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Prachtig vreugdevuur 
aan de bosrand
Heemstede - Met bijna 2500 
kerstbomen werd het toch een 
leuk fikkie op de Vrijheidsdreef 
in een sprookjesachtige sfeer 
van vers gevallen sneeuw. De 
jeugd verzamelde zich bij de in-
gang van het trapveldje, waar 
gemeentesecretaris Willem van 
den Berg met hoed en ‘stentor-
stem’ de jeugd stil kreeg om de 
getrokken lootjes bekend te ma-
ken. Zelfs de jongeman die met 
een grote mond nog even indruk 
probeerde  te maken, werd door 
Willem subiet op zijn plaats naast 
hem gezet. Het hielp!  Het trek-
ken van zeventien lootjes ging 
lekker vlot, acht prijswinnaars 
konden gelijk hun cadeau mee-
nemen, de laatste drie prijzen, 
wel winnaars, ging wat moei-

zamer want die moesten wel bij 
de trekking aanwezig zijn. De 
hoofdprijs, een flatscreen met 
DVD speler ging naar een meis-
jesslaapkamer, de tweede prijs, 
een inklapbare slee werd di-
rect ingereden en de derde prijs, 
een tafelvoetbalspel werd direct 
meegenomen door een jongen 
die 175 bomen had ingeleverd. 
hoedje af in de kou! De overige 
prijzen staan op de gemeente- 
site en kunnen in het raadhuis 
opgehaald worden. De jeugd 
had het moeilijk met het sle-
pen van de bomen naar de vijf 
inzamelpunten. Vanaf drie uur 
sneeuwde het, maar de doorzet-
ters kregen toch hun beloning 
van 20 cent per boom en de kans 
op mooie prijzen. De organisatie 

van de kerstboomverbranding, 
Jos Pool en Bert de Vos van de 
gemeente, hadden wel hun zor-
gen om de doorgang van het 
spektakel, de sneeuw werd ie-
der uur erger en het wegslepen 
van bomen op sleden, in kliko`s 
of gewoon achter je aan in de 
sneeuw werd niet makkelijker. 
Maar het enthousiasme van de 
jongens van de Meerlanden die 
de bomen van de ophaalpun-
ten haalden en overal de jeugd 
die maar bomen aan bleef sle-
pen door de sneeuwsmurrie, die 
kan  je dat beloofde fikkie niet 
onthouden. Het werd dus een 
prachtig vreugdevuur aan de 
bosrand waar menig kind nog 
jaren over kan meepraten.  
Ton van den Brink
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Vrouwennetwerk Heemstede
Regio – NVVH Vrouwennetwerk 
Heemstede en omstreken houdt 
donderdag 14 januari om 14.00 
uur een bijeenkomst met als the-
ma ‘Ouderen in het verkeer’. De 
heer Van Dorp van de ANWB 
houdt een lezing. Die vindt plaats 
in ‘De Herberg’, Westerhoutpark 
46 te Haarlem. Ouder worden 
gaat gepaard met veranderin-
gen, zoals langzamer reageren, 

beslissen, waarnemen. Met het 
toegenomen verkeer kan dit best 
problemen geven. Bent u op de 
hoogte van de nieuwe regels in 
het verkeer? Er is vast het één 
en ander veranderd sinds u uw 
rijbewijs heeft gehaald. De thee 
staat klaar, introducés zijn wel-
kom (toegang: 2,50 euro). Meer 
informatie over de vrouwenver-
eniging? Tel. 023-5477486.

Geopend van
16.00-22.00 uur
Dinsdag gesloten
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. Uw 
ingezonden brief dient echter 
ondertekend te zijn met naam 
en adres, telefoon of e-mail-
adres. De redactie behoudt het 
recht brieven in te korten of te 
weigeren.

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

WWW.HEEmsTEDEr.nl

van 1930
P2: Bijzonder Heemsteeds Nieuws

(redactie@heemsteder.nl)

Pannenkoeken en dan naar 
de bomenverbranding
Heemstede – Vorige week 
woensdag vond de traditionele 
kerstbomenverbranding plaats 
bij de Vrijheidsdreef. De bomen 
op de foto ‘zijn dus niet meer’, 
maar deze leuke foto wilden we 
u niet onthouden. Het zijn Luk-
as met zijn vriendjes en de buur-
jongens die op de Cesar Franck-
laan samen 137 kerstbomen 
hebben verzameld. “Dit zorgt al-
tijd voor veel pret en saamho-

righeid”,  aldus Rianne, de moe-
der van Lukas. Ze schrijft dat 
het ook een traditie is geworden 
dat op de dag van de boomver-
branding vooraf pannenkoeken 
gegeten worden. “Om voldoen-
de energie te hebben om al die 
zware bomen te verzamelen.” 
Naar de Vrijheidsdreef slepen 
hoeft gelukkig niet, want dit jaar 
haalde de gemeente zelf de ver-
zamelde bomen op.

Beatrix bezoekt
50-jarige Beatrixschool

Heemstede - Hare Koninklij-
ke Hoogheid Koningin Beatrix 
kwam woensdagochtend ‘haar’ 
Beatrixschool feliciteren met het 
50-jarig jubileum. “Het is haar 
precies”, wist het meisje van tien 
die vlak bij de auto stond waar-
mee ze aankwam. “Nou, ze is 
het echt hoor, kijk maar naar 
haar hoed” zei de dappere jon-
gen die nog leert  voor brugpie-
per. Beatrix kreeg in ieder geval 
de ontvangst, een echte konin-
gin waardig. Met politiebegelei-
ding, een bodyguard, bloemen 
aangeboden bij het uitstappen 
uit de koninklijke limousine en 
als een vorstin via de rode lo-

per  tussen de 240 kinderen lo-
pend naar het bordes van de 
school. Daar stond directeur Jan 
Vos van Marken, helemaal in het 
oranje uitgedost, klaar om haar 
hartelijk te ontvangen. Hij keek 
even terug op de vijftig jaren van 
de school en het de bijna jubile-
um van dertig jaren dat Beatrix 
nu koningin is. Vanaf het balkon 
feliciteerde Beatrix alle leerlin-
gen, leerkrachten en de ouders 
met dit bijzondere schooljubile-
um, waarna het Wilhelmus, door 
iedereen heel goed ingestu-
deerd, uit bijna driehonderd ke-
len klonk.  Waar gewoonlijk de 
schoolbel luidt om de school te 

laten beginnen, was het nu het 
teken voor de kinderen om hun 
kleurige ballonnen los te laten. 
Nu maar afwachten of er be-
richt komt uit misschien wel een 
ver land dat er een kaartje ge-
vondene is. Terug in de warme 
lokalen werden de kinderen 
verwend met limonade, taart, 
middeleeuwse goochelaar en 
een poppentheater, dat verzorgd 
was door de oudercommissie.
Een speciaal jubileumbord is 
nu nog de stille getuige van 
deze speciale dag van de 
Beatrixschool aan de Von 
Brucken Focklaan.
Ton van den Brink

Naam hulpverlener 
valpartij gezocht
Op maandag 4 januari be-
landde ik, na een slippartij in 
de Van der Waalslaan op de 
grond. Gevolg: een blauw oog 
en gekneusde ribben. Een 
vader die zijn dochter afhaal-
de bij de gymzaal van basis-
school de Evenaar, schoot 
onmiddellijk te hulp, bracht 
mij thuis en bleef nog een 
poos bij mij. Hij wilde naam 
en adres aan mij geven, 
maar dat weigerde ik; wilde 
hem niet meer lastig vallen. 
’s Avonds belde hij op om te 
vragen hoe het met mij ging, 
gaf naam op, maar ik ver-
stond alleen ‘Vogelenzang’. Ik 
had natuurlijk naar zijn naam 
en adres moeten vragen maar 
was door de valpartij nogal 
overstuur. Graag zou ik naam 
en adres van de hulpverlener 
weten.
M.W.M. Braat - v.d. Horst, 
Huizingalaan 22, 2105 
SK Heemstede. Tel. 023-
5290618.

INGEZONDEN

“Alleen waar 
de bus rijdt 
strooien ze”
Heemstede – Het artikel-
tje op de voorpagina van de 
Heemsteder over extra in-
zet strooiwagens was veel-
belovend. “Jammer, maar on-
danks het voornemen dat de 
gemeente publiceerde, zijn 
bij ons in de Schilderswijk de 
straten niet gestrooid! Het is 
spiegelglad!”
Aldus een bewoner die vlak-
bij de Jan van Goyenstraat 
woont. “En daar is de straat 
vrij,  maar bij ons is er niets 
gebeurd. Ik heb gelijk de ge-
meente gebeld maar mij werd 
verteld dat alleen waar de 
bus rijdt, de straat gestrooid 
wordt.”

De teleurgestelde Heemste-
der is niet alleen in zijn kritiek. 
De redactie ontving meer be-
richten over nog steeds glad-
de straten in woonwijken. Een 
andere inwoner, Willem Luuk 
Nijdam, kreeg nul op het 
rekest bij de Milieustraat aan 
de Cruquiusweg. Hij schrijft 
naar de redactie: “Jammer, 
voorpagina Heemsteder, 
maar bij de milieustraat word 
je weggestuurd... geen strooi 
zout voorhanden!”

55+ Casca
Drama klassieker
Heemstede - Bij Casca in de 
Luifel aan de Herenweg 96 in 
Heemstede wordt op donderdag 
21 januari een klassieker van het 
genre komisch drama getoond. 
Na de film kunt u in de foyer van 
de Luifel van een heerlijke lunch 
genieten. Het hele programma is 
van 10.30- 13.15 uur bij Casca in 
de Luifel, Herenweg 96, Heem-
stede. Kosten inclusief lunch: 
9,50 euro. Senioren van 65+ be-
talen 8,50 euro. In verband met 
de lunch graag vooraf reserve-
ren uiterlijk dinsdag 19 januari, 
tel.: (023) 548 38 28.

