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we willen weer ijs!

Haarlem • Heemstede • Bloemendaal

Weg met het kwakkelweer;

RundeR

Heemstede – Nog maar anderhalve week geleden was het dat een mooie laag ijs op sloot en vaart voor veel
ijspret zorgde! En kijk nu eens?! Het kwakkelweer laat ons somberen. Wanneer gaat het weer eens lekker hard
vriezen? Van dit tweetal op de foto mag het wel!

(Foto: Corrien Visser).

GeHAKT

Dekamarkt wèl, maar Albert Heijn zondags niet open
Heemstede - Het college van
B&W stelde voor de vestiging
van Albert Heijn aan de Blekersvaartweg een zondagopenstelling te gunnen. Ook de
Dekamarkt en de Vomar hadden interesse getoond om op
zondag open te gaan. Wettelijk
mag er per 15.000 inwoners één
supermarkt open zijn op zondag.
Het college koos voor Albert
Heijn wegens de ruime parkeermogelijkheden en daarmee voor de minste overlast.
Daar dachten de omwonenden van Albert Heijn echter geheel anders over. In groten getale bezetten zij de publieke tribune van de raadszaal en lieten
merken niet gediend te zijn van
parkeer- en geluidsoverlast
op zondag. Ook de Dekamarkt
kwam verhaal halen. Het college was er van uitgegaan dat de
Dekamarkt geen gebruik wilde
maken van de mogelijkheid op
zondag open te gaan. “Volstrekt
buiten de waarheid”, betoogde de door de Dekamarkt naar
de vergadering gestuurde ad-

vocaat Schram. Deze super had
eerder al aan het college laten
weten dat zij als enige in aanmerking moest komen, omdat
zij de aanvraag als eerste had
ingediend en er geen omwonenden zouden zijn die last hebben
van de zondagopenstelling. Ook
zij beschikken over een eigen
parkeerterrein. Er staan volgens
het college wel degelijk woningen op korte afstand van de
Dekamarkt en hun parkeerterrein.
De politieke partijen waren verdeeld. Groen Links, HBB, Nieuwe Heemstede, D66 en collegepartij PvdA steunden de bewoners. Een krappe meerderheid
van de raadsleden is dus tegen
het openstellen van de Albert
Heijn vestiging. Het college nam
het voorstel terug en besloot op
20 januari dat niet Albert Heijn
maar de Dekamarkt alsnog de
vergunning krijgt.
De bewoners rond de vestiging
van de Dekamarkt krijgen deze
week een bief waarin dit wordt
meegedeeld. Ook Albert Heijn
en de Vomar krijgen bericht van

R5.

50

2x 500 gram

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

Geopend van
16.00-22.00 uur
Dinsdag gesloten

Tien ‘roodrijders’

dit besluit. De bewoners rond de
Dekamarkt en de getroffen bedrijven krijgen de mogelijkheid
hun bezwaren kenbaar te maken tijdens een vergadering van

de commissie Middelen op 11
februari.
Hiermee zal deze kwestie nog
wel een vervolg krijgen.
Eric van Westerloo

Heemstede - Op de kruising
van de Cruquiusweg met de
Javalaan hield de politie dinsdag 20 januari tussen 07.30 en
08.45 uur een controle, speciaal
gericht op het rijden door rood
licht. Tien bestuurders hielden
zich niet aan het rode licht en
kregen een bekeuring.
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Provinciale monumenten
De Vereniging Oud Heemstede-Bennebroek kent een lange
traditie waar het gaat om het uitgeven van historische publicaties. In 2004 en 2005 verschenen de rijk geïllustreerde uitgaven ‘Monumenten van Heemstede, een keuze uit
de parels van de Heerlijkheid’ met foto`s van Cees Peper
en teksten van Michel Bakker, Maarten van Bourgondiën,
Frans Harm en Hans Krol. Voor de Heemsteder zijn de boeken de bron om de Provinciale monumenten in Heemstede
onder de aandacht te brengen van de lezers zoals we reeds
deden met de gemeentelijke monumenten. Veel informatie over rijks-provinciale, gemeentelijke monumenten en de
speciaal door de Historische Vereniging HeemstedeBennebroek, HVHB, samengestelde lijst van behoudeniswaardige panden en objecten, kunt u vinden op de website
www.hv-hb.nl
Leidsevaartweg 57 t/m 67
Aan de Leidsevaartweg staan
haaks op de spoorlijn zes arbeiderswoningen uit 1855 waarin de arbeiders van de Duinwater Maatschappij gehuisvest
waren. Mogelijk bevond zich in
het middendeel een smederij
en timmerwerkplaats. Het middendeel bestaat sinds 1926 uit
twee woningen, in totaal was er
plaats voor acht gezinnen. Later zijn de twee buitenste huizen samengetrokken zodat er
nu weer sprake is van zes woningen. De arbeiderswoningen
hebben gemetselde muren van

bruine baksteen. De daken zijn
aan de voorzijde bedekt met
zwarte en rode dakpannen; aan
de achterzijde met zinken platen. Het ontwerp van de woningen is zodanig dat er een monumentaal effect wordt gecreëerd.
In het middenstuk zitten net als
in het uit 1853 daterende pompstation, rondboogvensters. De
oorspronkelijke houten raamkozijnen hebben plaats gemaakt
voor kunststoffen kozijnen. De
woningen zijn inmiddels geen
eigendom meer van Leiduin. In
de laatste woning woont Sophie van der Veldt (19 jaar), sa-

Dier van de week

Loewie
Regio - Loewie is een verlegen kater van 13 jaar. Hij heeft
altijd in alle rust geleefd bij een
wat oudere man. Omdat hij niet
veel gewend is en niet naar buiten kon, heeft hij wat moeite met
aanpassingen en veranderingen.
Daarom zoeken we mensen met
veel geduld en waar het lekker
rustig is. Omdat Loewie niet zo
van drukte houdt, laat hij zich
helemaal niet zien op de afdeling. Hij verstopt zich liever op
een beschut plekje en kijkt af en
toe stiekem om de hoek om te
zien wat er gaande is. Hij is heel
erg sociaal met andere katten,
dus een gezellige andere kat
in huis, zal hij wel leuk vinden.

Loewie houdt niet van honden.
Zoals al gezegd, Loewie is het
best op zijn plaats in een rustig
huishouden en hij kan binnen
gehouden worden. Kom kennis
maken met verlegen Loewie, we
zijn open van maandag tot en
met zaterdag tussen 11.00 en
16.00 uur.
Dierentehuis Kennemerland
Keesomstraat 5, 2041 XA Zandvoort, tel: 023-5713888.
Open van maandag tot en met
zaterdag tussen 11.00 en 16.00
tel 023-5713888 of kijk op www.
dierentehuiskennemerland.nl
(Tekst aangeleverd door Dierentehuis Kennemerland).

van 1930

Verschijnt woensdag
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men met broertje Julius en haar
ouders. Een wel heel ruim huis
omdat het er eigenlijk twee zijn.
Moeder Karin van der Veldt is er
geboren en in 1989 kocht vader
Mart van der Veldt het huis. Ze
wonen er heerlijk met een leuke
voortuin en een flinke tuin achter, die veel gebruikt wordt om
zo nu en dan de hele buurt te
ontvangen met een hapje en
drankje. Want het is er een gezellig, met leuke mensen op de

rij. Ze kunnen ook nog het stukje niemandsland achter het huis
gebruiken dat eigenlijk van het
Noord-Hollands Landschap is,
maar als extra achtertuin gebruikt mag worden. Een oud
huis vraagt veel onderhoud en
in dit geval als provinciaal monument , ook veel overleg bij het
onderhoud, want niet alles mag.
Maar Sophie vindt het heerlijk
wonen op een unieke locatie en
daar moet je wel wat voor over

Land van gletsjers en vuur: IJsland
Heemstede - Op dinsdagmiddag 27 januari geeft mevrouw
drs. Diana de Wild een powerpoint-presentatie voor het Trefpunt Heemstede met als onderwerp ‘Land van gletsjers en vuur:
IJsland’. De bijeenkomst start om
14.00 uur en vindt plaats in de
Pinksterkerk aan de Camplaan
18. U bekijkt op dit bijzondere
eiland de beroemdste bezienswaardigheden: de kokend water spuitende Geysir, de vulkaan
Hekla tijdens een uitbarsting
en de vele prachtige watervallen van IJsland. We gaan op bezoek bij een schapenboerderij in
het zuidoosten van IJsland om te

zien hoe het leven er daar uitziet
en zij beschrijft wat je er als toerist voor over moet hebben om
dit prachtige maar dure land te
bezoeken, waarbij vastzitten in
een sneeuwstorm en met vijf
graden vorst overnachten in een
tent gebruikelijke gebeurtenissen zijn. Het zwarte IJslandse
binnenland lijkt leeg, maar is in
werkelijkheid gevuld met prachtige verhalen over Vikingen (sagen) en verbannen criminelen.
In dit verband vertelt zij een aantal verhalen en laat een IJslands
lied ten gehore brengen.
Eindtijd ca. 16.15 uur. Entree
2,50 euro.

Inladen hulpgoederen Polen
vrijdag bij ‘De Ark’
Heemstede - Firma Behage is door Stichting Polen Project Lesna (PPL) bereid gevonden een vrachtwagen beschikbaar te stellen om geschonken
goederen naar Polen te vervoeren. Het inladen van de goederen gebeurt aanstaande vrijdag
23 januari, om 9.00 uur bij basisschool ‘De Ark’ aan de Van der
Waalslaan 37. De schatting is dat
het ongeveer twee uur bij de
school in beslag neemt, waar-

na de wagen afgeladen naar de
werkplek van Johan Brugman in
de Haarlemmermeer gaat. Hulp
bij het inladen is van harte welkom. Meer informatie leest u op:
www.foundationppl.nl, bel met
Jan Katteler, 06-53543583 of
Johan Brugman, 06-53990513.
PPL is al jaren actief in het arme zuidwesten van Polen voor 2
daklozenhuizen, 2 scholen, een
ziekenhuis en meerdere charitatieve verenigingen in Lesna zelf.

Postadres,
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
tel. 0297-368671
Fax 0297-342900
internet www.heemsteder.nl
druk:
Boesenkool Krantendruk B.V.
Castricummerwerf 39-41
1901 RV Castricum
tel. 0251-656750
Fax 0251-650741
e-mail info@boesenkool.nl
Verspreiding/
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
tel. 0251-674433
uitgave van:
De Heemsteder Uitgevers B.V.
Heemstede
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Optreden in tv-serie Juliana

Muziekvereniging KNA
terug in de tijd
Bennebroek - Vanaf begin januari 2009 brengt de EO een
nieuwe tv-serie over Juliana.
Deze vierdelige tv-serie volgt de
Koninklijke familie in de periode van 1940 tot 1956 en wordt
steeds op maandagavond rond
10.00 uur via Nederland 1 uitgezonden.
Als u gekeken heeft zijn u – in
de uitzending van 19 januari misschien de blauwe uniformen
van KNA wel opgevallen, want
afgelopen zomer werkte de fanfare uit Bennebroek/Vogelenzang/Zwaanshoek mee aan de
opnamen die op de locatie Hartekamp werden geschoten. Alle spelers kregen een knipbeurt
om de jaren 50-stijl uit te kunnen stralen.
De scène waaraan KNA deelnam was als volgt: April 1949:
Aan de voorzijde van paleis

Muziek in Bennebroek

Meesterwerken van
pianist Bernd Brackman
Bennebroek - Op vrijdag 23
januari speelt de internationaal bekende Haarlemse pianist Bernd Brackman in Bennebroek. Hij treedt op in de Protestantse Kerk aan het Akonietenplein 1. Het concert begint om
20.00 uur. De pianist heeft een
uiterst gevarieerd en boeiend
programma dat ongetwijfeld velen zal fascineren en ontroeren.
Brackman speelt: de 1e Partita van J.S. Bach, de ‘Appassionata’ sonate van L. van Beethoven, 2 concertetudes (Waldesrauschen, Gnomenreigen) van
F. Liszt, 2e Impromptu van F. Chopin en tot slot de 2e sonate van
S. Rachmaninoff, de tweede versie (1931). Muziek vol Russische
weemoed en tomeloze energie,
een absoluut meesterwerk.

Brackman
studeerde
onder meer bij Jan Wijn aan het
Sweelinck
Conservatorium
te Amsterdam en bij diverse alom bekende pianisten als
Leon Fleisher, Vlado Perlemuter en Maria João Pirez. Bernd
Brackman’s uitgebreide solorepertoire reikt van Back tot
Cage. Momenteel heeft hij naast
de veel belovende pupil Maurice van Schoonhoven, ook de
broertjes Jussen via de wereldberoemde pianiste Maria João
Pirez, onder zijn hoede.
Toegangskaarten zijn verkrijgbaar bij Bruna, Zwarteweg 22
(023 584 5830), OTJA Harpcenter, Bennebroekerlaan 35a (023
584 9003) en aan de balie van
het Gemeentehuis Bennebroek.

Nordic Walking

voor beginners

Soestdijk is het defilé ter ere van
Juliana’s 40-ste verjaardag. Juliana, Bernhard en drie prinsesjes
komen naar buiten en meteen
speelt het muziekkorps ‘Lang
Zal Ze Leven’ en zet zich in beweging.
Muziekvereniging KNA heeft
in 1979 een Koninklijke onderscheiding van Juliana gekregen.
Voor KNA gaf spelen in deze tvserie dertig jaar later daarom extra cachet.
Een aantal spelers is inmiddels
verhuisd uit de regio en voor
hen was dit koninklijke “lang zal
ze leven” hun laatste optreden.
KNA is dus weer dringend op
zoek naar nieuwe muzikanten,
vooral het slagwerk heeft versterking nodig. Op woensdagavond wordt speciaal voor jeugd
snare-drum les gegeven.
(info www.knabennebroek.nl of
023-5845455)

Dichtstorten Valentijnsspecial
Verliefd, een nieuwe liefde, of misschien zijn jij en je
geliefde al heel lang bij elkaar? Laat Cupido je inspireren schrijf een mooi iefdesgedicht naar onze dichtrubriek Dichtstorten@yahoo.com. De mooiste gedichten
zullen in de week van Valentijnsdag worden gepubliceerd in onze rubriek ‘Dichtstorten Valentijnsspecial’
die eenmalig ‘Hartstorten’ gaat heten!

Zakennieuws

Loodgietersbedrijf Vernooy
overgenomen
Bennebroek – Deze maand is Loodgieters- Installatiebedrijf
Vernooij te Bennebroek overgenomen door Hanbank Installatietechniek. Vorige week berichtte de Heemsteder over deze overname. Helaas is toen niet vermeld dat het om het loodgietersen installatiebedrijf Vernooij gaat (Bennebroekerlaan 35). De indruk zou ontstaan kunnen zijn dat het om Vernooy Dakbedekkingstechniek B.V. (Meerweg 80) gaat. Dat is niet het geval.
Excuses voor de ontstane verwarring. Redactie

Bennebroek - Wat is het geheim van Nordic Walking? Het
is een intensieve vorm van wandelen met behulp van speciale wandelstokken (poles). Het
is de ideale fitnessactiviteit voor
iedereen die buiten op een ontspannen en veilige manier aan
zijn conditie én welzijn wil werken. Door de extra steun van de
poles is er meer stabiliteit, waardoor er nauwelijks klachten van
overbelasting optreden.
Tijdens de cursus wordt het lopen afgewisseld met oefeningen
om de spieren los en soepel te
maken.
Op donderdagmiddag 5 februari start Welzijn Bennebroek met
een nieuwe cursus voor begin-

ners. Meer informatie over de
cursus en de uitrusting kunt u
verkrijgen bij Welzijn Bennebroek, tel. 5845300. Aanmelden
voor deze beginnerscursus kan
tot vrijdag 30 januari.
Winterwandeling
Tijdens de wintermaanden organiseert Welzijn Bennebroek
wandelingen in en rondom parken, duinen en bossen van Bennebroek. Vrijwilligers van Welzijn
Bennebroek hebben op woensdag 28 januari weer een prachtige wandelroute voor u uitgezet van ca. 7 km. Vertrek: 10.00
uur vanaf het gemeentehuis van
Bennebroek. Graag van tevoren
aanmelden: 5845300

Jonge
Bennebroeker
driemaal fout

Bennebroek – Een 18-jarige Bennebroeker heeft het
vrijdagmorgen jl in Hoofddorp wel erg bont gemaakt.
Om 7.15 uur reed de 18-jarige op de Deltaweg in die
plaats tegen het trottoir aan,
waarbij de airbags uitklapten. Omstanders roken bij de
bestuurder een alcohollucht.
Toen hij weg wilde rijden
werd dat door een omstander verhinderd. Deze vrouw
had de autosleutels gepakt.
Toen de jongen die terug wilde, heeft hij haar bij die poging ruw beetgepakt. Een andere omstander wist de gemoederen te bedaren. De
politie hield de jongeman aan
en bracht hem over naar het
bureau. Hij bleek inderdaad
teveel gedronken te hebben.
Ook was de Bennebroeker
niet in het bezit van een rijbewijs. Voor zijn overtredingen
krijgt hij proces-verbaal.

