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Basisscholen in de ban van judo
ma Schooljudo.nl. Op deze wijze draagt de zorgverzekeraar bij
aan de gezondheid van de jeugd.
Jaarlijks kunnen door deze steun
ruim 20.000 kinderen op verschillende scholen in Nederland meedoen aan het programma.
De actieve rol van de Heemsteedse combinatiefunctionarissen van SportSupport heeft mede mogelijk gemaakt dat de Evenaar, de Ark, de Prinses Beatrixschool, de Voorwegschool, de
Crayenester, de Valkenburgschool, Jacobaschool en de
Bosch en Hovenschool kunnen
deelnemen aan het programma Schooljudo.nl. Daarbij hebben alle deelnemende scholen

een eigen bijdrage geleverd. Alle groepen 3, 4, 5 en 6 werken
tijdens een 6-weeks binnenschools programma aan belangrijke opvoedkundige elementen, die middels het judo speels
onderwezen worden. Na afloop van het schoolse programma worden er naschoolse lessen
verzorgd, die gedurende zes weken op een centrale plek in de
wijk plaatsvinden. Uiteindelijk
kunnen de kinderen beslissen
om structureel te blijven judoën
en lid te worden van een lokale
judovereniging.
Het speciaal ontwikkelde lespakket wordt verzorgd door judo-vereniging KenAmJu.
Foto: Daan Hendriks.

Heemstede - De komende periode starten acht scholen in de
gemeente Heemstede voor het
tweede jaar met het programma
Schooljudo.nl. Circa 940 kinderen krijgen 12 weken lang judo
aangeboden.
Al 6 jaar is Schooljudo.nl het
judoprogramma voor kinderen
in de leeftijd 6 tot en met 12 jaar
binnen het basisonderwijs. Aan
de hand van judovormen wordt
tijdens een schoolse en naschoolse periode gewerkt aan
normen, waarden, weerbaarheid,
samenwerken, conditie en coördinatie. Zilveren Kruis Achmea
heeft zich als landelijk partner
verbonden aan het program-

Heemstede - De politie wil, naar
aanleiding van een tweede melding van een mogelijke oplichtingstruc de volgende waarschuwing uit laten gaan: op 18 november en 4 januari heeft mogelijk dezelfde man geprobeerd bij
twee bejaarde vrouwen geld afhandig te maken. De man stelt
zoch voor als medewerker van
de Belastingdienst en stelt dat de
slachtoffers geld terug krijgen.
Om dit geld te krijgen moest dan
eerst geld worden betaald. Op 18
november wist de man een flink
geldbedrag van het 90-jarige
Haarlemse slachtoffer te krijgen.
Toen de vrouw argwaan kreeg
heeft zij aangifte gedaan bij de
politie van de oplichting.
Woensdag 4 januari was mogelijk dezelfde man aan de deur
bij een 78-jarige Heemsteedse met ongeveer hetzelfde verhaal. De vrouw had geen geld
in huis, waarna de man er met
een vaag verhaal vandoor ging.
Deze vrouw heeft direct contact
gezocht met de gemeente en
kwam erachter dat het verhaal
van de man flauwekul was. Hierop heeft zij de politie gebeld.
Het gaat om een lange blanke
man, met een keurig voorkomen.
De man had een aktentas bij
zich. De politie waarschuwt voor
dit soort praktijken en stelt met
klem dat het nooit zo is, dat overheidsdiensten zich met dit soort
verhalen aan de deur melden.
Ook het moeten betalen om geld
terug te krijgen is geen werkwijze van welke overheidsdienst
dan ook. Bent u benaderd door
deze man of bent u ook slachtoffer van zijn praktijken, belt u
dan de politie op 0900-8844.
Is de man net bij u aan de deur
geweest, onthoud dan goed hoe
hij eruit ziet, of hij een vervoersmiddel heeft en bel direct 112.

Podium Oude Slot
Literatuur

het evenemententerrein Middendorp. Voor iedere ingeleverde
kerstboom kregen zij een lootje
en daarmee konden zij kans maken op een MP3 speler. De vrijwillige jeugdbrandweer Heem-

stede-Bennebroek zorgde voor
de veiligheid en een lekker glaasje Glühwein of warme chocolademelk. Ook het weer zat gelukkig
mee want de wind hield zich een
stuk kalmer dan daags ervoor.

Zandvoortselaan 157
Heemstede
Tel. 023-5242809

Geopend van
16.00-22.00 uur
Dinsdag gesloten

KALFS

gehaktballen
50
r5.
4 stuks

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

www.heemsteder.nl
Het Oude Slot
Ingang Ringvaartlaan, Heemstede
Zondag 22 januari 2012
Aanvang: 15:00 uur
Toegang: e 16,- / e 14,-

Bernlef

Feestdagen nu echt voorbij
Bennebroek - Vorige week vrijdag vond de jaarlijkse kerstbomenverbranding in Bennebroek
plaats. Kinderen waren de hele
dag al in touw om de afgedankte naalddragers te vervoeren naar

SPECIAALZAAK
PAUL MANS

Flip Hammann in gesprek
met Bernlef

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

**

Aanbiedingen slagerij Van der Werff
en Supermarkt de Koning pagina 4 en 5.
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Heemstede - Ooit was dit pension Sweerts op de hoek van
de Zandvoortselaan en de Leidsevaartweg, in de zeventiger jaren bekend van porceleinfabrikant Arzberg en in februari 1983 gesloopt nadat er enkele jaren krakers in waren
gevestigd. Na enkele jaren braakliggend terrein is in 1988
gestart met de bouw van kantorenkolos Kennemerhaghe,
beter bekend als de Scheerspiegel, die in de zomer van 1989
werd geopend. In het voorjaar van 2011 startte men een
interne verbouwing waardoor de entree van zuidoostzijde

Prijswinnaar Decemberpuzzel
Heemstede – De gelukkige
die maar liefst vijf behandelingen wint bij Instituut LaRiva in
Heemstede is mevrouw Gerrie
Verhoog uit Heemstede.
Het instituut voor natuurlijke
figuurcorrectie biedt de winnares een programma aan voor
het persoonlijk figuurprobleem
en voedingsadvies, alles bijeen
een prijs met een waarde van
225 euro.
Een mooie prijs voor de maand
januari. Wie heeft niet na de

feestdagen zin om ‘schoon
schip’ te maken en overtollige pondjes of kilo’s op een
natuurlijke manier kwijt te raken?
De oplossing van de puzzel
is ‘Als de dagen gaan lengen,
gaat de winter strengen’. Heel
veel puzzelaars zonden een
kaartje in, de meesten gebruikten daarvoor een kerstkaart
zodat de redactie zich behoorlijk populair voelde tussen
Kerst en Oud en Nieuw!

veranderde in een oostelijke entree. In oktober 2011 werd
het pand eindelijk voorzien van de benaming ‘Kennemerhagh’. Een deel van het pand staat nog steeds te huur. Op de
oude foto van Arzberg zien we nog geen taludtrap zoals we
die nu kennen, die is er pas in 1988 gekomen samen met de
taludtrap aan de Schollevaarlaan en het P & R terrein aan
de Pelikaanweg. De oude foto komt uit het Noord Hollands
Archief, de ‘nieuwe’ foto is gemaakt door Gertjan Stamer.
Meer informatie: www.stationhad.nl, info@stationhad.nl.

INGEZONDEN

aanleveren van kopij
Dinsdag voor 12.00 uur
redactie@heemsteder.nl
Bladmanager/redactie:
Joke van der Zee
redactie-coördinator:
Renée Wouwenaar
Correspondenten:
Ton van den Brink
Mirjam Goossens
Eric van Westerloo
redactie-opmaak:
Mireille Huiberts
Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-368671
Fax 0297-342900
uitgave van:
De Heemsteder Uitgevers B.V.
Heemstede
oplagE: 17.725

Jan van Gent
even de weg
kwijt?
Heemstede - Op woensdag
4 januari zagen we op de hoek
van de Wagnaarkade en de
Cesar Francklaan een wel erg
grote ‘meeuw’. Na hem op de
foto gezet te hebben, zijn we
thuis in het vogelboek gaan
vergelijken. Het kon niet missen, een Jan van Gent en dat
in Heemstede.
Was het een stormslachtoffer? Het is zeer ongewoon dat
deze soort zich in de stad ophoudt. De dierenambulance
heeft hem opgehaald en naar
het Vogelhospitaal gebracht.
Toch goed dat dergelijke instanties bestaan.
Familie Koning, Heemstede

Burgerlijke
Stand
Heemstede
(vanaf 9 december 2011
t/m 8 januari 2011)

Huwelijken:
J.H. van der Wal & C.H.J. Heijdeman
A. Kahraman & N. Karas
Geboorten:
Geen

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren
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-mailadres. 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 toestemming
van de uitgever!
WWW.HEEmsTEDEr.nl
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Gewoon goed !
Steak Brasil/Argentina
500 gram

1 Kilo Kipkarbonades
naturel of gemarineerd - 1 kilo

Hamburgers
5 stuks

4.99
5.00
4.00

Lekkere vleeswaren; vers voor u gesneden
Boeren Achterham
100 gram

Gebraden Fricandeau
100 gram

Corned Beef
100 gram

1.79
1.19
0.98

woens- Heel Kilo
Half om Half
dag
of rund

Gehakt

donder- Biefstukjes
3 Stuks
dag

Kogelbiefstukjes
3 Stuks

vrijdag
zaterdag

5.98

5.00
6.50

Warme Spaghetti Carbonara
Vanaf 17.00 uur
heel kilo

Hammoes
100 gram

8.99
0.99

Het adres voor verantwoord lekker vlees !

Slank waar u dat wilt
met LaRiva; 5 x Gratis!
Heemstede - Afslanken op een
natuurlijke manier zonder urenlang in de sportschool te staan.
Het kan bij LaRiva, instituut voor
natuurlijke figuurcorrectie.
In het pand tegenover het oude postkantoor van Heemstede,
aan de Raadhuisstraat, is het instituut gevestigd. In het moderne
en rustig ingerichte pand kunnen vrouwen en mannen terecht
om te werken aan een mooi figuur. Het eerste dat wordt gedaan is een figuuranalyse. Figuurconsulente Samantha Nagtegaal vertelt: “We bespreken
op welke plekken iemand wil afslanken, bijvoorbeeld alleen op
de buik, dijen of over het hele lichaam. Na de figuuranalyse stellen we een persoonlijk behandelplan samen.”
Half uur LaRiva of twee
uur sportschool?
Afslanken en corrigeren gebeurt
bij LaRiva in een warmtecabine waarin mensen liggend oefeningen doen. “Door de warmte verbrand je veel meer vet,”
legt Samantha uit. “Een half uurtje in de cabine staat gelijk aan
twee uur sporten in de sportschool.” Omdat de oefeningen
liggend worden gedaan, kosten ze weinig inspanning. Deze

Klassiek concert in
Draaiorgelmuseum
Regio - Nog met het succes van
de klassieke middagen die vorig
jaar plaatsvonden in gedachten,
organiseert het Draaiorgelmuseum Haarlem ook in 2012 een
aantal Klassieke Middagen tijdens de openingsuren van het
museum op de zondagmiddag.
De eerste Klassieke Middag
van dit jaar vindt plaats op zondag 15 januari tussen 13:00 en
16:00 uur. De orgels van de collectie van het Draaiorgelmuseum Haarlem zullen deze middag
een keur van mooie klassieke
en licht-klassieke muziek spelen, waaronder muziek van Bach,

methode is daarom ook erg geschikt voor mensen die al wat
ouder zijn of bijvoorbeeld mensen met reuma of artrose. De oefeningen zijn samengesteld door
een fysiotherapeut. Na de oefeningen komt het relax-gedeelte;
de OzonZuurstoftherapie. Ozon
stimuleert de stofwisseling en
de doorbloeding. Het vermindert
cellulite en maakt de huid elastischer. “Mensen voelen zich hierna heel ontspannen en fijn”, aldus Samantha.
Centimeters kwijtraken
Bewust met de voeding omgaan
is erg belangrijk, daarom geven
de figuurconsulentes van LaRiva
ook voedingsadvies. “Goede en
persoonlijke begeleiding staat
tijdens de hele behandeling centraal,” zegt Samantha. “Wij zorgen ervoor dat de aanpak persoonlijk is en passend bij de persoon en het figuur. LaRiva geeft
haar cliënten ook een centimetergarantie. Het belangrijkste
is niet alleen dat je het gewicht
kwijt raakt, maar ook dat het figuur er goed uitziet. Na elke vijfde behandeling meten we hoeveel centimeters in omvang de
cliënt kwijt is.” Sinds de opening
zijn de cliënten al duizenden
centimeters minder! Het gaat

goed, mensen zijn enthousiast
en steken ook anderen aan,” aldus Samantha.
LaRiva 5x gratis!
Wie geïnteresseerd is kan momenteel gebruik maken van de
aanbieding: bij het afsluiten van
de advieskuur komen er 5 behandelingen gratis bij, t/m 3101-2012.
LaRiva is gevestigd aan de
Raadhuisstraat 27, te Heemstede. Voor meer informatie: 0235474419. Zie ook: www.lariva.nl.

