ook 
familieleden zijn van harte wel-
kom om met elkaar en met le-
den van de afdeling Haarlem te 
praten over hun ervaringen en 
gevoelens.
Voor meer informatie hierover 
kunt u terecht bij Tineke van der 
Ploeg, tel. 023-5630899, of via 
e-mail info.afdelinghaarlem@
borstkanker.nl. 

Vergeetachtigheid en 
autorijden: harde confrontatie
Regio - Het is een harde con-
frontatie met dementie, wanneer 
de mogelijkheden van autorij-
den ter discussie moeten ko-
men. Dat onderwerp staat cen-
traal bij de eerste bijeenkomst 
van dit jaar in het Alzheimer Ca-
fé Haarlem. Die is maandag 12 
januari vanaf 19.00 uur in Wijk-
gebouw ’t Trionk aan de Van 

Oosten de Bruynstraat 60. Niet 
meer mogen autorijden is zeer 
ingrijpend; een grote aantasting 
van de vrijheid.
Een autorijschoolhouder vertelt 
over de beperkingen en moge-
lijkheden voor mensen die ver-
geetachtig worden. Het café 
duurt tot 21.30 uur en de toe-
gang is gratis. 

Opening 2009 met Trio Suleika 
in Museum de Cruquius
Regio - Trio Suleika, opgericht 
in 2001, bestaat uit pianist Mau-
rice Lammerts van Bueren, vi-
oliste Sanne Hunfeld en cellist 
Pepijn Meeuws. Als een van de 
vooraanstaande pianotrio’s in 
Nederland won Suleika onder 
meer de Vriendenkrans van het 
Concertgebouw en de Kersjes-
prijs. De Heerenveense courant 
schreef : “Een warme, dragen-
de klank, waarbij de glanzen-
de toon van de violiste en de so-
noor en belijnd klinkende cello 
prachtig naar elkaar toe werden 
gekleurd, droegen hier een op-
merkelijk gerijpte interpretatie. 
De pianist, met zijn fraaie, ietwat 
‘wollige’ toucher voegde zich als 
verbindende factor op voortref-
felijke wijze in dit geheel. Inni-

ge lyriek en oorstrelende dialo-
gen tussen de instrumentalisten 
onderling waren volop aanwezig 
in de vertolking, die door het Trio 
Suleika werd gerealiseerd.” 

Wanneer?
Zaterdag 10 januari 2009 om 
20.15 uur in Museum de Cruqui-
us spelen zij de prachtige wer-
ken: Clara Schumann - Pianotrio 
in g kl. op. 17
Beethoven - Trio in G gr. op. 
121a 10 Variationen über   Wen-
zel Müllers Lied “Ich bin der 
Schneider Kakadu”. Mendelsohn 
- Pianotrio nr.1 in d kl. op.49.

De toegangsprijs is 17,50 euro 
incl. een consumptie. Zie ook: 
www. CruquiusConcerten.nl



Heemstede

NIEUWS

Adresgegevens & openingstijden

Publieksbalie (voorheen burgerzaken) 
Maandag tot en met woensdag van 08.30 - 17.00 uur, Donderdag van 08.30 - 19.30 uur, 
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:

• Ontwikkeling ‘Motorhuislocatie’

• Kerstboomverbranding

• Eenmalige uitkering van € 50 netto  

 voor minima

• Inloopochtend burgemeester

Ontwerpbestemmingsplan ‘Manpadslaangebied’ 
en ‘Woonwijken Noordwest’

De gemeenteraad en het college van B&W willen het Manpadslaangebied groen(er) 

 inrichten. De huidige bestemming van het Manpadslaangebied is vastgelegd in het 

 bestemmingsplan ‘Landgoederen en groene gebieden’, maar een apart plan voor dit 

 terrein is in de maak. Daarbij is het streven het gebied in te richten als natuurgebied met 

‘extensief recreatief medegebruik’. Dit betekent dat het gebied toegankelijk wordt voor 

bezoekers/recreanten, maar dat vanuit het oogpunt van natuurbeheer beperkte 

 recreatieve voorzieningen opgenomen worden (bijvoorbeeld een beperkt aantal paden).

