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Twee echtparen vijftig jaar 
getrouwd, het kan verkeren!
heemstede - In het raadhuis 
van Heemstede kwamen op acht 
december vorig jaar 27 bruids-
paren bijeen. Niet om te trou-
wen, om te vieren dat ze al 50 
jaar getrouwd waren.

Onder die 27 paren waren twee 
bijzondere echtparen. Thea de 
Ridder met haar man Huib en 
Wil Waasdorp met haar man 
Ton. Maar, eind jaren vijftig zag 
het er naar uit dat Thea met 
Ton zou trouwen, ze hadden ver-
kering en dat gold eveneens 
voor Wil en Huib. Maar de ver-
keringen raakten uit en toch 

kwamen ze later weer bij el-
kaar om verder 47 jaar lag als 
goede vrienden met elkaar om 
te gaan waarvan de laatste 
jaren in Heemstede. Beide stel-
len trouwden in 1960 in Haarlem. 
Wil met Ton op 20 september en 
een dag later Thea met Huib. In 
1963 kwam Ton toevallig Thea 
tegen in de straat van haar 
ouders in de Leidsebuurt van 
Haarlem. Wil en Ton waren na 
hun huwelijk in de Leidsebuurt 
gaan wonen. De Ridders woon-
den jarenlang in Haarlem aan 
het Spaarne en `t Krom.
Inmiddels wonen beide echtpa-

ren al vier jaar in Heemstede in de 
Raadhuisstraat en Vaumontlaan. 
Ze willen echt niet anders meer. 
Het dorpse karakter van Heem-
stede met de winkels vlakbij en 
een prachtig raadhuis waar je 
zomaar op een woensdagmid-
dag met nog 27 andere paren 
getrakteerd wordt op een hapje, 
drankje, toespraak van de bur-
gemeester, een film over Heem- 
stede en een foto waar je op 
schoot zit van je oude vlam, 
heel speciaal gemaakt vlakbij de 
trouwzaal. 
Wat wil een mens nog meer?
ton van den Brink

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

 

v.d. Geest keurslager
Raadhuisstraat 94
tel. 528 64 17
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Podium Oude Slot 
Eenhoofdig en 
zestiensnarig

heemstede - Het Lipkind Quar-
tet met Yusuke Hayaski en Ar-
tiom Shiskov viool, Nora Roma-
noff-Schwartzberg, altviool en 
Gavriel Lipkind, cello is op dins-
dag 25 januari uitgenodigd door 
Podium Oude Slot. 
Op het programma staan wer-
ken van Haydn, Beethoven, 
Mendelssohn en  Shostakovitch. 
Het Lipkind strijkkwartet, opge-
richt door cellist Gavriel Lipkind, 
wordt wel beschreven als ‘een 
eenhoofdig, zestiensnarig mon-
ster met acht handen, vier strijk-
stokken en een warm kloppend 
hart’. Dit jonge kwartet is op weg 
de internationale podia te ver-
overen met hun volstrekt eigen 
onconventionele opvattingen en 
benadering van hun beroep. Ga-
vriel Lipkind, cellist en oprich-
ter van het kwartet zegt hierover: 
‘Leven en werken als een musi-
cus, samenwerken met andere 
musici in een kamermuzieken-
semble op een regelmatige ba-
sis in de 21e eeuw is lichtjaren 
verwijderd van hoe het er in het 
verleden aan toeging. Het kwar-
tetspelen, gebaseerd op het ver-
leden, vereist een fundamente-
le en radicale heroverweging om 
aan te sluiten bij de levensstijl en 
de klank van vandaag’. 
Dinsdag 25 januari aanvang 
20.15 uur in Het Oude Slot, in-
gang aan de Ringvaartlaan, 
Heemstede. Toegang: 18,- euro 
/15,50 euro. Reserveren kaarten 
06-13133626 of www.podium-
oudeslot.nl. 
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Voedselbank 
zoekt iemand 
met groot hart
regio - De supermarktacties 
van de Voedselbank zijn in-
middels een begrip in Haar-
lem en omgeving. De Voed-
selbank wil ook in 2011 der-
gelijke acties houden, 35 in 
totaal. Iedere twee weken 
staat er een actie op de plan-
ning. Winkelend publiek her-
kent de medewerkers aan de 
groene Voedselbank-shirts. 
Om de herkenbaarheid te 
verbeteren en de acties beter 
te presenteren bij supermark-
ten, evenementen en het win-
kelend publiek is de Voed-
selbank op zoek naar twee 
(afgedankte) marktkramen. 
“We hebben zelf de middelen 
niet om ze aan te schaffen”, 
legt actiemanager Ton Fran-
ken uit. “Hopelijk is er iemand 
met een groot hart die ons 
kan helpen.” Ton Franken is 
te bereiken via: 06-42134242.

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

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

WWW.HEEmsTEDEr.nl

van 1930
P2: Bijzonder Heemsteeds Nieuws

(redactie@heemsteder.nl)

Rode Kruis ‘matcht’ met Het Oude Slot
Heemstede - Het Rode Kruis 
Haarlem gaat maandag 24 ja-
nuari aanstaande met 50 gas-
ten lunchen bij het Oude Slot 
in Heemstede. Deze unieke ge-
legenheid is ontstaan tijdens de 
beursvloer in Haarlem, oktober 
van het afgelopen jaar.
De beursvloer heeft tot doel om 
het bedrijfsleven en maatschap-
pelijke organisaties bij elkaar 
te brengen en elkaar te vinden 
in een match. Het bedrijfsleven 
biedt middelen of kennis/hulp 
aan de maatschappelijke orga-
nisaties.
Het Rode Kruis heeft een ‘match’ 

gesloten met ‘Het Oude Slot’ 
in Heemstede, zij stellen hun 
prachtige locatie aan de Ing. Le-
lylaan in Heemstede beschik-
baar voor 50 gasten van het Ro-
de Kruis afdeling Haarlem en 
Omstreken. Tevens hebben zij 
ervoor gezorgd dat de Sligro, de 
grootste totaalleverancier van 
Nederland, de ingrediënten be-
schikbaar stelt. 
Een andere partij in deze match 
is Praktijkcollege ‘de Schakel’. 
Deze school voor praktijkonder-
wijs komt met 8 koks, die extra 
begeleiding behoeven, de lunch 
bereiden.

Het belooft een heerlijke lunch 
te worden zodat de gasten van 
het Rode Kruis Afdeling Haarlem 
en Omstreken goed in de wat-
ten worden gelegd. Alle gasten
die bij de lunch aanwezig zijn 
bezoeken wekelijks een recre-
atiemiddag van het Rode Kruis 
aan de Vergierdeweg 52 in
Haarlem. Verder hebben de-
ze gasten weinig mogelijkheden 
om de deur nog uit te gaan en 
hun contacten te onderhouden. 
Reden te meer om ze uit te no-
digen voor deze lunch waaraan 
geen kosten zijn verbonden voor 
de gasten.

Ouderen zo lang mogelijk zelfstandig?
De Meerlanden maakt dat moeilijk

Met grote verbazing en ergernis hebben wij over 
de bijna jaarlijkse verslechtering van diensten van 
de Meerlanden gelezen. Volgens Europese richt-
lijnen is de gemeente verplicht burgers concur-
rerende aanbiedingen te doen voor  alle mogelij-
ke diensten. We zouden graag van de gemeente 
willen horen welke bedrijven concurreren met de 
Meerlanden, zodat ontevreden  burgers over kun-
nen stappen.
Vooral voor ouderen zoals wij (76 en 81 jaar) zijn 
die slechtere diensten een groot bezwaar aan het 
worden. Wij hebben al diverse malen bij de ge-
meente geklaagd zonder enige verbetering, alleen 
maar verslechteringen.
 Nieuw voor dit jaar is dat de ‘takkenronde’ wordt 
afgeschaft, en dat je dit afval zelf moet brengen, 
wat in een klein autotje niet zo gemakkelijk is. 
Nieuw is ook dat slechts 3 m3 grof vuil gratis is, 
terwijl 2 grijze zakken al 1/2 m3 is, volgens de man 
bij de afvalterrein moet men dan 10 zakken op-

sparen thuis, dat is niet zo prettig in de hal.
Het is ook zo dat maar eenmaal in de 14 dagen vuil 
wordt opgehaald, wat lang niet in alle gemeenten 
het geval is. Dat komt omdat beurtelings de grij-
ze en groene bak aan de beurt is in Heemstede, 
terwijl groen alleen voor tuinafval is, die men in de 
winter niet nodig heeft. Daarom zie ik mijn vrouw 
van 76 jaar wekelijks naar het afvalterrein rijden, 
ook omdat kranten, glas en plastig afzondelijk in 
de daarvoor bestemde bakken gebracht moeten 
worden, wat voor ouderen toch redelijk zwaar en 
bezwarend is.
Ik dacht dat gemeenten de burgers een keuzemo-
gelijkheid moeten bieden en er geen monopolie-
posities mogelijk bestaan.
Overheden vinden het prettig dat ouderen zo lang 
mogelijk thuis blijven wonen, wat door de Meer-
landen steeds moeilijker wordt gemaakt.
H.A.J. Westerkamp
Bronsteeweg 515, 2101 AA Heemstede

INGEZONDEN

Reactie gemeente op ingezonden brief van de heer Westerkamp
Bij de gemeente zijn verschillende reacties binnengekomen op de 
nieuwe regels voor grofvuil. Daarom is het goed de uitgangspun-
ten hierbij te noemen. 

De afvalinzameling in Heemstede is kostendekkend. Inwoners be-
talen voor de afvalinzameling via de jaarlijkse afvalstoffenheffi ng, 
die in Heemstede tot de laagste van Noord-Holland behoort. De-
ze belasting kan laag blijven door het hanteren van het principe ‘de 
vervuiler betaalt’. Het is dus ook een stimulans om bewust met afval 
om te gaan. Wie het afval goed scheidt, houdt minder restafval over. 

Voor gescheiden afval hoeft u niet te betalen. Verspreid in Heem-
stede zijn er ‘brengparkjes’ waar u glas, papier en plastic kunt
wegbrengen. Op enkele plaatsen staan containers voor kleding. Wie 
toch niet genoeg heeft aan de grijze rolemmer, kan een grotere 
open of één erbij. De afvalstoffenheffi ng die men betaalt gaat dan 
wel omhoog.
Wanneer u incidenteel te veel afval heeft, kunt u dit ook naar de
milieustraat brengen. Dit restafval wordt niet geregistreerd als
grofvuil en telt dan ook niet mee voor de 3 m3 regeling. Het is
echter gebleken dat meerdere inwoners met regelmaat huishou-
delijk restafval naar de milieustraat brengen. Omdat het niet de be-
doeling is om op deze manier een hoger tarief voor de afvalstoffen-
heffi ng te ontlopen zal er een speciaal tarief voor vuilniszakken ko-
men. Dit tarief moet nog worden vastgesteld door de gemeente-

raad, maar zal ongeveer twee euro per huisvuilzak gaan bedragen.

De kosten die voor grofvuil worden gerekend, zijn in lijn met om-
liggende gemeentes als Haarlemmermeer en Bloemendaal (Ben-
nebroek). De regeling gaat ervan uit dat een gemiddeld huishou-
den door bewust met afval om te gaan onder de (gratis) limiet van 
3 m3 blijft.
Grote en kleine elektrische apparaten en groen afval kunt u altijd 
gratis aanbieden bij de Milieustraat. 
Ook kunt u grote elektrische apparaten, zoals koelkasten, meege-
ven aan de leverancier van uw nieuwe apparaat. De leverancier is 
verplicht het oude apparaat gratis mee te nemen.
Meubels zoals banken, tafels en kasten kunnen vaak nog een twee-
de leven krijgen bij de kringloopwinkel.
Het tarief voor het laten ophalen van grofvuil is weliswaar 20
euro, maar dit is nog niet kostendekkend. Dit tarief is bewust laag 
gehouden om groepen inwoners, zoals ouderen, niet op hoge kos-
ten te jagen.

