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Sponsorzwemmen voor Haïti
Heemstede - Iedereen heeft 
ze gezien, de verschrikkelijke 
beelden van de situatie na de 
aardbeving op het eiland Haï-
ti. Ook kinderen kijken naar het 
(jeugd)journaal en trekken zich 
het lot aan van de vele leeftijds-
genootjes die gewond zijn ge-
raakt, geen huis meer hebben, 
soms zelfs geen vader of moe-
der. En ook zij willen natuurlijk 
graag helpen.
Zwembad Groenendaal aan 
de Sportparklaan wil ook haar 
steentje bijdragen en samen met 
de kinderen geld ophalen. Maan-
dag 25 januari jl. is een spon-
soractie van start gegaan. De-
ze duurt nog t/m 5 februari. Ge-
durende 14 dagen kunnen ou-
ders, opa’s, oma’s, buren, maar 
ook bedrijven kinderen sponso-
ren die baantjes gaan zwemmen. 
Tijdens het wekelijkse school-
zwemmen krijgen de kinderen 

deze keer niet de gewone lessen 
op buik of rug, borstcrawl of wa-
tertrappen, maar mogen ze zo-
veel mogelijk baantjes zwem-
men. Met elk gezwommen baan-
tje wordt geld verdiend! Geld 
voor de kinderen van Haïti!
Misschien dat de Heemsteed-
se bedrijven wel een steentje 
willen bijdragen door het be-
drag van een kind te verdubbe-
len? Sportplaza Groenendaal is 
blij met ieder initiatief, of dat nu 
particulier of zakelijk is. Natuur-
lijk mogen de kinderen worden 
aangemoedigd. De schoolzwem-
lessen zijn op maandag, dinsdag, 
donderdag, vrijdag van 13.00 tot 
15.00 uur. Het bedrag wordt na-
tuurlijk bekend gemaakt en door 
Sportplaza Groenendaal over-
gemaakt op giro 555. Voor meer 
informatie kunt u bellen met Jan 
Hopman of Mieke van der Voort, 
tel: 5292072.
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Oude Slotbewoners Tine en
Jan van de Reep nemen afscheid
Heemstede – De “Oude 
Slot”bewoners Jan en Tine van 
de Reep nemen samen afscheid 
van de gemeentelijke organisa-
tie van Heemstede. Zij waren sa-
men de “oude”  hiermee wordt 
bedoeld de “vroegere” bewoners 
van het “Oude” Slot. Waar Jan in 
1977 als beheerder werd aange-
steld. Daarvoor werkte hij al eni-
ge tijd bij de gemeente als me-
dewerker van de Interne Zaken. 
Jan en Tine werden de slotbe-
woners en hadden met hun kin-
deren een mooie tijd. Er moest 
aangepakt worden, want er was 
echt niks op het gebied van to-
neel of kunst. Herman Barde-
loos was de programmeur en al 
snel werden er veertig voorstel-
lingen en tien tentoonstellingen 
gehouden. In de zomertijd wer-
den er op het thema van Ot en 
Sien buitenspelen voor de kin-
deren georganiseerd. Met de 
Vrienden van het Oude Slot wer-
den de programma`s nog aan-
trekkelijker. Er kwamen literaire 
avonden, cabaret, klassieke mu-
ziek en tentoonstellingen met 
hedendaagse kunst. De kunst-
bussen kwamen en grote na-
men hielden hun try-outs in de 
zaal van het Oude Slot. Jan volg-
de die ontwikkeling door cur-
sussen licht en theatertech-
niek te gaan volgen en diverse 
kunstcursussen. Ook verdiepte 
hij zich in de artiesten die optra-
den. Als Hella Haase komt, moet 
je toch weten wat ze geschre-
ven heeft en van Brigitte Kaan-
dorp moet je toch minstens we-
ten waar zij haar grappen van-
daan haalt. Leuke ontmoetin-
gen met Jan Wolkers en Adriaan 
van Dis om maar achteloos wat 
namen te noemen. Hij begelei-
de zeker 2000 voorstellingen in 
die jaren, een fantastische tijd. 
Met commerciële activiteiten als 
bruiloften, feesten en partijen 
haalde hij geld binnen, daar was 
Tine de partyleidster. Zij had een 
ruime ervaring opgedaan bij ca-
teringbedrijven en met de hore-
caopleiding van Jan erbij, vorm-
den  zij het ideale echtpaar voor 
de ontvangsten. Druk, leuk, af-
wisselend tot 2003 toen het Ou-
de Slot geprivatiseerd werd. 

Begraafplaats
Tine werd gastvrouw in facili-
taire dienst van de gemeente 
en Jan ging het serviceloket op 
de begraafplaats opzetten. Geen 
grotere tegenstelling te beden-
ken, maar net als 26 jaar gele-
den hij met niks begon, heeft hij 

de administratie van de begraaf-
plaats op orde gebracht, zodat 
mensen antwoord konden krij-
gen op hun vragen. Aanvanke-
lijk zag hij op tegen het maken 
van een nieuwe opzet van de 
begraafplaats, maar de samen-
werking met de twee medewer-
kers, Roel Hoogendoorn en Jos 
Willemse, maakte de overstap 
gemakkelijker. Met het actuali-
seren van de gravenadministra-
tie, het opzetten van het digita-
le loket, de contacten met uit-
vaartondernemers en steenhou-
wers, Jan ging de uitdaging aan. 
Het onderhouden van contac-
ten met nabestaanden, het be-
geleiden van ernstig zieke men-
sen die een plekje uitzochten, 
zijn dienstverlenende instelling 
kwam hem goed van pas. Tine 
vindt het best een vreemd ge-
voel dat zij op 2 februari in de 
Burgerzaal van het raadhuis zè-
lf de hoofdpersoon is bij hun af-
scheidsreceptie, die de gemeen-
te aanbiedt aan de vroegere 
slotbewoners. Waar zij de laat-
ste jaren altijd zelf op de achter-
grond recepties, partijen en zelfs 
trouwerijen op locatie  zoals op 
het vertrouwde Oude Slot goed 

lieten verlopen met het team 
van de facilitaire dienst, nu is al-
le belangstelling voor hen zelf.  
De afscheidsreceptie is op 2  
februari vanaf 16.00 uur in de 
Burgerzaal van het raadhuis, 
waar iedereen van harte wel-
kom is.
Ton van den Brink 

Havenstraat 51
Tel. 023-5285950

&

BIJ KUNST

Geopend van
16.00-22.00 uur
Dinsdag gesloten

STOMERIJ EN
WASSERIJ

depot
SIGAREN

SPECIAALZAAK
PAUL MANS

Zandvoortselaan 157
Heemstede

Tel. 023-5242809

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

5.50

V.I.B.’s
4 stuks

met GRAtIs
bieslook-uien saus

www.heemsteder.nl



 

pagina 2 de Heemsteder - 27 januari 2010

Verschijnt woensdag

EDITIE 5:
HEEmsTEDE
BEnnEBroEk
HaarlEm-ZuID

Informatie 
advertentie-tarieven:
Tel. 0297-368671
mobiel 0650-284402

aanleveren van advertentie
aanlever@heemsteder.nl

Bladmanager/redactie:
Joke van der Zee
mobiel 0650-284402

aanleveren van kopij
redactie@heemsteder.nl

Correspondenten:
Ton van den Brink
Mirjam Goossens
Eric van Westerloo

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

EDITIE 5
oPlaag 17.575

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

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

WWW.HEEmsTEDEr.nl
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        Toegift
Bennebroek – En weer was er sneeuw! Sommige mensen hadden er 
al een beetje genoeg van; andere verwelkomden de bescheiden witte 
deken met enthousiasme. Zoals hier op de foto is te zien van Hedy de 
Bats uit de Van Gendtlaan. Op de foto Alexandra (De Bats) en buur-
jongen Senne.

Vervanging van nieuwe stenen op de
Binnenweg en andere collegebesluiten...
Heemstede - Het college van 
Burgemeester en Wethouders 
hebben besloten een over-
schot op de rekening voor 
kunstaankopen te benutten 
om een aantal gemeentelijke 
monumenten te herstellen. Er 
blijken in Heemstede nogal 
wat monumenten, door ver-
schillende oorzaken, scha-
de te hebben opgelopen. Het 
jaarlijks beschikbare bud-
get is ontoereikend, vandaar 
dat er nu eenmalig extra geld 
wordt ingezet. 

Meer drinkers?
In Heemstede blijkt dat de in-
woners per hoofd van de be-
volking gemiddeld het meeste 
glas hebben aangeleverd bij de 
reiniging. Hiervoor heeft de ge-
meente een prijs gekregen. Zou 
de gemiddelde Heemstedenaar 
ook meer drinken dan in an-
dere gemeenten? De prijs (een 
geldbedrag) wordt nu ingezet 
om bij de omwisseling van een 

grote rolcontainer (240ltr) voor 
een kleintje (120ltr) er een kor-
ting van  25 euro wordt gege-
ven. Als de oude grote rolemmer 
nog van goede kwaliteit is doet 
de Meerlanden daar nog eens 
25 euro bij, waardoor de klei-
ne rolemmer gratis is te verkrij-
gen. De gemeente hoopt hier-
mee het scheiden van het afval 
verder te stimuleren. Als echt al 
het glas, papier, karton en GFT-
afval wordt gescheiden zou een 
240ltr container uit het straat-
beeld kunnen verdwijnen.
De actie loopt tot 1 april 2010 tot 
voorlopig een maximum van 100 
om te ruilen emmers.

Andere steen
Het college gaat de raad voor-
stellen de kleine donkere steen-
tjes op de juist gerenoveerde 
Binnenweg te vervangen door 
een ander type met een groter 
kleurverschil ten opzichte van 
de rest van de straat. Bij de aan-
schaf bleek het kleurverschil 

voldoende, maar nu blijkt dat 
het doel, duidelijk onderscheid 
tussen rijbaan en fietsstrook, 
niet wordt bereikt.
Dat dit niet eerder is opge-
merkt is merkwaardig. Pas toen 
de raadsleden een rondgang 
maakten over het gerenoveerde 
deel van de Binnenweg kwam 
dit pas aan het licht.
 
Broekriem
Het college zal nog voor de ver-
kiezingen van 3 maart een lijst 
samenstellen met mogelijke be-
zuinigingen. Dit is nodig omdat 
er vanuit de Rijksoverheid min-
der geld naar de gemeente komt 
en dus de broekriem moet wor-
den aangehaald. De verschil-
lende politieke partijen kunnen 
deze lijst nog meenemen in hun 
campagne en voor de verkiezin-
gen de inwoners duidelijk ma-
ken op welke punten zij bezuini-
gingen gewenst of juist niet ge-
wenst vinden. 
Eric van Westerloo

Slopers bankjes 
kunnen rustig 
doorgaan
Op de voorpagina van de 
Heemsteder van 20 januari 
heeft u een artikel geplaatst 
over vernieling van enkele 
bankjes bij de oversteekplaats 
van speeltuin Linnaeushof.
In dit artikel wordt aan de wan-
delaars gevraagd een oogje in 
het zeil te houden en bij on-
raad de politie te bellen. Leuk 
geprobeerd, maar dit heeft 
geen enkele zin.
Je kan bellen tot je een ons 
weegt maar dan nog komt de 
politie niet!
En hierin schuilt juist het pro-
bleem, de ‘slopers’ weten 
dit ook en kunnen dus rustig 
doorgaan. Alle klachten die 
binnenkomen via de telefoon 
worden aangehoord (nog net 
wel) en terzijde geschoven, 
verder gebeurt er niets!
Ook een mooie smoes is: “blij-
ven bellen want als er vol-
doende klachten zijn kunnen 
wij wat doen.” Intussen vloeit 
de koffie rijkelijk en staan de 
klagers in de kou, dit is de 
werkelijkheid van de heden-
daagse politie. Jammergenoeg 
beseft men bij de politie niet 
dat alles wat er gesloopt wordt 
via de belasting op het bordje 
van de inwoners komt.
Bert Kruithof, Roosje Vos-
laan 3, Heemstede.

INGEZONDEN

De
Groenste!

WWW.VVDHEEMSTEDE.NL

Heemstede - Nu de sneeuw 
weg is lijkt het al een beetje 
lente te worden. De eerste 
bloemetjes die dan hun kop-
jes boven de grond steken zijn 
sneeuwklokjes. Van papier, kar-
ton en wol maken de kinderen 

bij de woensdagmiddagclub op 

3 februari zelf sneeuwklokjes. 
In een aardewerk potje staan ze 
mooi op de vensterbank of op 
tafel. 
Kinderen die niet zo van knut-
selen houden kunnen meedoen 
met een bord- of kringspel of – 

als het weer het toelaat – lekker 
buiten spelen. 
De woensdagmiddagclub is elke 
woensdag van 13.30-15.15 uur 
bij Casca in activiteitencentrum 
de Molenwerf, Molenwerfslaan 
11, Heemstede.
De woensdagmiddagclub kost 
per keer: 3,50 euro, een kaart 
voor 10x kost 30,00 euro. Graag 
de kinderen van tevoren aan-
melden.

Sneeuwklokjes knutselen
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Profile Tyrecenter geeft 
‘Money Back’

Profile Tyrecenter Nederland 
kiest aan de hand van een no-
taris uit alle aanmeldingen elke 
maand een particuliere en een 
zakelijke winnaar. Dit gebeur-
de reeds in 2009 en zal ook dit 
nieuwe jaar voortgezet worden. 
De particuliere klant van Profile 
Tyrecenter maakt maandelijks 
kans om het geld terug te krij-
gen dat hij heeft besteed bij het 
meest recente bezoek. Zakelijke 
rijders maken kans op een reis-
cheque. Een zakelijk rijder van 
Leaseplan kreeg deze maand bij 
een andere vestiging van Pro-
file Tyrecenter in Rotterdam-
Zuid zo een vakantiecheque ter 
waarde van 577,98 euro. Rogier 
Merks, Directeur van Profile Ty-
recenter Merks, is zeer tevre-
den: “Profile Tyrecenter heeft in 
haar jubileumjaar 2009 succes-
vol de Money Back actie geïn-
troduceerd.  Het doet me bijzon-
der veel deugd dat onze klanten 
deze actie zo weten te waarde-
ren. Zij verdienen het ook. Sinds 
jaar en dag weten zij dat je voor 
banden en velgen beter af bent 
bij ons als hyperspecialist.”

Gratis CarCheck en korting
op APK
Om in aanmerking te komen 
dient de klant aangesloten te 
zijn bij Profile Tyrecenter en zich 

voor de actie aan te melden op 
de website www.profile.nl/mo-
neyback. Alle aanmelders krij-
gen in ieder geval een troost-
prijs in de vorm van een gratis 
CarCheck of 50% korting op een 
APK, waarin nu ook de banden-
spanning wordt meegenomen. 
De KLPD heeft onlangs ook aan-
gegeven nauwlettender op auto-
banden te controleren.

Profile Tyrecenter
Profile Tyrecenter is sinds 1989 
dé hyperspecialist in banden & 
velgen voor personen- en be-
stelwagens en recreatie- en be-
drijfsvoertuigen. Profile Tyre-
center is met 165 vestigingen 
in Nederland en 32 vestigin-
gen in Vlaanderen marktleider 
in de Benelux. Profile Tyrecen-
ter streeft naar ‘Excellente Ser-
vice’ en werkt daarom uitslui-
tend met gepassioneerde zelf-
standige, merkonafhankelijke 
ondernemers.  Profile Tyrecen-
ter is pionier in winterbanden in 
Nederland en biedt leasemaat-
schappijen & private fleetowners 
duurzame zomer- en winterban-
denoplossingen. Ook bieden zij 
compleet allround auto-onder-
houd (inclusief APK). Profile Ty-
recenter wordt gedreven door 
liefde voor het vak en de passie 
tot in ieder detail. 

Heemstede - Profile Tyrecenter Merks te Heemstede heeft 
afgelopen vrijdag een geldprijs uitgereikt voor de landelijke 
‘Money Back’-actie. De hyperspecialist in banden en velgen 
lootte uit duizenden inzendingen het factuurbedrag van 247,48 
euro van mevrouw Bruggink uit Aerdenhout tot winnaar van 
de maand december. Deze particuliere rijder krijgt het volledi-
ge bedrag van de factuur door Profile Tyrecenter teruggestort 
op de bankrekening. ‘Money Back’ is één van de vele acties 
van de onderhoudsformule, die in 2009 het 20-jarige bestaan 
vierde. De restitutiestunt loopt sinds februari 2009 en gaat ook 
in 2010 verder wegens het geweldige succes.

