
De familie Tjaden las in de Heemsteder dat de dieren-
foto’s voorlopig ‘op’ zijn. Nu is het tijd voor winterfoto’s, 
schreven we. Deze keer wel een dier, maar ook winter, 
zoals te zien is. Een mooie overgang, zoals de familie Tja-
den zelf voorstelde. Te zien is hun boxer-mix Missy in een 
toverachtig Groenendaals bos eind december toen alles 
zo prachtig wit was buiten. “We hebben Missy overge-
nomen van mensen die geen nagels meer op het parket 
wilden hebben in hun nieuwe huis... we zijn reuze blij met 
haar, want na een verdrietige periode in ons leven fleurt 
zij ons gezin weer op met haar geweldige karakter! Nu 
alleen nog even leren om de bal los te laten...”
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Leden klankbordgroep botsen in raadszaal

Eerste ontwerp inrichting
Binnenweg roept weerstand op

Sant & Co kiest voor een profiel 
met een zogenaamde gemeng-
de rijloper. Hier delen de fietsers 
en de auto’s de rijbaan, met dien 
verstande dat auto’s nog alleen 
maar van zuid naar noord mo-
gen rijden en de fietsers beide 
richtingen kunnen gebruiken.
Aan  de twee zijden van de weg 
kunnen dan de parkeerplaatsen 
blijven bestaan en kan in het 
middengedeelte van de Binnen-
weg het schuin parkeren wor-
den vervangen door parkeren in 
de rijrichting.

Volgens de klankbordgroep blij-
ven er zo teveel gevaarlijke si-
tuaties bestaan voor de fietsers 
en in mindere mate ook voor de 
voetgangers. Zij pleit voor een 
vrij liggend fietspad, of het par-
keren aan één kant van de weg. 
Ook het situeren van een fiets-
pad tussen het trottoir en de 
parkeervakken zou een moge-
lijkheid zijn. Zij doen een drin-

gend beroep op de gemeente 
en Sant & Co om dit nader uit 
te werken. Ook binnen de poli-
tiek gaan stemmen op om deze 
variant nader te onderzoeken. 

Fietsersbond
Met het instellen van de klank-
bordgroep beoogde het ge-
meentebestuur draagvlak on-
der de bevolking te creëren. 
Hoe sympathiek ook, de Vrou-
wen Advies Commissie (VAC, 
geen leden) en de fietsersbond 
(145 leden) hebben nauwelijks 
draagvlak binnen de gemeente, 
blijkt uit de reacties op dit plan. 
Het COSBO vertegenwoordigt 
de ouderen en vormt samen met 
de vereniging Oud Heemstede 
Bennebroek de organisaties met 
een wat ruimere achterban. De 
winkeliers en de bewoners zijn 
de voornaamste belanghebben-
den. De jongeren -19 jaar en de 
middengroep tot 60 jaar, samen 
goed voor 70% van de inwo-

Heemstede - In opdracht van de gemeente heeft het Bureau 
Sant & Co een eerste plan opgesteld hoe de Binnenweg opti-
maal kan worden benut. Bij het opstellen van de eisen is o.a. 
uitgegaan van een verbetering voor de voetgangers en fiet-
sers. Volgens de ingestelde klankbordgroep beantwoordt dit 
eerste plan niet aan deze doelstelling.

ners, worden nergens gehoord, 
zo luidt de kritiek. Tijdens de 
inspraak verklaarde mevrouw 
Kaptein (namens de winkeliers 
en de bewoners) dat de fietsers-
bond de afspraak had geschon-
den om niets voortijdig naar 
buiten te brengen. Met een groot 
artikel in het Haarlems Dagblad, 
afgelopen week, heeft de bond 
dit aan haar laars gelapt. Hoe 
de straat ook wordt ingericht, 
er zullen altijd ontevreden inwo-
ners blijven die liever dit of juist 
dat beter zullen vinden.
Aan de gemeenteraad de taak 
om, met inachtneming van alle 
belangen, voor een aanvaard-
baar compromis te besluiten. 
Het nu getoonde eerste ontwerp 
laat een overzichtelijk en groe-
ne Binnenweg zien waarbij, op 
het oog, ruim voldoende ruimte 
is voor alle verkeersdeelnemers. 
Afgaande op datgene dat vanuit 
de politiek is verwoord, maakt 
de optie met de gemengde rij- 
loper een grote kans. Tot de fei-
telijke start van de renovatie, in 
de loop van 2009, zullen er nog 
de nodige vergaderingen aan 
deze herinrichting worden be-
steed.  

Eric van Westerloo

Heemstede - Op 27 december begint voor Tom en Bas van Houten de jaarlijkse traditie. 
Dagelijks lopen zij hun kerstbomenrondjes. Al zo’n 5 jaar struinen ze na Kerstmis syste-
matisch de naburige wijken af naar kerstbomen. Zo hebben ze hun routes uitgestippeld 
voor Merlenhoven, Glip I, Glip II, Prinsessenhof en Prinseneiland. En ieder jaar moet het 
voorgaande record verbroken worden. Resultaat dit jaar: 115 bomen,  een mooie fik en 
helaas weer geen prijs... Maar volgend jaar gaan zij weer voor een nieuw record.

Tom en Bas gaan volgend jaar
voor een nieuw record!

WINTERFOTO
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LET OP!
Nadrukkelijk maken wij u er 
op attent, dat door ons in deze 
krant geproduceerd adverten-
tie-, foto-, en / of tekstmateriaal 
NIET beschikbaar wordt gesteld 
aan derden. Dus ook NIET per 
e-mail, fotokopie of anderszins 
zonder uitdrukkelijke, schrif-
telijke toestemming van de 
Uitgever!

van 1930
P2: Bijzonder Heemsteeds Nieuws

(redactie@heemsteder.nl)

BakluchtSamen
Mijn handelingsnelheid moet drastisch worden opgevoerd. Dit 
werd mij overduidelijk tijdens de Nieuwjaarsreceptie van de ge-
meente. Deze werd verleden week maandag in een sfeervol-
le ruimte op de derde verdieping van het tijdelijke raadhuis ge-
houden. Door de medicijnen die ik moet gebruiken deel ik mijn 
eetlust, of eigenlijk meer een onstilbare honger, met die van een
roedel wolven die al maanden lang in de Sahara rondtrekt. Vele 
schalen met volgens andere bezoekers heerlijk belegde hartige 
hapjes werden door de medewerkers van de gemeente rondge-
bracht. Helaas koester ik altijd enig wantrouwen tegen sommige 
van die ingrediënten die een stekje op een plak stokbrood hebben 
gevonden. Soms ogen ze als weggenomen stukken van menselijke 
organen die vaak zeer kleurrijk in beeld worden gebracht bij boei-
ende medische TV documentaires. Andere versnaperingen doen 
mij denken aan de letterlijke uitspattingen of uitbarstingen van 
zwaar verkouden personen. Maar gezien de gretigheid waarmee 
ze van de schalen werden weggeritst zal dat wel een persoonlijk 
vooroordeel zijn. Nee, ik ga voor de oprechte in gloeiend heet vet 
gefrituurde bitterbal. Zo eentje waar je bij het in de mond nemen de 
eerste minuten alleen nog maar kan denken aan het alarmnummer 

van de brandweer. Maar die schalen fl itsten langs in een tempo 
die het mij bijna onmogelijk maakte zo’n bruine bal bij zijn kladden 
te grijpen. Na een kort onderhoud met de altijd vriendelijke me-
dewerker Hans werd mij bij een nieuwe rondgang van het lekkers 
de eerste keus geboden. Een mogelijkheid die ik uitvoerig uitbuit-
te door de bitterbal met de grootste afmeting voor consumptie te 
selecteren. Helaas had ik vergeten een liniaal mee te nemen, maar 
je kunt niet van alles van te voren weten. Tussen die drankjes en 
die hartige hapjes was de nieuwjaarstoespraak van burgermees-
ter Mariane Heeremans heel toepasselijk en echt van deze tijd. 
En speciaal het gedeelte dat wij het in deze ‘overvolle’ gemeente
samen moeten doen trof mij heel erg. En aan dat samen doen 
schort het in dit dorp nog wel eens. Asociaal parkeer – en ver-
keersgedrag, trottoirs op de Binnenweg volgestouwd met fi etsen 
waardoor minder valide voetgangers hun heil op de rijweg moe-
ten zoeken, gebrek aan tolerantie en meer van die omstandig-
heden die het leven minder aantrekkelijk maken. Laten wij als
trotse Heemstedenaren de wijze woorden van de eerste burger 
van de gemeente ter harte nemen en ons wat socialer opstellen.
Ik ben er al mee begonnen. Ik neem in de toekomst de kleinste 
bitterbal van de schaal.
Wim Bak.

Boekenmarkt WABO Scouting
Heemstede - Boekenliefhebbers opgelet: op zaterdag 8 maart 
houdt scouting WABO haar traditionele rommelmarkt van 10.00-
14.00 uur. Noteer deze datum vast in uw agenda.
Gezien de nu al grote inbreng van boeken is er alvast een aparte 
boekenmarkt vastgesteld op zaterdag 2 februari van 12.45-17.00 uur. 
Locatie is wederom ons clubhuis van de WABOgroep. Ingang Groe-
nendaalse bos bij de Ritzemaboskade. De entree is gratis.

Het Overbos gaat op 
zoek naar herinneringen

Heemstede - In april dit jaar viert Zorgcentrum Het Over-
bos aan de Burg. van Lennepweg 25 haar 40-jarig jubile-
um. De voorbereidingen voor een groot feest zijn in volle 
gang. Dat feest wordt gehouden voor bewoners, personeel 
en wijkbewoners.

Nu is het Overbos op zoek naar foto’s. Dat kunnen zijn foto’s van 
de omgeving van Het Overbos uit die tijd, van de nieuwbouw en 
personen die erbij betrokken waren. Naast beeldmateriaal wor-
den ook krantenartikelen gevraagd en spulletjes die herinneren 
aan die periode, persoonlijke verhalen of leuke herinneringen. 
Mocht u iets hebben wat u wilt lenen of wilt u graag iets ver-
tellen/mededelen dan kunt u contact opnemen met M. van der 
Valk/G.Heeremans-de Graaf tel. 023-8928900 Zorgcentrum Het 
Overbos.

INGEZONDEN

Reactie PVDA op ‘fi etsen station’
Geachte mevrouw Kuik,
Ik heb de wethouder (Christa Kuiper) na de commissievergade-
ring aangesproken over de ruimte voor fi etsen bij het station. Zij 
gaf aan dat zij de ontwikkelingen volgt maar dat het nog niet ge-
makkelijk is om de knopen rond het station in samenwerking met 
de NS te ontwarren. Overigens ben ik wel blij te zien, dat onze 
eerdere vragen over het gebruik van de stationshal er nu toe lei-
den, dat er na jaren leegstand nu echt iets gebeurt in de ruimte 
aan de westzijde van het station (er komt daar een kleine eetgele-
genheid). Wij willen als fractie binnenkort opnieuw inventariseren 
welke knelpunten er rond het station zijn, daarbij komt de bereik-
baarheid per fi ets uiteraard ook aan bod.

Met vriendelijke groet,
Pieter van der Hoeven
PvdA-raadslid Heemstede

Parkietje weggevlogen, 
wie heeft het gezien?

Heemstede – Familie Kors aan de Oosterlaan is verdrietig omdat 
vrijdag 11 januari hun valkparkietje is weggevlogen. “We willen er 
alles aan doen om hem terug te vinden”, aldus Cobie Kors. Een op-
roepje in de krant helpt misschien. De Oosterlaan bevindt zich tus-
sen de Binnenweg, de Dreef en de Lanckhorstlaan. Wie naar aanlei-
ding van de foto het gevederde diertje weet te vinden, kan contact 
opnemen met de Heemsteder via e-mail: redactie@heemsteder.nl
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Hoe vertel je een kind dat 
iemand dood is?
Eigenlijk vindt iedereen het 
moeilijk om aan een kind 
te vertellen dat een geliefd 
iemand dood is. De neiging 
bestaat om de werkelijkheid 
te verzachten zodat het voor 
het kind wat minder erg is. Je 
wilt een kind dit verdriet, deze 
pijn niet aandoen. Toch kan 
het averechts uitpakken als 
de boodschap mooi verpakt 
is. Zeker bij jongere kinderen, 
die opmerkingen letterlijk ne-
men, kunnen misverstanden 
ontstaan. Het gevolg kan zijn 
dat kinderen het zich pas later 
realiseren en dan verdrietig 
worden of zelfs dat kinderen 
volwassenen minder gaan 
vertrouwen.

Slapen en ziek zijn
Leg nooit een verband met 
slapen, bijvoorbeeld “Jasper 
slaapt voor altijd”. Kinderen 
kunnen dan bang worden 
om zelf te gaan slapen. “Mis-
schien word ik ook nooit meer 
wakker, net als Jasper”. En ook 
de associatie met ziek zijn kan 
problemen opleveren. Bij-
voorbeeld: “Mama ging dood 
omdat ze zo ziek was.” Kleine 
kinderen kunnen geen onder-
scheid maken tussen ernstige 
en minder ernstige ziekten. 
Daarom is het belangrijk uit 
te leggen dat een beetje ziek 
zijn nooit betekent dat je dood 
zult gaan. Maar het lichaam 
kan zo ‘stuk’ zijn dat zelfs de 
beste dokters het niet meer 
konden maken.

Hoe kun je het wel
vertellen?
Belangrijk is zo concreet mo-

gelijk te vertellen wat dood zijn 
betekent. Bij iemand die dood 
is klopt het hart niet meer, hij 
is koud, kan niet meer be-
wegen, voelt geen pijn. Hij of 
zij kan niet meer praten, zien 
en horen. Kinderen begrijpen 
dit nog beter wanneer ze de 
dood concreet ervaren bij 
een thuisopbaring of door op 
rouwbezoek te gaan en daar 
de dode te zien. Dit uiteraard 
alleen als de kinderen het zelf 
willen. Onze ervaring hiermee 
is dat als de ouders de kinde-
ren eerlijk informeren, de kin-
deren de ruimte voelen om te 
doen wat ze zelf willen. Echter 
als ouders zelf moeite hebben 
om een dode te zien heeft dit 
ook invloed op de kinderen. 
Wij zien dat de houding van 
de ouders meestal gevolgd 
wordt door de kinderen.

Bronnen: ‘De meest gestelde 
vragen over kinderen en de 
dood’ (voor ouders, e.a.) en 
‘Als iemand dood gaat .....’ 
(voor kinderen van ongeveer 
8 tot 12 jaar) geschreven 
door Riet Fiddelaers-Jaspers. 
Te verkrijgen bij Brokking & 
Bokslag Uitvaartbegeleiding 
in Haarlem.

De volgende keer meer over 
kinderen en de dood.

Marry Brokking
van  Brokking
en Bokslag 
Uitvaartbegeleiding
in Haarlem
Tel. 023-5310238

Mogelijkheden rond het laatste afscheid

Kinderen en de dood (2)

“Koninginnedag betekende een ommezwaai”

Afscheid één na laatste
burgemeester van Bennebroek

Binnenkort zal hij worden be-
noemd als eerste burger van de 
gemeente Beverwijk. Voor Van 
Leeuwen is dit een mooie pro-
motie naar een stad met 37.000 
inwoners. Tijdens de Paasda-
gen en de Pinksterdagen hoeft 
hij zich niet te vervelen, want 
Beverwijk is beroemd om haar 
meubelboulevard (de eerste in 
Nederland) evenals de bekende 
zwarte markt. Burgemeesters uit 
omliggende gemeente kwamen 
van Leeuwen de hand schud-
den, evenals vertegenwoordi-
gers van verschillende over-
heidsdiensten. Een viertal vaste 
bezoekers, burgers uit Benne-

broek, waren door Van Leeuwen 
speciaal uitgenodigd. Zij hadden 
veel belangstelling getoond voor 
de lokale politiek en bezochten 
regelmatig de vergaderingen 
vanaf de publieke tribune. In 
hen dankte Van Leeuwen in zijn 
afscheidsspeech alle burgers 
van Bennebroek voor het ver-
trouwen en de fijne contacten. 
Uit de woorden van burgemees-
ter Wim de Gelder van Bloemen-
daal viel, tussen de humoristi-
sche opmerking door, op te ma-
ken dat de verstandhouding tus-
sen de beide burgervaders meer 
dan uitstekend is. Samen hebben 
zij Bennebroek naar een fusie 
met Bloemendaal geleid. Diverse 
sprekers konden het toch niet la-
ten even op de politieke actuali-
teit te wijzen m.b.t. het plan ‘Ou-
de Kern’ De gemeentesecretaris 
mevrouw Koek prees Van Leeu-
wen om zijn niet aflatende inzet 
het personeel te steunen in de 
moeilijke tijd van de fusiebespre-
kingen en de afwikkeling daar-
van. Het hoeft geen betoog dat 
de organisatie onder druk staat 
en ambtenaren niet weten wat 
hun volgende baan zal zijn. Een 
aantal is inmiddels al vertrokken 
uit Bennebroek.

