
Prachtig! De Heemsteder heeft zo zijn eigen interactieve 
foto-expositie waar lezers aan mee kunnen doen. 
Heeft u onlangs een mooie winterfoto gemaakt, 
stuur die naar de mailbox van deze krant: redactie@
heemsteder.nl en wie weet prijkt uw foto op de 
voorpagina! Ditmaal een mooi plaatje van mevrouw 
Slot uit de Marga Klompelaan. Vlak voor kerst gemaakt, 
toen het wintergevoel bij ieder naar boven kwam. 
Te zien is de Ringvaart.
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Ciske de Rat leest voor
Heemstede - Net zoals vorig jaar organiseerde de Bosch en Hovenschool een gezel-
lig voorleesontbijt. Bij Daan in groep 8 kwam Adriaan, ‘de Heemsteedse Ciske de rat’. 
Daan heeft voorgelezen uit het script en liedjes gezongen uit de musical, o.a. ‘Krijg toch 
allemaal de klere!’ Het wordt zo langzamerhand traditie op de Bosch en Hovenschool: 
na Johny Kraaijkamp jr. nu dus Ciske de rat!

WINTERFOTO

Bezorgers voor Bennebroek gevraagd!
Bennebroek – De Heemsteder is naarstig op zoek naar bezor-
gers voor bepaalde wijken in Bennebroek. Het gaat met name 
om de omgeving van de Van Gendtlaan, de kleine Sparrenlaan, 
de grote Sparrenlaan en de Bennebroekerlaan. Jong of oud, 
leeftijd is niet belangrijk, inzet wel. Een leuke bijverdienste terwijl 
je lekker in de buitenlucht werkt! Wie wil dat niet? Aanvulling 
op je zakgeld of een lekker extraatje als u 60+ bent? Per maand 
loopt dit bedrag nog aantrekkelijk op. Informeer bij Verspreidnet 
BV, telefoon 0251-674433, vragen naar Martin.

Opera tijdens opening 
verbouwde raadhuis

De stichting Muziekprojecten 
Pablo Neruda en organisatie-
bureau Inspire-me organiseren 
de uitvoering van de korte ope-
ra Dido en Aeneas, in het te-
ken van het kunst- en cultuur-
programma van de gemeente 
Heemstede, speciaal voor deze 
feestelijke dag.

Op het podium voor het Raad-
huis zal de uitvoering plaatsvin-
den. Het is een bijzondere uit-
voering: het gehele werk wordt 
in het Nederlands uitgevoerd. 
De Haarlemse tekstschrijver 
Andre Rooijmans bewerkte het 
Engelstalige libretto tot een 
goede zingbare Nederlands- 
talige tekst. Zanglustige, vooral 
ook Heemsteedse mannen en 

vrouwen worden uitgenodigd 
aan deze opera deel te nemen. 
Zij gaan dan deel uitmaken 
van het projectkoor ‘Dido’! 
De dirigent van het koor, Cees 
Thissen mikt op een deelname 

Heemstede – Ter gelegenheid van de opening van het ver-
bouwde raadhuis op zaterdag 24 mei 2008 wordt de opera 
Dido en Aeneas van Purcell opgevoerd.

van zo’n 80 zangers en zange-
ressen. Wanneer je interesse 
hebt in deelname aan dit project, 
dan kun je dat per mail kenbaar 
maken aan Cees Thissen, 
mailadres: thissen.c@hetnet.nl 
Graag inschrijven voor 6 febru-
ari a.s. De repetities (start 13 
februari) vinden plaats op 
woensdagavond (19.30-22 
uur) afwisselend in Heemstede 
(Petrakerk) en Bennebroek (ka-
pel van de Geestgronden). Wan-
neer je je opgeeft, krijg je per 
mail een brief met uitgebreide 
info retour.