Tweede fase vernieuwing 
Binnenweg gestart
Heemstede - Met een elegante 
zwieper met de grijper wist wet-
houder Christa Kuiper maandag-
middag een brokstuk van de ste-
nen plantenbak bij Gall en Gall 
op de Binnenweg hoek Juliana-
laan in de vrachtwagen te mik-
ken. Het was weer even wennen 
zo hoog op de bok van een zwa-
re kraanwagen, ze is tenslotte 

de dochter van een kraanmachi-
nist, de familie Kuijpers, met lan-
ge ij en een s, deden in kraan-
werk. De tweede fase van de 
vernieuwing van de Binnenweg 
kon beginnen. Het werk tussen 
Julianalaan en Bronsteeweg/
Koediefslaan duren tot half sep-
tember. Als eerste wordt de aan-

sluiting van de Julianalaan op de 
Binnenweg gemaakt, dat duurt 
tot ongeveer 12 februari. In die 
tijd is geen autoverkeer moge-
lijk via de Julianalaan van en 
naar de Binnenweg. Het werk-
gebied verschuift daarna  van 
de Julianalaan naar de Clooster-
laan en zal duren tot eind maart 
waarna het stuk Cloosterlaan 

naar het kruispunt Bronstee-
weg/Koediefslaan wordt aan-
gepakt.  Eind juli moet dat klaar 
zijn, want de bouwvak gaat op 
26 juli op vakantie! Half augus-
tus wordt dan nog het kruispunt 
Bronsteeweg/Koediefslaan op-
nieuw ingericht. Op 12 septem-
ber  moeten alle werkzaamhe-

den klaar zijn. Met het eerste 
deel lukte het om het schema 
te volgen, het aannemersbedrijf 
Compeer Spaarndam B.V. zal al-
les in het werk stellen, de over-
last voor alle winkels en wonin-
gen in dit gebied te beperken. 
Winkels en woningen blijven ge-
woon bereikbaar voor voetgan-
gers. Net als in de eerste fase 
wordt het verkeer via bebording, 
om het vak waar gewerkt wordt, 
omgeleid.  Naast de nieuwe be-
strating  wordt ook de openba-
re verlichting en het straatmeu-
bilair vervangen. Joulz, een on-
derdeel van Eneco Energie, ver-
nieuwd de gasleidingen. De bo-
men die nog voor de nieuwe in-
richting gekapt moeten wor-
den, worden pas in november 
vervangen door nieuwe bomen, 
vanwege het groeiseizoen in het 
voorjaar. Voor de winkeliers en 
bewoners van dit deel van de 
Binnenweg wordt het een onge-
makkelijke tijd. Laden en  lossen 
op soms tientallen meters af-
stand,  vieze voeten, lastig par-
keren voor klanten, nog lasti-
ger met de rollator of kinder-
wagen, maar het zuidelijk deel 
heeft het overleeft en het noor-
delijk deel zal kunnen profiteren 
van de ervaringen van het eerste 
deel. In de Raadhuisstraat wordt 
de openbare verlichting en het 
straatmeubilair vernieuwd.
Ton van den Brink

Bekeuringen voor te hard rijden
Heemstede - Politieagenten hebben woensdagmiddag 20 janua-
ri een snelheidscontrole gehouden op de Herenweg. Tussen 15.45 
en 18.15 uur zijn 2363 voertuigen gecontroleerd. Hiervan reden er 89 
sneller dan de toegestane 50 km per uur. De hoogst gemeten snel-
heid was 77 km per uur. Alle betrokken bestuurders krijgen hun be-
keuring thuisgestuurd.

Voorkom botontkalking;
laat uw botdichtheid meten
Heemstede - 1 op de 3 vrou-
wen en 1 op de 8 mannen heb-
ben osteoporose. Het vroegtij-
dig vaststellen van de status 
van uw botten is van groot be-
lang. Preventieve maatregelen 
kunnen worden genomen om 
de gezondheid van uw botten 
te verbeteren en verdere af-
braak te verminderen. 
Bij Praktijk Natuurgeneeskun-
de van Marlies Wildeman in 
Heemstede staat uw gezond-
heid centraal en u kunt hier  
op eenvoudige wijze een zeer 
nauwkeurige botdichtheids-
meting laten uitvoeren. Deze 
meting wordt uitgevoerd door 
middel van een ultrasoon vin-
gerbotscan. De therapeut geeft 
u vooraf uitleg over de meting. 

Na afloop wordt het resultaat 
met u besproken. 
Er wordt gemeten met een 
hoogwaardige ultrasone scan-
ner die is goedgekeurd door 
de WHO (World Health Organi-
sation), die een meer dan 90% 
zuivere indicatie geeft over de 
status van de botstructuur. De 
betrouwbaarheid van deze me-
ting is vergelijkbaar met de 
DEXA-scan in het ziekenhuis. 
Botmeting, consult en persoon-
lijk advies: 35,00 euro.
Zaterdag 13 februari a.s. vindt  
bij Praktijk Natuurgeneeskun-
de van Marlies Wildeman, Am-
stellaan 1, Heemstede een bot-
meting plaats. 
Informatie en/of afspraak: Tel. 
0252-534322. 

Casca Cultuur
Goden in beeld
Heemstede - Overal om ons 
heen zien we de goden van de 
oude Grieken: als beelden op 
gebouwen en in schilderijen, als 
namen van restaurants en insti-
tuten. Deze lezing is een “wie 
is wie” van de Griekse goden: 
de belangrijkste 12 goden wor-
den aan u voorgesteld door Dia-
na de Wild, met behulp van mar-
meren beelden en schilderin-
gen uit de oudheid. Hoe beeld-
den de Grieken hun goden af? 
Er is aandacht voor hun belang-
rijkste tempels in Athene, Olym-
pia en Efese. Griekse mythen zijn 
niet al te complimenteus voor de 
goden: ze zijn overspelig en be-
driegen elkaar. Hoe is het moge-
lijk dat de oude Grieken in deze 
goden geloofden? Aan het ein-
de van de lezing probeert Diana 
deze vraag te beantwoorden. Di-
ana de Wild studeerde klassie-
ke en Egyptische archeologie. Z 
geeft rondleidingen in het Muse-
um van Oudheden in Leiden en 
cursussen en lezingen over the-
ma’s uit de Griekse en Egypti-
sche oudheid. De lezing Goden 
in Beeld is op 4 februari bij Cas-
ca in de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede. Entree: 6,00 euro. 

Kerkdienst in 
Spaarne
Regio - Zondag 31 januari 
om 10.00 uur vindt in de kerk-
zaal in het Spaarne Zieken-
huis in Hoofddorp een kerk-
dienst plaats. Het is een dienst 

van Woord en Tafel met een oe-
cumenisch karakter. Iedereen is 
welkom, zowel patiënten alsook 
bezoek. De kerkzaal bevindt zich 
op de begane grond naast het 
restauran. Voorganger is pastor 
mw. A. Hoekman. De zang wordt 
ondersteund door het Sloter-
kerkkoor. (avondmaalviering)



Heemstede – Als je het  leu-
ke winkeltje met zijn zeskanti-
ge vorm aan de Jan van Goyen-
straat binnenloopt, moet je echt 
even wennen aan de kleuren 
die je tegemoet komen. Het zijn 
de kleuren van het vrolijk Fran-
se handbeschilderd en handge-
maakt aardewerk van Festin Co-
quin met zijn borden, kopjes, 
kommetjes, ovenschalen en kan-
nen en kruiken. Elke dag vrolijk 
te gebruiken , het mag allemaal 
in de magnetron of de vaatwas-
ser. Wel eens van Decopatch ge-
hoord? Het is een heel systeem 
van figuren als paardjes, hon-
den, engeltjes,sterren, doos-
jes, die je zelf moet beplakken 
met dun papier dat je in reep-
jes moet scheuren en met De-
copatch moet beplakken waar-
bij het dan gelijk een vernislaag-
je meekrijgt. Ieder exemplaar dat 
je zelf versiert wordt uniek om-
dat je uit zoveel dessins papier 
kan kiezen. Dat dessin uitzoe-
ken is misschien nog het moei-
lijkste, want het plakken, versie-

ren en vernissen is zo leuk voor 
jong en oud. Voor Kado Enzo Zo 
exclusief in de regio! Fotolijstjes 
vind je overal, maar ook die leu-
ke nostalgische uit de Sisitijd? 
Of met die kleurrijke Japanse 
randen met gouden tekens of 
die gekke lijstjes met hele klei-
ne magneetjes en  coole kleu-
ren voor de meisjeskamer, waar 
alleen foto`s van die ÉNÉ inpas-
sen? Ook op die meidenkamer 
in roze de paperclip waar je een 
foto insteekt, die je papa cadeau 
kan doen in het zwart voor op 
zijn bureau. 

Doe er dan gelijk een te gek 
leesbrilletje bij. Voor papa`s in 
kleuren die hij best mooi vindt 
en moeders mogen zich uitle-
ven in alle kleuren met spikkels, 
streepjes, of frutseldessins. Ze 
scharnieren ook nog naar bui-
ten dus zet ze gerust op je haar 
of als diadeem. Zo kom je on-
gemerkt in de hoek waar ook 
oorbellen hangen. Hele klein-
tjes  met glittersteentjes tot han-

gers met franjes van wel 10 cen-
timeter. Heb je er twintig, koop 
je er een standaardje bij.  Waan-
zinnige kettingen. Om gek van 
te worden, zo mooi gemaakt en 
toch heel betaalbaar. Corsages, 
riemen, galatasjes, shawls in 
kant of warme wol. In krinkel-
stoffen met ruches, India shawls, 
nu dragen want het wordt weer 
koud. Een feestje te vieren? Ga 
eerst even naar Kado Enzo om 
echt leuke slingers uit te zoeken. 
Allemaal van stof, dus kan een 
stootje hebben. Zelfs in boeren-
bont. Is het feestje voorbij, geef 
je gasten dan een leuk hebbe-
dingetje mee van Kado Enzo, 
want ze hebben leuke surpri-
ses. Hoe komen ze toch aan al 
die leuke dingen? Hanneke en 
Caroline weten de weg te vin-
den op beurzen en bij leveran-
ciers waar ze de krenten uit de 
pap halen. De pap die zo lekker 
smaakt in die kommetjes van 
Festin Coquin. Kado Enzo in de
Jan van Goyenstraat 35.
Ton van den Brink
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Voor het voetlicht...

Kado Enzo,
voor elk cadeau en surprise

Groot singlesfeest op strand Wijk aan Zee

Cupido Party: 29 januari 
in Sout te Wijk aan Zee
Wijk aan Zee - De twee groot-
ste gratis datingsites van Neder-
land, RelatieKlik.nl en Knuz.nl, 
organiseren voor de vijfde keer 
een singlesfeest op het strand 
van Wijk aan Zee. Op 29 januari 
wordt SOUT het sfeervolle decor 
van feestende alleenstaanden 
vanuit het hele land. De feesten, 
voorheen ‘Knuz en Klik Singles-
feesten’ genaamd, gaan door 
onder de naam ‘Cupido Party’. 
,,We vonden deze naam leuker 
en toepasselijker voor een sin-
glesfeest’’ geeft mede-organisa-
tor Sonja Kastermans aan. ,,Dat 
klinkt iets spannender en fees-
telijker. Speciaal voor het feest 
hebben we de website www.
cupido-party.nl gebouwd. Hier 
kan men alle informatie lezen en 
kaarten bestellen voor het feest.”

Salsa workshop
Van 22.00 tot ongeveer 22.30 
wordt een Salsa workshop ge-
houden. Het is een workshop 
speciaal voor beginners. Ieder-
een kan er dus aan meedoen. 
Verder kan er gedanst worden 
op de prettige muziek van DJ 
Gilbert, maar je kunt ook prima 
loungen in de daarvoor bestem-
de ruimte. Voor ieder wat wils 
dus. In een vorige editie bleek de 
salsaworkshop erg populair. Het 
brengt de mensen letterlijk en fi-
guurlijk dichter bij elkaar. Een 
goede ijsbreker.

,,Hoewel een ijsbreker niet echt 
nodig is,...” meent Kastermans: 

,,Sommige mensen verwachten 
op een of andere manier een 
gespannen sfeertje op singles-
feesten, omdat ze bang zijn dat 
het er te dik bovenop zou lig-
gen. Onze ervaring is heel an-
ders. De meeste mensen gaan 
gewoon echt voor de gezellig-
heid en niet om de partner van 
hun leven te vinden. Hoewel dat 
af en toe blijkbaar toch gebeurt. 
Ik heb net een huwelijksuitno-
diging gekregen van een stelle-
tje dat elkaar op ons allereerste 
feest heeft ontmoet.’’

Er worden zo’n 350 singles ver-
wacht op het feest. Kastermans: 
,,De meeste bezoekers zullen 
tussen de 30 en 45 jaar oud zijn, 
maar we hebben ook altijd jon-
gere en oudere feestgangers. 
Juist die verscheidenheid aan 
leeftijden is erg leuk en zorgt 
voor leuke gesprekken over het 
alleenstaande bestaan in de ver-
scheidene fasen van iemands le-
ven. Een ding blijft hetzelfde voor 
jong en oud: de behoefte aan 
leuk gezelschap.’’

Ben je alleenstaand en 
wil je de sfeer proeven?
Vrijdag 29 januari - Cupido Par-
ty van 20.00 tot 02.00 uur. Kaar-
ten 12.50 euro in voorverkoop via 
www.cupido-party.nl en 15 eu-
ro aan de deur. Met twee gratis 
consumpties en muziek van DJ 
Gilbert. Voor meer informatie: 
www.cupido-party.nl of mail 
even naar info@knuz.nl 

Foto’s: Arnold Burlage.

Kortingsactie op 
neutraliseren van katten

Collecteweek Amnesty begin februari
Heemstede - Mensenrechten-
organisatie Amnesty Internatio-
nal houdt van 7 februari tot en 
met 13 februari voor de acht-
ste keer een landelijke collecte. 
Na de eerste succesvolle jaren, 
waarbij in 2009 circa 19.000 vrij-
willigers langs de deuren gingen 
en bijna 1,7 miljoen euro werd 
opgehaald, zullen dit jaar zo’n 
22.000 collectanten steun vragen 
voor het werk van Amnesty.  
Met de slogan ‘Geef om vrijheid’ 
wil Amnesty International duide-
lijk maken dat vrijheid niet in al-
le landen vanzelfsprekend is en 
dat er geld nodig is om aan de 
naleving van de mensenrechten 

te werken. Amnesty Internatio-
nal voert actie voor de vrijlating 
van gewetensgevangenen, af-
schaffing van de doodstraf, be-
eindiging van martelingen en 
‘verdwijningen’. Ook zet ze zich 
in voor het recht op eten, schoon 
water, onderwijs, een schone 
leefomgeving, een dak boven je 
hoofd en medische zorg. 

Amnesty International doet on-
derzoek naar mensenrechten-
schendingen, brengt rapporten 
uit, voert actie, praat met politici 
en beleidsmakers, steunt men-
senrechtenactivisten en cree-
ert bewustzijn in eigen land over 

onderwerpen die iedereen aan-
gaan. Amnesty doorbreekt de 
stilte, geeft slachtoffers een stem 
en roept op tot wereldwijde na-
leving van de mensenrechten. 
Amnesty International is een on-
afhankelijke en onpartijdige or-
ganisatie. Voor het bovenstaan-
de werk ontvangt de organisa-
tie geen geld van de overheid of 
van politieke groeperingen. Am-
nesty secties accepteren alleen 
geld van overheden voor men-
senrechteneducatie buiten hun 
eigen land. Bijdragen van leden 
en giften, zoals tijdens de collec-
te, maken het belangrijke werk 
van Amnesty mogelijk. 

Regio - Zoals ieder jaar orga-
niseert de afdeling Haarlem & 
Omstreken van de Dierenbe-
scherming weer de populaire 
kortingsactie op de castratie 
en sterilisatie van katten.  Van-
af 1 februari 2010 kunnen par-
ticulieren een korting van 10,- 
euro krijgen op de kosten van 
de operatie.  