Bennebroek - Han van Leeu-
wen krijgt net niet het predi-
kaat de laatste burgemeester 
van Bennebroek te zijn. Hoe-
wel in de functie van waarne-
mend burgemeester, werd hij 
door iedereen beschouwd als 
dé burgemeester. In een bui-
tengewone vergadering van 
de gemeenteraad nam Van 
Leeuwen afgelopen vrijdag 
afscheid van een dorp, waar-
aan hij gedurende twee jaar 
en ruim twee maanden zijn 
ziel en zaligheid had verpand.

Glas is half vol
De VVD vond het knap dat Van 
Leeuwen onder alle omstandig-
heden consensus wist te berei-
ken, door op de juiste momen-
ten een bijdrage te leveren aan 
de discussies. Van Leeuwen illu-
streerde dat zelf door te wijzen 
op een half leeg of half vol glas. 
“Ik kreeg vaak de mogelijkheid 
om het ontbrekende deel van 
het glas aan te vullen tot een vol 
glas.” Ooit schreef van Leeuwen 
artikelen in een lokale Heem-
steedse krant, maar geen van de 
aanwezigen kon zich nog epis-
tels van zijn hand herinneren.

Na 14 jaar in Kennemerland Zuid 
te hebben gewoond en gewerkt 
vertrekt hij nu naar Kennemer-
land midden. Van Leeuwen kijkt 
met genoegen terug op zijn tijd 
in Bennebroek. “Toen ik aantrad 
en vroeg om het reglement van 
orde, bleek dat er niet te zijn. 
Twee A4tjes met hoe men met 
elkaar omging bleek voldoen-
de. Ik had wel moeite met het 
feit dat ik in aanvang niemand 
leerde kennen, want er gebeur-
de bijna niets in Bennebroek. De 
ommekeer kwam op 30 april tij-
dens Koninginnendag. Voor mij 

Heeft u een voorstel aan de gemeenteraad?

Nieuw in Heemstede: 
het burgerinitiatief

Het burgerinitiatief geeft aan in-
woners van Heemstede de moge-
lijkheid om een voorstel te doen 
aan de gemeenteraad. De raad 
besluit over een voorstel in een 
raadsvergadering. Als het wordt 
aangenomen wordt het voorstel 
door de gemeente uitgevoerd.

Voorbeelden
Het initiatief kan een voorstel 
zijn over alle zaken waarover 

de raad bevoegd is. In buurge-
meenten zijn bijvoorbeeld bur-
gerinitiatieven geweest over de 
uitbreiding van de gemeentelij-
ke monumentenlijst of een op-
lossing voor een onveilige ver-
keerssituatie. Ook deden bur-
gers een voorstel om een leeg-
staande sporthal tijdelijk voor 
andere doeleinden te gebruiken. 
Iedereen die stemrecht heeft 
voor de lokale verkiezingen in 

Heemstede - De gemeenteraad heeft besloten het ‘burger-initia-
tief’ in Heemstede mogelijk te maken. Hiermee wil het gemeen-
tebestuur inwoners betrekken bij de problemen en oplossingen 
in Heemstede. Dat kan bijvoorbeeld via het burgerinitiatief.

Heemstede én alle inwoners van 
16 en 17 jaar kunnen meedoen 
aan het burgerinitiatief. Voor elk 
voorstel aan de gemeenteraad 
zijn 125 ondersteunende hand-
tekeningen nodig.

Informatie
De Verordening Burgerinitiatief 
treedt in werking met ingang van 
17 januari. Meer informatie over 
hoe en wanneer u een burgeri-
nitiatief kunt indienen vindt u op 
www.heemstede.nl. U kunt ook 
contact opnemen met de griffie: 
raadsgriffier@heemstede.nl of 
telefoon 023 – 548 56 46.

het moment om burgers te ont-
moeten. Vanaf die dag heb ik 
een goede verstandhouding met 
de burgers kunnen opbouwen.” 
Één daad moest de scheidende 
burgemeester nog verrichten, 
het overdragen van zijn ambts-
keten aan de loco-burgemeester. 
Vanaf 1891 kende Bennebroek 

13 burgemeesters waarvan Han 
van Leeuwen dus net niet de 
laatste zal zijn. Binnen het Pro-
vinciebestuur wordt gewerkt aan 
de benoeming van een volgen-
de waarnemend burgemeester. 
De dan te benoemen persoon zal 
echte de allerlaatste zijn.
Eric van Westerloo

Heemstede – De familie Veldwijk uit Heemstede stuurde dit toch 
wel bijzondere kiekje op van hun hondje Loesje. Dat honden te-
genwoordig ook kleding dragen, moge bekend zijn. Als het fris is 
buiten, draagt hondlief een jasje en als het regent, komt zelfs het 
regenjasje tevoorschijn. Maar voor Loesje op de foto voorlopig 
geen jas. De ‘noodjurk’ zoals het baasje van Loes het noemt, is het 
gevolg van een operatie aan de eierstokken van het hondje. De 
familie laat weten dat Loesje er niet blij mee is, maar dat het niet al 
te lang duurt, dat witte hemd. Een aandoenlijk beeld is het wel!

Noodjurk
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Op reis naar Timbuktu in Mali 
Heemstede - Op dinsdagmiddag 22 januari wordt de dialezing 
voor het Heemsteedse Trefpunt verzorgd door mevrouw Gielens. De 
lezing vindt plaats in de Pinksterkerk en begint om 14.30 uur.

Mali ligt in West Afrika en hoewel het een van de armste landen is, 
is het zeker een van de meest kleurrijke landen in Afrika. Dat maakt 
dat je steeds verrast wordt  door de prachtige kleding die met zeer 
veel charme gedragen wordt vooral door de dames. De levensstijl, 
veel gebeurt op straat en de prachtige lemen bouwstijl waar vooral 
Timbuktu nog steeds beroemd om is, maakt dat Mali boeit. Laat u 
meenemen naar een arm maar zeer interessant en kleurrijk land.
Eindtijd ca. 16.45 uur. Entree is 2,50 euro.

Groei & Bloei Bennebroek

Dialezing over Noord-Borneo
Bennebroek - Op vrijdag 18 januari vindt een lezing plaats met als titel ‘In het hartje re-
genwoud: Noord-Borneo’. Organisator is Groei & Bloei- afdeling Bennebroek en Hans van 
den Bergh neemt de presentatie op zich. 

Hans zal met u een reis door het regenwoud maken met vleesetende planten, bezoeken aan natio-
nale parken, aan grotten met vleermuizen en zwaluwen, en aan de berg Kinabalu (4101 m.). Zowel 
het planten- als het dierenrijk worden belicht. De avond wordt gehouden in Het Trefpunt van de 
Protestantse Kerk aan het  Akonietenplein in Bennebroek, aanvang is 20.00 uur. De entree is gratis 
en iedere belangstellende is van harte welkom.

Brandweerman Lene Gabel neemt afscheid

Na 40 jaar is het welletjes

Brandweercommandant Pe-
ter Reemer wist veel te ver-
tellen over de brandweerman 
Lene Gabel,  die hij leerde ken-
nen toen hij nog vrijwilliger 
was bij de brandweer Hillegom. 
Meestal kwam Gabel bijstand 
verlenen met een oud busje. De 
werklust van die man viel hem 
toen al op. In 1996 kwam hij als 

De jubilaris krijgt de versierselen van 
burgemeester Han van Leeuwen.

Han van Leeuwen neemt 
afscheid van de gemeente 
Bennebroek.

commandant Gabel weer tegen. 
Hij werkte niet meer repressief 
zoals dat heet in brandweerter-
men, hetgeen betekent dat je 
niet meer actief bent.
Maar je kan ook anders actief 
blijven bij de brandweer. Met 
oefenavonden en hij sloeg er 
nooit een over, zette Gabel zich 
in bij kleine brandjes in de keu-

Schilderkunst bekijken

Noordzeekust 
in bibliotheek
Rietje Meijer exposeert met olie- 
en acrylschilderijen. 
Zij laat onder meer diverse stem-
mingen van de Noordzeekust 
zien. Haar inspiratie ontleent ze 
veelal uit de natuur, met name 
de kuststreek waar ze haar hele 
leven heeft gewoond. Daarnaast 
schildert ze diverse andere land-
schappen, stillevens, 
portretten en bloemen. Altijd 
gaat ze op zoek naar een span-
nend/dynamisch element en 
probeert door compositie en 
kleurgebruik kracht en drama 
te benadrukken. Vaak wordt de 
realiteit enigszins losgelaten. 
Rietje volgde tekenlessen bij de 
toenmalig bekende Haarlemse 

Heemstede - Vanaf 22 januari tot 3 maart exposeren Rietje 
Meijer en Jomien Hamerslag in de Gemeentelijke Openbare 
Bibliotheek Heemstede.

Eén van de exposanten is Jomien 
Hamerslag.

kunstschilder Poppe Damave en 
diverse schildercursussen aan 
de Volksuniversiteit in Haarlem.

Zimbabwe
Van Jomien Hamerslag zijn di-
verse figuren te zien, die zij ge-
maakt heeft uit diverse steen-
soorten als speksteen en ser-
pentijn. Zij laat zich daarbij lei-
den door de vorm van een ruw 
stuk steen maar ook door de 
aders en de kleuren. “Meestal 
ga ik zonder vooropgezet plan 
de samenwerking en/of de con-
frontatie met het materiaal aan”, 
aldus Jomien. Zij volgde work-
shops speksteenbewerking. Ook 
volgde zij workshops bij  Afri-
kaanse beeldhouwers, door wie 
zich liet inspireren: “Daar werk-
te ik met hardere steensoorten, 
zoals serpentijn en springstone 
uit Zimbabwe.” De laatste tijd 
probeert zij meer abstracte en 
zo simpel mogelijke werken te 
maken. 
Kijk voor meer informatie op 
www.bibliotheekheemstede.nl 
Of bel met Bibliotheek Heem-
stede aan het Julianaplein: 023-
5286996. De expositie is gratis 
te bezoeken tijdens openings-
uren van de bibliotheek.

ken om hapjes en soms happen, 
te frituren. Eens brandweerman, 
altijd brandweerman! Tijdens 
oefeningen speelde hij slacht-
offer, niet altijd voorzichtig en 
soms werd hij aangezien voor 
pyromaan. Aan het eind van 
oefeningen koffie zetten, in-
schenken en dat kan je lang 
volhouden. Maar met 73 jaar 
is het welletjes. Ruim veertig 
jaar actief brandweerman, dat 
vraagt om een officiële hande-
ling van een burgemeester. Een 
Koninklijke onderscheiding van 
Oranje Nassau werd hem op-
gespeld door Han van Leeu-
wen, die hiermee echt zijn laat-
ste kunstje in Bennebroek met 
verve vertoonde. Met de inzet 
van deze burgemeester in de 
afgelopen twee jaar was de 
Bennebroekse brandweer zo in-
genomen dat hij op zijn beurt 
een ereschild van de Benne-
broekse Brandweer kreeg. Deze 
zal een prominente plaats krij-
gen in zijn burgemeesterskamer 
in Beverwijk, waar Van Leeu-
wen vanaf 17 januari in functie 
treedt.
Ton van den Brink

Bennebroek – Nam burgemeester Han van Leeuwen offici-
eel vrijdagmiddag afscheid van Bennebroek, hij wilde toch 
nog even de ambtsketen houden voor een laatste klus. Een 
heerlijke klus. Dineren bij Les Jumeaux, want de brandweer 
had feest. Na het diner wachtte hem nog een officiële hande-
ling die hij niet graag uit handen gaf. Hij moest wel beloven 
de ambtketen vóór twaalven in te leveren bij de loco- burge-
meester. 
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Kerstboomverbranding, 
fikkie van 70.000 euro
Heemstede – Melvin Koning 10 
jaar en zusje Romy, 8 jaar, pak-
ten het verslepen van kerstbo-
men vanuit de Provinciënbuurt 
naar de Vrijheidsdreef  zakelijk 
aan. Eerst zorgen voor vervoer. 
De bedrijfsleiding van Aldi stel-
de zomaar een bijna nieuw win-
kelwagentje even ter beschik-
king en in de buurt lagen de bo-
men voor het oprapen. Met 21 
bomen waren ze aan het eind 
van hun Latijn. Toch mooi een 
paar euro verdiend en een hele 
avond de spanning of je nog een 
prijsje gewonnen had. 
Op het trapveldje werden de bo-
men in ontvangst genomen door 
milieuparkwachter Jos Pool en 
kregen de kinderen voor iedere 
boom een lotje van Cees Schip-
per. Intussen waren brandweer-
wachten Henk Muller en zijn 
mannen druk in de weer om 
de kerstbomen zo hoog moge-
lijk op te tasten om er een mooi 
vuurtje van te maken. De jeugd-
brandweer stond bovenop de 
hoge hoop soms met moeite het 
evenwicht te bewaren. Beneden 
aangevuurd door kleine jochies 
die fanatiek meehielpen. Vast 
werkervaring opdoen om straks 
sterk te staan bij de aanmelding 
bij de jeugdbrandweer. Even na 
zessen bleken er 2800 kerstbo-
men opgehaald door de jeugd. 
Meest grote Nordmann bomen 
die minstens 25 euro per stuk 
gekost hebben. Gaat dat in de 
hens dan krijg je een fikkie van 
70.000 euro. 

Winnende lootjes 
Burgemeester Marianne Heere-
mans stond half zeven al klaar 
om de prijzen bekend te maken, 
maar er moest even geïmprovi-
seerd worden. Wel een geluids-
installatie, maar geen geluid! 
Een gereedstaande brandweer-
wagen had een omroepinstalla-
tie aan boord en zo kon de bur-
gemeester zich vanuit de cabi-
ne toch verstaanbaar maken. 
De complete lijst met getrokken 
lootjes is te vinden op de web-
site van de gemeente. Dat het 
vuur vlak na het aansteken even 
een aantal toeschouwers op de 
vlucht deed slaan, kwam door 
een onverwachte rookontwikke-
ling die er gemeen uitzag, maar 
al snel plaats maakte voor een 
prachtig helder vuurtje, waar je 
de 70.000 euro best aan af kon 
zien. 
Ton van den Brink

Ook een taak van de burgemeester: de kerstbomenverbranding en het 
ritje met de brandweer meemaken!

In elke vrouw schuilt 
een droomvrouw

Heemstede - ‘Fit, slank, voel je 
goed.’ De zilverblauwe auto met 
dit gezondheidsmotto op de zij-
deur is inmiddels een bekende 
aanblik in de omgeving. Daarin 
rijdt Renate Boer dagelijks op en 
neer van Haarlem naar de Heem-
steedse Raadhuisstraat, waar 
haar drukbezochte instituut voor 
natuurlijke figuurcorrectie LaRi-
va is gevestigd. De dartele vlin-
der in het logo van LaRiva drukt 
precies het levensgevoel uit dat 
de eigenaresse haar cliënten wil 
meegeven. Vitaliteit, levenslust, 
schoonheid en ten slotte een 
gevoel van vrijheid en luchtig-
heid, want het bereiken van de-
ze idealen vergt geen ontmoedi-
gende inspanningen.  
LaRiva is een unieke plek waar 
vrouwen op een comfortabele 
manier gewicht kunnen verlie-
zen, maar bovenal hun lichaam 
vormgeven volgens de eigen 
schoonheidsidealen.  
“Schoonheid en geluk”, zegt 
Renate, “zijn geen automatische 
neveneffecten van gewichts-
verlies. Er zijn vrouwen met een 
beetje overgewicht die er stra-
lend uitzien, omdat ze vol ener-
gie zijn. Maar er zijn ook vrou-
wen die wél afvallen en zich er 
niet prettig bij voelen.” Door haar 
jarenlange ervaring met natuur-
lijke figuurcorrectie, weet Rena-
te dat afslanken zonder begelei-
ding een onzeker avontuur kan 
zijn. “Wie strenge diëten volgt, 
valt niet altijd op de gewenste 
plekken af’, zegt ze. “Soms krijgt 
een vrouw die al slanke benen 
heeft nog dunnere kuiten, maar 
verliest ze geen kilo’s rond de 
taille. Afvallen is vaak een gok.”