Wijzigingen in bestemming
De wijzigingen in het nieuwe plan ten opzichte van het bestemmingsplan Landgoederen 

en groene gebieden zijn:

- De agrarische gronden in bezit van projectontwikkelaars worden bestemd tot natuur.

- Voor het bedrijfsverzamelgebouw Herenweg 29 a t/m r, de ten westen van dit gebouw 

gelegen agrarische gronden en de handelskwekerij Manpadslaan 4a, wordt een 

 bevoegdheid voor het college van B&W opgenomen om de bestemming te  wijzigen in 

de bestemming natuur. Dit betekent dat deze terreinen vooralsnog hun  huidige functie 

behouden, maar dat het college bij een verandering in de situatie (bijv. bij vertrek van 

de huidige eigenaar) deze percelen een groene bestemming kan geven.

- De aangeduide plek voor de nutstuincomplexen wordt uitgebreid, maar het absolute 

 aantal vierkante meters voor nutstuinen blijft gelijk. Hierdoor wordt enige fl exibiliteit in 

de locatie van de nutstuinen gebracht. 

- Het gebied wordt deels aangewezen tot archeologisch waardevol gebied.

Voor het gebied ‘Woonwijken Noordwest’ is ook een nieuw bestemmingsplan in voor-

bereiding. Dit gebied wordt in het westen en noorden begrensd door de gemeentegrenzen 

van respectievelijk Bloemendaal en Haarlem en in het oosten en zuiden door de 

Heemsteedse Dreef, Lanckhorstlaan, Koediefslaan, Alberdingk Thijmlaan en de 

Brederolaan. De uitgangspunten uit het bestemmingsplan Woonwijken Noordwest worden 

leidend voor het bebouwde deel van heel Heemstede (zoals het bestemmingsplan 

Landgoederen en groene gebieden voor het groene deel geldt). 

Wijzigingen in bestemming 
In grote lijnen blijven de bestemmingen in dit gebied hetzelfde; er komen dus geen  ingrijpende 

veranderingen. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de oude plannen zijn:

- In het nieuwe plan komen meer mogelijkheden voor ondernemers om zich ten oosten 

van het station op de zuidkant van de Zandvoortselaan te vestigen. 

- Er komen meer mogelijkheden voor de bouw van schuren, aanbouwen e.d. op eigen grond. 

- Het college van B&W krijgt de bevoegdheid de bestemming van de hoek van de 

Zandvoortselaan en de Orchideeënlaan te wijzigen in ‘Wonen’. Een initiatiefnemer heeft 

plannen om hier een kleinschalig appartementengebouw neer te zetten. Hoe dit gebouw 

precies wordt vormgegeven of op welke termijn dit plaatsvindt is echter nog niet bekend.

- Het gebied aan de Vondelkade heeft nu de bestemming ‘Recreatie’ (tennispark). Deze 

wordt gewijzigd in de bestemming ‘Wonen’. Dit houdt niet in dat er een woonhuis op dit  gebied 

gebouwd kan worden, het gebied wordt dan als tuin bij de bestaande woning gevoegd.

- Twee dakkapellen boven elkaar geplaatst in één dakvlak wordt niet toegestaan. 

- Het dak van een aan- of uitbouw of een aangebouwde overkapping mag onder voor waarden 

Ontwerpbestemmingsplan 
Manpadslaangebied 

Ontwerpbestemmingsplan 
Woonwijken Noordwest

Vervolg pagina 2

Op maandag 12 januari bespreekt de commissie Ruimte twee ontwerpbestemmingsplannen. Het gaat om de  plannen voor 
het Manpadslaangebied en voor het gebied Woonwijken Noordwest. De commissie vindt de inbreng van burgers belangrijk. 
Inwoners die hierover willen meepraten, worden dan ook uitgenodigd hun mening te geven bij de vergadering.