Vanaf 1 februari kunnen geïn-
teresseerden op maandag t/m 
vrijdag tussen 11.00 en 16.00 
uur op het kantoor van de Die-
renbescherming, in het dieren-
tehuis Kennemerland, Kees-
omstraat 5 te Zandvoort een 
kortingsformulier invullen. Ook 
kunt u een formulier aanvra-
gen via telefoonnummer: 023-
5343440 of e-mail: dierenbe-
scherming.haarlem@dbhaar-
lem.nl
De Dierenbescherming Haar-
lem stelt 100 formulieren voor 
deze kortingsactie beschik-
baar. Op = op!
De meeste dierenartsen uit de 

regio doen met de actie mee 
door een eigen extra korting 
per ingreep te geven. Informeer 
ernaar bij uw dierenarts.
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Heemstede - Ze horen, voelen, ruiken niks, ze zien al-
leen de zilveren kralen die ze rijgen aan gouddraad. 
De versiering die ze vanavond mogen dragen als ze 
de groep dromers spelen in de musical “Daniel”. De juf 
doet het even voor en trots laten ze zien hoe mooi die 
ketting staat. Zo hebben alle kinderen van de Valken-
burgschool maandagochtend in de gymzaal per groep 
een rol gekregen die ze de hele dag samen instuderen 
en waarvoor ze zelf alle kleding en attributen maken. 
Acteurs van de jeugdtheatergroep De Vliegende Speel-
doos leren de kinderen de teksten, liedjes, kreten, ge-
baren, loopjes, dansjes, apart voor de zeven verschillen-
de rollen. Ze spelen dromertjes, vreetzakjes, professoren, 
idols, het is een eigentijdse opvoering van een oud bij-
bels verhaal. 

Daniel 
De musical Daniel is een hedendaagse voorstelling over 
durven geloven, en vertrouwen op God.
De machtige koning van Babel, Nebukadnezar, valt het 
land Israël aan. Na een korte oorlog neemt hij de slim-
ste, mooiste en gezondste Israëliërs mee als gevange-
nen naar zijn land. Deze gevangenen zullen voor hem 
moeten werken. Daniel en zijn vrienden horen daar ook 
bij. Daar worden ze gedwongen om zich aan te pas-
sen aan alles wat bij dit nieuwe land hoort. Trouw blij-
ven aan je geloof en aan God, wordt dan opeens heel 
lastig. Voor Daniel en zijn vrienden wordt het zelfs ge-
vaarlijk. Tot aan de brandstapel toe. Want wat doe je 
als je uit je veilige omgeving wordt meegenomen? Als 
je opeens in een ander land moet gaan wonen? Als je 

vurige kleding met rode, oranje en gele vurige 
lappen. Het is de koning die tenslotte buigt voor 
God. Een mooi einde, een mooie uitvoering na een 
dag vol spanning voor de kinderen om zoveel te leren. 
Een verrassing voor de leerkrachten die al tijdens het in-
studeren en het maken van kleding en attributen in de 
gaten hadden dat alle groepen dit  zo snel oppikten en 
elkaar oppepten.

Maandagavond klonk in een volle Valkenburgkerk voor 
hen een daverend applaus van alle ouders, buren vrien-
den en kennissen. Voor kinderen een dag om nooit te 
vergeten.
Ton van den Brink 

gevraagd wordt om je aan te 
passen aan dat land? Als je niet 
eens meer je eigen naam hebt, 
maar een andere nieuwe naam? 
Als je ook nog  eens dingen 
moet eten die je thuis niet mocht 
eten vanwege je geloof? Wat doe 
je als je in een wereld komt vol 
verleidingen? Hoe sterk ben jij? 
Daniel en zijn vrienden worden 
meegevoerd naar een land waar 
ze gedwongen worden om zich 
aan te passen aan alles wat bij 
dit nieuwe land hoort. Of zullen 
zij sterk genoeg zijn om te blij-
ven wie ze zijn en te vertrou-
wen op God. In de slotscene 
roept de koning dat ze voor 
hem moeten buigen of bran-
den. Ze staan al in brand in hun 

Valkenburgschool speelt musical Daniel 

In één dag musicalsterren
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Heemstede - Foto’s van de Olijftak heb ik niet, geen oude ten-
minste, alleen een foto van de achterkant van het gebouw (par-
keerplaats) vlak voordat het gesloopt werd en ook foto’s van het 
Wipperpleincomplex achter de Olijftak waar mijn jongste doch-
ter in een van de flatjes woonde tot dat deze gesloopt moesten 
worden.
Ook had mijn andere dochter bijna in de Olijftak gewoond: na 
jaren wachten kreeg zij er een kamer toegewezen net op het mo-
ment dat ze haar ‘echte’ huis in Amsterdam kreeg. Wij hadden dus 
wel een beetje een band met het gebouw.
Een leuke anekdote over een ‘toevallige’ ontmoeting:
In 2001 waren mijn dochter en ik tijdens een cruise een dag op 
Aruba. We besloten een rondrit op het eiland te maken maar 
moesten vanwege bandenpech halverwege de rit overstappen in 
een andere bus die vol zat met Amerikanen.
Toeval? Aan het stuur een gezellige Arubaan die toen hij merk-
te dat we Nederlanders waren, spontaan “Er staat een paard in 
de gang” begon te zingen. Hij vroeg waar we woonden. Op ons 
vage: ‘in de buurt van Amsterdam’ (welke Arubaan kent tenslot-
te Heemstede) zei hij: “Almere zeker?” “Nee”, zeiden wij, “vlak 
bij Haarlem.” Nou dàt kende hij! Maar kenden wij dan misschien 
Heemstede? Daar had hij tijdens zijn studie een jaar gewoond zei 
hij trots. Omslachtig begon hij uit te leggen waar hij gewoond had 
en vertelde uiteindelijk dat hij een ‘appartment’ had gehad: In de 
Olijftak!
Onze monden vielen open. Zoiets verzin je toch niet.
Toen hij hoorde dat mijn dochter bijna in zijn vroegere achter-
tuintje woonde, kende zijn enthousiasme geen grenzen en de 
arme Amerikanen waren vergeten; geen enkele bezienswaardig-
heid werd nog in het Engels vermeld.
Op hun gemor riep hij: “Sorry guys, but these are my neighbours 
from Holland!”
Helaas is de foto die we van hem namen verloren gegaan maar we 
denken nog vaak aan deze leuke ontmoeting terug.
A. Jongejan, Heemstede.

Anekdote over de Olijftak

Ballonnen met cadeau van 
Carlton Hotel Collection
Regio – ‘Carlton 25 years cele-
brating the senses’. Carlton Ho-
tel Collection heeft een mijlpaal 
te vieren en dat doet de hotelor-
ganisatie door een jaar lang al-

les uit de kast te halen om de 
zintuigen van de gasten te prik-
kelen en daarmee het genieten 
naar een nog hoger niveau te 
tillen. In 2010 organiseert Carl-
ton op diverse locaties festivitei-
ten die aansluiten bij de warm-
te en gastvrijheid die de hotels 
uitstralen. Het gaat dan om on-
der andere kookdemonstraties, 
proeverijen, een wine & food fair 
en jazzmiddagen in huiskamer-
setting. Het feestelijk jaar is af-
gelopen vrijdag bij het Carlton 
Square Hotel aan het Houtplein 
te Haarlem ingeluid met een of-
ficiële ‘kick off’ waarbij oud-bur-
gemeester van Haarlem me-
vrouw mr. Elizabeth Schmitz ere-
gast was. Zij was ook destijds bij 
de opening van het Haarlemse 
hotel. Een plaquette in het hotel 
herinnert nog aan dit moment. 
In haar speech sprak zij de hoop 
uit de vele mensen die ‘een dag-
je Haarlem doen’ dit eens uit-
breiden met een hotelovernach-
ting in de stad die onder meer 
bekend staat om haar mooie 
winkels en gastvrijheid. Na het 
officiële gedeelte, waarvan ma-

naging director Alfred Bree het 
spits had afgebeten, togen alle 
aanwezigen naar buiten. Aldaar 
lieten de medewerkers van het 
hotel 25 ballonnen op met daar-

aan een wel heel aantrekkelijk 
cadeau. De eerlijke vinders van 
het kaartje aan de ballon kun-
nen deze inwisselen bij het jari-
ge hotel voor een heerlijke over-
nachting! Naar boven turend 

kon worden vastgesteld dat de 
blauwe en rode ballonnen he-
laas geen koers zetten richting 
Heemstede... Maar een kijk-
je nemen in het goedverzorg-
de hotel kan uiteraard altijd! Kijk 
eens op: www.carlton.nl

Carlton Hotel Collection werd 
in 1985 opgericht als onder-
deel van het Engelse Hotel Ma-
nagement International Ltd. Na 
25 jaar bestaat de hotelgroep 
uit tien viersterrenhotels, waar-
van zeven in Nederland, twee in 
Groot-Brittannië en één in Bel-

gië. Elk hotel wordt geëxploi-
teerd door een gedreven team 
onder leiding van de General 
Manager die het hotel beheert 
als ondernemer. 
Joke van der Zee

Plezier in muziek maken
Bennebroek - Elke woensdag 
na schooltijd komen ze sinds 
kort naar het muziekgebouw 
aan de Zandlaan in Bennebroek. 
Kinderen met hun blokfluit uit 
Vogelenzang en Bennebroek. 
Ze hebben er lol in want al in de 
tweede les kon het groepje sa-
men een liedje spelen. Zo snel 
gaat het bij Heleen Dik, de blok-
fluitdocente die ‘muziek-maak-
lessen’ voor kinderen verzorgt.
Omdat het beoefenen van mu-
ziek en spelenderwijs noten le-
ren lezen meer tijd vraagt dan 
het basisonderwijs ervoor kan 
vrijmaken heeft onze lokale mu-

ziekvereniging KNA met basis-
scholen in Bennebroek, Voge-
lenzang en Zwaanshoek afge-
sproken dat ze speciaal voor de 
kinderen van de scholen Alge-
mene Muzikale vormingslessen 
zal verzorgen.
Muziekvereniging KNA is erg 
blij dat ze Heleen Dik, hoboïste 
en blokfluitiste van beroep, heeft 
kunnen contracteren. Zij is zeer 
ervaren in het werken met kin-
deren. Heleen heeft onderzoek 
gedaan naar de emotionele ont-
wikkeling en muziek bij kinde-
ren. Gebleken is, dat wanneer 
een kind zich goed leert uiten, 

het zich evenwichtiger kan ont-
wikkelen op emotioneel niveau. 
Zelf muziek maken is het mid-
del hiervoor. Een kind leert zich 
open te stellen voor de omge-
ving, daar ook aan deel te ne-
men en het emotionele gebied 
te delen met anderen (samen-
spel). Ook de sociale ontwikke-
ling van kinderen krijgt door sa-
men te musiceren op een na-
tuurlijke manier ruimte.
Al deze theorie is mooi, maar 
mooier nog is het als je de klei-
ne groep kinderen bezig ziet. Ze 
hebben gewoon plezier in het 
muziek maken!
Meer weten? Bel 023-5294196 
of 5845906 (www.knabenne-
broek.nl)

Art Nouveau – Kunstgeschiedenis
Heemstede - Art Nouveau of 
Jugendstil is ontstaan als inter-
nationale, decoratieve stijl aan 
het einde van de 
19de eeuw. De nieuwe stijl, die 
maar kort bloeide vanwege de 
Eerste Wereldoorlog, wordt toe-
gepast in metrostations, hotelin-
terieurs, maar vooral in toege-
paste kunsten als sieraden van 
Lalique, lampen van Tiffany, luxe 
meubelen van glas en affiches. 
In Parijs weerspiegelen de sier-
lijke lijnen van gestileerde bloe-
men- en plantenmotieven de de-
cadentie van het Fin de Siècle. In 
Barcelona bouwt de eigenzinni-
ge Gaudi grillige gebouwen. En 
in Duitsland ontstaat een strak-

kere, geometrische variant in 
samenwerking met de industrie. 
In de dialezing van Sonja Over-
beeke wordt aan de hand van 
prachtige beelden de verfijnde 
stijl van de Art Nouveau gevolgd 
in diverse grote Europese ste-
den als Parijs, Barcelona, Glas-
gow en Wenen. Sonja vertelt in 
deze interessante dialezing bij 
Casca enthousiast over 
Art Nouveau op donderdag 4 fe-
bruari. Aanvang: 10.30 uur, en-
tree: 4,00 euro, 65plussers beta-
len 3,50 euro. Graag vooraf re-
serveren. Dat kan bij de recep-
tie van de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede of telefonisch: 023-
548 48 28 – 1.
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Thee Plus’-middag: Nieuw-Zeeland
Guus Coene en Lia Sindorf trokken vorig jaar 6 
weken met een camper door Nieuw-Zeeland. 
Op maandag 15 februari tonen zij beelden en 
vertellen zij over hun boeiende reis.
Locatie: Zorgcentrum Meerleven
Aanvang: 14.30 uur, zaal open 14.15 uur. 
Kosten: 3,- euro p.p. incl. koffi e/thee.
Aanmelden bij locatie Bennebroek.

Film voor (groot)ouders en (klein)kinderen
Voor kinderen vanaf 5 jaar wordt de fi lm Kik-
kerdril vertoond. Terwijl zijn broer in het zie-
kenhuis ligt, gaat Max op pad om kikkerdril te 

zoeken. Samen met Jesse beleeft hij veel avon-
turen. Datum: maandag 22 februari
Locatie: Zorgcentrum Meerleven
Aanvang: 14.30 uur, zaal open 14.15 uur
Kosten: Volwassenen 4,- euro p.p. en kinderen 
1,- euro p.p. incl. consumptie met iets lekkers.
De fi lm duurt 75 minuten.
Aanmelden bij locatie Bennebroek.

Hulp bij belastingaangifte
Als het invullen van de belastingaangifte u moei-
te kost, kunt u hulp krijgen van deskundige vrij-
willigers. Voorwaarden zijn: uw inkomen  mag 
niet hoger zijn dan 35.000,- euro en er mag al-
leen sprake zijn van een beperkt vermogen. 
Uw bijdrage is 10,- euro. 
Inlichtingen en opgave 5845300.

Winkelen vrijdag 26 februari van 14.00 tot 
16.00 uur. 
Vindt u het leuk om eens in een fl ink winkel-
centrum boodschappen te doen. Eenmaal per 
maand bieden wij u die gelegenheid in steeds 
een ander winkelcentrum. Rond 14.00 uur haalt 

de bus van Welzijn Bloemendaal u op en u wordt 
om 16.00 uur weer thuisgebracht. Mocht u be-
geleiding nodig hebben dan kunt u dit bij ons 
aanvragen. 
De kosten bedragen 5,- euro p.p.
Aanmelden bij locatie Bennebroek.

Blijf in beweging!
Duinwandeling van 1 uur: maandag  1 februari 
om 10.00 uur vanaf ingang ’t Panneland. 
Nordic Walking in de duinen. Op dinsdag  2 fe-
bruari en iedere zaterdag. Start om 10.00 uur 
vanaf ingang ’t Panneland
Wandeling omgeving Bennebroek van ca. 7 
km: woensdag 24 februari om 10.00 uur vanaf 
locatie Bennebroek. 
Voor deze activiteiten behoeft u zich niet aan 
te melden.
Meer Bewegen voor Ouderen
Iedere maandagmorgen in het Medisch Centrum 
van de Geestgronden. Om 9.00 uur en om 11.00 
uur is er conditietraining. Om 10.00 uur is er 
een rustiger uur. Informatie en aanmelding bij 
locatie Bennebroek.

Thee Plus’-middag: Nieuw-Zeeland

zoeken. Samen met Jesse beleeft hij veel avon-
turen. Datum: maandag 22 februari
Locatie: Zorgcentrum Meerleven
Aanvang: 14.30 uur, zaal open 14.15 uur
Kosten: Volwassenen 4,- euro p.p. en kinderen 
1,- euro p.p. incl. consumptie met iets lekkers.
De fi lm duurt 75 minuten.
Aanmelden bij locatie Bennebroek.

Hulp bij belastingaangifte
Als het invullen van de belastingaangifte u moei-

Bennebroek - Met deze rubriek wil

Welzijn Bloemendaal, locatie Bennebroek 

de inwoners van de gemeente informeren 

over de activiteiten en zaken die voor hen 

van belang kunnen  zijn.