Overigens heeft de gemeente in 2007 een contract met De Meer-
landen afgesloten tot en met 2012. Daarna wordt opnieuw geke-
ken met welke partij de gemeente in zee gaat voor het inzamelen 
van afval van particulieren. Voor bedrijfsafval geldt dat bedrijven zelf 
een afvalbedrijf kunnen inschakelen (en betalen), voor particulieren 
sluit de gemeente een contract af voor alle inwoners.

Gratis kabalen: 
niet alles is 

mogelij k
Heemstede – De gratis kabaal-
tjes zijn al jaren een ware hit! 
Niet alleen in de krant, ook op de 
website van de Heemsteder wor-
den ze zeer goed en graag gele-
zen. En zo vinden artikelen een 
tweede leven, komt u eindelijk 
aan een ontbrekende puzzel die 
de verzameling compleet maakt 
of doet u een beste koop met die 
nog goede tweedehands fi ets!
De Heemsteder wordt wekelijks 
goed bedeeld met kabalenbon-
nen. Echter... Er zijn ook vaak in-
gevulde kabaaltjes bij die niet 
in de krant mogen. Die selec-
tie moet worden gemaakt, te-
meer omdat er ruimte te kort is 
of omdat sommige kabalenbon-
nen niet gratis mogen worden 
geplaatst.
Wanneer niet? In geval van werk 
aangeboden ‘student geef bijles’, 
‘huishoudelijke hulp of oppas 
gevraagd’ of artikelen boven de 
500 euro mag de bon alleen in 
de krant als u 10 euro in de en-
veloppe bij sluit.
Maar ook kabalen die elke week 
terugkomen met oproepjes als 
‘word lid van onze gymvereni-
ging’ of ‘kom zingen in ons koor’ 
horen niet thuis in deze rubriek. 
Daarvoor kunt u een kleine ad-
vertentie nemen of de betaalka-
baal. 
Kennismakingsverzoeken ‘op 
zoek naar een aardige man/
vrouw etc.’ horen eveneens niet 
thuis in de kabaaltjes. 
Informatie: redactie@heemste-
der.nl of tel.: 0297-368671.
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Workshop ‘Moodboard maken’: 
1 beeld zegt meer dan

1000 woorden
Een moodboard is een visualisatie van ideeën, gedachtes, ont-
werpen... 
Met een moodboard maak je het gevoel dat je wilt ervaren in 
je interieur zichtbaar voor jezelf en voor anderen. Tijdens deze 
workshop ga je onder begeleiding van woonstyliste Nancy de 
Bruin je eigen persoonlijke moodboard maken. Hierdoor krijg 
je in één overzicht te zien wat je mooi vindt qua materialen, 
kleuren, vormen en dessins. Met het moodboard als leidraad 
wordt het kiezen van kleuren en meubelen voor thuis makke-
lijker. Er zijn volop materialen, (woon)bladen en kleurstaaltjes 
aanwezig om mee te werken. 
Deze Casca Nova-workshop is bij Casca in de Luifel, Heren-
weg 96, Heemstede op woensdag 26 januari om 20.00 uur. 
Reserveren is noodzakelijk: telefoon (023) 548 38 28 kies 1. 

Film & Diner 
Donderdag 27 januari is er bij Casca Nova weer een film & 
diner programma. Informatie over de dramafilm – die in 2009 
een Oscar heeft gewonnen voor beste buitenlandse film - leest 
u in het speciale filmprogramma of vraag de informatie bij de 
telefoniste van Casca. 
Vóór de film kunt u genieten van een heerlijk 3-gangen- 
diner. Voor het diner heeft u de keuze uit 3 voor-, hoofd- en 
nagerechten. Tussen 18.00 en19.00 uur kunt u aan tafel. U kunt 
genieten van uw diner tot vlak voor het begin van de film om 
20.00 uur.  
De film duurt 130 minuten. Kosten diner 17,50 euro, entree film: 
5,00 euro. Reserveren is noodzakelijk i.v.m. het diner en kan bij 
de receptie van de Luifel tot uiterlijk 10.00 uur op donderdag 
27 januari: tel. 023-548 38 28-1

Woensdagmiddagclub (5-10 jaar): 
Sneeuwpop op slede

Deze winter hebben de kinderen al heerlijk kunnen spelen in 
de sneeuw. Om nog even in de sfeer te blijven, gaan ze op 
de woensdagmiddagclub van woensdag 26 januari van piep-
schuim een sneeuwpop op een slee maken. 
De woensdagmiddagclub voor jongens en meisjes van 5 – 10 
jaar is elke week van 13.30-15.15 uur bij Casca in activiteiten-
centrum de Molenwerf, Molenwerfslaan 11, Heemstede. Kin-
deren kunnen hier vooral veel knutselen, maar ook meedoen 
met een spel of lekker buiten spelen. Kosten per keer zijn: 3,50 
euro, een kaart voor 10x kost 30,00 euro. 
Graag de kinderen per keer van tevoren telefonisch aanmel-
den: 023-548 38 28 – kies 1.
Voor meer informatie: www.casca.nl. 

Tijd voor een feestje

Financiering nieuwbouw 
De Hartekamp rond
Heemstede - Donderdag  13 
januari was een feestelijke dag 
voor locatie De Hartekamp aan 
de Herenweg 5 in Heemstede. 
Zorgdirecteur Hans Jacob bracht 
de cliënten en medewerkers het 
goede nieuws dat de financie-
ring van de nieuwbouw rond is. 
Tijd voor een feestje  omdat na 
een lange  periode van gesprek-
ken met overheden en finan-
ciers een betere huisvesting voor 
ruim 200 cliënten gerealiseerd 
kan worden. Meest geziene re-
actie: opluchting dat de nieuw-
bouw er echt komt na een aan-
tal jaren van onzekerheid en af-
wachten.  Bestuursvoorzitter Jan 
Bauer sprak tijdens de nieuw-
jaarsbijeenkomst van De Harte-
kamp Groep met trots over het 
behaalde resultaat: “We heb-
ben met elkaar een mijlpaal be-
reikt, die het streven van De Har-
tekamp Groep om een moderne 
cliëntgerichte  organisatie  te zijn 
een enorme  impuls geeft.“

Tijdelijke huisvesting
Om de sloop van de oude  ge-
bouwen mogelijk te maken is tij-
delijke huisvesting nodig voor 
de  200 cliënten die  op  De Har-

tekamp blijven wonen. Op de 
Noordkop wordt aangepaste 
huisvesting gebouwd. De  tijde-
lijke huisvesting  kan in het laat-
ste kwartaal van 2011 opgele-
verd worden. Naast dit gebouw 
blijven een aantal  bestaande 
gebouwen op De Hartekamp als 
tijdelijke huisvesting beschik-
baar.

Nieuwbouwprojecten
Voor de 100 cliënten die niet op 
De  Hartekamp  blijven wonen 
worden nieuwbouwprojecten 
gerealiseerd aan de Richard Hol-
kade in Haarlem, de Olympiaweg 
in Hillegom en de Duinwijklaan 
in Beverwijk. Het gaat om klein-
schalige projecten die midden 
in de samenleving staan. De 36  
cliënten die aan de Duinwijklaan 
gaan wonen vertrekken als eer-
ste. Het project is in aanbouw. 
Dit complex wordt gehuurd van 
woningstichting Woon Op Maat 
en wordt naar verwachting aan 
het einde van dit jaar opgele-
verd.

Doelgroepen
Op het moment dat de nieuw-
bouw in Haarlem en Hillegom 

klaar is en de cliënten zijn ver-
huisd kan begonnen worden 
met de sloop van de oude ge-
bouwen op  De Hartekamp. Na 
de sloop volgt een periode van 
nieuwbouw. Naar verwachting 
gaat het gehele nieuwbouwpro-
ces tot begin 2015 duren. Uiter-
aard wordt alles in het werk ge-
steld om de nieuwbouw zo snel 
mogelijk te realiseren.

Informatie
Voor de cliënten en hun fami-
lie gaat De Hartekamp Groep de 
komende periode door met het 
houden van informatiebijeen-
komsten om hen zo goed moge-
lijk op de hoogte te houden van 
de vordering van de nieuwbouw. 
Met medewerkers wordt inten-
sief gesproken over hun toe-
komstige werkplek in de nieuw-
bouw. 

Belangstellenden kunnen via on-
ze website www.dehartekamp-
groep.nl de ontwikkelingen rond 
de nieuwbouw volgen.
Via het email adres nieuwbouw-
hartekamp@dehartekampgroep.
nl kunnen vragen worden ge-
steld over de nieuwbouw.

Bauke en Onno Heems.

1000ste lid bij HBC voetbal
Heemstede - H.B.C.- voet-
bal heeft een mijlpaal in z’n bij-
na 110-jarig bestaan bereikt. Het 
1000ste lid heeft zich aangemeld 
en dat is Bauke Blom (21-02-
1996). Bauke maakt deel uit van 
het G-voetbal team bij HBC.
H.B.C. is een zeer bloeiende ver-
eniging want in oktober 2006 
bedroeg het aantal jeugdleden 
297, waardoor 25 teams gevormd 
konden worden.
In oktober 2010 bedroeg het 

aantal jeugdleden 535, goed 
voor 40 teams.
Samen met de 197 spelende 
senioren en dames en de 258 
niet-spelende leden/vrijwilligers 
stond de teller toen op 990 le-
den.
Maar in december 2010 sloeg 
de teller 1000 leden aan. Op dit 
moment zijn er 535 jeugdleden – 
200 senioren en 276 niet-spelen-
de leden/vrijwilligers en er spe-
len momenteel 40 jeugdelftallen 

en 10 senioren elftallen, maar 
ondanks deze mooie aantallen 
heeft HBC helaas voor sommige 
jeugdgroepen een kleine wacht-
lijst moeten samenstellen bij 
de jeugd. Hopelijk kunnen de-
ze kandidaat-leden binnenkort 
meedoen en tevens lid worden.
Uiteraard zal HBC zijn 1000ste  
lid in het zonnetje zetten.
Dat gebeurt als het 1ste elftal op 
zondag 23 januari thuis speelt 
tegen DWS. Aanvang: 14.00 uur.

Volgens de KNVB-site maakt het 
G-voetbal al jarenlang deel uit 
van de voetbalfamilie. Het be-
stuur is blij dat Leo Holdorp 6 
jaar geleden het initiatief nam 
om het G-voetbal bij HBC te in-
troduceren, zodat het de ge-
woonste zaak van de wereld is 
dat spelers met een lichamelijke 
en/of verstandelijke beperkin-
gen volwaardig lid zijn. 
De voorwedstrijd zondag aan-
staande zal worden gespeeld 
door de G- voetballers. 
U bent allen van harte welkom 
om dit feestelijk gebeuren te 
aanschouwen.
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Geen primeur, maar wel 
in lijn met haar werkwijze: 
Brokking & Bokslag Uitvaart-
begeleiding in Haarlem heeft 
de doe-het-zelf-uitvaartkist 
toegevoegd aan haar assor-
timent uitvaartkisten. Met de 
doe-het-zelf-kist kunnen na-
bestaanden zelf de kist voor 
hun overledene maken.  Een 
persoonlijk tintje en een sti-
mulans voor de gezamenlijke 
rouwverwerking. 