Toneelvoorstelling
maken (45+)
Heemstede - Wilt u weten hoe
het voelt om iemand anders te
spelen? Om verschillende emoties te laten zien? Dan is de
cursus Toneelvoorstelling maken
misschien iets voor u. Samen met
docente Marlies Verdonk gaat u
kennismaken met alles wat toneel eigenlijk inhoudt. Hoe kun u
zich verplaatsen in een personage? Waar moet u op letten als u
toneel speelt? Lijkt het u moeilijk
om op het toneel te staan? Marlies laat u zien hoe u zich helemaal kunt inleven, en u zult zien
dat toneel spelen heel leuk en
ontspannend kan zijn.
Op maandag 2 februari is er een
– gratis - open les van 13.30 tot
15.30 uur. Hierin kunt u kennis
maken met de docent en al even
proeven aan de basiskennis van
toneel. De cursus start op dinsdag 9 februari en bestaat uit 13
lessen. U gaat met een groepje
iets instuderen zoals een toneelstuk of korte sketches.
De première is op maandag 8 juni ‘s avonds in Theater de Luifel.
De ervaring om daar te staan en
een applaus te halen geeft een
enorme voldoening.
Kom kennismaken met toneel
en geef u op voor de gratis open
les op 2 februari, waarna u zich
eventueel kunt inschrijven voor
de cursus Toneelvoorstelling maken (45+). Kosten voor 13 lessen:
95,- euro. De lessen zijn altijd op
maandag van 13.30 tot 15.30 uur
en worden gegeven bij Casca
in de Princehof, Glipperweg 57,
Heemstede.
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Villa Zeppelin in Mühlbach

Wonen in een huis met een verhaal
Heemstede – Ze maakt even
een tussenstop bij vrienden in Heemstede. Madeleine Kudlac (56) is geboren in
Aerdenhout, maar mag zich
een echte wereldburger noemen. In haar jeugd bracht ze
enige tijd door in Zuid-Afrika, studeerde engels en ontmoette in Londen haar echtgenoot, Pavel Kudlac, een
Brit van Tsjechische afkomst.
Met hem woonde ze in Engeland en het Caribische St.
Kitts. Maar uiteindelijk trokken zij naar het gebied waar
ze als kind vakanties doorbracht bij haar overgrootmoeder, Oostenrijk. Een jaar
geleden kwamen ze daar ze
op het spoor van een opmerkelijk huis, Villa Zeppelin. Inmiddels zijn ze eigenaar van
het chalet met een tot de verbeelding sprekende historie. Huize Zeppelin is namelijk gebouwd door de familie
van de constructeur van het
sigaarvormige luchtschip.
The hills are alive...
Veel mensen zullen bij het Salzburgerland de beelden voor zich
zien van de jolige von Trapp kinderen, zingend en dansend in
de bergen, onder leiding van Julie Andrews en gekleed in de
door haar in een avondje achter
de naaimachine tot speelpakjes
omgetoverde gordijnen van haar
slaapkamer. Dat is nog eens
jeugdsentiment. Ook Madeleine
Kudlac trok al op jonge leeftijd
met een rugzak door het landschap van Oostenrijk. Na dertig jaar Engeland en de kinderen
het huis, uit vonden zij en haar
man een nieuwe uitdaging in
het Alpenland met de aanschaf
van de romantische villa
Villa Zeppelin werd in 1922
gebouwd in opdracht van
Ferdinand von Zeppelin. Niet
de legendarische uitvinder van
het gelijknamige met waterstof gevulde luchtschip. Deze
Duitse luchtvaartpionier stierf
immers al in 1917. Omdat hij
geen zoons achterliet, erfde zijn
neef - eveneens Ferdinand - de

Regio - JMF-Educatie start
eind januari een basiscursus
massage voor iedereen die
in 10 lessen wil leren masseren. De cursus die wordt gegeven door ervaren docenten stelt iemand in staat om
via 10 theorie– en praktijklessen goed te kunnen masseren. Tevens wordt aandacht
besteed aan diverse anderen
technieken van massage zoals shiatsu, stoelmassage, hot
stoommassage. Na afloop van
de cursus krijgen de deelnemers een certificaat dat de
cursus met goed gevolg is afgelegd. De opzet van de cursus is zodanig dat iedereen
op een prettige en leuke manier kan omgaan met massage zowel voor je partner of
ter ontspanning of na sport
activiteit. De plaats van de
cursus is in Bloemendaal.
Start: eind januari prijs 350,00
euro.Informatie en opgave:
06-519 499 69.

titel van Graf von Zeppelin.
Oom Ferdinand stamde uit een
militair geslacht. Ook hij maakte een indrukwekkende carrière
in het leger en schopte het tot
generaal. Tijdens de Frans-Pruisische oorlog merkte hij dat ballonnen door de Fransen gebruikt
werden voor waarnemingen en
om contacten te leggen.
Commercieel luchtschip
Zelf een technicus inspireerde het hem tot de ontwikkeling van een goed bestuurbaar
luchtschip dat lichter-dan-lucht
zou zijn. In Friedrichshafen richtte hij in 1913 de firma Luftschiffbau-Zeppelin GmbH op, die ook
na zijn dood de befaamde luchtschepen bleef produceren. Neef
Zeppelin werkte er aan de mogelijkheid om helium te gebruiken in plaats van het brandba-

re waterstof. Madeleine Kudlac
vraagt zich af of dit wellicht de
catastrofe had kunnen voorkomen, die het einde van de populariteit van de zeppelins zou
inluiden. Want toen in 1937 het
luchtschip de Hindenburg bij de
landing in New Jersey vlam vatte en binnen een minuut verbrandde, was het publiek er via
de radio en filmbeelden live getuige van. De tragedie kostte vele mensenlevens en schrok toekomstige passagiers af.
Veel tastbare herinneringen zijn
te vinden in Villa Zeppelin. Oudere buurtgenoten vertellen over
de fameuze familie, die het huis
als vakantiewoning gebruikte.
Ze zagen de neef over zijn tekeningen gebogen in de werkkamer. Met veel waardering wordt
gememoreerd aan de laatste
Graefin von Zeppelin die het

Omwonenden Dekamarkt gebrieft
over zondagsopenstelling
Heemstede – Aan Supermarkt
de Dekamarkt zal een ontheffing worden verleend voor openstelling van de winkel op de Binnenweg op alle zon- en feestdagen. Het besluit moet nog wel
officiële goedkeurig krijgen van
de raadscommissie Middelen.
Voor omwonenden van de super levert deze extra openstelling wel wat meer drukte op de
anders rustige zondag. De gemeente heeft in een brief aan

Leren
masseren in
tien lessen

hen de voorwaarden op een rijtje gezet:
1. De winkel mag alleen open zijn
op zondagen, Nieuwjaarsdag,
tweede paasdag, Hemelvaartsdag, tweede pinksterdag, eerste en tweede Kerstdag, tussen
16.00 en 20.00 uur;
2. Het afgescheiden gedeelte van de winkel waar sterke
drank wordt verkocht, dient
gesloten te blijven op de zonen feestdagen;

3. Er mag op zondag niet geladen of gelost worden, met uitzondering van de levering van
vers brood en banket door
een kleine bestelauto;
4. De ontheffing wordt ingetrokken indien niet binnen 2
maanden na verlening hiervan gebruik wordt gemaakt;
5. De ontheffing wordt, naast de
in artikel 5 van de Verordening genoemde intrekkingsgronden, ingetrokken indien

chalet permanent bewoonde.
Voor de nieuwe eigenaars is
er nog veel research te doen.
Maar de eerste klus van de lerares engels en de civiel ingenieur was het verhuurklaar maken
van twee appartementen op de
begane grond. De gasten hebben zich inmiddels aangediend.
Zowel wintersportliefhebbers als
de actieve vakantieganger in de
andere jaargetijden komen aan
hun trekken. In de buurt ligt de
grootste, verlichte sleebaan ter
wereld - 14 kilometer lang - en
de vele kabelbanen brengen je
naar een uitgestrekt wandelgebied. Voor nieuwsgierige huurders zijn er natuurlijk nog de
boeken en foto’s die herinneren
aan de voormalige bewoner, Graf
von Zeppelin. Meer informatie
op www.villazeppelin.com.
Mirjam Goossens
de woon- en leefsituatie of de
openbare orde in de omgeving
van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door openstelling van de
winkel.
Het voorstel wordt voorgelegd
aan de commissie Middelen die
vergadert op 11 februari. De vergadering begint om 20.00 uur en
is openbaar. Ieder heeft de mogelijkheid om tijdens deze vergadering in te spreken. Wel dient
u dan eerst contact op te nemen
met de raadsgriffier via (023) 54
85 646 dan wel een e-mail te
sturen aan raadsgriffier@heemstede.nl

Aerdenhouter
vroeg dronken

Heemstede - Omstreeks 10.30
uur, donderdag 15 januari, hield
de politie op de Haemstedelaan
een automobilist aan. Hij trok de
aandacht van de agenten vanwege zijn rijgedrag. De 39-jarige
man uit Aerdenhout bleek teveel
gedronken te hebben. Zo veel,
dat zijn rijbewijs moest worden
ingevorderd. Er wordt procesverbaal opgemaakt.

Muziek in
Het Overbos

Heemstede - Op zondagmiddag
25 januari, om 15.00 uur wordt er
opgetreden in de Tuinzaal van
Het Overbos. Muzikale gasten
zijn Prof. Russolo & His Noise Intoners. Er worden nostalgische
en vrolijke liedjes ten gehore gebracht. Kortom, het wordt een
gezellige middag. De kosten voor
dit optreden bedragen 4 euro. U
kunt betalen met de Jacobskaart
of contant aan de zaal. De Jacobskaart kost 10 euro en is verkrijgbaar bij de receptie van Het
Overbos. Deze kaart is een geldig betaalmiddel in alle locaties
van de Stichting Sint Jacob. Nadere informatie over dit optreden
en over de Jacobskaart is te verkrijgen bij de dienst Welzijn van
het zorgcentrum aan de Burgemeester van Lennepweg 35, telefoonnummer 8928900.
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Auto Van Schagen en Heemstede
historisch verbonden
Heemstede – Al bijna 120 jaar is er een automobielbedrijf gevestigd aan de Achterweg met de
naam Van Schagen. In het hart van oud-Heemstede was er in 1890 al sprake van een stalhouderij Van Schagen. Ze reden de notabelen van het dorp rond in rijtuigen met kap, lekker beschut tegen de regen. Er voordelig stallen kon ook: Aan ruiter, aan koetsier en paard, een pleisterplaats en stalling waard. Later, met de komst van gemotoriseerde voertuigen kwam op dezelfde plek het ‘Automobielbedrijf Van Schagen sinds van 1890 b.v.’. Ruim een jaar geleden trok
de nieuwe huurder Geert-Jan Waardenburg met zijn autobedrijf in het pand. Geheel in de traditie ligt een belangrijk accent bij het merk Peugeot, maar ook ander automerken worden er met
zorg en aandacht verkocht en gerepareerd.

De mannen van nu: links Wouter Heeremans (werkplaats) en rechts
eigenaar Geert-Jan Waardenburg.

Veel van de oude klanten zijn gebleven. De vertrouwde naam, de
centrale ligging en de kleinschaligheid zijn nog steeds de sterke punten. Daarbij komt dat de
uurtarieven aantrekkelijk zijn.
Het bedrijf met vijf personeelsleden hanteert tarieven die al
gauw 25 euro onder de prijs van
de dealer liggen. Dat is ook niet
ongemerkt gebleven bij potentiële klanten in de regio. Het is
volgens Geert-Jan Waardenburg
een zeer concurrerende markt
geworden sinds het internet. “Iemand in Limburg maakt gerust
de reis naar Heemstede om een
goedgeprijsde auto te kopen en
andersom natuurlijk ook. Men
kan achter de computer de prijzen vergelijken. Dat heeft vooren nadelen. Als iemand zijn auto
op het internet gevonden heeft,
komt het meestal tot een aan-

koop.” Van de recessie hebben
ze bij Van Schagen weinig last
gehad. Of het moet zijn dat de
aanschaf van een nieuwe auto
op de lange baan wordt geschoven. Geert-Jan Waardenburg:
“De oude wagen moet wel echt
aan vervanging toe zijn. Mensen kiezen nu even geen nieuwe auto als de oude auto het
nog prima doet. Een mooie, betrouwbare gebruikte auto is een
goed alternatief en er is des te
meer werk aan de winkel voor de
werkplaats.
Het bevalt ze goed in Heemstede. Werkplaatsmedewerker
Wouter Heeremans: “De mensen hier zijn vrij gemakkelijk in
de omgang. Ze willen wel even
weten wat het gaat kosten, maar
dat de auto snel en goed gerepareerd wordt heeft de prioriteit. Verder is men gewend dat er
bij Van Schagen op rekening betaald kan worden, dus doen wij
dat ook.
Dat Van Schagen er nog is, hoeft
niemand meer aan te twijfelen.
Na het vertrek van Nefkens is er
wel degelijk een autobedrijf gevestigd op de hoek Achterweg/
Wilhelminaplein.”
Informatie over nieuwe en gebruikte auto’s: www.autovanschagen.nl.
Mirjam Goossens

Vrijwilligers
Vacature Top 3
Heemstede - Steunpunt Vrijwilligerswerk Heemstede publiceert haar vacature Top
3. Staat er een leuke functie
voor u bij, neem dan contact
op met Yolanda van den Brink
of José van Duin – maandag
t/m vrijdag van 9-12 uur: 023
– 5483824. Op de website
www.vrijwilligerswerkheemstede.nl kunt u nog veel meer
leuke vacatures vinden!
Gezellig kokkerellen
voor een groep mensen
Voor een zorgcentrum zoeken wij voor de gezellige huiselijke kookactiviteiten mensen die het leuk vinden om te
kokkerellen. Het kan variëren
van het maken van heerlijke soep, frisse salade tot een
ouderwetse appeltaart.
Trainers wedstrijdzwemmen
Voor een zwem- en poloclub zoeken wij enthousiaste trainers die het leuk
vinden om training te geven aan de A, B of Cselectie.
Het is een pré als u de benodigde diploma’s heeft. Geen
nood aan de man als u ze
niet heeft, het behoort natuurlijk tot de mogelijkheden om via de zwemclub
de opleiding bij de KNZB te
volgen.
Inval pianist
Bent u ook zo gek op muziek?
Het cliëntenkoor van een zorgcentrum zoekt een pianist die
het koor kan begeleiden. Het
repertoire bestaat uit veelal
Oudhollandse liedjes.

Situatie van jaren geleden. De heer Van Schagen was toen eigenaar.