Unieke methode
Aan deze onzekerheden maakt 
LaRiva een einde. In haar insti-

tuut lukt het Renate daadwerke-
lijk om lichaamsdelen te ‘boet-
seren.’ Iemand die bijvoorbeeld 
mooie bovenarmen wil voor de 
zomermode van 2008, kan dat 
bereiken. Dat is te danken aan 
de unieke methode van het in-
stituut de Thermo Fysische Me-
thode die al twintig jaar een in-
ternationaal succes is. 
“Mijn cliënten”, vertelt Renate, 
“doen oefeningen in speciale 
warmtecabines, liggend op een 
matras. Zo kunnen ze totaal én 
plaatselijk afvallen. Slanke vrou-
wen kunnen met deze methode 
hun figuur onderhouden. Daar-
naast is er een ontspannen-
de Ozonzuurstoftherapie die de 
stofwisseling stimuleert en de 
cellulite vermindert. We bieden 
ook voedingsadviezen. Wie bij 
LaRiva binnenkomt, wordt vanaf 
het begin persoonlijk begeleid.’
Vrouwen kiezen bewust voor 
LaRiva, zegt Renate. “Ik heb het 
gevoel dat ze een commitment 
met zichzelf aangaan. Ze wil-
len veranderen, hun gezond-
heid en hun lichaam koesteren. 
Oudere vrouwen met reuma of 
rugklachten kunnen hier pijn-
loos aan hun conditie werken. 
Vrouwen in de overgang behou-
den er hun figuur en levenslust. 
Jongere vrouwen met een veel-
eisend gezinsleven, kunnen hier 
ontspannen.” 
Er komen geen medicijnen aan 
te pas, geen strenge diëten of 
plastische chirurgie en toch kun-
nen de cliënten in relatief korte 
tijd radicaal veranderen. Renate: 
“Van de vrouw die tien kleding-
maten verliest tot de vrouw die 
er tien jaar jonger uitziet, omdat 
ze zich eindelijk gelukkig voelt: 
ik zie ze opbloeien. In elke vrouw 
schuilt een droomvrouw. LaRiva 
wil haar vleugels geven.”

Aanrijding tussen snorfiets en motor
Heemstede - De politie heeft assistentie verleend bij een aanrijding tussen een snorfiets en  een motor 
op de Glipperweg, op dinsdag 8 januari. Omstreeks 17.10 uur wilde een 61-jarige motorrijder de oprijlaan 
van zijn woning aan de Glipperweg inrijden. Hierbij zag hij een snorfiets, bestuurd door een 38-jarige 
Bennebroekse, over het hoofd, met een aanrijding tot gevolg. De Bennebroekse is met diverse schaaf-
wonden en een hoofdwond vervoerd naar een ziekenhuis. Na behandeling mocht ze weer naar huis.
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Fitness Introductie Maand 
bij Nieuw Groenendaal

Eigenaar Marcel van Dam, 
verantwoordelijk voor Fitness 
& Groepslessen: “Goede voor-
nemens maken is gemakke-
lijk. Maar voor veel mensen 
is letterlijk in beweging ko-
men best een grote stap. Dat 
beseffen we maar al te goed, 
want dat merken we dagelijks 
binnen ons fitnesscentrum en 
fysiotherapiepraktijk.”
 
Gemakkelijk op gang
Van Dam vervolgt: “Je goed 
voelen, dáár gaat het om. 
Daarom hebben we een spe-
ciaal programma ontwikkeld 
om mensen die recent wei-
nig of geen beweging hebben 
gehad weer gemakkelijk op 
gang te helpen. Starten en je 
doel bereiken, op een gezelli-
ge manier. Daarom hebben 
we een gezellige 2e woonka-
mer ingericht, met goede cap-
puccino en thee. Heerlijk na 
afloop van het sporten, voor 
de ontspanning.”

Fitness en fysiotherapie
“Nieuw Groenendaal is al 
15 jaar het meest complete 
Sport- en Revalidatiecentrum 
in Heemstede e.o..”, vervolgt 
van Dam. “Onder deskundige 
leiding kan zowel in groeps-
verband als individueel ge-
werkt worden aan een alge-
heel betere conditie en meer 
vitaliteit. Bewegings-beper-
kingen zijn geen probleem. De 
instructeurs werken nauw sa-
men met de fysiotherapeuten.” 
Tijdens de openingstijden, 90 
uur per week, is er altijd vol-
doende parkeergelegenheid 
voor de deur. In de inspire-
rende en luxe sport-omgeving 
biedt Nieuw Groenendaal een 
unieke combinatie: bewegen, 
fysiotherapie én arbeid en ge-
zondheid. Meer informatie: 
www.nieuwgroenendaal.nl 
Nieuw Groenendaal is geves-
tigd aan de Sportparklaan in 
Heemstede, naast het zwem-
bad.

Heemstede - Heel januari vindt in Heemstede de Fitness 
Introductie Maand plaats. Dit betekent dat alle inwo-
ners van Heemstede e.o. zich gratis kunnen aanmelden 
om kennis te maken met fitness. Zowel individueel als in 
groepsverband.

Oude Slot te klein voor Mazzeltov
Heemstede - De aankomst op 
het parkeerterrein van het Ou-
de Slot voorspelde op het eer-
ste gezicht niet veel goeds: het 
kleine aantal auto’s leek te dui-
den op een magere opkomst 
voor het optreden van de Klez-
mergroep Mazzeltov op donder-
dag 10 januari jl. Het tegendeel 
bleek het geval: toen Mazzelt-
ov om kwart over acht met een 
instrumentaal nummer aftrap-
te zat de zaal bomvol en moes-
ten er stoelen aangesleept wor-
den om iedereen een zitplaats 
te bieden. De stemming zat er 
in en het publiek ging er eens 
goed voor zitten.

“Opzij” in het Jiddisch
Mazzeltov is een ervaren en ge-
renommeerd Klezmerorkest, dat 
met theatertournees zelfs zalen 
als het Concertgebouw van Am-
sterdam heeft aangedaan. Zan-
geres Rolinha Kross vertelde la-
ter dat het optreden in het Oude 
Slot de eerste was in een reeks 
ter promotie van de nieuwe CD. 
Deze CD bleek zó nieuw dat de 
groep er zelf nog niet over be-
schikte en er voor aanschaf al-
leen ingetekend kon worden. 
De CD draagt de naam ‘Jat-
ten’ en dit slaat op het feit dat 
men bekende (pop)melodieën 
in een Klezmerjasje heeft gesto-
ken, met inbegrip van een ver-
taling naar het Jiddisch. Zo kon 
het gebeuren dat tijdens het op-
treden vragen oprezen als: “Hoe 

heet het origineel ook al weer, 
en wie zong dat ook al weer?” 
Zelfs nummers als “Windmills 
of your mind” van Michelle 
Legrand en “Opzij, opzij, op-
zij” dat wij kennen van Herman 
van Veen, klonken door de ar-
rangementen en het Jiddisch 
als authentieke Klezmerklassie-
kers. Mijn talenkennis schiet te-
kort om de vertalingen te kun-
nen beoordelen, maar de mu-
ziek loog er niet om. Mazzeltov 
verzorgde een sfeervol optreden 
met  veel dynamiek, smaakvol-
le arrangementen en ook sterke 
eigen composities.

Joodse muziek
De term Klezmermuziek be-
staat nog niet eens zo heel lang 
en staat synoniem voor de al 
wel heel lang bestaande instru-
mentale Oost-Europese Joodse 
muziek die veel verwantschap 
heeft met zigeunermuziek uit de 
Balkan. Wanneer in het Jiddisch, 
een mengtaal gebaseerd op 
het Middel-Hoogduits met veel 
Russische, Poolse, Slavische 
en Hebreeuwse leenwoorden, 
wordt gezongen, spreekt men 
doorgaans van Jiddische mu-
ziek. 
De muziek is in de Joodse cul-
tuur belangrijk bij gebeurtenis-
sen als huwelijken, bar mitzwah 
(volwassenwording), daarnaast 
ook als leermiddel en bij de be-
leving van het geloof. Er bestaan 
geen vaste regels voor een au-

thentieke bezetting, al zijn lang-
zamerhand de viool en de klari-
net, mede doordat zij de mense-
lijke stem goed kunnen naboot-
sen, steeds meer op de voor-
grond getreden.

Boeiend
Dit brengt ons bij de bezetting 
van Mazzeltov. Deze kent naast 
de viool (normaal gesproken 
Edith Mathot) en klarinet (Got-
tfrid van Eck) ook gitaar (Harold 
Berghuis), accordeon (Harm van 
den Berg) en bassetto (kleinere 
contrabas, Gregor Schaefer). 
De vaste violiste Edith Mathot 
stond, zoals Rolinha Kross het 
noemde op het punt “nog meer 
Mazzaltovjes ter wereld te bren-
gen” en werd feilloos vervangen 
door haar broer Ben, geen ge-
ringe prestatie. Af en toe moest 
hij een blik werpen op de blad-
muziek, maar verder was nau-
welijks te merken dat hij geen 
vast bandlid is. De band acteer-
de soepel en wisselde langzame 
melancholieke stukken af met 
snelle feestmuziek, soms instru-
mentaal, vaak met zang in Jid-
disch of andere Joodse talen. 
Rolinha Kross zingt fantastisch 
en neemt met haar enthousi-
asme en losse presentatie band 
en publiek op sleeptouw. Haar 
toelichtingen bij nummers leid-
den soms tot hilariteit, bijvoor-
beeld wanneer de tekst blijkt te 
gaan over “de ideale vrouw”. Zij 
en de band slaagden erin met 

Volop stemming bij het optreden van Mazzaltov.

RecensieRecensie

Zangeres Rolinha Kross heeft er zin in.

hun meeslepende en opzwe-
pende muziek het publiek op te 
peppen. Tijdens de toegift resul-
teerde dit na het voorstellen van 
de bandleden zelfs in een luid-
keels door het publiek meege-
zongen “daidaidai” (daarbij kon 
niemand zich verschuilen achter 
een gebrekkige kennis van het 
Jiddisch). Daarmee eindigde het 
zoveelste geslaagde concert op 
deze mooie locatie.

Toekomstmuziek
Tot slot nog enkele muzikale 

aanraders voor optredens in het 
Oude Slot:
Woensdag 23 januari 20.15 uur: 
Larissa Groeneveld (cello), Ernst 
Reijseger (cello) en Frank van 
de Laar (piano) met werken van 
Schulhof, Reijseger en Koeman.
Woensdag 20 februari 20.15 uur: 
Rinus Groot (piano) met doch-
ter Suzanne Groot (viool) met 
werken van Mozart, Debussy en 
Henkemans.
Donderdag 13 maart 20.15 uur: 
Orchestra Mihai Scarlat met 
authentieke Roemeense muziek. 
Kijk voor het complete program-
ma op www.podiumoudeslot.nl.
Tom Bak

Heemstede - Een doosje vol 
wijsheid… is de titel van de-
ze workshop over pubers, want 
zo’n doosje is wat we in het da-
gelijks leven met pubers af en 
toe best kunnen gebruiken. 
De pubertijd is een levensfa-
se waarin uw kind zich enorm 
ontwikkeld en die gepaard gaat 
met leuke en lastige periodes. 
Vervelende gebeurtenissen of 

Workshop

Pubers en een doosje vol wijsheid
ervaringen kunnen depressivi-
teit of faalangst tot gevolg heb-
ben. Hoe ga je als ouder of ver-
zorger om met een puber, wat 
kun je beter wel of niet zeggen 
tijdens moeizame gesprekken? 
Deze ervaringen komen aan bod 
in de workshop over communi-
catie van Ellen Metselaar. U gaat 
zelf aan de slag, deelt ervarin-
gen met andere ouders en krijgt 

meer inzicht en ideeën over de-
ze boeiende en leuke levensfase 
van uw kind. En natuurlijk gaat u 
niet naar huis zonder uw eigen 
“wijsheid-kaartje” getrokken te 
hebben. De workshop wordt ge-
geven op woensdag 23 januari, 
aanvang 20.15 uur, bij Casca in 
de Luifel, Herenweg 96, Heem-
stede. Kosten: 5 euro. Reserve-
ren kan bij de receptie van de 
Luifel, Herenweg 96, Heemste-
de, doordeweeks geopend van 
9.00-12.00 uur. U kunt bellen 
023 – 548 38 28, keuze 1.
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Schaaktoernooi voor de regio
Regio - In het weekend van 29 februari, 1 maart en 2 maart organi-
seert Schaakclub Santpoort voor de eerste keer het Ichthus College 
Schaaktoernooi. Naar aanleiding van haar 75-jarige jubileum heeft 
Schaakclub Santpoort besloten de regio met nog een mooi week-
endtoernooi te verrijken. Het toernooi wordt gespeeld in zes ronden 
volgens het Zwitsers systeem. Het totale prijzengeld bedraagt meer 
dan 2000 euro met een 1e prijs van 700 euro. Verder zullen er nog 
zes ratingprijzen en drie jeugdprijzen beschikbaar worden gesteld. 
U kunt zich inschrijven en u vindt meer informatie op de website: 
www.schaakclubsantpoort.nl/ichthuscollegetoernooi

Informatiebijeenkomst 
depressie voor betrokkenen

Regio - De Geestgronden, specialisten in geestelijke gezond-
heidszorg, organiseert in samenwerking met de Stadsbibliotheek 
Haarlem een informatiebijeenkomst over depressie en manisch 
depressieve stoornis. Deze is speciaal voor familieleden en andere 
betrokkenen. De bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 29 januari in 
de Stadsbibliotheek Haarlem aan de Gasthuisstraat 32 in Haarlem. 
De avond duurt van 19.30 tot 22.00 uur. Als somberheid niet vanzelf 
over gaat, maar steeds erger wordt ook zonder directe aanleiding, 
dan kan er sprake zijn van een depressie. Als ernstige somberheid 
afgewisseld wordt met periodes van uitgelatenheid en overmoed, 
dan kan dit wijzen op manisch depressieve stoornis.  Kijk voor 
meer informatie op www.geestgronden.nl en op www.sbhaar-
lem.nl  De Centrale Bibliotheek vindt u aan de Gasthuisstraat 32, 
Haarlem. De toegangsprijs bedraagt 3,00 euro per persoon. Graag 
vooraf aanmelden op telefoonnummer 0900 GGZ INFO / 0900 
449 4636 (maandag t/m vrijdag 9.30–14.00 uur) of per e-mail: 
i-service@geestgronden.nl

Kerstwens woningcorporatie in praktijk gebracht

Directie Elan Wonen 
pakt in bij Voedselbank

In aansluiting op de financiële 
ondersteuning aan de Voedsel-
bank wilde de directie van Elan 
Wonen graag met eigen ogen 
zien hoe het daar reilt en zeilt. 
Zij besloot daarop mee te helpen 

tijdens de wekelijkse ‘inpakmid-
dag’. Iedere donderdag pakken 
14 (van de ruim 90) vrijwilligers 
250 kratten met levensmiddelen 
in. Afgelopen donderdag wa-
ren er vier helpende handen ex-
tra. Die middag staken Elan Wo-
nen directeur Grischa Lowinsky 
en zijn collega adjunct-directeur 
Arend Mol, de handen daadwer-
kelijk uit de mouwen. Grischa en 
Arend zijn aangenaam verrast 
te zien wat deze mensen elke 
week weer met zoveel enthou-
siasme doen. Arend: “Het loopt 
als een goed geoliede machine. 
Iedereen weet precies wat hij of 
zij moet doen en er wordt snel 
en efficiënt gewerkt.“ 

Regio - De directie van Elan 
Wonen hielp de Voedselbank 
Haarlem e.o. donderdag 10 
januari mee met het inpak-
ken van 250 voedselpakket-
ten voor 600 mensen. De-
ze actie vloeide voort uit de 
kerstwens van de woningcor-
poratie, die besloot het afge-
lopen jaar geen kerstkaarten 
en relatiegeschenken te ver-
sturen.