Isolatieglas? www.vandervlugt.nl

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

r
3 stuks

Vitalert is verhuisd
Heemstede - Met de verhui-
zing van Vitalert Europe naar het 
Dagziekenhuis van het Spaar-
ne Ziekenhuis in Heemstede, 
is in Nederland de 1ste locatie 
waar bedrijven en particulieren 
op eigen initiatief een IMT-me-
ting kunnen laten uitvoeren een 
feit. Het zgn. IMT-onderzoek is 
de enige makkelijk toepasbare 
manier om aderverkalking en 
adervernauwing al vast te stel-
len voordat er klachten zijn. Het 
IMTplus-onderzoek van Vita-
lart spoort hart- en vaatziekten  
vroegtijdig op. Ook andere zie-
kenhuizen in Nederland bieden 
een IMT-scan maar dan alleen 
na doorverwijzing via de huis-
arts of een medisch specialist. 
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LET OP!
Nadrukkelijk maken wij u er 
op attent, dat door ons in deze 
krant geproduceerd adverten-
tie-, foto-, en / of tekstmateriaal 
NIET beschikbaar wordt gesteld 
aan derden. Dus ook NIET per 
e-mail, fotokopie of anderszins 
zonder uitdrukkelijke, schrif-
telijke toestemming van de 
Uitgever!

van 1930
P2: Bijzonder Heemsteeds Nieuws

(redactie@heemsteder.nl)

BakluchtReferendum 
“Ik verdom het categorisch om te gaan stemmen”, was mijn 
verbaasde antwoord op het waanzinnige voorstel van mijn 
keukenprinsesje. Wat wilde de al ruim veertig jaar maaltijden 
bereidende cheffi n van de keuken nu weer? Was ze ineens 
getroffen door een in Nederland weinig voorkomende vorm 
van democratie en of inspraak of ontbrak het haar gewoon 
aan de benodigde culinaire fantasie. Dat laatste bleek he-
laas het geval te zijn. De laatste tijd werd de samenstelling 
van mijn avondeten bepaald door een kinderspelletje iene-
miene-mutte. Staand voor de proviandkast werden de blik-
ken en glazen potjes met vitaminerijk voedsel aangewezen 
bij het uitspreken van die kinderspreuk. Een verrassende op-
lossing die echter op Michelin sterren niveau weinig navol-
ging kent. Er schuilt echter een groot gevaar in deze wille-
keurige selectiemethode. Zo hebben wij drie dagen achter-
een bruine bonen  gegeten. Ik ben gek op die dingen en je 
schijnt er ook goed van te gaan zwemmen. Maar drie keer 
achtereen was wel iets teveel van het goede, het spul kwam 
mijn strot uit. Maar over die zaken spreek je niet in een goed 
huwelijk dus een vierde keer had ik ook nog wel voor lief ge-
nomen. Daar ben ik gelukkig niet aan toegekomen. Mijn in-
nig geliefde kokkin leest teveel de krant en had iets gezien 
over een referendum en dat ging zij nu ook toepassen voor 
de keuze van mijn diner. “Ik houd vandaag een referendum 
en dan kan je kiezen uit twee soorten groenten”, liet zij mij bij 
de ochtendkoffi e weten. Ik overwoog de voor– en nadelen 
van dit voor mij onbekende systeem en kon één voorwaarde 
mijnerzijds doordrukken. Zij mocht als bedenkster van die 
ongein niet meestemmen. Immers, in het ergste geval zou-
den de stemmen staken en kreeg ik helemaal niets te bikken. 
In een ondoordacht ogenblik ging zij akkoord met die voor-
waarde en leek ik tevreden met de veranderde situatie. He-
laas slechts voor korte tijd, want toen werd ik geconfronteerd 
met de keuzemogelijkheden. Ik kon kiezen tussen spruitjes 
en rabarber. Als je me nu echt de deur uit wil pesten moet je 
die gerechten op tafel zetten. Niet te vreten dat spul, dat kan 
toch nooit bedoeld zijn als mensenvoer. Daarom nam ik het 
besluit om geheel in tegenstelling met mijn karakter niet te 
gaan stemmen. Nee ik ga wel Chinees halen, de pot op met 
een dergelijk referendum.
Wim Bak