Sociale Vaardigheidstraining
(13-15 jr) bij Casca
Heemstede - Voor leerlingen
van het voortgezet onderwijs
kan een sociale vaardigheidstraining helpen om zekerder
in het leven te staan. Speciaal voor jongeren die zich in
contact met anderen ongemakkelijk voelen of die niet
weten hoe met bepaalde situaties om te gaan. Soms ontstaat hierdoor ruzie, pestgedrag of aanpassingsproblemen aan de groep.
Docente Pia Rondeel legt in
deze informatiebijeenkomst inhoud en doel uit van een sociale vaardigheidstraining voor tieners en geeft advies over hoe u

uw kind het beste kunt begeleiden. Pia is mentor op College
Hageveld en heeft een eigen
praktijk voor Gestalt Psychotherapie.
De introductie is op maandag 2
februari, aanvang: 20.00 uur, entree: 5,00 euro.
Reserveren is noodzakelijk en
kan van maandag tot en met vrijdag van 9-12 uur bij Casca in de
Luifel, Herenweg 96, Heemstede of telefonisch: 023-548 38 28
kies 1.
Denkt u dat uw tiener dat extra stukje zelfvertrouwen wel
kan gebruiken, dan kunt u hem
of haar opgeven voor de cursus

De foto is op dezelfde plek van de garage gemaakt, ca. 1875. Volgens
de overlevering woonde in boerderijtje al een Van Schagen.
Sociale Vaardigheids Training
(13-15 jaar), deze start op maandag 23 februari van 16.30 tot
18.00 uur. Aan bod komen o.a.
de volgende onderwerpen: het
moeilijk vinden om voor je eigen
mening uit te komen; willen dat
je niet zo verlegen was; lachend
rondlopen terwijl je je eigenlijk
verdrietig voelt van binnen; het
moeilijk vinden om een gemaakte fout toe te geven.
Het doel van de training is dat
tieners zich zekerder gaan voelen en op zichzelf durven vertrouwen in situaties waarin ze
met anderen om gaan. Dingen die door de tieners als lastig worden ervaren worden in de
groep besproken. Al gauw merken ze dat anderen deze gevoelens ook hebben en herkennen.
Er worden oefeningen gedaan
om te kijken of je bepaalde situ-

aties ook op een andere manier
aan kunt pakken. Dingen die we
tijdens de training bespreken en
oefenen kunnen dan thuis worden geoefend.
Gedurende de cursus Sociale
Vaardigheidstraining (13-15 jaar)
worden ook nog twee ouderbijeenkomsten georganiseerd.
Er zijn 8 bijeenkomsten voor de
tieners, altijd op woensdag van
16.30 tot 18.00 uur bij Casca in
de Luifel, Herenweg 96, Heemstede. Kosten voor 10 keer:
250,00 euro.
Aanmelden kan bij Casca van
maandag t/m vrijdag van 9.0012.00 uur: telefoon 023-548 38
28 kies 1.
Voor leerlingen van de basischool (9-12 jaar) is er ook een
Sociale Vaardigheids Training.

‘Ridder Uk’
in Lilaluna
Verteltheater

Heemstede - Op zondag 25
januari staat de vrolijke voorstelling ‘Ridder Uk’ op het programma in het Lilaluna Verteltheater.
Koning Karel geeft alle ridders
uit zijn land de opdracht om naar
het zwarte bos te gaan, om daar
het vreemde monster te verslaan. Ridder Uk -die vaak geplaagd wordt omdat hij zo klein
is- vindt het heel eng, maar hij
gaat toch. En dan gebeurt er in
het bos iets heel vreemds...
De voorstelling is geschikt voor
kinderen vanaf 4 jaar, maar natuurlijk ook voor hun ouders
en grootouders. Het begint om
14.30 uur. Kaartjes kosten 6,50
euro per kind en 7,50 euro per
volwassene (dit is inclusief drinken en iets lekkers).
Kaartjes graag reserveren op
023-5475892 of via info@lilaluna.nl. Meer informatie vindt u op
www.lilaluna.nl
Locatie: Ir. Lelylaan 10 (oude Nova-College) in Heemstede.
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‘Met oog voor dierenwelzijn’

Vlees met verstand bij
kwaliteitsslagerij Van der Werff
Buddha Dance
Regio - Idanza is voor iedereen
die in contact met zichzelf, en
anderen wil zijn. Via dans de balans vinden in jezelf. Spelen met
de elementen van het leven. Je
één voelen met alles en iedereen. Plezier maken en je vrij voelen. Laat je energie stromen en
dans het leven!
Op de locatie wachtkamer 2e
klasse op het station Haarlem
(Swingsteesjun) wordt zondag
25 januari om 20.00 uur (zaal
open 18.30 uur) vrij dansen georganiseerd. De muziek is van
DJ Cem.
Laat je weer verrassen door
nieuwe nummers. Geef je over
aan je dans en dans! Ze wordt
natuurlijk weer bijgestaan door
de opzwepende klanken uit de
saxofoon van Robert Bakker.
Er is tevens een workshop Idan-

za en die wordt gehouden tussen 19.00 en 20.00 uur. Entree
bedraagt 10 euro met workshop,
vanaf 19.45 uur: 7 euro.
Meer informatie op: www.swingsteesjun.nl of www.idanza.nl

Pop & Musicalkoor zoekt
versterking
Heemstede - Het onlangs opgerichte Pop & Musicalkoor, onderdeel van het N.O.G. Muziektheater in Haarlem, is op zoek
naar mensen met een stem in de
regio Haarlem en omstreken.
Enthousiaste zangers en zangeressen in alle stemsoorten, met
en zonder ervaring, worden van
harte uitgenodigd om vrijblijvend
kennis te komen maken met het
koor.
Het repertoire is gevarieerd: van
The Stones tot de West Side Story, van Queen tot Cats.
Onder de bezielende leiding

van dirigent Jeroen J. Vermeulen wordt op donderdagavond
van 20 tot 22 uur (behalve de 3e
donderdag van de maand) in een
ontspannen sfeer geoefend in de
Pinksterkerk aan de Camplaan in
Heemstede. Donderdag 22 en 29
januari a.s. vinden de repetities
plaats in De Pauwehof aan de
Achterweg in Heemstede.
Geïnteresseerden, bij voorkeur
jonger dan 40 jaar, kunnen op
donderdagavond vrijblijvend een
repetitie komen bijwonen.
Voor meer informatie kan contact
worden opgenomen met Gonny Geraards, tel. 023-7078048,
e-mail: r.geraards@orange.nl.

Heemstede – Dat Slagerij Van
der Werff aan de Glipperdreef
in Heemstede alleen maar kwaliteitsvlees in huis heeft, is natuurlijk bekend. Maar wist u ook
dat u hier rund- en varkensvlees
kunt kopen met een ‘welzijnswaardige’ achtergrond? Achter
de naam ‘Limousin Regionaal’
bijvoorbeeld schuilt een goed
verhaal over een ambachtelijk
hoeveproduct. Rundvlees rechtstreeks van de boerderij, van
koeien die in de vrije natuur grazen. Het vlees staat onder controle van Stichting Limousin Regionaal. Met deze kwaliteitscontrole kunt u er zeker van zijn dat
het stuk rundvlees op uw bord
niet alleen overheerlijk is, maar
ook nog eens van runderen afkomstig is, die zijn opgegroeid
op speciale bedrijven waar het
welzijn van de runderen in hoog
vaandel wordt gedragen.
Limousin Regionaal
Het vlees van Limousin Regionaal is ambachtelijk geproduceerd op geselecteerde bedrijven in de Peel en Maasstreek
en het Heuvelland. Het vlees
wordt rechtstreeks aan slagers
geleverd. Bedrijven die het Limousin predikaat voeren, besteden speciale aandacht aan
de voeding en gezondheid van
de koeien. Zo groeien de kalveren op in de kudde bij de moeder, die het jong zelf zoogt. De
Limousins runderen staan bekend om hun sterke gezondheid
en goede moedereigenschappen. Dat maakt het ras uitzonderlijk geschikt om met sobere natuurbegrazing smakelijk en
superieur vlees te produceren.

Dat grazen gebeurt overigens in
samenspraak met Staatsbosbeheer. Stichting Limousin Regionaal is hiermee Staatsbosbeheer behulpzaam met het vergroten van de biologische diversiteit van haar natuurterreinen.
Met goede bereiding is een
stukje rundvlees van Limousin Regionaal een waar culinair
succesverhaal! Informeert u gerust bij het team van Slagerij van
der Werff.
Beemsterlant’s varken
Tegenwoordig zijn kwaliteit,
smaak en prijs niet meer voldoende als aankoopargumenten. De consument wil vooral
ook weten of het stuk vlees een
veilige en bekende herkomst
heeft. En of er aan dierenwelzijn wordt gedacht. In Beemsterland springen ze daar op in
met ‘varkensvlees met verstand’.
Belangrijk is dat de varkens een

waardig leven hebben bij de
varkenshouder. De dieren krijgen bijvoorbeeld voeding zonder antibiotica en groeibevorderaars; alleen eerlijke grondstoffen. Ze liggen lekker in het stro
en mensen kunnen zelfs een
kijkje nemen op het erf van de
boerderij waar de varkens worden gehouden. De opdracht
van de Beemsterlant’s varkenshouder is om met veel vakmanschap, dierenliefde, ruime huisvesting en goede voeding de
varkens een zo goed mogelijk
leven te geven. Ook hier geldt,
net als bij het Limousin rundvlees, dat deze levenswijze voor
topkwaliteit op uw bord zorgt.
Het is lekker mals en vol van
smaak. Recepten met Beemsterlant’s varkensvlees? Vraag
ernaar bij Slagerij van der Werff,
Glipperdreef 105 Heemstede.
Telefoon: 023-5294363. Of kijk
op: www.slagerijvdwerff.nl

Uitnodiging vrijwilligersorganisaties:

Workshop Digitale Communicatie
Heemstede - Er zijn steeds
meer handige digitale hulpmiddelen voor interne en externe
communicatie waar vrijwilligersorganisaties gebruik van kunnen
maken. Voor vrijwilligersorganisaties is het van belang dat deze
hulpmiddelen gemakkelijk te gebruiken zijn, in eigen hand kunnen worden gehouden en blijven
voldoen aan de eigen wensen en
doelgroep. Soms is er in het bestuur iemand die het maken van
een website als hobby heeft of
wordt er gebruik gemaakt van
(te dure) bureautjes. Dat maakt
de organisatie onnodig afhankelijk van speciale deskundigheid,
terwijl dat niet nodig is. Het uitgangspunt van digitale communicatie is dat het eenvoudig en
betaalbaar is.
Datum
Het Steunpunt Vrijwilligerswerk

Heemstede nodigt daarom bestuurders van (pure) vrijwilligersorganisaties uit voor een workshop Digitale Communicatie op
donderdagavond 5 februari, van
19.30 tot 21.30 uur.
Het doel van de cursus is om de
deelnemers informatie te geven
over eenvoudige digitale communicatiemogelijkheden en hoe
de organisatie daarvan gebruik
kan maken. Aan bod komen o.a.
de volgende onderwerpen: de
do’s en don’ts van de interne en
externe digitale communicatie,
hoe maak je een e-mailgroep en
wat kun je daar mee, een gezamenlijke digitale agenda maken
en/of een digitaal kantoor, drie
voorbeelden van hoe je een website kunt maken die je gemakkelijk zelf kunt onderhouden (super
basis, basis en een beetje professioneler). De cursus wordt gegeven door Marianne Reij, senior

adviseur van Primo nh en Freek
Zegers, webredacteur. De trainingen van Primo nh sluiten direct aan op de praktijk. Door ervaringen uit te wisselen leren de
deelnemers ook van elkaar. De
trainingen zijn een combinatie
van theorie en praktische werkvormen. Deelnemers ontvangen
een reader. De workshop Digitale
Communicatie wordt gegeven bij
het Steunpunt Vrijwilligerswerk
Heemstede, locatie: Casca - de
Luifel, Herenweg 96, Heemstede.
De workshop is helemaal gratis.
Voor meer informatie of uw inschrijving kunt u contact opnemen met José van Duin Steunpunt Vrijwilligerswerk Heemstede, telefonisch: 023-548 38 26 of
via de e-mail: steunpuntvrijwilligerswerk@casca.nl.
Aanmelden voor de workshop
kan tot 3 februari via bovenstaand mailadres.
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Nieuwe leden gevraagd

INGEZONDEN

Slechthorenden laat van u horen
Heemstede - Voor slechthorenden is er een eerbiedwaardige vereniging die zich al honderd jaar inzet voor mensen die
slecht horen of doof zijn. Een
aantal plaatselijke verenigingen hebben de honderd net niet
gehaald en zijn opgeheven wegens te weinig leden of veroudering. Waar de verenigingen
groot werden in het geven van
informatie over hoorhulpmiddelen, hoortesten, specialisten,
vergoedingen, lessen in gebarentaal, is het nu internet waar
veel mensen hun informatie zoeken. Jammer voor de verenigingen zou je zeggen, maar voorlichting vanuit de patiënten blijkt
toch nog hard nodig. Dat merkt
de Haarlems/Heemsteedse afdeling van de NVVS, de Nederlandse Vereniging van Slechthorenden, die toch maar flink
betrokken was bij de aanschaf
van ringleidingen in Heemstede bij vijf organisaties als Casca, Loket Heemstede, Pauwehof,
Maatschappelijk Werk en Stichting Welzijn Ouderen. U kon dit
vorige week lezen in de Heemsteder. Afgelopen week hield de
vereniging haar jaarlijkse leden-

vergadering in het gebouw van
WOH aan de Lieven de Keylaan,
waar meest oudere leden informatie kregen over nieuwe activiteiten over belangenbehartiging en een oppepper kregen
om nieuwe leden te werven. De
Haarlemse/Heemsteedse afdeling van de landelijke NVVS is
nog hard nodig in deze regio en
denkt niet aan opheffen, integendeel, zij zoekt nieuwe leden,
liefst jongeren, die met daad-

Vitaminestore Heemstede
op Gezonde beurs
Heemstede - Voor iedereen die
alles wil weten over gezond leven is er op vrijdag 23, zaterdag 24 en zondag 25 januari in
de Jaarbeurs in Utrecht de Nationale Gezondheidsbeurs. Vitaminstore Heemstede zal prominent op deze beurs aanwezig
zijn met een grote stand waar
van alles te beleven is en geeft
maar liefst 5,- korting op de entreeprijs.
Op de gezondheidsbeurs kun je

van alles te weten komen over je
eigen gezondheid. Van de laatste trends in preventie tot informatie over gezonde voeding.
Op de stand van Vitaminstore
zijn er gratis diverse gezondheidstests te doen. Zo organiseert Pharma Nord bloeddrukmetingen, demonstreert Power
Plate haar trilplaten en laat Vitazyme haar drinkbare gezondheidsshots proeven. PK Benelux doet vetpercentagemetingen en legt meer uit over Obe-

kracht het werk van de afdeling kunnen voortzetten, waar
de computer het laat afweten
als het gaat om menselijke contacten die juist zo belangrijk zijn
voor slechthorenden. Wie dit
goed in de oren knoopt, mag
contact opnemen met de secretaris van de vereniging Haarlem
e.o. , mevrouw Henny Brakel, tel
nr: 023 5251906 , e-mail: hennybrakel@hotmail.com
Ton van den Brink
simed, een medisch hulpmiddel
bij overgewicht. Ook staat Brita er en kun je proeven hoe lekker gefilterd water smaakt. Forte
Pharma heeft scherpe beursaanbiedingen en Mariandl laat zien
hoe je soepel in beweging blijft.
Ook de bijzondere daglichtlamp
van Goodlite wordt live gedemonstreerd! Uniek op de stand is
dat je er een professionele botmeting kunt laten doen op een
medisch apparaat dat ook in ziekenhuizen wordt gebruikt. De
dichtheid van je botten wordt
nauwkeurig bepaald en beoordeeld door een deskundige. Het
op tijd signaleren van botontkalking is voor iedereen boven de
40 jaar heel belangrijk omdat je
met behulp van de juiste voeding, eventueel aangevuld met
supplementen, verdere botontkalking kunt voorkomen.

Discriminatie op school
Sinds januari 2008 is onze dochter overgegaan van de Hildebrandschool naar de Valkenburgschool te Heemstede. In het
nieuwe schooljaar 2008-2009 is zij overgegaan naar groep 6. In
groep 6 krijgen de leerlingen na de Kerstvakantie i.p.v. de reguliere gymles, schaatsen.Ze gaan dan in deze periode, ongeveer
6 keer schaatsen op de kunstijsbaan in Haarlem. Tot mijn grote
verbazing kreeg ik een paar dagen voor de eerste keer schaatsen, te horen dat er voor deze keren dat er geschaatst wordt,
een bedrag betaald dient te worden van 25 euro. Ik vind dit een
vreemde gang van zaken, omdat je voor gymlessen, als ouders
zijnde ook niet hoeft te betalen. Ik heb deze situatie voorgelegd
bij de Algemene Onderwijsbond, en heb van een van hun juristen
te horen gekregen, dat dit een belachelijke situatie is,
Zij twijfelen eigenlijk ook of dit wettelijk gezien wel toegestaan
is. Ik heb daarna contact gezocht met de heer P. Bronstring, lid
van de Raad van Bestuur,
van Stichting de La Salle, waaronder de Valkenburgschool valt,
en hem deze werkwijze van de school voorgelegd. Ik kreeg toen
als antwoord dat deze eigen
bijdrage die aan de ouders wordt gevraagd terecht is. Ik heb
hem toen gevraagd hoe er dan met de kinderen wordt omgegaan als de ouders dit bedrag niet willen of kunnen
betalen, toen was het antwoord duidelijk: “Dan is het jammer
voor deze kinderen, maar dan mogen ze niet meeschaatsen.”
Directeur, D. Schouten heb ik tevens geïnformeerd. Zij deelt
de mening van het Schoolbestuur, maar zal dit probleem op de
agenda van de eerstvolgende Medezeggenschap Raad zetten
en dan zal dit besproken worden in de vergadering. Ik heb toen,
tijdens deze vergadering nogmaals, waar ook de directrice bij
aanwezig was duidelijk gemaakt, dat het het vragen van geld,
voor deze bewegingsles niet terecht is. Het antwoord van de
Medezeggenschap Raad ( in de deze raad zitten ouders en leerkrachten) was dat het vragen van geld voor deze activiteit terecht was, en dat de school niet over financiële middelen beschikt, om deze activiteit te bekostigen. De directeur meldde wel
dat de school bijvoorbeeld museumbezoeken en voorstellingen
bekostigt. Maar dit is omdat deze bezoeken te maken hebben
met de te volgen lessen op school. Ik heb toen duidelijk aangegeven dat gymnastiek ook een te volgen les is. Dan kun je toch
ook stellen dat schaatsen een onderdeel is van het verplicht volgen van bewegingsonderwijs. Het is mij uiteindelijk niet gelukt
om de MR en directeur op andere gedachten te brengen. Het is
jammer dat er wel gelden voor museumbezoeken zijn, maar niet
voor het schaatsen.
Eric Geels, Cruquiusweg 128 Heemstede.