VLOOIENMARKT
zondag 17 januari

Sportcentrum
Groenendaal

0229-244739/244649
Heemstede (09.30-16.00 uur)

www.mikki.nl



Regio - De Afrikaanse percus-
sie stamt uit een cultuur waar 
gemeenschapszin een belangrijk 
element is en waar de scheids-
lijn tussen de artiesten en hun 
publiek vaak niet valt te trekken 
omdat iedereen bijdraagt op zijn 
of haar manier. Al met weinig 
techniek kun je via Afrikaanse 
percussie deze gemeenschaps-
zin ervaren. Er wordt vooral ge-
bruik gemaakt van de djembe.
In Europa is deze trommel zeer 
populair geworden door zijn 

laagdrempeligheid qua basis-
techniek en wordt veel ingezet 
op plaatsen waar de saamho-
righeid een positieve impuls kan 
gebruiken en doet daar goed 
werk. De djembe is een fascine-
rend instrument. Na enige oefe-
ning tover je uit deze eenvoudi-
ge trommel geluiden die varieren 
van een diepe bas tot aan slaps 
die klinken als donderslagen. De 
techniek wordt in Afrika al gene-
raties lang doorgegeven door er-
varen djembespelers. 
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•  Vrijdag 15 januari 
Lezing flora en landschap-
pen Namibië, Groei & Bloei-
afdeling Bennebroek. Loca-
tie: Het Trefpunt, Akonieten-
plein in Bennebroek, aanvang 
20.00 uur.

• Vrijdag 15 januari
Clous van Mechelen in Café 
Oomstee, Zeestraat 62 Zand-
voort. Aanvang: 21.00 uur.

• Vrijdag 15 januari
Voor God noch Vaderland, ca-
baret door André Manuel.
Aanvang: 20.15 uur. Locatie: 
theater de Luifel, Herenweg 
96, Heemstede. 

• Zaterdag 16 januari 
Friese vereniging Gijsbert Ja-
picx presenteert ‘It Huzumer 
Toaniel’ met de voorstelling ‘In 
doaze fol krommen’. Locatie: 
Schoterscholengemeenschap, 
Sportweg 9, Haarlem-Noord. 
Vanaf: 20.00 uur. 

• Zondag 17 januari
Theatergroep Crash speelt de 
familievoorstelling ‘Meisje van 
de Zee’. 
Oude Slot Heemstede, Ring-
vaartlaan. Aanvang: 12.00 uur. 
Toegang: 7,50 euro.

• Zondag 17 januari
Grote vlooienmarkt in sport-
centrum Groenendaal aan de 
Sportparklaan 16. Van 9.30 tot 
16.00 uur. Entree  2 euro. Kin-
deren t/m 11 jaar gratis toe-
gang.

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

• Dinsdag 19 januari 
Lezing Groei & Bloei: Scha-
duwplekken in de tuin, lastig 
of juist een uitdaging? Aan-

Agenda
Cultuur

Meisje van de Zee, familievoorstelling
Heemstede - Theatergroep 
Crash speelt op zondagmiddag 
17 januari in Het Oude Slot de 
familievoorstelling ‘Meisje van 
de Zee’. Een voorstelling met hu-
mor, vrolijke liedjes en live mu-
ziek voor kinderen van 6 tot 99 
jaar. Meisje van de Zee is een kri-
tisch sprookje over vasthouden 
en loslaten, vrijheid en vriend-

schap. Wanneer de zee gevaar-
lijk wordt, moet het Meisje van 
de Zee vluchten. Het enige dat 
ze mee kan nemen is een kof-
fer vol zout en het lied van thuis. 
Het Meisje spoelt aan op land 
waar de mensen raar praten en 
niet op blote voeten lopen. Hier 
wil ze wel logeren, maar zonder 
papieren en stempels mag dat 

Zeven theologen in Bennebroek
Bennebroek - Mensen bin-
nen en buiten de kerk de-
len veelal dezelfde vragen. Het 
(post)moderne levensgevoel 
heeft velen aangeraakt en dat 
maakt het er niet gemakkelijker 
om te geloven.
Is het mogelijk vragen te selecte-
ren die mensen in de weg staan 
om te geloven en waar ook men-

sen binnen de kerk stevig mee 
overhoop kunnen liggen?
De komende maanden zullen 
zeven theologen hun licht laten 
schijnen op zeven indringende 
vragen over ‘Geloven’.
De eerste viering hierover is zon-
dag 17 januari. Ds. Jolien Nak zal 
spreken over ‘Mag ik misschien 
zelf weten wat ik doe?’

Het koor Odyssee uit Hoofddorp 
o.l.v. Addy Alberts verleent mu-
zikale medewerking.
Ieder is van harte welkom. De 
viering begint om 10.00 uur. Voor 
de allerkleinsten en de jongeren 
is er een eigen viering .Akonie-
tenplein 1, Bennebroek
Voor meer informatie: www.
pkntrefpunt.nl

niet. Met de koffer in haar hand 
en het lied in haar hoofd gaat het 
Meisje op zoek naar papieren en 
stempels. Tijdens haar zoektocht 
ontmoet ze barse, grappige en 
soms een beetje rare persona-
ges die haar verder helpen. Maar 
hoe kan ze veters leren strikken 
als ze geen schoenen heeft? En 
het lied? Wil hij wel blijven? Op 
fantasievolle en muzikale wijze 
wordt de emotionele tweestrijd 
van immigranten tussen hun ou-
de en nieuwe thuisland verbeeld. 
Met acteurs Susanne Hame-
leers & Myrna Versteeg. Michiel 
Schreuders zorgt voor de mu-
ziek en Hiekelien van den Herik 
maakte de tekst. 

Zondagmiddag 17 januari om 
12.00 uur in Het Oude Slot, in-
gang aan de Ringvaartlaan, 
Heemstede. Toegang: 12,50 eu-
ro/ 10,00 euro kinderen 7,50 
euro.  Reserveren kaarten 06-
13133626 of www.podiumoude-
slot.nl. Indien voorradig aan de 
zaal.Foto: Szilvi Toth

vang: 20.00 uur. Locatie: 
De Blinkert, Rockaertshof 66 
te Haarlem, toegang gratis.

• Dinsdag 19 januari
Reis naar de Oriënt, lezing en 
lichtbeelden in Trefpunt Heem-
stede, Pauwehof, Achterweg 
19. Aanvang: 14.00 uur.

• Dinsdag 19 januari 
Engelen in deze tijd. Lezing 
door Twan Geurts in de Pink-
sterkerk aan de Camplaan 18, 
Heemstede. Aanvang: 20.00 
uur. Toegang: 5 euro.

• Donderdag 21 januari
Schrijfster Conny Braam ver-
telt over haar boek ‘De han-
delsreiziger van de Nederland-
se Cocaine Fabriek’. Locatie: 
Boekhandel Blokker, aanvang: 
20.00 uur. Entree: 5 euro.

• Donderdag 21 januari
Lezing ‘Wonderen bestaan’ om 
20.00 uur bij Casca in de Lui-
fel, Herenweg 96, Heemstede.  
Entree: 5,00 euro. 

Muzikaal optreden van ‘Ach-
terom’ om 20.00 uur bij Cas-
ca in de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede. 

• Vrijdag 22 januari
Zigeunerorkest Sintiromarus 
speelt in de grote zaal van ’t 
Trefpunt in Bennebroek.
Akonietenplein 1, aanvang: 
20.15 uur. 

• Donderdag 28 januari
‘Poëziecafé’ in de Bibliotheek 
Haarlem. Van 20-22.30 uur.
Gasthuisstraat 32. Toegang: 4 
euro.

• T/m zaterdag 30 januari
Papiermarmertechniek Ebru, 
Expositie, demonstratie en 
workshop in Bibliotheek Haar-
lem, Gasthuisstraat 32. 

• Zaterdag 30 januari
’t TOETJE’:  Gé Reinders 
met Symfonisch Blaasorkest 
Heemstede. Van 20.15 tot 
22.35 uur. Locatie: Philharmo-
nie Haarlem.

• Zondag 31 januari
De Wiebelbillenboogie, voor-
stelling voor kinderen. Locatie: 
bibliotheek Heemstede. Zon-
dag 31 januari, om 13.30 uur 
én om 15.00 uur.

• Zaterdag 13 februari
‘Lux Aeterna’ Ode aan het 
eeuwige licht door Vocaal En-
semble Multiple Voice.
Aanvang: 17.00 uur. Locatie: 
Doopsgezinde Kerk, Haarlem.

Lessen voor volwassenen en kinderen 

Afrikaanse percussie
Percussielessen in Haarlem
voor volwassenen en voor
kinderen 
Op zaterdag 16 januari 2010 
starten er nieuwe percussieles-
sen in studio Tune-Up aan de 
Stephensonstraat 43 in Haar-
lem. De les wordt verzorgd door 
percussionist, danser en choreo-
graaf Michael Agbodo. Geboren 
in Togo, West-Afrika, groeide hij 
op in de traditie van muziek en 
dans. Hij heeft jarenlange erva-
ring in het overbrengen van de-
ze kunsten op iedereen die hier-
in is geïnteresseerd. Zijn manier 
van lesgeven is bijzonder stimu-
lerend en energiek. Met zijn en-
thousiasme neemt hij iedereen 
mee in zijn liefde voor de muziek 
en dans. 
Percussie is een waar feest voor 
kinderen. Het is een perfecte 
combinatie van  luisteren, be-
geleiden en soleren. De kinde-
ren leren in groepsverband al 
gauw eenvoudige ritmes aan op 
de djembe. Je zult verbaasd zijn 
over de snelle vorderingen!

Er is een percussieles voor kin-
deren van 15.00 tot 16.00 uur.  
Voor volwassenen is de les van 
16.00 tot 17.00 uur.
Voor meer informatie omtrent 
deze lessen kunt u contact op-
nemen met Michael Agbodo, tel. 
072 5153325 / 06 52 00 71 36 of 
email: michael@agbodo.nl 

Woensdagmiddagclub (5-10 jaar)
Heemstede - De kinderen ma-
ken deze keer bij de woensdag-
middagclub in twee woensdag-
middagen 20 en 27 januari een 
kunstige opbergdoos van pa-
piermozaïek. De doos wordt af-
gelakt, zodat hij mooi glanst en 

stevig blijft. De woensdagmid-
dagclub is van 13.30-15.15 uur 
bij Casca in activiteitencentrum 
de Molenwerf, Molenwerfslaan 
11, Heemstede. Kosten: 3,50 eu-
ro, een kaart voor 10x kost 30,00 
euro. Graag vooraf aanmelden.
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Fietsersbond deelt zout uit
Heemstede - Geen zakken 
met strooizout, maar kleine 
zoutvaatjes bood Eelco Lan-
gerijs, namens de Fietsers-
bond, uit aan de raadsleden 
en wethouder Sjaak Struijf.
De Fietsersbond maakt zich 
zorgen over de toestand van 
de fietspaden in Heemstede 
nu er zoveel sneeuw en ijs ligt 
dat het geen doorkomen aan 
is.
De bond doet dan ook een op-
roep op de gemeente om veel 
meer aandacht te schenken 
aan het sneeuwvrij houden 
van de fietsroutes. Volgens de 
wethouder spant Heemstede 
zich overmatig in om de we-
gen en ook de fietsroutes van 
sneeuw en ijs te ontdoen. Pas 
nu werd ontdekt dat de ma-
chines te breed bleken om de 
fietspaden op de Valkenbur-
gerlaan en de Zandvoortsel-
aan  schoon te houden.