Nieuwe president Probusclub

Hanakunst opent atelier

De bezoeker kan genieten van 
ikebanaschikkingen, kerami-
sche werken en andere Ja-
panse kunsten. Bart Wilffert, 
Nederlands kampioen Kyudo 
2006 en deelnemer aan het 
WK Kyudo 2007 in Tokyo geeft 
een demonstratie van de Ja-
panse boogschietsport. 
‘Hana’ betekent bloemen in 
het Japans. Het woord ‘Ha-
nakunst’ staat symbool voor 
de doelstelling van de nieu-
we werkruimte; besef krijgen 

van twee culturen door kunst 
en taal.
Masako Higashi, initiator van 
Hanakunst, geeft al jaren les 
in de Japanse bloemschik-
kunst ikebana en is enthousi-
ast keramiste. Nu de verbou-
wing af is, heeft Masako de 
ruimte om in Heemstede ook 
workshops keramiek te orga-
niseren en haar Japanse taal-
cursussen uit te gaan breiden. 
Voor meer informatie: www.
hanakunst.nl.

Heemstede - Zondag 3 februari om 14.00 uur zullen
Anne en Lidy Leegstra, kunstschilder en keramiste uit
Amstelveen, offi cieel het atelier Hanakunst aan de Dr. P. 
Cuyperslaan 8 in Heemstede openen. Het atelier is een 
ruimte waar Japanse kunst- en cultuuractiviteiten beoe-
fend zullen gaan worden. Geïnteresseerden zijn welkom 
vanaf 13.00 uur tot 16.00 uur.

Geestelijk leider in Heemstede
Heemstede – Casca de Luifel had zondag jl een bijzondere gast. 
Het was geestelijk leider Swami Pragyapad uit India. Hij was uitge-
nodigd om een lezing te geven. Bij toeval was hij op precies dezelfde 
dag te gast dat de Maharisha Yogi met pensioen ging. 
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Heemstede -  Heemstedenaar 
dr. Hans Labout is geïnstalleerd 
als nieuwe president van Pro-
busclub Kennemerland 1, opge-
richt in 1982. Als zodanig volgt 
hij dr. Hittjo Kruyswijk op, inwo-
ner van de gemeente Bloemen-

daal en ereburger van de Roe-
meense stad Brasov. Op don-
derdag 24 januari zijn aan de 
heer Labout de ordeketen en
regalia overgedragen tijdens een 
ledenbijeenkomst in restaurant 
van Landgoed Groenendaal.
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Paswerk uit de rode cijfers
Heemstede – Een immense 
prestatie is geleverd door drs. 
Cees Boon, algemeen direc-
teur Paswerk, en zijn medewer-
kers. De sociale werkplaats aan 
de Ringvaart, die zich meer en 
meer omvormt tot algemeen 
leerbedrijf, staat al vele jaren 
onder enorme druk. De enorme 
verliezen die er werden gemaakt 
leverden in de deelnemende ge-
meenten steeds meer politiek 
gekrakeel op. Maar onder lei-
ding van de inmiddels voor on-
bepaalde tijd aangestelde Boom 
zijn in de afgelopen jaren de re-
sultaten aanzienlijk verbeterd.
De tekorten daalden tussen 
2003 en 2007 van enige miljoe-
nen tot enkele tonnen per jaar. 
De verwachting is dat het af-
gelopen jaar er voor het eerst 
in lange tijd sprake is van een 
situatie waarbij er geen verlies 
meer wordt gemaakt en er in het 
meest gunstigste geval er een 
kleine winst geboekt kan wor-
den. Dat positieve resultaat is 
dan bereikt zonder de verplich-
te bijdragen van de gemeenten. 
Hoog tijd om eens te gaan pra-
ten met de beleidsbepalers van 
de instelling die mensen met 
een verstandelijke of lichame-
lijke beperking een plaats in 
de maatschappij weet te geven. 
Waar komt die verandering van-
daan is de meest voor de hand 
liggende vraag. Eerder genoem-