Kaalslag

Korting op entreeprijs
Wil je meer weten over gezond
leven? Haal dan de kortingsbon
op bij Vitaminstore Heemstede
en ontvang maar liefst 5,00 euro korting op de entreeprijs van
12,50 euro en kom op 23, 24 of
25 januari naar de jaarbeurs in
Utrecht want gezond leven laat
je genieten van het leven vol met
energie en vitaliteit!
Vitaminstore vindt u op de
Binnenweg 19.

MIX-It Disco
Heemstede - Mix-it is dé danceavond bij Casca in de Princehof,
Glipperweg 57 in Heemstede.
Niet alleen de muziek wordt goed
gemixed, ook het publiek van deze avond is een mix tussen men-

sen mét en mensen zonder verstandelijke beperking.
Op zaterdag 24 januari gaan we
weer lekker swingen! Iedereen
is van harte welkom van 19.30
tot 22.00 uur. De entree, inclusief twee frisdrankjes is 5,- euro.
Vanaf dit seizoen is er ook een

strippenkaart bij de entree verkrijgbaar: een kaart met 9 strippen kost dan 40,00 euro en een
kaart met 5 strippen kost 22,50
euro.
Meer informatie? Bel Casca: 023
- 548 38 28 of e-mail plexat@
casca.nl of via: www.casca.nl.

Heemstede - Vorige week nog kon u even wegdromen van
de forsythiahaag bij het Heemsteedse station, ditmaal een
foto van de hard werkelijkheid. Kaal is het en dat in zo’n
kale maand als januari... (heeft u ook een opmerkelijke
foto, mail naar de redactie: redactie@heemsteder.nl)
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Nieuw: afslanken bij T-Line Cruquius

In tien weken een maatje minder
Regio - Jong? Nee hoor, dat is
Tineke Bouwmeester niet meer.
Slank en strak? Dat ook niet.
Maar deze ervaren sportlerares bij sportcentrum T-Line in
Cruquius zit wel prima in haar
vel en weegt precies wat ze wegen moet. “En dat hou ik zo!”
Voor iedereen die te zwaar is
gaat Tineke nog deze maand
een nieuwe afslankcursus starten, in samenwerking met een
gewichtsconsulente, die elke
cursusavond aanwezig is. “We
streven naar een maatje minder
in tien weken tijd”, legt ze uit.
Het wekelijkse sportprogramma,
gepland op de dinsdagavond, is
gevarieerd. “We hebben hier een
eigen ruimte en alles bij de hand
wat T-Line te bieden heeft.”
Sportcentrum T-Line in Cruquius is onlangs gerenoveerd en
van nieuwe apparatuur voorzien. “Wie wil kan na afloop gebruik maken van bijvoorbeeld de
zonnebank of de sauna. Ook fysiotherapie en massage behoort
tot de mogelijkheden.”

Tineke Bouwmeester.

lijk zo dat je het zélf moet doen
en niet alleen op de cursusavond. We geven ook oefeningen mee voor thuis. Het voordeel van een groep is de onderlinge motivatie. Iedereen heeft
hetzelfde doel.”
Na tien weken is de cursus afgerond. Het lidmaatschap van TLine is voor de nieuwe afslankcursus niet vereist. Maar wel
aan te raden”, adviseert Tineke. “Het is zaak het gewichtsresultaat vast te houden.” Deelnemers aan de afslankcursus die
bij T-Line blijven hoeven geen
inschrijfgeld te betalen als ze lid
worden. De kosten van de cursus bedragen 140 euro, voor leden van T-Line 40 euro.

De gewichtsconsulente spreekt
met de cursisten, beantwoordt
vragen, houdt de resultaten op
de weegschaal bij, geeft eet- en
kookadviezen en recepten. “De
weegschaal fungeert als stok
achter de deur”, zegt Tineke
Bouwmeester. “Het blijft natuur-

Inschrijven kan vanaf nu per email: info@t-line.nl of bij het
sportcentrum, Spaarneweg 52,
Cruquius. De cursus start 27 januari a.s. van 18.30-20.30 uur (1
uur trainen en 1 uur gewichtsconsulente). Aarzel niet, want
vol is vol!

Uitstel uitbreiding
parkeerplaatsen bij bibliotheek
Heemstede - Het college en de
raad besloten tijdens de behandeling van de renovatie Binnenweg iets te gaan doen aan het
parkeerprobleem rond de winkelstraat. Het plan was het parkeerterrein achter de bibliotheek
te renoveren en hier zou een extra parkeerdek worden aangebracht. Voor 1,8 miljoen euro ontstaat zo ruimte voor 60 extra parkeerplaatsen ofwel 60.000 euro per parkeerplaats. Een en ander zou haar beslag krijgen in de
raadsvergadering van februari.
De coalitiepartijen VVD, CDA en
PvdA vragen nu om uitstel van
de behandeling, maar het geld
wel te reserveren voor toekomstige uitbreiding(en) van de parkeermogelijkheden.
Er liggen verschillende overwegingen ten grondslag aan dit
verzoek om uitstel. Als eerste
is het volstrekt onduidelijk wat
de behoefte aan extra parkeerplaatsen nu werkelijk is. De 60
extra parkeerplaatsen in het huidige voorstel zijn relatief duur en

bieden maar een geringe oplossing. Lang niet alle alternatieve mogelijkheden zijn voldoende onderzocht. De collegepartijen vragen om een brede visie
met betrekking tot het parkeren
in het centrum.
De betrokken partijen verzoeken
het college een startnotitie op
te stellen ter behandeling in de
commissie ruimte van september. In deze notitie moet worden
opgenomen welke oplossingen
er nodig zijn om de Binnenweg
aantrekkelijk te houden. Het onderscheidende winkelaanbod
met een hoogwaardige kwaliteit
op de Binnenweg moet, volgens
de indieners van het verzoek,
gewaarborgd blijven door middel van voldoende en goed bereikbare parkeervoorzieningen.
De coalitiepartijen willen graag
een overzicht van locaties waar
uitbreiding mogelijk is en de
financiële consequenties van
nieuwe plannen. Per locatie willen zij ook meerder varianten
uitgewerkt zien en de wijze van

exploitatie. Ten slotte hopen de
partijen met alternatieve parkeervoorziening de parkeerdruk
in de omliggende straten te verminderen.
Veel locaties zullen ongeschikt
blijken waarmee een hernieuwd
onderzoek voor een parkeervoorziening op of onder het
Julianaplein voor de hand ligt.
Indertijd ontstond de nodige
weerstand voor een parkeergarage onder de grond maar dit
zou een afdoende oplossing
kunnen zijn voor een duurzame
parkeervoorziening.
Er lag ooit een variant om voor
de Hema een ondergrondse garage te projecteren maar dit
bleek heel erg kostbaar. Met
de aanstaande renovatie van de
Binnenweg is hiermee ook geen
rekening gehouden. Het zal over
enige maanden duidelijk worden of en zo ja waar er binnen
het centrumgebied extra parkeerplaatsen kunnen worden
gerealiseerd.
Eric van Westerloo

INGEZONDEN
Woonbotenplan Oosteinderpolder:

“Met omwonenden is geen
overleg gevoerd”
In de Heemsteder van 30 december 2008 stond een artikel over
het voorgenomen woonboten- en jachthavenplan in de Oosteinderpolder. Het project is gepland in een gebied dat in de gemeente Hillegom ligt, maar eigendom is van de inmiddels voormalige gemeente Bennebroek. Alleen de initiatiefnemers kwamen aan het woord. Mogelijke voordelen werden uitvergroot. Benadrukt werd dat er overleg gevoerd is met alle relevante maatschappelijke organisaties. Vergeten is daarbij dat dit overleg alleen
plaats gevonden heeft tussen de Gemeente Bennebroek en organisaties in Bennebroek.
Overleg met mensen wiens woon- en leefklimaat het meest direct
beïnvloed wordt, is er niet geweest. De locatie waar het plan eventueel gerealiseerd wordt, ligt op veilige afstand van de bebouwde
kom van Bennebroek. Bennebroekers zullen nauwelijks hinder van
het project ondervinden. De afstand tot 7 huizen aan de Hillegommerdijk in Zwaanshoek bedraagt echter slechts 25 meter, omdat
de woonboten precies tegenover deze huizen aan de andere kant
van de Ringvaart komen te liggen.
Van één van die huizen ben ik eigenaar en bewoner. Met mij en
met mijn buren is geen enkel overleg gevoerd. Wij hebben alles uit
de pers moeten vernemen. De inmiddels ex-wethouder Brolsma
van Bennebroek wil kennelijk ons woon- en leefplezier vergallen,
zonder ons daar ook maar een moment over mee te laten praten.
Bij mij is hij echter aan het verkeerde adres. Vermogensschade
taxeren, planschade claimen, en incasseren. Dat is allemaal snel
genoeg gebeurd. Maar daar gaat het niet om.
De Oosteinderpolder is onbetwist één van de mooiste weidegebieden van de Noordwestelijke Randstad. Het is één van de laatste stukken veenweidegebied in de regio. Ook de gemeente Hillegom erkent de grote cultuurhistorische waarde van het gebied.
Dit gebied mag niet worden opgeofferd aan de ambities van een
locale Bennebroekse politicus die over zijn graf heen wil regeren, op basis van een vermeende behoefte aan ligplaatsen die nog
nooit hard gemaakt is. Dit gebied moet in zijn huidige vorm blijven
bestaan voor ons en onze kinderen.
Ook financieel lijkt het project op een ramp uit te lopen.
In kostenbegrotingen wordt de kostprijs van de woonboten in de
totaaltellingen buiten beschouwing gelaten. Daardoor wordt een
verkeerde indruk gegeven van de financiële mogelijkheden om het
project te realiseren. In feite resteert er van de voorspelde opbrengsten van 25.000.000 Euro een bedrag voor winst en onvoorzien van 1.600.000 euro, dat is 6,5% van de verwachte opbrengsten. Dat is onvoorstelbaar laag, vooral vanwege de onvoorspelbaarheid van de onvoorziene kosten. Bij voorbaat denk ik al: Waar
heb ik dat eerder gezien, failliete aannemers en een niet afgemaakt project?
Ook het ontbreken van een exploitatiebegroting levert bange vermoedens op. Wie draait er op voor het beheer en onderhoud van
extra dijklichamen met een lengte van minstens 2 kilometer en
voor het beheer en onderhoud van wandel- en fietspaden?
Het zal toch niet weer de belastingbetaler zijn, die op moet draaien voor foute politieke keuzes?
Alles overziend kan ik alleen maar hopen dat het project dat de
naam ‘Bennebroek aan het water’ heeft gekregen, volledig in het
water moge vallen.
Drs. K. Jacobs, Hillegommerdijk 584, Zwaanshoek

Scouting WABO zoekt leden
Heemstede - Scouting WABO zoekt enthousiaste meiden
voor diverse speltakken zoals de
Bevers (4,5-7 jaar op zaterdagmiddag), Kabouters (7-10 jaar
zaterdagmorgen), Scouts (10-14
jaar zaterdagmorgen), Sherpa’s
(14-18 jaar vrijdagavond) en
Stam (18 jaar en ouder eenmaal
per 2 weken op woensdag).
Bevers spelen een spannend
spel in Huize Hotsjitonia en kabouters beleven veel avonturen in het land van Bambilie, de
Scouts werken veel met scou-

tingtechnieken. Sherpa’s maken met begeleiding hun eigen
programma, en de Stam regelt
dit ook onderling. Verder worden
binnen en buiten allerlei creatieve sport en spelactiviteiten
gehouden. Het clubhuis is
prachtig en rustig gelegen midden in het Groenendaalse bos in
Heemstede (Ritzemaboskade,
bij de van Merlelaan).
Info: mw. Walet 023-5285199 of
mw. E.de Laet tel. 023-5350740.
Website: www.waboscouting.nl
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Oproep Valentijnengeltjes!
Heemstede – Op 14 februari,
Valentijnsdag, worden er weer
14 Valentijnengeltjes verwend
met een minstens vijfgangen diner, dat verzorgd gaat worden
door Patisserie Passionelle Tummers, Chateaubriand en wijnhandel Le Grand Cru.
Vincent en Marijke van den
Bosch, eigenaren van Tummers, vragen aan de bewoners
van Heemstede om Valentijnengeltjes voor te dragen. Valentijnengeltjes vind je in de hele samenleving. Bijvoorbeeld de
lijntrekker van de sportvereniging die dit al jaren doet zonder dat het opvalt. De jongeman
die heel stilletjes wat klusjes
doet bij dat oudere echtpaar dat
nog wil genieten van hun tuintje,
maar vastzit aan de rollator. De
jongedame die altijd klaarstaat
voor de oude dame die zelf niet
meer haar boodschappen kan
doen en achteloos even kijkt of
de kat nog water heeft. Jongelui die zorg zien! Stille werkers
die soms al decennia werken
voor een kerk zonder ooit opgemerkt te zijn. Alsof ze bij die
kerk horen en iedereen het zo
gewoon vindt. Ze treden nooit
op de voorgrond en krijgen ook
nooit een prijs of onderscheiding. Je vindt die mensen zelfs
in politieke partijen. Ze staan altijd klaar voor een ander zonder
eigenbelang.

Oisterwijk 2004
Het verhaal over de valentijn engeltjes begon in 2004 toen de
moeder van Vincent van den
Bosch overleed in Oisterwijk
en vader van den Bosch met
de ziekte van Parkinson, alleen
achterbleef in Oisterwijk. Vincent en Marijke hadden net de
banketbakkerij Tummers aan de
Binnenweg in Heemstede overgenomen en hadden hun handen vol aan de nieuwe uitdaging. Dan lukt het gewoon niet
om dagelijks even te kijken hoe
vader het maakt. Maar buren en
kennissen hebben zich dagelijks
ingezet en het waren vooral de
nieuwe buren Lia en Wil die elke ochtend vóór het werk en `s
avonds tot het naar bed gaan
contact hadden. Ongelooflijk
vonden Vincent en Marijke deze vorm van naastenliefde. De
beschermende vleugel van een
valentijn engel die gelegd werd
om de schouder van iemand
die zorg nodig had. Hier ontstond na het overlijden van vader van den Bosch de gedachte om op 14 februari, Valentijnsdag, mensen eens te verwennen
die zich zo onbaatzuchtig inzetten voor andere mensen die dit
nodig hebben. Je kan het mantelzorg noemen, nabuurschap
of andere mooie bewoordingen,
voor Vincent en Marijke zijn het
Valentijn engeltjes en gelukkig
denken meer mensen zo.