U vindt ons aan de Bennebroekerlaan 5 

te Bennebroek, tel. 023-5845300. Ope-

ningstijden: maandag t/m vrijdag van 

9.00 tot 12.00 uur.  E-mail: kantoorvrij-

willigers@bloemendaal.nl

Seniorennieuws BennebroekSeniorennieuws Bennebroek

D66 organiseert ‘Een avond 
met Boris van der Ham’
Heemstede - Op maandag-
avond 1 februari organiseert 
D66 Heemstede in de Raadszaal 
in het Raadhuis van Heemste-
de een politieke avond met als 
gastspreker Tweede-Kamerlid 
Boris van der Ham. Tijdens deze 
avond zal Van der Ham vertellen 
over het reilen en zeilen in Den 
Haag en zijn werk als Tweede-
Kamerlid, over de klimaattop in 
Kopenhagen en uiteraard komt 
ook het thema ‘duurzaamheid’ 
aan bod. Van der Ham’s veelzij-
dige loopbaan en acteursoplei-
ding maken hem tot een bege-
nadigd spreker dus het belooft 
een interessante avond te wor-
den. Alle inwoners van Heem-
stede zijn welkom!
De zaal is open vanaf 19.00 uur, 

het programma start om 19.30 
uur. Meer informatie en aanmel-
den via www.d66heemstede.nl. 
Via de website is het ook moge-
lijk alvast een vraag in te dienen 
voor Boris van der Ham.

Boris van der Ham
Boris van der Ham (1973) is 
sinds 2002 lid van de Twee-
de Kamer en is een zeer actief 
politicus. Hij heeft een behoor-
lijk aantal initiatiefwetten op zijn 
naam staan op het gebied van 
milieu, staatsrecht, referenda en 
ook dierenwelzijn. Zo nam hij 
in 2005, samen met politici van 
Groen Links en PvdA, het initi-
atief tot het eerste Nederlandse 
referendum in 200 jaar: over de 
Europese Grondwet. In de Twee-

de Kamer houdt Van der Ham 
zich bezig met Economische Za-
ken, Natuur & milieu, Europa, 
Gelijke behandeling, Volkshuis-
vesting en Integratie, cultuur en 
media, democratie, drugsbeleid, 
verkeer en vervoer en vrijheid 
van meningsuiting.

Personeel Meerlanden beetje 
(kleuren)blind?
Op mijn kliko prijkt reeds sinds de ontvangst van de lichtblauwe 
sticker eind vorig jaar, het exemplaar voor het jaartal 2010.
Nochtans werd na het legen afgelopen donderdag aan het door mij 
nog immer fors betaalde ding, een geel waarschuwingslabel ge-
hangen met wat dreigementen van ‘niet meer legen’. Dit ondanks 
de wederom verhoogde afvalstoffenheffi ng, die overigens trouw 
betaald wordt aan onze gemeente incasso.
Nu zou het kunnen zijn dat de vuilophalers tussen het koren het 
kaf niet meer kunnen onderscheiden, want sinds de invoering van 
de stickers zijn deze telkenmale keurig op het deksel van mijn kli-
ko geplakt. Zo’n sticker verwijderen is geen sinecure en kost nog-
al wat inspanning en tijd, want het plakmateriaal is van uitstekende 
kwaliteit. Nergens heb ik overigens kunnen lezen dat oude stickers 
verwijderd moeten worden en de behoefte om dat te doen is van-
wege de kleurigheid van alle exemplaren minimaal. Het staat ook 
wel aardig, het fl eurt wat op, gezien de mistroostige treurige kleur 
van de bak zelf. Misschien moet de Meerlanden hun cliënten dan 
maar nieuwe deksels verschaffen als zij door de veelheid van deze 
op graffi ti lijkende plakbonnen niet me er in staat zijn de juiste kleur 
te herkennen, of moeten de aanname eisen op kleurenblindheid 
van het personeel worden opgeschroefd. Misschien heeft men een 
eenvoudiger middel in de magazijnen die het verwijderen makke-
lijker mogelijk maakt? Ik hoor er graag van. Tot dan blijft mijn kliko 
drager van veelkleurige stickers en andere opsmuk om het straat-
beeld wat te veraangenamen. 
Fred Belt, Huizingalaan 26
2105 SK Heemstede

INGEZONDEN

Weer voetbalplaatjes sparen!
Heemstede – Sinds deze week 
geeft Albert Heijn weer voetbal-
plaatjes uit. Klanten krijgen bij 
boodschappen vanaf 10 euro 
een zakje met vijf voetbalplaatjes 
en kunnen zo alle sterren van de 
Eredivisie sparen. Natuurlijk is er 
een gloednieuw, prachtig vorm-
gegeven verzamelalbum dat dit 
keer een kijkje geeft in de kleed-
kamers van de Eredivisieclubs. 
Nieuw is het online verzamelal-

bum op ah.nl/voetbalplaatjes en 
de mogelijkheid via een speciale 
Hyves-tool plaatjes te ruilen met 
vrienden.
Op woensdag 17 februari is er 
een plaatjesruilmiddag bij AH in 
Heemstede. De laatste kans om 
het album compleet te krijgen
is woensdagmiddag 3 maart en 
tot en met zaterdag 6 maart zijn 
de plaatjes verkrijgbaar in de 
winkel.

Grote poppen- en berenbeurs ‘Magenta Fluwijn’
Regio – In Noordwijkerhout 
vindt zondag 7 februari een
grote beurs plaats met een keur 
aan poppen en beren. Dat niet 
alleen, ook allerlei prachtige

miniaturen (voor o.a poppenhui-
zen) kunt u bekijken en kopen 
en tevens zijn er veel sieraden 
te zien en te koop. Deze beurs 
wordt gehouden door ‘Magen-
ta Fluwijn’, een organisatie die 
als locatie hiervoor heeft ge-
kozen voor NH Leeuwenhorst. 
Adres: Langebaan 3 in Noord-
wijkerhout. 

Mooi aangeklede poppen uit 
Grootmoederstijd, elfen ge-
maakt door een kunstenaar en 
beren uit uw kinderjaren... het is 
er allemaal. Leuk om naar te kij-
ken. Ook beren en poppen waar 
iets aan mankeert kunt u mee-
nemen, want op de beursdag 
zijn poppendokters aanwezig! U 
kunt ze laten repareren (of moe-
ten we spreken van opereren?) 
en tevens laten taxeren.

Met de kortingsbon voor de toe-
gang (gewoonlijk 4 euro) in de 
Heemsteder van vorige week 
(20 januari) betaalt u één euro 
minder.



Heemstede - Marijke Boon is 
performer, zangeres en caba-
retière. Op donderdag 28 ja-
nuari komt zij naar Het Ou-
de Slot met haar theaterpro-
gramma ‘Een Echte Appel’.

Marijke maakt sinds 1985 
soloprogramma’s. Haar voor-
stellingen worden vaak on-
der ‘kleinkunst’ geschaard, om-
dat Boon als geen ander de 
Kunst van het Kleine beheerst. 
Haar teksten zijn subtiel en met 
humor geschreven. Ze bege- 
leidt zichzelf op een kleine 
rode Hohner-accordeon waar-

voor ze zelf de composities 
schrijft.
In die zin is Marijke Boon meer 
kunstenaar dan cabaretière: ze 
schrijft, ontwerpt en maakt haar 
decors en affiches. Vaak weet 
ze aan het alledaagse iets bij-
zonders toe te voegen of er een 
onverwachte wending aan te 
geven.
Het Theaterprogramma ‘Een 
echte Appel ‘is een combina-
tie van lied en schilderij. Met 
prachtige schilderijen van onder 
andere Klaas Gubbels en Char-
lotte Mutsaers en met smarte-
lijke liederen: oude bekende en 
verse nieuwe. En natuurlijk een 
kleurige collectie accordeons! 
Met haar subtiel gevoel voor hu-
mor weet Marijke Boon zowel te 
ontroeren als te amuseren. Een 
unieke combinatie van klein-
kunst en beeldende kunst. 

Donderdag 28 januari aanvang 
20.15 uur in Het Oude Slot, in-
gang aan de Ringvaartlaan, 
Heemstede. Toegang: 18,- euro 
/ 15,50 euro. Reserveren kaar-
ten 06-13133626 of www.podi-
umoudeslot.nl. Indien voorradig 
aan de zaal. 

pagina 14 de Heemsteder - 27 januari 2010

Een Echte Appel

Optreden 
Yvonne Weijers
Regio - Zondag 31 janua-
ri speelt de Jazz & Latin band 
van zangeres Yvonne We-
ijers in Jazzcafé ‘In den Uiver’. 
U weet wel de band van de 
swingende jazz, bossa nova, 
rumba, samba, en die prach-
tige bolero’s. Er staat een aan-
tal nieuwe nummers op het 
repertoire die ze zeker zul-
len laten horen. De ritmesec-
tie is dik voor elkaar met Hans 
Beun op drums en Niels Tausk 
op contrabas. En van pianist 
Cajan Witmer weten we dat hij 
geweldig kan begeleiden en 
solo’s speelt waar je ademloos 
naar luistert. Laat dat trio z’n 
gang maar gaan.
En natuurlijk is ook saxofonist 
Ruud Eeuwen van de partij. 
Samen met deze muzikanten 
heeft Yvonne Weijers vele op-
tredens op haar naam staan. 
En zijn er 2 prachtige cd’s uit-
gebracht: ‘From Now On’ en 
‘All Night Long’.
Jazz & Latin, dat is waar ze 
voor staat.
Aanstaande zondag dus van 
17.00 tot 20.00 uur aan de Ri-
viervischmarkt 13 in Haarlem.

En wilt u meer weten van de-
ze band? Surf naar www.yvon-
neweijers.nl

Naar het verre Patagonië
Heemstede - Op dinsdag-
middag 2 februari presenteert 
plaatsgenoot de heer Piet Ro-
senhart voor het Trefpunt Heem-
stede de lezing ondersteund 
door lichtbeelden ‘Naar het ver-
re Patagonië’. Deze lezing begint 
om 14.00 uur en vindt plaats in 
de Pauwehof aan de Achterweg 
19. U bent hartelijk welkom. De 
toegang bedraagt 2,50 euro.

Patagonië, het meest zuidelij-
ke deel van Zuid-Amerika, ligt 
derhalve in Chili en Argentinië 
en staat tevens in de belang-
stelling van Willem Alexander en 
Maxima. Het westelijk deel be-
staat uit de hoog gelegen An-
des met enorme gletsjers, schit-
terende fjorden, imposante ber-
gen en prachtige wolkenluch-
ten. In het veel vlakkere oostelijk 

deel grazen onnoemelijke aan-
tallen schapen en koeien.
De reis start in Buenos Aires 
om daar te kijken naar de pin-
guïns, zeeolifanten en walvissen 
op het schiereiland Valdez. Van-
uit de zuidelijkste stad op aar-
de, Ushuaia, wordt een trek-
tocht gemaakt door het prachti-
ge Vuurland. Vervolgens worden 
in het noorden de natuurparken 
de Torres del Paine en Los Gla-
ciaros bezocht, die o.a. bekend 
staan door de ongenaakbare 
loodrecht oprijzende granietrot-
sen. Tevens wordt een trektocht 
gemaakt in midden-Chili door 
een subtropisch bos rondom de 
vulkaan Osorno. Vanuit het war-
me Santiago wordt de trip be-
sloten. 
Eindtijd van de lezing is ca. 16.15 
uur. Reserveren niet mogelijk.
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Schriftelijke 
communicatie
Heemstede - Veel mensen 
hebben af en toe moeite met 
de spelling en grammatica van 
de Nederlandse taal. De cursus 
‘Schriftelijke communicatie’ frist 
in korte tijd de kennis van het 
Nederlands weer op.
Hierbij komen o.a. de spelling, 
zinsopbouw, stijl en diverse 
grammaticaregels grondig aan 
bod. De cursus wordt gegeven 
door drs. Yvon Slootbeek.

Voor alle informatie over het 
programma van de cursus en 
de kosten kunt u op de web- 
site www.yvonslootbeek.nl kij-
ken. De leslocatie is Koedief-
slaan 31, tel. 023-5292409.

Deelname kosteloos
Workshop voor 

vrijwilligersorganisaties 
Heemstede - Een succesvolle 
maatschappelijke stage vraagt 
een goede begeleiding van de 
leerlingen die bij organisaties 
over de vloer komen. Het gaat 
hierbij om hoe de begeleiding 
binnen de organisatie gere-
geld is en op welke manier u 
als organisatie de leerlingen 
begeleidt binnen de maat-
schappelijke stage.
Het Steunpunt Vrijwilligers-
werk Heemstede nodigt vrij-
willigersorganisaties en hun 
vrijwilligers uit voor de work-
shop ‘Begeleiding binnen de 
maatschappelijk stage’ op 
donderdagavond 18 febru-
ari en 4 maart, van 19.30 tot 
22.00 uur. 

De eerste avond wordt ge-
leerd om te gaan met de gren-
zen waar u binnen uw orga-
nisatie tegenaan loopt bij het 
organiseren van maatschap-
pelijke stages. U maakt ken-
nis met diverse manieren van 
het organiseren van de bege-
leiding van MaS-leerlingen. 
We maken vooral een concept 
plan van aanpak over hoe de 
stagebegeleiding in uw orga-
nisatie gerealiseerd kan wor-
den. Aan de hand van prak-
tijksituaties en in korte af- 
wisselende werkvormen gaan 
we hiermee aan de slag. 
Uiteraard is er aandacht voor 

het uitwisselen van ervarin-
gen.
Tijdens de tweede avond er-
vaart u hoe u op een leuke en 
ontspannen manier kunt om-
gaan en communiceren met 
jongeren. U ontvangt infor-
matie over de motieven van 
jongeren om aan de slag te 
gaan. Ook de leefwereld van 
de jongere van nu brengen 
we in beeld. Het accent van 
de workshop ligt echter op het 
communiceren met jongeren: 
wat werkt wel en wat werkt 
niet. Aan de hand van prak-
tijksituaties en in korte afwis-
selende werkvormen oefenen 
we hiermee. Uiteraard is er 
aandacht voor het uitwisselen 
van ervaringen.

Aanmelden tot 11 februari
De workshop wordt verzorgd 
door Anneke Wienema, senio-
radviseur bij PRIMO nh, is bij 
Casca in De Luifel, Herenweg 
96, Heemstede. Deelname is 
gratis. Maximaal 14 deelne-
mers. De training is moge-
lijk gemaakt door het Steun-
punt Vrijwilligerswerk Heem-
stede met subsidie van de ge-
meente Heemstede. Aanmel-
den kan tot donderdag 11 fe-
bruari. Bel voor meer infor-
matie of aanmelden met Jo-
sé van Duin (023) 548 38 26 of 
e-mail: jvanduin@casca.nl.

Cook - eat - 
meet & greet
Heemstede - In Plexat is 1x per 
maand de Cook – eat – meet & 
greet. Tieners van 11 tot en met 
14 jaar gaan dan met elkaar ko-
ken en eten. Iedere keer wordt er 
iets anders gemaakt. Op vrijdag 

5 februari gaan de tieners een 
heerlijke mexicaanse maaltijd 
maken. Tortilla’s of taco’s, gua-
camole of enchiladas? Kosten 5,- 
euro.  Geef je snel op: (023) 548 
38 28, plexat@casca.nl. 
De Cook - eat - meet & greet  
is bij Casca van 18.00 tot 20.00 
uur in de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede. 

Voordrachtkunstenaars 
bij Boekhandel Blokker
Heemstede - Fred Papenhove 
en John Schoorl trekken als dich-
ters gezamelijk door heel Neder-
land en België. Traden op festi-
vals als Zuiderzinnen (Antwer-
pen), Het Tuinfeest (Deventer), 
Poeziëmarathon (Groningen) en 
Wintertuinen (Nijmegen).
John Schoorl, verslaggever van 
de Volkskrant, publiceerde dit 
jaar zijn tweede bundel Uitloop-
groef. Hierin staan de verbogen 
boodschappen in dichtvorm die 
hij in zijn favoriete jazz-, soul- en 
punkplaten vond. Met Uitloop-
groef componeerde hij een bun-
del barstensvol enthousiasme-
rende, weemoedige, levendige 
poëzie, die de muziek op papier 
doet klinken als nooit te voren. 
Ieder gedicht vulde hij aan met 
leuke feitjes en weetjes over het 
nummer in kwestie. Als verslag-
gever won hij voor zijn muziek-
boek Een Soulman in de Ach-
terhoek de Pop Pers Prijs en als 
dichter de Landelijke Gedichten-
dag Prijs. John Schoorl is journa-
list, schrijver, dichter. 
Van ex-marinier Fred Papenho-
ve verscheen onlangs zijn derde 
inmiddels zeer goed ontvangen 
bundel Hemel is vol zwaluwen 
waarvoor hij deze maand de Ha-
lewijnprijs mocht ontvangen. Pa-
penhove is een zeer gedreven en 
bedreven performer, van opwin-
dende prozagedichten.De he-
mel is vol zwaluwen bevat twin-
tig autobiografische leugens. De 
proza gedichten gaan over de 
levens van verschillende men-

sen; hoe die levens eruitzien of 
eruit zagen. Er worden geen na-
men genoemd. Er wordt bijvoor-
beeld gesproken over een va-
der of een neef ˆ iedereen heeft 
een vader of een neef ˆ waar-
door de lezer zich makkelijker 
met de personen uit de gedich-
ten kan identificeren of met hen 
kan sympathiseren. 