de Cees Boon en Luuk Jacobs, 
communicatieadviseur, geven 
toelichting op deze verheugen-
de ontwikkeling. “Ten eerste is 
de economie de afgelopen ja-
ren aanzienlijk verbeterd en dat 
gaf kansen om ons met Paswerk 
te gaan concentreren op meer 
rendabele, vooral dienstverle-
nende activiteiten”, begint Ja-
cobs het gesprek. Terwijl de kof-
fie wordt ingeschonken neemt 
Boon het woord: “Ondanks dat 
wij een sociaal maatschappelij-
ke taak hebben worden we ook 
op cijfers afgerekend. Lage lo-
nenlanden zoals Oost Europa en 
het Verre Oosten hanteren prij-
zen waar wij niet in mee konden 
gaan. Inpakken, vroeger een van 
onze grootste activiteiten, ge-
beurt nu daar. Wij richten ons nu 
meer op detachering en dienst-
verlening. Uiteraard blijven wij 
als instelling beschikbaar voor 
alle werkzaamheden, maar er 
moet een keuze gemaakt wor-
den”, is een uitleg die moeilijk 
tegen te spreken is.

Meer uitbesteden
Cees Boon bekijkt het ook nog 
eens vanuit een andere invals-
hoek: “Voor gemeenten bestaat 
er een wettelijke verplichting 
om de daar voor in aanmerking 
komende mensen bij te staan 
bij integratie in de maatschap-
pij. Paswerk doet dat door mid-

del van leerwerkobjecten en 
doorstroming naar echte banen 
op de arbeidsmarkt. Het is dus 
heel belangrijk dat gemeenten 
zelf ook kansen bieden aan de-
ze mensen om werkervaring op 
te doen.”
Bij Luuk Jacobs lijkt het vuur-
tje nu pas echt aangewakkerd: 
“Kijk eens naar een gemeente 
als Heemstede. Wij zijn denk ik 
een van de grootste werkgevers 
in dit dorp. Er werken bij ons 
120 mensen die in Heemstede 
woonachtig zijn. En dan consta-
teer je nota bene dat het onder-
houd van het groen in een aan-
tal wijken door bedrijven of in-
stellingen uit andere gemeenten 
gebeurt. Op een groenbudget 
van 4 miljoen worden Paswerk 
maar een paar opdrachten van 
totaal drie of vier ton gegund.” 
De vriendelijke bestuurder van 
Paswerk lijkt hier niet zo geluk-
kig mee en geeft een voorbeeld 
hoe het eigenlijk wel zou moe-
ten. “Onlangs is er een over-
eenkomst gesloten tussen Ne-
wasco en stichting SEIN. Hierbij 
gaat de aan het ‘Paardenlandje’ 
gevestigde wasserij al het was-
werk voor de epilepsie-inrich-
ting doen. En daar zit een he-
leboel wasgoed bij dat niet via 
de automatische opvouwlijnen 
van Newasco verwerkt kan wor-
den. Dat gaan wij nu handma-
tig doen met medewerkers van 

Paswerk: Cees Boon, 
tweede van links en 
Luuk Jacobs, rechts 

tevreden met werk van 
Newasco.

Newasco: Algemeen directeur 
stichting SEIN, J.W.Barzilay, 
en directeur Newasco, R.P.A. 
van Houten ondertekenen de 
overeenkomst.

onze instelling” aldus Baas. 
“Vergeet niet dat Paswerk zich 
steeds moet richten op een ver-
anderende markt. Zo heeft de 
Grafische afdeling het digitali-
seren ter hand genomen. Ook 
schoonmaak, beveiliging, cate-
ring en postbezorging zijn werk-
soorten waarin wij steeds ver-
der uitbreiden”, vult Jacobs de 
opmerkingen van Boon aan, om 
te vervolgen: “Allemaal projec-
ten die gemeenten aan Paswerk 
kunnen uitbesteden en meteen 
ook bijdragen aan een positie-
ver resultaat.”
 