Mozart, Händel, Tsjaikovski, Vivaldi, Gounod, Rossini, Strauss,
Bellini, Mascagni, Beethoven en
Verdi.
Bekend is dat Mozart, Beethoven
en Haydn muziek schreven voor
kleine orgeltjes die in mooie uurwerken waren ingebouwd. Tsjaikovski kreeg zijn muzikale inspiratie door een orchestrion, dat
zijn vader in huis had staan. Nu
wordt hun muziek door grote orgels ten gehore gebracht.
Zondag 15 januari, Draaiorgelmuseum Haarlem, Küppersweg
3. Geopend van 12:00 tot 18:00
uur. De toegang is gratis.
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Burgemeester in Nieuwjaarstoespraak:

Lokale overheid moet
duidelijkheid scheppen
Heemstede – Tijdens de traditionele Nieuwjaarsbijeenkomst,
die maandag 9 januari plaatsvond in het Raadhuis, sprak
burgemeester mevrouw Heeremans de Nieuwjaarstoespraak
uit. De economische (euro-)crisis en de veranderende rol
van de lokale overheid liet Heeremans niet onbesproken,
maar ook nam zij de gelegenheid te baat om haar eigen jubileum te noemen: vijf jaar burgemeesterschap betekent
immers ook vijfmaal de Nieuwjaarstoespraak. Ze sloot af, en
ook dat is traditie, met een aantal persoonlijke wensen.
De burgemeester drukte de
aanwezigen op het hart dat zij
niet al het nieuws van het afge-lopen jaar de revue zou laten passeren. Wel sprak ze haar
zorg uit over een sneller veran-

derende wereld. “Een wereld die
we wellicht ook steeds minder
begrijpen. Rechtbanken die uitspraken doen die soms lastig te
volgen zijn waardoor rechters in
het defensief worden gedron-

Tinholt b.v. presenteert
nieuwe Hyundai i10 Plus
Regio - Hyundai zit flink in
de plus en daarom introduceert Automobielbedrijf Tinholt b.v. in Velserbroek ook in
2012 louter modellen die méér
bieden. De eerste loot aan de
stam is de Hyundai i10 Plus.
Deze kleinste Hyundai is gebaseerd op de populaire Hyundai
i10 1.1i i-Drive Cool (dus met
airconditioning), maar is nóg
completer.
De meeruitrusting is de upgrade van de 1.1i naar de sterkere 1.2i-motor, parkeersensoren achter en mistlampen in
de voorbumper, wat de Plus in
de naam verklaart. Een andere plus is dat de consument bij
Automobielbedrijf Tinholt b.v.
geen meerprijs betaalt voor het
pakket met een waarde van
1.019 euro. De Hyundai i10 1.2i
Plus staat in de showroom voor
9.495 euro. Er is al een Hyundai
i10 vanaf 7.995 euro.
De karaktervolle Hyundai i10
heeft geen minnen. Zeker de
Hyundai i10 Plus niet, die behalve de genoemde features
als airconditioning en mistlampen ook belangrijke extra’s als
stuurbekrachtiging, een RDS
radio/cd-/mp3-speler
met
AUX-/-USB aansluiting en zes
luidsprekers, centrale deurvergrendeling, elektrisch bedienbare portierramen voor en
een in hoogte verstelbare bestuurdersstoel biedt. De Hyun-

dai i10 1.2i Plus is voorts uitgerust met ABS met EBD en
een airbag voor de bestuurder
en de voorpassagier. De Hyundai i10 heeft de langste wielbasis in zijn klasse. Daarmee onderscheidt de Hyundai i10 zich
nadrukkelijk van zijn rivalen.
De auto is ruimer, completer
dan zijn concurrenten en biedt
plaats aan vijf personen.’
Een andere belangrijke troef
van de Hyundai i10 Plus is de
sterke en toch ook zeer zuinige 1.2i-viercilindermotor. Deze
krachtbron stuwt de Hyundai
i10 gemakkelijk vooruit dankzij zijn vermogen van 63 kW
(85 pk). Een plus van 25 procent ten opzichte van de 1.1imotor. De CO2-emissie van deze 1.2i-motor bedraagt slechts
108 g/km. Hierdoor is de Hyundai i10 BPM-vrij en hoeft ook
geen wegenbelasting te worden betaald.
Automobielbedrijf Tinholt b.v.
levert de Hyundai i10 Plus zoals alle Hyundai-personenauto’s met nog een belangrijke
extra: 5 jaar Driedubbele Garantie. Met dit unieke garantiesysteem biedt Hyundai niet alleen veel zekerheid, maar onderscheidt het merk zich ook
zichtbaar van de concurrentie. De 5 jaar Driedubbele Garantie van Hyundai bestaat uit
drie onderdelen. Dat zijn: fabrieksgarantie op product- en
fabricagefouten van bumper
tot bumper zonder kilometerbeperking, vijf jaar pechhulp in
heel Europa en vijf jaar gratis
voertuiginspecties.
Zie ook www.tinholt.nl.
De nieuwe Hyundai i10 Plus bij
Automobielbedrijf Tinholt b.v.
heeft geen minnen!

gen. Het opvangen van grote
bezuinigingen op verschillende terreinen aan de ene kant
en de opgave voor degene die
daarmee geconfronteerd wordt
om nieuwe subsidiepotten en/
of sponsoren te vinden aan de
andere kant. Waar de energie
het eerst aan te besteden? Het
steeds maar veranderende onderwijs, waar leraren ernaar
snakken om gewoon les te geven en waar tegenwoordig leerlingen de stakers zijn. De opvatting dat er sprake is geweest van
een rustige oudejaarsnacht met
8500 incidenten, 10 miljoen euro particuliere schade. En… 360
gevallen van lichamelijk of verbaal geweld tegen alleen al politieagenten bij ons hier in Kennemerland het afgelopen jaar.
Van welk normenkader gaan wij
nog uit?”
Heeremans sprak over de rol van
de lokale overheid: “In die voor
de burger vaak onbegrijpelijke
wereld ligt juist een rol voor de
lokale overheid die het dichtst
bij die burger staat, om duidelijkheid te scheppen en het leven
overzichtelijk te houden. Maar bij
de uitvoering van ons werk hebben we vaak last van de beeldvorming, die ontstaat in en over
de landelijke politiek. Hoe goed
je het ook lokaal doet, de mening over de politiek en overheid
wordt ook voor een groot deel
landelijk bepaald. Daar komt bij
dat we op moeten boksen tegen een steeds minder positieve houding ten opzichte van politiek en politici. De gezonde opvatting dat alles dat met gezag
en macht is omkleed met het nodige wantrouwen bejegend mag
worden is wel erg opgeschoven
naar moet worden. Daar moeten
we ons toe weten te verhouden
en dat doen we ook: wij doen
hier absoluut extra ons best om
goed over het voetlicht te brengen wat we als decentrale overheid wel en niet (kunnen) doen.
Helderheid, openheid en geen
verwachtingen wekken die we
niet waar kunnen maken.”
Kritisch uitte de eerste burger
zich over het ‘cijferfetisjisme’ dat
blijkbaar soms ontstaat bij mensen en organisaties. “We meten
van alles en als daar dan uitkomt
dat je als nummer 1 eindigt, is
dat natuurlijk prachtig. De vraag
is echter of we soms niet te ver
doorschieten. Er is een soort cijferfetisjisme ontstaan waarbij we
werkelijk alles meten om ook alles te kunnen weten. Met welk
doel, maar belangrijker misschien wel is de vraag met welk
risico? Creëren we met dat eindeloze onderzoeken juist niet

ontevredenheid?” Zij haalde als
voorbeeld aan de uitkomst van
de rekenkamercommissie. Die
onderzocht de klachtenbehandeling door de gemeente. Gemiddeld scoort Heemstede daarin goed: in 80 procent van de gevallen. Maar 20 procent kan beter. “Ook al is die 80-20-regel
op zich een mooie verhouding,
de neiging is om ons extra in te
spannen die 20 procent naar beneden te krijgen. En dat gaan we
ook doen, laat ik daar duidelijk
over zijn.”
Ze waarschuwt wel voor het te
eenzijdig richten op ontevreden
inwoners: “Bij heel veel projecten in de gemeente richten we
ons op ontevreden inwoners.
Bijvoorbeeld bij de extra voorzieningen op de begraafplaats
aan de Herfstlaan. Tot hoever
willen we daarin gaan? Het gevaar dreigt dat we ons te eenzijdig richten op inwoners die
het niet met ons eens zijn. Hoe
voorkomen we daarbij dat we
aan de positieve (en vaak zwijgende) meerderheid voorbijgaan? Wij zijn het natuurlijk roerend met elkaar eens dat dat niet
betekent dat we dan maar niet
meer moeten luisteren naar de
kritische burger. Integendeel.
Dat luisteren leidt vaak juist tot
betere plannen. Maar op een gegeven moment moet je ook kunnen zeggen: dit is het, zo gaan
we het doen. Dat is het tonen
van politiek leiderschap. Dat
zichtbaar maken helpt wellicht
de landelijke trend waarin politiek in de praktijk juist steeds
meer aan gezag verliest te doorbreken.”
Heeremans liet een kritische
noot over de media horen. Waar
is dat sommige politici de pers
niet schuwen en vice versa. Echter een kanttekening: “Nieuws
wordt breed uitgemolken, en
neemt soms soapachtige proporties aan. De crisis bij Ajax om
maar eens wat te noemen. De
diefstal van de ambtsketen van
burgemeester Schneiders van
Haarlem. En wat onze gemeente betreft, hier hadden we onze
eigen kortstondige mediahype
met de berichtgeving over een
van onze veteranen, vier dagen
lang achter elkaar. Hoe dan ook,
het past kennelijk in een vluchtige en snel afrekenende omgeving. Als goed tegenwicht en
in het belang van de objectiviteit helpt het als iets meer onderzoeksjournalistiek in ere zou
worden hersteld.”
Na alle zaken binnen de gemeente die op de rit zijn genoemd te hebben, was het tijd
voor een luchtige afsluiter in de
vorm van persoonlijke wensen.
Zij wenste ieder geluk en gezondheid toe, maar niet alvorens
Heemstedenaren op het hart te
drukken dat paniekvoetbal en
angstig de klok terugdraaien
nog nooit iets hebben opgeleverd.
De volledige nieuwjaarstoespraak is terug te vinden op
www.heemstede.nl.

Dichtstorten
Dichtstorten is een open
podium voor dichttalent.
Wilt u ook een eigen gedicht
in de Heemsteder publiceren, dan kunt u dit emailen naar dichtstorten@
yahoo.com. Per post kan
ook: de Heemsteder, Camplaan 35, 2103 GV Heemstede. Inzendingen van
foto´s kunnen niet worden
geplaatst.
Elke dag
Hou van je
Elke dag opnieuw
En vind mijn geluk
Elke dag opnieuw
Verwonder mij
De laatste tijd
Hoe sterk ik ben
Verbaas mij
De laatste tijd
Over rotsvast gevoel
Besef
Dat ieder één keer
Het moment overkomt
Weet nu
Dat je dan één keer
Je kans moet verzilveren
Hou van je
Elke dag opnieuw
Lisa Worduk.

PKN
Heemstede

Heemstede - Zondag 15 januari is ds. P.I.C. Terpstra om 10.00
uur voorganger in de Pinksterkerk aan de Camplaan. In de Oude Kerk is geen dienst.

Start
Afslankgroep
Heemstede - Welzijnscoach Annemarie Dohmen
van Welzijnspraktijk Heemstede start medio januari met
een afslankgroep in de Luifel.
Geïnteresseerden
kunnen
zich melden via info@welzijnspraktijkheemstede.nl of
bellen naar 06-42412085 of
023-5749451.
Naar aanleiding van het aantal aanmeldingen wordt gecommuniceerd welke dag en
datum er wordt gestart.
De bijeenkomsten bestaan
uit presentaties, ieder krijgt
een klapper voor het bijhouden van nieuwsbrieven/informatie en er wordt wekelijks
gemeten.
Het duurt 12 weken, gemiddeld 1,5 uur per keer en kost
65 euro.
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Meditatie helpt het
kerstgevoel vast te houden

Italiaanse pen zorgt voor Spaanse prijs
Heemstede - Toen Sabine Pattje uit Broek op Langedijk in november bij de Roos in Heemstede kwam voor een mooie balpen voor haar man, kon zij nog
niet voorzien dat zij op 3 januari
2012 een telefoontje zou krijgen
van de Roos met de mededeling
dat zij een prijs hadden gewonnen van El Casco.
Nadat zij haar keuze had gemaakt uit de pennencollectie van
de Roos voor de Visconti Homo
Sapiens balpen, heeft zij bij de
balie een antwoordkaart ingevuld van El Casco. De kaarten zijn
in december door de Roos ver-

stuurd naar de importeur en op
de fabriek zijn de prijswinnaars
getrokken. De prijs bestaande uit
een nietmachine en een perforator zijn uiterst exclusief gemaakt
van edelchroom en grotendeels
met de hand vervaardigd.
De Spaanse fabrikant El Casco
bestaat al sinds 1920 en heeft
eigenlijk een historie in de wapenindustrie. Door de kennis van
techniek met kleine gespecialiseerde en bewegende onderdelen is het deze fabrikant gelukt
om puntenslijpers, nietmachines
en perforatoren te maken die er
niet alleen erg mooi uitzien maar

die ook een mensenleven lang
meegaan. Vrijwel alle producten zijn namelijk volledig te demonteren en echt kapot gaat er
eigenlijk nooit iets aan.
De gelukkige prijswinnaars Sabine Pattje en Siebe Papa hebben met veel plezier hun prachtige prijs in ontvangst genomen.
Na ontvangst van de prijs en het
maken van de foto konden ze
het niet laten om nog even rond
te kijken bij de Roos en gingen ze met de aankoop van een
prachtige leren schrijfmap van
Samsonite volledig tevreden de
deur uit.