HeemstedeNieuws

I N F O R M A T I E  V A N  D E  G E M E E N T E  H E E M S T E D E  -  7  J A N U A R I  2 0 0 9

worden gebruikt als dakterras. 

- In de nieuwe bestemmingsplannen mag er onder bouwblokken (zoals huizen) een kel-

der gebouwd worden (in de huidige bestemmingsplannen bestaat deze mogelijkheid 

nog niet). Bovendien wordt het mogelijk ontheffing te verlenen voor een onderbouwing 

in de tuin, mits de waterbeheerder daartegen geen bezwaren heeft. 

Vogelpark 
Voor het gebied Vogelpark en de huidige bebouwing tussen Vogelpark en de 

Zandvoortselaan komt een apart bestemmingsplan. In dit gebied gelden nu de regels 

van de bouwverordening en van de vrijstelling van het bestemmingsplan (Vogelpark). Het 

 nieuwe bestemmingsplan voor dit specifi eke gebied zal dezelfde uitgangspunten hebben 

als het bestemmingsplan Woonwijken Noordwest.

De commissie Ruimte bespreekt het plan 

voor het Manpadslaangebied en voor 

Woonwijken Noordwest in de vergadering 

van maandag 12 januari vanaf 20.00 
uur in het raadhuis. Wilt u meepraten 

over dit onderwerp? U kunt tijdens de 

 ver gadering spreektijd krijgen, waarna 

 discussie met de commissie mogelijk is. U 

kunt zich aanmelden om in te spreken bij de 

 raads griffie: raadsgriffier@heemstede.nl of 

telefonisch via (023) 548 56 46. Voor aanvang 

van de vergadering ter plekke aanmelden is 

ook  mogelijk.

Na de vergadering van de commissie Ruimte 

zal het college van B&W bepalen of er 

 aan leiding is het ontwerp aan te  passen en of 

het ter inzage wordt gelegd.

Beide plannen zijn in te zien op 
www.heemstede.nl  ‘nieuws’  ‘plannen 
en  projecten’. 

Bespreking plannen 
in commissie Ruimte

Op het terrein waar vroeger Opel-garage Van 

Lent was gevestigd (tussen de Heemsteedse 

Dreef, Lanckhorstlaan en Bronsteeweg), ont-

wikkelt Heijmans Vastgoed een kleinschalig 

nieuwbouwproject. De nieuwe woningen 

gaan de huidige open plekken in de be-

bouwing  opvullen, waardoor een aaneen-

gesloten woonwijk ontstaat. De nieuwe hui-

zen worden uitgevoerd in de jaren ’20 en 

’30-stijl van de omliggende woningen en zijn 

 ontworpen door Architectenbureau Slangen-

Hulsker uit Haarlem.

Het college van B&W heeft de bouw vergunning

en de vrijstelling van het be stemmingsplan

verleend (zie onder: ‘bouwplannen’). Het is

nog niet bekend wanneer de verkoop en de

bouw kan starten. Via de website

www.volmaacktwonen.nl kunnen geïnteres-

seerden zich inschrijven en bij de start van de

verkoop automatisch  bericht ontvangen. 

Ontwikkeling 
‘Motorhuislocatie’

Kerstboomverbranding
Woensdag 7 januari worden vanaf ongeveer 19.00 uur de ingeleverde kerst-
bomen in Heemstede verbrand op het trapveldje aan de Vrijheidsdreef. De trek-
king van de loterij vindt plaats om 18.45 uur en wordt verricht door burge meester 
Marianne Heeremans. Gewonnen prijzen kunnen direct na de trekking worden 
afgehaald bij de brandweer op het trapveldje en vanaf donderdag 8 januari bij de 
publieksbalie in het raadhuis (Raadhuisplein 1). 
In verband met de kerstboomverbranding is de Vrijheidsdreef op 7 januari 2009 
van 18.00 tot 22.00 uur afgesloten voor autoverkeer. 