Het materiaal van de kist is 
populieren multiplex, is on-
bewerkt en heeft ongebleek-
te katoen als bekleding. Om-
dat de kist onbewerkt is kan 
hij naar eigen inzicht worden 
beschilderd. Kleine kinderen 
kunnen met vingerverf hun 
handafdruk erop zetten.  Vol-
wassenen kunnen er iets op 
tekenen of schilderen. De 
nabestaanden werken zo sa-
men aan een persoonlijk af-
scheid voor hun overledene 
en kunnen (fysiek) nog iets 
betekenen.  Het gezamenlijk 
in elkaar zetten versterkt de 
verbondenheid en saamho-
righeid.

Dit past bij de werkwijze van 
Brokking & Bokslag Uitvaart-
begeleiding, aangezien zij 
staat voor het verzorgen van 
een persoonlijk en zorgvuldig 
afscheid, waarin zij de nabe-
staanden actief betrekt, sug-
gesties geeft, maar ook de 
ruimte biedt. “Nadat we zelf 
de kist in elkaar gezet had-
den, zagen wij een link tus-

sen het persoonlijke karakter 
van de doe-het-zelf-kist en 
onze werkwijze,” aldus Marry 
Brokking. 
De doe-het-zelf-kist, die door 
Capulus is ontworpen,  wordt 
als bouwpakket geleverd. Het 
in elkaar zetten gaat eenvou-
dig met behulp van een dui-
delijke handleiding. Wie het 
bouwpakket ziet, gelooft in 
eerste instantie niet dat dit 
een kist wordt, waar een vol-
wassene in  kan liggen. Toch 
kan de kist een gewicht van 
160 kilo hebben. Ook is hij 
geschikt voor lange mensen, 
voor  wie anders een extra 
lange kist besteld moet wor-
den.  De kist draagt ook bij 
aan een beter milieu, omdat 
de CO2-uitstoot flink lager is 
dan die van een standaard 
kist.
De doe-het-zelf-kist is in 
meerdere opzichten  eenvou-
dig en is waardevol voor de 
rouwverwerking.

Voor meer informatie kunt u 
contact leggen met Brokking 
& Bokslag Uitvaartbegelei-
ding in Haarlem. Telefoon: 
023 5310 238.

Meer dan 6 planken 
… de doe-het-zelf-kist

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

Winnares High Tea bij 
Bakker Bertram

Heemstede – Er is weer een 
winnaar voor een leuke High 
Tea in het Amsterdamse 
Amstel Hotel. Bakker Ber-
tram te Heemstede organi-
seert deze actie al een paar 
maanden en met succes. 
Een spaaractie van de bak-
kerszaak geeft kans op een 
gratis High Tea in het be-

roemde hotel aan de Amstel. 
Annemarie Tiggelman (zie 
foto) is één van de gelukki-
gen geworden. De afgelopen 
maand mocht Bakker Ber-
tram overigens vier mensen 
blij maken met een High Tea. 
“We gaan tot eind april met 
deze actie door”, aldus Bert 
(links op de foto).

Weinig interesse voor 
nieuwbouwplannen haven
Heemstede - Was er bij de be-
handeling van de bouwplan-
nen voor een nieuwe Vomar een 
overweldigende belangstelling, 
rustig was het tijdens de behan-
deling van vragen omtrent het 
voornemen grootschalig te gaan 
bouwen aan de Heemsteedse 
haven. Vorige week kwamen de 
plannen aan de orde in het ge-
meentehuis.

Slechts één inspreekster had 
zich gemeld en in de zaal bleven 
alle stoelen onbezet.
De inspreekster uitte grote be-
zwaren tegen vooral de hoog-
bouw op de hoek van de haven 
en het kanaal. Waar deze be-
woners nu een vrij uitzicht heb-
ben op de haven kijken zij, als de 
plannen doorgaan, straks aan 
tegen hoogbouw van een meter 
of twintig. De inspreekster vroeg 
de raadsleden en het college 
toch rekening te houden met de 
bewoners in de omgeving. “Dit
plan is Heemstede onwaardig. 
Men wordt dadelijk omgeven 
door hoge appartementgebou-
wen waarvan er een deel al staat 
binnen het Watertorenplan”, 
sloot zij haar bijdrage af. Kenne-
lijk zijn nog niet alle bewoners 
van de Havenstraat, de Kanaal-

weg, de Johannes Verhulstlaan 
en de Dreef doordrongen van de 
ophanden zijnde veranderingen 
in hun (woon)omgeving.

De PvdA wilde graag weten of 
er betaalbare huurwoningen ko-
men en of de haven haar huidige 
publieke functie behoudt. HBB 
wil juist minder sociale woning-
bouw. Volgens  de lokale par-
tij maken allen de duurdere wo-
ningen de sociale woningbouw 
mogelijk. Met als gevolg dat, om 
uit de kosten te komen, de pro-
jectontwikkelaar meer volume 
bouwt. Of dat de vrije sector-
bouw zo duur wordt dat het mid-
densegment niet aan bod komt. 
Juist aan het middensegment is 
behoefte in Heemstede volgens 
HBB.  In Heemstede is al teveel 
grootschalig gebouwd vond  An-
nelies van der Have (HBB): “Het
Watertorenplan is al een ge-
drocht aan de zuidzijde, moet dit 
nu ook aan de noordzijde gaan 
gebeuren?”
Volgens wethouder Pieter Van 
de Stadt is de ontwikkelaar aan 
zet. De gemeente is betrokken 
bij het stellen van de voorwaar-
den, de verkoop van gemeen-
tegrond en het invullen van de 
openbare ruimte. De haven blijft 

haar publieke functie behouden. 
De gemeente stelt wel als eis dat 
er betaalbare woningen in zowel 
de huur- als koopsector komen.
“Als de bibliotheek verhuist, zal 
de voorgenomen uitbreiding van 
het huidige pand er niet komen. 
Wij beraden ons dan wat er met 
het gebouw moet gebeuren,” 
was het antwoord van de wet-
houder op een gestelde vraag.
De opbrengst van de grondver-
koop is al voorzichtig ingeboekt, 
maar is niet direct van belang 
voor de komende begrotingen 
volgens Van de Stadt..
Peeperkorn (VVD) vond het alle-
maal nog veel te vroeg. Hij wil-
de eerste weten of de gemeente-
raad wel grond wilde afstaan om 
hoogbouw mogelijk te maken. 
De liberaal wil ook  wel eens we-
ten wat de  ontwikkelaar nu pre-
cies gaat doen.
De gemeenteraad heeft het laat-
ste woord bij de behandeling van 
het bestemmingsplan en de be-
woners krijgen nog de mogelijk-
heid in te spreken.

Het slotwoord van de wethou-
der was: “Of het wordt ongeveer 
dit of het gebied blijft zoals het 
nu is.”
Eric van Westerloo

Hervormde 
gemeente 
Bennebroek
Bennebroek – Dienst Hervorm-
de Gemeente Bennebroek, Bin-
nenweg 67 Bennebroek op zon-
dag 23 januari: 10 uur ds. J. d. 
Goei uit Amersfoort.

Dienst PKN 
Heemstede
Heemstede – Protestantse Ge-
meente Heemstede: zondag 23 
januari, Oude Kerk: 10.00 u. ds. 
Pieter Terpstra, dienst van Schrift 
en Tafel, met kindermuziekdienst 
en crèche. In Kennemerduin: 
10.30 u. mw. Henny Kooistra en 
Pinksterkerk: geen dienst.

Nieuwe cursus bij Casca:
Klussen in huis met Fred
Heemstede - Iedereen heeft 
wel ‘ns een klusje in huis, waar 
je tegenop ziet omdat je niet pre-
cies weet hoe dat moet.
Elektra: fitting of schakelaar stuk 
….of een dimmer plaatsen op de 
plaats van de schakelaar? 
Water: een lekkende waterkraan 
repareren of een andere kraan 
monteren?  Boren: schilderij op-
hangen of een ander ding aan 
een gipsen/stenen/betonnen 
muur bevestigen? 
U leert hoe u het zelf kunt doen! 
In 6 lessen van 1,5 uur legt Fred 
van der Pols u de beginselen uit 
van het electra-netwerk, het wa-
tersysteem in huis, hoe u met di-

verse soorten boren gaten in al-
lerlei materialen kunt boren en 
welke pluggen u moet gebrui-
ken om op de juiste wijze de din-
gen aan de muur kunt bevesti-
gen. De cursus is bij Casca in ac-
tiviteitencentrum de Molenwerf, 
Molenwerfslaan 11, Heemstede. 
Er start een middagcursus voor 
senioren op donderdag 3 febru-
ari van 13.30 tot 15.00 uur en 
een avondcursus voor vrouwen 
ook op donderdag 3 februari van 
19.30 tot 21.00 uur. 
Opgeven kan bij de receptie van 
Casca de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede, tel. 023-548 38 28-
1 of via www.casca.nl.

Jongeren chillen 
bij Plexat
Heemstede - Je kan weer chil-
len, hangen, potje poolen, air-
hockey of WII-en op een groot 
scherm bij ‘t Is weer Vrijdag. En 
nog helemaal gratis ook! ‘t Is 
weer Vrijdag is altijd in de jonge-
renruimte van Plexat bij Casca in 
de Luifel, Herenweg 96, Heem-
stede. Op vrijdag 21 januari is er 
een bingo-avond. 
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Ingewikkeld puzzelkunst of 
ingenieuze kleurige wiskunde?
Heemstede - Eind december 
vorig jaar is bij makelaarskan-
toor Peter Grajer Makelaars in 
Heemstede een nieuwe expositie 
geopend. Auke Meenks (31 jaar) 
schildert voornamelijk abstrac-
ten in vrolijke en heldere kleu-
ren. Ze is autodidact en schildert 
al vanaf haar 13e jaar. Ze werkt 
zonder palet, zodat de verf mooi 
helder van kleur blijft en op doek 
pas gemengd wordt. Te zien zijn 
o.a. een twee- en vierluik, die 

in verschillende combinaties 
opgehangen kunnen worden. 
Steeds verandert het beeld, ter-
wijl het eindresultaat een com-
pleet beeld blijft. Ingewikkelde 
puzzelkunst, of ingenieuze kleu-
rige wiskunde? Nog te zien t/m 
maart. Geopend van maandag 
t/m vrijdag van 08.30 tot 17.30 
uur en op zaterdag van 10 uur 
tot 16 uur. De toegang is gratis. 
Raadhuisstraat 67. Info: www.pe-
tergrajer.nl, tel. 023-547 46 45.

Vrouwennetwerk agenda
Regio - Donderdag 20 januari om 14.00 uur vindt in ‘De Her-
berg’, Westerhoutpark 46, Haarlem, een muzikale middag 
plaats.  Mevrouw Smit vertelt over het wel en wee van de mu-
zikale familie Strauss en laat de aanwezigen genieten van hun 
heerlijke muziek. Introducés zijn welkom: 2,50 euro.
Vrijdag 28 januari staat het bezoek aan het Koninklijk Paleis 
op de Dam op het programma. Na de grondige renovatie moet 
het interieur heel mooi zijn geworden, dus de moeite waard. 
De gids vertrekt om 12.00 uur. Heeft u interesse om mee te 
gaan, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met mevrouw 
M. v.d. Veen, tel. 023-5244778. Meer informatie over deze ac-
tieve 55+ vrouwenvereniging:  023-5477486.

Fotograaf: Arjen Benning.