Heemstede - De midwinterperiode is meestal een periode van
reflectie en bezinning. Voordat
de dagen langer worden, overdenken de meesten van ons het
afgelopen jaar en maken goede
voornemens voor het komende.
Maar zodra het jaar een paar
dagen oud is, val je terug in de
drukte van alledag, je oude gewoontes en vaste patronen.
De rustgevende ervaring van bezinning kun je door het jaar heen
vast houden en verder verdiepen door te mediteren. Dit heeft
een positieve invloed op je gevoel van welzijn, je gezondheid
en prestaties. Meditatie helpt
om je gedachtestroom tot rust te
brengen, waardoor je geestelijk
én lichamelijk ontspant en beter
om kunt leren gaan met negatieve gevoelens, zoals woede, angst
of depressiviteit.
Mediteren is geen trance of hypnose, maar een veranderde staat
van bewustzijn. Hierbij word je
toeschouwer, toeschouwer van
je gedachten, toeschouwer van
je emoties.
Marianne

Mascini

(yogado-

cente) en Hans Hopman (ontspanningstherapeut) van Yoga Heemstede geven een workshop van vier avonden, die zodanig is opgezet dat ook mensen die geen ervaring hebben,
onder goede begeleiding verschillende vormen van meditatie
kunnen ervaren, voorbereidende
oefeningen leren en achtergrondinformatie krijgen. Naar
aanleiding van de enthousiaste
reacties van de deelnemers aan
de workshop in november, wordt
deze eind januari voor de zesde
maal gegeven.
De vier avonden (woensdag 25
januari en 1,8 en 15 februari) zijn
bedoeld voor iedereen die kennis wil maken met meditatie of
zich er verder in wil verdiepen.
De deelnamekosten bedragen
60 euro. Vragen en aanmelden
bij hanshopman@xs4all.nl of
info@yogaheemstede.nl.
Yoga Heemstede verzorgt naast
de Yogalessen, zoals Hatha-yoga en zwangerschap-yoga ook
meditatie-avonden. Zie ook:
www.yogaheemstede.nl.

Dorpsraad Bennebroek start met werving
Bennebroek - Vanaf 14 januari start de Dorpsraad Bennebroek
een actie om nieuwe leden te werven. De Dorpsraad Bennebroek is de opvolger van de Vereniging Meerwijk. In tegenstelling tot haar voorganger richt de Dorpsraad zich op heel
Bennebroek.

der kent de folder een verspreiding langs alle brievenbussen in
Bennebroek en ligt de folder op
een groot aantal openbare plekken.

De noodzaak de vereniging te
veranderen in een dorpsraad ligt
volgens voorzitter Adri Bakker
in het feit dat Bennebroek in de
naaste toekomst te maken gaat
krijgen met een aantal overbodige infrastructurele projecten
die voor veel overlast en financiële problemen gaat zorgen. De
dorpsraad wil dienen als spreekbuis voor de bevolking en gesprekspartner zijn voor ondermeer de Gemeente Bloemendaal. De Dorpsraad Bennebroek
streeft geen politiek doel na.

Op dinsdag 7 februari is de
algemene vergadering van de
dorpsraad in het Trefpunt op
het Akonietenplein in Bennebroek, aanvang 20.00 uur.
Op de agenda staan de actuele
stand van zaken rond de komst
van de snelweg, de bebouwing
van de Oude Kern, de sloop van
het gemeentehuis ten behoeve
van nieuwbouw en de gevaarlijke verkeersituatie op de
Zwarte Weg. Niet leden en aspirant-leden zijn van harte
welkom.

Afgelopen maanden heeft de
Dorpraad Bennebroek zich onder andere gemanifesteerd rond
de plannen van de aanleg van
de nieuwe snelweg ten zuiden
van Bennebroek en de ontwikkeling van de Oude Kern in dit
dorp. Dankzij de lobby van de
dorpsraad en een aantal mede-

actiegroepen uit de regio zijn
de snelweg en Oude Kern goed
op de politieke agenda gekomen. “Maar we zijn er nog lang
niet”, aldus Adri Bakker. ‘’Ondanks een negatief advies uit
Den Haag over de snelweg, zijn
de gemeenten en de provincies
nu hard bezig om op een andere wijze geld te zoeken voor de
aanleg.”
De dorpsraad heeft op dit moment 120 leden. Het streven is
om eind 2012 circa 750 leden te
hebben. Het lidmaatschap bedraagt minimaal 20 euro per
jaar. Met voldoende leden en
inkomsten kan de dorpsraad
bijvoorbeeld juridische procedures starten. Op 14 januari
wordt een kennismakingsfolder
van de Dorpsraad Bennebroek
actief uitgedeeld in het winkelgebied op de Zwarte Weg. Ver-

Naast voorzitter Adri Bakker
kent het bestuur voorlopig zes
leden, namelijk: Peter Hartevelt (secretaris), Art Degenaars
(penningmeester), Joop Abrahamsen, Frank van der Schaar
en Gert Jan Timmers. Oud voorzitter Harald Copier is benoemd
tot erevoorzitter.

Rectificatie

Mazda RC Velserbroek apart
van Mazda Heemstede
Heemstede – In de Heemsteder van woensdag 28 december is jammer genoeg een fout
geslopen. Het gaat om het artikel ‘Mazda3 wint AutoWeek
Tevredenheids Trofee 2011’.
Een leuk stuk waarin naar voren komt dat het type Mazda3
als beste uit de bus is gekomen
als het gaat om compacte middenklasser. Reden voor Mazda
RC in Velserbroek om heel blij
te zijn. Hier is dit moderne type auto dan ook te zien en te
koop. Dat nodigt uit tot een uitnodiging! Daarom besluit het
artikel met de woorden: Komt u
gerust een kijkje nemen in de
showroom aan de Kleermakerstraat 63 in Velserbroek of aan
de Havenstraat 81 in Heemste-

de. En daar ging het fout! Want
Mazda RC Velserbroek is niet
verwant met Mazda Heemstede. Het klopt dat in de Heemsteedse Havenstraat 81 het bedrijf Mazda Schalken is gevestigd. Al jaar en dag bekend in
Heemstede met onderhoud
en verkoop van Mazda en tevens Ford specialist. Maar… de
twee bedrijven horen niet bij
elkaar, ondanks hetzelfde merk
dat zij voeren. Nu werd de indruk gewekt dat Mazda RC en
Mazda Schalken samenwerken, ook op gebied van het actief benaderen van de zakelijke
Mazdarijder zoals genoemd in
het artikel.
Excuses voor de gemaakte fout,
Redactie.
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Prijsverlagingen bij
Mazda RC in Velserbroek

Bubbels en bitterballen
in de Raadhuisstraat
Heemstede - Willem van Dam,
eigenaar van chocolaterie Van
Dam aan de Raadhuisstraat,
kreeg tijdens in de kerstdagen de
ingeving om zijn collega`s winkeliers na de jaarwisseling uit te
nodigen voor champagne. Niet
op straat iedereen ergens tussendoor even gelukkig nieuwjaar wensen, nee, op een feestelijke manier met bubbels en bitterballen. Gall en Gall leverde
veel flessen champagne, deed er
300 flutes te leen bij en Ramon
van de oliebollenkraam kwam
met een aantal indrukwekkende dozen vol oliebollen naar de
Raadhuisstraat. Broodje Bram
bakte de bitterballen goudbruin
en Bloemenhof zorgde voor een
feestelijke aankleding. Vorige
week woensdagavond stonden
de winkel en het chocoladeatelier bomvol winkeliers, wijkagenten, B&W met centrummanager
Martin de Vries, dienstverleners

met het glas halfvol in de hand,
dat is op zich al een optimistisch
gezicht. Beter dan het glas halfleeg!
De stemming was opgewekt. Dat
er een donkere wolk ligt over
het kruispunt ZandvoortselaanHerenweg, er werd nauwelijks
over gepraat. De schatten van de
chocolaterie schonken de champagne in de glazen van de over
het afgelopen jaar bijna tevreden slagers, bakkers, groentemannen, boekhandelaren, drogisten, kappers, juweliers, eigenaren van speelgoedwinkels,
detaillisten in mode, interieur
en tuin, bloem en plant, brillen
en gehoor, dierenbenodigdheden, schoenen, verf, makelaars
en banken, het was ontspannen
borrelpraat, gevoed met optimisme en voortreffelijke bitterballen
en bubbels.
Terecht mocht Willem even glunderen naar de burgemeester en

Regio - Mazda heeft de prijzen van de Mazda5 en Mazda6
in Nederland met ingang van
het nieuwe jaar spectaculair verlaagd. Op vrijwel alle uitvoeringen van beide modellen gelden
permanente verlagingen die oplopen tot 2.659 euro op de Mazda6 en tot 2.430 euro op de Mazda5, zolang de voorraad van het
betreffende model strekt. Met
deze OP=OP actie start Mazda het nieuwe jaar voortvarend,
dat over anderhalve maand een
mooi vervolg krijgt met de komst
van de nieuwe Mazda CX-5.
Hans Touw, brandmanager van
Mazda RC in Velserbroek, meldt
dat ondanks de prijsverhogingen
die bijna alle auto’s in Nederland
ondergaan als gevolg van de
gewijzigde BPM-tarieven, voor
2012 het Mazda is gelukt om de
prijzen van de, zowel bij particu-

haar vertellen over zijn 2300 volgers op twitter, @vandamtwit is
zijn adres. Vooral jeugdige volgers die steeds als eerste op de
hoogte zijn van de nieuwigheden
van zijn specialiteiten en straks
weer zijn lekkere ijssmaken.
Deze winkeliersborrel die spontaan werd georganiseerd door
een betrokken detaillist is een
welkom initiatief dat helemaal
ondersteund werd door de winkeliersvereniging WCH van de
Raadhuisstraat en Binnenweg
waarvoor Willem wel eens als
marktmeester optreedt bij braderieën en voorjaars- en najaarsmarkten. Een goed begin van 2012 voor dit veelzijdige
winkelcentrum van Heemstede,
waar je nog veel eigenaren zelf
achter de toonbank ziet. Woensdagavond waren ze even reuze
gezellig onder elkaar!
Ton van den Brink

Bijna 2700 euro korting op de
Mazda6.

Herentrimclub
zoekt leden

Heemstede - Herentrimclub 55+
bestaat dit jaar 45 jaar en wil het
ledenbestand aanvullen. Men
kan het hele jaar zonder kosten
en vrijblijvend meedoen, ieder in
zijn eigen tempo. De groep traint
onder leiding van een ervaren
trainer elke zaterdag van 9 tot 10
uur. Informatie: 023-5290440.

Informatiebijeenkomst
Bedevaarten naar Lourdes
Regio - De Lourdesgroep Haarlem en omstreken organiseert
in samenwerking met de Stichting Organisatie Limburgse Bedevaarten dit jaar weer een bus-,
trein-, en vliegreis naar Lourdes.
Van 31 augustus tot 7 september wordt de treinreis begeleid
door de medewerkers van de
Lourdesgroep. Hier kunnen ook
mensen aan deelnemen die niet
zo goed ter been zijn. Voor uw
koffer wordt gezorgd en indien u
een rolstoel wilt in Lourdes kan
dat natuurlijk ook. En als u zelf
geen ‘duwer’ heeft dan duwen
de medewerksters uw rolstoel.
Vertrokken wordt vanuit Haarlem met een touringcar naar station Den Bosch, waar de Lourdestrein vertrekt. Ook is het mogelijk met het vliegtuig te gaan
en in hetzelfde hotel te logeren
als de treinreizigers.