De gemeente kijkt naar een 
oplossing voor de toekomst. 
Het was dit jaar echter vech-
ten tegen de bierkaai. Naast 
de Meerlanden is personeel 
van de gemeente zelf en van 
Paswerk ingezet om op som-
mige plaatsen de sneeuw met 
handgereedschap te verwijde-
ren.
Het zout is opgeraakt in Heem-
stede en is men overgegaan 
tot het strooien van zand.
De fietspaden blijken 74 maal 
extra te zijn schoongemaakt 
en op de wegen werd 64 keer 
meer uitgerukt dan in een nor-
male winter.
“We doen wat we kunnen, 
maar tegen deze enorme 
sneeuwval, iets wat de laatste 
30 jaar niet meer is voorge-
komen zijn ook wij niet opge-
wassen”, verklaarde wethou-
der Struijf. 
Eric van Westerloo

D66 Heemstede kiest 
voor duurzaamheid
Heemstede - D66 Heemste-
de heeft een ambitieus verkie-
zingsprogramma opgesteld en 
op www.d66heemstede.nl ge-
plaatst. Lijsttrekker Carmen van 
der Hoff: “Heemstede is een 
‘groene  oase’ en het is hier heer-
lijk wonen, maar er kunnen nog  
vele zaken beter. Heemstede is 
geen eiland waar niets mag ver-
anderen en waar de buitenwe-
reld niet mag binnentreden. Het 
toegenomen verkeer, de druk 
op de woningmarkt en de ver-
grijzing zijn zaken die aandacht 
behoeven en die om andere op-
lossingen vragen dan wat er tot 
dusver bedacht is.” D66 onder-
scheidt zich van andere partij-
en doordat ze echte verande-

ringen wil doorvoeren. De partij 
hanteert een landelijke vernieu-
wingsagenda waar werken, ken-
nis & innovatie, duurzaamheid, 
wonen en kwaliteit van overheid 
& bestuur centraal staan. Ook in 
Heemstede vertrouwt D66 er op 
dat het anders kan, dat het be-
ter kan. Daarom voeren wij cam-
pagne onder de leus ‘Anders, ja, 
D66’.
Het volledige programma, in-
clusief deze kernpunten is te le-
zen op de vernieuwde website 
www.d66heemstede.nl. De ko-
mende weken zal de campagne 
van D66 worden gevoerd en zal 
geprobeerd worden om de bur-
ger op interactieve wijze bij deze 
campagne te betrekken. 

Lezing Jan Oostenbrink bij Casca

‘Wonderen bestaan’

Bewustwording en veran-
dering, licht dat eens toe
“Met bewustwording bedoel ik 
eigenlijk: wakker worden. Be-
wust zijn van je eigen conditio-
nering. Wie ben ik en hoe krijg ik 
daar inzicht in? Je kunt pas zien 
wie je wèl bent als je ontdekt wie 
je nièt bent. Pas dan kun je ver-
anderingen maken in je leven. 
Wij hebben eenvoudigweg niet 
in de gaten hoe mechanisch we 
reageren. Op jonge leeftijd krijg 
je geboden en verboden mee, 
regels en plichten die door an-
dere mensen zijn verzonnen. Wij 
denken en handelen vanuit  een 
diep onderliggende psychologi-
sche angst: Wat gebeurt er als ik 
dit of dat niet doe, hoe zal men 
over mij denken. De druk van de 
directe omgeving is enorm. Bij 
de meeste mensen komen deze 
vragen op als ze ergens tegen-
aan lopen, bij een midlife crisis 
of een burn-out.” 

Hoe ben jij ‘wakker
geworden’?
“Zonder overdrijven kan ik stel-
len dat ik een pittige jeugd heb 
gehad. Ik ben opgegroeid in 
een Amsterdams artsengezin 
met een zeer autoritaire vader. 
Er was veel geweld, zowel fy-
siek als verbaal. Ik leefde onder 
constante spanning. Hij heeft bij 
vrijwel alle zeven kinderen scha-
de aangericht. Naast de slechte 
start in psychische zin, kreeg ik 
fysiek ook een en ander voor de 
kiezen, want ik leed als kind aan 
zware astma. Het gevolg was 
dat ik jarenlang tegen proble-
men opliep. Ik had bijvoorbeeld 
moeite met gezag op mijn werk. 
Dat is terug te leiden naar mijn 
dominante vader. In 1982 kwam 
voor mij het keerpunt. Ik stond 
met de bromfiets bij het pont-
je van Buitenhuizen te wachten, 
toen ik van het ene op het an-
dere moment besefte dat het zo 

niet meer verder kon. Ik moest 
wat doen met mezelf. Ik wilde 
weten hoe het in elkaar stak. La-
ter realiseerde ik me dat ik toen 
mijn innerlijke deur openzette 
voor verandering.”

Wat ging je ermee doen?
“Ik volgde veel trainingen, cur-
sussen en weekenden, onder 
andere bij de Leonardushoeve 
in Zuid-Limburg. En ik kwam ik 
aanraking met de boeken van de 
Indiase filosoof Krishnamurti. Het 
was een pijnlijk bewustwordings-
proces, maar ik moest er door-
heen. Ik moest veel onder ogen 
zien en veel aanvaarden. Daarna 
kwam pas ruimte voor het nieu-
we: wat dan wèl en hoe.“

Wanneer kwam je ertoe om
de kennis te delen?
“Tien jaar later, in 1992, ontmoet-
te ik een wijze vrouw en ik reisde 
naar India, Amerika, Spanje, En-
geland en Zwitserland om trai-
ningen en retraites te volgen. In 
Nederland heb ik de opleiding 
tot spiritueel therapeut gedaan. 
Het leerde mij goed van me-
zelf te houden, zodat ik anderen 
kan liefhebben.  In veel mensen 
schuilt het mantra van: ik kan 
het niet aan. Zelfs onder de gro-
te jongens in het bedrijfsleven. 
Ze werken zich suf, maar eigen-
lijk lopen ze daarmee weg voor 
iets anders. Geld, macht en sta-
tus worden nagejaagd, maar zijn 
uiteindelijk geen antwoord op 
de vraag wat je gelukkig maakt. 
In mijn interactieve lezing  ‘Won-
deren bestaan’  laat ik jezelf de 
vragen stellen:  Waarvoor ben ik 
geboren en waarom sta ik ’s och-
tends op? Voor het aflossen van 
mijn hypotheek of word ik bewust 
van mijn aller-diepste wens? Kan 
ik die droom realiseren, bestaat 
dat wonder? “

Waar kan je mensen bij
helpen?
“We gaan samen onderzoe-
ken wie je werkelijk bent, maar 
niet het beeld dat je van jezelf 
hebt, die onbewuste conditione-
ring. Door het zichtbaar te ma-
ken kom je erachter dat een heel 
stuk van jezelf de blauwdruk is 
die je is opgelegd door anderen. 
Als je daarvan bewust bent, kun 
je beslissen wat je wil meene-
men en wat je wil loslaten voor 
de rest van je leven. De ruim-

Heemstede – Stel, je hebt nog één dag te leven. Hoe wil je 
die vierentwintig uur invullen. Ga daar eens serieus mee aan 
de slag, legt Jan Oostenbrink zijn cursisten weleens voor. Je 
kunt het benaderen vanuit je hoofd of je hart. Wat zijn je aller-
diepste wensen en heb je nog een droom om te verwezenlij-
ken. Wat wil je nou echt en wie ben je überhaupt? Jan Oosten-
brink (61) is dit seizoen voor het 10e jaar als docent verbon-
den aan CASCA. Zelf heeft hij een lang pad moeten bewande-
len van bewustwording en verandering om achter de antwoor-
den op deze fundamentele vragen te komen. Maar hij weet het 
zeker: wonderen bestaan. Je kunt ze bij jezelf vinden. Donder-
dag 21 januari geeft de Haarlemmer een lezing met deze titel 
bij CASCA. Hij nodigt iedereen uit om te komen, want zoals hij 
het formuleert: deze avond is misschien wel de belangrijkste 
afspraak die je kunt maken. Het kan je leven veranderen.

te die vrijkomt biedt ongeken-
de mogelijkheden. Je zult mer-
ken dat je veel meer kan dan je 
voor mogelijk hield, spreken in 
het openbaar, een muziekinstru-
ment bespelen enzovoort. Er zal 
een wereld voor je open gaan. Ik 
kan daarin begeleiden om het op 
een concrete en toepasbare wij-
ze vorm te geven en te ervaren. 
Want ik heb de pijn zo gevoeld 
en ben door het leven gedwon-
gen om wakker te worden. Als ik 
dat kan doorgeven aan een an-
der is het fijn dat ik de postbode 
ben van het goede nieuws. 
Nelson Mandela zei: We zijn 
niet bang voor grote angsten als 
doodgaan, maar we zijn bang 
voor de onmetelijke kwaliteiten 
in onszelf.
Hij had hartstikke gelijk.”

De lezing ‘Wonderen bestaan’ 
is op donderdag 21 januari bij 
CASCA, de Luifel, herenweg 96, 
Heemstede van 20.00-21.30 uur. 
Kaarten à 5 euro zijn telefonisch 
te reserveren: 023-5483828, keu-
ze 1 of per e-mail info@casca.nl. 
De lezing is een inkijkje in de 
binnenkort te starten spirituele 
gespreksgroep. Informatie: Jan 
Oostenbrink: 06-50815697.
Mirjam Goossens 

‘Eten wat de pot schaft’ 
bij Welzijn Ouderen
Heemstede - Op de laatste 
dinsdag van de maand kunnen 
ouderen samen met leeftijdsge-
noten genieten van een heerlij-
ke maaltijd bij Stichting Welzijn 
Ouderen Heemstede. Men hoeft 
even voor die dag geen menu 
te bedenken, want het thema in 
2010  is ‘Eten wat de pot schaft’.
Het menu voor deze maand is 
groentesoep, stamppot boeren-
kool met spek en rookworst, au-
gurkjes en rauwkost en als des-
sert een overheerlijke wintervla.
De maaltijd wordt besloten met 
een kopje koffie of thee.
Dinsdag 26 januari om 12.30 uur 
is de eerste keer van het jaar dat 
de gastvrouwen klaar staan in 
de Lieven de Keylaan 24.  
Maaltijdbonnen á 9,50 euro zijn 

te koop tot 20 januari 2010 bij 
de receptie van Stichting Welzijn 
Ouderen Heemstede, Lieven de 
Keylaan 24 op 
maandag t/m donderdag van 
09.00-17.00 uur en op vrijdag van 
09.00-13.00 uur. 
Telefoon 023-528 85 10.