‘Belastend materiaal’ in 
De Luifel
Heemstede - Wat moet je doen 
om het jezelf héél moeilijk te 
maken?! Uhm, al je ergernis-
sen voor je houden, nooit boos 
worden, problemen van ande-
ren aanhoren en die ook probe-
ren te begrijpen, zo min moge-
lijk ruimte innemen, over je heen 
laten lopen en slecht slapen... 
Kortom: een programma over de 
grote schoonmaak in een hoofd 
vol opgekropte woede. 
Een voorstelling met sterk ge-
laagde humor. Daar waar stand-
uppers steeds meer op elkaar 
gaan lijken, zet Otten zijn eigen 
handtekening. Een traktatie voor 
het oog en het oor. 
Jochen speelt wekelijks in Toom-
ler. Hij tourt mee in de Comedy-
train en daarnaast is hij te horen 
als columnist bij het radiopro-
gramma Spijkers met Koppen. 
Winnaar: persoonlijksheidsprijs 
Cameretten, publieksprijs Hol-
land Casino Podiumprijs en fina-
list VARA Leids Cabaretfestival.

Wanneer?
Vrijdag 28 januari is de voorstel-
ling te zien in Theater de Lui-
fel,  Herenweg 96 in Heemstede. 
Aanvang: 20.15 uur. De entree is 
17,00 euro CJP/65+ 16,00 euro. 
Kaartverkoop van maandag t/m 
vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur en 
45 minuten voor aanvang. Tele-
fonisch reserveren via theater-
lijn: (023) 548 38 38.

Open Dag 
ROC

Amsterdam - 
Airport

Regio - Zaterdag 22 janua-
ri opent de vestiging van het 
ROC van Amsterdam - Airport 
in Hoofddorp haar deuren voor 
de Open Dag. De locatie Air-
port verzorgt specifiek oplei-
dingen die betrekking hebben 
op het werken op een luchtha-
ven, internationale studies en 
toerisme & recreatie en werkt 
hierbij nauw samen met het 
bedrijfsleven. Vanaf 10 uur is 
iedereen welkom om een kijk-
je te komen nemen en zich te 
oriënteren op een opleiding. 
Tot 14.00 uur kan in het ge-
bouw aan de Opaallaan 25 
kennis worden gemaakt met 
de diverse opleidingsrichtingen 
en vertellen docenten en stu-
denten hier meer over. Kijk op 
www.rocva.nl/airport

Moeite met studiekeuze?
‘Kies je Studie’ biedt hulp
Heemstede - Per 1 december 
is in Heemstede het bureau Kies 
je Studie van start gegaan, een 
studiekeuzetraject voor eind-
examenleerlingen van HAVO en 
VWO in de regio Haarlem.
Er is veel te doen over het Ho-
ger Onderwijs. Forse bezuini-
gingen, een politieke discussie 
over het beboeten van langstu-
deerders, selectie aan de poort, 
het zijn allemaal factoren die de 
druk om de juiste studiekeuze te 
maken vergroten. 
Dat het met die studiekeuze 
niet altijd vlot verloopt, blijkt uit 
de cijfers: zo’n 30 -35% van de 
HBO- en W.O.-studenten valt 
in het eerste jaar af. Het is een 
trend die niet nieuw is, deze uit-

val is er al jaren. Iedereen kent 
uit de eigen omgeving wel jon-
geren die na enige maanden 
stoppen met de studie, omdat 
de opleiding tegenviel of omdat 
zij andere verwachtingen van de 
studie hadden. Het valt niet mee 
om dan weer opnieuw te moe-
ten kiezen. Een verkeerde stu-
diekeuze is niet alleen frustre-
rend, maar ook heel duur: je kunt 
je studiefinanciering (die immers 
van beperkte duur is) kwijtra-
ken, het collegegeld blijkt weg-
gegooid geld te zijn geweest en 
een nieuwe keuze is niet zomaar 
gemaakt.  
Het grootste risico op studie-uit-
val lopen de leerlingen die zich 
pas laat op een vervolgstudie 

gaan oriënteren. Dit kan anders 
en beter door onder persoonlij-
ke begeleiding vroeg te begin-
nen met het studiekeuzeproces. 
Dat is de gedachte van waar-
uit  Kies je studie ontstaan is. De 
begeleiding is er op gericht dat 
de leerling zelf ontdekt waar zijn 
of haar mogelijkheden en inte-
resses liggen. Op basis daarvan 
kiest hij of zij zelf weloverwogen 
een passende vervolgstudie. De 
middelen die daarbij worden ge-
hanteerd zijn diverse testen, het 
bezoeken van voorlichtingsda-
gen en van instellingen en voor-
al het grondig nabespreken en 
langzaam inzoomen op de juiste 
opleidingskeuze. En dan: gemo-
tiveerd en goed voorbereid met 
de nieuwe studie aan de slag!
Voor meer informatie kijk op 
www.kiesjestudie.net of bel voor 
een vrijblijvend kennismakings-
gesprek 06 421 476 33.

Slagerij Van der Werff 
tweede prijs worstmakerij
Heemstede – Slagerij Van der 
Werff uit Heemstede heeft van 
het Worstmakers Gilde de twee-
de prijs worstmakerij gewonnen 
in de regio Noord-Holland. Zo’n 
394 vakmensen, 190 onderne-
mers en medewerk(st)ers waren 
maandag 17 januari jl naar Via-
nen afgereisd voor deze jaarlijk-
se happening. Ieder jaar worden 
in hun midden de beste worst-
makers bekend gemaakt. Hier-
voor worden gedurende het jaar 
op verschillende momenten di-
verse producten uit het bedrijf 
beoordeeld. Dat gebeurt op geur 
en smaak door een vakjury, maar 
bovendien microbiologisch door 
TNO Voeding. De leden van het 
Worstmakers Gilde staan name-
lijk behalve voor lekkere produc-

ten, ook voor veilige en gezonde 
producten.
De onaangekondigde keuringen 
maken duidelijk dat slager Sjaak 
van der Werff 52 weken per jaar, 
samen met zijn team, een top-
prestatie levert en daar hoort de-
ze geweldige tweede prijs bij. 
Volgens slager Van der Werff is 
het geheim: de kwaliteit van de 
grondstoffen, de zorgvuldig ge-
selecteerde kruiden en specerijen 
afgestemd op de wensen van zijn 
consumenten, in combinatie met 
het vakmanschap. “Daarom wor-
den onze worstsoorten en vlees-
waren tot in de verre omtrek ge-
waardeerd”, aldus Van der Werff. 
De jury: “Hier is sprake van pas-
sie, een onvoorwaardelijke liefde 
voor het vak en dat proef je!”

Praktische 
cursus

artrose en 
osteoporose

Heemstede - De cursus 
‘Bewust bewegen met 
artrose en osteoporose’ 
is bedoeld voor 50-plus-
sers en bestaat uit 3 bij-
eenkomsten van 2 uur. 
Op dinsdagmiddag  25 
januari om 13.30 uur 
is de eerste cursusbij-
eenkomst in de Luifel te 
Heemstede.

Voor informatie: Casca, 
tel: 5 483828 of 
www.Casca.nl 

Gratis kabaal
LET OP! Van elk artikel móet een vraagprijs worden vermeld!

*(Doorhalen wat niet van toepassing is)
Te koop/Aangeboden/Gevraagd* 
 1 regel G
 2 regels R
 3 regels A
 4 regels T
 5 regels I
 6 regels S

  Telefoon:

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

Of per post naar:
De Heemsteder, Visserstraat 10, 1431 GJ Aalsmeer
o.v.v. kabalen

GRATIS kAbAALTJES wORDEn GEPLAATST
OnDER DE VOLGEnDE VOORwAARDEn:
- Eén bon per week
- Géén onroerende goederen, woonruimte of auto's.
- Géén goederen en dergelijke met een waarde boven de € 500,- 
- Géén personeels- of zakenadvertenties.
- Géén werk gevraagd of aangeboden.
- brieven met te weinig porto worden niet in behandeling genomen.
- Altijd prijs vermelden

bETAALkAbAAL:
- Valt het aangebodene niet onder de bovenstaande voorwaarden, 
 sluit dan E 10,- bij in de enveloppe.

wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade 
van welke aard dan ook, ontstaan door niet tijdig of onjuist plaatsen 
van kabaaltjes. kabaaltjes kunnen op grond van hun inhoud, zonder 
opgaaf van redenen, worden geweigerd.
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Spannende klaverjasdrive bij VEW
Heemstede - De eerste, door Iwan Biesot georganiseerde klaverjas-
drive leverde veel spanning op. Het verschil tussen de nummers één 
en twee was na drie spelletjes 72 punten.
1. Art Tollenaars              5102 punten
2. Jopie Beunder             5030 punten
3. Eef Riessebosch          4976 punten. 

Het verschil tussen de nummers één en nummer twintig, de winnaar 
van de Poedelprijs (gewonnen door Kees van der Steeg) was aan-
zienlijk nl. 1399 punten.
Elke tweede vrijdag van de maand wordt er geklaverjast. De eerst 
volgende datum is 11 februari. Aanvang 20.00 uur in het clubhuis 
van VEW aan de Sportparklaan.

Kennismaken met 3-strippenkaart
Sport 30-40% goedkoper bij T-line!
Heemstede - Soms zien we 
door de bomen het bos niet 
meer. Aanbiedingen, acties, kor-
tingen, gratis trainen. Vooral in 
de eerste maanden van het jaar 
trekken sportscholen van alles 
uit de kast om mensen met goe-
de voornemens als nieuw lid te 
werven. 
T-Line in Cruquius kiest voor 
een andere aanpak. Zij kie-
zen er al jaren voor om het he-
le jaar door een eenduidige ta-
riefstructuur te hanteren. Bij T-
Line hoef je niet te wachten op 
acties, want vergeleken met an-
dere fitnessaanbieders in Heem-
stede en Hoofddorp is T-Line al-
tijd 30-40% goedkoper! Alle ta-

rieven staan duidelijk en over-
zichtelijk op de website. Zo kun 
je zelf het abonnement kiezen 
dat bij je past. Naast het regulie-
re onbeperkt abonnement (39,50 
euro p/m) en een 52-rittenkaart 
(1x p/w) biedt T-Line ook een 26 
rittenkaart aan. Kom dus ‘over de 
(Cruquius)brug’ en wordt fit voor 
een eerlijke prijs!
Om kennis te maken met dit 
centrum is er voor nieuwe le-
den een 3-strippenkaart geïn-
troduceerd (geldig tot 15 febru-
ari a.s.). Je kunt deze 3 keer ge-
bruiken om met 3 verschillende 
onderdelen mee te doen in het 
centrum. Naast het uitgebreide 
lessenpakket (o.a. zumba, spin-

ning, bodyshape, club power) 
biedt T-Line ook diverse lessen 
voor jeugd en voor ouderen aan. 
Op 8 februari wordt gestart met 
een nieuwe afvalcursus die ver-
goed wordt door bepaalde zorg-
verzekeraars.

Wilt u meer informatie over bo-
venstaande of gebruik maken 
van de 3-strippenkaart, dan kunt 
u uiteraard vrijblijvend langsko-
men, bellen of mailen. T-line is 
gelegen aan de Spaarneweg 52 
(tegenover Intratuin) in Cruqui-
us.
Telefoonnummer: 023-5282018, 
e-mail: info@t-line.nl of kijk op 
de website: www.t-line.nl

VEW 1 wint en heeft 
gezellige nieuwjaarsreceptie
Heemstede - Eindelijk werd 
er weer eens gevoetbald. Na 
weken van sneeuw waren de 
velden voldoende herstelt om 
op te spelen. Het eerste van 
VEW had een uitwedstrijd te-
gen Alliance’ 22 op het pro-
gramma staan.  De wedstrijd 
werd in het stadion van voor-
malig betaald voetbal club 
HFC Haarlem afgewerkt. Dit 
omdat het complex van Alli-
ance’22 wordt gerenoveerd. 
VEW won met 1-3.