Glipperweg, tussen Kemphaanlaan en grens Bennebroek
tot april 2009 
Eén rijbaan van de Glipperweg tussen de Kemphaanlaan en de grens met Bennebroek is 

afgesloten. Verkeer richting Bennebroek kan van de weg gebruikmaken. Autoverkeer  richting 

Heemstede wordt omgeleid via de Herenweg. Fietsers kunnen in beide richtingen gebruik 

blijven maken van de Glipperweg. Voor het openbaar vervoer worden alternatieve 

 op stapplaatsen bij de haltes aangegeven. De werkzaamheden betreffen het vervangen van 

het riool en de aanleg van vrijliggende fi etspaden.

Crayenestersingel, ter hoogte van Crayenesterschool
tot en met april 2009
Het deel van de Crayenestersingel voor de Crayenesterschool is afgesloten voor alle  verkeer. 

De school is alleen voor voetgangers bereikbaar vanaf de Lanckhorstlaan. 

De afsluiting heeft te maken met bouwwerkzaamheden bij de Crayenesterschool.

Werk aan de weg 

Rectificatie 
Stemuitslag Definitief Voorlopig Ontwerp Binnenweg 
In de raadsver gadering van 18 december 2008 heeft de gemeenteraad het voorstel voor 

het Defi nitief Voorlopig Ontwerp Binnenweg aangenomen met 15 stemmen voor en 5 

stemmen tegen.Voor stemden de fracties van VVD, CDA, PvdA en HBB. Tegen stemden 

de fracties van GroenLinks, D66 en Nieuw Heemstede.

Helaas heeft in een eerdere publicatie van de raadsbesluiten een fout gestaan in de 

ver melding van voor- en tegenstemmers. Onze excuses daarvoor.

Loket Heemstede

Heemstede heeft één centrale plek waar u 

voor al uw vragen op het gebied van wo nen, 

zorg en welzijn terecht kunt, namelijk Loket 

Heemstede aan het Raadhuisplein 1. Of 

het nu gaat om het aanvragen van een 

voorziening in het kader van de Wet maat-

schappelijke ondersteuning (zoals hulp bij 

het huishouden, OV-taxi, aanpassingen in 

de woning of een rolstoel) of om informatie 

en advies, wij helpen u graag verder.

Iedere werkdag tussen 09.00 en 13.00 uur 

kunt u, zonder afspraak, bij het Loket 

langs komen. U kunt ons ook bellen om uw 

vraag te stellen.

Loket Heemstede
Raadhuis, Raadhuisplein 1

Telefoon (023) 548 30 40

Openingstijden: maandag tot en met vrijdag 

van 09.00 tot 13.00 uur.

Verhuizing doorgeven?
www.heemstede.nl

HeemstedeMail is de gratis berich-

ten service van de gemeente. Word 

abonnee via www.heemstede.nl 

en ontvang periodiek een e-mail-

bericht met nieuws op maat van 

de gemeente.

HeemstedeMail

Informatie over 
grote projecten?

www.heemstede.nl

Vervolg pagina 1
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Bouwplannen

Aanvragen bouwvergunning
2008.347 het wijzigen van reclame  - Cruquiusweg 37B

2008.348 het vergroten van een dakkapel op het voor- en achterdak-  - Johannes

  vlak, plaatsen op zijgeveldakvlak en uitbreiden woonhuis     - Vermeerstraat 7 

2008.305 het uitbreiden van een woonhuis  - Brederolaan 11

2008.349 het plaatsen van twee dakkapellen in zijgeveldakvlak  - Overboslaan 24

2008.350 het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak   - Glipper Dreef 94

Aanvraag reguliere bouwvergunning 2e fase:
2008.018 het verbouwen en renoveren van de voormalige herberg - Wilhelminaplein 4-6

Aanvraag sloopvergunning
2008.937 het verwijderen van asbest  - Overijssellaan 101

De bovenstaande aanvragen liggen op maandag tot en met donderdag van 08.30 – 17.00 

uur  en op vrijdag van 08.30 – 13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouw- en 

Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). 