Rommelmarkt 
Jacob in de Hout
Regio - Woensdagmiddag 20 
januari zal het gonzen van de be-
drijvigheid en handel in en om de 
Jacob’s Plaza van Sint Jacob in 
de Hout. Vanaf 13.30 uur is er in 
het Petit Café de inmiddels tradi-
tionele puzzelruilbeurs. Houdt u 
van legpuzzelen, maar wilt u niet 
steeds nieuwe puzzels aanschaf-
fen? En heeft u thuis kasten vol 
met puzzels? Dan is deze ruil-
beurs beslist iets voor u.

Daarnaast is er een rommelmarkt 
met een veiling van topstukken 
uit de kelders van Sint Jacob in 
de Hout. Grote stukken zullen 
bij opbod worden verkocht door 
een bekend en kundig veiling-
meester, mevrouw Borger. Klei-
nere stukken zullen te koop lig-
gen en staan in de kramen van 
de rommelmarkt, vakkundig en 
enthousiast bemand door vrij-
willigers. De opbrengst van de-
ze verkoop komt ten goede aan 
de bewoners.

Van 13.30 tot 16.30 uur bent u 
van harte welkom bij Sint Jacob 
in de Hout aan de Zuiderhout-
laan 1, Haarlem. Na afloop, van 
17.00 tot 18.30 uur, kunt u even-
tueel dineren in het restaurant. 



Heemstede - Een concert met 
jeugdig talent, een mooier ca-
deau kon de Kunstkring Heem-
stede niet geven aan de win-
naar van de Minerva-Cultuur-
prijs 2009, Cees Thissen. Voor-
zitter van de Kunstkring, Ad 
van Amerongen ontving zon-
dagmiddag in de Oude Kerk 
aan het Wilhelminaplein de le-
den van de Kunstkring voor hun 
Nieuwjaarsconcert en geluk-
kig zelfs enkel betalende niet- 
leden die na dit bijzondere 
concert natuurlijk lid voor het 
leven werden. Als je al de moeite 
doet om door die barre sneeuw 
te komen, is die stap duidelijk! 

Met een werkelijk fenomenaal 
optreden van broer Nicolas en 
zus Ella van Poucke, 17 en 15 
jaar jong. Celliste Ella was win-
naar van de nationale finale van 
de Prinses Christine Concours 
2008 en pianist Nicolas deed dit 
al in 2006. In de intieme ruim-
te van de kerk met die prachtige 
akoestiek die geen versterking 
nodig heeft, een prachtig uurtje 
kamermuziek met muziek van 
R, Schumann, 3 Fantasiestucke 
Op.73 en Adagio&Allegro Op.70 
voor piano en cello. Waarna Ni-
colas alle toetsen van de antie-
ke Bechstein vleugel, 1864,  no-
dig had om de vurige variaties 
op een thema van Paganini Op 
35 Boek 1, te vertolken. Vanuit 
de losse pols wist Nicolas  een 
verhaal over Paganini te vertel-
len, een heerlijk intermezzo tus-

sen de toch ernstige muziek-
stukken. Zus Ella meldde zich 
weer om samen met broer Ni-
colas de Traumerei en Aben-
lied van R.Schumann te spelen. 
Om afscheid te nemen met een 
Lied zonder Woorden van Men-
delsohn Bartholdy. De leiding 
van de Kunstkring gaat deze 
talenten op hun schreden vol-
gen; we zullen dus meer van 
hen horen!

Minerva-cultuurprijs 2009
Het was de partner van Cees 
Thissen, Marie José, die met 
een `Lieve Cees` haar man eer-
vol en toch wat officieel mocht 
toespreken om hem de drie- 
jaarlijkse Minerva-cultuurprijs 
uit te reiken. Met alle spannen-
de tijden die zij de afgelopen vijf-
tien jaren heeft meegemaakt in 
Huize Thissen/Smit. 
In welke situatie, gemoedstoe-
stand of fase in zijn leven, de 
noten beleven komen om ge-
schreven te worden. De vele 
producties op teksten van Pa-
blo Neruda de grote inspira-
tor, de versie van de opera Di-
do en Aeneas, opgevoerd bij 
het Raadhuis, de diverse Mat-
theus en Messiah-uitvoeringen 
in de Heemsteedse kerken, het 
Dromenproject met het project-
koor, de samenwerking met Leo 
Divendal en het gelukkig suc-
cesvol afgesloten benefietcon-
cert eind november na het 10- 
jarig jubileumconcert van de 
Muziekprojecten Pablo Neruda. 

Fascinatie voor muziek
Muziek brengt iets wonderlijks 
tot stand in mensen, zeker als ze 
van passieve luisteraar, deelne-
mer worden. In zijn dankwoord 
vertelde Cees dat hij eens in 
de maand een kerkdienst in de 
Koepel begeleidt. Waar de aan-
wezige mannen een uur lang lie-
deren zingen  en ieder lied helpt 
om de doffe ogen te laten glan-
zen en er komt weer leven in die 
mensen. Maar ook hoe kinde-
ren meegenomen worden door 
de muziek, zoals hij ervoer tij-
dens het laatste Midwinterfeest 
in de Kinderboerderij van Groe-
nendaal. Hoe het zingen met de 
projectkoren een waar trans-
formatieproces is waar de ver-
moeidheid en zwarigheid weg-
ebt en plaats maakt voor ener-
gie en plezier.

Hij wil iedereen bedanken die 
betrokken zijn bij deze Miner-
vaprijs, de jury bestaande uit 
Nera Otsen, Hans Levelt en Ad 
van Amerongen, de Heemste-
denaren die hun stem uitbrach-
ten, Marie-José die de laatste 
tien jaren, dag en nacht klaar 
stond om het vele werk in de 
vrije uren te doen voor alle pro-
jecten en uitvoeringen. Tien jaar 
geleden bezochten ze Chili, het 
land van Pablo Neruda, de Mi-
nervaprijs is een mooie opmaat 
voor Cees om met Marie José 
dit fascinerende land nog eens 
te bezoeken.
Ton van den Brink
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Bennebroek - Vanaf 14 no-
vember tot 24 december werd 
door de winkeliers in Benne-
broek een stempelactie gehou-
den. Elke week werden 3 prijs-
winnaars getrokken uit de in-
geleverde stempelkaarten. De-
ze prijswinnaars konden hun 
prijs afhalen bij één van de 
deelnemende winkeliers. 
Tijdens de laatste trekking op 
28 december 2009 werden de 
3 winnaars van de hoofdprij-
zen getrokken. De familie Koe-
ne won de fiets, die goed van 
pas kwam. Hun zoon was aan 
een nieuwe fiets toe. De fiets 
werd door Profile Van Bakel ter 
beschikking gesteld. Mevrouw 

Van Doorn won de inhoud van 
de boodschappenkar die door 
Albert Heijn en de Spar in Ben-
nebroek was gevuld en de heer 
en mevrouw Van der Lugt won-
nen de dinerbon van Les Ju-
meaux. Tijdens een feestelij-
ke prijsuitreiking dinsdagavond 
5 januari jl. waarbij door alle 
aanwezigen het glas geheven 
werd op 2010, namen de prijs-
winnaars in aanwezigheid van 
een groot aantal winkeliers de 
prijzen in ontvangst. Op de fo-
to ontbreken de heer en me-
vrouw Van der Lugt, zij kon-
den door de weersomstandig- 
heden niet aanwezig zijn. Zij 
ontvangen hun prijs thuis.

Minervaprijs uitgereikt
Nieuwjaarsconcert
Kunstkring met jong talent

Prijsuitreiking 
winkeliersactie Bennebroek

Heemstede - Een combinatie van slechte eet- en leefgewoon-
ten leidt heel vaak tot overgewicht. Vanuit medisch oogpunt is 
dit erg ongezond. Het vergroot de kans op hart- en vaatziekten, 
suikerziekte en gewrichtsaandoeningen. 
Eigenlijk weet iedereen dit wel, ook via de overheid wordt ieder-
een gewaarschuwd voor de gevaren van overgewicht. 

Iedereen heeft wel een plek op zijn of haar lichaam waar het te-
veel aan vet zich concentreert. Bij vrouwen zit het vaak op de 
billen, dijen en buik. Bij mannen zit het vaak vooral op de buik. 
Het begrip bierbuik kent iedereen, vaak wordt er zelfs lache-
rig over gedaan en geroepen dat het een bewijs is van het goe-
de leven, echter.. 

Wanneer de buik te groot, rond en te zwaar is, drukt deze op de 
organen waardoor deze minder goed kunnen werken. Hoe gro-
ter en zwaarder de buik, hoe gevaarlijker deze is. De organen, 
zoals b.v. de milt, lever en het hart, werken minder goed, de fy-
sieke conditie van het hele lichaam wordt slechter, men voelt 
zich dan ook vaak moe en lusteloos. 
Artsen en zorgverzekeraars zijn zich zeer bewust van het pro-
bleem buik .Er bestaan al tabellen waarin staat wat de omvang 
van de buik mag zijn 

LaRiva heeft een speciaal programma voor vrouwen en mannen 
met een grote buik. Met de Thermo Fysische Methode biedt La-
Riva een doelgerichte bewegingstherapie aan. Zonder gebruik 
van fitnessapparatuur en zonder een zwaar en tijdrovend pro-
gramma. Bij deze therapie gaat het om een combinatie van con-
ditie, beweging en voeding. Het ervaren en professionele team 
van  LaRiva begeleidt u naar het gewenste resultaat!

Voor meer informatie en het maken van een gratis en vrijblijven-
de figuuranalyse kunt u bellen met LaRiva, Raadhuisstraat 27  te 
Heemstede. Tel: 023 547 44 19. Openingstijden ma-do van 9 tot 
20.30 uur, vrijdag van 9-16.30 uur en zaterdag van 9 tot 13 uur.
www.lariva.nl

Een dikke buik?