Paswerkprijs
“Weet je overigens dat Robert 
van Houten, directeur van Ne-
wasco, door Paswerk genomi-

neerd was voor de onderne-
mer van het jaar 2007? De prijs 
is, helaas voor Van Houten, naar 
Ruud Severijns van Sita Recy-
cling in Vijfhuizen gegaan, maar 
het geeft wel aan dat wij samen-
werking met bedrijven in de re-
gio, en dus ook de gemeente, 
hoog op prijs stellen. Haarlem 
geeft in dat opzicht het voor-
beeld. Wij doen heel veel werk 
voor die gemeente net als voor 
Bennebroek en Bloemendaal”, 
is de afsluiting van een prettig 
en ophelderend gesprek. Een 
vraag brandt echter nog in de 
naar koffie smakend mond: wat 
zijn de vooruitzichten voor dit lo-
pende jaar? Cees Boom hoeft 
daar niet zo lang over na te den-
ken: “De begroting geeft aan dat 
wij 2008 met een klein nadelig 
saldo zullen afsluiten.” Een ge-
ruststelling voor de politiek in de 
regio.

Dichtstorten
De Heemsteedse dich-
ter Bart Jonker, geboren in 
1969, publiceerde zijn ge-
dichten voor het eerst in 
de verzamelbundels `Ver-
borgen dichters in Heem-
stede`, uitgegeven door de 
Openbare bibliotheek van 
Heemstede. In 2002 ver-
scheen zijn bundel ´Onvol-
tooid verlangen´. Zijn dicht 
kenmerkt zich door vrije 
versvormen geïnsprireerd 
door de `Vijftigers`. Hier-
naast, speciaal geschreven 
voor de landelijke gedich-
tendag van 31 januari aanstaande, een maatschappelijk ge-
dicht in de klassieke sonnetvorm.

De junk
Hopeloze handen in ´t haar
weet je niet waar te zoeken
wanhoop doet je vloeken

ongepoetste tanden op elkaar
  

 Van binnen volledig verscheurd
verzengend hellevuur verteert

alles wat je hebt geleerd
alsof er niets is gebeurd

  
Dronken door totale toxiteit
door een hel van open zweren

die je tot ´t goddelijk shot verleidt
  

Net als die vorige keren
weer pijnloos voor enige tijd

hoelang nog, de tijd zal ´t leren...

Optreden Yvonne Weijers in de Rusthoek
Heemstede - Aanstaande zondag treedt de Heemsteedse zangeres 
Yvonne Weijers op in de Rusthoek te Bloemendaal. Yvonne wordt 
begeleid door haar jazz en latiin band, bestaande uit Pieter van San-
ten (piano), Frans Tunderman (bas), Nanning v/d Hoop (drums) en 
Ruud Eeuwen (saxofoon). Het optreden duurt van 15.00 tot 17.30 
uur. De Rusthoek is te vinden aan de Bloemendaalseweg 141.

Lezing met humor
Heemstede - Op woensdagavond 23 januari gaf Conny Braam 
bij Boekhandel Blokker in Heemstede een lezing over haar 
nieuwste roman: De russische Timmerman. Ze vertelde het ver-
haal over haar periode als lid van de Anti apartheidsbeweging, 
het feit dat ze in de gaten werd gehouden door de BVD en de 
totstandkoming van haar nieuwe roman. Met veel humor en 
enthousiasme vertelde ze over haar verhuizing van Amsterdam 
naar IJmuiden en de ontmoeting met Vladimir, de russische 
timmerman, waardoor ze uiteindelijk geinspireerd werd om dit 
boek te schrijven. Na afloop signeerde Conny Braam en haar 
timmerman de boeken.
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Het grootschalig restauratie-
project van Huis te Manpad is 
in 2006 begonnen. Tuin en park 
worden in vijf jaar voor een groot 
deel in de oorspronkelijke staat 
teruggebracht. Zo zijn de water-
partijen uitgebaggerd en delen 
van lanen vervangen door jonge 
bomen. Deze winter is een fl ink 
deel van het hakhoutbeheer uit-
gevoerd. Op twee plekken is het 
bos teruggekapt tot hakhout-
hoogte en kunnen de bomen 
opnieuw uitlopen. De komende 
lente wordt de grote weide bij 
de slangenmuur als bloemen-
weide ingezaaid. In 2009 wor-
den hier een 90-tal nieuwe fruit-
bomen geplant die samen een 
hoogstamfruitboomgaard vor-
men met oude, historische ras-
sen. De opdracht om entmate-
riaal te verzamelen is afgelo-
pen najaar gegeven en in maart 
worden de bomen op de kweke-
rij geënt.