Verleende reguliere bouwvergunning 1e fase (verzonden 30 december 2008) 
en vrijstelling bestemmingsplan
2008.329 het bouwen van 22 woonhuizen Van Lentterrein -

 (globaal omsloten door de Heemsteedse Dreef, Lanckhorstlaan en Bronsteeweg) 

 

Verleende lichte bouwvergunning (verzonden 30 december 2008)
2008.333 het vernieuwen van een garage/berging aan de zijkant     - Javalaan 52

 van het woonhuis

2008.337 het renoveren van kozijnen en plaatsen dakkapel bij de  - Crayenestersingel 37

                     Crayenesterschool

De bovenstaande vergunning en vergunning met vrijstelling bestemmingsplan liggen op  

maandag tot en met donderdag van 08.30 - 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur ter 

inzage bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). Belanghebbenden 

 kunnen tegen de verleende vergunningen  bezwaar maken. Zie kader.

Leefsituatie 65 jaar of jonger,
netto maandinkomen

Ouder dan 65 jaar,
netto maandinkomen

Vermogensgrens

Alleenstaanden € 1.021 € 1.117 €   5.325

Alleenstaande ouder € 1.312 € 1.377 € 10.650

Echtpaar/samenwonend € 1.458 € 1.532 € 10.650

Het rijk heeft in december een netto extra 
bijdrage van € 50 beschikbaar  gesteld voor 
huishoudens met een laag inkomen (lager 
dan 120% van de  bijstandsnorm). Mensen 
die in 2008 een bijstandsuitkering, bij-
zondere bijstand of een andere toelage voor 
minima  hebben ontvangen, kregen de € 50 
in  december automatisch.

Mogelijk komt ook ú in aanmerking
Heeft u wel een laag inkomen, maar bent u niet 

bekend bij de Intergemeentelijke Afdeling 

Sociale Zaken? Mogelijk heeft u ook 

recht op de extra bijdrage van € 50 netto. 

Wanneer komt u in aanmerking 
voor de extra bijdrage? 
Zoek in de tabel het bedrag dat bij uw 

leeftijd en leefsituatie hoort. Is uw inkomen 

 gelijk of lager dan het in de tabel  genoemde 

 bedrag? En is uw vermogen ook niet hoger dan 

genoemde grens? Dan kunt u de extra bijdrage 

van € 50 krijgen. Vraag in dat geval met het 

speciale formulier de vijftig euro aan (zie onder  

‘Aanvragen’).

Aanvragen
U vraagt de extra bijdrage van € 50 aan met 

een formulier. Dit is te verkrijgen:

-  bij de IASZ, Raadhuisplein 1, Heemstede, 

 telefoon (023) 548 58 68;

-  op de website: www.iasz.nl,

onder: Downloads >Formulieren.

U kunt een aanvraag indienen tot 1 februari 

2009 bij de IASZ, Postbus 352, 2100 AJ  

Heemstede.

Aanvragen is dus niet nodig als u in 2008 

al een uitkering van de IASZ ontvangt 

of heeft ontvangen. In dat geval heeft u 

de 50 euro automatisch in december 

 gekregen.

Eenmalige uitkering van € 50 netto voor minima
Mogelijk komt ook ú in aanmerking 

Inloopochtend 
burgemeester

Inwoners van Heemstede worden van harte 

uit genodigd om tijdens de maan delijkse 

inloop ochtend langs te komen bij burge-

meester Marianne Heeremans in het raad-

huis.  Vrijdag 9 januari kunt u van  

 10.00 – 12.00 uur vrij inlopen, dus  zonder 

afspraak, om van gedachten te wisselen 

met de burgemeester over  ontwikkelingen 

in Heemstede.

Kapvergunningen

Er zijn kapvergunningen verleend voor:

Dr. Schaepmanlaan
- Het kappen van 2 populieren op de Dr. Schaepmanlaan, eigendom gemeente Heemstede, in 

 verband met de aanleg van een natuurvriendelijke oever en de slechte vitaliteit van de populieren.