Ook wordt dit jaar weer een
10-daagse busreis georganiseerd van 1 tot en met 10 juni.
De negende dag wordt doorgebracht in Parijs. Indien er
niet voldoende aanmeldingen
zijn voor de 10-daagse busreis,
wordt de reis omgezet in een
9-daagse busreis. De dag in Parijs vervalt dan. Dit is een bedevaartreis met toeristisch karakter. Een prachtige reis door het
mooie Frankrijk. Ook is het mogelijk met het vliegtuig te gaan
en in hetzelfde hotel te logeren
als de busreizigers.
Informatiebijeenkomst
Op zondag 22 januari wordt een
informatiebijeenkomst georganiseerd over de reizen naar Lourdes. Tijdens de bijeenkomst
wordt een presentatie gegeven
over het leven van Bernadette,

De deelnemers aan de reis naar Lourdes in 2011.
het verloop van de reizen en over
Lourdes. De bijeenkomst begint
om 14.00 uur in Parochie Johannes de Doper, Amsterdamstraat
59 in Haarlem.
Voor verdere inlichtingen en het

aanvragen van een uitgebreide
brochure kunt u terecht bij: Theo
en Rina van der Veldt, tel. 0235244132 of Irene Helmond, tel.
023-5335005. Zie ook:
www.lourdesgroephaarlem.nl.

liere als zakelijke rijders populaire Mazda5 en Mazda6 verder te
verlagen.
Zo zal bijvoorbeeld één van
de best verkochte versies van
de Mazda6, de 2.0 liter Hatchback GT-M Line niet meer in de
prijslijst staan voor 30.990 euro
maar voor precies 28.576 euro.
En daarin is dan nog niet eens
het stevige klantenvoordeel van
2.500 euro meegerekend, dat iedere koper krijgt op het GT-M Line pakket, dat het luxe en sportieve aspect van dit speciale model onderstreept met details die
normaal gesproken op de veel
duurdere GT-M thuishoren, zoals
een verfijnd sportinterieur met
halflederen sportstoelen, lichtmetalen pedalen, black-out meters, zilverkleurige decoratiepanelen, pianozwarte details, energieke sportgrille en een Bluetooth-handsfree systeem inclusief
audio-streaming voor draadloos
afspelen van muziekbestanden.
Ook voor de multifunctionele
Mazda5 gelden soortgelijke permanente prijsverlagingen, waarbij bijvoorbeeld de zuinige Mazda5 1.6 CiTD TS+ nu verlaagd is
van 30.990 naar 28.654 euro. Een
zeer welkome meevaller voor de
portemonnee van zowel de particuliere rijder als de zakelijke rijder (fiscale bijtelling voor privé
gebruik), stelt Hans Touw.
U vindt de showroom aan de
Kleermakerstraat 63 in Velserbroek.

Harddrugs in
beslag genomen
Heemstede - Politiemensen
zagen vorige week woensdagavond tijdens surveillance op de
Zandvaartkade een snorfiets rijden met afgebroken kentekenplaatje. Daarnaast was de bestuurder tijdens het rijden aan
het bellen. Toen de bestuurder de politieagenten in de gaten kreeg, probeerde hij hen te
slim af te zijn door een oprit op
te rijden.
De agenten hielden de bestuurder, een 41-jarige man uit
Cruquius, staande en de man
reageerde vrij nerveus. Hij kon
zich niet legitimeren, waarop
de man werd gefouilleerd. Tijdens het fouilleren werd in de
portemonnee een wikkel met
vermoedelijk harddrugs aangetroffen. In de jas van de man
vonden de agenten nog eens
9 wikkels. Hierop werd de man
aangehouden voor het voorhanden hebben van vermoedelijk
harddrugs. De spullen zijn in beslag genomen, de man is overgebracht naar een politiebureau
en ingesloten voor verhoor.
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Lezing over de wortels
van ons morele gedrag

Nova Ensemble
in de Bavokerk

Heemstede - Op vrijdag 20 januari geeft het beroemde Neva Ensemble uit St. Petersburg
een concert in de Bavokerk, Herenweg 88 in Heemstede. Vanaf
19.30 uur is de kerk open en het
concert begint om 20.00 uur.
Voor de toegang wordt slechts
één euro gevraagd. Hiervoor
krijgt u een prachtig concert, en
in de pauze koffie of thee. Na afloop houden de leden van het
ensemble een schaalcollecte bij
de uitgang. Naast de juweeltjes uit de Russische kerkmuziek
staan prachtige kerst- en nieuwe liederen van Russische componisten op het programma.
Na de pauze staat het programma in het teken van beroemde
liederen uit de Russische folklore
zoals het wereldberoemde ”Eenzaam helder klinkt het klokje” romances en operafragmenten uit
‘Le nozze di Figaro’ van Mozart
en het duet van Norina en Ernesto uit de opera ‘Don Pasquale’ van Donizetti.

Dienst in
Het Trefpunt

Bennebroek - Bij de protestante gemeente Het Trefpunt, Akonietenplein 1, is dr. Gerben Heitink zondag 15 januari om 10.00
uur de voorganger. Het thema is
‘Liefde is niet houden van’.

Dienst in
Cruquius
Regi o - Bij de Kerkdiensten
Stichting Epilepsie Instellingen
Nederland in gebouw De Rank
op terrein De Cruquiushoeve leidt
zondag 15 januari om 15.00 uur
ds Hetty van Galen de viering. De
Rank, Spieringweg 101, Cruquius.

Dienst in
ziekenhuis
Regio - Zondag 15 januari is
ds. mw. P. Renes. om 10.00 uur
voorganger tijdens de dienst
in het Spaarne Ziekenhuis in
Hoofddorp. De zang wordt ondersteund door het koor Cantate
Domino uit Haarlem.

Bennebroek - De meeste mensen hebben wel enig besef van
goed en kwaad. Dat noemen wij
dan het geweten, of als het om
een grotere groep mensen gaat,
de moraal. Wat zijn de wortels
van ons morele gedrag? Dat is
de centrale vraag in de lezing op
donderdag 19 januari van Prof.
Dr. Piet Drenth in het Trefpunt
aan het Akonietenplein in Bennebroek.
We zijn misschien geneigd de
moraal religieus te funderen en
te zien als een uitwerking van
Gods wil, zoals geopenbaard
in heilige geschriften, de Thora, de Bijbel of de Koran. Maar
die geschriften bevatten allerlei tegenstrijdige richtlijnen en
zijn ook gebruikt voor de onderdrukking van de vrouw of de
veroordeling van homoseksualiteit. Ook beschouwt men het besef van goed en kwaad als een
fase in de evolutionaire ontwikkeling van de mens. Of men ziet
het heel praktisch als een voorwaarde voor het overleven van

de sociale groep. Die groepsmoraal zou dan later zijn uitgewerkt
in culturele tradities en bezegeld
door religie.
Recent is er veel gesproken over
moraal in relatie met de neurologische processen in onze
hersenpan. Hebben wij, als het
gaat om de keus tussen goed
en kwaad, een vrije wil? Of worden wij in feite geleid door een
natuurlijke aanleg die vastligt in
ons brein?
Het stellen en bespreken van
deze vragen is ongetwijfeld van
groot belang. Wij zullen daarin worden geholpen door Piet
Drenth, oud-hoogleraar arbeidsen organisatiepsychologie aan
de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij heeft veel onderzoek
gedaan en was jarenlang president van de Koninklijk Academie
van Wetenschappen. Hij speekt
op donderdagavond 19 januari om 20.00 uur in het Trefpunt
aan het Akonietenplein in Bennebroek. De toegang bedraagt
vijf euro.

Toeren langs tuinen en
parken in Duitsland
Bennebroek - Op vrijdagavond 20 januari organiseert
de afdeling Groei & Bloei Bennebroek een dialezing die verzorgd wordt door de heer Jan
Blokland, met als onderwerp
‘Toeren langs tuinen en parken
in Midden- en Noord Duitsland’.
In tegenstelling tot Engeland
lijkt een tuinenreis naar Duitsland niet voor de hand, want
Duitsers zijn niet zo met hun
tuin bezig. Toch verhaalt Jan
Blokland van een heel bijzondere reis met prachtige tuinen.
Ondermeer werden bezocht de
Botanische Garten van de Universiteit Osnabrück, de grote
formele tuin van Herrenhausen
in Hannover (zie foto), die zich
meten kan met die van Versail-

les, en een aantal particuliere tuinen die de moeite waard
zijn. Met een oude stoomtrein
ging de tocht naar een deels
natuurlijke rotstuin op de top
van het Harzgebergte. Verder worden het mooie Rosarium van Sangerhausen, het imposante park Wilhelmshöhe in
Kassel en het enorme Westfalenpark in Dortmund getoond.
Al met al een heel bijzonder
reisverslag.
De avond wordt gehouden in
Het Trefpunt van de Protestantse Kerk, Akonietenplein 1,
2121AJ in Bennebroek, aanvang 20.00 uur. De entree is
gratis. Belangstellenden zijn
van harte welkom.Meer informatie: 023-5849266.

Biografen vertellen over
Han G. Hoekstra

Heemstede - Joke Linders en
Janneke van der Veer schreven een biografie over Han G.
Hoekstra en komen daarover
woensdagmorgen 18 januari
vertellen bij Boekhandel Blokker
aan de Binnenweg 138.
Behalve dichter voor kleine
en grote mensen was Han G.
Hoekstra (1906-1988) een journalist van het type dat inmiddels vrijwel is verdwenen: literair begaafd, veelzijdig en met
een open geest voor maatschappelijke ontwikkelingen. Ruim
voor Annie M.G. Schmidt met
Het fluitketeltje en andere versjes haar dwarse geluid liet horen, schiep Hoekstra het kind
‘met altijd vuile handen, meestal een gat in zijn mouw en ongepoetste tanden’. In stoutigheid
en fantasie rolde Hoekstra de loper uit voor de latere koningin
van de kinderliteratuur. Zijn collega’s bij het Parool - Eli Asser,
Simon Carmiggelt, Jeanne Roos,

Annie M.G. Schmidt - bewonderden de winnaar van de Constantijn Huygensprijs 1972 om zijn
charme, lichtheid van toon en rijke verbeeldingskracht.
In hun biografie vertellen Joke
Linders en Janneke van der Veer
het verhaal van Hoekstra’s leven en werk, succes en tragiek. Het laat zien dat zijn rijmpjes en versjes voor kinderen net
zo subtiel zijn als zijn gedichten
voor volwassenen, zijn vertalingen van de Gouden Boekjes en
tv-en filmrecensies.
Joke Linders is biograaf. In 1999
promoveerde zij op ‘Doe nooit
wat je moeder zegt, Annie M.G.
Schmidt, de geschiedenis van
haar schrijverschap’. Janneke
van der Veer is cultuurwetenschapper en hoofdredacteur van
‘Boekenpost’.
Aanvang 10.30 uur. Toegang vrij.
Reserveren gewenst via 023 5282472. Zie ook:
www.boekhandelblokker.nl

Nationale Voorleesdagen
Heemstede/Bennebroek
Speciaal voor baby’s, peuters en
kleuters zijn er dit jaar van 18 tot
en met 28 januari de Nationale Voorleesdagen. Deze dagen
hebben als doel het voorlezen te
bevorderen aan kinderen die zelf
nog niet kunnen lezen. De bibliotheek Haarlem en omstreken
organiseert diverse voorleessessies. In bibliotheek Heemstede wordt woensdag 18 januari om 14.30 uur voorgelezen uit
het boek ‘Kleine Uil’ van Chris
Haughton. Het verhaal gaat over
Kleine Uil die al slapend uit zijn
nestje is gevallen en ontdekt dat
zijn moeder niet meer in de buurt
is. Samen met Eekhoorn gaat
Kleine Uil op zoek naar Mama.
Is ze echt kwijt? De voorleesvrijwilligers vertellen dit verhaal
met het verteltheatertje, zodat je
kunt luisteren én kijken naar dit
grappige verhaal. Geschikt voor
kinderen vanaf 3 jaar, de entree is gratis. Tijdens de Nationale Voorleesdagen betalen alle baby’s, peuters en kleuters die
lid worden geen inschrijfgeld en
krijgen het vingerpopje Kleine
Uil cadeau.

In de bibliotheek in Bennebroek
wordt woensdag 18 januari voorgelezen van 15.00 tot 15.45 uur.
En in die vestiging speelt Potitco op 28 januari om 10.00 uur
‘Mama Uil’, een voorstelling met
aanstekelijke liedjes. Het voorlezen op 18 januari is gratis, voor
de voorstelling op 28 januari is
de entree 2,50.
Ook in andere bibliotheken
wordt voorgelezen.
Kijk voor meer informatie op:
www.bibliotheekhaarlem.nl en
www.bibliotheekduinrand.nl.
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Argentijnse klanken in de Oude Kerk
Heemstede - Donderdag 19 januari komen Carel Kraayenhof
en Juan Pablo Dobal naar De
Oude Kerk om ieders hart, in deze koude tijd, te verwarmen met
Argentijnse klanken. De Argentijnse pianist Juan Pablo Dobal
en bandoneonist Carel Kraayenhof zijn virtuozen binnen de Argentijnse muziek. Zij brengen
deze avond een mooi gevarieerd
tangoprogramma.
Carel Kraayenhof, componist en
arrangeur, is de meest fascinerende en veelzijdige bandoneonspeler van deze tijd. Uniek is
zijn speelstijl door de grote kennis van de Argentijnse tango. Hij

beroert wereldwijd elk publiek
met zijn betoverende en integere spel. Door zijn samenwerking
met Astor Piazzolla en zijn jarenlange persoonlijke band met de
tangomaestro Osvaldo Pugliese
ontwikkelde hij zich tot één van
de meest geliefde bandoneonisten van dit moment. Naast zijn
werk de afgelopen 21 jaar met
zijn Sexteto Canyengue, werkte hij ook met grootheden uit de
klassieke muziek zoals: Ennio
Morricone, Yo-Yo-Ma, de violisten Janine Jansen, Joshua Bell,
en de celliste Quirine Viersen.
Deze avond komt hij met de Argentijnse pianist Juan Pablo Do-

bal, een virtuoos die in de Nederlandse theaters was te zien
met zijn soloprogramma’s ‘Argentijnse Vleugels’ en ‘Buenos
Aires Piano Bar’. Om met Kraayenhof te spreken: “Geweldig om
toch weer een Argentijn in het
ensemble te hebben. Want als je
Argentijnse muziek maakt is dat
toch een verschil. Zowel voor het
publiek als voor ons zelf.”
Donderdag 19 januari, aanvang 20.15 uur. Locatie: De Oude Kerk, Wilhelminaplein, Heemstede. Toegang: 21,50/19,50. Reserveren: www.podiumoudeslot.
nl of 06-13133626.