Levensgevaarlijk!
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Red de watervogel: maak een wak!
Gezien ik iemand ben, die erg betrokken is met het wel en wee in 
de natuur, neem ik het initiatief en wil ik uw aandacht vragen. Het 
is een noodoproep van belang! Vooral nu de vorst lang blijft aan-
houden. Het verontrust mij, dat er in Haarlem en omgeving zo wei-
nig mensen aandacht vestigen op de vogels, vissen en amfibieen. 
Vissen, padden, salamanders en kikkers dreigen vooral in ondie-
pe vijvers en watertjes om te komen door het ijs en ontbreken van 
wakken. En vooral watervogels en kwetsbare soorten zullen nu in 
toenemende aantallen hieraan lijden. Zij hebben die open plekken 
hard nodig.  Met stro aan en in het water van het open wak houdt 
men de bevriezing zo lang mogelijk tegen.  
Ik heb de brandweer hier over gebeld en die heeft mij het ad-
vies van stro gegeven. Diverse natuurstichtingen heb ik de infor-
matie gevraagd. Tuinvijvers, kleine plasjes waar jaarlijks padden en 
kikkers hun eitjes afzetten en overwinterenen ook vissen, die niet 
overleven in ondiep water (tot 20 tot 50 cm). Zij dreigen te verstik-
ken door zuurstofgebrek!! De oplossing is elke dag enkele openin-
gen te maken, of een grijze pijp erin te zetten, zodat er voldoen-
de zuurstof bij komt.  Het is nooit te laat, het nu zo snel mogelijk te 
doen!! Meer informatie: kantoor@ravon.nl 
Ook watervogels hebben een open plek nu hard nodig!! Bij Vogel-
bescherming Nederland kan men de nodige informatie inwinnen. 
Gemma Terpstra, Engelandlaan 1440, 2034 GV  Haarlem.  
Tel: 023- 53 50 956.

INGEZONDEN

HBB start discussiegroep 
Heemstede 2.0
Heemstede - HeemsteedsBur-
gerBelang doet dit jaar alweer 
voor de 4e keer mee aan de ge-
meenteraadsverkiezingen van 
Heemstede. Met Remco Ates is 
lijsttrekker en Annelies van der 
Have als 2e op de lijst heeft HBB 
2 goede en ervaren kandidaten.
Ook met John Schoenmaker als 
3e op de kieslijst heeft HBB een 
ervaren raadslid op een verkies-
bare plaats.

HBB stelt de belangen van 
Heemstede voorop. HBB zet 
vooral in op een goede en ge-
zonde leefomgeving. Heemstede 
is een groene oase in een druk-
ke Randstad. Dit wil HBB ook zo 
houden.

Als speerpunten voor de komen-
de gemeenteraadsverkiezingen 
heeft HBB verkeersdoorstro-
ming, groenonderhoud en géén 
woningbouw. Concrete pun-

ten uit het verkiezingsprogram-
ma zijn dan ook; Opheffen bus-
baan Heemsteedse Dreef, Be-
ter groenonderhoud en betere 
groenvoorzieningen, Geen nieu-
we woningbouw; Alleen vervan-
ging van bestaande bouw.

Daarnaast beseft HBB dat 
Heemstede moet kijken naar 
de toekomst. Hoe ziet Heemste-
de er in de toekomst uit? HBB 
wil hierbij een dialoog starten 
met de inwoners van Heemste-
de. Hiervoor hebben wij een dis-
cussiegroep ‘Heemstede 2.0’ 
gestart op linkedin. “Wij nodi-
gen alle inwoners van Heemste-
de uit om lid te worden van deze 
groep en mee te praten over de 
toekomst van Heemstede”, al-
dus HBB. Bij succes wil de par-
tij de ‘Heemstede 2.0’ groep ver-
der uitbereiden naar andere on-
line forums en netwerkgroepen 
op internet. 

Schaduwplekken in de tuin, 
lastig of juist een uitdaging?
Heemstede - Wiert Nieu-
man, hortulanus in de  Botani-
sche Tuinen te Utrecht houdt 
voor Groei en Bloei Zuid-Ken-
merland op dinsdag 19  janua-
ri een lezing over schaduwplek-
ken in de tuin. Aanvang: 20.00 
uur. Nu is er schaduw en scha-
duw, maar in de meeste geval-
len is er voor een schaduwplek 
wel een passende plant te vin-
den. Onder bomen kun je prach-
tig werken met bijvoorbeeld Epi-
medium of fraaie varens. Ben je 
op zoek naar echt aparte plan-
ten dan kom je in veel geval-
len toch ook uit bij schaduw-
minnende soorten. Wat denkt u 

bijvoorbeeld van Shortia of Ga-
lax en hebt u wel eens de prach-
tige bloemen van Erythronium 
dens-canis bewonderd? Meco-
nopsis betonicifolia staat op het 
verlanglijstje van iedere fanatie-
ke tuinier, maar je moet er wel 
een halfbeschaduwde plek voor 
hebben en dan nog is het een 
lastig portret. Een hele rij aparte, 
mooie en soms lastige planten 
zal de revue passeren en mis-
schien wilt u straks in plaats van 
een zonnige tuin wel een scha-
duwtuin!
Locatie: De Blinkert, Rockaerts-
hof 66 te Haarlem, toegang gra-
tis.

“Wethouder, bent u een stad aan het bouwen?”

Nieuwbouwplan terrein 
Nova College krijgt vorm
Heemstede - De commissie 
Ruimte trok een volle zaal. Voor-
al bewoners rond het Overbos 
ware in groten getale gekomen 
om in te spreken of het debat te 
volgen. Een geringer aantal be-
woners bleek belangstelling te 
hebben voor de plannen rond 
de nieuwbouw op het terrein 
van het voormalige Nova Colle-
ge langs de Cruquisweg. 
Volgens de plannen van Elan 
Wonen en Phatos BV zullen er 
op dit terrein 30 woningen en 69 
appartementen verrijzen. 
Insprekers voorzagen uiteenlo-
pende problemen. Men is ge-
kant tegen de massale bouw 
die er langs de Cruqiusweg ont-
staat en de entree van Heemste-
de er niet mooier op maakt. Ook 
vindt men dat er te weinig groen 
zal komen, waardoor het recrea- 
tieve karakter verloren gaat.
De VVD-fractie was eigenlijk te-
gen het plan maar ging schoor-
voetend toch maar akkoord. Het 
plan voorziet in gebouwen zoals 
die ook in de Haarlemse binnen-
stad zijn gebouwd. De VVD mist 
echter het kader van een gro-
te stad en dus past het huidi-
ge ontwerp minder goed binnen 
Heemstede. Het laten vallen van 
de eigen wethouders valt zwaar 

rond verkiezingstijd dus werden 
de gelederen gesloten.
Over de afwikkeling van het 
verkeer is nog weinig bekend. 
Elan Wonen verklaarde dat zij er 
voor zal zorgen dat de ontslui-
ting goed wordt geregeld, maar 
zit daarmee op de stoel van de 
gemeente. Nieuwe Heemstede 
is tegen het plan, zij vinden dit 
te massaal voor deze locatie en 
hebben hun bedenkingen om-
trent de afwikkeling van het ver-
keer.
Het CDA bleek een groot voor-
stander van het plan en wil-
de niets weten van de nog niet 
opgeloste knelpunten. “Wij ver-
trouwen Elan en de gemeente 
dat dit goed gaat komen“, ver-
klaarde Van Ierschot.
D66 zag geen problemen in het 
massaliteit van de gebouwen en 
heeft ook vertrouwen in de ver-
dere uitwerking van de plannen.
HBB  vroeg de wethouder of hij 
bezig was een stad te bouwen. 
Het plan sluit volgens Annelies 
van der Have helemaal niet aan 
bij de kleinschalige bouw in de 
omgeving. “Vier bouwlagen is in 
onze optiek hoogbouw”, sloot zij 
haar betoog af en was dus te-
gen.
De GroenLinks-fractie bleek in-

tern verdeeld. Aan de ene kant 
maken de groenen zich bezorgd 
over de grootte van het project, 
de aantasting van het groen en 
de afwikkeling van het verkeer. 
Aan de andere kant wilden zij al 
eerder iets gebouwd zien op de-
ze locatie, maar dan bij voorkeur 
kleiner van opzet. 
Eerder bleek GL verklaard te 
hebben dat sociale woning-
bouw boven het instant hou-
den van het groen gaat. Nu nei-
gen zij groen boven sociale wo-
ningbouw te verkiezen. Wet-
houder Van de Stadt liet Groen-
Links fijntjes weten dat de bur-
gers moeten kunnen vertrouwen 
op een consistent beleid en wat 
GroenLinks nu doet is juist het 
tegenovergestelde.
Net als de VVD ging GroenLinks 
schoorvoetend akkoord met het 
plan.
Een meerderheid van de com-
missieleden steunt de plannen. 
De inrichting van het terrein en 
de afwikkeling van het verkeer 
zal nog nader moeten worden 
uitgewerkt. 

Voordat er een definitief bouw-
plan wordt goedgekeurd zal er 
nog verdere discussie volgen.
Eric van Westerloo

Protestantse gemeente 
houdt avond over engelen
Heemstede – Op dinsdag 19 Ja-
nuari kunt u ‘Een avond over en-
gelen’ bijwonen in de Pinkster-
kerk aan de Camplaan 18. De-
ze avond wordt georganiseerd 
door de Protestantse Gemeen-
te Heemstede en gaat van start 
om 20.00 uur. De toegang be-
draagt 5 euro. Waar denkt u aan 
bij het woord engel? Ziet u dan 
een witte gedaante met vleugels, 
een boodschapper zoals Ga-
briel of komt er een geliefd per-
soon in uw gedachten? Iedereen 
heeft bij het woord engel een 

ander beeld. Zoveel mensen, zo-
veel engelen. Van oudsher heb-
ben engelen de mensen zeer 
gefascineerd. Dat is nog steeds 
het geval. Zelfs veel mensen, 
die hun geloof in God verloren, 
geloven desondanks in het be-
staan van engelen. Twan Geurts 
verzorgt de lezing. Hij zal ingaan 
op de rol van engelen in het Ou-
de en Nieuwe Testament, in de 
Koran, in mythologische verha-
len en bij allerlei zogeheten ‘En-
gelendagen’ of healings die in 
onze tijd plaatsvinden.