Nu bij Blokker
De dichtende boezemvrien-
den laten zich muzikaal bijstaan 
door de jazzverzameling van de 
Heemsteedse DJ Riese, die zijn 
Blue Note en Prestige-vinyl zal 
laten horen. Kom voor dit bijzon-
dere evenement naar boekhan-
del Blokker aan de Binnenweg 
138 Heemstede.
Op zaterdag 30 januari van 15.00 
uur tot 16.30 uur. Toegang vrij.



Heemstede – Vorige week zaterdag was het groot feest bij Pour 
Vous Parfumerie Van Beem in Heemstede, omdat Pour Vous dit jaar 
50 jaar bestaat! De parfumerie is van plan om nog diverse leuke ac-
ties te organiseren. Op de foto herleven de fifties!
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Eindelijk weer voetbal bij VEW
Heemstede - Ondanks of dank-
zij de afgelasting van de KNVB 
voor de afdeling West 1 (zater-
dag en zondag) kon er bij VEW 
op het kunstgrasveld gevoetbald 
worden. Om 9.00 uur speelden 
de E2 en de F-junioren onder-
ling en op veld 1 speelde VEW-
e1 tegen buurman RCH. Het 
werd  een 7-0 overwinning voor 
de gastheren. Hierna waren de 
D-junioren aan de beurt. Na een 
spannende wedstrijd werd het 
4-3 voor VEW, ook tegen RCH. 
Een speciale wedstrijd volgde 
hierna: VEW-4 tegen de B-juni-
oren. Fysiek waren de senioren 
iets sterker, de westrijd had een 
bizar score verloop en eindigde 
in 8-5.
’s Middags was het de beurt aan 
de senioren. VEW-1 en –2 speel-
den ook tegen de buren en ver-
loren allebei: 0-1 en 0-2.

Zaterdag 30 januari weer een 
normaal programma:
VEW-1- RKAVIC-1  14.30 uur
VEW-2- RKAVIC-2    12.00 uur
VVC-4- VEW-3        14.30 uur
VEW-4- Pancratius-4  12.00 uur
VEW-vet- SCW-vet   14.30 uur
K’land-b- VEW-b     09.15 uur
VEW-c- V’zang-c      10.30 uur
VEW-d- Hillegom-d  10.30 uur
DSOV-e- VEW-e1     10.00 uur
VVC-e- VEW-e2         10.00 uur
VEW-f- DSS-f  09.30 uur

VEW-agenda
De 5de ronde van de klaverjas-
competitie werd vanwege het 
slecht weer afgelast(of uitge-
steld). Het VEW clubhuis was 
niet op een normale manier te 
bereiken. De 6de ronde wordt 
gehouden op vrijdag 12 februari. 
Aanvang 20.00 uur in het club-
huis van VEW.

Fablo Tennishal 
introduceert ontbijttennis
Regio - Voor het eerst in 
Haarlem en omstreken past 
de Fablo Tennishal een nieu-
we formule toe waarbij tennis-
sers na hun tennispartij kun-
nen ontbijten.
Zondagmorgen 31 januari 
tussen 8 en 10 uur zijn hier-
voor tennisbanen beschikbaar 
gesteld. De andere data zijn 
zondagmorgen 7 maart en 28 
maart. Het ontbijtbuffet is ge-
opend van 9 tot 11 uur.
Er is groeiende behoefte aan 
vroeg sporten in het weekend. 
Tennis is een sociale sport en 
vooral leuk om te doen met de 
familie onderling of met vrien-
den en kennissen. Na afloop 
van de sportieve inspanning 
is er tijd genoeg om even bij 
te praten in een ontspannen 

sfeer onder het genot van een 
zeer uitgebreid ontbijtbuffet 
met veel verse producten. De 
prijs per persoon voor het buf-
fet is 10,- euro, kinderen tot 12 
jaar betalen 6,- euro. Dit is ex-
clusief 21,- euro baanhuur. Ie-
dereen is welkom, men hoeft 
geen lid of huurder te zijn van 
de hal. U kunt uitsluitend ont-
bijten in combinatie met ten-
nis. Inschrijving vooraf is ge-
wenst.

Informatie is beschikbaar op 
www.fablotennishal.nl. Er kan 
ook telefonisch gereserveerd 
worden: 023-5100537. De Fa-
blo Tennishal bevindt zich in 
het Ramplaankwartier, Mar-
celisvaartpad 11, 2015 CS te 
Haarlem.

Bridge Bel Air
A lijn: De kampioenen van 2008-2009, Tine Posthuma en Irma 
v.Roosmalen hebben het heft weer in handen genomen. Met een 
score van 66,67% hebben zij de eerste plaats weer in bezit in de-
ze serie en stevenen op de 100 punten af. Jan en Joop Warmer-
dam, de leiders in de algehele competitie kwamen niet verder dan 
45,49% en staan op dit moment op de zevende plaats in deze serie 
wat recht geeft op 45 punten en zij hadden 20 punten voorsprong. 
Helmie v.d.Berg en Joke v.d.Lans herstelden zich van vorige week ( 
49,25%) door met een score van 63,50% tweede te worden en ste-
gen daardoor weer een paar plaatsjes. Ondanks het feit dat Han-
nie Koek en Yvon Tromp 53,82% behaalden staan zij nog stevig op 
de laatste plaats en zullen alles uit de kast moeten halen om het 
vege lijf te redden. Martien en André Mesman komen niet uit hun 
dipje. Nu kwamen zij ook niet verder dan 46,53% en een plaatsje in 
de B lijn is al voor hun gereserveerd. Agnes Hulsebosch en Tiny Ui-
tendaal hebben het lang volgehouden in de A lijn, maar nu lijkt het 
doek toch te vallen. Hun score van 43,06% deed daar in ieder ge-
val geen goed aan.
B lijn: Marijke v.Lamoen en Ronald v.d.Holst deden goede zaken. 
Zij werden met 54,78% eerste en nemen de eerste plaats in be-
zit. Theresia v.d.Horst en Matthieu Lommerse bleven met 52,42% 
iets achter maar staan nog op een fraaie tweede plaats. Jan Pie-
ters moest noodgedwongen weer met een invaller spelen omdat 
zijn partner Piet v.d.Raad ziek was. Hij speelde met Els Zonneveld 
en dit paar werd eerste met 55,50%. Dat zal zijn partner goed doen. 
An Heemskerk en Henk Vledder lieten wat steekjes vallen en kwa-
men niet verder dan 47,42%, waardoor zij uit de top drie wegvie-
len. Ook dit keer zullen Emmy en Jan v.Stijn hun verblijf in de B lijn 
niet kunnen continueren. Met een gemiddelde van 45,20% staan zij 
onderaan. Met een gemiddelde van 46,63% staan Riek en Gerard 
Hageman er ook niet best voor, terwijl Miep v.d.Raad en haar part-
ner met 46,84% in het zelfde schuitje zitten. Ria Lengers en Wieck 
v.Baars zijn door omstandigheden al drie keer niet geweest, zodat 
zij ook meer dan vermoedelijk naar de C lijn zullen afzakken.
C lijn: Rietje Koopman en Ingrid Roosendaal liggen om koers om 
weer naar de  B lijn te promoveren. Hun score van 58,68% was 
goed voor een derde plaats, maar de eerste plaats is stevig in hun 
handen. Maria en Ton Bruseker moesten de eerste plaats afstaan 
aan de dames omdat zij maar 50% behaalden. De voorsprong op 
plaats drie (Jenny v.Heuckelum en Herre Mostert)is echter nog 
ruim voldoende. Laatst genoemden kwamen met 40,28% wel heel 
matig voor de dag en zakten naar de derde plaats. Hilda en Henk 
Uittenbroek zullen alle zeilen bij moeten zetten om hun verblijf in 
de C lijn tot één zitting te beperken. Zij hebben, met nog twee zit-
tingen te gaan, een achterstand van 6% op een promotieplaats. 
Dus is er nog kans. Riek en Joop Scheers sluiten de rijen in de C 
lijn. En hebben nog een achterstand van 4% op Truus Rekké en Lu-
cia Robijns.
Piet van den Raad

INGEZONDEN

Winkeldievegge
Heemstede – Personeel van 
een kledingwinkel aan de 
Binnenweg betrapte dins-
dagmiddag 19 januari een 
man een vrouw op diefstal 
van kleding. Het stel ging er 
hardlopend vandoor. Na een 
korte achtervolging kon het 
personeel de vrouw aanhou-
den.
De verdachte, een 21-jarige 
vrouw uit Beverwijk, is over-
gedragen aan de politie. De 
vrouw is meegenomen naar 
het bureau en voor nader 
onderzoek ingesloten. De 
politie onderzoekt wie de 
verdachte is. Tegen de ver-
dachte wordt proces-verbaal 
opgemaakt.

Controle
Glipperdreef
Heemstede - De politie 
heeft donderdagavond 21 
januari bij een snelheids-
controle op de Glipper Dreef 
42 snelheidsovertreders be-
keurd. 623 Bestuurders pas-
seerden de radarauto. De 
snelste reed 100 km per uur 
terwijl op de Glipper Dreef 
een maximum snelheid geldt 
van 50 km per uur.

Ongewenst 
bezoek
Bennebroek – Woensdag-
middag 20 januari is een 
hoogbejaarde vrouw in haar 
woning aan het Juliana-
plantsoen te Bennebroek 
bestolen door een onbe-
kende man. De slechtzien-
de vrouw deed een dutje in 
haar stoel in de woonkamer 
en werd wakker van iemand 
die in de kamer liep. Toen ze 
vroeg wie het was antwoord-
de een mannenstem dat hij 
van de thuiszorg was.
De man vroeg de vrouw 
om haar pincode. Omdat ze 
dacht dat hij het pasje toch 
niet had, heeft ze de co-
de gegeven. Later bleek dat 
hij het pinpasje uit haar tas 
heeft gestolen.
Uit politieonderzoek bleek 
dat de achterdeur van de 
woning niet was afgesloten 
ten behoeve van de zorg-
verleners. Geregeld is dat 
deze mensen de beschik-
king krijgen over een sleu-
tel. Dan kunnen de deuren 
worden afgesloten. De poli-
tie adviseert alle ouderen die 
gebruik maken van zorg de 
deuren van de woning af te 
sluiten om ongewenst be-
zoek te voorkomen.

Groot feest bij Pour Vous

Rectificatie 
kieslijst NH
Heemstede – In het artikel over 
de kieslijst van politieke partij 
Nieuw Heemstede, vorige week 
in de Heemsteder, is helaas een 
fout gemaakt. Door een foutie-
ve nummering werd de num-
mer twee (J.W. Filius) op num-
mer één geplaatst en ook de an-
dere kandidaten schoven ineens 
een plaats naar voren.
Dat maakte dat Ruud Prins wel 
lijstaanvoerder is, zoals gemeld, 
maar niet op nummer één. En 
dat is niet juist. Excuses van de 
redactie.
Hier volgt alsnog de juiste lijst 
van Nieuw Heemstede: 1. Ruud 
Prins, 2. Hans Filius, 3. Nettie 
Kuijer-Buré, 4. Jos de Jong, 5. 
Ron Mantel, 6. Frank Romeijn, 
7. Carla Prins, 8. Sam Kuijer, 9. 
Lex Weermeijer, 10. Nel Stolk-vd 
Winkel, 11. Henk Dinkelberg, 12. 
Josee Klaver, 13. Fred Belt, 14. 
Dick Schoenmaker en 15. Jan 
Bosman. Op www.nieuw-heem-
stede.nl staat het verkiezings-
programma.

Cursus:
Open Atelier

Heemstede - Een open kijk ont-
wikkelen op tekenen en schilde-
ren. Dat kan in deze cursus, die 
Piet Zwaanswijk bij Casca geeft. 
Het is een plek om te experimen-
teren met materialen, technieken 
en werkwijzen. Er wordt voor-
al gewerkt met acrylverf naar ei-
gen ontwerp en er is veel aan-
dacht voor de persoonlijke cre-
atieve ontwikkeling. Een afwis-
selende cursus met veel inbreng 
voor wie een beetje tot veel te-
ken- en schilderervaring heeft. 
Soms wordt een gastdocent uit-
genodigd of een museum be-
zocht.
De 10 lessen zijn in activitei-
tencentrum de Molenwerf, Mo-
lenwerfslaan 11, Heemstede op 
woensdag van 19.30-22.00 uur 
vanaf 3 februari.
Aanmelden kan van maandag t/
m vrijdag van 9-12 uur: telefoon 
(023) 548 38 28 – 1. Of via www.
casca.nl.



Heemstede - Mijn naam is 
Tim Hartkamp en ik ben 18 jaar. 
Woonachtig in Heemstede. 
Mijn hobby’s: Rolstoelhockey, 
Playstation 3 en sport kijken. 
Door een lichamelijke handi-
cap ben ik afhankelijk van een 
elektrische rolstoel. Vanaf mijn 
10de jaar zit ik op rolstoelhoc-
key vereniging De Kennemer 
Keien te Overveen. Elke week 
fijn en hard trainen en eens in 
de 2 maanden competitie in de regio N-Holland. En ons streven is 
ons niveau tot landelijke speelhoogte te krijgen. Waarom dit schrij-
ven?
Ik zoek sponsors voor een elektrische sportrolstoel, daar ik baal 
van de trage snelheid van mijn rolstoel. Daarom heb ik mij aange-
meld bij Foppe de Haan fonds.  Zie site: www.100rolstoelen.nl. Zelf 
moet ik zoveel mogelijk sponsors aanbrengen, dus daarom deze 
hulp vraag aan u. Heeft u misschien iets staan voor Marktplaats en 
is het er nog niet van gekomen dit te verkopen? Doe het dan nu 
en help mij in het realiseren van mijn droomwens via een donatie. 
U kunt dan het bedrag via de website overmaken (via Ideal) hier-
van sponsort u 100%. Of sms Rolstoel (spatie) Tim naar 4888. 1,50 
Euro, hiervan gaat 0,70 euro naar de telecomprovider en 0,80 eu-
ro naar de deelnemer. 
Ik raad ook iedereen aan eens te komen kijken naar de handbewo-
gen en elektrische training. Elke zaterdag van 10.00-12.00u in de 
Tetterode hal te Overveen. Alvast bedankt! 
Tim Hartkamp, Prinsessenhof 5, 2104 AP Heemstede. 
Tel. 023-5293199 of gijs.hartkamp@planet.nl
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Nieuw bij T-line: Club vitaal

Inspanning, 
ontspanning en leuk!
Regio - Suus van Kampen (zelf 
40 +) is samen met haar vrien-
din Els al lange tijd op zoek om 
weer iets aan sport te gaan 
doen. Ze zijn op zoek gegaan 
naar een leuke les met leeftijd-
genoten waar zij door inspan-
ning zelf ook weer tot ontspan-
ning komen. En na het sporten 
samen bijkletsen onder het ge-
not van een kopje koffie. Bij T-li-
ne is er voor deze doelgroep een 
nieuwe lesvorm, namelijk: Club 
Vitaal. Club Vitaal is een low im-
pact les (is een aerobicles zon-
der springen) waarbij het gaat 
om het verstevigen van de spie-
ren, het verkrijgen van een be-
tere conditie én door een bete-
re coördinatie krijg je weer meer 
vertrouwen in het bewegen zelf. 