Direct na het begin van de wed-
strijd nam VEW het initiatief. Dit 
resulteerde al gelijk in de eer-
ste 5 minuten twee kansen.  De 
eerste kans kwam voort uit een 
vrije trap en deze werd maar net 
naast gekopt door Gert Rothert. 
De keeper van Alliance moest 
er vervolgens aan te pas ko-
men om VEW van het scoren af 
te houden. Niels Dekker en Mi-
chiel Dekker maakten een mooie 
combinatie maar helaas beland-
de de bal via de keeper en de lat 
op de (lege) tribune.  VEW moest 
tenslotte 20 minuten wachten 
op de openingstreffer. Met een 

goed actie op snelheid van Mi-
chiel Dekker scoorde hij via de 
kluts. Na 10 minuten was het 
broer Michiel Dekker die zijn 
snelheid optimaal benutte en de 
bal uit het net kon halen 2-0. Al-
liance kon hier in de eerste helft 
niet veel tegen in brengen. VEW 
had in die eerste helft het over-
wicht. In de tweede helft kan Al-
liance met nieuw elan en drie 
nieuwe spelers het veld op. De 
nieuwe spelers hielden de twee-
de helft de spitsen van VEW 
goed in bedwang. Maar on-
danks veldoverwicht werden er 
nauwelijks kansen gecreëerd. 
Maar na een kwartier was het 
toch raak. De 2-1 kwam op het 
bord en waar VEW voor de win-
terstop vaak nog in elkaar zakte 
bleef VEW ditmaal goed voetbal-
len waardoor Alliance niet ver-
der kon doordrukken. In de laat-
ste 5 minuten gebeurde er nog 
wel het een en ander. Niels Dek-
ker werd in het strafschopgebied 
neergehaald en hierdoor kon 
Bas van t’ Sant  beheerst van 11 
meter scoren. De keeper van Al-
liance mocht eerder gaan dou-
chen. Hij maakte vlak voor tijd 

hands buiten het strafschop-
gebied. VEW kwam redelijk on-
geschonden uit de strijd. Alleen 
Wim Rolvers mocht geel ophalen 
bij de scheidsrechter.    

Op de drukbezochte nieuwjaars-
receptie hield de voorzitter Har-
ry Wierda een voordracht. Hier-
in werd teruggekeken op het af-
gelopen jaar.  Het was een jaar 
waarin het eerste degradeerde, 
er een trainers wisseling  plaats-
vond en er ook op bestuurlijk 
vlak het een en ander verander-
de. Penningmeester Jos Verbeek 
werd opgevolgd door Maarten 
Veenhof. Tijdens de speech van 
de nieuwe jeugdvoorzitter wer-
den Onno Stoltenborg en Ger-
ben Jukema bedankt voor hun 
decenia lange inzet voor de 
jeugd van VEW respectievelijk 
als penningmeester en jeugd-
voorzitter Ook nam oud-voorzit-
ter Nico Tienpont nog even het 
woord en bod de vereniging ou-
de elftalfoto’s aan die hij op zol-
der ontdekte. Na het heffen van 
een glaasje champagne werd er 
nog lang bijgepraat na een lange 
winterstop.

Waterplezier bij HPC
Heemstede - Alle begin is 
lastig en dat geldt ook voor 
het wedstrijdzwemmen. Toch 
krijgen Liv Mensink, Rombout 
Jansen, Ilias Smit, Michaël van 
Ieperen, Simon Bakker en Jay-
den Meulemans steeds beter 
de juiste slag te pakken. Zij be-
gonnen in september 2010 als 
eersten met Waterplezier, een 
onderdeel van HPC Heemste-
de dat speciaal is opgezet voor 
kinderen tussen de 6 en 11 jaar 
die net hun zwemdiploma heb-
ben behaald. Door wekelijks op 
een speelse manier in het wa-
ter te liggen, behouden de kin-
deren de vaardigheden die zij 
bij het diplomazwemmen heb-
ben aangeleerd en leren zij van 
alles over het wedstrijdzwem-
men, synchroonzwemmen en 
het waterpolo.
Afgelopen vrijdag kregen de 
vijf kinderen hun tweede certi-
ficaat uitgereikt door ‘Juf Nicky’. 
Helaas was Simon ziek maar 
binnenkort krijgt hij natuurlijk 
ook de kans om zijn certificaat 
te halen. Roos, Rein en Quinten 
zwommen vrijdag hun tweede 
proefles en zijn vastbesloten 
om ook lid van HPC te worden 
want ook zij willen graag zo’n 
mooi certificaat én een pos-
ter met stickers bemachtigen! 
Wellicht worden de Waterple-
zierkinderen van nu, de kampi-
oenen van de toekomst.

Elise Brabander (8 jaar) en De-
borah Hartman (9 jaar) zijn al 
een eind op weg om hun Kam-
pioensdroom waar te maken. 
Tijdens de competitiewedstrijd 
van afgelopen zondag in thuis-
bad Groenendaal wonnen zij 
met twee mooie Persoonlij-
ke Records  hun eerste com-
petitiemedailles op de 50 me-
ter rugslag. Maar zij waren niet 
de enige HPC’ers die in vorm 
waren. In totaal werden er door 
de zwemmers 42 persoonlij-
ke records gezwommen waar-
bij Martijn Braspenning 7 se-
conden van zijn 50 meter vlin-

derslag afhaalde en Laurens 
Wind maar liefst 31 secon-
den van zijn beste tijd op de 
200 meter wisselslag! Er wer-
den 19 medailles gewonnen. 
David van Groen, Sylle Hooge-
veen en Wesley Bos mochten 
ieder twee gouden medailles 
mee naar huis nemen. De an-
dere plakken waren voor Tim 
Walstock (2x), Carmen Me-
ijer (2x), Marije Lenos, Jeroen 
Braspenning, Timo van der 
Veen (2x), Veerle Claassen, en 
Nadia du Fossé (2x).

De hoofdsponsor van HPC is 
de Van Oosten Groep, een ad-
vies- en detacheringsbedrijf 
uit Heemstede. Eén van de di-
recteuren was bij de wedstrijd 
aanwezig en was zeer con-
tent. “Dit is zowel sportief als 
zakelijk een zeer geslaagde 
middag. Er is supergoed ge-
zwommen en de reclame-ui-
tingen met het punaiselogo 
komt goed tot zijn recht. Het 
zwembad ziet ‘lekker rood’ en 
daar word je als sponsor erg 
blij van.” 
Met dank aan de ouders van 
veel zwemmers die voor, tij-
dens en na de wedstrijd een 
handje hebben geholpen ver-
liep de organisatie heel re-
laxed. Aan de badrand stonden 
trainers Ed, Nicky en Tjeerd de 
grote groep zwemmers te be-
geleiden. Na afloop was Nic-
ky uitermate tevreden met het 
resultaat: “Na de vorige com-
petitieronde is HPC van de ne-
gende naar de zesde plek ge-
stegen en ik heb goede hoop 
dat we ook nu weer één of mis-
schien wel twee plaatsen zijn 
opgeschoven. Vooral de jong-
ste jeugd heeft supergoed ge-
presteerd maar ook de heren 
senioren hebben op hun “oude 
dag” de tandjes op elkaar ge-
zet en goede prestaties neer-
gezet”. En zo zie je maar: jong 
geleerd is oud gedaan…

Cursus 
mobiel bellen
Heemstede - Wegens succes 
biedt Welzijn Ouderen Heem-
stede opnieuw een cursus 
mobiel bellen aan. Leerlingen 
van het Nova-College leren 
ouderen de vele mogelijkhe-
den van hun eigen mobiel. Bij 
voldoende belangstelling start 
in maart een cursus bestaan-
de uit 3 bijeenkomsten. Kos-
ten zijn 20,00 euro incl. koffie 
of thee. Voor verdere inlichtin-
gen: Welzijn Ouderen Heem-
stede, Lieven de Keylaan 24, 
tel. 023-528 85 10.

Falende debiteurenafdeling gemeente?
Op 27 december 2010 ontvang ik een eerste aanmaning voor 
de niet betaalde rekening van de gemeentelijke heffingen van 
februari 2008! Wellicht naïef, maar ik bel toch even met de ge-
meente om te zien of het wellicht een foutje is. De meneer aan 
de telefoon wist uiteraard geen details, maar kon mij wel vertel-
len dat hij vele telefoontjes had ontvangen! Ik ben dus duidelijk 
niet de enige.
Oké, deze betaling is aan mijn aandacht ontglipt en zal ik dus ui-
teraard gewoon betalen, maar wat een boekhouding bij de ge-
meente. Een normaal bedrijf zou met zo’n debiteurenafdeling al 
lang failliet zijn. Ik neem aan dat er iemand flink wordt aangespro-
ken op deze falende afdeling. Als dit de maatstaf is hoe ‘ons’ geld 
beheerd wordt, kun je je ook afvragen hoe het besteed wordt. Ik 
hoop dat de gemeente orde op zaken stelt.
Tom Herok
Hageveld 12 te Heemstede

INGEZONDEN
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verstilde landschappen. Groot 
Heiligland 37, Haarlem, (0)6-
10142540 / www.galerie37.nl

T/m maandag 31 januari
• ‘Het ondergeschoven 
kind’, schilderijen-expositie 
Jeannette de Bruin in Ken-
nemer Gasthuis zuid. Geïnspi-
reerd door o.a. de architectuur 
van het voormalige St. Elisa-
beth’s Gasthuis.
www.jeannettedebruin.nl
tel.: 06-14979352 of
(023) 54 704 43.

T/m zondag 6 februari 
• Expositie bij Achter de 
Zuilen, gemeentehuis Bloe-
mendaal, Françoise Ma-
grangeas – schilderijen en 
Ton de Kroon – tekeningen/
keramiek. Bloemendaalse-
weg 158 te Overveen. 
Gratis toegankelijk. Openings-
tijden: donderdag t/m zondag 
van 13.00 – 16.00 uur. Zie ook 
www.achterdezuilen.nl

T/m zondag 13 februari
• Abstract expressionis-
tische kunstwerken van 
Henny Beenders en Ly-
dia van de Staak in Galerie 
Kunst 2001 te Badhoevedorp. 
Snelliuslaan 35 Badhoeve-
dorp. Openingstijden: vr, za, zo 
13–17u.

T/m 27 zondag februari
• ‘Dossier Van Gogh: gek of 
geniaal?’ Tentoonstelling in 
het Dolhuys, Schotersingel 2, 
Haarlem.
Tentoonstelling spitst zich te 
op laatste twee jaar van het le-
ven van de kunstenaar, waar-
in hij onder meer was opge-
nomen in een inrichting in St. 
Rémy, Frankrijk.

T/m eind maart
• Schilderijenexpositie Net-
ty Uijtendaal en Jan Smakman 
in Bibliotheek Noord, Plane-
tenlaan 170, Haarlem. Gratis 
toegankelijk tijdens openings-
tijden. Kijk voor meer informa-
tie op www.sbhaarlem.nl.

T/m zondag 3 april
• Nieuwe tentoonstelling in 
het Archeologisch Museum 
Haarlem: Proost! Bierbrou-
wen in Haarlem, 1250-1650. 
Grote Markt 18k, Haarlem.