Literaire matinee met Bernlef

Heemstede – ‘Houd van gisteren, leef vandaag, droom van
morgen’ is het motto van Monique Klompé, de nieuwe voorzitter
van de Heemsteedse Kunstkring.
In haar welkomstwoordje in een
volle Oude Kerk wenste zij zondagmiddag alle leden een gelukkig nieuwjaar en vooral ‘genieten
van vandaag’ als het ensemble
Mihai Scarlat traditionele volksmuziek en zigeunermuziek uit de
Balkan gaat spelen. Scarlat is afkomstig uit een muzikaal gezin in
Moldavië en gaf zelf een luchtige toelichting op het programma
met een plezierig accent dat direct al de sfeer bepaalde. Tussen
de stukken door vertelde hij hoe
er vroeger door de fanfare gerepeteerd werd in hun tuin, zijn vader was trompettist in de dorpsfanfare, van hem kreeg hij zijn
eerste muzieklessen. Het ensemble bestaat uit beroepsmuzikanten en vergevorderde liefhebbers
die traditionele instrumenten bespelen als de cimbaal, een piano
met open dak, de trompetviool,
een viool zonder klankkast maar
met een hoorn en de panfluit.
Authentieke muziek uit Roemenië met de weemoedige doina`s,

de vrolijke sirba`s en hora`s. De
ruim twintig muzikanten hielden
elkaar tijdens het spel goed in de
gaten als het gaat om tempoversnellingen, hetgeen nog wel eens
gebeurt als de adrenaline sneller
gaat stromen. Opzwepend, vurig,
het zijn woorden die passen bij
de ontembare drang tot improviseren. Elkaar muzikaal uitdagen, verleiden, uitdrukking geven
aan vrolijkheid en verdriet. Spelen doen ze overigens overal. Op
verjaardagsfeesten en bruiloften,
herdenkingsbijeenkomsten en
begrafenissen, in theaters, kerken, op festivals, in rokerige cafés, straten, en nu dus in de kerk
aan het oude Wilhelminaplein
voor de Kunstkring Heemstede.
Het ensemble moest een toegift
geven, salonmuziek uit de jaren
60 tot 80. Heel braaf, passend in
de communistische invloedsfeer
van die tijd, tot het niet te remmen temperament weer opleeft
en iedereen in de zaal begint met
de tenen op te veren en met de
vingers te trommelen.
“Genieten van vandaag” , daarmee nodigde Monique KLompé na afloop iedereen uit naar
de Pauwehof om het glas te hef-

fen op een mooi jubileumjaar
van de Kunstkring Heemstede.
Zij liet vast iets los over de plannen om op zondagmiddag 1 juli tien kleine concerten te organiseren, uit te voeren door de
grote Heemsteedse orkesten,
met een finale van alle orkestleden samen op het Wilhelminaplein. Een ambitieus plan voor
de kunstkringleden, vrolijke bezoekers en nieuwe gezichten.
De Kunstkring organiseert naast
de theatervoorstellingen ook excursies naar musea, tentoonstellingen en culturele manifestaties. Als lid van de Kunstkring
ontvangt u het programmaoverzicht, kunt u thuis kaarten bestellen van door de Kunstkring geselecteerde voorstellingen in diverse schouwburgen en theaters. Toneel, concerten, musical, cabaret, dans, opera, wereldmuziek, soms met gereduceerde toegangskaarten, meestal met uitstekende plaatsen. De
contributie is voor dit jaar 17 euro. Voor informatie kunt u bellen:
023-5281348 en u kunt kijken op
de website: www.heemsteedsekunstkring.nl .
Ton van den Brink

Diensten
Bavo en
Hemelvaart
Heemstede – Op zaterdag
14 januari vindt om 19.00 uur
een eucharistieviering plaats
met A. Hendriks in de Heilige
Bavokerk aan de Herenweg.
Op zondag om 10.00 uur is er
eveneens een eucharistieviering met A. Hendriks, met medewerking van het Bavokoor.
In de Hemelvaartkerk aan
het Valkenburgerplein wordt
op zondag 15 januari een eucharistieviering gehouden om
9.00 uur, gevolgd door een eucharistieviering om 10.30 uur
met F. Geels.
Op donderdag 19 januari is er
Open Huis met een eucharistieviering. Een en ander vindt
plaats om 14.00 uur in de Heilige Bavo.

noman’. Bernlefs boeken gáán
altijd ergens over en zijn prettig
leesbaar, helder en vaak ouderwets spannend. Hij weet gevoelige snaren te raken. Flip Hammann gaat deze middag in gesprek met Bernlef waarbij diens
laatste roman, ‘De een zijn dood,’
uitvoerig aan de orde komt.
Zondag 22 januari, aanvang 15.00
uur in Het Oude Slot, ingang aan
de Ringvaartlaan, Heemstede.
Toegang: 16,00/14,00. Reserveren: www.podiumoudeslot.nl of
06-13133626.

Foto: Leo van Noort.

Kunstkring begint nieuwjaar
met Balkanmuziek

Heemstede - Het werd hoogste tijd om de bekroonde schrijver Bernlef uit te nodigen voor
een literaire matinee van Podium Oude Slot. Op zondagmiddag 22 januari is het zover, dan
komt Bernlef naar Heemstede.
Op deze literaire middag wordt
hij geïnterviewd door Flip Hammann. Drs. P.J.L.M. (Flip) Hammann studeerde Nederlandse
taal- en letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is al
jaren leraar Nederlands, recensent voor het tijdschrift ‘Boek’ en
docent aan de Volksuniversiteit
in Haarlem.
Bernlef debuteerde in 1959 als
dichter met ’Kokkels’ en in hetzelfde jaar als prozaïst met ‘Stenen spoelen’. In 1984 werd hij bij
het grote publiek bekend met
zijn roman ‘Hersenschimmen’,
waarin hij het dementeringsproces uitvoerig beschrijft vanuit het oogpunt van een dementerende man. Deze roman werd
in 1987 verfilmd. Poëzie, verhalen
en romans behoren tot Bernlef’s
oeuvre. Hij schreef in 2008 het
Boekenweekgeschenk ‘De pia-

Petrakerk
Heemstede - Op zondag 15 januari is er een viering in de Petrakerk aan de Limburglaan 3.
De dienst begint om 10.00 uur
en staat onder leiding van ds. H.
van de Velde uit Voorthuizen. Er
is kinderopvang voor de kleinsten en Bijbelklas voor de kinderen van de basisschool.

Mogelijke inbreker
Heemstede - Maandagochtend omstreeks 08.30 uur kwam
de melding binnen bij de politie
dat er mogelijk was ingebroken in een woning aan de Johan
Wagenaarlaan. Getuigen hadden
een man zien wegrennen nadat
hij over een hek klom. De agenten hebben naar de man gezocht, maar deze is nog niet aangetroffen. Mogelijk rijdt de man
in een witte bestelauto. Getuigen
worden verzocht contact op te
nemen met de politie in Heemstede via 0900-8844.
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Foto: Michel van Bergen.

Reconstructie Herenweg/
Zandvoortsel aan gestart

Oud Oranje met Edwin
Van der Sar wint van HFC
Regio - Gelegenheidscoach
Sjaak Swart had weer een prachtige selectie aan topfitte spelers
weten te strikken voor de jaarlijkse Nieuwjaarswedstrijd tegen
de Koninklijke HFC. Grote trekker was zaterdagmiddag natuurlijk Edwin van der Sar die voor de
eerste maal na zijn actieve periode als voetbalprof weer een wedstrijd tussen de palen stond. Hij
liet zien dat hij het vak nog niet
was verleerd. Zijn timing en de
wijze waarop hij naar de grond
gaat toont de ware vakman. Ook
voor en na de wedstrijd nam “de
gentlemenvoetballer” alle tijd om
de grote schare aan supporters
van een handtekening te voorzien of met hen op de foto te
gaan. Zijn collega’s kwamen al
onder de douche vandaan toen
Van der Sar pas de kleedkamer
bereikte.
De wedstrijd zelf was het aanzien meer dan waard. HFCcoach Pieter Mulders wil altijd
winnen en de oud Oranjemannen moesten dan ook flink aan
de bak. Aan de kant van HFC
had Mulders wel 14 kansen genoteerd, waarvan er maar eentje
werd verzilverd. In de competitie gaan de HFC-spelers harder
de duels in, maar bij de Nieuwjaarswedstrijd is dat niet gepast.
Door de ex-internationals te laten voetballen, kwam het publiek
ruimschoots aan haar trekken.
In de eerste minuut stelde Bart
Nelis Van der Sar op de proef.
Ook Oranje kreeg al snel kans
om de score te openen maar
Richard Witsche verzuimde de
trekker over te halen. Ook Michael Mols kwam bijna aan een
treffer toe. Carlos Opoku was
hem net iets te slim af.
Dat de leeftijd gaat tellen bleek
in de elfde minuut. Martijn TjonA-Njoek was veel te snel voor
Rob Witsche en stoomde door

naar de eerste paal. Hoewel Van
der Sar uitstekend stond opgesteld wist Martijn de bal toch
knap in de verre hoek te prikken, 1-0. HFC was sterker maar
de oud Oranjespelers kunnen
met een of twee passes het doel
van de tegenstander bereiken.
Na een van deze snelle uitvallen kon Martijn Reuser voorzetten. De inzet van Michael Mols
ging recht op doelman Van Rossum af. Na weer een vloeiende
aanval speelde Reggie Blinker
Richard Witsche aan. Vanaf de
linkerkant van het strafschopgebied krulde hij de bal met de buitenkant van zijn linker voet in de
rechter bovenhoek, 1-1. Dit was
een doelpunt waar de 5000 toeschouwers voor waren gekomen.
Na de rust mochten zes andere selectiespelers hun opwachting maken in het team van HFC
en ook de ex-internationals gebruikten de gehele reservebank aan spelers. De jonge Jasper Wille kwam oog in oog te
staan met Ronald De Boer en
Arthur Numan, een prachtige ervaring natuurlijk. Ook nu hielden de ploegen elkaar goed in
evenwicht, toch maakte HFC de
meeste kans op de overwinning.
Mogelijkheden en kansen werden echter niet verzilverd. Dan
was er natuurlijk altijd nog Van
der Sar die iedere voorzet, met
zijn lengte van 1,92 moeiteloos
onderschepte.
Pierre van Hooijdonk is en blijft
een smaakmaker, alleen al vanwege zijn fluwelen vrije trap. Dat
hij het kunstje nog niet is verleerd bewees hij in de 58ste minuut. Doelman Brian Van der
Werff kreeg een vrije trap van
Van Hooijdonk niet onder controle en Martijn Reuser was er
als de kippen bij om de terugspringende bal snoeihard in het
doel te jagen, 1-2. Luttele mi-

nuten laten was het weer Van
Hooijdonk die Van der Werff nu
een kans bood op revanche. Met
een formidabele redding hield
hij de ex-internationals van een
derde doelpunt af.
De Oranjemannen hebben laten
zien technisch nog heel erg goed
te kunnen voetballen al is de
snelheid iets minder. De spelers
van HFC zijn niet alleen een ervaring rijker, maar weten nu ook
dat zij deze gelouterde profs prima partij kunnen geven. Na afloop ontving Van der Sar de wisselbeker uit handen van HFCvoorzitter Gert-Jan Pruijn. Op het
HFC-terrein was het nieuwjaarsfeest intussen al in volle gang.
Eric van Westerloo