Diner voor 14 Valentijnengeltjes
Johan van Uden van Traiteur
en Vleesspecialist Chateaubriand en Will Beeren van wijnspeciaalzaak Le Grand Cru denken
er net zo over. Zij gaan op zaterdagavond 14 februari de 14 door
u opgegeven en door de jury
aangewezen Valentijnengeltjes
verwennen met een heel speciaal gemaakt vijfgangen diner dat
in twee verschillende keukens,
of ambachtelijke werkplaatsen
wordt voorbereid. Vincent is nu
al gepassioneerd bezig met het
ontdekken van nieuwe amuses
en aparte hapjes. Johan denkt
met eigenaresse Adèle Teekens van Chateaubriand, na over
een bijzonder hoofdgerecht
en misschien wel heel nieuwe
carpaccio`s. Een jury, bekend in
de zorg en in vrijwilligersland zal
alle voordrachten heel secuur op
hun waarde beoordelen.
Voordrachten van mensen die
u wilt nomineren als valentijn
engeltjes kunt u opgeven bij
de redactie van de Heemsteder. Adres: De Heemsteder, Visserstraat 10, 1431 GJ Aalsmeer,
of per e-mail: redactie@heemsteder.nl. Schroom niet om komende week op te geven wie u
denkt dat hij of zij dit unieke diner verdient. Uw uitverkiezing
wordt met zorg bekeken door
de jury die graag begin februari
aan de slag gaat.
Ton van den Brink

Het Valentijndiner voor Valentijnengels, vorig jaar bij Tummers, was een
waar schot in de roos. Zijn er dit jaar ook weer Valentijnengeltjes bij u
in de buurt actief?

Woensdagmiddagclub maakt
Wintersport-poppetje
Heemstede - Lekker buiten
spelen in de sneeuw, wie wil dat
nou niet? Het wintersportpoppetje dat de kinderen vandaag
gaan maken in ieder geval wel.
Van verschillende materialen
maken de kinderen een popje
op een slee of op ski’s.
Kinderen die niet zo van
knutselen houden kunnen ook
meedoen met een bordspel
of kringspel of – als het droog

weer is – lekker buiten spelen.
We maken het wintersportpoppetje bij de woensdagmiddagclub op 28 januari van 13.3015.15 uur bij Casca in het Honk,
Molenwerfslaan 11, Heemstede.
Kosten per keer: 3,50 euro, een
kaart voor 10x kost 30,00 euro.
Graag de kinderen per keer van
tevoren telefonisch aanmelden:
023-548 38 28 – kies 1. Voor
meer informatie: www.casca.nl.

Zandvoortselaan in beweging... Karin`s Hairdesign

voor hem en haar
Heemstede - De kapsalon aan de Zandvoortselaan 156 bestaat al 68 jaar en
kent een rijke historie zo vlak
bij het NS-station. Toen Karin vijf jaar geleden de kans
kreeg de zaak over te nemen, kreeg ze er een klantenkring bij die al jaren kwam. De
Zandvoortselaan en de hele buurt eromheen verjongde echter snel, niet dat Karin
daar wat aan kon doen, maar
het gebeurde wel! Ze verjongde haar team en heeft nu een
leuke club van goed opgeleide kapsters die elke uitdaging
aangaat. Met de professionele producten van Goldwell en
Matrix. Voor u staan nu klaar:
Astrid, Kim, Kelly, Jamilla, Cindy, samen maken ze met eigenaresse Karin van elke dag
een leuke dag met steil haar
of gekruld. Dun, dik, donker of
blond, dame of heer, iedereen
is welkom en kan rekenen op
een hartelijke ontvangst. Karin
heeft al sinds haar 16de gekozen voor het kappersvak en
had op haar 24ste al een eigen kapperszaak in Haarlem.

Tot ze vijf jaar geleden haar
kans kreeg en greep om de
zaak aan de Zandvoortselaan
156 over te nemen. Geen dag
spijt gehad, leuke buurt, leuke laan, gezellige drukte, maar
die renovatie had ze niet voorzien. Het is achteraf wel meegevallen, alleen aan de afwerking bij haar voor de deur wil
het maar niet lukken. Dat is
nog een rommelig opgebroken stukje grond, erg ontsierend bij haar nieuwe terras met de open uitstraling en
de fleurige gele markiezen. Of
het nu de taak is van de werkploeg van de aannemer of van
de gemeente, voor haar nog
onduidelijk, maar de gemeente heeft nu toegezegd de boel
snel aan te pakken. Binnen
twee weken is toegezegd. Het
hele team is benieuwd of dat
zal lukken! De kapsalon van
Karin aan de Zandvoortselaan
156 is gemakkelijk bereikbaar
met de bus, de trein, heeft een
eigen parkeerplaats en telefoon: 023 5242518.
Ton van den Brink
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Dichtstorten
Dichtstorten is een open
podium voor dichttalent.
Wilt u ook een eigen gedicht in de Heemsteder
publiceren, dan kunt u dit
emailen naar dichtstorten@yahoo.com.
Per post kan ook: de
Heemsteder, Visserstraat
10, 1431 GJ Aalsmeer.
Inzendingen van foto´s
kunnen niet worden geplaatst.

100-jarig Harmonie St. Michaël
viert feest met Kinderconcert
Heemstede - In het kader van
het 100-jarig jubileum in 2009
geeft Harmonie St. Michaël een
geweldig Kinderconcert op zondag 8 februari in College Hageveld. Dit samen met Frank
Groothof (o.a. bekend van Sesamstraat en vele kinderopera’s) wordt Peter en de Wolf gespeeld. Het beroemde muzikale
sprookje van Sergej Prokofjev.

Peter en de Wolf gaat over een
klein jongetje dat een spannend
avontuur beleeft in het bos met
zijn vriendjes Kat, Eend en Vogeltje. De teksten worden gesproken door Frank Groofhof

en de musici van Harmonie St.
Michaël spelen Peter en zijn
vriendjes.
Kom je luisteren? Als je jonger
bent dan 12 jaar, verkleed je dan
als Peter of als zijn vriendjes en
win een mooie prijs! Neem ook
je eigen kussentje mee zodat je
lekker dichtbij kunt komen zitten!
Tevens is er een spetterend optreden van de percussiegroep
‘Absurdo’, i.s.m. álle aanwezige kinderen. De optredens gaan
van start om 13.00 en 15.00 uur.
Zaal open resp. 12.30 uur en
14.30 uur). U kunt nu kaarten
bestellen a 7,50 euro.

Kaarten verkrijgbaar via www.
stmichael-heemstede.nl, via telefoon 023-5641017 of op de
voorverkoopadressen:
Primera De Pijp, Raadhuisstraat 30 en
Boekhandel van Ostade, Adriaan van Ostadeplein 4 Heemstede.
Verhaal
Peter en de Wolf is het verhaal
van Peter die zonder toestemming van zijn grootvader de tuin
uit loopt. Daar ziet hij hoe de kat
probeert het vogeltje te vangen.
Dat lukt niet. Grootvader roept
Peter terug en waarschuwt hem
dat er wolven in de buurt zijn,

200 Theeconcert
Oude Kerk wordt traditie

De van oorsprong Tsjechische
violist Rous genoot zijn opleiding aan conservatoria in Brno,
Praag en Brussel en al ruim dertig jaar verbonden aan het Koninklijk Concertgebouworkest.
Dochter Suzan is in Nederland
afgestudeerd aan het Sweelinck
Conservatorium in Amsterdam
en speelt regelmatig naast vader
in het Concertgebouworkest en
in diverse andere orkesten. Zondagmiddag speelden zij barokmuziek in het Theeconcert in de
Oude Kerk. De Theeconcerten
worden gehouden om het 250
jaar oude “van Bolder orgel” te

restaureren en te reconstrueren.
Het orgel dat in 1754 gebouwd
werd, is door de Hervormde Kerk
in 1985 aangekocht. Al in 1979
namen een aantal gemeenteleden, voorgangers en musici het
initiatief om aan geld te komen
voor een orgel. De eerste concerten werden op de zaterdagmiddag gegeven en vele honderden musici hebben in de
loop der jaren pro-deo of tegen
minimale vergoedingen hieraan
meegewerkt.
Inmiddels zijn de concerten tot
zondagmiddag Theeconcerten
gepromoveerd en kennen een
vaste formule van solisten, ensembles, amateurs, professionals. Ze treden op tegen een geringe vergoeding, verzorgen een
uur muziek met na afloop een
deurcollecte. Aansluitend in de
Pauwehof, koffie, thee, en gebak
van eigen oven, met een praatje
met de musici en de gasten. Een
succesvolle formule die acht
maal per jaar georganiseerd
wordt.
Deze keer was het de 200ste
keer dat het Theeconcert ge-

Ook de Heemsteedse basisscholen worden betrokken bij
dit unieke muziekproject, organisatie: Organisatiebureau Inspire-me, Karin Moerkerk, 0235286007 of 06-47452500.

Pensiero
Le colline
malinconiche
sussurrano
il loro canto
intanto
il silenzio
gira
nel ritmo
del sole
Il vento applaude
e io...
mi domando
dove siamo

ste

Heemstede - In de intimiteit
van de Oude Kerk aan het
Wilhelminaplein heb je eigenlijk geen geluidsversterking nodig. Componisten van
kamermuziek als Luigi Gatti, Karl Stamitz en Wilhelm
Amadeus Mozart kenden dit
niet eens. In de Oude Kerk
klinkt de vioolmuziek van Vader Antonin Rous en dochter Suzan Rous dan ook zoals
het ooit bedoeld is.

maar Peter gaat toch weer kijken wat er buiten gebeurt. Net
op dat moment komt een hongerige wolf het bos uit en eet de
eend in de vijver op. Peter klimt
in een boom en vraagt aan het
vogeltje om de wolf af te leiden.
Ondertussen laat Peter een touw
zakken en bindt dat om de staart
van de wolf. De wolf zit het vogeltje achterna en begint daarom rondje om de boom te rennen. Daarmee trekt hij het touw
steeds verder vast. Dan komt
een groep jagers uit het bos, die
de wolf vangen en hem naar de
dierentuin brengen.

Deze week een inzending
van Bart Jonker, die naast
het Nederlands ook in het
Italiaans en Frans schrijft.
Onlangs had Bart de eer
als
Nederlands
dichter in restaurant ´La Carbonara´ in het centrum
van Rome een Italiaans
gedicht op de muur te
mogen schrijven en te
ondertekenen.
Hieronder dit gedicht met de
Nederlandse vertaling.

Gedachte

(vertaling ´Pensiero´)

De heuvels
murmelen
melancholisch
hun lied
Intussen
draait de stilte
op het ritme
van de zon
De wind applaudiseert
en ik...
ik vraag me af
waar wij zijn
Bart Jonker

houden werd. Dan mag je
best spreken van een traditie.
Volgende concerten zijn gepland
op 15 februari met een optreden
van het Ensemble Septentriones,
15 maart het eigen Heemsteedse koor Plus Minus o.l.v. Wil Bakker en op 19 april het fluitkwartet
Ensemble Alexandrein.
Ton van den Brink

Uitverkochte voorstellingen De Luifel

Heemstede - De volgende voorstellingen in Theater de Luifel
zijn uitverkocht:
• Kasper van Kooten met Veelvraat op vrijdag 6 februari
• Leonie Jansen met Second Wind op zondag 15 februari
• Alex Klaassen met Eindelijk Alleen op vrijdag 27 februari
• Het Thriller Theater met De vrouw in het zwart op 28 februari.
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Podium Oude Slot

‘Anton kan toveren’

Muzikale en filmische
impressies van Spanje

Voorstelling voor peuters
in de bibliotheek

Heemstede - Iberia Suite, twaalf
muzikale en filmische impressies
van Spanje vertolkt door pianist
Yoram Ish-Hurwitz en cineast
Jenneke Boeijink. Donderdag 22
januari in Het Oude Slot Heemstede, aanvang 20.15 uur. Vanuit zowel technisch als muzikaal
oogpunt staat de ‘Iberia Suite’
van de Spaanse componist Isaac
Albéniz erom bekend dat het extreem veeleisend is voor de pianist die het uitvoert. De cyclus
is ongemeen dicht en complex
geschreven met exotische toonsoorten, vervlochten handpassages, immense sprongen, kruisende ritmes, haast ongrijpbare
akkoorden, een overvloed aan
voorhoudingen, dynamische te-

kens en supergedetailleerde
aanwijzingen. De twaalf delen
waaruit de cyclus bestaat nemen u mee op reis naar Andalusië, Zuid-Spanje, het landschap
waar zij onlosmakelijk mee zijn
verbonden. Pianist Yoram IshHurwitz neemt dat uitgangspunt
heel letterlijk en laat zich door
cineast Jenneke Boeijink filmen
in Spanje op zijn zoektocht naar
de achtergronden en inspiratiebronnen van de muziek. Deze film zal in delen worden vertoond tijdens het concert, afwisselend met de muziek. Een
uniek concept:de inspiratiebronnen zien en het resultaat horen.
De virtuoos Yoram Ish-Hurwitz
staat garant voor een geïnspi-

reerde uitvoering. Voor een korte impressie wat de avond gaat
brengen:
Het Oude Slot, ingang aan de
Ringvaartlaan, Heemstede. Toegang: 17,50 euro/15,00 euro. Reserveren kaarten 06-13133626
of www.podiumoudeslot.nl. Indien voorradig voor het concert
aan de zaal.

Als de liefde zich aandient?

Toneel Alberdingk Thijm in De Luifel
Heemstede - De Haarlemse toneelvereniging Alberdingk Thijm
zal op 8 februari een vrije productie voor het voetlicht brengen in Theater Casca de Luifel te Heemstede. Er zullen 2
eenakters worden gespeeld. De
avond begint om 20.15 uur.
Voor de pauze zal het stuk Zakenbloed worden opgevoerd, dit
gaat over hebzucht. De acteurs
gaan een spannende relatie aan
met de toeschouwer, waarbij de
geschiedenis van de Benoit-dy-

nastie voor u zal worden ontvouwen, met alle gevolgen van dien.
Yvonne, Wil, Nathalie en Amina zullen hierin meespelen. Na
de pauze wordt ‘Zus en Co’ gespeeld. Dit laat u een verhaal
zien van drie zussen, die besloten hebben in het van hun ouders geërfde huis te blijven wonen en de mannen buiten de
deur te houden. Maar als de liefde zich bij een van hen aandient,
ja wat dan?? Deze eenakter zal
worden gespeeld door Wanda,

Literaire lezing Geert Kimpen
Heemstede - Naast zijn liefde
voor toneel en theater, koesterde Geert Kimpen jaren de droom
om schrijver te worden. Door zijn
succes als regisseur raakte deze
droom naar de achtergrond.
De geboorte van zijn dochter Zonneke maakte hem wakker. Hij gooide radicaal zijn leven om. Opgegroeid in een katholiek gezin, was zijn leven
verweven met het geloof. Hij
kwam met het Kabbalisme, een
leer die de Thora bestudeerd, in
aanraking. Dit resulteerde in zijn
eerste boek de Kabbalist. Tijdens
zijn Kabbala-studie kwam steeds
de naam van de Engelse natuurwetenschapper Isaac Newton
naar boven. Nieuwsgierig geworden ging hij op onderzoek uit
en schreef aan de hand van zijn
materiaal de spirituele roman De
geheime Newton.
Een bijzondere literaire lezing
door een schrijver met een spirituele inslag die mensen een mooi
verhaal wil vertellen. Deze lezing
is georganiseerd in samenwerking met Boekhandel Blokker.

Foto: Petra van Vliet.

De Geheime Newton

Kaartverkoop bij de Luifel en bij
boekhandel Blokker, Binnenweg
138, Heemstede.
De lezing is bij Casca in de Luifel, Herenweg 96, Heemstede op
donderdag 29 januari om 20.00
uur. Entree: 10,00 euro. Reserveren is noodzakelijk. Dit kan op
werkdagen van 9-12 uur: telefoon 023-548 38 28 kies 1.

Hein, Hannah, Pauline en Merel. De regie is in handen van
Nol Stuvel.
Kaarten bestellen via thijmgroep@gmail.com of telefonisch
op 27 of 28 januari van 18.00 tot
22.30 uur bij Hein Kruijver 0235339519 of bij Angèle Leuven
023-5293236, uw kaarten liggen
dan vanaf 19.30 uur klaar bij het
Theater en als er nog plaatsen
beschikbaar zijn kunt u natuurlijk ook de avond zelf nog kaarten kopen aan de kassa.

Tieneractiviteit

Het Dirk
Verdoes Spel
op vrijdag
Heemstede - ‘t Is weer Vrijdag: dé vrijdagavond voor
tieners bij Casca!
Het moest er weer van komen: het Dirk Verdoes Spel
is weer uit de kast getrokken!
In teams worden je kennis,
creativiteit, concentratie en
niet te vergeten je zintuigen op de proef gesteld. Gewoon weer een toffe avond
bij Casca. Kom je ook? Het
spel wordt gespeeld op vrijdag 30 januari.
‘t Is weer Vrijdag is altijd
in de jongerenruimte van
Plexat de Luifel, Herenweg
96, Heemstede, van 20.00 tot
22.00 uur. Kosten: 2,- euro.
Je hoeft je niet op te geven,
gewoon langskomen voor
een avond lachen en lol met
leeftijdgenoten, vrienden en
vriendinnen.