Rondom de watertoren:
foto’s gevraagd

Heemstede - Nu de bouwprojecten rondom de Heemsteedse wa-
tertoren steeds meer vorm krijgen, zou het misschien wel leuk zijn 
om nog eens terug te zien hoe dit gebied er vroeger uitzag. Uiter-
aard, we kennen allemaal nog het verzorgingstehuis de Olijftak. 
Allang tegen de grond gegaan. Een dorp verandert van aange-
zicht. En een toch wel prominente ‘hoek’ zo langs de drukbereden 
Cruquiusweg overgaand in de Dreef, ziet er heel anders uit nu. De 
watertoren blijft, dat is een vaste waarde. Wie heeft nog foto’s van 
dit gebied rond de watertoren van 10 jaar geleden of langer terug? 
De Heemsteder drukt ze graag af. U kunt ze sturen naar: redactie, 
Visserstraat 10, 1431 GJ Aalsmeer. U krijgt ze na plaatsing thuisge-
stuurd. Scannen en via mail kan ook: redactie@heemsteder.nl

In de Mr. G van Tienhovenstraat 
kon zelfs op de lange latten

van de sneeuw genoten worden!
Foto: fam. Tangerman.

Winters Heemstede



lage ramen en eventueel een 2e 
slaapkamer voor mantelzorg of 
[klein]kind. Er komt een wijkcen-
trum voor thuiszorg en wijkzorg, 
met zorg aan huis en in de wijk, 
een wijkcentrum met voorzienin-
gen voor bezoek aan de speci-
alist, verpleegkundige en ande-
re zorgconsulenten. Ouderen 
kunnen terecht voor vragen of 
service als maaltijden aan huis, 
huishoudelijke hulp, boodschap-
pen, kapper, apotheek, hulp aan 
huis en ondersteuning bijvoor-
beeld bij aankleden en wassen. 
Voor mensen met beginnende 
dementie die nog thuis wonen in 
de wijk is er de mogelijkheid ge-
durende de dag opgevangen te 
worden in Nieuw Overbos. Met 

activiteitenbegeleiding, therapie 
en oefening. Rob van der Hulst, 
projectmanager van St. Jacob 
kan nog veel meer kwijt over de 
voorzieningen van het Nieuwe 
Overbos en de mogelijkheden 
voor de hele buurt. Ook de aan-
pak van het `groen` is opmerke-
lijk. De 134 parkeerplaatsen in 
de kelder en slechts 45 `buiten` 
lijkt voldoende en oogt niet blik-
kerig.  `t Sorghbosch beslaat on-
geveer 9 hectare, lijkt veel kwa-
liteit te hebben maar is eigen-
lijk sterk verwaarloosd. De oor-
spronkelijke duinwallen worden 
nu hersteld, eeuwenoude beu-
ken en eiken bepalen de hoge 
waarde van het bos en men blijft 
de reigerkolonie koesteren. Met 
een mooi landschapsontwerp 
voor Nieuw Overbos krijgt de 
omgeving van de drie zorgcom-
plexen een prachtige uitstra-
ling. Waar het College van B&W 
van Heemstede op 15 december 
2009 aan Stichting St. Jacob de 
toestemming gaf om de plannen, 
zoals die nu voorliggen, verder te 
ontwikkelen en als de definitieve 
besluitvorming over de toestem-
ming van de gemeenteraad  lukt, 
kan eind 2010 gesloopt worden 
en de bouw in het eerste kwar-
taal 2011 starten.
Ton van den Brink             
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“Help de vogels de winter door”, aldus Corrien Visser die deze eendjes 
op zoek naar water en voedsel op de gevoelige plaat vastlegde. 

Nieuw Overbos, een nieuwe opgave
Zorgwoningen met service op afstand
Heemstede – Een  droompro-
ject van St. Jacob en voor oude-
ren een pracht locatie om samen 
oud te worden. Zo schetste  me-
vrouw Louwers, voorzitter Raad 
van Bestuur St. Jacob, donder-
dagavond tijdens een druk be-
zochte inloopavond, het Nieu-
we Overbos, dat op de plaats 
van het veertig jaar oude zorg-
centrum Overbos aan de Jacob 
van Lennepweg moet komen. 
Met de hoge drempels, smal-
le deuren en kleine keukens is 
het oude Overbos stokoud. Wat 
in 1968 een mooie ruime kamer 
leek,  is nu veel te klein om met 
een echtpaar te bewonen. Door 
de veranderde wetgeving zijn de 
eisen aan woningen voor men-
sen die zorg nodig hebben, ver-
anderd, zowel voor dementen 
als voor mensen met een meer 
lichamelijke zorgvraag.  `Zorg` 
en `ruimte` waren de twee uit-
gangspunten die St Jacob zich 
stelde. `Zorg`, ouderen  zodanig 
faciliteren dat zij zo lang moge-
lijk de regie houden over hun ei-
gen leven. Het stimuleren van 
het scheiden van wonen en zorg 
en zo al inspelen op komende 
wetswijzigingen.  Zo goed moge-
lijk voorzien in de zorgbehoefte 
van ouderen die in Heemste-

de wonen. `Ruimtelijk` `t Sor-
ghbosch onderdeel maken van 
de buurt, inpassen op een ma-
nier die recht doet aan de cul-
tuurhistorie en natuurwaarden. 
Verbouwing van de bestaande 
flat was te duur. Met de samen-
werking van Sint Jacob met een 
vastgoedpartner zowel op het 
gebied van ontwikkelen, AM, als 
op het gebied van zorg, Achmea, 
kan het Nieuwe Overbos de plek 
blijven die het 40 jaar was. Een 
prettige en veilige plaats om 
te wonen voor een deels zeer 
kwetsbare groep ouderen in een 
prachtige omgeving. 

Bos gebouw buurt
Vanuit de lucht lijkt het gebouw 
op drie schoepen aan een as. 
Geen betonnen kolos, maar met 
spannende doorzichten. De be-
bouwde grond is even groot en 
wordt voor een klein gedeel-
te één meter hoger als het ou-
de. In het zorgconcept is plaats 
voor 42 demente bewoners in 
kleinschalige groepswoningen, 
volledig AWBZ toegankelijk, 
met eigen slaapkamer met sa-
nitair een gedeelde woonkamer 
voor dagelijks verblijf en visite. 
Er is een multifunctionele ruim-
te voor dagopvang, spel en be-

handeling, zicht op levendigheid 
en de mogelijkheid om zelf bui-
ten de woning te kunnen bewe-
gen.  De 97 variërende zorgap-
partementen van 85 tot 200 m2 

kosten 950 tot 1600 huur per 
maand. Bedoeld voor  [alleen-
staande] ouderen die nabijheid 
van zorg en sociale omgeving 
willen. De appartementen heb-
ben een woonkamer, keuken, 
slaapkamer, ruime gangen met 
mogelijkheden om scootmobiel 
of rollator kwijt te kunnen, geen 
drempels, wel een zitje bij de lift, 

Projectmanager vastgoed R. van 
der Hulst en voorzitter Raad van 
Bestuur, J. Louwers.



Als je eetbuien hebt, heb je vaak 
een onverzadigbare drang naar 
eten. Steeds afvallen en weer 
aankomen of de hele dag bezig 
zijn met eten kan wijzen op een 
eetprobleem. Wanneer je emoti-
oneel niet lekker in je vel zit, zoek 
je troost bij eten. ‘Het zijn name-
lijk niet de eetproblemen die je 
ongelukkig maken, maar je hebt 
eetproblemen omdat je ongeluk-
kig bent’.* Mensen met eetbuien 
hebben de neiging om zwart / 
wit te denken. Vaak zijn ze ook 
perfectionistisch. Ze zijn onze-
ker over hun zelfbeeld en heb-
ben helaas weinig zelfwaarde-
ring. Als kind konden ze meestal 
goed mensen’/ zaken  ‘aanvoe-
len’, wat niet altijd door de om-
geving gewaardeerd werd. Hier-
door zijn ze geneigd gevoelens/ 
behoeften weg te stoppen.
Eetbuien, zijn net als ande-
re verslavingen, een manier om 
ons staande te houden. We grij-
pen naar voedsel om een leeg-

te te vullen. Joan Bieger weet 
waarover ze praat: “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 eigenlijk sowieso wie ik was. 
Na afloop van feestjes of op an-
dere momenten at ik soms van 

alles en nog wat om dat niet te 
hoeven voelen. 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.”
De cursus werkt met het boek 
‘Uit de ban van de eetbuien’ 
van Joanna Kortink. Joan Bie-
ger: “Toen ik het boek las, her-
kende ik er zoveel in van mijzelf. 
In de cursus van acht bijeen-
komsten behandelen we elke 
keer een hoofdstuk. Het boek 
vraagt best wat van je: naden-
ken over je toekomst en visuali-
seren wat je werkelijk wilt met je 
leven. We werken veel aan je 
motivatie en met de innerlijke 
saboteur.” 

Waar en wanneer?
De vrijblijvende informatiebij-
eenkomst voor deze cursus is op 
21 januari 2010 van 19.00 u tot 
20.00 uur in de Casca in Heem-
stede. Graag van te voren aan-
melden via de mail. Meer infor-
matie: www.praktijkbieger.nl of 
via 06–11155916 bij Joan Bieger. 
* citaten van Joanna Kortink
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Informatiebijeenkomst bij Casca
‘Niet je eetbuien zijn het probleem, 
maar de problemen eronder’ *

Heemstede - In de regio Heemstede start op donderdag 28 ja-
nuari de cursus: ‘Je eetproblemen de baas’ weer, met als on-
derschrift: als je denken door eetbuien wordt beheerst. Dat we 
hier met een ander soort eetproblematiek dan die van Sonja te 
maken hebben vertelt cursusleidster Joan Bieger (41), psycho 
socaal therapeut. Vaak vinden mensen haar via hun diëtiste. 
(* citaat Joanna Kortink)

Word vrijwilliger als 
netwerkcoach bij Tandem
Regio - Er zijn mensen die als 
mantelzorger of door hun ziekte 
of beperking niet goed in staat 
meer zijn om een sociaal net-
werk op te bouwen. Soms be-
staat hun netwerk alleen nog uit 
familieleden en betaalde krach-
ten die vooral op de beperking 
gericht zijn. Toch is er juist ook 
bij deze mensen behoefte aan 
vriendschap, gezelligheid en een 
goed gesprek.
Marianne van Kuijk: ,,Ik heb een 
vorm van reuma die bewegen 
soms moeilijk maakt. Daardoor 
ging ik er na mijn vervroegde 
pensionering steeds minder op 

uit. Ook nodigde ik thuis nauwe-
lijks nog mensen uit, want soms 
gaat koffieschenken al niet zon-
der knoeien. Lenie, mijn vrijwil-
lige netwerkcoach, hielp me om 
weer contact te zoeken met an-
deren en ook af en toe hulp te 
vragen.”
Tandem is op zoek naar u als 
vrijwilliger die als netwerkcoach 
wil gaan starten. Dit houdt in dat 
u mensen die in een isolement 
dreigen te raken, ondersteunt bij 
het opbouwen van hun sociaal 

netwerk. U stelt zich op als ver-
trouwensfiguur en probeert ze 
te verbinden met de mensen om 
hen heen.
Een netwerkcoach moet stevig in 
zijn of haar schoenen staan, ta-
lent hebben voor plannen en or-
ganiseren en graag met mensen 
omgaan. De netwerkcoach moet 
ook tijd hebben. Het opbouwen 
van een netwerk vergt een lan-
gere periode van betrokkenheid, 
gedurende een dagdeel in de 
week. De training voor deze vrij-
willigersfunctie start in april en 
bestaat uit drie bijeenkomsten 
op de woensdagavond. Verder-

op in het jaar zijn er nog twee 
bijeenkomsten. 
Als vrijwilliger bij Tandem bent u 
verzekerd en krijgt u een onkos-
ten/reiskostenvergoeding. 
Spreekt deze vorm van vrijwil-
ligerswerk u aan of heeft u zelf 
behoefte aan een netwerkcoach, 
neem dan contact op met Tan-
dem. U kunt mailen naar info@
tandemzorg.nl of bellen naar 
023-8910610. Meer informatie 
over Tandem kunt u vinden op 
www.tandemzorg.nl.