Heemstede - Maandagmiddag gaf wethouder Christa Kuiper het startsein voor fase 2 van
de reconstructie van de Herenweg door met projectleider Hans
Lamers een bouwbord te onthullen in het gazon op de hoek van
de Herenweg/Zandvoortselaan.
Christa Kuiper zei in haar korte woordje dat de afsluiting van
dit drukke verkeersknooppunt
ingrijpende gevolgen voor het
verkeer heeft. Vandaar de plaatsing van twee grote bouwborden, een week van tevoren. Het
bord bij het kruispunt wordt, als
dit deel wordt afgesloten, verder op de Zandvoortselaan nabij de Leidsevaartweg geplaatst.
Het andere bord komt op de
Heemsteedse Dreef, bij de kruising met de Lanckhorstlaan om
de werkzaamheden en de gevolgen zo breed mogelijke bekendheid te geven.
De werkzaamheden, die op 16
januari starten en als het weer
meewerkt tot eind maart 2012
duren, hebben grote gevolgen
voor het verkeer. Het kruispunt
Herenweg/Zandvoortselaan/
Lanckhorstlaan is van 16 januari tot eind februari 2012 afgesloten voor alle verkeer. En het
wegdeel tussen dit kruispunt en
de gemeentegrens met Haarlem
is tot en met maart 2012 afgesloten. Het werk vindt zowel onder als boven de grond plaats.
De riolering wordt vervangen,
het kruispunt krijgt een nieuwe
inrichting en nieuwe verkeerslichteninstallatie. Het westelijke, brede wegdeel bij de oversteek Herenweg - Laan van Rozenburg, wordt voorzien van
verkeerslichten. Daarnaast worden er nieuwe fiets-paden aangelegd. Op de fietsomleidingsborden vindt u QR codes die
u na het scannen naar de projectpagina van de gemeente leiden. Volgens Harry van Hoorn

van de gemeente een landelijke primeur bij wegwerkzaamheden. De aannemer van dit karwei
is KWS, Volker Wessels, zij waren gewoon de goedkoopste en
maakten al een fraaie indruk met
de eerste fase Herenweg naar
de Koediefslaan en de rotonde
Herenweg/Kerklaan. Voor de
gemeente houden Ed Bultje en
Patric Busking de werkzaamheden in de gaten. Actuele informatie over de werkzaamheden vindt
u op www.heemstede.nl >Plannen en projecten>Reconstructie
Herenweg.
Omleidingen
Vanaf de Westelijke Randweg uit
Haarlem wordt het autoverkeer
omgeleid via de Spanjaardslaan,
Heemsteedse Dreef, Camplaan
en de Van Merlenlaan. Verkeer
uit Zandvoort en Bloemendaal
wordt via de Leidsevaartweg en
Westelijke Randweg naar deze
omleidingsroute geleid. Fietsers
richting de Heemsteedse Bloemenwijk en het Coornhertlyceum kunnen gewoon gebruik maken van de oversteek Adriaan
Pauwlaan - Herenweg - Laan
van Rozenburg.
De bushaltes van lijn 50 en 51
op de Herenweg tussen Wagenweg en Van Merlenlaan komen
te vervallen. Reizigers kunnen
opstappen bij één van de haltes
op de Heemsteedse Dreef of de
tijdelijke halte op de kruising Herenweg – Van Merlenlaan. Voor
de lijnen 4 en 7 zijn omleidingsroutes ingesteld. Reizigers van
lijn 4 moeten rekening houden
met een langere reistijd.
Een mevrouw die de onthulling
van het bouwbord gadesloeg zei
wat mompelend dat we wel even
door de zure appel moeten bijten, maar dat die rotonde er toch
maar mooi bijligt. Of het hier ook
zo mooi zal worden?
Ton van den Brink

Wethouder Christa Kuiper met projectleider Hans Lamers.
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Spinnen voor Alpe d’HuZes
door HBC voetbal
Heemstede - Op de voetbalvrije
zondag van 8 januari werd er door
HBC voetbal senioren in Nieuw
Groenendaal een spinning activiteit voor het goede doel georganiseerd. Het initiatief kwam van
het derde zondagteam van HBC.
Hun coach Ron Olijdam is in oktober getroffen door een ongeneselijke vorm van kanker. Terwijl
hij zelf al in 2010 en 2011 actief
meedeed in de strijd tegen kanker, door deel te nemen aan de
Alpe d’HuZes. Voor de 2012 versie was hij al ingeschreven, maar
zelf zal hij er niet meer aan mee
gaan doen. In zijn plaats gaan zijn
familieleden, fietsend en rennend
de berg op. Zij zijn lid van het
vooral uit Hoofddorpers bestaande team Groot-Verzet.
De opzet was dat teams van 6
personen een fiets voor 60 euro
zouden gaan huren. Daarnaast
was het mogelijk om je te laten
sponsoren. Dat laatste werd dan
ook ruim gedaan. In totaal waren er 25 teams aanwezig om de
24 aanwezige fietsen te vullen.
Dit alles kon gerealiseerd worden doordat “Nieuw Groenendaal” geheel gratis hun accommodatie ter beschikking stelde
en ook nog zorgde voor deskun-

dige spinning-instructeurs. Naast
de sponsoring van accommodatie en instructeurs was er nog
een belangrijke sponsor. AH XL
uit Hoofddorp sponsorde de hele horeca afdeling. Drank en hapjes konden daarom voor een zeer
aantrekkelijke prijs verkocht worden. Overigens was een groot
deel van de leiding en teamleiders van AH XL ook aanwezig
om actief deel te nemen aan deze speciale dag (zie foto, gemaakt
door Hans van der Weijden).
Er werd in 7 sessies gespind, 25
minuten per sessie. Voor menigeen een heftige eerste ervaring
met deze sport. Moeizaam konden zij na het spinnen de trap
af komen. Beneden kon er onder het genot van een hapje en
drankje bijgekomen worden. In
de spinningzaal lag het hoogtepunt aan het einde van de middag. Onder aanvoering van de
spinninginstructeur (door sommige het BEEST genoemd) waren de laatste 7 minuten de heftigste. Ondersteund door de tophit van Meatloaf: Paradise by the
dashboard light, gingen de kelen
en gashandels vol open.
De sfeer in de spinningzaal was
geweldig. Elke ronde waren er

25 man zich in het zweet aan het
fietsen. Zij werden luid aangemoedigd door hun teamgenoten
die met een drankje in de hand
de zaal helemaal vulden. Een kleine 200 man waren aanwezig, verdeeld over de spinningzaal en
de ontvangstruimte. Zij zorgden
voor een prachtige opbrengst van
3000 euro.
Het hele bedrag gaat naar team
Groot-Verzet en Alpe d’HuZes.
Een stichting die in 6 jaar tijd
uitgegroeid is tot de op één na
grootste organisatie die geheel
door vrijwilligers geleid wordt ter
wereld. In 2011 werd het fantastische eindbedrag van 20,1 miljoen euro behaald. De Stichting Alpe d’HuZes hanteert een
strikt antistrijkstokbeleid: alle giften gaan voor 100% naar het onderzoeksfonds. Overigens kan er
ook privé gesponsord worden via
de speciale actiesite: http://deelnemers.alpe-dhuzes.nl/acties/
ronolijdam/ron-olijdam/. Hier is
ook meer te lezen over de deelnemers.
Een zeer geslaagde dag werd afgesloten door een grote groep
vrijwilligers die de accommodatie weer schoon en netjes achterlieten.

HPC steelt de show
Heemstede - Zaterdag vond
in Alkmaar de negende editie plaats van de spectaculaire nieuwjaarsshow synchroonzwemmen van de Kring NoordHolland.
Negen verenigingen zijn maandenlang bezig geweest met de
voorbereidingen om een prachtig optreden neer te zetten. Met
de nieuwjaarsshow gaat het
niet om het winnen van een
prijs, maar om de prestige. Iedere vereniging kan laten zien
wat zij in huis heeft. Omdat dit
ongelofelijk veel tijd en inzet
van iedereen vergt, wordt deze
show eens in de drie jaar gehouden. Uiteraard probeert iedere vereniging er iets speci-

ger, Svetlana Khatchatrian,
Aniek Antvelink, Sterre van der
Jagt en Daniëlle Resoort maakten er een prachtig spektakel van! Groot was dan ook de
schok toen midden in het optreden de muziek er plotseling
mee stopte. Even wist niemand
meer wat te doen. De spanning
die ontstond was in het publiek
voelbaar. Hoe moest dit worden
opgelost? Dankzij het kordate optreden van trainster Joyce Vollenga die zelf ook mee
zwom, werd de draad in notime weer opgepakt en werd
er verder gezwommen alsof er
niets was gebeurd!
Na de eerste show kreeg iedereen een lekker bordje patat en

aals van te maken en de onderwerpen liepen dan ook erg uiteen. Van A Chorus Line en Mary Poppins tot de Olympische
Spelen.
Nynke Muller, trainster van
HPC, fungeerde in haar rol
als voorzitter van de Kring,
als spreekstalmeester. In een
prachtige galajurk praatte zij de
optredens aan elkaar.
De bijdrage van HPC Heemstede stond in het teken van piraten. Op de muziek van de Pirates of the Caribbean ervaarde
het publiek hoe het er aan toe
gaat in de wereld van ruige zeelieden, zeerovers en gevechten
te water. Ditte Valk, Saskia Resoort-Schönhage, Wendy Vollenga, Elise Groenendijk, Tamara Schellingerhout, Marit Hoogland, Daisy Crabbendam, Nikita
van Groenigen, Daphne Groen,
Jade Kandelaar, Veerle Claassen, Danai Lytrokapi, Silke Bur-

werden de voorbereidingen getroffen voor de tweede show
die in de avond werd gehouden. Gelukkig ging het tijdens
die show wel goed met de muziek! Voor velen was dit de eerste keer dat zij in een nieuwjaarsshow mochten optreden en dat was toch wel heel
spannend. Wegens een blessure zwommen Mandy van der
Linden en Kimberley van Ravenswaaij niet mee maar iedereen hoopt dat zij over 3 jaar
wel weer mee kunnen doen.
Trainsters Jolanda Out, Christel
Hoogland, Edith van Ravenswaaij, Ellen Vollenga, Hannah
van der Jagt, Nynke Muller en
Joyce Vollenga verdienen een
groot compliment voor het samenstellen van de acht minuten durende uitvoering, de aankleding, de make-up en het
begeleiden van dit prachtige
optreden!

Selectie VEW overwintert op Texel
Heemstede - Voor de tweede keer dit seizoen is de selectie van VEW, dit keer aangevuld met een tiental A-junioren,
neergestreken op het mooie eiland Texel. Dit korte trainingsweekend luidt de tweede helft
van de competitie in. Ook stond
er een afscheid van twee spelers
op het programma: Robin Philippo en Bo van Ieperen, spelers van VEW-2, vertrekken deze week voor zes maanden naar
Indonesië.

Tijdens de winterstop hebben de
VEW-b junioren er een sponsor
bij gekregen, MyCom.

VEW-4- Hellas Sport 14.30 uur
BSM-vet- VEW-vet
14.30 uur
Bergos-a- VEW-a
12.00 uur

Het (inhaal-)programma voor
zaterdag 14 januari:
Roda-vet- VEW-vet
14.30 uur
HBC-a jun. VEW-a jun.13.00 uur

Ook zijn er nog een paar
andere activiteiten:
- 13 januari: klaverjassen. Aanvang 20.00 uur.

Het seniorenprogramma
voor zaterdag 21 januari:
VEW-1- Bl’daal-1
15.00 uur
VEW-2- Zandvoort
10.45 uur
DVVA- VEW-3
12.30 uur

- 28 januari: Hollandse avond in
het clubhuis. Van 20.00- 01.00
uur wordt er voornamelijk muziek gedraaid van Nederlandse
bodem.

Camping De Duindoorn in
IJmuiden heeft nog vaste plaatsen
Regio - Op camping De Duindoorn midden in
de duinen van IJmuiden aan Zee vindt een stukje vernieuwing plaats, komende maanden worden
de eerste nieuwe caravans geplaatst. De camping had al een deel vernieuwd, maar heeft ook
nog 120 kleinere plaatsen (8x8 meter) met daarop veel caravans die steeds ouder worden, sommige zijn wel 25 tot 30 jaar oud en hiervoor moest
een oplossing gezocht worden
om hier ook te kunnen vernieuwen. Niet alles in één keer maar
als iemand stopt of wil vernieuwen dan komt hier een nieuwe
caravan te staan. De huidige veluwetour caravans worden niet
meer gemaakt daarom heeft de
camping twee nieuwe varianten
laten ontwikkelen door de firma

Stekelbos in de maat 7.5x3.1 meter, een stacaravan
en een mini-chalet die beiden in alle luxe voorzien
door o.a. een complete badkamer, keuken, geiser voor warm water en kunststof kozijnen. Op de
vaste plaats mogen de mensen zelf hun tuin aanleggen en een schuurtje plaatsen dat in de winter mag blijven staan, zo hoeft er minimaal opgebouwd en afgebouwd te worden. Alle vaste plaatsen zijn voorzien van elektra- ,
water- en rioleringsaansluiting,
de camping is zoveel mogelijk autovrij en dat is een feest
voor de kinderen. Honden mogen niet op de camping komen.
Er zijn nog een paar vaste plaatsen en caravans vrij die u op afspraak kunt bezichtigen, zie de
advertentie in deze krant.
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Cultuur

Agenda

Heemstede/
Bennebroek
Exposities
Tot en met 20 januari
• Cursisten-expositie bij
Casca in de Molenwerf, Molenwerfslaan 11 in Heemstede.
Tot en met
vrijdag 27 januari
• Expositie van kunstenaar
Hans Elsas in de foyer van
de Luifel, het sociaal cultureel centrum van Casca aan
de Herenweg 96, Heemstede.