Heemstede - Tijdens de Nationale Voorleesdagen kunnen kinderen vanaf drie jaar genieten
van de vrolijke muzikale theatervoorstelling met poppenspeelster Ingeborg Pop. De voorstelling is een bewerking van het
prentenboek van het jaar 2008
‘Anton kan toveren’ van Ole Könnecke. De voorstelling begint
om 14.30 uur en vindt op donderdag 29 januari in de Bibliotheek Heemstede plaats.
Anton heeft een echte, iets te
grote, toverhoed en gaat op pad
om zijn kunsten te laten zien. Een
boom wegtoveren lukt hem niet
maar een klein vogeltje weer wel.
Dan probeert hij zijn vriend Lucas
weg te toveren. Dat lukt, denkt hij.
Als hij Lucas probeert terug te toveren verschijnt niet Lucas maar
het vogeltje. Anton zet zijn toverhoed over het vogeltje. En dan
komen net de meisjes aan, met

Lucas. Laura’s vogeltje is weg en
iedereen helpt haar zoeken. Anton belooft om de vogel terug te
toveren. Wat hem nog lukt ook.
Denken de anderen...
Kijk voor meer informatie op
www.sbhaarlem.nl en op www.
ingeborgpop.nl.
De toegangprijs bedraagt 3,00
euro voor leden / 4,00 euro voor
niet-leden. Kaartjes zijn te verkrijgen in de betreffende vestiging. Reserveren voor deze
voorstelling kan in alle vestigingen van de bibliotheek en telefonisch: 023 – 5115300.

Hollandse liedjes en samen eten
Heemstede - Elke maand organiseert stichting Welzijn Ouderen Heemstede ‘Samen Eten’
met een keuze voor een land,
met een menu en muziek uit
het betreffende land.
Nederland bijt het spits af met
Hollandse liedjes, erwtensoep,
roggebrood met spek en flensjes toe, dit alles voor de éénmalige prijs van 5,00 euro.

De erwtensoepmaaltijd is op
dinsdag 27 januari en begint
om 12.30 uur.
Maaltijdbonnen zijn verkrijgbaar van 5 januari tot 17 februari bij de receptie van WOH,
Lieven de Keylaan 24 op maandag t/m donderdag van 09.0017.00 uur en op vrijdag van
09.00-13.00 uur. Telefoon 023528 85 10.

Cabaret van Pieter Derks
‘Waan’

Heemstede - Zijn eerste programma wekte verbazing. Men
sprak van een ‘debuut als een
maatpak’ en ‘een verademing’.
In zijn tweede programma gaat
hij verder. Meer muziek, rakere
liedjes.

Zijn verhalen ontsporen nog
krankzinniger, en zijn terzijdes
zijn van een nog diepzinniger
onnozelheid. Hij gaat op zoek
naar oude verhalen en nieuwe overtuigingen - omdat we
nu eenmaal iets nodig hebben
om in te geloven. Pieter Derks
maakt dit waar.
Hij vertelt op innemende wijze zijn verhalen en weet hiermee het publiek aan zijn mond
te kluisteren. Zijn liedjes gaan
over vroeger, nu en later. En zijn
humoristisch, soms scherp maar
nooit grof.
Pieter Derks heeft geen special
effects nodig op het toneel, geen
flitsende lampen, geen rookgordijnen en geen kabaal. De show
op zichzelf is het spektakel.
Pieter Derks is onverbeterlijk.

Foto: Willem de Roon.
Regie: Jessica Borst
Website: www.pieterderks.nl
Wanneer
Zondag 1 februari is de voorstelling te zien in Theater de Luifel, Herenweg 96 in Heemstede.
Aanvang: 20.15 uur. De entree is
15,50 euro. CJP/65+ 14,50 euro.
Kaartverkoop van maandag t/m
vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur en
45 minuten voor aanvang.
Telefonisch reserveren via theaterlijn: (023) 548 38 38.
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Goede voornemens
bij FM HealthClub
Heemstede – Is het hard trainen bij FM HealthClub? Wil je
afvallen? Wil je meer energie?
Een betere slaap? Minder rugpijn? Hoeveel keer per week
sporten? Is het leuk? Waar begin je aan bij een sportclub?
Kan je zomaar binnenlopen? Ja,
je kan bij FM HealthClub net zo
gemakkelijk binnenloipen als in
een modezaak om even rond te
kijken. Er staan altijd wel trainers
klaar om je rond te leiden en in-

nuten op de crosstrainer en hoe
intensief. Waarom je 5 minuten
mag roeien op sterkte 6 of 12. Je
hoeft niet altijd hard te trainen
om een bepaald resultaat te bereiken, maar dat is voor iedereen
anders. Gelukkig maar! Bij FM
HealthClub, dat staat voor fysieke inspanning en mentale ontspanning, train je op maat met
een persoonlijk trainingsschema
en met een trainer op de achtergrond.

gaan maken bij FM HealthClub.
Daar zijn de eigenaren, Roel en
Wouter, best trots op! Én met hen
de professionele trainers Michel,
Tim, Karin, Marja en Brigitte.
Naast de persoonlijke aandacht
voor de individuele sporter geven de trainers in de ochtenden avonduren groepslessen.
Zij krijgen dan buikspierlessen,
BBB, aerobics, bijvoorbeeld TaeBox , een lekkere intensieve training. Deze lessen zijn heel snel
populair geworden. Kan haast
niet anders met dat team dat inspireert en enthousiast meedoet.
Soms wordt dat nog spontaan
gevolgd door een kort potje indoor hockey.Op de vrijdagavond
altijd vaste prik!
Er is nog meer leuks te beleven in die oude bollenschuur,
een brok industrieel erfgoed, dat
nu een uiterst moderne sportschool huisvest. Een zonnebank, massagestoel, twee infrarode sauna voor dames als voor
heren en overheerlijke Italiaanse koffie, de hele dag door inbegrepen!

formatie te geven over de mogelijkheden voor iedereen persoonlijk. Want sporten moet je
niet zomaar doen. Wel eerst een
gesprek hebben met een trainer die uitleg geeft over wat mogelijk is en een trainingsschema opstelt naar ieders wensen
en mogelijkheden waarbij bovenstaande vragen ook al wat
duidelijker worden. Een trainer
kan namelijk uitleggen waarom je beginnen mag met 10 mi-

Één jaar in Heemstede
In het karakteristieke pand,
vroeger een bollenschuur van
Piet Nelis, staat sinds één jaar
nu een sportschool die zich
mag verheugen op een kern van
trouwe leden die regelmatig komen sporten en in hun slipstream soms weer nieuwsgierigen meenemen. Zo zijn er in januari weer een aantal mensen
met goede voornemens binnengelopen, die hun wensen waar

Geluk voor 2009
Van het jaar 2009 wil het team
van FM HealthClub een gelukkig
jaar maken met: Gewichtsverlies,
Energiek gevoel, Lenigheid, Uithoudingsvermogen, Kracht.
Voor de skiërs onder u, Michel
kan een heel apart trainingsschema voor u persoonlijk op
maat maken om meer plezier uit
het skiën te halen.
U vindt FM HealthClub aan de
Kerklaan 113 achter de woninginrichter de Zwart, met eigen parkeergelegenheid. Geopend op dinsdag en donderdag
van 8.30 tot 21.30 uur, maandag,
woensdag en vrijdag al vanaf
7.30 uur en op zaterdag van 8.30
tot 13.00 uur. Gewoon eens binnenlopen voor dat heerlijke kopje Italiaanse koffie!
Ton van den Brink

Veranderingen rond het laatste afscheid

De afscheidsbijeenkomst
(deel 3)
“Er mogen drie stukken muziek gedraaid worden, nietwaar?” Uit de vragen die
sommige mensen stellen,
blijkt dat men gewend is aan
een standaard invulling van
een uitvaart. Ons antwoord
is steevast: “Dat mag u zelf
beslissen.” Bij een crematie
bijvoorbeeld bespreken wij
samen met de familie of het
voldoende is als de aula een
half uur tot hun beschikking
staat of dat ze liever een uur
willen. Belangrijk uitgangspunt is dat er voldoende tijd
en ruimte is om de afscheidsbijeenkomst een eigen invulling te geven.
Aanknopingspunten
Voor een overledene kan
muziek zeer belangrijk zijn
geweest. Hij of zij was bijvoorbeeld lid van een koor.
Dan zou het koor een lied
kunnen zingen. Of misschien
is er iemand in de familie- of
kennissenkring die zelf iets
ten gehore kan brengen met
zang of muziekinstrumenten.
De meeste aula’s hebben
een piano/vleugel of orgel.
Het zelf een instrument bespelen of zelf zingen kan
emotioneel zijn. Het moet bij
je passen dit te doen. Het kan
uw manier zijn als u spreken
te lastig vindt. U kunt er ook
voor kiezen niet zelf te spelen
of te zingen, maar het over te
laten aan een ‘buitenstaander’. De uitvaartleidster kan u
meestal informeren over mogelijkheden. Misschien hebt
u zelf uw contacten.
Het kan zijn dat u een spe-

Vrijaf mantelzorger broodnodig

Mantelzorgers zorgen voor een
zieke en/of gehandicapte partner, kind, familielid, buren of
vrienden. Zij doen dit uit persoonlijke betrokkenheid maar
het kan wel prettig zijn om af en
toe de zorg uit handen te geven.
Dit tijdelijk overdragen van zorg
wordt respijtzorg genoemd. Als
de mantelzorger tijd voor zichzelf neemt, houdt hij of zij de
zorg langer vol. Alleen weet niet
elke mantelzorger hoe en aan
wie je de zorg kan overdragen,
er zijn talloze mogelijkheden zowel bij vrijwilligersorganisaties
als bij instellingen. Vervangende zorg aan huis is een voor-

beeld van respijtzorg, maar ook
een weekend logeren in een logeerhuis of een bezoek aan een
zorgboerderij.
Tandem speelt in deze regio een
grote rol in het verlenen van respijtzorg aan mantelzorgers. Zij is
een non-profitorganisatie met
professionele
beroepskrachten en biedt ondersteuning aan
mantelzorgers. Zij doet dit door
het verstrekken van informatie,
organiseert cursussen en lotgenotengroepen, zet vrijwilligers in
en begeleidt mantelzorgers individueel.
Samen met de mantelzorgcon-

• In Nederland zorgen 2,6 miljoen mensen meer dan acht uur
per week of langer dan
drie maanden voor een
ander.

sulent van Tandem kan een mantelzorger bekijken welke vorm
van respijtzorg in zijn of haar geval het beste is. Aan de ondersteuning door Tandem zijn geen
kosten verbonden en er is geen
indicatie nodig.
Tandem zet vrijwilligers in die
tijdelijk de zorg kunnen overnemen, de vrijwilliger komt een
ochtend, middag of avond bij
degene die zorg nodig heeft. De
mantelzorger heeft zo de mogelijkheid om even iets voor zichzelf te doen, kan onbezorgd
boodschappen doen, naar een
vereniging gaan of vrienden bezoeken. Als de mantelzorger een
aantal dagen de zorg wil overdragen, kan de verzorgde tijdelijk opgenomen worden in een
verzorgings- of verpleeghuis. Als
de verzorgde liever thuis blijft,
kan de zorg van de mantelzorger

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

Enkele feiten

Week van de Respijtzorg in Noord-Holland
Regio - Van 19 tot en met 25 januari vindt de Week van de
Respijtzorg Noord-Holland plaats. PRIMO nh, een provinciale organisatie voor sociaal beleid, organiseert deze week om
te laten zien welke mogelijkheden er zijn om de zorg van de
mantelzorger tijdelijk over te nemen; even vrijaf voor de mantelzorger!

cifiek lied of muziekstuk wilt
laten horen dat door een
bepaalde artiest gezongen
of gespeeld wordt. Dan ligt
de CD voor de hand. U kunt
uit uw eigen collectie kiezen,
want daar ligt uw voorkeur
zeer waarschijnlijk. Laatst
koos een echtgenoot enkele
nummers van een cd die zijn
overleden echtgenote als
laatste had gedraaid, want
die lag in de cd-speler. Dan
weet je zeker dat je muziek
kiest waar de ander van
hield.
Tijdens de uitvaart luistert ieder naar muziek en de woorden van familie en vrienden.
In een kerkdienst wordt er
vaak ook gezongen. Dit zingen zorgt ervoor dat alle aanwezigen actief bijdragen aan
de
afscheidsbijeenkomst.
Vaak geeft het aanwezigen
een gevoel van verbondenheid met elkaar en daarmee
troost aan de nabestaanden.
Misschien zijn er manieren
om ook in een niet-kerkelijke afscheidsbijeenkomst
vormen te vinden voor dit samen zingen. Een enkele keer
hebben we dit in onze praktijk meegemaakt. Er ontstond
een mooie sfeer.

• Zo’n 1,1 miljoen mantelzorgers
zorgen
meer dan acht uur per
week én langer dan
drie maanden voor
een ander.
Bron: Sociaal en Cultureel
Planbureau*.

ook voor een aantal dagen door
een vrijwilliger van Handen in
Huis overgenomen worden. Tandem doet de bemiddeling voor
deze organisatie.
Meer informatie over de ondersteuning van Tandem is te vinden op www.tandemzorg.nl of u
kunt bellen met 023-89 10 610.

* Getallen uit een onderzoek dat begin 2009 officieel uitkomt. Dit onderzoek is een herziening van
het onderzoek uit 2002
die u kunt vinden in de
publicatie Mantelzorg in
getallen van het SCP.
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Vorst speelt club parten

En weer geen voetbal bij VEW…
Heemstede - De start van de
competitie na de winterstop
heeft alweer een week vertraging opgelopen. De KNVB had
alle wedstrijden voor zaterdag
en zondag in West-1 en West2 er snel uitgehaald. Door de
vorst, ongeveer 20 cm in de
grond, kon het water niet weg.
Zaterdag 24 januari verwacht je
dan en vol programma, dat was
niet het geval. Van de zes senioren elftallen zijn er vier elftal-

len vrij. Misschien wordt er nog
wat ingelast.
Het programma voor zaterdag
24 januari:
Kennemerland-3- VEW-3
Bloemendaal-4- VEW-5
VEW-a- Zaanlandia-a
Ripperda-c- VEW-c1
SCW-c- VEW-c2
VEW-me- Buitenveld-me
KHFC-e- VEW-e1
VEW-e2- Overbos-e
KHFC-e- VEW-e3

14.45 uur
12.00 uur
10.00 uur
13.00 uur
10.30 uur
11.30 uur
10.00 uur
09.30 uur
11.30 uur

Badminton in de regio

Duinwijck haalt playoffs
Regio - Badmintonclub Duinwijck staat na de overwinning
op Almere afgelopen zaterdag
met een ruime voorsprong van
zes punten bovenaan in de Eredivisie. Met nog een speelronde
te gaan, kan de Haarlemse club
zich opmaken voor de playoffs
om het landskampioenschap.
Duinwijck treft waarschijnlijk
landskampioen BC Amersfoort
in de halve finale.
Duinwijck 2, 3 en 4 hebben ook
een voortvarend seizoen achter
de rug. Duinwijck 2 hoopt volgende week kampioen te worden in de eerste divisie. Duinwijck 3 en 4 komen na hun promotie volgend seizoen ook uit in de
eerste divisie. Dit is samen met
de hoofdmacht in de Eredivisie een unieke situatie. De halve finales van de playoffs vinden plaats op 5 en 7 februari.
De finale wordt op 15 maart gespeeld.
De overwinning van team 1 in
en tegen Almere kwam echter
moeizaam tot stand. Ruud Bosch
was niet beschikbaar vanwege
een oude kniekwetsuur en Karina de Wit lag nog in de lappenmand, maar wilde wel een dubbel spelen. Coaches Rob Ridder

en Wim Fisscher moesten dan
ook creatief omgaan met de opstelling. Duinwijck startte voortvarend. De Almeerse ploeg kon
niet beschikken over Rachel Howart. Het vrouwendubbelspel
van Karina met Eva had daardoor gelukkig een eenvoudige avond tegen Yvonne Sie en
invalster Yvonne Hoogland. In
het mannendubbelspel hadden
Koen Ridder en Chris Bruil alleen in de eerste game het moeilijk tegen Erik Staats en Jeroen
van Moorst, maar wonnen daarna wel vrij eenvoudig. De voorsprong kon niet vastgehouden
worden. Selena Piek verdedigde zich kranig tegen Patty Stolzenbach. In de eerste game ging
het lange tijd gelijk op, maar de
soms lange rallies vielen meestal uit in het voordeel van Patty, die in de tweede game geen
kind meer had aan de uitgebluste Selena. Jacco Arends maakte er een leuke wedstrijd van tegen Stephan Branderhorst, maar
kwam net te kort. Monique van
der Wouden werd in de eerste
game behoorlijk weggespeeld
door Yvonne Hoogland, maar
kon in de tweede game goed
terugkomen. In de beslissende

Bloemendaal-f- VEW-f1
VEW-f2- DSS-f

09.00 uur
09.30 uur.