Muzikaal optreden ‘Achterom’
Heemstede - Achterom: vier 
mannen, vaders, muzikanten 
met liefde voor teksten en mu-
ziek. Jan Tulp 
(teksten, zang, gitaar en accor-
deon), Hans van der Laan (fluit, 
saxofoon en zang), Henk van 
Meegen (piano en teksten) en 
Henk Engel (zang, teksten en gi-
taar – en onze Casca-directeur) 
komen graag achterom. Achter-
om is gemoedelijk, er is vaak een 
praatje over de tuin, er is koffie 
en je vertelt elkaar een verhaal 
of zingt een lied aan de keuken-
tafel. De mannen van Achterom 
zingen en vertellen over vader 

zijn, maar eigenlijk ook over wat 
het leven ons nog meer biedt. 
Een avond muziek, poëzie en lie-
deren vol ontroering en vrolijk-
heid! Zoals het leven zelf!

Het muzikale optreden van Ach-
terom is op donderdag 21 janu-
ari om 20.00 uur bij Casca in de 
Luifel, Herenweg 96, Heemste-
de. Reserveren kan bij de recep-
tie van de Luifel, telefonisch op 
werkdagen van 9-12 uur: 023-
548 38 28 -1. 
Kijk ook eens op de web- 
site www.casca.nl voor alle leu-
ke CascaNova activiteiten 

Heemstede – Tot zaterdag jl. heeft in de boom op de hoek 
Berliozelaan/Bachlaan een klein beige knuffelhondje van 
het merk Douglas gezeten. Het knuffeltje is op donderdag 
7 januari gevonden. Wie mist hem? Tel. 06-24478679.

Trefpunt Heemstede

Reis naar de Oriënt
Heemstede - Op dinsdagmiddag 19 januari presenteert de 
archeologe mevrouw drs. Diana de Wild voor Trefpunt Heem-
stede de lezing  ‘Reis naar de Oriënt’. Deze lezing, ondersteund 
door lichtbeelden, wordt gehouden aan de hand van het reis-
dagboek van Gustave Flaubert en de tentoonstelling in het 
Rijksmuseum van Oudheden te Leiden (tot 4 april 2010). Be-
langstellenden zijn vanaf 14.00 uur welkom in de Pauwehof 
aan de Achterweg.
Mauime Du Camp fotografeerde en Flaubert schreef in zijn 
dagboek over zijn persoonlijke belevenissen. De fragmenten 
uit het dagboek geven een charmant sfeerbeeld van Egypte: 
een Oriëntaals land gezien door de ogen van een negentien-
de-eeuwse westerling.
Flaubert en Du Camp maakten in 1849 en 1850 een reis door 
Egypte en Nubië. De wonderlijke piramides en enorme beel-
den maakten grote indruk. Veel wat zij vastlegden is bewaard 
gebleven en wordt aangevuld met objecten uit de Egyptische 
collectie van het Rijksmuseum voor Oudheden en zorgt ruim 
anderhalve eeuw later in deze tentoonstelling voor een boei-
ende reconstructie van hun tocht. De foto’s van Du Camp la-
ten monumenten zien die soms deels onder het zand verscho-
len lagen. Ze waren nog niet gerestaureerd of door modern 
toerisme aangetast.
Reserveren niet onmogelijk. Entree 2,50 euro.

Snelheidscontrole Herenweg
Heemstede – Politieagenten hebben maandagmiddag 4 janua-
ri een snelheidscontrole gehouden op de Herenweg. Hierbij zijn 
tussen 15.30 en 18.00 uur 2266 voertuigen gecontroleerd. Daar-
van reden er 46 sneller dan de toegestane 50 km per uur. De 
hoogst gemeten snelheid was 72 km per uur. Alle betrokken be-
stuurders krijgen hun bekeuring thuisgestuurd.

Vlooienmarkt 
Heemstede

Heemstede - Zondag 17 ja-
nuari wordt een grote vlooi-
enmarkt met ruim 125 kra-
men gehouden in Heemste-
de. In sportcentrum Groenen-
daal aan de Sportparklaan 16 
staan die dag vele marktkoop-
lieden-voor-één-dag in de gro-
te sporthal met een keur aan 
gebruikte goederen.
Niet alleen kleding en speel-
goed, maar ook antiek en cu-
riosa zijn hier te vinden. De 
markt duurt van 9.30 tot 16.00 
uur en de entreeprijs bedraagt 
2 euro per persoon. Kinderen 
t/m 11 jaar en onder begelei-
ding hebben gratis toegang tot 
de markt.

Info: 0229-24 47 39/244649. Of 
kijk op internet: www.mikki.nl.

PKN dienst
Heemstede – Kerkdiensten 
van de protestantse gemeente 
Heemstede op zondag 17 janu-
ari: Oude Kerk: 10.00 u. ds. Pie-
ter Terpstra, H. Doop; voorstel-
len pastoraal medewerkers; met 
crèche en kindernevendienst
Kennemerduin: 10.30 u. mw. 
Hennie Kooistra
Pinksterkerk: geen dienst



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

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

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

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

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

Steeds meer mogelijkheden 
voor vrijwilligers bij Tandem 

Start tweede deel 
Binnenweg
Afhankelijk van de weersomstandigheden, 

begint zo snel mogelijk na 18 januari de 

herinrichting van het noordelijk deel van de 

Binnenweg. Eerst wordt het kruispunt met de 

Julianalaan aangepakt en daarna het pleindeel. 

Na de reconstructie wordt ook op het noorde-

lijke deel eenrichtingsverkeer ingevoerd van 

zuid naar noord. 

Vanaf het voorjaar 2009 is hard gewerkt aan de 

herinrichting en renovatie van de Binnenweg. 

Op 9 oktober 2009 werden de laatste werk-

zaamheden van de eerste fase (deel vanaf 

Zandvaartkade) afgerond. In de maanden 

daarna werd niet gewerkt om het winkelend 

publiek voor en rond de feestdagen de ruimte 

te geven. 

De daadwerkelijke start wordt via voor-

aankondiging op borden, HeemstedeNieuws 

en website bekendgemaakt.

Tandem is een non-profi torganisatie die met 

subsidies van gemeenten mantelzorgers en 

chronisch zieken ondersteunt. Deze onder-

steuning wordt bij Tandem door een grote 

groep vrijwilligers geboden. Begin het nieu-

we jaar goed, start als vrijwilliger bij Tandem!

U kunt verschillende functies vervullen als 

vrijwilliger. Bijvoorbeeld als zorgvrijwilliger die 

wekelijks of tweewekelijks iemand die ziek of 

gehandicapt is bezoekt; zo heeft de mantel-

zorger even zijn handen vrij. Ook zet Tandem 

mensen in als vrijwilliger bij chronisch zieken, 

dit wordt een buddy genoemd. De buddy is 

een maatje voor een chronisch zieke, gaat 

met hem of haar op pad, begeleidt bij zieken-

huisbezoek of gaat samen gewoon leuke 

dingen doen. 

U kunt ook aan de slag als coach, in deze 

functie begeleidt u een kleine groep zorg-

vrijwilligers/buddy’s of u begeleidt een 

lotgenotengroep van mantelzorgers. 

Daarnaast kunt u nu ook aan de slag als 

netwerkcoach en helpt een mantelzorger, 

chronische zieke of iemand met beperking 

met het opzetten van een sociaal netwerk. 

Tandem is dringend op zoek naar nieuwe 

vrijwilligers. Neem contact op, u kunt altijd in 

een vrijblijvend gesprek uw mogelijkheden 

bespreken. Voor elke functie wordt een pas-

sende training en onkostenvergoeding aange-

boden. Bent u toe aan een nieuwe 

uitdaging, meld u nu aan! Mail of bel naar 

Tandem: vrijwilligershulp@tandemzorg.nl of 

(023) 891 06 10 of kijk op: 

www.tandemzorg.nl.  

Sinds donderdag 7 januari worden de 

groene rolemmers niet geleegd door afval-

bedrijf De Meerlanden in verband met de 

extreme weersomstandigheden. Er is 

besloten de gft-vrachtwagen in te zetten 

voor het inzamelen van het gewone huisvuil. 

Houd voor wijzigingen www.heemstede.nl in 

de gaten.

Door de winterse omstandigheden verloopt 

het inzamelen van afval aanzienlijk trager 

dan normaal. Om deze dienst toch in stand 

te houden, is prioriteit gegeven aan het 

inzamelen van het gewone huisvuil. Ook 

omdat het aanbod van tuinafval in deze 

sneeuwperiode minimaal blijkt te zijn. De 

gft-emmers die deze en vorige week niet zijn 

geleegd, worden bij de volgende reguliere 

ronde weer geleegd (zie de afvalkalender). 

Wij vragen uw begrip voor het ongemak.

• Gemeenteraadsverkiezingen 2010
•  Agenda
• Loket Heemstede
• Bouwplannen
•  Publicatie verordening GBA 

en overige regelingen

In deze HeemstedeNieuws:

Expositie in de 
centrale hal van 
het raadhuis te 
Heemstede
15 januari - 26 februari 2010

Van 15 januari tot 26 februari 2010 exposeert

Marth Lubben met haar schilderijen in de

centrale hal van het raadhuis in Heemstede.