Tot zondag 8 mei 

Heemstede/
Bennebroek

Exposities
Tot en met 29 januari
• Florian van Rooij expo-
seert in Burgerzaal Raadhuis 
Heemstede. Abstract werk. 

T/m dinsdag 1 februari
• Expositie Frank Stolk met 
popart in het voormalig ge-
meentehuis van Bennebroek. 
Open: maandag t/m vrijdag 
8.30 - 12.30 uur en woensdag-
middag van 13.30 - 16.30 uur.

T/m maart
• Kunst van Auke Meenks 
bij Peter Grajer makelaars. 
Geopend van maandag t/m 
vrijdag van 08.30 tot 17.30 uur 
en op zaterdag van 10 uur tot 
16 uur. De toegang is gratis.
Raadhuisstraat 67.
Info: www.petergrajer.nl / tel. 
023-547 46 45.

T/m vrijdag 4 maart
• Expositie Jan-Willem 
Wouters in de Luifel, He-
renweg 96, Heemstede. De 
thema’s in zijn werk zijn 
vervreemde landschappen, 
de man/vrouw-relatie, micro-
energetische uitvergrotingen 
en kosmische soepen.

T/m vrijdag 25 maart 
• Expositie Edmé Strauss, 
zorgcentrum Bosbeek aan de 
Glipperdreef 209, Heemstede.

Muziek
Zaterdag 22 januari
• Wereldmuziek: The Tea-
house Project Tour door  
Nikitov Ensemble. Aanvang 
20.15 uur in De Oude Kerk 
Wilhelminaplein, Heemste-
de. Toegang: 18,-/15,50 euro. 
Reserveren  06-13133626 of 
www.podiumoudeslot.nl. 

Dinsdag 25 januari
• Optreden Het Lipkind 

Agenda
Cultuur

Quartet in Oude Slot. Op het 
programma staan werken van 
Haydn, Beethoven, Mendels-
sohn en Shostakovitch. Aan-
vang 20.15 uur, ingang aan 
de Ringvaartlaan, Heemste-
de. Toegang: 18,- euro /15,50 
euro. Reserveren kaarten 
06-13133626 of www.podium-
oudeslot.nl.

Theater
Vrijdag 21 januari
• Voorstelling Alex Roeka 
‘Zachtaardig vergooid’ in 
Theater de Luifel,  Herenweg 
96 in Heemstede. Aanvang: 
20.15 uur. Entree 17,50 euro. 
CJP/65+  16,50 euro.
Telefonisch reserveren via 
theaterlijn: (023) 548 38 38.

Vrijdag 28 januari
• Cabaret Jochen Otten: 
‘Belastend materiaal’ in De 
Luifel, Herenweg 96 in Heem-
stede. Aanvang: 20.15 uur. De 
entree is 17,00 euro CJP/65+ 
16,00 euro.
Telefonisch reserveren via 
theaterlijn: (023) 548 38 38.

Regio
Exposities

Januari en februari
• Fototentoonstelling ‘de 
Upside van Down’ in Spaar-
ne Ziekenhuis Hoofddorp. Fo-
to’s van Eva Snoijink.

Woensdag 19 Januari
t/m woensdag 2 maart 
• Expositie Haarlemse 
schilder Hannes Kuiper, 
geïnspireerd op de warm-
te van de zomer en de 
schoonheid van de poëzie. 
Bibliotheek Centrum, Gast-
huisstraat 32 te Haarlem. Toe-
gang is gratis. Kijk voor meer 
informatie op www.sbhaar-
lem.nl. 

T/m zondag 23 januari
• Het Vrouwelijk Model. Ex-
positie in De Waag, Spaarne 
30, Haarlem. Openingstijden: 
donderdag  t/m zondag van 
13.00 tot 17.00 uur. 
Zie ook www.shadowsand-
highlights.nl en www.kzod.nl

T/m zondag 30 januari 
• Water wiegt stilte, nieuwe 
expositie van Nico van den 
Raad in Het Theehuis (Cru-
quisdijk 12 te Cruquius) zie: 
www.theehuiscruquius.nl

Zondag 30 Januari
t/m zondag 6 maart
• Expositie Pär Strömberg – 
Into the Starless Night. Lo-
catie: Galerie 37 ( voortzet-
ting van Galerie 37 Spaarne-
stad, die zich met ingang van 
2011 splitst in twee instellin-
gen: 37PK, platform voor kun-
sten, Haarlem en Galerie 37, 
galerie voor hedendaagse 
beeldende kunst). De schil-
derijen van de Zweedse kun-
stenaar Pär Strömberg tonen 

• Tentoonstelling Leren 
voor het leven in het His-
torisch Museum Haarlem, 
Groot Heiligland 47, Haarlem.
Tel : 023 5422427. www.histo-
rischmuseumhaarlem.nl

Muziek
Zondag 16 januari  
• Zondagmiddagpodium 
met ‘de Zingende Kapitein’. 
Zeemansliederen in Zorgcen-
trum Schalkweide. 
Van 14.30-16.30 uur in het 
restaurant Schalkerhof. En-
tree: 3,- euro.
Floris van Adrichemlaan 15, 
Haarlem. Tel.: 023-8922900.

Zaterdag 22 januari
• Nieuwjaarsconcert Ne-
derlands Concert Mannen-
koor (NCM) samen met 
de Flying High Singers uit 
Nieuw-Vennep in de Ge-
reformeerde Kerk, Eugénie 
Previnaireweg 14  te Nieuw-
Vennep. Aanvang: 19.30 uur; 
kerk open 19.00 uur
Toegang: 12,50 euro; tot 17 
jaar: 7,50 euro. Kaarten o.a.: 
Piet van der Eijk, tel. 023-
5632973, e-mail: pcvdeijk@
tiscali.nl / www.ncmonline.nl ; 
www.flyinghighsingers.nl

Zondag 23 januari
• Ysaÿe String Trio bij Mu-
zenforum Bloemendaal. In 
burgerzaal van het gemeente-
huis. Aanvang: 11.45 uur. Zaal 
en kassa open vanaf 11.10 
uur, Bloemendaalseweg 158 
te Overveen. Kaarten 18 euro; 
CJP en jeugd t/m 25 jaar 8 eu-
ro, (inclusief koffie).
Voorverkoop losse kaarten bij 
Primera Postkantoor, Bloe-
mendaalseweg 234, Overveen, 
tel 023-5272742.
Info: www.muzenforum.nl

Divers
Zondag 16 januari 
• Lezing ‘Beschermde ge-
bieden op zee’, georga-
niseerd door Stichting de 
Noordzee van 13.30 - 15.00 
uur. In het kader van de ge-
lijknamige tentoonstelling in 
Bezoekerscentrum de Zand-
waaier. 
Deelname: gratis. Aanmelden: 
nodig via www.np-zuidkenne-
merland.nl of 023-5411123 (di 
t/m zo.)Foto: Marco Borggreve.

Donderdag 20 januari
• Discussieavond ‘Geboren 
in het verkeerde lichaam’. 
Locatie: museum Het Dol-
huys, Schotersingel 2, Haar-
lem. Tel: 023-5410670. Tij-
dens de discussie-avond komt 
zowel één van de gender-
kinderen als kinderpsychia-
ter Annelou de Vries aan het 
woord. Ellen de Visser, schrijf-
ster van ‘Genderkinderen – 
geboren in het verkeerde li-
chaam’, zal deze avond ook 
aanwezig zijn. Aanvang: 19.30 
uur. Reserveren: www.het-
dolhuys.nl/43e-april/ Entree: 
8,50/6 euro.  

• Lezing Cees Fasseur: De 
rol van Gerbrandy in WO II. 
De rol van Gerbrandy in WO II 
vanuit Londen is omstreden. 
Wat deed hij allemaal voor het 
herstel na mei 1945?
Lezing: 10,- euro. Tussen 20-
22 uur, Volksuniversiteit Haar-
lem, Leidsevaart 220, Haarlem. 
Inschrijven www.volksuniver-
siteit-haarlem.nl

Zondag 30 januari
• Snuffelmarkt van 9-16.30 
uur. Entrée: 4,00 euro. Parke-
ren gratis.
Info: De Wit Evenementen, 
tel. 0251-319090 in Uitgeest. 
E-mail dewitevenementen@
gmail.com
www.dewitevenementen.nl

Zondag 6 februari
• Indische middag Rumah 
Ngobrol in Zorgcentrum 
Schalkweide van 14.00-16.15 
uur. Met o.a. Rad van fortuin, 
optreden van ‘The Jammers en 
verkoop Indische hapjes.
Toegang gratis. Floris van 
Adrichemlaan 15 te Haarlem.

Woensdag 9 februari
• Lezing prof. Dr. Alfons 
Vansteenwegen met thema 
‘Liefdesrelaties met toe-
komst’. Hoe komen partners 
tot een deugddoende duurza-
me relatie? Is dat nog moge-
lijk in deze tijd? Is samenleven 
met iemand alleen maar een 
kwestie van gevoelens? 
Gebouw NOVA College, Zijl-
weg 203, Haarlem.
Aanvang: 20.00 uur. Entree 
7,50 euro.
Informatie en aanmelden zie: 
www.encounterlezingen.nl
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Adresgegevens & openingstijden

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

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

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

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

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

César Francklaan, van Jan van 

Gilselaan tot Wagnerkade

Tot eind januari 2011 worden in de César 

Francklaan, tussen Jan van Gilselaan en 

Wagnerkade, bomen geplant in de groen-

stroken langs de rijbanen en fi etspad. De 

werkzaamheden zorgen voor beperkte 

verkeershinder.

Johan Wagenaarlaan

Tot eind januari 2011 worden in de Johan 

Wagenaarlaan de boomspiegels en parkeer-

plaatsen op diverse plaatsen hersteld. De 

werkzaamheden zorgen voor beperkte 

verkeershinder. 

Blekersvaartcomplex

Tot medio februari 2011 worden in het 

Blekersvaartcomplex werkzaamheden 

uitgevoerd in de Wasserij Annalaan, 

Bleekveld, Jan Wiegmanlaan. Een deel 

van het wegdek wordt verwijderd voor het 

aanbrengen van fi lterbuizen. Het werk is 

onderdeel van een grondwatersanerings-

programma van de provincie Noord-

Holland. Verkeer wordt ter hoogte van de 

werkzaamheden omgeleid.

Werk 
aan de weg   

Gemeentegids 

online?

www.heemstede.nl
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Start begin februari 

Begin februari start fase 1 van de reconstructie 

van de Herenweg. De komende jaren 

wordt in vier fasen het wegdek opgeknapt en 

krijgt de Herenweg een nieuwe inrichting, 

waarbij er veel aandacht is voor het verbeteren 

van de verkeersveiligheid, de oversteek-

mogelijkheden en de fi etsvoorzieningen. 

In de eerste fase wordt het wegdeel van 

de kruising met de Kerklaan/Eykmanlaan 

tot de Koediefslaan aangepakt. Volgende 

week volgt in HeemstedeNieuws meer 

informatie over de werkzaamheden en 

over de gevolgen voor het verkeer. 

Omwonenden ontvangen een brief over 

de omvang van het werk en de planning.

Herinrichting Herenweg

De provincie Noord-Holland is deze week 

begonnen met de sanering van het 

grondwater in de Wasserij Annalaan. Alle 

bewoners en omwonenden hebben hierover 

van de provincie een brief ontvangen. Op 

dinsdag 18 januari is een start gemaakt 

met de werkzaamheden. Dit kan enige 

overlast geven voor bewoners.