VEW-e3 had vorige week kampioen kunnen worden maar de
wedstrijd werd afgelast. Wilt u
meer weten over VEW kijk dan
op: www.vewheemstede.nl of
neem contact op met Gerben
Jukema: g.jukema@tiscali.nl of
06-18804236.
VEW agenda: 13 februari: de zesde ronde VEW-klaverjas kompetitie. Aanvang 20.00 uur.
derde game leek er geen vuiltje aan de lucht. Monique bouwde een mooie voorsprong van
vijf punten op en zou bij 17-13
in haar voordeel toch het potje
simpel uitspelen, zou je denken.
Maar Yvonne maakte geen fout
meer en Monique begon tegen
zichzelf te vechten. Op dat scenario zat de meegekomen Duinwijckaanhang natuurlijk niet te
wachten. Gelukkig voor de Haarlemmers, kon Monique de winst
voor de poorten van de hel binnenhalen. Koen had het eenvoudig tegen Robert Kwee, zodat er
een goede 4-2 voorsprong op
het scoreboard verscheen. Het
werd een kwestie van uitspelen, zo leek het. Echter de gemengddubbelspelen liepen niet
zo voortvarend als gedacht. Selena en Jacco konden niet in hun
spel komen tegen het sterk acterende duo Erik Staats/Yvonne
Sie en verloren hun partij. Ook
Chris Bruil en Eva Krab waren
niet in beste doen tegen Jeroen
van Moorst en Patty Stolzenbach. Pas na een tactische verandering in hun spel, wisten ze
de partij en de totale winst voor
Duinwijck binnen te slepen. De
5-3 overwinning was uiteindelijk
een goede score, omdat naaste
concurrent voor de eerste positie, Van Zundert Velo, punten liet
liggen in Amersfoort. Amersfoort
won met 5-3.

Excursie Rembrandthuis Amsterdam (55+)
Heemstede - Toen Rembrandt in 1639 aan de Jodenbreestraat kwam wonen kon
hij niet bedenken dat eeuwen
later in zijn woonhuis veel van
zijn etsen tentoongesteld zouden worden.
Achter de eikenhouten deur
en rode luiken van het Rembrandthuis verzamelde de gevierde kunstenaar een adembenemende collectie schilderijen, prenten, rariteiten en andere kunstvoorwerpen. Ook werden tientallen 17e eeuwse kunstenaars opgeleid in zijn grote atelier. Rembrandt woonde
en werkte in zijn huis aan de
Jodenbreestraat bijna 20 jaar
van zijn leven.
Naast de gebruikelijke tentoonstelling van leven en wer-

ken van Rembrandt is er nu
een belangrijke expositie van
schilderijen en tekeningen van
één van Rembrandts tijdgenoten Jacob Adriaansz Backer,
vooral beroemd om zijn portretten.
Hij was één van de meest succesvolle en invloedrijke Hollandse schilders van de Gouden Eeuw, die behoorde tot de
schilderselite van Amsterdam.
Zo beroemd echter, als Backer
was in zijn eigen tijd, zo onbekend is hij nu. Het feit dat men
dacht dat hij een leerling was
van Rembrandt belemmerde
het zicht op hem als toonaangevend en vernieuwend kunstenaar.
Met behulp van een audiotour
wandelt u langs de werken van

twee briljante Hollandse kunstenaars.
Er wordt gereisd met openbaar
vervoer.
We verzamelen op dinsdag 27
januari om 9.15 uur in de hal
van station Heemstede.
Kosten: 12,50 euro – MK 4,50
euro (inclusief audiotour, entree, tentoonstellingstoeslag,
begeleiding en organisatiekosten, exclusief reiskosten en
consumpties).
Opgeven kan door middel van
betalen uiterlijk donderdag 22
januari bij de receptie van Casca de Luifel, Herenweg 96,
Heemstede op werkdagen van
9 – 12 uur.
Vergeet u niet uw museum-,
korting- of strippenkaart mee
te nemen?

Renee Bouman turnt
zich naar de regiofinale
Heemstede - Vier turnsters van
GSV Heemstede mochten op
zondag 18 januari hun tweede
wedstrijd van het seizoen turnen. Deze wedstrijd hadden we
als vereniging de organisatie en
dankzij alle ouders is er een goede wedstrijd in elkaar gedraaid.
Maya Ouwehand mocht als eerste turnster tegen 40 andere
meisjes de strijd aangaan. Op de
balk had ze een slecht begin, al
na de opsprong verloor ze haar
evenwicht en ging van de balk
af. Na de koprol nog een tussenlanding op de mat en de kansen zijn eigenlijk al verkeken. Ze
maakt nog wel een mooie handstand op de balk en een goede
overslag als afsprong, maar de
jury kon er niet meer dan een
6.40 voor geven. Met de vloeroefening maakte ze het weer
helemaal goed. Perfecte timing,
mooie sprongen en uitstekende series maakten de oefening
heel mooi. Goed voor een 8.20.
Ook de overslag over de pegasus was geen probleem, ook
hier een 8.20. Maar helaas ging
het bij de brug weer mis. Na de
buikdraai kon Maya zich niet
steunend houden en ging ze van
de ligger af. Ook het ophurken
ging niet zoals het moest, dus
voor Maya helaas geen doorstroming voor de volgende wedstrijd.
Om 12.30 uur was het de beurt

aan de pupillen II. Hier deden
van GSV Renee Bouman, Willemijn van Deventer en Wen Shao
van de Vijver mee in niveau 10.
Deze meisjes hebben nog een
verplichte oefenstof met een
paar keuze elementen, waardoor
ze vrijwel dezelfde oefening turnen. De vloer was het eerste
toestel. Alle drie turnden ze een
goede oefening. Willemijn opende haar oefening met een schitterende arabier flickflack. Hierna de sprong, een overslag over
de pegasus. Weer alle drie een
dikke 8. Maar bij de brug kwamen de eerste haperingen. Wen
Shao viel eraf bij het ophurken,
en kreeg daardoor niet de moed
om de salto eraf te maken, maar
er werd toch een 8.0 voor gegeven. Ook Renee had niet het
lef om een salto te doen. Alleen
Willemijn turnde een hele brugoefening, met een 9.15 als score. Bij de balk gingen zowel Wen
Shao als Willemijn van de balk af
en Renee maakt hier haar oefening helemaal af. Met als laagste
score een 8.40 heeft Renee weer
een vijfde plek binnengehaald.
Mede door de vorige wedstrijd
behoort Renee tot de gelukkigen
die doorstroomt naar de regiofinale. Dank wordt gericht aan alle ouders en jurymeisjes die geholpen hebben om de wedstrijd
tot stand te brengen.
Monique Marchand

Cursus Zelfverdediging
(8-11 jaar/11-14 jaar) bij Casca
Heemstede - Bij Casca starten
weer cursussen zelfverdediging
voor meisjes en jongens. In deze
cursus leer je jezelf te verdedigen en je daardoor sterk en veilig te voelen. De kinderen en tieners leren op een sportieve manier hun zelfvertrouwen te vergroten. En krijgen ervaring met
een aantal vechttechnieken. Docente Sabenim Paulien van Bruggen is op jonge leeftijd al begonnen met Taekwon-do en later
Hwarang-do. Ze heeft in ZuidKorea van grootmeester Kim vele gevechtskunsten geleerd.
Voor kinderen van 8-11 jaar zijn

de 6 lessen op woensdag van
16.00-17.00 uur (start 4 februari) in de gymzaal aan de Van der
Waalslaan in Heemstede. Kosten: 50,- euro.
Voor tieners van 11-14 jaar is
de cursus (6 lessen) op woensdag van 17.00-18.00 uur (start 4
februari) in de gymzaal aan de
Van der Waalslaan in Heemstede. Kosten 50,- euro.
Aanmelden kan bij Casca van
maandag t/m vrijdag van 9.0012.00 uur: telefoon 023-548 38
28 kies 1. Meer info: www.casca.nl.

Heemstede

NIEUWS

I N F O R M AT I E

V A N

D E

G E M E E N T E

H E E M S T E D E

-

2 1

J A N U A R I

2 0 0 9

Week van de Respijtzorg Noord-Holland

Even vrijaf voor de
mantelzorger

Zorgt u voor iemand in de eigen omgeving? Bijvoorbeeld voor een dementerende
partner, een gehandicapte dochter, een zoon met ADHD? Dan bent u een ‘mantelzorger’. En als mantelzorger wilt u waarschijnlijk ook wel eens vrij kunnen nemen. Om
bijvoorbeeld af en toe iets voor uzelf te doen. Of om op vakantie te gaan. Of u kunt de
zorg dan even aan een ander overlaten. Dit heet ‘vervangende zorg’ of ‘respijtzorg’.
In deze ‘Week van de respijtzorg’ (van 19 t/m 25 januari) wordt aandacht gevraagd voor
mensen die voor iemand zorgen en af en toe even vrijaf willen.
Het beroep dat op mantelzorgers wordt
gedaan, is de laatste jaren toegenomen.
Daarnaast is het de wens van mantelzorgers
zelf om zo lang mogelijk voor de zieke of
gehandicapte te kunnen zorgen. Daarmee
wordt bijvoorbeeld opname in een instelling
voorkomen. Omdat mantelzorg zwaar en
langdurig kan zijn, lopen mantelzorgers het
risico om overbelast te raken. Respijtzorg
kan dit voorkómen. De zorg wordt tijdelijk
volledig overgenomen, zodat de mantelzorger wordt ontlast. En de zorg langer kan
volhouden, maar ook kan blijven deelnemen
aan de samenleving en de eigen sociale
contacten in stand kan houden.

Vormen van respijtzorg
Op verschillende manieren kunt u als mantelzorger gebruik maken van respijtzorg. In de
‘Week van de respijtzorg’ wil het college van
B&W deze mogelijkheden extra onder de
aandacht brengen. De belangrijkste vorm
van respijtzorg is ‘thuishulp’.

Thuishulp
Een vrijwilliger komt thuis om te
helpen. Bijvoorbeeld oppassen, helpen
in de huishouding, met de verzorging
of gewoon gezelschap bieden.

Andere vormen van respijtzorg zijn:
- Weekendopvang voor kinderen met
een handicap
Het kind kan een weekend in een vast
pleeggezin logeren, of in een instelling
voor bijvoorbeeld lichamelijk of verstandelijk gehandicapten.
- Vakantiedagopvang voor kinderen met
een handicap
Dienstverlenende instellingen voor mensen met een handicap organiseren deze
opvang in de schoolvakanties.
- Logeerhuizen
Hier kunnen kinderen (en soms ook
volwassenen) met een beperking een
paar nachten slapen.
- Kortverblijfhuizen
Een tijdelijke woonplek voor kinderen of
volwassenen met een verstandelijke of
meervoudige beperking die thuis wonen.
Handig voor als er thuis een zieke is,
een crisisituatie of gewoon als het gezin
eens op vakantie wil. Of als er nog geen
plaats is in de woonvorm waar het kind
naartoe wil.

www.weeekvanderespijtzorg-nh.nl
vergoed. Meestal is wel een indicatie nodig
van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

Deze organisaties kunnen overigens altijd mensen gebruiken voor het bieden van respijtzorg!

Zelf respijtzorg geven of krijgen?

Voor meer informatie over respijtzorg kunt u
contact opnemen met:
Loket Heemstede,Raadhuisplein 1 (raadhuis)
Telefoon: (023) 548 30 40, email: loket@heemstede.nl, website www.loketheemstede.nl
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van
8.30 tot 13.00 uur en ’s middags op afspraak.

Verschillende organisaties voeren respijtzorg uit:
- Tandem Informele zorg in Midden- en ZuidKennemerland, www.tandemzorg.nl
- Stichting thuiszorg gehandicapten,
www.thuiszorg-gehandicapten.nl
- Stichting Mantelzorgvervanging Nederland
(www.handeninhuis.nl)

HeemstedeMail
HeemstedeMail is de gratis berichtenservice van de gemeente. Word
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Meestal geen kosten
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Soms zijn er helemaal geen kosten, zoals
bij de inzet van een vrijwilliger in de opvang
thuis. En de respijtzorg in een vakantieopvang of logeerhuis kan vaak worden

en ontvang periodiek een e-mail-
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• Beleid ontheffing bestemmings
plan tuinkisten voortuinen

de gemeente.

• Wet milieubeheer

Adresgegevens & openingstijden
Publieksbalie (voorheen burgerzaken)
Maandag tot en met woensdag van 08.30 - 17.00 uur, Donderdag van 08.30 - 19.30 uur,
Vrijdag van 08.30 - 13.00 uur
Voor ondertrouw/partnerschapsregistratie, erkenning van (ongeboren) kinderen en naturalisatie
moet u vooraf eerst een afspraak maken.
Bouw- en Woningtoezicht (BWT)
Maandag t/m donderdag van 08.30 - 17.00 uur, Vrijdag van 08.30 - 13.00 uur
Op afspraak: de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag tot 13.00 uur) en donderdagavond tussen
17.00 - 19.30 uur.

Raadhuis: Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Telefoon (023) 548 58 68.
Fax (023) 548 57 00. E-mail: gemeente@heemstede.nl Website: www.heemstede.nl
Sociale Zaken
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur. Op afspraak: de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag
tot 13.00 uur)
Loket Heemstede
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur. Op afspraak: de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag tot
13.00 uur). U kunt ook een afspraak maken voor een huisbezoek.
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digitaal
Vanaf 3 februari ligt er geen woningkrant meer in de hal van het raadhuis; het woningaanbod is alleen
nog in te zien via internet.
Woningzoekenden, die niet beschikken over een computer, kunnen nog
wel een geprinte versie van het
woningaanbod afhalen bij de balie
van het raadhuis.
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Eenmalige uitkering van € 50 netto voor minima

Mogelijk komt ook ú in aanmerking
Het Rijk heeft in december een netto
extra bijdrage van € 50 beschikbaar
gesteld voor huishoudens met een laag
inkomen (lager dan 120% van de
bijstandsnorm). Mensen die in 2008 een
bijstandsuitkering, bijzondere bijstand
of een andere toelage voor minima
hebben ontvangen, kregen de € 50 in
december automatisch.

bekend bij de Intergemeentelijke Afdeling
Sociale Zaken? Mogelijk heeft u ook recht op
de extra bijdrage van € 50 netto. Kijk op www.
iasz.nl of en hoe u in aanmerking komt voor
deze eenmalige uitkering. U kunt ook contact
opnemen met de IASZ, Raadhuisplein 1,
Heemstede,
telefoon
(023) 548 58 68.

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

Agenda
Vergadering gemeenteraad
De gemeenteraad van Heemstede houdt een openbare vergadering op 29 januari a.s. om
20.00 uur in het gemeentehuis. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.
Op de agenda:
• Begroting STOPOZ 2009 (hamerpunt)
• Beleidsuitgangspunten toekomstige bestemmingsplannen (hamerpunt)
Kijk op www.heemstede.nl voor de volledige agenda en gerelateerde raadsstukken. Meer
weten? Neem contact op met de raadsgriffie, telefoon (023) 5485646, of e-mail: raadsgriffier@heemstede.nl.