Els: “wat ik zo leuk vind aan de-
ze les is dat er zoveel variatie 
is in de les. Je doet oefeningen 
met verschillende materialen zo-
als met speciale ballen en met 
elastische banden.” Suus vult 
aan: “Je merkt al tijdens de les 
dat je sterker en vitaler wordt. 
Het geeft je gewoon een goed 
gevoel!”
Deze les gaat woensdag 3 fe-
bruari om 9.15 uur van start. T-
line is te vinden aan de Spaar-
neweg 52 in Cruquius. U kunt 
voor meer informatie ook kij-
ken op de website: www.t-line.
nl. Voor het aanvragen van een 
gratis proefles kunt u het bes-
te een mailtje sturen naar info@
t-line.nl of eventueel telefonisch 
reserveren: 023-5282018.   Watertorengebied tachtiger jaren

Heemstede – Martin Linders stuurde deze gescande foto uit de beginjaren tachtig van de vorige eeuw. 
“Mijn schoonouders (familie B. Booman) woonden tot voor kort op de Voorweg 47 en zijn half december 
2009 verhuisd naar het waterpark in het nieuwe gebied rond de watertoren”, schrijft hij.
Te zien zijn nog de gebouwen van de Olijftak. Ook onder meer het politiebureau met het daarachter ge-
legen duidelijk zichtbare (witte) luchtingsplaats voor tijdelijk gedetineerden. Ook de brandweerkazer-
ne stond in het gebied. Helemaal rechts de panden van Dijkstra Verlichting. Inmiddels zijn hier nieuwe 
bedrijfsgebouwen neergezet van onder meer Peugeotgarage Nefkens. Prominent op de voorgrond is de 
kerk aan de Valkenburgerlaan te zien en de rotonde, toen nog zonder kunstwerk.

Workshop pijnbestrijding 
door zelfbehandeling
Regio - Leer volgens de Trigger-
pointmethode je eigen pijnlijke 
spieren te behandelen. Trigger-
points zijn knoopjes zo klein als 
een speldenknop of rijstkorrel in 
spieren. Deze knoopjes belem-
meren de doorbloeding van de 
spieren. Je leert in deze work-
shop wat Triggerpoints zijn en 
hoe je ze zelf kunt behandelen! 
Deze workshop wordt gegeven 
door Nicole van Olderen, ge-

diplomeerd sportmasseuse en 
Triggerpointcoach®.
Je kunt kiezen uit een van de 
onderstaande workshops: don-
derdagavond 4 februari en za-
terdagmiddag 6 februari. Kleine 
groep slechts vier deelnemers.
Kijk op de website: www.nic-
kysplace.nl/massage of bel met 
06-41041509. Locatie: van Oos-
ten de Bruynstraat 60, 2014 VS 
Haarlem.

Heemstede - Wethouder Christa Kuiper gaf maan-
dag 25 januari het startschot voor de tweede fa-
se van de herinrichting van de Binnenweg. De lo-
kale VVD, die het initiatief heeft genomen voor dit 
project, was goed vertegenwoordigd. Cees Leen-
ders, Michel Radix, Erik Albers, en Willemijn Zue-
len, de nummers 3, 5, 7 en 10 van de VVD-kandi-
datenlijst, schuwen het ouderwetse handwerk niet. 
Steen na steen verdween uit de bouwput. De VVD 
wil met deze actie laten zien dat de partij betrok-
ken wil blijven bij de voortgang van het werk aan 
de Binnenweg. Ook na de gemeenteraadverkiezin-
gen van 3 maart!

VVD draagt steentje bij

INGEZONDEN

Meld je snel aan bij Nouvelle Cosmétique
Val 6 tot 10 kilo per maand af met Prodimed!
Regio – Na de uitzending van 
VARA Kassa afslankspecial op 
24 oktober 2009 ging een groep 
van 24 enthousiaste personen 
verdeeld in 8 groepjes van elk 3 
personen op dieet. Waarbij iede-
re groep een ander dieet heeft 
getest. Tijdens de uitzending van 
2 januari 2010 werd de uitslag 
van de afslankspecial bekend 
gemaakt. Onder meer de volgen-
de diëten werden getest: Mo-
difast, Slimline dieet kristallen, 
Sonja Bakker, Accupunctuur, Al-
li afslankpil, Weight Watchers en 
Prodimed. Tijdens de uitzending 
werd Prodimed uitgeroepen tot 
het beste dieet. Prodimed heeft 
volgens het testpanel het beste 
resultaat als je wilt afvallen.

Erica Terpstra ook
Ook snel en veel afvallen met 
Prodimed? Bij Nouvelle Cos-
métique kunt u dit dieet volgen 

waarmee ook Erica Terpstra ruim 
40 kilo is kwijtgeraakt! 6 Tot 10 
kilo per maand verliezen, terwijl 
uw huid mooi strak blijft. U valt 
op de juiste plaatsen af en voelt 
zich fit. Prodimed is een medisch 
onderbouwd dieet voor volwas-
senen waarmee u snel, gemak-
kelijk en zonder hongergevoel 
of jojo effect uw streefgewicht 
kunt bereiken. Erica Terpstra le-
vert voor Prodimed het zoveel-
ste bewijs van succes. Voor het 
team van Nouvelle Cosmétique 
was het geen nieuws, want zij 
zien voortdurend fantastische 
resultaten bij mensen die het 
Prodimed dieet volgen. Zij vallen 
goed af en blijven daarna ook 
prima op hun streefgewicht. Het 
zoveelste bewijs dat afslanken 
heel gemakkelijk kan, maar wel 
onder deskundige begeleiding 
en dat is waar Nouvelle Cosmé-
tique voor staat.

Info dagen
Alles weten over deze methode? 
Dat kan! Tijdens de infodagen 
wordt het principe van dit prote-
inerijke dieet uitgelegd en kunt u 
de diverse smaken proeven. Bo-
vendien wordt er een persoonlij-
ke body-analyse gemaakt, waar-
bij naast het gewicht ook je BMI, 
de spiermassa en je vetpercen-
tage wordt gemeten. 
Mis deze kans niet en schrijf je 
in per email: info@nouvellecos-
metique.nl of telefonisch: 023-
5252504. Plaatsen zijn beperkt! 
Prijs per persoon is 10 euro. 
Meld je snel aan, want vol=vol. 
De infodagen zijn op dinsdag 9 
februari van 12.30 tot 15.00 uur 
en op donderdag 25 februari 
van 18.30 tot 21.00 uur. U vindt 
Nouvelle Cosmétique op de Ver-
spronckweg 297 te Haarlem. Zie 
ook: www.nouvellecosmetique.
nl

Help mij mijn droom te realiseren
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Heemstede
Donderdag 28 januari
• Performer, zangeres en ca-
baretière Marijke Boon treedt 
op in Het Oude Slot, Ring-
vaartlaan, met haar theater-
programma ‘Een Echte Appel’. 
Aanvang 20.15 uur. Reserve-
ren kaarten 06-13133626 of 
www.podiumoudeslot.nl. 

Dinsdag 2 februari 
• Lezing ‘Naar het verre Pata-
gonië’ van Trefpunt Heemste-
de. Locatie: Pauwehof, Achter-
weg 19, Heemstede. Aanvang: 
14.00 uur.

Tot eind februari
• Foto’s bloemen, dieren en 
natuur van Skandy Postema 
in Het Overbos, Burgemeester 
van Lennepweg 35 in Heem-
stede.

Tot 26 maart 
• Expositie van Rini Brakkee 
bij Peter Grajer Makelaars, 
Raadhuisstraat 67, Heemste-
de. Meer info: www.petergra-
jer.nl of 023-547 46 45.

Regio
Vrijdag 29 januari
• Machteld Cambridde zingt 
in Jazzca-
fé Oomstee, 
Zeestraat 62, 
Zandvoort. 
Aanvang: 
21.00 uur.
Info: www.
oomstee.nl

Zaterdag 30 januari 
• Open repetitie en gra-
tis zang- en koorscholing 

bij Zang & 
Vriendschap, 
J a n s s t r a a t 
74, Haarlem. 
Aanvang: 
14.00 uur.

• Lichtjestocht op het terrein 
van Duincentrum De Zand-
waaier. Start tussen 19.00 en 
21.00 uur vanaf het talud bij 
de ingang van het Duincen-
trum. Meer info: www.npzk.nl 
of 023-5411123.

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

Zondag 31 januari
• David Howard, voormalig 
Head Gardener van ZKH de 
Prins van Wales, geeft een le-
zing over Royal Gardens. Van 
15-16 uur, Teylers Museum 
Haarlem.

Agenda
Cultuur • Yvonne Weijers met haar 

Jazz & Latin band van speelt 
in Jazzcafé ‘In den Uiver’. Van 
17.00 tot 20.00 uur aan de Ri-
viervischmarkt 13 in Haarlem.

1 Februari t/m 15 maart
• Expositie ‘portretten van 
wereldburgers’ van Edith van 
Campfort in de Bibliotheek 
Haarlem, Gasthuisstraat 32. 

Donderdag 4 februari
• Klassiek kamermuziekcon-
cert door het ensemble Duo 
Fiselier / Noorland. Locatie: 
het kerkje op het terrein van 
GGZ InGeest, Rijksstraatweg 
113 te Bennebroek. Van 12.30 
tot 13.20 uur. Vrij toegankelijk.

Zaterdag 6 februari 
• Concert ‘If ye love me’ van 
kamerkoor Arte Vocale in de 
Janskerk (Noord-Hollands Ar-
chief), Jansstraat 40, Haarlem. 
Aanvang: 20.00 uur. 

Zondag 7 februari
• Haarlems Amateur Symfo-
nie Orkest in Immanuel kerk 
Haarlem. Van Egmondstraat 5. 
Aanvang: 14.00 uur. 

Maandag 8, dinsdag 9 en 
woensdag 10 februari
• Toneel ‘Zadelpijn en an-
der damesleed’. Locatie: Stad-
schouwburg Haarlem. 

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

Zondag 14 februari
• Optreden zeemanskoor ‘de 
Raddraaiers’ in Zorgcentrum 
Sint Jacob in de Hout. Aan-
vang: 14.30 uur. Info: 023-892 
7900.

Zaterdag 20 en
zondag 21 februari 
• De 48 uur van Chopin in de 
Philharmonie Haarlem. Festival 
met lezingen, film, concerten.

26 februari
• Vlaamse avond in de Gra-
venzaal van het stadhuis te 
Haarlem om 20.00 uur.
Info: www.literairhaarlem.nl

T/m 28 februari 
• Beeldend kunstenaars Coe-
ne en Halbertsma expose-
ren in Bennebroek. Tentoon-
stelling in voormalig gemeen-
tehuis, Bennebroekerlaan 5. 
Info: 023-58 48072.

Snert in gerestaureerde 
Zwarte Schuur op Leyduin
Heemstede - De historische 
Zwarte Schuur op de buiten-
plaats Leyduin is recent door 
Landschap Noord-Holland ge-
restaureerd. Deze restauratie is
uitgevoerd door de firma Aker-
bouw uit Akersloot.

Om de geslaagde restauratie te 
vieren opent Landschap Noord-
Holland op zondagmiddag 31 
januari eenmalig de deuren van 
de Zwarte Schuur voor het pu-
bliek. Iedereen is van harte wel-
kom. Bezoekers worden ge-
trakteerd op erwtensoep, war-
me chocolademelk, rondleidin-
gen door de schuur en winterse 
wandelingen over Leyduin.

Landschap Noord-Holland is 
trots op dit restauratieproject 
op Landgoed Leyduin, dat me-
de dankzij de Nationale Postco-
de Loterij is gerealiseerd.
De Zwarte Schuur, naast het 
even oude Juffershuis, is schit-
terend opgeknapt. De schuur 
is één van de vele monumenta-
le gebouwen op de fraaie bui-
tenplaats. Zondag 31 janua-
ri laat Landschap Noord-Hol-
land het resultaat van de ver-
bouwing graag zien aan ieder-
een die geïnteresseerd is in bui-
tenplaatsen. De schuur is open 
van 13.00 tot 16.00 uur en men 
kan een wandeling over het 
landgoed maken, de schuur 
bezichtigen en opwarmen met 
erwtensoep en chocolademelk. 
Dit wordt u gratis aangeboden 

door Akerbouw, de bouwonder-
neming die de restauratie heeft 
uitgevoerd.
Om 13.30, 14.30 en 15.30 uur 
wordt er een toelichting gege-
ven op de verbouwing van de 
historische schuur. Om 14.00 
uur is er een wandeling met een 
gids over de buitenplaats. Ver-
der worden er wandelroutes uit-
gedeeld zodat men ook zelf op 
stap kan. Aanmelden is niet no-
dig. De Historische Vereniging 
Ons Bloemendaal is aanwezig 
om tijdens een excursie toelich-
ting te geven op het gebruik van 
de buitenplaats in de loop van 
de eeuwen (start 14.30 en 15.30 
uur).

De buitenplaats Leyduin is 
eenvoudig te vinden langs de 
Leidsevaart ten zuiden van sta-
tion Heemstede-Aerdenhout. 
Sla bij de derde brug rechts-
af en neem de Manpadslaan. 
Daar is een parkeerterrein. Volg 
de borden naar het Koetshuis. 
Bezoekers wordt met klem ver-
zocht met de fiets of per open-
baar vervoer te komen. Voor die-
genen die toch per auto komen 
is er beperkte parkeergelegen-
heid bij het informatiecentrum 
de Kakelye, Manpadslaan. Met 
bus 90 vanaf station Heemste-
de kan ook, neem halte ‘Water-
leiding’ en neem de ingang van 
Leyduin.

De Zwarte Schuur is een opvallend historisch element op Leyduin.

Heemstede - “Prachtig al die verse sneeuw, maar 
er moet zo nu en dan toch geruimd worden. Hulp 
van de tuinkabouter is welkom!” Aldus Corrien 
Visser, die de foto instuurde.

Hulp bij het 
sneeuwruimen



Heemstede

NIEUWS

Adresgegevens & openingstijden

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

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

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

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

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

I N F O R M A T 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 7  J A N U A R I  2 0 1 0

Gemeentebestuur
Het gemeentebestuur bestaat uit de 

gemeenteraad (het algemeen bestuur) en 

het college van burgemeester en wethouders 

(het dagelijks bestuur). 

Raad
De gemeenteraad is het hoogste orgaan 

binnen de gemeente. Het aantal leden van 

een gemeenteraad is afhankelijk van het 

aantal inwoners. Elke vier jaar kiezen de 

inwoners van 18 jaar en ouder de leden van 

de gemeenteraad. In Heemstede telt de raad 

21 leden. De verkiezingen geven de burger de 

mogelijkheid invloed uit te oefenen op de 

samenstelling van de raad. Raadsleden van 

eenzelfde politieke partij worden samen een 

fractie genoemd. In Heemstede zijn er nu 

zeven fracties in de gemeenteraad: VVD, 

CDA, PvdA, HBB, GroenLinks, D66 en 

NieuwHeemstede. De besluiten van de raad 

worden voorbereid in een commissie-

vergadering. De Heemsteedse gemeente-

raad kent drie commissies: Samenleving, 

Ruimte en Middelen. De commissies bestaan 

uit vertegenwoordigers van de politieke fracties 

in de raad. 

•  Kies bewust: gebruik Kieskompas

•   Stemmen in willekeurig stemlokaal

•  Kapvergunning

•  Verwijdering fi etswrakken

•  Regelgeving

In deze HeemstedeNieuws:

Start werkzaamheden 
Binnenweg (fase 2)

De werkzaamheden in het gedeelte tussen 

Julianalaan - Bronsteeweg/Koediefslaan 

duren tot half september 2010. Net als in de 

eerste fase wordt de bestrating, openbare 

B&W
De gemeenteraadsleden benoemen, al of 

niet uit hun midden, de wethouders. De 

burgemeester wordt bij Koninklijk Besluit 

benoemd door de Kroon voor een periode 

van zes jaar. De raadsleden doen het 

raadswerk naast hun gewone werkzaam-

heden. Burgemeester en wethouders 

hebben een volledige dagtaak. Samen met 

de burgemeester vormen de wethouders 

het dagelijks bestuur van de gemeente, het 

college van burgemeester en wethouders 

(B&W). De burgemeester en de drie 

wethouders hebben ieder een eigen 

portefeuille: een aantal zaken waarvoor hij of 

zij verantwoordelijk is. De gemeentesecretaris 

ondersteunt het college bij zijn werk en is 

hoofd van de ambtelijke organisatie. 

Vervolg op pag. 2

www.heemstede.nl
Op de gemeentelijke website treft u uitgebreide informatie over wonen, werken 

en recreëren in Heemstede. Bezoek www.heemstede.nl voor het digitale loket 

(producten en diensten), uitgebreide politieke informatie, de officiële mede-

delingen (bouwvergunningen e.d.) en informatie over projecten in Heemstede.

verlichting en straatmeubilair op de 

Binnenweg vervangen. Als eerste wordt de 

aansluiting van de Julianalaan op de 

Binnenweg gerealiseerd. Dit duurt ongeveer 

drie weken. Gedurende deze werkzaam-

heden kan er geen autoverkeer over dat deel 

van de Binnenweg en geen autoverkeer via 

de Julianalaan van en naar de Binnenweg.