Grondwatersanering Wasserij Annalaan

Volg ons op:

www.youtube.com/gemeenteheemstede heemstedetweet HeemstedeConnect (group)

•  Omgevingsvergunning

•  Meldpunt overlast

•  Vergadering gemeenteraad

•  Projectbesluit Raadhuisstraat 24

•  Verkiezingen voor de 
Provinciale Staten van 
Noord-Holland 

In deze HeemstedeNieuws o.a.:

Plak de groene of de rode sticker 
op de grijze rolemmer
Heeft u een grijze rolemmer? Dan heeft u 

een nieuwe sticker bij de afvalkalender 

ontvangen. Deze sticker plakt u op het 

deksel van de grijze rolemmer. In 2011 

moeten de grote rolemmers met een 

inhoud van 240 liter voorzien zijn van 

een groene sticker. De kleine rolemmer 

heeft een rode sticker nodig. De stickers 

met barcode vormen een controle-

middel dat onder andere informatie 

geeft over het adres waartoe de rol-

emmer behoort.

In deze maand worden de aangeboden 

grijze rolemmers die nog geen juiste sticker 

hebben, voorzien van een geel waarschu-

wingslabel. Op dit label staat het verzoek 

om de sticker alsnog aan te brengen.

Vanaf 31 januari 2011 worden alleen nog 

grijze rolemmers geleegd die voorzien 

zijn van een juiste sticker. 

Heeft u nog vragen over het gebruik van de 

sticker, de grijze rolemmer of de afvalkalender 

of heeft u geen stickers ontvangen? 

Neem dan contact op met de afdeling 

Publieksinformatie van De Meerlanden 

via telefoonnummer (0297) 38 17 17.
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Alles over opvoeden en opgroeien
Heeft u een vraag over de ontwikkeling van uw kind? Bent u op zoek naar een sportclub 

of naschoolse opvang? Voor al uw vragen opvoeden en opgroeien in Heemstede kunt 

u terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). In het CJG komt alle kennis over 

opvoeding en opgroeiende kinderen bij elkaar. De medewerkers weten de weg naar de juiste 

instantie en helpen u bij het vinden van het antwoord op uw vragen.

Centrum voor 

Jeugd en Gezin Heemstede

Lieven de Keylaan 7

2101 VD  Heemstede

Telefoon (023) 529 19 14,

e-mail cjg@heemstede.nl

Openingstijden: 

maandag, dinsdag, donderdag:  

09.00 tot 12.00 uur

woensdag:    

14.00 tot 17.00 uur

vrijdag gesloten

Omgevingsvergunning

Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsvergunning (Wabo) in werking 

getreden. Op grond van deze wet is voor veel activiteiten waarvoor tot 1 oktober 2010 een 

aparte vergunning of ontheffing vereist was nu een omgevingsvergunning vereist waarin 

de verschillende vergunningen en ontheffingen integreren. Hieronder treft u de diverse 

aanvragen omgevingsvergunning voor deze week aan. Omdat we nu in een overgangs-

periode zitten worden ook nog vergunningen verleend die voor 1 oktober 2010 zijn aan-

gevraagd en dus volgens het oude recht moeten worden afgehandeld. Als wij deze vergun-

ningen (b.v. bouwvergunningen, kapvergunningen en sloopvergunningen) verlenen 

maken wij dat ook bekend in deze rubriek. 

Aanvragen omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning voor bouwen

Raadhuisstraat 24  het doorbreken van muren op de begane grond  2011.015 

 ontvangen 11 januari 2011

Kerklaan 27  het verbouwen van kantoorruimte naar 

 woonruimte + gevelwijziging voor en achter

 ontvangen  7 januari 2011

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

Omgevingsvergunning voor slopen

Van de Spiegellaan 27  het verwijderen van asbesthoudend materiaal  2011.014

 ontvangen 4 januari 2011

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

De bovenstaande aanvragen liggen vanaf  20 januari 2011 op maandag tot en met donder-

dag van  08.30 - 17.00 uur  en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling 

Bouw- en Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). 

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning

In het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben wij besloten voor 

de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van 6 weken:

Jacob van Ruisdaellaan 21   het plaatsen van een haagdragende constructie 2011.005

De beslistermijn wordt verlengd in verband met ons voornemen een omgevingsvergunning 

te verlenen voor afwijking van het bestemmingsplan. In dit kader krijgen belanghebbenden 

de gelegenheid vooraf zienswijzen in te dienen (zie hieronder) waardoor de reguliere 

beslistermijn van 8 weken onvoldoende is. Door dit besluit is de totale beslistermijn 

14 weken vanaf ontvangst van de aanvraag. De aanvraag is ontvangen op 23 december 2010.

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken. Zie kader.

Voornemen verlenen omgevingsvergunning voor afwijking van het 

bestemmingsplan

Wij zijn voornemens voor onderstaand bouwplan een omgevingsvergunning voor afwijking 

van het bestemmingsplan te verlenen:

Jacob van Ruisdaellaan 21  het plaatsen van een haagdragende  2011.005

 constructie

Het verzoek ligt vanaf  20 januari 2011 gedurende 4 weken op maandag tot en met donder-

dag van  08.30 - 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling 

Bouw- en Woningtoezicht aan het Raadhuisplein 1. Belanghebbenden kunnen hierover 

tijdens de periode van terinzageligging zienswijzen aan de gemeente kenbaar maken. 

Voor nadere informatie over het verzoek kunt u zich wenden tot M. Jansen van de afdeling 

Bouw- en Woningtoezicht, telefoon (023) 548 57 52. 

Verleende omgevingsvergunningen (verzonden 14 januari  2011)

Omgevingsvergunning voor bouwen

Binnenweg 199  het vervangen van reclame  2010.063

Omgevingsvergunning voor kappen

Molenlaan 1  het kappen van een boom  2011.010

Rijnlaan 57  het kappen van 2 bomen  2010.079

Omgevingsvergunning voor slopen 

Overijssellaan 61  het verwijderen van asbeshoudend zeil 2011.008

De bovenstaande vergunningen liggen vanaf 20 januari 2011 op maandag tot en met 

donderdag van 08.30 - 17.00 uur  en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de 

afdeling Bouw- en Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). Belanghebbenden kunnen hier-

tegen bezwaar maken. Zie kader.

Meldpunt overlast
Heemstede heeft nu één centraal meldpunt voor het mel-

den van gevaar en schade op straat en van bijvoorbeeld 

vandalisme en geluidshinder.

Gevaar en schade op straat

Bij het Meldpunt overlast kunt u melding maken van gevaar en schade in de openbare 

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

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

Meldingen worden in principe binnen één week afgehandeld.

Overlast

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

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

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

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

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

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

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

Melden via www.heemstede.nl

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

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

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

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

ling. Indien u geen toegang heeft tot het internet, kunt u tijdens openingstijden ook het 

meldnummer van de gemeente bellen: (023)  548 57 62. Buiten deze tijden en in het week-

einde vindt doorschakeling plaats naar een telefoonbeantwoorder.
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Verkiezingen voor de 
Provinci ale Staten van Noord-Holland 

Stemmen in een andere gemeente met een kiezerspas

Bij de verkiezing van de leden van de Provinc iale Staten van Noord-Holland op woens-

dag 2 maart 2011 kunt u ook stemmen in een andere gemeente. U moet dit dan wel van 

tevoren aanvragen. Daarbij gelden de volgende bepalingen:

Schriftelijke aanvraag

U kunt met een formulier een verzoeksc hrift indienen om in een andere gemeente te 

stemmen. Dit formulier is verkrijgbaar bij de gemeente.

Het verzoeksc hrift en de stempas (als u deze al heeft ontvangen) dient u uiterlijk op 

woensdag 16 februari 2011 in bij de burgemeester van de gemeente waar u op dinsdag 

18 januari 2011 als kiezer staat geregistreerd.

Wordt uw verzoek om elders te stemmen ingewilligd, dan wordt uw stempas omgezet in 

een kiezerspas.

Als u al iemand gemac htigd heeft om voor u te stemmen, wordt een verzoek om in een 

andere gemeente te stemmen niet ingewilligd.

Mondelinge aanvraag

Heeft u de stempas al ontvangen, dan kunt u uiterlijk op vrijdag 25 februari 2011 de 

stempas overleggen bij de gemeente waar u op dinsdag 18 januari 2011 als kiezer bent 

geregistreerd.

Bij inwilliging van uw verzoek om in een andere gemeente te stemmen, wordt de stempas 

omgezet in een kiezerspas.

Een eenmaal verstrekte kiezerspas kan bij verlies niet worden vervangen. Neem bij het 

stemmen ook een geldig legitimatiebewijs mee. Als uw legitimatiebewijs maximaal vijf 

jaar verlopen is, kunt u het bij de stemming ook als legitimatiebewijs gebruiken. Als u zic h 

niet kunt legitimeren, kunt u niet stemmen.

Stemmen bij volmacht

Als u op de dag van de stemming niet in de gelegenheid bent om zelf uw stem uit te brengen, 

dan kunt u nu al zonder stempas iemand anders een volmac ht verlenen. Deze persoon 

mag dan namens u uw stem uitbrengen. Daarbij gelden de volgende bepalingen:

Machtiging door schriftelijke aanvraag

- Bij de afdeling Publiekszaken van de gemeente zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar 

voor de verzoeksch riften om bij volmach t te mogen stemmen. 

- Degene die zich  bereid heeft verklaard als gemach tigde op te treden, moet op dinsdag 18 

januari 2010 als kiezer zijn geregistreerd.

- Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemach tigde een volmach tbewijs. De vol-

mach tstem moet tegelijk met de eigen stem worden uitgebrach t.

- Een volmach tgever is niet bevoegd de volmach t in te trekken of zelf aan de stemming deel 

te nemen.

- Uw sch riftelijke verzoek moet uiterlijk op woensdag 16 februari bij de gemeente binnen 

zijn.

- Een kiezer mag niet meer dan twee volmach ten uitbrengen tegelijk met zijn eigen stem.

Machtiging door overdracht van de stempas

U kunt iemand ook mac htigen door de ac hterzijde van uw stempas in te vullen en te onder-

tekenen. De gemachtigde heeft daarbij ook een kopie van uw geldige legitimatie-

bewijs nodig. Als uw legitimatiebewijs maximaal vijf jaar verlopen is, kunt u deze 

ook gebruiken.

Als u geen geldig legitimatiebewijs heeft en uw legitimatiebewijs is langer dan vijf jaar 

verlopen, kunt u altijd iemand mac htigen via het formulier, zoals  vermeld onder het kopje 

‘mac htiging door sc hriftelijke aanvraag’. Voor die aanvraag is geen legitimatiebewijs nodig.

U kunt iemand anders via de stempas mac htigen tot en met 2 maart 2011. U kunt de volmac ht 

intrekken tot het uitbrengen van de stem door de gemac htigde.

Ook hier geldt dat een kiezer niet meer dan twee volmac hten mag uitbrengen tegelijk met 

zijn eigen stem.

Legitimatieplicht bij de verkiezingen

Omdat u in Heemstede bij de verkiezingen op 2 maart 2011 in elk willekeurig stemlokaal 

binnen de gemeente kunt stemmen, is het van belang dat u naast uw stempas ook een 

geldig legitimatiebewijs kunt overleggen.

Als u zic h niet kunt identifi c eren mag u niet stemmen. Ook als u iemand via de ac hterkant 

van uw stempas mac htigt om uw stem uit te brengen (de onderhandse mac htiging) moet 

deze een kopie van uw geldige legitimatiebewijs meenemen. Zonder deze kopie mag de 

gemac htigde uw stem niet uitbrengen.