Beleid ontheffing bestemmingsplan tuinkisten voortuinen
Onze bestemmingsplannen laten in de meeste gevallen vrijwel geen bebouwing in voortuinen toe.
Het college van B&W kan hiervoor ontheffing van het bestemmingsplan verlenen. Hiermee gaan
wij uiterst terughoudend om. Voor tuinkisten in de voortuinen verlenen wij tot op heden geen
ontheffing. Gebleken is dat er vaak behoefte is aan een beperkte bergingsruimte in de voortuinen.
Het gaat dan vooral om de berging van fietsen. Wij willen aan deze behoefte tegemoet komen in die
gevallen dat een bergingsruimte in de voortuin de enige reële mogelijkheid is.
Daarom heeft het college op 23 december 2008 beleid vastgesteld voor ontheffing van
bestemmingsplannen aan de voorkant bij woningen, inhoudende dat ontheffing wordt verleend
voor één tuinkist per woning op de bestemming “tuin” niet hoger dan 1,3 meter gemeten vanaf het
maaiveld en niet groter dan 4 m2. De woning mag voorts niet voorzien zijn van een achterom of
een direct vanaf de openbare weg te bereiken berging en het bouwwerk moet voldoen aan de
redelijke eisen van welstand. Wij merken op dat voor ontheffing van het bestemmingsplan een
procedure moet worden doorlopen, waarbij het bouwplan zes weken ter inzage wordt gelegd,
gedurende welke periode belanghebbenden zienswijzen in kunnen dienen. Van beleidsregels kan
in bijzondere gevallen gemotiveerd worden afgeweken.

Loket Heemstede
Heemstede heeft één centrale plek waar u
voor al uw vragen op het gebied van wonen,
zorg en welzijn terecht kunt, namelijk Loket
Heemstede aan het Raadhuisplein 1. Of
het nu gaat om het aanvragen van een
voorziening in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (zoals hulp bij
het huishouden, OV-taxi, aanpassingen in
de woning of een rolstoel) of om informatie
en advies, wij helpen u graag verder.

Iedere werkdag tussen 08.30 en 13.00 uur
kunt u, zonder afspraak, bij het Loket
langskomen. U kunt ons ook bellen om uw
vraag te stellen.
Loket Heemstede
Raadhuis, Raadhuisplein 1
Telefoon (023) 548 30 40
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag
van 08.30 tot 13.00 uur.

Wet Milieubeheer
Meldingen
De directeur van de Milieudienst IJmond maakt namens burgemeester en wethouders van
Heemstede bekend dat in 2008 de volgende bedrijven een melding van het oprichten of
veranderen van de inrichting hebben gedaan ter uitvoering van het Besluit algemene regels
voor inrichtingen milieubeheer ex artikel 8.40 en 8.41 van de Wet milieubeheer.

Naam

Adres

Bergbezinkbassin

Mozartkade 1

Bergbezinkbassin gemeente
Heemstede

Alberdingk Thijmlaan ong

De Klokkenmaker van Heemstede

Jacob van Campenstraat 18

Flamingo Casino Heemstede

Binnenweg 21

Loodgietersbedrijf Juffermans

Cruquiusweg 116A

Romeijn Tandartspraktijk

Herenweg 103 A8

Scan Studio

Herenweg 29K

Ontwerpbesluit voor vaststelling hogere waarden
SEIN terrein wegverkeerslawaai te Heemstede
De directeur van de Milieudienst IJmond maakt namens het college van B&W van
Heemstede bekend, dat zij het voornemen heeft voor appartementen SEIN-terrein een
hogere waarde vast te stellen vanwege het wegverkeerslawaai Glipperdreef te Heemstede.
De ontwerpbeschikking ligt vanaf 21 januari 2009 gedurende zes weken ter inzage op het
raadhuis van Heemstede en bij de Milieudienst IJmond. Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen over
het ontwerpbesluit bij de directeur van de Milieudienst IJmond, Postbus 325, 1940 AH
Beverwijk. Het ontwerpverzoek hogere waarden ligt ter inzage bij de Milieudienst IJmond
aan de Wijckermolen 2 te Beverwijk tussen 09.00 en 17.00 uur. Voor het inbrengen van mondelinge zienswijzen en voor een gedachtewisseling over de ontwerpbeschikking kan telefonisch een afspraak worden gemaakt via het secretariaat van de Milieudienst IJmond, bereikbaar op het volgende nummer: 0251 – 26 38 63.

Agenda’s en
verslagen van de gemeenteraad?
www.heemstede.nl
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Bouwplannen
Aanvragen bouwvergunning
2008.106
2009.005
2009.008
2009.009
2009.010

het plaatsen van een dakopbouw
het plaatsen van 3 ramen en wijziging afwerking
van de gevels
het uitbreiden van een woonhuis
het plaatsen van een dakkapel op het zijgeveldakvlak
het vergroten van een dakkapel op het voorgeveldakvlak

Valkenburgerlaan 53
N.K.J. v. Waasplein 9
Meer en Boslaan 36
Jan van Gentlaan 4
Troelstralaan 11

Aanvraag reguliere bouwvergunningen 1e fase
2008.065
2009.011

het uitbreiden van een woonhuis
het plaatsen van een hekwerk

Sportparklaan 57
Herenweg 57 + 59

De bovenstaande aanvragen liggen van maandag tot en met donderdag 08.30 – 17.00 uur
en op vrijdag van 08.30 – 13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht
(Raadhuisplein 1).

Verleende lichte bouwvergunning (verzonden 16 januari 2009)
2009.001

het plaatsen van een zonnescherm

vervangende nieuwbouw voor 40 plaatsen voor
SEIN terrein Meer & Bosch

Achterweg 1-9

Verleende reguliere bouwvergunning (verzonden 16 januari 2009)
2008.317
2008.331

meerwerkopties bij project Schollevaarlaan
(18 woningen & 3 appartementen)
het plaatsen van reclame

Schollevaarlaan 19-59
Herenweg 55

De bovenstaande vergunningen liggen van 08.30 - 17.00 uur en op vrijdag van
08.30 – 13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht (Raadhuisplein 1).
Belanghebbenden kunnen hiertegen bezwaar maken. Zie kader.

Verleende reguliere bouwvergunning (verzonden 16 januari 2009)
2008.229
2008.284

het uitbreiden van een woonhuis
het uitbreiden van een woonhuis

Javalaan 50
Camplaan 49

De bovenstaande vergunningen liggen van 08.30 - 17.00 uur en op vrijdag van
08.30 – 13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht (Raadhuisplein 1).
Belanghebbenden kunnen hiertegen in beroep gaan bij de rechtbank Haarlem. Zie kader.

Verleende sloopvergunningen (verzonden 16 januari 2009)
2009.901
2009.937

het verwijderen van asbest
het verwijderen van asbest

-
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Aan deze kapvergunning zijn op basis van artikel 4.3.5 van de APV de volgende bijzondere
vergunningsvoorschriften verbonden:
- De vergunning is pas van kracht met ingang van de dag na de dag waarop de bezwaartermijn afloopt. Indien gedurende de bezwaartermijn een verzoek om voorlopige voorziening
is gedaan, wordt de vergunning niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.
- Vóór 31 maart van het jaar na de herinrichting van het terrein dienen minimaal 8 bomen van
de 2e grootte te worden geplant op het terrein met een stamomtrek van 20/25 cm. Indien
één of meer van de geplante bomen niet aanslaan, dienen ze vóór 31 maart van het jaar na
aanplant vervangen te worden door eenzelfde boom met een gelijke stamomtrek.
Het besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 21 januari 2009 zes weken ter inzage
in de hal van het raadhuis aan de Raadhuisplein 1. U kunt tegen dit besluit bezwaar maken.

Evenement
Op 9 januari 2009 heeft de burgemeester besloten, op grond van artikel 5.2.4. van de
Algemene Plaatselijke Verordening, een vergunning te verlenen aan de Winkeliersvereniging
“Winkelcentrum Heemstede” voor het houden van een voorjaarsmarkt op de Binnenweg en
de Raadhuisstraat op zondag 19 april 2009 van 11.00 uur tot 17.00 uur.

Binnenweg 82

Verleende reguliere bouwvergunning (verzonden 13 januari 2009)
2008.273

H E E M S T E D E

Overijssellaan 49
Overijssellaan 101

De bovenstaande vergunningen liggen van 08.30 - 17.00 uur en op vrijdag van
08.30 – 13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht (Raadhuisplein 1).
Belanghebbenden kunnen hiertegen bezwaar maken. Zie kader.

Tevens is, overeenkomstig artikel 17 van de Wegenverkeerswet juncto artikel 34 van het
Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, toestemming gegeven het
weggedeelte van de kruising Raadhuisstraat/Provinciënlaan tot de kruising Bronsteeweg/
Koediefslaan ten behoeve van de voorjaarsmarkt af te sluiten.
Indien u meer informatie wenst kunt u contact opnemen met de afdeling Algemene &
Juridische Zaken, tel. 023-548 56 07.

Online afspraak maken met
Burgerzaken?
www.heemstede.nl
Verkeersbesluit
• Het aanwijzen van een parkeerplaats nabij de woning Vijfherenstraat 20 als gereser veerde
gehandicaptenparkeerplaats ten behoeve van de bewoonster.
(verzonden 14 januari 2009).
Het besluit ligt vanaf 22 januari 2009 zes weken ter inzage.
U kunt hiertegen bezwaar maken. Door het indienen van een bezwaar wordt dit besluit niet
opgeschort. Bij een spoedeisend belang kan degene die een bezwaarschrift heeft ingediend
een voorlopige voorziening vragen aan de president van de rechtbank, sector bestuursrecht,
postbus 1621, 2003 BR te Haarlem. Bij het indienen van een verzoek om voorlopige
voorziening moeten griffierechten worden betaald.

Gemeentegids online?
www.heemstede.nl

Kapvergunningen
Er is een kapvergunning verleend voor:
Het kappen van 17 diverse bomen op het perceel van het Van Lent terrein, kadastraal
bekend Gemeente Heemstede sectie A 09760, eigendom van Crayenborgh Belegging B.V.
De bomen moeten gekapt worden in verband met de toekomstige herinrichting van het
gebied tot woonwijk.

Zoekt u een vrijwilligersbaan of klus?
Heeft uw organisatie vacatures voor
vrijwilligers? Heeft u vragen over arbeidsvoorwaarden, rechten en plichten? Of
zoekt u een goede cursus/workshop voor
uw vrijwilliger(s)? Dan kunt u terecht bij het
steunpunt Vrijwilligerswerk Heemstede!
p/a Cascade 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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Werk aan de weg

Sportparklaan
tot 7 februari 2009
Tot 7 februari 2009 worden de fietspaden langs de Sportparklaan op een aantal plaatsen
hersteld.Fietsers kunnen hinder van deze werkzaamheden ondervinden en worden, waar
nodig, ter plekke omgeleid.

Bernard Zweerslaan/ Mozartkade/Johannes Verhulstlaan
tot maart 2009
Tot maart 2009 is het deel van de Mozartkade, ter hoogte van de Beatrixschool, afgesloten
voor alle verkeer. Het afgesloten gedeelte is met wegafzettingen en bebording aangegeven.
De afsluiting heeft te maken met het verplanten van bomen en het plaatsen van damwanden.
Bestemmingsverkeer voor de Bernard Zweerslaan en Johannes Verhulstlaan kan hinder
van deze werkzaamheden ondervinden.
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Meldpunt overlast

Burgemeester Van Lennepweg
tot 30 januari 2009
Tot 30 januari 2009 worden de trottoirs langs de Burgemeester Van Lennepweg op een aantal
plaatsen hersteld. Zowel voetgangers als wegverkeer kunnen hinder van deze werkzaamheden
ondervinden.

-

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

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

Overlast
Ook overlast van zaken als vandalisme en geluidshinder kunt u doorgeven aan het meldpunt. Voor een effectieve aanpak van dit soort meldingen is het belangrijk dat u
altijd eerst contact opneemt met de politie. Bel hiervoor naar de meldkamer van de
politie: 0900-8844 (in gevallen van acute nood belt u het alarmnummer 112). Als de overlast structureel is én u vindt dat uw melding aan de politie onvoldoende resultaat heeft,
neem dan contact op met het meldpunt van de gemeente. De gemeente zal uw melding
dan afstemmen met de betrokken instanties en u van de voortgang op de hoogte houden.

Melden via www.heemstede.nl
Glipperweg, tussen Kemphaanlaan en grens Bennebroek
tot april 2009
Tot medio maart 2009 is de oostelijke rijbaan van de Glipperweg tussen de Kemphaanlaan
en de grens met Bennebroek afgesloten. Verkeer richting Bennebroek kan van de weg
gebruikmaken. Autoverkeer richting Heemstede wordt omgeleid via de Herenweg. Fietsers
kunnen in beide richtingen gebruik blijven maken van de Glipperweg. Voor het openbaar
vervoer worden alternatieve opstapplaatsen bij de haltes aangegeven. De werkzaamheden
betreffen het vervangen van het riool en de aanleg van vrijliggende fietspaden.

Crayenestersingel, ter hoogte van Crayenesterschool
tot en met april 2009
Tot en met april 2009 is het deel van de Crayenestersingel voor de Crayenesterschool
afgesloten voor alle verkeer. De school is alleen voor voetgangers bereikbaar vanaf de
Lanckhorstlaan. De afsluiting heeft te maken met bouwwerkzaamheden bij de
Crayenesterschool.

Geef uw melding bij voorkeur door via de website van de gemeente (www.heemstede.nl).
Dit garandeert een snelle en effectieve aanpak. Maak hiervoor gebruik van het
speciale meldformulier op de website (rubriek: Wonen en woonomgeving > Meldpunt
overlast). Wanneer u uw e-mailadres (of telefoonnummer) invult houden wij u op de hoogte van de afhandeling. Indien u geen toegang heeft tot het internet, kunt u tijdens
openingstijden ook het meldnummer van de gemeente bellen: (023) - 548 57 62. Buiten deze
tijden en in het weekeinde vindt doorschakeling plaats naar een telefoonbeantwoorder.

24 uur per dag,
7 dagen per week, 365 dagen per jaar
www.heemstede.nl

Bezwaar maken of uw mening/zienswijze kenbaar maken

Vaartuig zonder melding in gemeentelijke haven
Op grond van artikel 8, eerste lid, van de Verordening op het gebruik van openbare havens en
binnenwateren moet de gezagvoerder die met zijn vaartuig ligplaats inneemt in de gemeentelijke
haven de aankomst van zijn vaartuig binnen 24 uur melden aan burgemeester en wethouders.
De gezagvoerder van het navolgende vaartuig wordt dringend verzocht zich per direct te melden bij bureau Handhaving van de gemeente Heemstede op telefoonnummer (023) 548 56 30:
- wit, naamloos, vaartuig, type kajuit/zeilboot, met gedeeltelijke opbouw met bruine deur,
lengte ongeveer 7 meter, gelegen in de gemeentelijke haven aan de zijde van de
Havenstraat.
Indien de gezagvoerder van bovengenoemd vaartuig zich niet binnen 14 dagen na deze
publicatie heeft gemeld bij bureau Handhaving noch met zijn vaartuig uit Heemstede is
vertrokken, zullen burgemeester en wethouders bestuursdwang toepassen en het vaartuig
laten verwijderen. Het vaartuig kan dan worden weggesleept en voor een periode van 13
weken worden opgeslagen bij de bewaarhaven te Amsterdam. De gezagvoerder kan zijn
vaartuig binnen die periode terug ontvangen na betaling van de kosten die zijn gemoeid met
de uitoefening van de bestuursdwang. Indien het vaartuig niet wordt opgehaald binnen
bovengenoemde periode dan zullen burgemeester en wethouders overwegen om het vaartuig
openbaar te verkopen.

Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen een door de gemeente genomen besluit door binnen
zes weken na de verzenddatum, een gemotiveerd bezwaarschrift te richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Een bezwaar moet zijn ondertekend en zijn
voorzien van naam en adres, datum, een duidelijke verwijzing naar het besluit en de reden van bezwaar.
Over onderwerpen waarover nog geen beslissing is genomen, kunt u uw mening/zienswijze aan de
gemeente kenbaar maken (m.u.v. de aanvragen onder bouwplannen). Richt hiertoe binnen de termijn
van terinzagelegging, schriftelijk uw reactie aan het college van burgemeester en wethouders,
Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Uw reactie zal bij de besluitvorming worden betrokken.
Meer weten?
Neem contact op met de gemeente, telefoon (023) 548 58 68 of e-mail: gemeente@heemstede.nl.

Beroep
U kunt, als u belanghebbende bent, op grond van de Algemene wet bestuursrecht beroep aantekenen bij
de rechtbank Haarlem wanneer u in een voorfase zienswijzen heeft ingediend of wanneer u niet verweten kan worden geen zienswijzen te hebben ingediend. Richt uw beroepschrift binnen zes weken na
dag van verzending van het besluit aan: Rechtbank Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003
BR Haarlem. Een beroepschrift moet zijn ondertekend en zijn voorzien van naam en adres, datum, een
omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt en de reden van beroep. Bij het 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).