Planning werk
Als de aansluiting Julianalaan op de 

Binnenweg klaar is, wordt telkens een 

Vervolg op pag. 2

Wethouder Christa Kuiper gaf afgelopen maandag het officiële startsein door 
de stenen plantenbak en muur ter hoogte van de Gall en Gall te verwijderen.

Hoe werkt de gemeente?
Op woensdag 3 maart a.s. gaat u naar de stembus om een nieuwe gemeenteraad voor 
Heemstede te kiezen. Door te stemmen bepaalt u wie uw belangen in Heemstede 
moeten gaan behartigen. En dat is belangrijk want de komende jaren worden er 
belangrijke beslissingen genomen. Bijvoorbeeld over bezuinigingen die als gevolg 
van de economische recessie doorgevoerd moeten worden. Over de verkeers-
afwikkeling en verkeersveiligheid in Heemstede. Over de inrichting van de openbare 
ruimte zoals de ontwikkeling van het Wilhelminaplein en van het gebied rond de 
haven. Of over hoe om te gaan met de snel toenemende vergrijzing in Heemstede. 
Zorg daarom dat u straks goed geïnformeerd bent als u op 3 maart naar de stembus 
gaat. Wij informeren u via HeemstedeNieuws uitgebreid over de gemeenteraadsverkiezingen 
en geven u de achtergronden. Thema van vandaag: Hoe werkt de gemeente? 

Weg open vanaf maandag 1 februari

Deze week zijn de eerste werkzaamheden gestart voor de tweede fase van de herinrichting 
van de Binnenweg. In verband met de vorst is het opbreken van de weg een week uitgesteld. 
Waarschijnlijk wordt de weg opengebroken vanaf maandag 1 februari. (Op de gemeentelijke 
website www.heemstede.nl vindt u de actuele situatie.)
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Voorzie uw grijze rolemmer vóór 
1 februari van de juiste sticker!
Eind december 2009 ontving u als inwoner van 

Heemstede de nieuwe afvalkalender voor 2010. 

Net als in voorgaande jaren hebben gebruikers 

van grijze rolemmers een nieuwe sticker 

ontvangen bij de afvalkalender. Deze sticker 

moest direct na ontvangst op het deksel van de 

grijze rolemmer worden aangebracht. Als u dit 

nog niet gedaan heeft, verzoeken wij u dit als-

nog te doen.

In 2010 moeten de grote rolemmers met een 

inhoud van 240 liter voorzien zijn van een licht-

blauwe sticker. De kleine rolemmer heeft een 

oranje sticker nodig. 

In de eerste weken van januari zijn alle aange-

boden grijze rolemmers die nog geen juiste 

sticker hadden, voorzien van een geel waar-

schuwingslabel. Op dit label stond het verzoek 

om alsnog de in december aangeboden sticker 

aan te brengen. 

Wij gaan ervan uit dat u inmiddels aan ons ver-

zoek heeft voldaan, want vanaf 1 februari 2010
worden grijze rolemmers die niet voorzien zijn 

van een juiste sticker niet meer geleegd. Een

aangeboden rolemmer zonder juiste sticker 

krijgt dan een rood label. Dit houdt in dat u als 

aanbieder het afval zelf naar de milieustraat 

moet brengen of alsnog de juiste sticker moet 

gaan plakken en wachten tot de volgende 

aanbieddag. 

Heeft u nog vragen over het gebruik van de 

sticker, de grijze rolemmer of de afvalkalender? 

Neem dan contact op met de afdeling 

Publieksinformatie van De Meerlanden via 

telefoonnummer (0297) 38 17 17.

gedeelte van de straat onder handen genomen, waarbij het werkgebied verschuift van het 

deel Julianalaan/Binnenweg richting het kruispunt Bronsteeweg/Koediefslaan. 

- Van 1 tot ongeveer 19 februari: het deel Julianalaan/Binnenweg; 

-  Van 22 februari tot begin april: vanaf het vernieuwde deel Julianalaan/Binnenweg tot de 

Cloosterlaan;

-  Begin april tot eind juli: vanaf de Cloosterlaan richting het kruispunt Bronsteeweg/

Koediefslaan. 

Vanaf 1 februari wordt per werkgebied aan beide zijden van de Binnenweg de gasleiding 

vervangen door Joulz, onderdeel van Eneco Energie.

Het streven is om voor de bouwvakantie (26 juli t/m 13 augustus) de Binnenweg weer 

geheel toegankelijk te hebben. Na de bouwvakantie moet dan alleen nog het kruispunt 

Bronsteeweg/Koediefslaan opnieuw worden ingericht en vinden op de Binnenweg nog 

afrondende werkzaamheden plaats. De bedoeling is het werk voor 12 september 2010 af te 

ronden.

Bereikbaarheid
Alle winkels en woningen binnen het werkgebied van de Binnenweg blijven tijdens de werk-

zaamheden gewoon bereikbaar voor voetgangers. Het verkeer wordt net als in de eerste 

fase via bebording om het werkvak geleid. Daarnaast wordt een verbod ingesteld voor 

vrachtwagens langer dan 10 meter. Deze kunnen namelijk niet via de omleidingsroute rijden. 

Meer informatie
Het werk wordt uitgevoerd door aannemingsbedrijf Compeer Spaarndam B.V. Via 

www.heemstede.nl kan de voortgang van het project worden gevolgd. Bovendien krijgen de 

winkeliers wekelijks een e-mail met de actuele stand van zaken van het project. Voor de 

duur van het gehele project treedt mevrouw Esther Hunsche op als contactpersoon tussen 

bewoners en/of winkeliers en de gemeente. Zij is vanaf 26 januari 2010 op werkdagen en 

zaterdag tussen 09.00 en 18.00 uur bereikbaar via telefoonnummer 06 - 43 82 49 16. Op 

dinsdag- en donderdagochtend tussen 09.00 en 11.00 uur is zij aanwezig in de directiekeet 

van de fi rma Compeer op het Julianaplein. Reageren per e-mail kan natuurlijk ook via 

binnenweg@heemstede.nl.

Het college van B&W is verantwoording verschuldigd aan de gemeenteraad. 

De burgemeester is daarnaast de voorzitter van de raad. De gemeenteraad wordt ondersteund 

door de griffier, die door de raad zelf wordt benoemd.

De gemeenteraad heeft een volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende functie. 

In de regel vergadert de raad op de laatste donderdag van de maand. U kunt deze vergadering 

bijwonen vanaf de publieke tribune. De raads- en commissievergaderingen worden aangekondigd 

in HeemstedeNieuws; de stukken voor de raadsvergaderingen liggen in de hal van het raadhuis 

en zijn beschikbaar via www.heemstede.nl (Bestuurlijke informatie). 

In volgende edities leest u meer over de rol van de raad en het college van B&W.

Vervolg gemeenteraads verkiezingen van pag. 1 Vervolg start werkzaamheden Binnenweg (fase 2) van pag. 1

Volg de verkiezingen via de 
website, LinkedIn en Twitter

Kies bewust: 
gebruik Kieskompas 

Alle informatie over de gemeenteraadsverkiezingen en het 

Kieskompas vindt u ook op de gemeentelijke website 

www.heemstede.nl. U treft hier ook een overzicht van de 

verkiezingsprogramma’s, kandidatenlijsten, links naar de 

partijwebsites, weblogs van lokale politici en nog veel meer. 

Via de nieuwsbriefservice HeemstedeMail en de groep 

HeemstedeConnect op LinkedIn kunt u automatisch per 

e-mail geïnformeerd worden over de gemeenteraads-

verkiezingen. Ook kunt u politieke ‘tweets’ via Twitter volgen. 

Vanaf woensdag 3 februari (in de middag), een maand voor de 

gemeenteraadsverkiezingen, kunt u gebruikmaken van het 

Kieskompas op de gemeentelijke website www.heemstede.nl.

Veel mensen weten niet goed wat de standpunten zijn van de lokale 

politieke partijen. Het Kieskompas is een handig middel om u te 

helpen een bewuste keuze te maken. Dit is een digitaal stemadviesprogramma dat kiezers helpt 

te bepalen welke partij het beste aansluit bij hun eigen politieke voorkeuren. Dit gebeurt via 

dertig stellingen. U krijgt géén stemadvies voor één partij, maar u ziet uzelf terug in het 

landschap van politieke partijen. Het is dus een soort kompas, waarbij duidelijk wordt welke partij 

het dichtst bij u staat en waarmee u uw defi nitieve keuze zelf kan bepalen. 

Zoekt u een vrijwilligersbaan of klus? 

Heeft uw organisatie vacatures voor 

vrijwilli gers? Heeft u vragen over arbeids-

voorwaarden, rechten en plichten? Of 

zoekt u een goede cursus/work shop voor 

uw vrijwilliger(s)? Dan kunt u terecht bij het 

steunpunt Vrijwilligerswerk Heemstede!

p/a Casca-de Luifel - Herenweg 96 - 

Postbus 578 - 2100 AN Heemstede. 

Spreekuur op afspraak, telefonisch 

bereikbaar ma. t/m do. van 09.00 tot 

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

informatiezuil (dagelijks tijdens openings-

tijden van de Luifel)

E-mail: 

steunpuntvrijwilligerswerk@casca.nl 

Website: 

www.vrijwilligerswerkheemstede.nl
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Vorst vertraagt werkzaamheden
Alle hieronder genoemde werkzaamheden/projecten worden vertraagd door de huidige 
weersomstandigheden. Door sneeuwval en aanhoudende (nacht)vorst kunnen werken, 
zoals het aanleggen en herstel van bestratingen, het planten van bomen en heesters en 
specifi ek grondwerk, niet worden uitgevoerd. De vermelde data zijn daarom onder voor-
behoud.

Johan Wagenaarlaan, kruising Bernard Zweerslaan
Eind januari 2010 worden bij de vrijliggende fi etspaden op de kruising Johan Wagenaarlaan - 

Bernard Zweerslaan herstelwerkzaamheden aan de bestrating uitgevoerd. Het werkgebied wordt 

afgezet met borden. Fietsers worden ter plaatse omgeleid.

Kerklaan, tussen Blekersvaartweg en Herenweg
Vanaf eind januari 2010 worden reparatiewerkzaamheden uitgevoerd aan het noordelijke fi ets-

pad op de Kerklaan, tussen Blekersvaartweg en Herenweg. Om de overlast tot een minimum te 

beperken wordt steeds een klein gedeelte aangepakt. Fietsers kunnen hinder ondervinden van 

het werk en worden indien nodig via de rijbaan omgeleid.

Brabantlaan, tussen Provinciënlaan en Gelderlandlaan
Vanaf eind januari 2010 worden in de Brabantlaan, tussen Provinciënlaan en Gelderlandlaan, 

bestrating en riolering vervangen. Ook wordt drainage aangelegd en worden laanbomen 

vervangen of verplant. De afsluiting van het werkgebied wordt met borden aangegeven. 

Kerklaan, tussen Blekersvaarweg en Herenweg
Vanaf eind januari 2010 worden reparatiewerkzaamheden uitgevoerd aan het noordelijke fi ets-

pad op de Kerklaan, tussen Blekersvaarweg en Herenweg. Om de overlast tot een minimum te 

beperken wordt steeds een klein gedeelte aangepakt. Het werkgebied wordt afgezet met 

bebording. Fietsers worden ter plaatse omgeleid.

Binnendoor
Medio februari 2010 wordt in de Binnendoor een deel van de riolering aangepakt. Woningen en 

winkels in de Binnendoor blijven bereikbaar voor voetgangers en fi etsers. Het werkgebied wordt 

afgezet met hekken.

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

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

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

gewoon in twee richtingen van de weg gebruikmaken. 

César Francklaan fase 2, van Jan van Gilselaan tot Heemsteedse Dreef
Tot medio mei 2010 wordt in de César Francklaan, tussen de Jan van Gilselaan (voormalige 

Händellaan) en de Heemsteedse Dreef, de riolering vervangen en de weg heringericht. Op gele 

tekstborden aan weerszijden van de César Francklaan wordt de startdatum aangegeven.

Winkelgebied Binnenweg
Tot medio september 2010: reconstructie fase 2 (vanaf Julianalaan tot aan de Bronsteeweg). 

Over de gehele breedte wordt de bestrating en het straatmeubilair vervangen. Op gele tekst-

borden bij de Julianalaan en Bronsteeweg wordt de startdatum aangegeven.

Werk aan de weg   

Stemmen in willekeurig 
stemlokaal
In de gemeente Heemstede staat het u vrij 

om in elk willekeurig stemlokaal binnen de 

gemeente te gaan stemmen. Op uw stempas 

staat wel het adres van een stemlokaal bij u 

in de buurt maar u bent niet verplicht om daar 

te stemmen. Als het u beter uitkomt om in een 

ander stemlokaal te stemmen dan kan dat.

De stempas toont aan dat u gerechtigd bent 

om te stemmen. Zonder de stempas kunt u uw 

stem niet uitbrengen. Het is daarom van groot 

belang dat u de stempas niet vergeet mee te 

nemen. Mocht u uw stempas kwijtraken dan 

kunt u uiterlijk 2 maart 2010 tot 14.00 uur 
een vervangende stempas aanvragen bij de 

afdeling Publiekszaken. Mocht u later uw ‘oude’ 

stempas terugvinden dan kunt u daarmee niet 

stemmen; dat kan alleen met de nieuwe 

stempas. Neem bij het stemmen naast uw 
stempas ook een geldig identiteitsbewijs 
mee! (bijvoorbeeld paspoort, identiteitskaart 

of rijbewijs uit één van de landen van de EU of 

uw vreemdelingendocument).

Stemmen bij volmacht
Als u op de dag van de stemming niet in de 

gelegenheid bent om zelf uw stem uit te 

brengen, dan kunt u nu al zonder oproepkaart 

iemand anders een volmacht verlenen. Deze 

persoon mag dan namens u uw stem 

uitbrengen. Daarbij gelden de volgende 

bepalingen:

-  Bij de afdeling Publiekszaken van de 

gemeente zijn kosteloos formulieren 

verkrijgbaar voor de verzoekschriften om 

bij volmacht te mogen stemmen. 

-  Degene die zich bereid heeft verklaard als 

gemachtigde op te treden, moet op 

dinsdag 19 januari 2010 als kiezer in 

Heemstede zijn geregistreerd.

-  Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de 

gemachtigde een volmachtbewijs. De 

volmachtstem moet tegelijk met de eigen 

stem worden uitgebracht.

-  Een kiezer mag niet meer dan twee 

volmachten aannemen.

-  Een volmachtgever is niet bevoegd de 

volmacht in te trekken of zelf aan de 

stemming deel te nemen.

-  Uw schriftelijke verzoek moet uiterlijk op 

17 februari 2010 bij de gemeente binnen 

zijn.

Onderhandse machtiging
U kunt iemand ook machtigen door de 

achterzijde van uw stempas in te vullen en 

te ondertekenen. Ook hier geldt, dat de 

gemachtigde in Heemstede mag stemmen 

en maximaal twee volmachten mag uitbren-

gen tegelijk met zijn eigen stem. De 
gemachtigde heeft daarbij ook een kopie 
van uw geldige legitimatiebewijs nodig.
Als u geen geldig legitimatiebewijs heeft, 

kunt u altijd iemand machtigen via het for-

mulier, zoals vermeld onder het kopje 

‘stemmen bij volmacht’. Voor die aanvraag 

is geen geldig legitimatiebewijs nodig.

Op het gemeentehuis, afdeling Publiekszaken, 

kunt u alle informatie krijgen over de verkiezing. 

Het bezoekadres is: Raadhuisplein 1, 

Heemstede. De afdeling Publiekszaken is op 

maandag tot en met woensdag geopend van 

08.30 tot 17.00 uur, op donderdag van 0-8.30 tot 

19.30 uur en op vrijdag van 08.30 tot 13.00 uur. 

We zijn telefonisch bereikbaar onder 

nummer (023) 548 58 68. Het e-mail-

adres van de afdeling Publiekszaken is 

gemeente@heemstede.nl.

 

Openbare kennisgeving geldigheid en 

nummering kandidatenlijsten

Op 22 januari 2010 heeft het hoofdstembureau 

de geldigheid van de ingeleverde kandidaten-

lijsten beoordeeld. Gekeken is of aan alle voor-

waarden voldaan is, of de naam van de 

groepering boven de lijst geplaatst mag 

worden en of alle kandidaten op de kandidaten-

lijsten gehandhaafd kunnen worden.

Hiervan is een proces-verbaal opgemaakt. 

Dit proces-verbaal en de geldig verklaarde 

kandidatenlijsten liggen ter inzage bij de 

afdeling Publiekszaken, Raadhuisplein 1.