Meer aanvragen
Eddy Fikkier, bedrijfsleider van 
de Voedselbank Haarlem e.o. 
is blij met de bijdrage van Elan 
Wonen. “We moeten het hoofd-
zakelijk hebben van dit soort 
donaties. Dat de directieleden 
van Elan Wonen op de werkvloer 
komen kijken èn helpen is ook 
weer en stimulans voor onze 
vrijwilligers.” Het afgelopen jaar 
is het aantal verzoeken om in 
aanmerking te komen voor een 
voedselpakket gestegen. Ed-
dy: “Deze stijgende lijn zet niet 
alleen in Haarlem door, maar 
ook landelijk. Steun in welke 
vorm dan ook blijft dus hard 
nodig.”

Regio – Op zondag 20 januari is er een excursie ‘Wintergasten 
in de Amsterdamse Waterleidingduinen’. Deze begint om 11.00 
uur en duurt tot 13.00 uur. De watervogels uit het hoge noor-
den komen in de wintermaanden profiteren van onze milde win-
ters. Als de wateren op de meeste plaatsen bevroren zijn is het 
water in de AWD  nog open. Hierdoor is er kans om bijzondere 
watervogels te zien. Kijker en warme kleding aanbevolen. Am-
sterdamse Waterleidingduinen, ingang Oase. De excursie wordt 
georganiseerd door het IVN.

Wintergasten in de duinen

Veel aandacht voor goede beroepshouding  

ROC Nova College houdt Open Huis

Het opleidingen- en cursus-
aanbod van het Nova College 
loopt van mbo Economie, Tech-
niek en Zorg & Welzijn enerzijds 
tot en met inburgering, lezen, 
schrijven, vmbo-tl, havo en vwo 
voor volwassenen anderzijds. 
Naast dit brede opleidingsaan-
bod toont het Nova College in 
de voorlichtingscampagne dat 
cursisten er meer leren dan een 
beroep. Met teksten als: ‘Mon-
teur met mensenkennis’ of ‘Ver-
pleegkundige met overzicht’ be-
nadrukt het Nova College dat, 

naast kennis en vaardigheden, 
de juiste mentaliteit van groot 
belang is om succesvol te  zijn 
in de bedrijven en instellingen, 
waar cursisten stagelopen en 
gaan werken.

Starten in februari
Nieuw is de mogelijkheid om in 
februari te beginnen met een 
opleiding. Veel beroepsopleidin-
gen bieden een ‘tweede start-
moment’ tijdens het cursusjaar. 
Wie snel wil beginnen, hoeft niet 
te wachten tot september. 

Regio - Het ROC Nova College houdt op 23 januari Open Huis 
in de regio IJmond, Haarlem, Haarlemmermeer, Amstelveen en 
de Duin- en Bollenstreek. Tijdens het Open huis staan het bre-
de opleidingsaanbod én de juiste beroepshouding centraal.

Nieuwe opleidingen
In september start een aan-
tal nieuwe beroepsopleidingen 
zoals: beveiliger, coördinator 
havenoperaties airport-seaport, 
logistiek teamleider airport-
seaport, manager/ondernemer 
horeca, commercieel medewer-
ker binnendienst, commercieel 
medewerker buitendienst en 
junior accountmanager.

Coaching in talen en wiskunde
Vanaf februari is in het voortge-
zet onderwijs voor volwassenen 
bovendien het aanbod coaching 
in talen en wiskunde uitgebreid. 
In Amstelveen, Beverwijk, Haar-
lem en Hoofddorp kan men spe-
cifieke vaardigheden Neder-

lands en Engels leren. Bijvoor-
beeld spelling, grammatica of 
uitspraak. In Amstelveen kan 
dat ook voor Frans en Duits. In 
Haarlem en Hoofddorp kan men 
bovendien wiskunde bijscholen. 
Starten kan het hele cursus-
jaar, de lessen zijn overdag en 
’s avonds en de cursusduur ver-
schilt per cursist.

Sport op Maat
Ook nieuw is dat vanaf septem-
ber vrijwel alle eerstejaars die 
de beroepsopleidende leerweg 

volgen, meedoen aan Sport op 
Maat. Elke vier weken kiezen 
de cursisten een sport. Bijvoor-
beeld kickfun, spinning, zwem-
men, mountainbiken of capoui-
ra. Dit past in de visie van het 
Nova College dat  ontwikkelen 
als mens ook belangrijk is op 
sportief gebied.
Meer informatie tijdens Open 
huis op woensdag 23 januari 
van 17.30-20.30 uur. Voor adres-
sen website www.novacollege.
nl/openhuis en telefoon (023) 
530 20 10.
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Ontdek muziek bij het Muziekcentrum
Heemstede – Er zijn nieuwe muziekcursus-
sen op woensdagmiddag bij het Muziekcentrum 
Zuid Kennemerland voor kinderen vanaf 4 jaar 
in Heemstede.
Ontdek Muziek voor kinderen uit groep 3 en 4.
Deze cursus is voor veel kinderen een eerste be-
wuste kennismaking met muziek. De lessen om-
vatten o.a. beweging, luisteroefeningen, instru-
mentaal spel, improvisatie enz. Spelenderwijs 
wordt ritme- en maatgevoel ontwikkeld. Zij gaan 
liedjes zingen en ze ‘versieren’ met allerlei slag-
werk en klokkenpelen. De cursus bestaat uit 12 
lessen op woensdagmiddag van 13.30-14.15 uur 
(start 23 of 30 januari). Muziek en beweging voor 
4 en 5 jarigen (groep 1 en 2): Kinderen maken 
kennis met bewegingsmogelijkheden, muziek en 
instrumenten: luisteren naar muziek en erop dan-
sen en bewegen, liedjes zingen en spelen op een-
voudige instrumenten. De cursus bestaat uit 10 
lessen van 45 minuten op woensdag van 15.45-
16.30 uur, vanaf 23 januari.

Heemsteeds Kinderkoor
Dit koor is voor groep 6 t/m 8: In dit koor ga je 
swingende liedjes zingen in alle talen en stijlen 
en tweestemmig zingen. Aandachtspunten in de 
cursus: stemvorming, houding en performance. 
Ook kan je zelf liedjes inbrengen. 12 lessen op 
woensdag 14.30 - 15.30 uur, vanaf 23 januari. 
Blokfluitcursus voor 6 t/m 8 jarigen op maan-
dagmiddag. 10 lessen van 45 minuten vanaf 28 
januari.

Locatie
De cursussen worden gegeven in het Hilde-
brandhuis, Bosboom Toussaintlaan 18 te Heem-
stede. Voor  het complete aanbod van korte cur-
sussen in Haarlem en Heemstede en voor in-
schrijving zie de website van het Muziekcentrum 
Zuid-Kennemerland: www.mzk.nl.

Voor informatie kunt u bellen met Carla Maigret: 
023-5422226.

Amnesty: “Bedankt Heemstede!”
Heemstede – “Goed Nieuws”, 
aldus het bericht van Amnesty 
Heemstede aan deze krant. In 
dit bericht wordt verteld over de 
vrijlating, op 13 december 2007,  
van 15 gevangenen van Gu-
antanamo Bay Cuba. Op 2 janu-
ari werden 30 politieke gevan-
genen uit Sudan uit de gevan-
genis ontslagen.
“Ook in Heemstede is daar werk 
voor verricht, u hielp ons door 
kaarten te versturen en zo druk 
uit te oefenen op regeringen.” 
Ieder jaar in februari wordt door 
Amnesty een huis-aan-huis-

collecte georganiseerd dit jaar 
van 10 t/m 16 februari.Vorig jaar 
bracht dat  anderhalf miljoen 
euro op. 
18.000 Vrijwilligers gingen toen 
op pad.  “In Heemstede kunnen 
wij nog wel wat collectanten ge-
bruiken, op dit moment wordt 
slechts de helft van de bewo-
ners bereikt”, aldus Amnesty.

Wie wil collecteren kan contact 
opnemen met Monica Snoeks, 
monica.snoeks@planet.nl of Els 
Scheele, els.scheele@quicknet.nl  
tel: 023 5295911.

INGEZONDEN

Reactie rode kaart actie
Geachte heer Belt,
Naar aanleiding van uw ingezonden stuk d.d. 09-01-08 betref-
fende ‘een rode kaart voor de Meerlanden’ hoop ik dat ik u op 
andere gedachten kan brengen.
Het lijkt mij een hele klus om een ophaalsysteem voor héél 
Heemstede in elkaar te zetten! De uitvoering zal navenant zijn, 
de werknemers moeten het ten uitvoer brengen. Blad van privé-
bomen en kerstattributen die ruim je zelf toch op. De grote com-
fortabele, als ik het voor het zeggen had gingen alle grote com-
fortabelen eruit, wij creëren te veel afval die ook nog vervoerd en 
verbrand moet worden, dus vervuiling ten top. Heeft u nog een 
nieuwjaarsfooitje gegeven? Teveel afval, bij de milieu-straat aan 
de Cruquiusweg kunt u terecht, als u niet in staat bent is er al-
tijd wel een goede buur! De kaarten, goede actie, prioriteit, het 
milieu! Toon Hermans zou zeggen ‘Lieve mensen ik weet, het is 
tegen het zere been maar het moet gezegd worden!’ Flauw, die 
sneer naar GroenLinks, zij hebben het milieu en het groen hoog 
in het vaandel! Groenendaal en de winkelstraat autovrij, het zou 
geweldig zijn! Ik wens u en de uwen een groen, schoon en ge-
zond jaar toe.
C. Kempkes, Heemstede

Heemstede - Bewoners van 
de Cruquiushaven beleefden dit 
jaar een aparte Kerst en Nieuw-
jaar. Een aantal tuinen werd van-
wege vervuilde afgegraven maar 
omdat de geplande werkzaam-
heden niet voor de Kerst kon-
den worden afgerond, werd het 
voor een aantal bewoners een 
zanderige en baggerige Kerst. In 
plaats van vele kerstlichtjes in de 
tuin werd een tweetal, nog niet 
geheel van vuil verschoonde da-
mes, ietwat opgevrolijkt en sier-
den een tuin in deze omgeving. 
Eind januari hoopt men met de 
werkzaamheden klaar te zijn...

Zanderige kerst voor Cruquiushaven

Theeconcert Oude Kerk
Orgel en fluit in de perfecte combinatie

U kunt  genieten van de muziek  
op het  van het Van Bolder orgel, 
gespeeld door Piet Hulsbos en 
Brigit de Klerk op fluit.
Het Van Bolder orgel is een Ba-
rok instrument uit1754. De bou-
wer is onbekend. Van Bolder 
was de maker van het front. Het 
orgel heeft elf registers en een 
zogenaamd aangehangen pe-
daal (klank van klavier en pe-
daal is identiek). Er zijn op dit 
moment vergevorderde plan-
nen voor voltooiing van het or-
gel door het toevoegen van een 
aantal pedaalregisters waardoor 
het  orgel meer fundament en 
diepte zal krijgen.
Er zijn c.d’s te koop met orgel-
muziek uitgevoerd door Piet 
Hulsbos, er zijn lepeltjes en 
briefopeners te koop, maar u 
kunt ook een gift overmaken op 
56 32 40 563 t.n.v. Stichting Ou-
de Kerk t.g.v. Orgelplan.

Orgel en fluit zijn een prachtige 
combinatie, maar ook van de so-
lo’s zult u vast en zeker kunnen 
genieten. Hoewel het program-
ma niet helemaal rond is belo-
ven de muziek van de Fesch, van 
Eyck, Pachelbel en C.Ph.E Bach  
dat het een uur lang genieten 
zal worden. Over de musici: Piet 
Hulbos is de vaste organist van 
de Oude Kerk te Heemstede en 
daarnaast actief als dirigent van 
diverse koren. Zijn  opleiding 
ontving hij aan het Sweelinck 
conservatorium in Amsterdam. 
Brigit de Klerk studeerde blok-

Heemstede - Zondag 20 ja-
nuari is er in de Oude Kerk 
aan het Wilhelminaplein in 
de serie theeconcerten een 
bijzonder mooi concert te 
beluisteren. Het concert be-
gint om 15.00 uur.

fluit aan het zelfde conservato-
rium  bij Walter van Hauwe, zij 
heeft naast haar gezin een les-
praktijk. Na haar opleiding volg-
de zij zanglessen en zingt in het 
Doulce Memoire. Ook geeft zij 
leiding aan het orkest van de 
Rudolf Steinerschool.
De toegang tot de theeconcer-
ten is kosteloos, doch er wordt 
wel een deurcollecte gehouden. 
De opbrengst gaat na aftrek van 
de kosten naar het restauratie-
fonds. Na afloop is er thee, kof-
fie en gebak verkrijgbaar in de 
naastgelegen Pauwehof.

Nieuw bij Casca
Workshop Afrikaanse 

dans en percussie
Heemstede - In Afrikaanse 
landen kent men muziek en 
dans voor bijna alle levens-
situaties. Het is niet alleen 
een vorm van entertain-
ment, maar ook een manier 
om religie, geschiedenis en 
emoties uit te beelden. Er 
wordt gedanst bij bruilof-
ten, geboorte, begrafenis-
sen en andere sociale gele-
genheden. Op zaterdag 19 
januari is er een workshop 
bij Casca in Het Honk, van 
14 tot 17 uur.

Kobina Adende is afkomstig 
uit Ghana en heeft daar na zijn 
docentenopleiding muziek en 
dans gestudeerd aan de Arts 
Council Academy. Met veel 
succes heeft hij na zijn komst 
naar Nederland in 1989 al vele 
cursussen en workshops ge-
geven in Afrikaanse Dans en 

Percussie. Met veel plezier, 
bewegen en ontspanning leert 
u op een heel originele manier 
de dagelijkse gang van za-
ken in uw leven doorbreken. U 
voelt de positieve invloed van 
percussie en beweging op li-
chaam en geest. Kobina vertelt 
over het hoe en waarom van 
de dans en muziek voor Afri-
kanen en ook u zult als vanzelf 
actief meegaan in deze mee-
slepende vorm van bewegen 
op de Afrikaanse ‘drums’! De-
ze workshop is op zaterdag 19 
januari van 14.00-17.00 uur bij 
Casca, locatie het Honk, Mo-
lenwerfslaan 11, Heemstede. 
Kosten: 65,- euro. 
Aanmelden kan bij Casca, de 
Luifel,  Herenweg 96, Heem-
stede geopend op doorde-
weekse dagen van 9.00-12.00 
uur. U kunt bellen 023 – 548 
38 28, keuze 1. 



Heemstede - Op 1 januari 2008 openden de orthodontis-
ten in Heemstede hun nieuwe praktijk in het Spaarne Zie-
kenhuis in Heemstede. Zij willen deze opening vieren met 
een Open Huis voor alle patiënten, medewerkers van het 
Ziekenhuis en andere belangstellenden op vrijdag 18 ja-
nuari van 15.00-18.00 uur. 

De afgelopen 31 jaar was de praktijk gevestigd in de voormalige 
zusterflat van het Spaarne Ziekenhuis in de Johan Wagenaar-
laan. Met de verhuizing van het Spaarne Ziekenhuis naar Hoofd-
dorp veranderde ook de woonbestemming van deze flat. De hui-
dige eigenaar, Ymere, heeft de huurcontracten met de bewoners 
opgezegd en heeft met de orthodontisten afspraken gemaakt 
over het gedwongen eerdere vertrek.