Op het eiland bij het grote huis 
wordt een deel van de rododen-
drons teruggesnoeid en een deel 
geheel vervangen door nieuwe 
aanplant. Hierdoor zal symme-
trie ontstaan in de zichtas vanaf 
het huis. Dit is een greep uit de 
talrijke beheermaatregelen. Wilt 
u van dit alles kennis nemen, 
dan kan dat.

 Excursiedagen
Het park van Huis te Manpad 
is alleen in excursieverband te 
bezoeken. In het voorjaar, van 
1 februari tot 31 mei op dins-
dag om 14.00 uur en zaterdag 
om 10.00 uur. Van 1 juni tot 15
oktober is het park alleen op
zaterdag opengesteld om 10.00 
uur. Op deze tijdstippen staat 
er aan de poort een gids klaar, 
die een rondleiding verzorgt en 
het een en ander vertelt over de
fl ora en fauna en de rijke ge-
schiedenis van deze goed
bewaarde buitenplaats. Aan-
melden voor deze excursies is 
niet nodig en er worden geen 
kosten berekend. Het huis zelf 
is particulier bewoond, evenals 
de overige woningen op het ter-
rein en zijn derhalve niet te be-
zichtigen.

Wilt u in groepsverband het 
Huis te Manpad bezoeken, bui-
ten de tijden van openstelling, 
dan kan dat, behalve op zonda-
gen. U kunt hierover contact op-
nemen met mevrouw Wilmink, 
telefoon: 023-5287528. Voor 
overige informatie betreffende 
de openstelling of excursies kun 
u terecht bij Peter de Jong, ex-
cursiecoördinator: 0252-377656 
of bij tuinbaas Fred van der 
Hengst 06-54695876.

Heemstede - De buitenplaats Huis te Manpad aan de
Herenweg 9 te Heemstede opent in februari weer haar 
poorten. Het Huis te Manpad is een eeuwenoude buiten-
plaats en behoort tot de mooiste historische parken in
Nederland met goed bewaarde overblijfselen van tuin-
aanleg uit de zeventiende eeuw. Vooral de slangenmuur 
met fraai leifruit is bekend. Deze muur is de langste in zijn 
soort in Europa. Onlangs is de restauratie van het park
begonnen, de eerste resultaten daarvan zijn tijdens de
excursies te bewonderen.

Resultaten restauratie park
‘Huis te Manpad’ zien tijdens excursies

La Travee
Zó worden de huizen op 
de locatie zusterfl at SEIN

De herenhuizen danken hun 
naam aan de opvallende en-
tree die is geïnspireerd op een 
travee (een vak van een over-
spanning tussen twee steun-
punten, aldus het woorden-
boek). De markante gevels van 
de herenhuizen geven La Tra-
vee een bijzondere jaren dertig 
uitstraling. Er komen tussen-
woningen en hoekwoningen. 
De herenhuizen beschikken 
over vier woonlagen en heb-
ben een garage en een op-
rit met parkeermogelijkheid. 

Langs de voor La Travee aan-
gelegde ventweg is extra par-
keergelegenheid. De diepe 
tuin aan de achterzijde grenst 
aan de groene omgeving van 
het terrein Meer en Bosch van 
SEIN (Stichting Epilepsie In-
stellingen Nederland).
In oktober 2006 tekende SEIN 
de koopovereenkomst met
Van Wijnen Noord B.V. voor 
een deel van het terrein van 
Meer en Bosch. La Travee 
wordt gebouwd op de plek 
waar tot voor kort de zuster-

Heemstede – Van Wijnen Projectontwikkeling Almere B.V. 
is gestart met de bouw van twaalf exclusieve geschakel-
de herenhuizen in het project La Travee in Heemstede. Alle
herenhuizen zijn inmiddels verkocht. Op 1 februari zal de 
eerste offi ciële handeling plaatsvinden.

fl at van SEIN stond. De zuster-
fl at werd opgeleverd in 1964 en 
bood onderdak aan verpleeg-
kundigen en stagiaires van 
SEIN. Rond de laatste eeuw-
wisseling kwam het gebouw 
leeg te staan. 