Aan de kapvergunning is op basis van artikel 4.3.5 van de APV het volgende bijzondere 

 ver gunningsvoorschrift verbonden: Vóór 31 maart van het jaar na de kap van de populieren 

worden 2 bomen van de 1e grootte met een minimale stamomtrek van 20-25 centimeter 

herplant. Indien een boom niet aanslaat, dient hij vóór 31 maart van het jaar na aanplant te 

worden vervangen door een nieuw exemplaar (Collegebesluit 23-12-2008; verzonden  

7 januari 2009).

Wandelbos Groenendaal
- Het kappen van 1 linde in het Wandelbos Groenendaal eigendom gemeente Heemstede. 

De linde is dood.

Aan de kapvergunning is op basis van artikel 4.3.5 van de APV het volgende bijzondere 

 ver gunningsvoorschrift verbonden: De vergunning is pas van kracht na de dag waarop de 

bezwaar termijn afl oopt. Indien gedurende de bezwaartermijn een verzoek om voorlopige 

 voorziening is  gedaan, wordt de vergunning niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.  

(Collegebesluit 23-12-2008; verzonden 7 januari 2009).

Coby Riemersmalaan
- Het kappen van 1 treurwilg en 2 elzen in de Coby Riemersmalaan t.h.v. 25 eigendom gemeente 

Heemstede. De bomen geven overlast voor bewoners.

Aan de kapvergunning is op basis van artikel 4.3.5 van de APV het volgende bijzondere 

 ver gunningsvoorschrift verbonden:  De vergunning is pas van kracht na de dag waarop de 

bezwaar termijn afl oopt. Indien gedurende de bezwaartermijn een verzoek om voorlopige 

 voorziening is  gedaan, wordt de vergunning niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. 

(Collegebesluit 23-12-2008; verzonden 7 januari 2009).

De besluiten en de bijbehorende stukken liggen vanaf 7 januari 2009 zes weken ter inzage in 

de hal van het raadhuis, Raadhuisplein 1. U kunt tegen deze besluiten bezwaar maken. 
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Bezwaar maken of uw mening/zienswijze kenbaar maken 

Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen een door de gemeente genomen besluit door 
binnen zes weken na de verzenddatum, een gemotiveerd bezwaarschrift te richten aan het college 
van burgemeester en wethouders, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Een bezwaar moet zijn 
ondertekend en zijn voorzien van naam en adres, datum, een duidelijke verwijzing naar het be-
sluit en de reden van bezwaar. Over onderwerpen waarover nog geen beslissing is genomen, 
kunt u uw mening/zienswijze aan de gemeente kenbaar maken (m.u.v. de aanvragen onder 
bouwplannen). Richt hiertoe binnen de termijn van terinzagelegging, schriftelijk uw reactie aan 
het college van burgemeester en wethouders, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Uw reactie zal 
bij de besluitvorming worden betrokken. 

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

Beroep
U kunt, als u belanghebbende bent, op grond van de Algemene wet bestuursrecht beroep aantekenen bij 

de rechtbank Haarlem wanneer u in een voorfase zienswijzen heeft ingediend of wanneer u niet ver-

weten kan worden geen zienswijzen te hebben ingediend. Richt uw beroepschrift binnen zes weken na 

dag van verzending van het besluit aan: Rechtbank Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 

2003 BR Haarlem. Een beroepschrift moet zijn ondertekend en zijn voorzien van naam en adres, datum, 

een omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt en de reden van beroep. Bij het beroep-

schrift moet zo mogelijk een afschrift van het besluit waarop het geschil betrekking heeft, worden over-

legd.
 

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

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 (of telefoonnummer) invult houden wij u op de hoog-

te van de afhandeling. Indien u geen toegang heeft tot het internet, kunt u tijdens 

openingstijden ook het meldnummer van de gemeente bellen: (023) - 548 57 62. Buiten deze 

tijden en in het weekeinde vindt doorschakeling plaats naar een telefoonbeantwoorder.