Derde collega
De orthodontisten zijn zeer gelukkig met de nieuwe vestigings-
plaats in het Spaarne Ziekenhuis, 300 meter verderop. De prak-
tijkoppervlakte wordt groter, er wordt gewerkt in een zeer mo-
derne medische omgeving wat ook de contacten met andere 
medici bevordert en waardoor de totale dienstverlening verbe-
terd wordt. Er is een prima parkeergelegenheid, het ziekenhuis 
staat goed aangegeven op de verkeersborden. Een derde colle-
ga: mw. Anne Karsten, orthodontist, komt het team versterken, 
waardoor de wachttijd tot een eerste consult hopelijk binnenkort 
verleden tijd is. U bent van harte welkom de Open Dag op vrij-
dag 18 januari 2008 van 15.00-18.00 uur te bezoeken om kennis 
te maken met de nieuwe orthodontist en om vast te stellen hoe 
mooi het Spaarne Ziekenhuis in Heemstede aan het worden is.
Tijdens de Open Dag zullen hapjes en drankjes geserveerd 
worden. Ook zal de heer Wim Spierings van Ortholab Doorn een 
demonstratie geven hoe losse beugels gemaakt worden en zal 
hij aan de hand van veel kleurrijke voorbeelden laten zien wat 
voor mogelijkheden er op beugelgebied allemaal zijn. Bezoekers 
krijgen een klein aandenken mee. 
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Matangi Quartet opent nieuwe reeks 
concerten in Museum de Cruquius

Ook zeer aan te bevelen zijn de 
concerten op 7 februari 2008 
met het Barokensemble “Locke 
Consort” (een programma met 
Purcell), het concert op 23 fe-
bruari 2008 met werken van de 
Nederlandse componist Hans 
Kox in combinatie met werken 
van Sjostakovich en het concert 
op 18 april 2008 met de prachti-
ge sopraan Johanette Zomer.
Het Matangi Quartet bestaan-
de uit Maria-Paula Majoor, viool, 
Daniel Torrico Menacho, viool, 
Karsten Kleijer, altviool en Arno 
van der Vuurst, cello, staat te 
boek als een van de meest veel-
belovende kamermuziekensem-
bles van Nederland. Het kwartet 
is opgericht 1999 tijdens de stu-
die aan het Koninklijk Conserva-
torium en studeerde twee jaar 
full-time aan de Nederlandse 
Strijkkwartet Academie onder 
leiding van Stefan Metz (cellist 
Orlando Kwartet). In het kader 
van de academie kreeg het Ma-
tangi Quartet les van wereldbe-

roemde musici, waaronder de 
leden van het Amadeus Kwartet. 
Verder werd het kwartet enke-
le jaren intensief begeleid door 
Henk Guittart (altviolist van het 
Schönberg Kwartet). Inmiddels 
is het Matangi Quartet uitge-
groeid tot een vaste speler op 
de kamermuziekpodia van Ne-
derland en daarbuiten.
 
Meesterwerk ‘Intieme brieven’
Met hun gloedvolle spel en vlot-
te presentatie zijn Maria-Paula, 
Daniel, Karsten en Arno boeg-
beelden van een nieuwe gene-
ratie klassieke musici. Commu-
nicatief, uitdagend en verfris-
send veelzijdig zijn hierbij veel-
gebruikte typeringen. Zo traden 
ze op met rockzangeres Frédé-
rique Spigt, maakten ze een dvd 
met Herman van Veen en zijn ze 
in uitgebreide formatie te horen 
op de cd Street Tango van Ca-
rel Kraaijenhof. In 2006 onder-
namen ze een succesvolle tour-
nee met Youp van ’t Hek en voor 

Regio - Het eerste concert in het nieuwe jaar 2008 uit de 
prachtige serie Cruquiusconcerten wordt verzorgd door het 
jong, bevlogen en veelzijdige Matangi Quartet. Zaterdag 19 
treedt het kwartet op in Museum de Cruquius. Informatie en 
kaarten: www.CruquiusConcerten.nl of 023 – 556 37 07.

2008 staan optredens met zan-
ger/acteur Jim de Groot op de 
agenda.

Met hun baanbrekende uitstap-
jes buiten de klassieke muziek 
slagen de Matangi’s erin nieuw 
publiek warm te maken voor het 
strijkkwartet. En minstens zo be-
langrijk: het geeft ze extra inspi-
ratie om het rijke repertoire dat 
in de afgelopen 250 jaar is op-
gebouwd - van Haydn tot Adès 
– met nieuw élan tot leven te 
brengen. Vanzelfsprekend doen 
ze dit met groot respect voor de 
tradities van de klassieke mu-
ziek en die van het strijkkwar-
tet in het bijzonder. Maar in es-
sentie draait het bij het Matangi 
Quartet slechts om één ding: het 
voelbaar maken van de energie, 
passie en opwinding die in alle 
goede muziek besloten ligt. Op 
zaterdag 19 januari zal het Ma-
tangi Quartet het programma 
“Bohemian Rhapsody” uitvoe-
ren, een programma geheel ge-
wijd aan Tsjechische meesters, 
met strijkkwartetten van Suk 
(Meditation), Dvořák (het Ame-
rikaanse kwartet) en Janářeks 
beroemde meesterwerk ‘Intieme 
brieven’.

Jonge boefjes in auto
Heemstede - Politieagenten hebben donderdag 10 januari rond 
01.00 uur een personenauto aangehouden met drie jongens van 17 
en 18 jaar oud. De jongens kwamen uit Amsterdam en reden op de 
Herenweg. Bij het zien van de politie dook de  bestuurder met zijn 
auto direct weg richting een parkeervak. De agenten hebben hen in 
observatie genomen. Even later reden de jongelui zonder verlichting 
de  weg weer op. Bij navraag bleken de drie inzittenden eerder een 
flink aantal  strafbare feiten te hebben gepleegd. De politie heeft de 
bestuurder  aangehouden, hij bleek 17 jaar oud te zijn en niet in het 
bezit van een  rijbewijs. Tegen de jongen wordt proces-verbaal op-
gemaakt. Onderzoek in de  omgeving leidde nog niet tot de ontdek-
king van mogelijk door hen gepleegde  strafbare feiten.

Dichtstorten
De Heemsteedse dichter 
Bart Jonker, geboren in 1969, 
publiceerde zijn gedichten 
voor het eerst in de ver-
zamelbundels `Verborgen 
dichters in Heemstede`, uit-
gegegeven door de Open-
bare bibliotheek van Heem-
stede. In 2002 verscheen 
zijn bundel ´Onvoltooid ver-
langen´. Zijn dicht kenmerkt zich door vrije versvor-
men geïnsprireerd door de `Vijftigers`. Op dit moment 
werkt Bart aan zijn bundel ̀ Ontgrenzing` die naar ver-
wachting ergens in 2008 moet gaan uitkomen. 

De poel
Wij zwemmen rond 

in ´n beangstigend bad 
van misplaatste meningen 
haatdragend en ongegrond 

veelal verkeerd opgevat 

Domheid dobbert 
in boven water gedreven frustratie 

opvatting in ´t ondiepe 
stroomt tot oppervlakkige conversatie 

waarin waarheden verdrinken 
feiten verzwelgen 

en respect niet lager kan zinken

Open huis op 18 januari
Heemsteedse orthodontisten 

onder een dak



Heemstede - Afgelopen weekend heeft Kimberley van Ravenswaaij van de Heemsteedse 
Zwem- en Poloclub HPC deelgenomen aan de Interkring Junioren te Amsterdam. Er wa-
ren 171 inschrijvingen voor deze synchroonzwemwedstrijd. Er werd deelgenomen door 
meisjes van 15 t/m 17 jaar. Een aantal van deze meisjes - waaronder Kimberley - traint 
gemiddeld 25 uur per week. De deelneemsters kwamen uit het hele land. Kimberley is 
pas 16 jaar oud en tegenwoordig ook lid van de nationale senioren- en juniorenploeg. 
Zij zwom een goede en constante wedstrijd. Na een lange middag (de wedstrijd duurde 
bijna 4 uur) volgde uiteindelijk de uitslag. Als 1e eindigde de 17-jarige Elisabeth Sneeuw, 
terwijl Kimberley de 2e plaats behaalde: een felicitatie waard! 

Succes voor synchroonzwemster HPC

Heemstede - Wat is naar uw 
gevoel de Eiffeltoren of het 
Colosseum van Heemstede 
en Bennebroek? Op welk ge-
bouw of op welke plek in on-
ze dorpen bent u het meest 
trots? Of omgekeerd: welk 
gebouw had er naar uw idee 
nooit mogen komen?

Vier maanden lang, van maart 
tot en met juni 2008, biedt de 
VOHB u de gelegenheid uw 
méést of juist mínst favoriete 
plek in Heemstede en Benne-
broek te tonen op  www.oud-
heemstedebennebroek.nl met 
uw motivatie daarbij. Op onze 
site staat straks een keur aan 
foto’s en verhalen: bekende en 
minder bekende plekken uit on-
ze dorpen waar u een heel goed 
of juist een heel slecht gevoel bij 
heeft. Leuk voor de auteurs en 
leuk voor de lezers!

Prijsvraag
Iedere maand, van maart tot en 
met juni 2008, beoordeelt het 
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Marijke Mous en Marianne 
Heeremans bij Branding Radio
Heemstede - Het radiopro-
gramma ‘Op bezoek bij...’ is ont-
staan uit de behoefte om men-
sen meer aan het woord te la-
ten dan in een kort interview in 
andere programma’s. Ook leek 
het Branding Radio leuker om 
de mensen te interviewen in 
hun vertrouwde omgeving. Het 
programma wordt, behalve met 
de stukjes interview, gevuld met 
muziek die bij de gast past. De 
geïnterviewden zijn mensen met 
een bijzonder beroep of specia-

le hobby, maar ook mensen die 
een bepaalde rol hebben ge-
speeld, of spelen in de maat-
schappij. Op 20 januari kunt 
u de uitzending horen waarin 
Henny van Haasteren op bezoek 
is bij Marijke Mous, voor velen 
nog bekend als de Heemsteed-
se wethouder in de jaren 90. Op 
27 januari kunt u de uitzending 
horen met de Heemsteedse bur-
gemeester Marianne Heere-
mans. Deze aflevering is eer-
der in september uitgezonden. 

Lezing over
‘de Russische timmerman’

Heemstede - Boekhandel Blokker presenteert op woensdag 23 ja-
nuari de auteur Conny Braam. Zij houdt een lezing over de Russi-
sche timmerman. Aanvang is 20.00 uur en de toegang bedraagt 5 
euro. Voor Engel Henri Blazius is het uitzicht op de wereld beperkt 
tot de achtergevel van zijn moeders huis. Sinds jaren leidt hij een 
kluizenaarsbestaan in een kleine caravan achter in haar tuin, waar 
hij zich wijdt aan zijn magnum opus: Gevaren die de Staat der Ne-
derlanden bedreigen en hun oplossingen. Omdat hij ervan over-
tuigd is dat zijn moeder en haar buren, in samenspanning met duis-
tere krachten, verwikkeld zijn in een voor hem levensbedreigend 
complot, heeft Engel zijn ‘eitje’ uitgerust met bewakingscamera’s, 
bewegingsmelders en afluisterapparatuur. Als zijn moeder besluit 
haar huis te laten verbouwen, lijken zijn angsten te worden bewaar-
heid door de komst van een Russische timmerman. Hij slaat gena-
deloos van zich af. Conny Braam publiceerde eerder de IJmuiden-
trilogie: De woede van Abraham, De onweerstaanbare bastaard en 
Het schandaal. Reserveren voor deze lezing via tel. 023-5282472
Blokker vindt u aan de Binnenweg 138.

Op velerlei verzoek wordt deze 
uitzending nogmaals herhaald. 
De uitzendingen zijn op zondag-
middag van 13.00-14.00 uur. U 
kunt Branding Radio beluisteren 
via de kabel 89.0. Via FM 106.2 
of via onze website www.bran-
dingrtv.nl en dan klikken op ‘be-
luister ons live’.
Wanneer u iemand kent waar-
van u denkt dat het leuk is om 
die te bezoeken voor het pro-
gramma, kunt u dit aangeven via 
redactie@brandingrtv.nl of tele-
fonisch 023-5288289. Schrifte-
lijk via Johan Wagenaarlaan 74 
sou. 2102 GE Heemstede t.a.v. 
‘Op bezoek bij...’

Klaas Hendrikse, een gelovige 
atheïst.

Lezing door Klaas Hendrikse: 
Geloven is vertrouwen
Heemstede - De meeste men-
sen zijn grootgebracht met het 
idee dat geloven in God au-
tomatisch betekent dat je ook 
gelooft dat God bestaat. De 
boodschap van Klaas Hendrikse 
is dat je niet hoeft te geloven dat 
God bestaat om toch in Hem te 
geloven. Hij noemt zichzelf een 
gelovige atheïst en een atheïs-
tische dominee. Met de bijbel 
in de hand geeft hij de atheïsten 
gelijk, de God uit de kerk heeft - 
volgens hem - nooit bestaan. 
Als je echter gelooft in een God 
die niet bestaat heeft dit meer 
te maken met het leven dan 
met godsdienst. Geloven bete-
kent vertrouwen en dat doe je, 
net als leven, op basis van ver-
zamelde ervaring. God kàn dan – 
hoeft niet – het woord zijn waar-
mee je die ervaringen benoemt. 
Daarom zegt hij dat God niet be-
staat, maar gebeurt, of gebeuren 
kàn. Daar zijn mensen voor no-
dig, zonder mensen is God ner-
gens. Dat houdt God met beide 
benen op de grond als ‘iets dat 
groter is dan wij, maar er zonder 
ons niet kan zijn’. Een bijzonde-
re kijk op het leven en op God. 

Deze lezing is georganiseerd sa-
men met Boekhandel Blokker 
en vindt plaats op donderdag 
17 januari, aanvang 20.00 uur, 
bij Casca in de Luifel, Herenweg 
96, Heemstede. Kosten: 6,- eu-
ro. Reserveren is noodzakelijk en 
kan bij de receptie van de Lui-
fel, Herenweg 96, Heemstede, 
geopend op doordeweekse 
dagen van 9.00-12.00 uur. U kunt 
bellen 023 – 548 38 28, keuze 1. 

Veldvoetbal
Slechte generale van VEW
Heemstede - Zaterdag 12 ja-
nuari stond in het teken van de 
tweede helft van de competi-
tie. VEW-1 en VEW-2 hadden 
als tegenstander GHC(Groene 
Hart Combinatie) getraind door 
oud VEW-trainer Fokke v.d. Re-
ijd. VEW-1 trok met 2-3 aan het 
kortste eind en VEW-2 ging 
roemloos ten onder, 0-4.
Om het geheel nog somberder 
te maken verloor de B-1 met 0-1 
van mede koploper DIO-b1.

Zaterdag 19 januari 
VEW-1- VSV-1          14.30 uur
VEW-2- DVVA-4           11.30 uur
SIZO-3- VEW-3             14.30 uur
VEW-4                            vrij 

VEW-5- Pancratius-4          14.30 uur
B’dorp-vet- VEW-vet          14.30 uur
VEW-b-1- Sp’woude-b1      10.30 uur
VEW-c-1- K’land-c             12.30 uur
SIZO-d- VEW-d             10.00 uur
United/DAVO-e1- VEW-e1  10.00 uur 
VEW-e2                           vrij 
Overbos-me- VEW-e3    08.45  uur 
KHFC-f- VEW-f1               10.00 uur
VEW-f2- DSOV-f               09.30 uur
Zw’burg-me- VEW-f3        09.00 uur
VEW-f4 Programma nog niet bekend

Er is iets gewijzigd in het acti-
viteitenprogramma: De klaver-
jasavond van 11 januari jl is ver-
plaatst naar vrijdag 18 januari. 
Zelfde tijd, zelfde plaats.

Voor volwassenen en kinderen

Vier maanden lang fotowedstrijd 
Oud Heemstede Bennebroek

Ook kinderen (tot 15 jaar) 
kunnen deelnemen aan de 
wedstrijd. Voor hen gelden 
dezelfde voorwaarden en zijn 
er iedere maand twee aparte 
prijzen: naar keuze een boe-
kenbon van 10,- euro óf een 
bon van 10,- euro  voor ijs bij 
Van Dam! Dus: vraag aan je 
ouders of je hun digitale ca-
mera mag lenen, maak een 
foto van het gebouw wat je 
het mooiste of lelijkste vindt 
(je school?), schrijf op waar-
om je dat vindt en mail alles. 
Wil je met je hele klas mee-
doen? Bespreek het met je 
meester of juf.

bestuur van de VOHB de inzen-
dingen en krijgen de drie leuk-
ste, interessantste of indruk-
wekkendste inzendingen een 
prijs: 1e prijs: boekenbon van 
40,- euro, 2e prijs: boekenbon 
van 20,- euro  en de 3e prijs: 
boekenbon van 12,50 euro.

Hoe kunt u meedoen?
Maak een digitale foto, verge-
zeld van een toelichting in Word 
(maximaal 150 woorden). Geef 
foto en tekst door aan onze we-
bmaster Alexander Koopman via  
alex.vuh@planet.nl
U kunt ook gewone (papieren) 
foto’s en verhalen inzenden naar 
Meerweg 39 2103 VB Heem-
stede. Deelname aan de wed-
strijd staat open voor leden en 
niet-leden van de VOHB. U mag 
meerdere malen inzenden, en-
kel onder uw eigen naam. Door 
deel te nemen aan de wedstrijd 
gaat u ermee akkoord dat uw 
bijdrage gepubliceerd wordt op 
onze site.