Tot en met dinsdag
31 januari
• Keramiek van Ineke
Hoekstra en schilderijen
van Jenny Klevering in het
voormalige gemeentehuis van
Bennebroek, Bennebroekerlaan 5, 1 december t/m 31 januari. Te zien maandag t/m
vrijdag 08.30-12.30 en woensdag 13.30-16.30 uur.

Liza Ferschtman (viool) geven concert in de Oude Kerk
op het Wilhelminaplein in
Heemstede, 20.15 uur. Kaarten: 21,50/19,50. Reserveren:
www.podiumoudeslot.nl
of
06-13133626.
Zondag 15 januari
• Het Etta Ensemble geeft
een theeconcert in de Oude
Kerk aan het Wilhelminaplein
in Heemstede, 15.00 uur.
Entree gratis, collecte na afloop.

Tot en met
donderdag 29 maart
• Expositie Japanse bruidskimono’s in KG locatie zuid,
Boerhaavelaan 22 in Haarlem.

Zaterdag 28 januari
Potitco Mama Uil, een
voorstelling met aanstekelijke liedjes voor kleuters in
de bibliotheek in Bennebroek,
10.00 uur. Entree 2,50.
Informatie:
www.bibliotheekduinrand.nl.

Regio
Exposities
Tot en met
zondag 15 januari
• Nieuwe leden KZOD exposeren in De Waag, Spaarne 30 in Haarlem, donderdag
t/m zondag 13.00-17.00 uur.

Tot en met dinsdag 3 april
• Expositie acrylschilderijen van Annelie Versteeg in
de Sanquin Bloedbank, Boerhaavelaan 22 in Haarlem.
Tot en met 29 april

• Platen uit Atlas van Huet
in museum Cruquius.
Informatie: www.museumdecruquius.nl.

Muziek

• Nationale Voorleesdagen:

Vrijdag 20 januari
• Lenny Kuhr in Theater de
Luifel, Herenweg 96 in Heemstede, 20.15 uur. Informatie: www.theaterdeluifel.nl of
023-5483838.

om 14.30 wordt in bibliotheek
Heemstede voorgelezen uit
het boek ‘Kleine Uil’ van Chris
Haughton, voor kinderen vanaf 3 jaar. Informatie:
www.bibliotheekhaarlem.nl.
In bibliotheek Bennebroek
wordt voorgelezen uit ‘Mama kwijt’ van dezelfde auteur,
15.00-15.45 uur.
Informatie:
www.bibliotheekduinrand.nl.
Donderdag 19 januari
Lezing over de wortels
van ons morele gedrag
door Prof. Dr. Piet Drenth in
Het Trefpunt aan het Akonietenplein in Bennebroek, 20.00
uur. Entree 5 euro.

•

Muziek

• Concert van het Nova EnZaterdag 14 januari
• Enrico Pace (piano) en

Tot en met 29 februari
• Expositie ‘De mens en zijn
gedoe’ van Christine Peursum in bibliotheek Centrum,
Gasthuisstraat 32 in Haarlem.

•

Diversen

Woensdag 18 januari
• Joke Linders en Janneke
van der Veer vertellen over
de dichter Han G. Hoekstra
bij boekhandel Blokker aan de
Binnenweg 138 in Heemstede,
10.30 uur. Reserveren:
023 - 5282472. Zie ook:
www.boekhandelblokker.nl.

dijk in Raadhuis Heemstede.
Te bezichtigen op werkdagen.

Lezing ‘Toeren langs tuinen en parken in Middenen Noord-Duitsland’ van
Groei en Bloei Bennebroek
in Het Trefpunt van de Protestantse Kerk, Akonietenplein 1
in Bennebroek, 20.00 uur. Entree gratis. Informatie: 0235849266.
Zondag 22 januari
Literaire matinee met
Bernlef in Het Oude Slot in
Heemstede, 15.00 uur. Toegang: 16,00/14,00. Reserveren: www.podiumoudeslot.nl
of 06-13133626.

Donderdag 19 januari
• Carel Kraayenhof en Juan
Pablo Dobal brengen Argentijnse muziek in de
Oude Kerk, Wilhelminaplein in
Heemstede, 20.15 uur.
Toegang: 21,50/19,50. Reserveren: www.podiumoudeslot.
nl of 06-13133626.

Tot eind januari

•

•

Zaterdag 21 januari
• Cabaretier Pieter Derks in
Theater de Luifel, Herenweg
96 in Heemstede, 20.15 uur.
Informatie: www.theaterdeluifel.nl of 023-5483838.

• ‘Huizen’ van Co Hoogen-

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

Theater

semble in de Bavokerk, Herenweg 88 in Heemstede,
20.00 uur. Entree 1 euro, het
ensemble houdt na afloop collecte.

Vrijdag 20 januari
• Lezing Jaap Scholten over
zijn boek ‘Kameraad Baron’
bij Boekhandel Blokker, Binnenweg 138 in Heemstede,
20.00 uur. Entree 5 euro. Aanmelden: 023-5282472 of info@boekhandelblokker.nl.

Tot zondag 22 januari
• Expositie ‘De bruid van
Leopold’, in de schaduw van
een ziekte in het Dolhuys,
Schotersingel 2 in Haarlem.
Informatie: www.hetdolhuys.nl.
Zondag 22 januari
tot zondag 26 februari
• Werk van Caren van Herwaarden en Sandra Kruisbrink in Galerie 37, Groot Heiligland 37 in Haarlem.

Tot en met eind januari
• Expositie ‘De Universele
Mens’ in het Zandvoorts Museum, Swaluëstraat 1 in Zandvoort. Informatie:
www.zandvoortsmuseum.nl.

Zondag 15 januari
• Nieuwjaarsconcert in Sociëteit Vereeniging, Zijlweg 1 in Haarlem door Wieke
Ubels (zang) en Gerrie Meijers
(piano), 12.30 uur.

Diversen
Dinsdag 17 januari
• Lezing over de poes in het
oude Egypte in de Vijverwegkerk aan de Vijverweg in Bloemendaal, 20.00 uur.

Zondag 22 januari
• Informatiebijeenkomst
over Bedevaarten naar
Lourdes in Parochie Johannes de Doper, Amsterdamstraat 59 in Haarlem, 14.00
uur.
Informatie: 023-5244132 of:
www.lourdesgroephaarlem.nl.

Nieuws

Informatie van de gemeente Heemstede, 11 januari 2012

Start reconstructie Herenweg fase 2
Ingrijpende gevolgen voor het verkeer

In deze uitgave:

Raadhuis:
Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede.
Telefoon 14 023. Fax (023) 548 57 00. E-mail:
gemeente@heemstede.nl Website: www.heemstede.nl

 
























 



    

   

 
 






 





  

    

 

   

De doorgang vanaf de Adriaan Pauwlaan naar de
Herenweg wordt al eerder, rond 11 januari, afgesloten;
hier komt een bouwkeet en wordt bouwmateriaal
opgeslagen.
Om sluipverkeer te voorkomen zijn in omliggende
wijken een aantal tijdelijke maatregelen genomen, zoals
het plaatsen van wegafzettingen in de Heemsteedse
Bloemenbuurt en het invoeren van eenrichtingsverkeer
in de Willem Klooslaan.

  
 

Afgesloten weggedeelten
Van 16 januari tot eind februari 2012 is het kruispunt
Herenweg-Zandvoortselaan-Lanckhorstlaan afgesloten
in combinatie met het deel van de Herenweg tot en
met kruising met de Koediefslaan. Dit deel gaat naar
verwachting begin maart weer open.
Van 16 januari tot en met eind maart 2012 is de
Herenweg tussen het kruispunt HerenwegZandvoortselaan-Lanckhorstlaan en de gemeentegrens
met Haarlem afgesloten.

  





























 
 
 

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

 




 





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

 

   



Adresgegevens en openingstijden






www.heemstede.nl





24 uur per dag,
7 dagen per week,
365 dagen per jaar

Vanaf de Westelijke Randweg uit Haarlem wordt
het autoverkeer omgeleid via de Spanjaardslaan,
Heemsteedse Dreef, Camplaan en de Van Merlenlaan.
Verkeer uit Zandvoort en Bloemendaal wordt via de
Leidsevaartweg en Westelijke Randweg naar deze
omleidingsroute geleid.
Vervolg op pag. 2



- Commissie Ruimte behandelt
bestemmingsplannen

Omleidingen
Auto’s



- Voorzie uw rolemmer
van de juiste sticker

Op maandag 16 januari start de reconstructie
van de Herenweg fase 2. In verband hiermee
is het kruispunt Herenweg/Zandvoortselaan/
Lanckhorstlaan (N201) vanaf 16 januari
ongeveer zes weken afgesloten voor alle
verkeer. Het kruispunt gaat begin maart weer
open. Het deel van de Herenweg vanaf het
kruispunt tot aan de gemeentegrens met
Haarlem blijft tot circa eind maart afgesloten.
Om technische redenen en om het werk in
korte tijd te kunnen afronden en zo de periode
van overlast zo kort mogelijk te houden is
gekozen voor deze gehele afsluiting. Als het
weer meewerkt, zal het werk eind maart 2012
gereed zijn.

  

- Werk aan de Weg



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.
Volg ons op:
heemstedetweet
facebook.com/gemeenteheemstede
HeemstedeConnect (groep)
www.youtube.com/gemeenteheemstede

HeemstedeNieuws in een nieuw jasje
Zoals eerder aangekondigd ontvangt u HeemstedeNieuws voortaan in een nieuw jasje. De vernieuwde
huisstijl sluit aan bij de nieuwe website. Naast

HeemstedeNieuws zijn ook de gemeentegids voor
2012 en de begrotingskrant al in de vernieuwde
huisstijl vormgegeven.

Voorzie uw grijze rolemmer vóór 30 januari
van de juiste sticker!
Eind december 2011 ontving u als inwoner van
Heemstede de nieuwe afvalkalender voor 2012.
Net als in voorgaande jaren hebben gebruikers van
grijze rolemmers een nieuwe sticker ontvangen
bij de afvalkalender. Deze sticker moest direct na
ontvangst op het deksel van de grijze rolemmer
worden aangebracht. Als u dit nog niet gedaan heeft,
verzoeken wij u dit alsnog te doen (De Meerlanden
zorgt tijdens de eerste controlerondes voor een sticker
op uw rolemmer met het jaartal 2012).

vervolg van Herenweg pag 1

Openbaar vervoer
De bushaltes van lijn 50 en 51 op de Herenweg tussen
Wagenweg en Van Merlenlaan komen te vervallen.
Reizigers kunnen opstappen bij één van de haltes
op de Heemsteedse Dreef of de tijdelijke halte op de
kruising Herenweg - Van Merlenlaan.
Voor de lijnen 4 en 7 zijn omleidingsroutes ingesteld.
Reizigers voor lijn 4 moeten rekening houden met een
langere reistijd.
Op www.connexxion.nl vindt u actuele informatie
over de gewijzigde dienstregeling voor de buslijnen 4,
7, 50 en 51. U kunt voor een reisadvies ook kijken op
www.9292.nl.

Fietsers
Fietsers richting de Heemsteedse Bloemenwijk en het
Coornhertlyceum kunnen gewoon gebruik maken van
de oversteek Adriaan Pauwlaan - Herenweg - Laan van
Rozenburg.

Werkzaamheden
In de periode 2011-2015 wordt de gehele Herenweg
opnieuw ingericht en verkeersveiliger gemaakt. Het
werk wordt in vier fasen uitgevoerd. In fase 2 wordt
het deel van de Herenweg tussen Koediefslaan tot aan
de gemeentegrens met Haarlem aangepakt. Het werk
vindt zowel onder als boven de grond plaats.
De riolering wordt vervangen, het kruispunt krijgt een
nieuwe inrichting en nieuwe verkeerslichteninstallatie,
en het westelijke (brede) wegdeel bij de oversteek
Herenweg – Laan van Rozenburg wordt voorzien
van verkeerslichten. Daarnaast worden er nieuwe
fietspaden aangelegd.

Informatie
Actuele informatie over de
werkzaamheden vindt u op
www.heemstede.nl/plannenen-projecten. Of scan direct
de QR-code.

In 2012 moeten de grote rolemmers met een inhoud
van 240 liter voorzien zijn van een roze sticker. De
kleine rolemmer heeft een appelgroene sticker nodig.

Wij gaan ervan uit dat u inmiddels aan ons verzoek
heeft voldaan, want vanaf 31 januari 2012 worden
grijze rolemmers die niet voorzien zijn van een juiste
sticker niet meer geleegd. Een aangeboden rolemmer
zonder juist sticker krijgt dan een rood label. Dit houdt
in dat u als aanbieder het afval zelf naar de milieustraat
moet brengen of alsnog de juiste sticker moet gaan
plakken en wachten tot de volgende aanbieddag.
Heeft u nog vragen over het gebruik van de sticker,
de grijze rolemmer of de afvalkalender?
Neem dan contact op met de afdeling
Publieksinformatie van De Meerlanden via
telefoonnummer (0297) 38 17 17.