Meldpunt overlast
Alle zaken met betrekking tot overlijden en 

begraven zijn op een efficiënte en prakti-

sche manier te regelen aan het Serviceloket 

Begraafplaats. Nabestaanden kunnen aan 

dit loket informatie opvragen en de brochure 

over de begraafplaats verkrijgen. Deze 

brochure is ook te downloaden vanaf 

www.heemstede.nl. Daarnaast is het mo-

gelijk om ook buiten openingstijden een 

digitaal informatiepaneel te raadplegen 

met daarop een overzicht (dat u kunt uit-

printen) waar graven gelegen zijn en hoe 

men er naar toe moet lopen. 

Serviceloket, Herfstlaan 3 (rechterkant van 

hoofdingang) is geopend op werkdagen 

van 09.00 tot 14.00 uur, tel. (023) 528 03 76 

(bereikbaar van 09.00 tot 12.00 uur), 

fax: (023) 547 98 58, e-mail: 

begraafplaats@heemstede.nl. De begraaf-

plaats is toegankelijk van zonsopkomst tot 

zonsondergang.

Serviceloket Begraafplaats

Gemeentegids online?
www.heemstede.nl

Zoekt u een vrijwilligersbaan of klus? 

Heeft uw organisatie vacatures voor 

vrijwilli gers? Heeft u vragen over arbeids-

voorwaarden, rechten en plichten? Of 

zoekt u een goede cursus/work shop voor 

uw vrijwilliger(s)? Dan kunt u terecht bij het 

steunpunt Vrijwilligerswerk Heemstede!

p/a Casca-de Luifel - Herenweg 96 - 

Postbus 578 - 2100 AN Heemstede. 

Spreekuur op afspraak, telefonisch 

bereikbaar ma. t/m do. van 09.00 tot 

12.00 uur, tel: (023) 548 38 24/26.Digitale 

informatiezuil (dagelijks tijdens openings-

tijden van de Luifel)

E-mail: 

steunpuntvrijwilligerswerk@casca.nl 

Website: 

www.vrijwilligerswerkheemstede.nl
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Open avond Regio - Altijd al willen le-
ren (sport)duiken? Kom dan 
dinsdagavond 13 januari naar 
de open avond van duikver-
eniging Nautic Explorer voor 
een introductieduik! 

Tijdens de open avond kunnen 
geïnteresseerden vanaf 20.00 
uur (aanvang 19.30 uur) een 
gratis introductieduik maken 
onder begeleiding van clubin-
structeurs.
Duikclub Nautic Explorer bestaat 
al 28 jaar en heeft haar clubhuis 
in Zwembad De Planeet in Haar-

lem Noord. Het is een duikver-
eniging waar veiligheid en vak-
kundigheid gepaard gaan met 
enthousiasme en gezelligheid. 
Zo heeft het eigen clubhuis een 
gezellige bar en worden er veel 
activiteiten georganiseerd voor 
de duikers. 
Nautic Explorer biedt gratis op-
leidingen; met theorielessen, 
zwembad- en buitentrainingen. 
Locatie: Clubhuis van Duikver-
eniging Nautic Explorer – Piet 
Voskuilenstraat 7 (in het gebouw 
van Zwembad De Planeet. Neem 
wel je badkleding mee.

Regio - Zondag 11 januari om 
10.00 uur vindt in de kerkzaal 
in het Spaarne Ziekenhuis een 
kerkdienst plaats. Het is een 
dienst van Woord en Tafel met 
een oecumenisch karakter.
Iedereen is welkom, zowel pa-
tiënten alsook bezoek.

Voorganger is pastor F. Bossink.  
De zang wordt ondersteund door 
het Exoduskoor uit Hillegom. 
(communieviering).

Kerkdienst in 
Spaarne Ziekenhuis

Duikvereniging 
Nautic Explorer