De namen van de prijswinnaars 
worden iedere maand gepubli-
ceerd in De Heemsteder, op on-
ze site en natuurlijk ook in Heer-
lijkheden. Heeft u nog vragen? 
U kunt ze stellen via e-mail aan 
marc.de.bruijn@wanadoo.nl
We zien uw verhalen en foto’s 
graag tegemoet!
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Popkoor Haarlem goes 
down under in Patronaat

Regio - Zondag 20 januari zet het Haarlems Popkoor de klei-
ne zaal van het Patronaat ondersteboven. Tijdens zijn traditione-
le winterconcert reist het zingende gezelschap van Muziekcentrum 
Zuid-Kennemerland Haarlems Popkoor naar de andere kant van de we-
reld. Met een slopende jetlag en onverminderd enthousiasme storten de 
dames zich op aussie rock van o.a. Kylie, AC/DC, Midnight Oil, INXS. De 
begeleiding door de Ayers Rock Band onder leiding van Reniet Vrieze 
staat garant voor een flink gat in de ozonlaag. Sunblock factor 50 aan-
bevolen. De zaal gaat open om 20.30 uur en de aanvang is 21.00 uur. 
Entree bedraagt zeven euro. Meer info: www.mzk.nl

Meedoen
Het koor, een co-productie van de Popschool van Muziekcentrum Zuid-
kennemerland en het Patronaat, staat onder leiding van Reniet Vrie-
ze, bekend van de rockband The Pilgrims. Met het Popkoor meedoen, 
betekent vijftien keer repeteren en dan: een spectaculair optre-
den in Patronaat, compleet met een professionele band. In elke 
cursusperiode wordt een nieuw repertoire ingestudeerd met 
covers rond een bepaald thema. Het Popkoor start in februari met 
een nieuwe cyclus: DD (Double D = Dutch Divas = Dutch Delight = 
Engelstalige damesrock van eigen bodem. 

Tijden de informatiemiddag 
worden dia’s vertoond over het 
leven van Bernadette, het ver-
loop van de reizen en over Lour-
des zelf.De Lourdesgroep Haar-
lem en Omstreken organiseert 
de reizen, in samenwerking met 
de Limburgse Bedevaarten. Ie-
der heeft zijn eigen persoonlij-
ke reden om op bedevaart naar 
Lourdes te gaan.
In het algemeen kan men stellen 
dat pelgrims in Lourdes energie 
opdoen en steun vinden in hun 
geloof en verrijkt terugkomen. 

Vooral in het jubileumjaar 2008. 
In dit jaar zal herdacht worden 
dat het 150 jaar geleden is dat 
Maria aan Bernadette is ver-
schenen. De busreis zal plaats-
vinden van 4 tot 13 juni dit jaar. 
Vertrek uit Haarlem. De treinreis 
staat geprogrammeerd van 25 
september tot 2 oktober dit jaar.
Een busreis naar Lourdes is een 
bedevaartreis met een toeris-
tisch karakter. Er worden mooie 
plaatsen bezocht o a. Nevers 
waar Bernadette opgebaard ligt, 
Reims en Rocamadour.

Regio – Met de bus of met de trein, u kunt zelf kiezen met 
welk vervoermiddel u naar bedevaartsoord Lourdes reist. 
Over deze reizen wordt op zondag 20 januari een informa-
tiebijeenkomst gehouden. Die vindt plaats in de kerkzaal 
van de parochie St. Johannes de Doper aan de Amster-
damstraat 57-59 in Haarlem. De aanvang is 14.00 uur.

Cursussen 55+

Omgaan met somberheid 
en angst

Vijftien procent van de mensen van 55 jaar en ouder heeft last 
van somberheid. Eén op de vijf heeft last van angsten. Voor men-
sen met dergelijke klachten die opzien tegen de toekomst en 
een steuntje in de rug kunnen gebruiken, start de dienst Pre-
ventie & Innovatie van de Geestgronden in Haarlem binnenkort 
twee cursussen. In de cursus ‘In de put, uit de put’ leert u vaar-
digheden aan waarmee u uw stemming kunt beïnvloeden. Naast 
informatie over wat depressieve klachten zijn, gaat u aan de slag 
met leren ontspannen, plezierige activiteiten ondernemen, an-
ders leren denken en opkomen voor uzelf. De cursus omvat tien 
wekelijkse bijeenkomsten. Startdatum dinsdag 29 januari, van 
15.00 tot 17.00 uur.

Angst
In de cursus ‘Angst de baas’ leert u om in kleine stapjes uw 
angstklachten te overwinnen. Vermijden van de angstige situ-
atie houdt de angst in stand. Daarom is het belangrijk heel ge-
leidelijk -eerst in gedachten, en daarna door in de praktijk te 
oefenen- te leren omgaan met deze situaties. De cursus bestaat 
uit acht wekelijkse bijeenkomsten. Startdatum dinsdag 4 maart, 
van 14.30 tot 16.30 uur. Voor meer informatie en aanmelden kunt 
u contact opnemen met het cursusbureau 023-5187640 of met 
Yvonne de Roode (ma t/m do) 023-5187631. 

Regio - De Geestgronden, specialisten in geestelijke gezond-
heidszorg, biedt de cursussen ‘In de put, uit de put 55+’ en 
‘Angst de baas 55+’ aan. Ze gaan respectievelijk dinsdag 29 ja-
nuari en dinsdag 4 maart van start.

Huiselijk geweld
Regio - Een 56-jarige Haarlem-
mer is woensdag 9 januari aan-
gehouden omdat hij wordt ver-
dacht zijn vriendin in hun wo-
ning te hebben mishandeld. De 
man  is ingesloten voor nader 
onderzoek.

Gereisd wordt met een comfor-
tabele bus voorzien van bar en 
toilet. Deelnemers verblijven in 
goede hotels. Dit is een 10 daag-
se reis. Op de terugweg doet de 
groep Parijs aan. Voor de bus-
reis dient u goed ter been zijn.

Met de trein
De treinreis heeft als vertrek 
station Haarlem. Aan deze reis 
kunnen ook mensen deelnemen 
die niet zo goed ter been zijn. In 
Lourdes krijgen de deelnemers 
een programma aangeboden, 
waar U geheel vrijblijvend aan 
mee kunt doen. Alle reizen wor-
den begeleid door een ervaren 
reisleider.
Belangstellenden voor de Lour-
desreizen kunnen informatie in-
winnen bij Henny Kuip, Haarlem, 
tel. 023 – 5354618.

Reizen naar Lourdes

Dichters dragen voor uit eigen werk
‘Poëzie op zolder’ in de Stadsbibliotheek

Twintig dichters zijn door de ju-
ry uitgenodigd om voor te dra-
gen tijdens Poëzie op Zolder, op 
donderdag 31 januari 2008, Ge-
dichtendag. Locatie is de sfeer-
volle Doelenzolder van de Cen-
trale Bibliotheek te Haarlem. Na 
de voordrachten van de dich-
ters zal de jury de winnaar be-
kend maken van de ‘Stadsbibli-

otheekpoëzieprijs 2008’ en de 
prijs uitreiken. Van elke deel-
nemer wordt een werk gepu-
bliceerd in een gelegenheids-
bundel, die aan het eind van de 
avond aan de aanwezigen zal 
worden uitgereikt. 

Brother Flower
De presentatie van de avond is 
in handen van en P.M. Delèfre 
(beatdichter te Haarlem) en 
Gerrie Hondius (striptekenaar 
en kunstenaar) De muziek wordt 
verzorgd door de Haarlemse 
muziekband Brother Flower. U 
bent van harte welkom als luis-
teraar! De zaal gaat open om 
19.30 uur. Kijk voor meer infor-
matie op www.sbhaarlem.nl en 
op www.bibliotheekheemstede.
nl Of bel met: 023 – 511 53 00. 
De gedichtendag vindt plaats op 

Regio - Tijdens de gedichten-
dag, 31 januari, van 20.00-
22.30 uur wordt op initia-
tief van de Stadsbibliotheek 
Haarlem en de Gemeente-
lijke Openbare Bibliotheek 
Heemstede een poëzie- en 
voordrachtwedstrijd gehou-
den onder de naam ‘Poëzie 
op Zolder’. Amateurdichters 
uit de regio dragen voor uit 
eigen werk.

de Doelenzolder, Centrale Bibli-
otheek, Gasthuisstraat 32, Haar-
lem. Toegang bedraagt 4 euro 
en dat is inclusief gelegenheids-
bundel en koffie). 

Groei en Bloei organiseert 
basiscursus tuinieren

Regio - Reinout Groot, leraar aan het Wellantcollege te 
Oegstgeest, is bereid gevonden om de basiscursus tuin-
verzorging te geven voor belangstellenden.

De zes theorielessen vinden plaats op de woensdagen 19 maart, 
2, 9, 16 en 23 april, van 19.30 tot 22.00 uur. De bijbehorende 
praktijklessen zijn op zaterdagochtenden van 9.00 tot 12.00 uur, 
op 5, 19 en 26 april. Onder andere komen de volgende onder-
werpen aan bod: bodem en bemesting, gazononderhoud, plan-
ten en verplanten, vermeerderen en snoeien.
Locatie: de Blinkert, gelegen aan de Rockaertshof 66, 2015 ED 
Haarlem, dat is achter tuincentrum Bos bij de Randweg.
Aanmelden en informatie over de kosten bij mevrouw A.C. Kue-
nen-Dutilh, tel. 023-5326191 bij voorkeur van 17.00 tot 19.00 uur. 
Verdere informatie Groei en Bloei: www. haarlem.groei.nl.
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‘Samen Eten’ bij Welzijn Ouderen
Heemstede - In het jaar 2008 werkt Stichting Welzijn Ouderen Heem-
stede met het thema ‘De maaltijd keuze van een speciale gast’. Maan-
delijks wordt een speciale gast aan tafel uitgenodigd, die een menu 
naar eigen keuze samenstelt en vertelt over haar/zijn werkzaamheden 
en hoe zij/hij tot de keuze van dit menu is gekomen. De speciale gast 
is deze keer Ada Justman Jacob, ouderenadviseur Loket Heemstede. 
Haar menukeuze is o.a. een stoofpotje, met vooraf een heerlijke sa-
lade. De maaltijd bestaat uit een voor-, hoofd- en nagerecht, 2 con-
sumpties en wordt afgesloten met een kopje koffie/thee met iets lek-
kers. De kosten bedragen 9,50 euro. Maaltijdbonnen kunt u kopen bij 
de receptie van Stichting Welzijn Ouderen Heemstede, Lieven de Key-
laan 24 op maandag t/m donderdag van 09.00-17.00 uur en op vrijdag 
van 09.00-13.00 uur. Tel. 023-528 85 10.

Praktijkcursus bij Casca
Artrose, osteoporose, nek- en rugklachten

Een belangrijk deel van de cur-
sus is het gezamenlijk aanleren 
van een 12-tal bewegingsoefe-
ningen, die u thuis goed kunt 
toepassen. Mensen met be-
ginnende klachten door artro-
se hebben baat bij bewegen, 
omdat door bewegen het 
kraakbeen in de gewrichten 
wordt geactiveerd en de afname 
van de hoeveelheid kraakbeen 

daardoor wordt vertraagd.
Osteoporose is botontkalking 
en komt veel bij vrouwen na 
de overgang voor, maar ook bij 
mannen. Wat je zelf daar aan 
kunt doen wat betreft bewegen 
en voeding komt aan de orde 
in deze cursus. Omdat nek- en 
rugklachten hun oorzaak  kun-
nen hebben in onze lichaams-
houding, wordt tijdens de cur-

Heemstede - Het Nederlands Instituut voor Sport en Bewe-
gen heeft een aantal cursussen aangaande Bewegen en Ge-
zondheid ontwikkeld. De cursus ’Als spieren en botten pro-
testeren’ is er daar een van. De cursus geeft informatie en 
tips over artrose, osteoporose, nek- en rugklachten.

Voorleesdagen Bennebroek

Kleine Muis zoekt een huis

Voorleesontbijt
Voor het ontbijt wordt ieder 
jaar steeds een andere groep 
van een basisschool of peuter-
speelzaal uitgenodigd om te ko-
men luisteren naar het verhaal 
van een bekende inwoner van 
de gemeente. Dit jaar komen er 
b.v. een politieagent, een ste-
wardes, een wethouder en een 
burgemeester voorlezen. Ieder 
jaar wordt  er een andere school 
of peuterspeelzaal uitgenodigd 
voor dit voorleesontbijt. Voorle-
zen aan kinderen is belangrijk. 
Het prikkelt de fantasie, ont-
wikkelt het taalgevoel, vergroot 
hun woordenschat en draagt bij 
aan hun interactieve vaardighe-
den. Maar bovenal bezorgt het 
hun heel veel plezier! Zo worden 
kleintjes grote lezers. 

Kleine Muis zoekt een huis
Op woensdagmiddag 23 janu-
ari wordt voorgelezen in de bi-
bliotheek Bennebroek met het 
vertelkastje, uit het bekroonde 

prentenboek ‘Kleine Muis zoekt 
een huis’. De voorstelling is gra-
tis, reserveren wordt wel aange-
raden want vol is vol!

Poppenkast
Op zaterdag 2 februari kunnen 
de kleintjes in 10.00 uur lachen 
om een heerlijke ouderwetse 
poppenkast waarbij de kinde-
ren lekker mogen reageren op 
alles wat er gebeurt in de kast. 
Poppenspeler Fritsie Duikelaar 
(www.duikelaar.nl) brengt spe-
ciaal voor deze gelegenheid 
‘Wie helpt de muis’. Vestiging 
Bennebroek. De kaartjes kosten 
2,50 euro en zijn verkrijgbaar bij 
de bibliotheek of via de website: 
www.bibliotheekduinrand.nl.

Bennebroek - Voor de vijfde keer worden ‘De Nationale Voor-
leesdagen’  in alle vestigingen van Bibliotheek Duinrand ge-
houden. Ook in de bieb van Bennebroek wordt voorgelezen. 
Een en ander vindt plaats van woensdagochtend 23 januari 
t/m zaterdag 2 februari. Naast voorlezen kunnen de kinderen 

Elisa Höcker, vijfde generatie, legt eerste steen

‘Molenstaete’ voorspoedige 
bouw en verkoop

Samen met twee oma`s, Ida 
Höcker-van Lierop en Corrie 
Höcker-Lammers had Elisa alle 
aandacht voor de mooie zwarte 
plaquette, maar gaf het metse-
len graag uit handen. In zijn toe-
spraakje in de stromende regen 

was Jan Höcker de wethouder 
Pieter van de Stadt en de heer 
Jongmans, erkentelijk voor de 
afstemming langs een construc-
tieve en vooral consistente lijn 
in een moeilijke situatie met be-
trekking tot de molenromp. Heel 
belangrijk was dit voor de voort-
gang en onderhandelingen met 
Monumentenzorg. In restaurant 
Landgoed Groenendaal werd 
even daarna onder aangename-
re omstandigheden de speech 
vervolgd en konden toekomsti-

ge bewoners vast kennismaken 
met elkaar. Een van de bewo-
ners is een bekende aannemer, 
die vol lof was over het tot nu 
toe geleverde werk van aanne-
mersbedrijf Maasland BV uit `s 
Gravenzande. Die bouwt een 

appartementencomplex met 
twaalf royale woningen, vari-
erend van 142 tot 180 m².  Op 
elke verdieping komen vier wo-
ningen met voor iedere woning 
twee parkeerplekken in de par-
keerkelder, vanwaar de appar-
tementen bereikbaar zijn met de 
lift of trap. Voor bezoekers zijn 
er op het binnenterrein parkeer-
mogelijkheden.