Op Meer en Bosch worden 
mensen klinisch en poliklinisch 
behandeld voor epilepsie. Ver-
der biedt SEIN lang verblijfzorg 
aan mensen met epilepsie en 
een bijkomende verstandelijke 
en/of lichamelijke beperking. 

Met de bouw van de private 
woningen op het voormalig ter-
rein van SEIN wordt een vorm 
van omgekeerde integratie van 
de zorgfuncties van SEIN met 
(een deel van) de maatschappij 
gerealiseerd. 

Vrijwilligerssteunpunt

Vacature Top 3
Heemstede - Steunpunt Vrij-
willigerswerk Heemstede pu-
bliceert haar vacature Top 3. 
Staat er een leuke functie voor 
u bij, neem dan contact op met 
José van Duin -  maandag t/m 
donderdag van 9-12 uur: 023 - 
548 38 28 of kijk op www.vrij-
willigerswerkheemstede.nl.
Gezelligheid bieden aan een 
ander?
Beschermde woonvorm Flora 

is op zoek naar vrijwilligers die 
wat gezelligheid kunnen bie-
den aan een van hun bewo-
ners. Het gaat om het maken 
van een wandeling, het doen 
van een spelletje of alleen een 
praatje maken. Heeft u geduld 
en eens in de twee weken wat 
tijd beschikbaar, reageer dan!
Spin in het vrijwilligersweb? 
Ben jij iemand die graag con-
tacten onderhoudt met vrijwil-

ligers en organisaties? Vind je 
het leuk om ook wat admini-
stratieve taken uit te voeren: het 
beheer van de vacaturebank? 
Kun je goed overweg met de 
computer? Neem dan contact 
op met het Steunpunt Vrijwilli-
gerswerk! 
Of toch liever iets met
dieren?
De Houttuinen is op zoek naar 
iemand die het aquarium en de 
twee vogels wil verzorgen. Je 
kunt zelf de dag en het tijdstip 
bepalen.

 



Heemstede - Eindelijk werd 
er weer een complete voetbal 
ronde gespeeld, dit weekend, 
en wat voor één. Jong Hercu-
les 1 en VEW 3 speelden op het 
Sportpark tegen elkaar. VEW 
nog steeds zonder Michiel Dek-
ker maar weer met de van een 
lange blessure teruggekeerde 
Lucien Olf op de bank start-
te tegen de storm in. Met de 
wind tegen waren de gastheren 
toch de sterkere partij maar ge-
scoord werd er niet. Echt uitge-
speelde kansen deden zich voor 
de beide doelen niet voor, alleen 
scheidsrechter Kohler ‘scoorde’ 
tweemaal geel, eerlijk verdeeld 
over beide verenigingen.
De tweede helft een geheel an-
der verhaal. Met de wind mee 
was VEW meer in de aanval 
maar scoren gaat nog steeds 
niet gemakkelijk. Er waren klei-
ne kansen maar goed kee-
pers werk stond succes in de 
weg, en wat zo vaak gebeurt 
de gasten scoorden 0-1 onge-
veer twintig minuten voor tijd. 
Wim van Marsbergen greep di-
rect in: hij wisselde achtereen-
volgens Martijn Roozen, Ger-
ben Jukema en Bouk Beliën 
voor Lucien Olf, Robin Philippo 
en Ed Nederveen. De gelijkma-
ker kwam er uiteindelijk. Vijf mi-
nuten voor tijd, dat dachten de 
toeschouwers tenminste, werk-
te Robin Philippo de bal over de 
lijn, de keeper probeerde de bal 
nog te keren, maar Gert Rothert 
maakte een einde aan de twij-
fel en knalde de bal tegen het 

net 1-1. Toch nog tijd voor een 
VEW feestje (foto). De scheids-
rechter scoorde weer twee keer 
geel, eerlijk verdeeld, en liet een 
kwartier (!) langer spelen.