Na haar werkzame leven als fysiotherapeut

in eigen praktijk te Zwolle, kreeg Marth meer

tijd voor haar hobby’s. Zo zong zij o.a. voor 

de ziekenomroep met een uiteenlopend

repertoire: van Weense operette tot liederen

van Bach. Met zingen en dichten voelde zij

de grote verschillen in expressie en emotie,

die ook in haar schilderijen tot uiting komen.

Een bepaalde stijl volgt zij niet, maar ze is

naar hartenlust aan het experimenteren:

landschappen, naakten, zeeën en boten,

enigszins abstract maar wel herkenbaar.

Tijdens de openingstijden van het raadhuis

bent u van harte welkom de expositie van

Marth Lubben te komen bewonderen.

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



HeemstedeNieuws
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Legitimatieplicht bij de verkiezingen
Op woensdag 3 maart 2010 kunt u uw stem uitbrengen voor de gemeenteraadsverkiezingen. 

Omdat u in Heemstede dan in elk willekeurig stemlokaal binnen de gemeente kunt stemmen, 

is het van belang dat u naast uw stempas (wordt in februari verspreid) ook een geldig 

legitimatiebewijs kunt overleggen. Als u zich niet kunt identifi ceren mag u niet stemmen. Ook 

als u iemand via de achterkant van uw stempas machtigt om uw stem uit te brengen 

(de onderhandse machtiging) moet deze een kopie van uw geldige legitimatiebewijs 

meenemen. Zonder deze kopie mag de gemachtigde uw stem niet uitbrengen.

 

Nummering kandidatenlijsten
Op donderdag 21 januari 2010 om 14.00 uur, wordt in de Tuinzaal in het raadhuis de 

nummering van de ingeleverde lijsten van kandidaten bekendgemaakt en de geldigheid van 

eventuele lijstencombinaties bepaald. Op vrijdag 22 januari 2010 om 16.00 uur wordt 

bepaald welke kandidatenlijsten geldig verklaard worden. De lijsten van kandidaten worden 

na deze zitting voor een ieder ter inzage gelegd in de publiekshal van het raadhuis, 

Raadhuisplein 1, tel. (023) 548 56 47.

Gemeenteraadsverkiezingen 2010 Rolemmerstickers 
bij afvalkalender 
Voorzie uw grijze rolemmer tijdig van de juiste 

sticker!

Eind december heeft u als inwoner van 

Heemstede de nieuwe afvalkalender voor 

2010 ontvangen. Net als in voorgaande jaren 

krijgen gebruikers van grijze rolemmers een 

nieuwe sticker bij deze afvalkalender. Deze 

sticker plakt u op het deksel van de grijze 

rolemmer. 

In 2010 moeten de grote rolemmers met een 

inhoud van 240 liter voorzien zijn van een licht-

blauwe sticker. De kleine rolemmer heeft een 

oranje sticker nodig. De stickers met barcode 

vormen een controlemiddel dat onder andere 

informatie geeft over het adres waartoe de 

rolemmer behoort en of de afvalstoffenheffing is 

betaald.

Vanaf deze maand worden de aangeboden 

grijze rolemmers die nog geen juiste sticker 

hebben, voorzien van een geel waarschuwings-

label. Op dit label staat het verzoek om de 

sticker alsnog aan te brengen. Vanaf 1 februari 

2010 worden alleen nog grijze rolemmers 

geleegd die voorzien zijn van een juiste sticker. 

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

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

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

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

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

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

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

gewoon in twee richtingen van de weg gebruikmaken.

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

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

de weg heringericht. De bestaande bomen blijven daarbij gehandhaafd.

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

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

Werk aan de weg   Vergadering commissie voor bezwaarschriften
De commissie voor bezwaarschriften houdt een vergadering op donderdag 21 januari 
2010 om 20.00 uur in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1 

20.00 uur bezwaar tegen de weigering van een bouwvergunning voor het vergroten van  

 een carport - openbaar -
20.30 uur bezwaar tegen de verleende vrijstelling en bouwvergunning voor het bouwen  

 van een appartementencomplex aan de Händellaan 2A - openbaar -     
21.00 uur bezwaar tegen de verleende bouwvergunning voor het uitbreiden van een 

 winkel met een opslagruimte aan de Jan van Goyenstraat 7 - openbaar -    

Voor informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van de commissie, tel. (023) 548 56 07.

Agenda

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.

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

Geen afvalkalender 2010 en/of 
rolemmersticker ontvangen? 
Bel De Meerlanden: (0297) 38 17 71

Gratis het laatste nieuws over 
Heemstede per 

e-mail?
www.heemstede.nl
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Heemstede heeft nu één centraal meldpunt voor het melden 
van gevaar en schade op straat en van bijvoorbeeld van-
dalisme en geluidshinder.

Gevaar en schade op straat
Bij het 'Meldpunt' overlast kunt u melding maken van gevaar en schade in de openbare 

ruimte. Bijvoorbeeld over defecte straatverlichting, onderhoud aan wegen, rioolbeheer, 

kapot straatmeubilair (banken en speeltoestellen) of het openbaar groen in Heemstede. 

Meldingen worden in principe binnen één week afgehandeld.

Overlast
Ook overlast van zaken als vandalisme en geluidshinder kunt u doorgeven aan het meld-

punt. Voor een effectieve aanpak van dit soort meldingen is het belangrijk dat u 

altijd eerst contact opneemt met de politie. Bel hiervoor naar de meldkamer van de 

politie: 0900-8844 (in gevallen van acute nood belt u het alarmnummer 112). Als de over-

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

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

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

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

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

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

overlast). Wanneer u uw e-mailadres invult houden wij u op de hoogte van de afhandeling. 

Indien u geen toegang heeft tot het internet, kunt u tijdens openingstijden ook het meld-

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

vindt doorschakeling plaats naar een telefoonbeantwoorder.

Meldpunt overlastBouwplannen

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 burge-
meester en wethouders, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Een bezwaar moet zijn ondertekend en zijn 
voorzien van naam en adres, datum, een duidelijke verwijzing naar het besluit en de reden van bezwaar. 
Over onderwerpen waarover nog geen beslissing is genomen kunt u in die gevallen waar dit is aangege-
ven uw zienswijze kenbaar maken. Richt hiertoe binnen de termijn van terinzagelegging, schriftelijk uw 
reactie aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Uw reactie 
zal bij de besluitvorming worden betrokken. 

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

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 de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd aan: Rechtbank Haarlem, sector bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een beroepschrift moet zijn ondertekend en zijn voorzien van naam en 
adres, datum, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt en de reden van beroep. 
Bij het beroepschrift moet zo mogelijk een afschrift van het besluit waarop het geschil betrekking heeft, 
worden overlegd.
 
Ter inzage
Stukken liggen gedurende openingstijden ter inzage in de het raadhuis, Raadhuisplein 1. De stukken zijn 
tevens in te zien in de gemeentelijke openbare bibliotheek (Julianaplein 1). 

Aanvragen bouwvergunning
2009.270 het bouwen van 39 appartementen, plandeel Dreef, plan Raster Van den  

 Eijndekade, kadastraal bekend  A 8929, A 9636, A 9975, A 9973

2009.271 het plaatsen van een serre aan de  - Ringvaartlaan 2

 kantine van tennisvereniging HBC

2009.274  het uitbreiden van een woonhuis  - Bronsteeweg 17

2009.275  het uitbreiden van twee woonhuizen - Kerklaan 13-15

2009.276 het splitsen van een woning - Zandvoortselaan 160

2009.277 het uitbreiden van een schuur en garage - Zandvoorter Allee 25

De bovenstaande aanvragen liggen vanaf 14 januari 2010 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 lichte bouwvergunningen (verzonden 8 januari 2010)
2009.108 het uitbreiden van een woonhuis - Koediefslaan 39

2009.257 het uitbreiden van een woonhuis - Beethovenlaan 47

2009.265 het wijzigen van een gevel - Kees van Lentsingel 7

2009.266 het uitbreiden van een woonhuis,  - Bachlaan 24

 plaatsen dakkappel voorgeveldakvlak en 

 vergroten dakkapel op achtergeveldakvlak

Verleende reguliere bouwvergunningen (verzonden 8 januari 2010)
2009.229 het uitbreiden van een winkel en  - Julianalaan 1 + 3

 verbouwen bedrijfs- en bovenwoning

 tot 2 appartementen

2009.262 het uitbreiden van een woonhuis - Burgemeester van Lennepweg 26

De bovenstaande vergunningen liggen vanaf 14 januari 2010 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 hiertegen bezwaar maken. Zie kader.

Verleende lichte bouwvergunning (terinzagelegging vanaf 14 januari 2010 )
en ontheffing bestemmingsplan
2009.221 het plaatsen van een erfafscheiding - Spaarnzichtlaan 22

De bovenstaande vergunning ligt vanaf  14 januari 2010 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). Op grond van het bepaalde in de artikelen 8:1 juncto 7:1 

van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende die in de voorfase ziens-

wijzen heeft ingediend dan wel die niet verweten kan worden geen zienswijzen te hebben 

ingediend, beroep aantekenen bij de rechtbank Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 

1621, 2003 BR Haarlem. Een beroepschrift moet uiterlijk 25 februari 2010 worden 

ingediend.

Bij besluit van 16 december 2009 (nr. 7) heeft de raad de Verordening Gemeentelijke 

Basisadministratie Persoonsgegevens Heemstede 2009 vastgesteld. Deze Verordening 

vervangt de Verordening GBA Persoonsgegevens Heemstede 2007, zoals vastgesteld bij 

raadsbesluit van 31 mei 2007, nr. 15.

De Verordening treedt op 1 januari 2010 in werking. De Verordening ligt voor eenieder kosteloos ter 

inzage op het gemeentehuis. De Verordening is ook digitaal te raadplegen op www.heemstede.nl 

onder ‘Bestuurlijke Informatie (RIS)’. 

Naast deze verordening zijn door het college de volgende regelingen vastgesteld:

-  Beheerregeling GBA Persoonsgegevens Heemstede 2009: vastgesteld op 6 oktober 

2009.

Deze vervangt de Beheerregeling GBA Persoonsgegevens Heemstede 2003: vastgesteld 

op 19 augustus 2003, nr. 7. 

-  5 aanwijzingen in het kader van de Verordening GBA Persoonsgegevens Heemstede 

2009: vastgesteld op 22 december 2009.

Publicatie verordening GBA en overige regelingen

Gemeentegids online?
www.heemstede.nl