Höckerkade
Voor de huisnummering heb-

Heemstede – In 1914 legde de toen anderhalf jarige Herman 
Höcker de eerste steen voor de elektrische meelfabriek aan 
de Glipperdreef. Vrijdagmiddag legde de driejarige Elisa als 
representant van een vijfde generatie Höcker de eerste steen 
voor het appartementencomplex Molenstaete, dat gebouwd 
wordt op het terrein achter de molen aan de Glipperdreef 94.

ben burgemeester en wethou-
der al een oplossing gevonden. 
Als hommage aan de nu vijf ge-
neraties tellende familie Höcker 
wordt de naam Höckerkade toe-
gevoegd. Veel zal dit probleem-
pje in Heemstede zich niet meer 
voordoen, want met de invulling 
van dit fraaie stuk bouwgrond 
is Molenstaete wel een van de 
laatste echt unieke stukjes, waar 
je een magnifiek uitzicht hebt op 
een schitterend natuurgebied 
met een wijds uitzicht op moe-
rasgrond en de Ringvaart in de 
verte. Daarnaast wordt de direc-
te omgeving aangepakt. De mo-
lenromp uit 1760 die rond 1935 
zijn wieken, kap en staart kwijt-
raakte,  wordt gerestaureerd en 
krijgt een kantoor en showroom-
bestemming. In het fabrieks-
gebouw komen woonunits en 
enkele ateliers. De restauratie 
van de directiewoning is inmid-
dels al voltooid. Als je kijkt naar 
de maatvoering en de vorm, is 
het bescheiden appartemen-
tencomplex Molenstaete met 
zijn 12 woningen een logische 
voortzetting van de bestaande 
gebouwen, waaraan een grote 
culturele en historische waarde 
is toegekend. De molenromp is 
een rijksmonument. De verkoop 
van de appartementen van Mo-
lenstaete is in handen van ma-
kelaarskantoor van den Put-
ten van de Bronsteeweg 45 in 
Heemstede. 
Zij zijn enthousiast over het ver-
loop van de bouw van het klein-
schalige complex, waar inmid-
dels al 7 van de 12 appartemen-
ten definitief verkocht zijn en 
enkele opties genomen zijn. Be-
zichtiging van de appartemen-
ten kan alleen na afspraak met 
de makelaar. Dit vanwege de 
Arbowet. U kunt hiervoor con-
tact opnemen met makelaars-
kantoor van den Putten, Brons-
teeweg 45 in Heemstede. Tele-
foon 023 5285412 of e-mail van-
denputten@era.nl  .
Ton van den Brink

Elisa Höcker, vijfde generatie, legt de eerste steen, geflankeerd door  
beide oma’s.

Afrika in Het Kunstbedrijf

Een reis naar Afrika, Tanzania, inspireerde haar tot de Serengeti Kol-
lektie: cheetah’s, panters, leeuwen, giraffen en  zebra’s. “Kunnen we 
de natuur, zoals die op onze planeet nog bestaat wel bewaren voor 
volgende generaties? Dieren leven schijnbaar nog in vrijheid, maar 
hun habitat is eigenlijk overal begrensd en wordt met de dag kleiner. 
Diersoorten worden bedreigd met uitsterven.” Het is de emotie van 
een moment, de typisch karakterestieke beweging, die een sculp-
tuur doen ontstaan. Of het is de interaktie tussen dieren, die haar 
intrigeert, waarbij soms de mogelijkheid ontstaat nog met de beel-
den te spelen. Zo werkt zij ook met andere dieren en mensfiguren. 
De bronzen beelden worden in een oplage van 8 stuks gegoten. An-
dere kunstenaars die exposeren zijn Theo Ligthart, Monique Dukker, 
Marthe Nso ( Kameroen) en Erik-jan Vaandering. Het Kunstbedrijf is 
gevestigd aan de Raadhuisstraat 56 a. 

Heemstede - Anneke van Rijs exposeert op dit moment met 
haar bronzen beelden in galerie Het Kunstbedrijf. Deze expo-
sitie is nog te zien tot en met 2 februari.

sus ruime aandacht gegeven 
aan het ervaren van een goede 
houding.  
Het bewust worden van een 
goede en ontspannen houding 
is ook in het geval van artro-
se of osteoporose een nuttig 
hulpmiddel. Alle informatie en 
oefeningen staan in een bijbe-
horend werkboek. De cursus 
bestaat uit vier bijeenkomsten 
van 2 uur op donderdagmid-
dag en wordt gegeven in de 
Luifel te Heemstede. De start-
datum is 24 januari en 6 maart. 
Voor informatie: Casca, tel: 
5483828.



Regio - Bij de ZorgSpecialist, op 
het gebied van thuiszorg een be-
kende naam in de regio, breiden 
de mogelijkheden voor onder-
steuning aan kinderen met een 
verstandelijke beperking of een 
stoornis in het autistisch spec-
trum zich steeds meer uit. Direc-
teur Esther Vink vertelt: “Sl enige 
tijd bieden wij ondersteuning in 
gezinnen waar onze begeleiding 
ervoor zorgt dat een gezin weer 
goed kan gaan functioneren. Ou-
ders die bij ons aankloppen zijn 
vaak ten einde raad. Door onze 
begeleiding komt er weer struc-
tuur in hun dagelijks leven. Voor 
broertjes en zusjes is er ook weer 
aandacht en ouders komen zelf 
op adem.” Cliëntenmanager en 
verpleegkundige Yvonne Loog-
man vult aan: “Juist voor deze 
kwetsbare kinderen en belaste 

gezinnen is de inzet van deskun-
dige medewerkers erg belang-
rijk. Daarom besteden wij veel 
aandacht aan training en coa-
ching van onze medewerkers.”

Voorbeeld 
Collega Nicole van Werkhoven 
vertelt over een gezin waar een 
medewerkster van de ZorgSpe-
cialist er wekelijks op uit gaat 
met een meisje met een autis-
mestoornis. De gezinssituatie 
stond onder druk omdat de moe-
der door het begeleiden van haar 
dochter zelf geïsoleerd raakte.De 
dochter raakte het contact met 
de buitenwereld kwijt. Door de 
begeleiding van de ZorgSpecia-
list is deze cirkel doorbroken. De 
moeder kan door de wekelijkse 
steun haar zorgtaken weer aan 
en de dochter maakt onder be-
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Structuur in dagelijks leven
Ondersteuning op maat 

in elk gezin

Yvonne Loogman en Nicole van 
Werkhoven, cliëntenmanagers 
van de ZorgSpecialist, plannen 
en begeleiden de zorg en on-
dersteuning in gezinnen.

geleiding voortgang in haar con-
tacten met andere kinderen.

Samenwerking
De ZorgSpecialist werkt samen 
met verwijzende instanties zoals 
huisartsen en MEE. Op het ge-
bied van het PersoonsGebon-
den Budget is er binnen de af-
deling “de PGB-Zorgspecialist” 
veel kennis en ervaring in het 
aanvragen en beheren van een 
PersoonGebonden Budget. De 
ZorgSpecialist is via telefoon en 
mail te bereiken. 
Website: www.dezorgspecialist.nl 
E-mail: info@dezorgspecialist.nl 
Tel.: 023 -5100200.

Inloopuur
Multiple Sclerose

Regio - De Multiple Sclerose 
Vereniging Nederland (MSVN) 
verzorgt op 17 januari een in-
loopuur in het Spaarne Zieken-
huis Hoofddorp. De vereniging 
biedt steun en informatie aan 
lotgenoten. Belangstellenden zijn 
welkom tussen 10.00 en 11.30 
uur. Er zijn twee leden van de 
vereniging aanwezig om mensen 
met MS, hun naasten en andere 
belangstellenden persoonlijk te 
woord te staan. Locatie: Informa-
tiepunt Zorg Spaarnepoort in de 
centrale hal van het Spaarne Zie-
kenhuis locatie Hoofddorp. Meer 
info: (023) 890 83 60.

Op Henry Dunant of aangepaste vakantiehotels

Heerlijk op vakantie 
met het Rode Kruis
Met vakantie gaan is niet voor 
iedereen vanzelfsprekend. Dat 
begrijpt het Rode Kruis Haarlem 
en omstreken. Voor velen is het 
niet meer mogelijk om zelfstan-
dig op vakantie te gaan van- 
wege een chronische ziekte, 
handicap of ouderdom. Maar 
niemand zou verplicht thuis 
moeten blijven omdat op de 
vakantielocatie niet de juiste 
zorg beschikbaar is. Of omdat 
de badkamer niet geschikt is 
voor mensen in een rolstoel. 
Daarom biedt het Rode Kruis 
Haarlem en Omstreken volle-
dig verzorgde vakanties aan. 
Daartoe heeft het Rode Kruis de 
beschikking over het hotelschip 
de Henry Dunant en twee aan-

gepaste vakantiehotels, de Val-
kenberg en de IJsselvliedt. 

Brochures
Ook organiseert het Haarlemse 
Rode Kruis in mei en september 
een week naar de vakantieboer-
derij de Imminkhoeve te Lemele. 
Voor alle accommodaties geldt 
dat zij volledig zijn aangepast. 
Gasten worden begeleid door 
vrijwilligers, waaronder een ver-
pleegkundige. De vakantiebro-
chure 2008 kunt u aanvragen. 
Hierin kunt u lezen over welke 
weken het Haarlemse Rode Kruis 
de beschikking heeft in 2008 en 
worden de accommodaties kort 
omschreven, zodat u een keu-
ze kunt maken. Ook zijn dan de 

kosten van een vakantieweek be-
kend. Gasten betalen een eigen 
bijdrage; het Haarlemse Rode 
Kruis betaalt een zelfde bijdrage 
vanuit eigen middelen.  Kunt u 
niet meer zelfstandig op vakan-
tie en heeft u interesse in een va-
kantieweek met het Rode Kruis? 
Vraag dan de vakantiebrochure 
aan. De brochure wordt voor-
zien van een inschrijfformulier, 
waarmee u zich kunt aanmelden. 
U kunt de brochure telefonisch 
aanvragen op 5411615 (ma-wo-
do van 09.00 – 14.00 uur).
Voor vakanties naar de Immink-
hoeve in Lemele (week 21 en 36) 
is het Rode Kruis op zoek naar 
verpleegkundigen. Per week 
gaan er 23 gasten mee en deze 
worden begeleid door 12 vrijwilli-
gers waarvan 1 verpleegkundige. 
Voor meer informatie Anky Weit-
kamp, 5411615 (ma-wo-do van 
9.00 – 14.00 uur).

Regio - Stelt u zich eens voor, een week lang genieten. Een 
week lang ontspannen en lekker weg uit de dagelijks om-
geving. Alles even vergeten en andere mensen voor u laten 
zorgen. Dat is vakantie!

Informatie-avond

Naar de middelbare 
school met dyslexie

Op deze informatieavond kunt 
u van gedachten wisselen met 
ouders van een dyslectisch kind 
op een school voor voortgezet 
onderwijs. De avond duurt van 
20 tot 22 uur en vindt plaats in 
de Centrale Bibliotheek aan de 
Gasthuisstraat 32 Haarlem. De 
toegang bedraagt 5 euro.

Ervaringen
Op 1 november is er op een 
avond van het Makkelijk Lezen 
Plein informatie gegeven over 
hoe je tot een goede school-
keuze komt voor een dyslectisch 
kind door een deskundige van 
de onderwijsbegeleidingsdienst. 
De informatieavond van donder-
dag 17 januari is daar een aan-
vulling op.  Op deze avond wordt 
ingegaan op vragen als: hoe 
stel je je als ouder op tegen-
over de school? Wat kun je ver-
wachten van een school en wat 
niet? Wat kun je als ouder zelf 
doen? Welke hulpmiddelen zijn 

er om het leren te ondersteunen?
Daarna zullen ouders met een 
kind op een school voor voort-
gezet onderwijs iets vertellen 
over hun ervaringen met de 
school van hun kind. Uiteraard 
er is uitvoerig  gelegenheid tot 
het stellen van vragen en uitwis-
selen van ervaringen. Op www.
makkelijklezenplein.nl vindt u 
in het deel voor ouders onder 
Nieuws een opsomming van de 
scholen waarvan een ouder aan-
wezig is op deze avond. De lijst 
wordt nog tot 17 januari bijge-
werkt. Vanwege een verwachte 
grote belangstelling voor deze 
informatieavond is aanmelding 
vooraf noodzakelijk. Kaarten zijn 
te verkrijgen in de Centrale Bi-
bliotheek.
Reserveren voor deze avond kan 
alleen telefonisch: 023-5115300. 
Gereserveerde kaarten dienen 
uiterlijk donderdag 17 janua-
ri voor 19.45 uur opgehaald te 
worden.

Heemstede - Het Makkelijk Lezen Plein van de Stadsbiblio-
theek Haarlem organiseert op 17 januari een informatieavond 
voor ouders van dyslectische kinderen in groep 7 en 8.

Solo expositie Portretwinkel
Regio - Nanna de Klerk, geboren te Laren, heeft na de middelbare 
school de Rietveldacademie gevolgd. Na een studie tuinarchitec-
tuur en de Hanzehogeschool te Groningen Academie Minerva, be-
sloot Nanna zich geheel op het vrije werk te richten. Met name “Het 
Noordelijk Realisme”, een stijl die uitgaat van de visuele waarne-
ming, een behoefte om direct naar de natuur een onderwerp, figuur 
of landschap weer te geven, spreekt haar erg aan. Alsook het weer-
geven van zowel de werkelijkheid als de fantasiewereld. Met einde-
loos geduld en verfijnde penseelvoering schildert zij haar onderwer-
pen in doorschijnende glacerende lagen. Hierdoor krijgt de schil-
dering een emailleachtig oppervlak met een zijdezachte uitstraling.
Door de vele opgebrachte lagen lijken de kleuren vanuit de diepte 
naar het oppervlak te komen en dragen zodoende bij aan de bril-
lance en delicaatheid van haar werk. Door de keuze van haar on-
derwerpen en haar werkwijze ervaart men haar schilderijen als ver-
vreemdend realisme. De expositie loopt t/m 19 januari 2008 en is te 
bezichtigen bij Galerie de Portretwinkel aan de barrevoetestraat 9 te 
Haarlem. De openingstijden zijn van woensdag t/m zaterdag van 10 
tot 17 uur. Kijk ook op: www.portretwinkel.nl
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Adresgegevens & openingstijden
Gemeentekantoor, Havenstraat 87, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede
Telefoon: (023) 548 58 68. Fax: (023) 548 57 00. E-mail: gemeente@heemstede.nl 
Website: www.heemstede.nl
Openingstijden: maandag t/m donderdag van 08.30 - 17.00 uur en vrijdag van 08.30 - 16.00 uur.

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

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

Afhaalbalie (reisdocumenten en rijbewijzen):
Maandag, dinsdag, donderdag van 08.30 - 16.00 uur. Woensdag van 08.30 - 16.30 uur.
Vrijdag van 08.30 - 13.00 uur.
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•  De smaak van 
Noord-Holland op 
www.watkiesjij.nu

• Bouwplannen

•  Bestemmingsplan

•  Verordening 
Winkeltijden 
Heemstede

• Kapvergunning

•  Vaartuig ‘Avanti’

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

Doe een voorstel aan de gemeenteraad:
Het burgerinitiatief

Het burgerinitiatief geeft aan inwoners van 

Heemstede de mogelijkheid om een voor-

stel te doen aan de gemeenteraad. De raad 

besluit over een voorstel in een raadsver-

gadering. Als het wordt aangenomen wordt 

het voorstel door de gemeente uitgevoerd.

Voorbeelden
Het initiatief kan een voorstel zijn over alle 

zaken waarover de raad bevoegd is. In 

buurgemeenten zijn bijvoorbeeld burger-

initiatieven geweest over de uitbreiding 

van de gemeentelijke monumentenlijst of 

een oplossing voor een onveilige verkeers-

situatie. Ook deden er burgers een voor-

stel om een leegstaande sporthal tijdelijk 

voor andere doeleinden te gebruiken.

Wie kunnen meedoen aan een 
burgerinitiatief?
Iedereen die stemrecht heeft voor de lokale 

verkiezingen in Heemstede én alle inwoners 

van 16 en 17 jaar kunnen meedoen aan 

het burgerinitiatief. Voor elk voorstel aan 

de gemeenteraad zijn 125 ondersteunende 

handtekeningen nodig.

Informatie
De Verordening Burgerinitiatief treedt in 

werking met ingang van 17 januari 2008.

Meer informatie over hoe en wanneer 

u een burgerinitiatief kunt indienen vindt 

u op www.heemstede.nl. U kunt ook 

contact opnemen met de griffie: 

raadsgriffier@heemstede.nl of telefoon 

(023) 548 56 46.

Het gemeentebestuur wil inwoners betrekken bij de problemen en oplossingen 
in Heemstede. Dat kan bijvoorbeeld via het ‘burgerinitiatief’.
De raad heeft besloten dit burgerinitiatief in Heemstede mogelijk te maken.

Gevaar of schade op straat? 
Neem contact op met onze serviceteams!