Het centraal stembureau heeft op 21 januari 

2010 de kandidatenlijsten genummerd. Het 

procesverbaal hiervan ligt ook voor 

iedereen ter inzage. De kandidatenlijsten 

zijn als volgt genummerd:

Lijstnummer 1:  Volkspartij voor Vrijheid en 

Democratie (VVD)

Lijstnummer 2:  Christen Democratisch Appèl 

(CDA)

Lijstnummer 3: Partij van de Arbeid (PvdA)

Lijstnummer 4: GroenLinks

Lijstnummer 5: Heemsteeds Burger Belang

Lijstnummer 6: Democraten 66 (D66)

Lijstnummer 7: Nieuw Heemstede

Huisnummering
Er is een bedrijfs- en bovenwoning verbouwd tot 2 appartementen op de Julianalaan.  De winkel 

heeft nummer 3 en de woning op de eerste verdieping heeft nummer 1. Op 19 oktober 2009 is 

door het college van burgemeester en wethouders besloten om de woning op de 2e verdieping 

Julianalaan 1A te nummeren.
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Bouwplannen Vegadering commissie voor bezwaarschriften

Kapvergunning

Verwijdering fi etswrakken

Aanvragen bouwvergunning
2010.006  het verwijderen van wanden - Heemsteedse Dreef 170

 en aanbrengen van een staalconstructie

2010.007  het vergroten van een dakkapel  - Vechtlaan 8

 op het voorgeveldakvlak 

2010.008 het uitbreiden van een woonhuis  - Asterkade 32

2010.009  het plaatsen van een erfafscheiding  - Borneostraat 28

2010.010  renovatie Bosbeek  - Glipper Dreef 209

2010.011 het plaatsen van een schuifpui  - Willem Denijslaan 27

 in de achtergevel

2010.013 het uitbreiden van de 1e verdieping  - Voorweg 67

Aanvraag sloopvergunning
2010.101  het slopen van een woonhuis  - Willem Klooslaan 20

 met garage

De bovenstaande aanvragen liggen vanaf 28 januari 2010 op maandag tot en met donder-

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

Bouw- en Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). 

Verleende reguliere bouwvergunning (verzonden 25 januari 2010)
2010.003  het doorbreken van een muur  - Eikenlaan 31

Verleende lichte bouwvergunning (verzonden 25 januari 2010)
2010.001  het plaatsen van een dakkapel op - Floradreef 12 

 het voorgeveldakvlak

De bovenstaande vergunningen liggen vanaf 28 januari 2010 op maandag tot en met don-

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

Bouw- en Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). Belanghebbenden kunnen hiertegen bezwaar 

maken. Zie kader.

Verleende lichte bouwvergunning (terinzagelegging vanaf 28 januari 2010) 
en ontheffing bestemmingsplan
2009.239  het vervangen van een hekwerk  - Van Merlenlaan 4 + 4A

De bovenstaande vergunning ligt vanaf 28 januari 2010 op maandag tot en met donderdag 

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

Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). Belanghebbenden kunnen hiertegen in beroep gaan bij 

de rechtbank Haarlem. Een beroepschrift moet uiterlijk 12 maart 2010 worden ingediend. 

Zie kader.

Starten voorbereidingsprocedure bouwvergunning en ontheffing 
bestemmingsplan (artikel 3.23 Wro)
2009.210  het plaatsen van een erfafscheiding  - Julianaplein 2

Het verzoek ligt vanaf 28 januari 2010 gedurende 6 weken op maandag tot en met donder-

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

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

zienswijzen aan de gemeente kenbaar maken. 

Diegenen die zienswijzen indienen willen wij de gelegenheid geven over de zienswijzen 

gehoord te worden. U moet hier dan wel uitdrukkelijk om vragen bij het indienen van de 

zienswijzen. De hoorzittingen zullen worden gehouden door de medewerkers van Bouw- en 

Woningtoezicht tijdens de openingstijden.

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

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

De commissie voor bezwaarschriften houdt een vergadering op donderdag 4 februari 2010 om 
20.00 uur in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1 

20.00 uur  bezwaar tegen de aanleg van twee parkeerplaatsen aan de Cesar Francklaan 

(richting Heemsteedse Dreef noordzijde bij bocht Dreef) - openbaar -

20.30 uur  bezwaar tegen de weigering handhavend op te treden tegen illegale bebouwing op 

het landgoed Hartekamp aan de Herenweg 5 - openbaar -     

21.00 uur  bezwaar tegen de afwijzing van aanvulling op huurtoeslag ingevolgde de Wet werk en 

bijstand - niet openbaar -    

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

Er is een kapvergunning verleend voor:

6 linden langs de oostzijde van de Heemsteedse Dreef, globaal tegenover huisnummers 47 

t/m 61. De bomen worden gekapt in verband met het uitvoeren van de 3e fase van het 

Watertorenproject.

Collegebesluit 19-01-2010, verzonden 27 januari 2010.

Aan de kapvergunning zijn op basis van artikel 4.3.5 van de APV de volgende bijzondere 

vergunningsvoorschriften verbonden:

-  Vóór 31 maart van het jaar na afronding van de 3e fase van het project dienen 6 linden, met 

een minimale stamomtrek van 30/35 cm, op bovengenoemde locatie te worden herplant. 

-  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 27 januari 2010 zes weken ter inzage in 

de hal van het raadhuis aan het Raadhuisplein 1. U kunt tegen dit besluit bezwaar maken.

Op woensdag 10 februari 2010 gaat de gemeente fi etswrakken verwijderen die zich in de 

directe omgeving van het station Heemstede-Aerdenhout bevinden. Ingevolge artikel 5:5 

van de Algemene plaatselijke verordening (APV) is het verboden een voertuig dat 

rijtechnisch in onvoldoende staat van onderhoud en tevens in een kennelijk verwaarloosde 

toestand verkeert op de openbare weg te parkeren (voertuigwrak).

Verwijderde fi etswrakken zullen gedurende 13 weken worden opgeslagen bij De Meerlanden 

aan de Cruquiusweg. Rechthebbenden kunnen hun fi etswrak terugkrijgen tegen betaling 

van de kosten die gemaakt zijn voor de verwijdering en opslag.

Voor vragen kan men contact opnemen met bureau Handhaving, via het algemene 

telefoonnummer (023) 548 56 30.

Herinrichting Binnenweg? 
Discussieer mee op...

www.heemstede.nl
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- Reglement van orde van de raad  

- Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het college 

- Re-integratieverordening Wet werk en bijstand gemeente Heemstede 

- Subsidieverordening gemeentelijke monumenten 2008 

- Telecommunicatieverordening gemeente Heemstede 2008  

- Toeslagenverordening Wet werk en bijstand    

- Treasurystatuut 2005  

- Uitvoeringsbesluit Destructieverordening Heemstede 2010 

- Verordening bestrijding ratten en muizen 

- Verordening betreffende het toekennen van erepenningen der gemeente Heemstede 

- Verordening binnentreden 

- Verordening burgerinitiatief Heemstede 

- Verordening cliëntenparticipatie WWB 

- Verordening commissie bezwaarschriften 

- Verordening handhaving Wet werk en bijstand 

- Verordening heffing en invordering van liggeld woonschepen Cruquiushaven 2006 

- Verordening kwaliteitsregels peuterspeelzalen Heemstede 2006 (incl. nadere regels) 

- Verordening langdurigheidstoeslag Wet werk en bijstand 2009  

- Verordening leerlingenvervoer 2008 

- Verordening naamgeving en nummering (adressen) 

-  Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Heemstede 

- Verordening op de ambtelijke bijstand en de fractieondersteuning 

- Verordening op de raadscommissies 

- Verordening op het gebruik van de openbare havens en binnenwateren 

- Verordening overleg lokaal onderwijsbeleid gemeente Heemstede 

- Verordening persoonsgebonden budget begeleid werken Wet sociale werkvoorziening 

- Verordening rechtspositie wethouders en raadsleden 2007 

- Verordening rekenkamercommissie 

- Verordening speelautomaten Heemstede 

- Verordening Subsidiëring Lokaalculturele Initiatieven 

- Verordening tegemoetkoming verhuis- en herinrichtingskosten voor ouderen 2007 

- Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Heemstede 2009 

- Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Heemstede 

- Verordening Wet Inburgering Heemstede  

- Verordening winkeltijden Heemstede 

- Verordening Wsw-raad   

- Wegsleepverordening Heemstede 

- Werkinstructie Budgethouders- en beheerders 

Binnenkort zal er nog een bekendmaking in HeemstedeNieuws volgen waarin met terug-

werkende kracht de vaststelling van een aantal lokale regels wordt vermeld.

De bovengenoemde verordeningen en regelingen liggen voor iedereen kosteloos ter inzage 

op het gemeentehuis. 

Regelgeving
Ingevolge artikel 139 Gemeentewet dienen besluiten van het gemeentebestuur van Heemstede, die algemeen verbindende voorschriften inhouden, door plaatsing in HeemstedeNieuws te 

worden bekendgemaakt. Vanaf het moment van bekendmaking treden de besluiten in werking. 

Het is gebleken dat tot 1 juli 2009 niet alle besluiten met algemeen verbindende voorschriften bekend zijn gemaakt in HeemstedeNieuws. Om dit te ondervangen worden alle verordeningen 

en regelingen - zowel met als zonder algemeen verbindende voorschriften - alsnog gepubliceerd. Wél waren alle verordeningen en regelingen al gepubliceerd op onze website 

www.heemstede.nl onder ‘Bestuurlijke Informatie (RIS)’.

De volgende regelgeving wordt hierbij bekendgemaakt: 

- Archiefverordening 2006 

- Beheerverordening algemene begraafplaats Heemstede  

- Besluit informatiebeheer 2006 

- Besluit fi nanciële tegemoetkoming voorziening gehandicapten  

- Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Heemstede 2010 

- Bezoldigingsregeling 

- Bouwverordening 

- Brandbeveiligingsverordening 

- CAR-UWO 

- Controleverordening artikel 213 gemeente Heemstede

-  Deelverordening belangenbehartiging en sociaal-culturele en recreatieve activiteiten lichamelijk 

en/of verstandelijk gehandicapten   

- Deelverordening scouting 2000 

- Deelverordening sport en recreatie 2000 

- Exploitatieverordening 1971  

- Financiële verordening gemeente Heemstede  

- Gemeenschappelijke regeling samenwerking belastingen 2007  

- Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Leerplicht - RMC 

- Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland 

- Gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland    

- Huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland 2007  

- Inspraakverordening  

- Maatregelenverordening Wet werk en bijstand  

- Mandaatbesluit gemeentelijke belastingen 2009 

- Mandaatregeling 2008  

- Marktverordening gemeente Heemstede 2003 (incl. 2 Uitvoeringsregelingen)  

- Monumentenverordening Heemstede 2008 

- Nadere regels Peuterspeelzalen 2006  

- Parkeerverordening 1993 

- Parkeervoorschriften 2007  

- Procedureregeling planschadevergoeding 2005 

-  Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Heemstede, 

met terugwerkende kracht vanaf 31 oktober 2008 

- Regeling afkoop onderhoud bij overdracht openbaar gebied  

- Regeling bedrijfsfi tness 2007  

- Regeling bedrijfshulpverlening gemeente Heemstede 

- Regeling budgetbeheer gemeente Heemstede (incl. toelichting en bijlagen) 

- Regeling outplacement gewezen wethouders 

- Regeling regionale urgentiecommissie 2007 

- Regeling van de agendacommissie 

- Reglement bescherming persoonsgegevens Heemstede 2003 

- Reglement burgerlijke stand  

- Reglement openbaar maken functies leden gemeenteraad 

Gratis het laatste nieuws over 
Heemstede per e-mail?

www.heemstede.nl

Gevaar of 
schade op straat doorgeven?

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

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

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

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

Meldingen worden in principe binnen één week afgehandeld.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

vindt doorschakeling plaats naar een telefoonbeantwoorder.

Meldpunt overlast Bezwaar maken of uw mening/zienswijze kenbaar 
maken 

Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen een door de gemeente genomen besluit door 
binnen zes weken na de verzenddatum, een gemotiveerd bezwaarschrift te richten aan het college 
van burgemeester en wethouders, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Een bezwaar moet zijn onder-
tekend en zijn voorzien van naam en adres, datum, een duidelijke verwijzing naar het besluit en de 
reden van bezwaar. 
Over onderwerpen waarover nog geen beslissing is genomen kunt u in die gevallen waar dit is 
aangegeven uw zienswijze kenbaar maken. Richt hiertoe binnen de termijn van terinzagelegging, 
schriftelijk uw reactie aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 352, 2100 AJ 
Heemstede. Uw reactie zal bij de besluitvorming worden betrokken. 

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

Beroep
U kunt, als u belanghebbende bent, op grond van de Algemene wet bestuursrecht beroep aanteke-
nen bij de rechtbank Haarlem wanneer u in een voorfase zienswijzen heeft ingediend of wanneer u 
niet 
ver weten kan worden geen zienswijzen te hebben ingediend. Richt uw beroepschrift binnen zes 
weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd aan: Rechtbank Haarlem, sector bestuurs-
recht, 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 ge-
schil 
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). 

Spannende tijden voor 
Zusters van Bosbeek

Sint Jacob gaat de apparte-
menten van alle bewoners van 
het dit jaar grondig verbouwen. 
De appartementen worden toe-
komstbestendig gemaakt; mo-
derniseren van de klimaatin-
stallaties, bredere ingangen, 
goed toegankelijke badkamers 
en liften waar bedden in pas-
sen zijn slechts een deel van de 
werkzaamheden. De renovatie 
wordt zo uitgevoerd dat de Zus-
ters hier kunnen blijven wonen, 
ook als ze onverhoopt zorg no-
dig hebben. Een grondige aan-
passing als deze neemt veel tijd 
in beslag. Daarom verhuizen de 
bewoners tijdelijk naar een an-

dere locatie van Sint Jacob.

Met kerst weer thuis
De bouwvergunning is aange-
vraagd bij de gemeente Heem-
stede. Als de voorlopige bouw-
vergunning half april door de 
gemeente verstrekt wordt, kan 
de de verbouwing in mei starten. 
Het streven is dat de de Zus-
ters de kerst weer in hun eigen
vertrouwde Bosbeek kun-
nen doorbrengen, dat door de 
verbouwing weer meer een 
woonuitstraling krijgt. Loca-
tiemanager Carola van Oerle: 
“Fijn dat het klooster gereno-
veerd wordt en daarmee aan-

Heemstede - Op 18 januari heeft Stichting Sint Jacob de 
bouwvergunning voor de renovatie van het klooster op land-
goed Bosbeek aangevraagd. De leden van de Congregatie der 
Zusters van ‘De Voorzienigheid’ woonachtig in dit klooster 
te Heemstede beleven een spannend jaar. Als alles volgens 
planning verloopt verhuizen zij dit jaar maar liefst twee keer. 
Eén keer naar hun tijdelijke huisvesting en aan het eind van 
2010 weer terug naar Bosbeek. Sint Jacob begeleidt dit hele 
proces in goed overleg met de Congregatie.

gepast is voor het verlenen van 
zorg. Voor de Zusters is het
prettig dat ze samen kunnen 
verhuizen naar een tijdelijke plek 
in Heemstede en dat iedereen
voor de kerst weer thuis is.
Omdat de locatie in Heemstede 
ook van Sint Jacob is, is het mak-
kelijk om afspraken te maken.”

Heemstede – Al druk doende zijn de vrijwilligers van Bos-
beek om de jaarlijkse playbackshow voor te bereiden. Het 
programma is dinsdagavond 2 februari van 19.00 tot ca. 
20.00 uur. Op de foto van vorig jaar kunt u zien waarom de 
bewoners en vrijwilligers altijd zo’n fijne avond beleven aan 
het evenement, een echte ‘topper’.

Topper bij Bosbeek: 
playbackshow

Samenwerking Congregatie
en Sint Jacob
Het landgoed Bosbeek is sinds 
1950 in het bezit van de Congre-
gatie. In de tweede helft van de 
vorige eeuw is het complex uit-
gegroeid tot een klooster met 
een verpleeg- en verzorgings-
huis. Na een jarenlange samen-
werking tussen de Congregatie 
en Sint Jacob op het gebied van 
het het verlenen van zorg is een 
groot deel van het gebouwen-
complex in 1997 verkocht aan 
Sint Jacob. Bosbeek is één van 
de totaal acht zorgcentra en ver-
pleeghuizen van ouderenzorgor-
ganisatie Sint Jacob in de regio.