Informatie

Op het gemeentehuis, afdeling Publiekszaken, kunt u alle informatie krijgen over de ver-

kiezing. Het bezoekadres is: Raadhuisplein 1, Heemstede. De afdeling Publiekszaken is 

op maandag tot en met woensdag geopend van 08.30 tot 17.00 uur, op donderdag van 

08.30 tot 19.30 uur en op vrijdag van 08.30 tot 13.00 uur. 

We zijn telefonisc h bereikbaar onder nummer (023) 548 58 68. Het e-mailadres van de 

afdeling Publiekszaken is gemeente@heemstede.nl.

Projectbesl uit Raadhuisstraat 24
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Heemstede maken ingevolge artikel 3.11 van de Wet 

ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat voor de bestemmingswijziging van het pand Raadhuis-

straat 24 van ‘Woondoeleinden’ in ‘Centrumdoeleinden’ ten behoeve van de realisatie van 

een verloskundigenpraktijk met ec hosc opie in het pand, een projec tbesluit, als bedoeld in 

artikel 3.10 Wro (projec tbesluit) is genomen. IDN: NL.IMRO.0397.PBraadhuisstr24-0201. 

Op het ontwerpprojec tbesluit zijn geen zienswijzen binnengekomen. Ten opzic hte van 

het ontwerpbesluit zijn ambtshalve twee wijzigingen aangebrac ht:

- De eerste wijziging heeft betrekking op de geluidsparagraaf van de ruimtelijke onder-

bouwing. Uit nadere bestudering van het Bouwbesluit bleek dat hetgeen hieromtrent in 

het ontwerpbesluit is opgenomen geldt voor nieuwbouw. In het vaststellingsbesluit is 

thans opgenomen wat het Bouwbesluit zegt over bestaande bouw en verbouw.

- De tweede wijziging betreft de opname van de onttrekkingsvergunning woonruimte met 

bezwarencl ausule in het vaststellingsbesluit.

Waar kunt u het projectbesluit inzien? 

Het projec tbesluit (plankaart, projec tbesluit en regels) kunt u digitaal op de website 

www.ruimtelijkeplannen.nl bekijken. De authentieke planbestanden kunt u raadplegen 

via www.ruimtelijkeplannen.nl/index, zoek op Heemstede, klik op ‘STRI2008’, en klik 

vervolgens op de IDN van dit plan.

Het projec tbesluit alsmede de bijbehorende stukken liggen daarnaast met ingang van 

woensdag 19 januari 2011 voor zes weken voor eenieder ter inzage in de publiekshal van het 

raadhuis, Raadhuisplein 1 te Heemstede. De openingstijden van het raadhuis vindt u op de 

website van de gemeente Heemstede, www.heemstede.nl. U kunt het ontwerpbesluit ook 

digitaal raadplegen op de website van de gemeente Heemstede (www.heemstede.nl > 

bekendmakingen > gemeentelijke bekendmakingen week 3). 

Beroep projectbesluit

Op grond van het bepaalde in de artikelen 8:1 junc to 7:1 van de Algemene wet bestuurs-

rec ht kunnen belanghebbenden die tijdig hun zienswijzen op het ontwerpprojec tbesluit bij 

burgemeester en wethouders naar voren hebben gebrac ht, met ingang van donderdag 

20 januari 2011 gedurende zes weken tegen het projec tbesluit beroep instellen. Dit geldt ook 

voor belanghebbenden, die kunnen aantonen daar redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest.

Beroep kan worden ingesteld bij de rec htbank Haarlem, sec tor bestuursrec ht, Postbus 1621, 

2003 BR Haarlem.

 

Een beroepsc hrift dient te worden ondertekend en in ieder geval de volgende onderdelen 

te bevatten:

- naam en adres indiener;

- dagtekening;
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- omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt;

- de gronden van beroep.

Bij het beroepschrift dient zo mogelijk een afschrift van het besluit waarop het geschil 

betrekking heeft te worden overlegd.

Als er beroep wordt ingesteld, dan kan tevens een verzoek om een voorlopige voorziening 

(schorsing) worden ingediend bij de sector bestuursrecht van de rechtbank Haarlem, 

wanneer onverwijlde spoed dat, gelet op de betrokken belangen, vereist.

Inwerkingtreding projectbesluit

Dit besluit treedt in werking daags na afl oop van de beroepstermijn, tenzij binnen de beroeps-

termijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de sector bestuursrecht 

van de rechtbank Haarlem.

Bezwaar onttrekkingsvergunning woonruimte

Bezwaar tegen de verlening van de onttrekkingsvergunning kan door een belangheb-

bende worden gemaakt door binnen zes weken na de verzenddatum van de vergunning 

een gemotiveerd bezwaarschrift te richten aan het college van burgemeester en wet-

houders, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. 

Een bezwaar moet zijn ondertekend en zijn voorzien van:

- naam en adres belanghebbende,

- dagtekening;

- omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;

- de reden van bezwaar. 

Bezwaar maken of uw mening/zienswijze kenbaar 

maken 

Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen een door de gemeente genomen besluit door 

binnen zes weken na de verzenddatum, een gemotiveerd bezwaarschrift te richten aan het college 

van burgemeester en wethouders, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Een bezwaar moet zijn on-

dertekend en zijn voorzien van naam en adres, datum, een duidelijke verwijzing naar het besluit en 

de reden van bezwaar. 

Over onderwerpen waarover nog geen beslissing is genomen kunt u in die gevallen waar dit is 

aangegeven uw zienswijze kenbaar maken. Richt hiertoe binnen de termijn van terinzageleg-

ging, schriftelijk uw reactie aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 352, 

2100 AJ Heemstede. Uw reactie zal bij de besluitvorming worden betrokken. 

Meer weten? 

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

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

tekenen bij de rechtbank Haarlem wanneer u in een voorfase zienswijzen heeft ingediend of 

wanneer u niet ver weten kan worden geen zienswijzen te hebben ingediend. Richt uw beroep-

schrift binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd aan: Rechtbank 

Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een beroepschrift moet zijn 

ondertekend en zijn voorzien van naam en adres, datum, een omschrijving van het besluit 

waartegen het beroep zich richt en de reden van beroep. Bij het beroepschrift moet zo mogelijk 

een afschrift van het besluit waarop het geschil betrekking heeft, worden overlegd.

Ter inzage
Stukken liggen gedurende openingstijden ter inzage in de het raadhuis, Raadhuisplein 1. 

De stukken zijn tevens in te zien in de gemeentelijke openbare bibliotheek (Julianaplein 1). 

Vergadering gemeenteraad

De gemeenteraad van Heemstede houdt 

een openbare vergadering op 27 januari 

a.s. om 20.00 uur in de Burgerzaal van 

het raadhuis. U bent van harte uitgeno-

digd hierbij aanwezig te zijn.

Op de agenda:

1. Vaststellen agenda raadsvergadering 

27 januari 2011 

2. Vragenuur

3. Benoemen lid van het Algemeen 

Bestuur van Paswerk

4. Beschikbaar stellen krediet voor bege-

leiding kerntakendiscussie

5. Verzet tegen uitspraak rechtbank Haarlem

6. Vervangen Informatiesysteem voor uit-

wisseling authentieke basisgegevens

7. Vaststelling Erfgoedverordening Heemstede

8. Lijst van mededelingen en ingekomen 

stukken

9. Wat verder ter tafel komt

Op www.heemstede.nl vindt u de stukken 

waarover de raad besluit. Alle stukken liggen 

ook ter inzage in de ontvangsthal van het 

raadhuis. Meer weten? Neem contact op met 

de raadsgriffie, telefoon (023) 548 56 46, 

of e-mail: raadsgriffier@heemstede.nl 

Wijziging CAR-UWO

Bij besluit van 11 januari 2011 heeft het college wijzigingen in de CAR-UWO vastgesteld. 

De CAR-UWO omvat de arbeidsvoorwaarden voor ambtenaren van de gemeente. De 

wijzigingen houden in: een verhoging van de minimum vakantietoelage en het opnemen 

van de indexering van bepaalde wachtgelduitkeringen.

De wijzigingen treden met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2011 in werking. De 

CAR-UWO ligt gedurende 12 weken ter inzage op het gemeentehuis. De CAR-UWO is ook 

digitaal te raadplegen op www.overheid.nl of www.heemstede.nl via ‘Politiek & bestuur’ 

onder ‘Lokale regelgeving’. 
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Regio - Patricia Gondman van 
sportcentrum T-Line Cruqui-
us doet mee aan het evenement 
Zumba Experience op zondag 6 
februari in Amsterdam. Zij geeft 
Zumba bij T-Line in de Cruquius, 
maar doet nu samen met diverse 
andere Zumba instructeurs een 
Zumba work-out van 5 uur met 
meer dan 200 deelnemers. Ook 
is de offical Zumbashop aanwe-
zig.  Patricia doet een sessie om 
15.00 uur. Al met al erg bijzonder 
dat zij hieraan mee doet, en dat zij 
dan ook nog les geeft bij T-Line 
is alleen maar een grote aanwinst 
voor het sportcentrum. Er zijn nog 
kaarten beschikbaar om mee te 
doen. Ze kosten 20 euro en dat 

is inclusief ‘goodiebag’. Deze zijn 
via Patricia te koop bij T-Line tel.: 

Zumba Experience

023-528 20 18 of info@t-line.nl. 
Als je mee wilt doen moet je snel 
zijn want op is op! De Zumba Ex-
perience wordt gehouden in de 
sporthal Ookmeer, Dr. Meuerlaan 
4 te Amsterdam.

Heemstede goed in afval scheiden
Heemstede - Een delegatie van 
de Heemsteedse raad bezocht 
afgelopen vrijdag 14 januari af-
valverwerker De Meerlanden. De 
Meerlanden is veel meer dan af-
valverwerker: energieopwekker, 
warmteleverancier en, als het 
even meezit, ook nog energie-
producent-in-wording.
Leden van D66, CDA en Groen-
Links alsook wethouder Bot-
ter kregen een uitgebreide pre-
sentatie waarin onder meer naar 
voren kwam dat Heemstede het 
van de 11 aangesloten gemeen-
ten erg goed doet met de afval-
scheiding. En nog beter met het
gft-afval: een berekening laat 
zien dat je op het gas uit het 

Heemsteedse gft-afval 115 x de 
wereld rond zou kunnen in een 
aardgasauto. Als je nou niet de 
wereld rondgaat, dan kun je 
daar een forse tijd op rijden, of 
warmte mee opwekken.  De af-
valscheiding levert grondstoffen 
voor de andere activiteiten van 
het bedrijf. Er is ook de ambitie 
om zo snel mogelijk CO2-neu-
traal te kunnen werken.  En om 
in de toekomst te blijven beden-
ken wat er nog meer kan met af-
val, energie en afzet. Duurzaam 
is ook: zo snel mogelijk zo on-
afhankelijk mogelijk te worden 
van externe energieleveranciers 
in combinatie met (eindeloos?) 
hergebruik van grondstoffen.

Dienst in ziekenhuis
Regio - Zondag 23 januari om 
10.00 uur vindt in de kerkzaal 
in het Spaarne Ziekenhuis in 
Hoofddorp een kerkdienst plaats. 
Het is een dienst van Woord en 
Tafel met een oecumenisch ka-
rakter. Voorganger is pastor mw. 
A. Hoekman. De zang wordt on-
dersteund door de Petra-cantorij 
uit Heemstede. (avondmaalvie-
ring)