Klein onderhoud
De serviceteams zijn er om kleinere onder-

houdswerkzaamheden uit te voeren en 

klachten te verhelpen die niet meer dan 

één tot twee dagen vergen. De werkzaam-

heden kunnen betrekking hebben op straten, 

wegen, straatverlichting, straatmeubilair 

(banken en speeltoestellen), verkeers- en 

straatnaamborden, openbare groenvoor-

zieningen etc. U kunt in alle gevallen mel-

ding doen van zaken die u als hinderlijk 

ervaart. Bijvoorbeeld als u wilt doorgeven 

dat er op een plek nodig moet worden ge-

snoeid of dat de bestrating van een wan-

delpad gevaar oplevert. Maar dus ook over 

Ziet u iets op straat dat gevaar oplevert? Constateert u schade aan straten, trottoirs, ver-
lichting, speeltoestellen, openbaar groen e.d.? Dan kunt u dit melden bij de gemeente. De 

gemeente beschikt namelijk over speciale serviceteams die worden ingezet voor het uitvoeren 
van kleine onderhouds werkzaamheden.

Hoe kunt u uw melding doorgeven?
Er zijn verschillende manieren om contact op te nemen met de serviceteams:

- Online via de gemeentelijke website (www.heemstede.nl)

 Vanaf de homepage (Ga direct naar) kunt u online een formulier invullen en uw 

melding over gevaar of schade op straat doorgeven. U kunt bovendien aangeven of 

u op de hoogte gehouden wilt worden over de afhandeling van de melding (tele fonisch, 

per post of per e-mail). 

- Telefonisch via telefoonnummer (023) 548 57 62

 U kunt uw meldingen ook telefonisch doorgeven via het speciale telefoonnummer 

(023) 548 57 62 op werkdagen van 08.30-12.00 uur. Buiten deze tijden kunt u uw 

melding op de voicemail inspreken, uw melding wordt dan de eerstvolgende werkdag 

beluisterd en ingepland. Voor gevaarlijke situaties waarbij spoed vereist is, wordt u 

doorverwezen naar de alarmcentrale.

gehandeld. Indien afhandeling binnen één 

week niet mogelijk is, ontvangt u schriftelijk 

of per e-mail bericht en wordt aangegeven 

binnen welke termijn uw melding kan wor-

den afgehandeld.

Als een besluit van het gemeentebestuur 

noodzakelijk is, dan krijgt u daarvan binnen 

één week bericht met daarin vermeld welke 

afdeling zich met de afhandeling zal bezig-

houden en binnen welke termijn naar ver-

wachting uw melding verholpen zal worden.

een defecte verlichting of 

beschadigde lantaarnpalen 

of voor obstakels of drijfvuil 

in het water.

Hoe lang duurt het 
verhelpen van uw melding?
Wanneer u een melding hebt doorgegeven, 

wordt deze in principe binnen één week af-
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Verzoek vrijstelling bestemmingsplan
2008.003  verstrekken consumpties in winkel  - Binnenweg 28-30

Het verzoek ligt vanaf  17-01-2008 gedurende 6 weken van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij 

de afdeling Bouw- en Woningtoezicht aan de Havenstraat 87. U kunt hierover uw zienswijze 

aan de gemeente kenbaar maken. Voor nadere informatie over het vrijstellingsverzoek kunt u 

zich wenden tot M. Jansen van de afdeling Bouw- en Woningtoezicht, telefoon (023) 548 57 52.

Bestemmingsplan
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De smaak van Noord-Holland 
op www.watkiesjij.nu
Welk museum kies jij? Welke wandelroute 

loop je het liefst? En wat is je favoriete ver-

voermiddel? Daarover kunnen de inwoners 

van de provincie Noord-Holland zich de 

komende weken uitspreken op de website 

www.watkiesjij.nu.

De website is gemaakt in opdracht van de 

provincie Noord-Holland, die zo wil laten 

zien wat de provinciale overheid doet. Het 

hele jaar door kan iedereen stemmen op 

zijn favoriet. Zo komen webbezoekers meer 

te weten over wat hun provincie voor hen 

betekent. Het populairste museum, vervoer-

middel en wandelgebied worden door de 

provincie op een bijzondere manier in het 

zonnetje gezet.

“Wij werken op allerlei manieren mee aan 

het verbeteren van de Noord-Hollandse 

samenleving, maar zijn zelden direct in 

beeld.” vertelt Ton Hooijmaijers. Hij maakt 

als gedeputeerde deel uit van het bestuur 

van de provincie. “We willen mensen graag 

kennis laten maken met ons werk. Boven-

dien vinden wij dat iedere Noord-Hollander 

recht heeft om te weten wat de provincie 

doet en waar de provincie geld aan uit-

geeft. Zij betalen hier tenslotte aan mee!”

www.heemstede.nl

Op de gemeentelijke website treft u 

uitgebreide informatie over wonen, 

werken en recreëren in Heemstede. 

Bezoek www.heemstede.nl voor het 

digitale loket (producten en dien-

sten), uitgebreide politieke infor-

matie, de officiële mededelingen 

(bouwvergunningen e.d.) en infor-

matie over projecten in Heemstede.

Aanvragen bouwvergunning
2007.358  het uitbreiden van de badkamer  - Overboslaan 22

2007.359  het uitbreiden van een woonhuis  - Antonis Duycklaan 7

2007.360   gewijzigd uitvoeren reeds verleende vergun- - J.H. Weissenbruchweg 11

ning voor het uitbreiden van een woonhuis

2007.361  het uitbreiden van een woonhuis  - Strawinskylaan 2

2007.203  het plaatsen van een dakopbouw  - Zandvoortselaan 93

2008.001  het plaatsen van een dakopbouw  - Zandvoortselaan 91

2008.002  het uitbreiden van een woonhuis  - Pieter Aertszlaan 7

De bovenstaande aanvragen liggen van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouw- 

en Woningtoezicht (Havenstraat 87).

Verleende lichte bouwvergunningen (verzonden  11 januari 2008)
2007.335   het vergroten van een dakkapel  - Achterweg 30

op het achterdakvlak 

2007.344   het vergroten van een dakkapel  - Maaslaan 11

op het voordakvlak 

Verleende reguliere bouwvergunningen (verzonden 11 januari 2008)
2007.292  het plaatsen van reclame  - Cruquiusweg 37B

2007.293  het veranderen van diverse gevelkozijnen  - Glipperweg 94

2007.334  het plaatsen van reclame  - Nijverheidsweg 40

2007.360   gewijzigd uitvoeren reeds verleende  - J.H. Weissenbruchweg 11

bouwvergunning voor het uitbreiden van 

een woonhuis (28 juli 2000)

Verleende reguliere bouwvergunning 2e fase (verzonden 11 januari 2008)
2006.201   het bouwen van een woonhuis met een  - Paulus Potterlaan 14

aangebouwde berging 

De bovenstaande vergunningen liggen van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling 

Bouw- en Woningtoezicht (Havenstraat 87). U kunt hiertegen bezwaar maken.

Bouwplannen

Loket Heemstede
Heemstede heeft één centrale plek waar u 

voor al uw vragen op het gebied van wo nen, 

zorg en welzijn terecht kunt, namelijk Loket 

Heemstede aan de Blekersvaartweg 84. 

Of het nu gaat om het aanvragen van een 

voorziening in het kader van de Wet maat-

schappelijke ondersteuning (zoals hulp bij 

het huishouden, OV-taxi, aanpassingen in 

de woning of een rolstoel) of om informatie 

en advies, wij helpen u graag verder.

Iedere werkdag tussen 09.00 en 12.00 uur 

kunt u, zonder afspraak, bij het Loket langs-

komen. U kunt ons ook bellen om uw vraag 

te stellen.

Loket Heemstede
Blekersvaartweg 84 (hoek Koediefslaan-

Blekersvaartweg). Telefoon (023) 548 30 40

Openingstijden: maandag tot en met vrij-

dag van 09.00 tot 12.00 uur.

Alle zaken met betrekking tot overlijden 

en begraven zijn op een efficiënte en prak-

tische manier te regelen aan het Service-

loket Begraafplaats. De dienstverlening aan 

nabestaanden is verbeterd doordat de infor-

matie te verkrijgen is via één loket. Als extra 

service is een overzichtelijke brochure uit-

gebracht over de algemene begraafplaats. 

De brochure is gratis te ver krijgen bij het 

Serviceloket op de begraafplaats, bij het 

gemeentekantoor (Havenstraat 87) en te 

downloaden vanaf www.heemstede.nl.

Serviceloket, Herfstlaan 3 (rechterkant 

van hoofdingang) is geopend op werk-

dagen van 09.00 tot 16.00 uur, tel. (023) 

528 03 76 (bereikbaar van 09.00 tot 

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

begraafplaats@heemstede.nl. 

De begraafplaats is toegankelijk van zons-

opkomst tot zonsondergang.

Serviceloket Begraafplaats

HeemstedeMail is de gratis berich-

ten service van de gemeente. Word 

abonnee via www.heemstede.nl 

en ontvang periodiek een e-mail-

bericht met nieuws op maat van 

de gemeente.

HeemstedeMail

Zoekt u een vrijwilligersbaan of klus? 

Heeft uw organisatie vacatures voor vrij-

willi gers? Heeft u vragen over arbeids-

voorwaarden, rechten en plichten? Of 

zoekt u een goede cursus/work shop 

voor uw vrijwilliger(s)? Dan kunt u 

terecht bij het steunpunt Vrijwilligers-

werk Heemstede!

p/a Casca-de Luifel - Herenweg 96 - 

Postbus 578 - 2100 AN Heemstede. 

Spreekuur op afspraak, telefonisch 

bereikbaar ma. t/m do. van 09.00 tot 

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

Digitale informatiezuil (dagelijks tijdens 

openingstijden van de Luifel)

E-mail: 

steunpuntvrijwilligerswerk@casca.nl 

Website: 

www.vrijwilligerswerkheemstede.nl
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Bezwaar maken of uw mening kenbaar maken 
U kunt bezwaar maken tegen een door de gemeente genomen besluit door binnen zes weken na 
de verzenddatum, een gemotiveerd bezwaarschrift te richten aan het college van burge meester 
en wethouders, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. 
Over onderwerpen waarover nog geen beslissing is genomen kunt u uw mening/zienswijze aan 
de gemeente kenbaar maken (m.u.v. de aanvragen over bouwplannen). Richt hiertoe binnen de 
termijn van ter inzage legging, schriftelijk uw reactie aan het college van burge meester en wet-
houders, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Uw reactie zal bij de besluitvorming worden betrokken.

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

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

Vergadering commissie voor bezwaarschriften
GEWIJZIGDE AGENDA
De commissie voor bezwaarschriften houdt een vergadering op donderdag 17 januari 
2008 om 20.00 uur in het gemeentekantoor Havenstraat

20.00 uur  bezwaar tegen de weigering van een urgentieverklaring

 - niet openbaar -

20.30 uur   bezwaar tegen de hoogte van een eigen bijdrage ingevolge de Wet maatschappe-

lijke ondersteuning

 - niet openbaar -

21.00 uur   bezwaar tegen de afwijzing van een uitkering op grond van het Besluit bijstands-

verlening zelfstandigen

 - niet openbaar -

Voor informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van de commissie, telefoon 

(023) 548 56 07.

Vergaderingen

Er is een kapvergunning verleend voor:

Het kappen van 1 eik op het perceel Goeman Borgesiusstraat 5, kadastraal bekend gemeente 

Heemstede, sectie C. nr. 4685. Aan de vergunning is het volgende bijzondere voorschrift 

verbonden:

- De vergunning is pas van kracht met ingang van de dag na de dag waarop de bezwaar-

termijn afloopt. Indien gedurende de bezwaartermijn een verzoek om voorlopige voorziening 

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

 Verzonden 16-01-2008.

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 16 januari 2008 gedurende 6 weken ter 

inzage in het gemeentekantoor aan de Havenstraat 87. U kunt tegen dit besluit bezwaar maken.

Kapvergunning

De gemeentelijke opsporingsambtenaren 

van de gemeente Heemstede hebben gecon-

stateerd dat in de Glipper Zandvaart aan de 

Patrijzenlaan ter hoogte van nummer 1 het 

vaartuig ‘Avanti’ is aangelegd aan grond 

die in eigendom is van de gemeente.

Op grond van artikel 3 aanhef en onder b 

van de Verordening op het gebruik van 

openbare havens en binnenwateren is het 

verboden met dit vaartuig op deze plaats 

een ligplaats in te nemen of te hebben.

De gezagvoerder c.q. eigenaar van boven-

genoemd vaartuig wordt verzocht binnen 

4 weken na 16 januari 2008 zijn vaartuig 

buiten Heemstede te brengen. Indien de 

gezagvoerder c.q. eigenaar geen gehoor 

geeft aan dit verzoek, dan zullen burge-

meester en wethouders overwegen bestuurs-

dwang toe te passen en het vaartuig te 

laten verwijderen. Het vaartuig wordt dan 

voor een periode van 13 weken opgeslagen 

bij de bewaarhaven te Amsterdam. De 

gezag voerder kan zijn vaartuig binnen die 

periode terugontvangen na betaling van de 

kosten die zijn gemoeid met de uitoefening 

van de bestuursdwang. Indien het vaartuig 

niet wordt opgehaald binnen bovenge-

noemde periode dan zullen burgemeester 

en wethouders overwegen om het vaartuig 

openbaar te verkopen.

Bij vragen kan er contact worden opge-

nomen met bureau Handhaving van de 

gemeente Heemstede op telefoonnummer 

(023) 548 57 39.

Vaartuig ‘Avanti’ in Glipper Zandvaart

Door het college van burgemeester en wet-

houders is, op grond van artikel 8 van de 

Verordening Winkeltijden Heemstede, beslo-

ten de hierna volgende zon- en feestdagen 

aan te wijzen als dagen waarop de winkels 

voor het publiek in het deelgebied ‘Winkel-

centrum Zandvoortselaan’ open mogen zijn:

- Zondag 13 januari 2008

- Zondag 27 januari 2008

- Zondag 10 februari 2008

- Zondag 24 februari 2008

Voor nadere informatie kunt u zich wenden 

tot de afdeling Algemene & Juridische Zaken, 

telefoonnummer (023) 548 56 07.

Verordening Winkeltijden Heemstede

Voor het jaar 2008 is een subsidieplafond 

c.q. budget van € 7.000,-- beschikbaar 

voor activiteiten die zich richten op het 

bevorde ren van cultuurparticipatie, cultuur-

behoud en cultuureducatie.

Aan een in dit kader ingediend subsidie-

verzoek worden enkele nadere voorwaarden 

gesteld. Zo dient een verzoek te voldoen 

aan de voorwaarden die in de Algemene 

subsidieverordening Heemstede en de 

Verordening subsidiëring Lokaal Culturele 

Initiatieven zijn geformuleerd. Dit houdt in 

dat onder andere een begroting van de 

activitei ten moet worden ingediend.

Tevens wordt als voorwaarde gesteld dat 

de activiteit of het project in 2008 van start 

moet gaan en dat het subsidieverzoek wordt 

ingediend vóór 1 maart 2008.
Met deze indieningtermijn wordt overi-

gens afgeweken van de in de Verordening 

subsidiëring Lokaal Culturele Initiatieven 

genoemde termijn van 1 februari 2008.

Indien het beschikbare budget van € 7.000,-- 

onvoldoende is om alle in dit kader ingeko-

men aanvragen te honoreren, zal door het 

college van burgemeester en wethouders 

een afweging worden gemaakt. Hierbij wordt 

prioriteit gegeven aan activiteiten die naar 

het oordeel van burgemeester en wethou-

ders het meest duidelijk een verbinding 

leggen tussen de pijlers van het cultuur-

beleid (cultuureducatie, cultuurbehoud en 

cultuurparticipatie) of tussen één van deze 

pijlers en andere beleidsterreinen.

Aanvullend wordt nog opgemerkt dat aan 

een Heemsteedse muziekvereniging die 

wordt bezocht door een buitenlandse 

muziek vereniging in dit verband een inci-

dentele subsidie kan worden verstrekt van 

€ 500,--. Voorwaarde hiervoor is dat de be-

treffende buitenlandse muziekvereniging 

gedurende het bezoek minimaal 1 optreden 

in Heemstede verzorgt.

Voor een aanvraagformulier betreffende 

een incidentele subsidie ten laste van het 

Budget Lokaal Culturele Initiatieven en/of 

voor nadere informatie over dit onderwerp 

kunt u zich wenden tot de heer Koen Siegrest 

van de afdeling Welzijnszaken, telefoon-

nummer (023) 548 56 79 of via de e-mail: 

ksiegrest@heemstede.nl.

Budget Lokaal Culturele Initiatieven 2008
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