In de eerste weken van januari worden alle
aangeboden grijze rolemmers die nog geen
juiste sticker hadden, voorzien van een geel
waarschuwingslabel. Op dit label staat het verzoek
om alsnog de in december aangeboden sticker aan te
brengen.

Werk aan de Weg
Adriaan Pauwlaan-Herenweg Van 11 januari tot
begin april 2012 is het kruispunt Adriaan Pauwlaan
– Herenweg afgesloten voor autoverkeer. Op deze
plek staat gedurende het project ‘Reconstructie
Herenweg, fase 2’ de directiekeet van de aannemer.
Fietsers kunnen gewoon gebruik maken van de
oversteekplaats richting de Laan van Rozenburg.
Kruispunt Herenweg-Zandvoortselaan-Lanckhorstlaan
Van 16 januari tot eind februari 2012 is het kruispunt
Herenweg-Zandvoortselaan-Lanckhorstlaan
afgesloten in combinatie met het deel van de
Herenweg tot en met kruising met de Koediefslaan.
Op de Lanckhorstlaan vindt de afsluiting plaats
ter hoogte van de Van Slingelandtlaan. De
Zandvoortselaan wordt afgesloten ter hoogte van de
kruising met de Amaryllislaan.
Van 16 januari tot en met eind maart 2012 is
de Herenweg tussen het kruispunt HerenwegZandvoortselaan-Lanckhorstlaan en de
gemeentegrens met Haarlem afgesloten voor alle
verkeer.
Om sluipverkeer door de Heemsteedse Bloemenbuurt
te voorkomen worden op de kruispunten
Zandvoorter Allee - Fresialaan en Chrysanthemumlaan
- Lyceumlaan betonnen wegafzettingen geplaatst.
Fietsers kunnen wegafzettingen gewoon passeren.

Bouwaanvragen bij u in de buurt?
www.heemstede.nl

Gedurende de afsluiting van de werkvakken zijn
diverse omleidingsroutes ingesteld voor fietsers,
auto’s, openbaar vervoer en vrachtverkeer.
Uitgebreide informatie over de werkzaamheden
leest u in deze krant.
Kruising Heemsteedse Dreef - Camplaan Op de
kruising Heemsteedse Dreef – Camplaan wordt
een proef genomen met maatregelen om de
verkeersveiligheid te verbeteren. Op delen van de
rijbaan van de Heemsteedse Dreef zijn betonnen
verkeersgeleiders geplaatst. De proef duurt tot april
2012.
Heemsteedse Dreef, tussen Wipperplein en Van
den Eijndekade Tot maart 2012 kan verkeershinder
ontstaan op de Heemsteedse Dreef tussen
Wipperplein en Van den Eijndekade. Vanwege
bouwwerkzaamheden heeft de projectontwikkelaar
ontheffing gekregen voor het gebruik van 1 rijbaan.
De afzetting kan plaatsvinden op nog nader te
bepalen dagen tussen 9.00 en 15.00 uur en na
18.00 uur.

Commissie Ruimte behandelt bestemmingsplannen
In haar vergadering van donderdag 12 januari
bespreekt de commissie Ruimte de
bestemmingsplannen ‘Woonwijken Zuidoost’ en
‘Woonwijk Slottuin Heemstede’.
• Voor ‘Woonwijken Zuidoost’ (omgeving van het
Valkenburgerplein, de Indische Wijk, het terrein van
Meer en Bosch, het terrein van het Sportpark en de
wijk Merlenhoven) is een ontwerpplan opgesteld. Na
de behandeling door de commissie Ruimte wordt
het plan ter inzage gelegd.
• ‘Woonwijk Slottuin Heemstede’ betreft het
nieuwbouwplan voor 95 woningen op het terrein
van het voormalige Novacollege bij de Cruquiusweg.
Het is de verwachting dat de gemeenteraad
het bestemmingsplan hiervoor eind januari zal
vaststellen.
Beide bestemmingsplannen kunt u inzien via de
gemeentelijke website: www.heemstede.nl > wonen
> verbouwen > bestemmingsplannen. Met de
gemeentelijke viewer kunt u op detail inzoomen en
zien wat de regels zijn voor een bepaald stuk grond.

U kunt tijdens de openbare vergadering van de
commissie Ruimte inspreken over bovenstaande (en
andere) onderwerpen. De vergadering vindt plaats
op 12 januari 2012 om 20.00 uur in de Burgerzaal van
het Raadhuis. U bent van harte uitgenodigd hierbij
aanwezig te zijn.
De volledige agenda van deze vergadering en
informatie over het spreekrecht vindt u op
www.heemstede.nl. Meer weten? Neem contact
op met de raadsgriffie, telefoon (023) 548 56 46, of
e-mail: raadsgriffier@heemstede.nl

Heemstede heeft één centrale plek waar u voor al uw
vragen op het gebied van wonen, 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
maatschappelijke 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 08.30 en 13.00 uur kunt u,
zonder afspraak, bij het Loket langskomen. U kunt ons
ook bellen om uw vraag te stellen.
Loket Heemstede
Raadhuis, Raadhuisplein 1
Telefoon (023) 548 30 40
Openingstijden: ma. tot en met vrij.
van 08.30 tot 13.00 uur.

Omgevingsvergunning
Aanvragen omgevingsvergunning
Omgevingsvergunning voor bouwen
Kerklaan 57A het plaatsen van een vluchttrap op de
1e verdieping naar de begane grond en het vergroten
van het balkon 2012.008
ontvangen 29 december 2011
De beslistermijn voor bovengenoemde aanvraag is 8
weken vanaf ontvangst van de aanvraag.

Omgevingsvergunning voor bouwen, slopen en
kappen
naast Glipper Dreef 194 het bouwen van een
woonhuis, het slopen van een botenhuis en kappen
van een aantal bomen 2012.002
ontvangen 23 december 2011

De beslistermijn voor genoemde aanvragen is 8 weken
vanaf ontvangst van de aanvraag.
De aanvragen liggen vanaf 12 januari 2012 van
maandag tot en met donderdag van 08.30 - 17.00 uur
en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de
afdeling Bouw- en Woningtoezicht (Raadhuisplein 1).

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning
In het kader van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht hebben wij besloten voor de
volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met
een termijn van 6 weken:

Camplaan 14 het plaatsen van een dakopbouw op het
zijgeveldakvlak 2011.326
ontvangen 28 november 2011
Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar
maken. Zie kader.

Voornemen verlenen omgevingsvergunning
voor afwijking van het bestemmingsplan
Wij zijn voornemens voor onderstaande bouwplannen
een omgevingsvergunning voor afwijking van het
bestemmingsplan te verlenen:
Dr. Droogplein 1 het plaatsen van een erfafscheiding
2011.322
Camplaan 14 het plaatsen van een dakopbouw op het
zijgeveldakvlak 2011.326
Cruquiusweg 37 het realiseren van een fitnessruimte
2012.010

Omgevingsvergunning voor kappen

Dr. Droogplein 1 het plaatsen van een erfafscheiding
2011.322
ontvangen 28 november 2011
Cruquiusweg 37 het realiseren van een fitnessruimte
2012.010
ontvangen 20 december 2011

N.K.J. van Waasplein 7 het kappen van een treurwilg
2012.004
ontvangen 28 december 2011
Lucas van Leijenlaan 15 het kappen van een
metasequoia 2012.005
ontvangen 24 december 2011
Sumatrastraat 8 het kappen van een Japanse kers
2012.007
ontvangen 28 december 2011

De beslistermijn wordt verlengd in verband met ons
voornemen een omgevingsvergunning te verlenen
voor afwijking van het bestemmingsplan. In dit kader
krijgen belanghebbenden de gelegenheid vooraf
zienswijzen in te dienen (zie hieronder) waardoor de
reguliere beslistermijn van 8 weken onvoldoende is.
Door dit besluit is de totale beslistermijn 14 weken
vanaf ontvangst van de aanvraag.

De beslistermijn voor bovengenoemde aanvragen is 8
weken vanaf ontvangst van de aanvraag.

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar
maken. Zie kader.

Verleende omgevingsvergunningen (verzonden

Omgevingsvergunning voor slopen

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning

Herenweg 18 het slopen van een loods 2012.001
ontvangen 21 december 2011
Dr. Schaepmanlaan 91 een deel van het huis slopen
2011.006
ontvangen 27 december 2011
Binnenweg 72 het slopen van het bijgebouw 2012.003
ontvangen 23 december 2011

6 januari 2012)
Omgevingsvergunning voor bouwen

In het kader van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht hebben wij besloten voor de
volgende aanvragen de beslistermijn te verlengen met
een termijn van 6 weken:

Brederolaan 9 het vergroten van een dakkapel op het
voorgeveldakvlak 2011.317
Binnenweg 141 het vervangen van de voorgevelpui
2011.333
Lanckhorstlaan 91 het plaatsen van een dakopbouw
2011.312

De beslistermijn voor bovengenoemde aanvraag is 8
weken vanaf ontvangst van de aanvraag.

De verzoeken liggen vanaf 12 januari 2012 gedurende
4 weken van maandag tot en met donderdag van
08.30 - 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur
ter inzage bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht
aan het Raadhuisplein 1. Belanghebbenden kunnen
hierover tijdens de periode van terinzageligging
zienswijzen aan de gemeente kenbaar maken.
Voor nadere informatie over het verzoek kunt u zich
wenden tot M. Jansen van de afdeling Bouw- en
Woningtoezicht, telefoon: (023) 548 57 52.

Omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken
bestemmingsplan
Oosterlaan 10 het bouwen van een 2e verdieping op
een woonhuis 2011.285

Omgevingsvergunning voor kappen

Van der Waalslaan 1 het kappen van 2 bomen
2011.332
Johannes Vermeerstraat 40 het kappen van een
conifeer en een berk 2011.336
t.h.v. Breitnerweg 3 het kappen van 3 prunnessen
2011.334

M. Vaumontlaan 14 het kappen van een witte berk
2011.330
Eykmanlaan 23 het kappen van een conifeer 2011.328
Kohnstammlaan 14 het kappen van een conifeer
2011.331

Omgevingsvergunning voor slopen
Binnenweg 72 het slopen van het bijgebouw 2012.003
De vergunningen liggen vanaf 12 jauari 2012 van
maandag tot en met donderdag van 08.30 - 17.00 uur
en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de
afdeling Bouw- en Woningtoezicht (Raadhuisplein 1).
Belanghebbenden kunnen hiertegen bezwaar maken.
Zie kader.

Steunpunt vrijwilligerswerk
Zoekt u een vrijwilligersbaan of klus?
Heeft uw organisatie vacatures voor vrijwilligers?
Heeft u vragen over arbeidsvoorwaarden, rechten
en plichten? Of zoekt u een goede cursus/
workshop 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 di. t/m do. van 09.00 tot

12.00 uur, tel: (023) 548 38 24/26.
Digitale informatiezuil (dagelijks tijdens
openingstijden van de Luifel)
E-mail: steunpuntvrijwilligerswerk@casca.nl
Website: www.vrijwilligerswerkheemstede.nl

Regeling Alarmopvolging vervallen
De Regeling bereikbaarheid en beschikbaarheid
voor alarmopvolging gebouwen is per 1 januari 2012

vervallen. De regeling was een tijdelijke regeling voor
de duur van anderhalf jaar.

Op basis van het aantal alarmeringen in 2011 wordt de
Regeling geëvalueerd.

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

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

Overlast
Ook overlast van zaken als vandalisme en
geluidshinder kunt u doorgeven aan het meldpunt.
Voor een effectieve aanpak van dit soort meldingen
is het belangrijk dat u altijd eerst contact opneemt
met de politie. Bel hiervoor naar de meldkamer van de
politie: 0900-8844 (in gevallen van acute nood belt u
het alarmnummer 112). Als de overlast structureel is
én u vindt dat uw melding aan de politie onvoldoende
resultaat heeft, neem dan contact op met het
meldpunt van de gemeente. De gemeente zal uw
melding dan af- stemmen 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 meldnummer van de gemeente bellen:
(023) 548 57 62. Buiten deze tijden en in het
weekeinde vindt doorschakeling plaats naar een
telefoonbeantwoorder.

Bezwaar maken of uw mening/zienswijze kenbaar maken
Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen
een door de gemeente genomen besluit door binnen
zes weken na de verzenddatum, een gemotiveerd
bezwaarschrift te richten aan het college van
burgemeester en wethouders, Postbus 352, 2100 AJ
Heemstede. Een bezwaar moet zijn ondertekend en
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
aangegeven 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
verweten kan worden geen zienswijzen te hebben
ingediend. Richt uw beroepschrift binnen zes weken
na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd aan:

Rechtbank Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus
1621, 2003 BR Haarlem. Een beroepschrift moet zijn
ondertekend en 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).