Zaterdag 2 februari
VEW-1- Hoofddorp-1   14.30 uur
VEW-2         vrij 
THB-2- VEW-3      14.00 uur
VEW-4- Swift-10       12.15 uur
VEW-5- Castricum-4   14.30 uur
Schoten-vet- VEW-vet       14.30 uur
VEW-c1- BSM-c1        12.00 uur

Het verdere jeugdprogramma 
was nog niet bekend.
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Eerste stap naar maatschappelijk 
centrum Bennebroek gezet

De VVD-fractie verzette zich 
heftig tegen het plan omdat 
in de ogen van de liberalen de 
deur werd opengezet om onge-
limiteerd geld uit te geven. 
Helaas bleken alle cijfers die 
verbonden zijn aan dit plan ge-
heim te zijn, dus was er voor de 
neutrale toeschouwer geen in-
zicht in de kosten en de op-
brengsten. De raadsleden be-
schikten wel over de cijfers 
maar de afweging die zij maak-
ten bleef aldus onduidelijk. 
Joustra (VVD) had het duidelijk 
moeilijk met het gegeven dat hij 
niet over de financiële kant van 
de zaak kon spreken, anders 
dan in algemeenheden. En pas-
sant kwalificeerde hij wethouder 
Winnubst als leugenaar, waarna 
de nieuwe burgemeester Ria 
Beens hem beval zijn woor-
den in te trekken. Dit weigerde 
Joustra waarmee de zaak bleek 
afgedaan.

Wie gaat dat betalen?
De VVD is bang dat de burgers 
van Bennebroek en na 2009 de 
burgers van Bloemendaal het 
gelag gaan betalen. Zo te horen 
liggen er nog de nodige beren 
op de weg, want er is nog geen 
idee hoe het parkeren en de af-
wikkeling van het verkeer moe-
ten gaan lopen of hoe de ge-
bouwen er uit gaan zien.
Aan de inkomstenkant is ondui-
delijk wat de toekomstige ge-
bruikers moeten gaan betalen. 
Er zullen nog vele vergaderingen 
volgen over de omvang en uit-
eindelijke invulling van de wen-
sen, maar het besluit om ‘iets’ te 
gaan doen is nu gevallen. Vol-
gens de coalitiepartijen CDA en 
PvdA evenals het college is een 
multifunctionele accommodatie 
een haalbaar plan en uitermate 
belangrijk voor het dorp. Naast 
de nieuwe Franciscusschool ko-
men de ouderenorganisaties, 

Bennebroek - Op 24 januari kwam de gemeenteraad van Ben-
nebroek bijeen om voor de zoveelste maal te spreken over 
het plan ‘Oude Kern’. Zoals verwacht zat de publieke tribune 
weer afgeladen met voorstanders van het plan. Applaus klonk 
dan ook toen bleek dat het CDA, na een jaar vol twijfels, ein-
delijk het plan omarmde en daarmee een meerderheid in de 
raad creëerde.

een peuterspeelzaal, een huis-
artsenpraktijk en apotheek, het 
verzorgingshuis Meerleven en 
de bibliotheek in aanmerking 
om zich in het nieuwe MFA te 
vestigen. Volgens de coalitie zal 
e.e.a. niet leiden tot tekorten op 
de begroting. De hoge kosten 
kunnen mede gedekt worden 
vanuit de algemene reserves 
of door mogelijke verkoop van 
grond t.b.v. woningbouw. Toch 
zullen ook de Provincie en de 
gemeente Bloemendaal nog kri-
tisch naar de plannen gaan kij-
ken om te voorkomen dat Ben-
nebroek haar hand niet over-
speelt. Bij de afsluitende stem-
ming bleek dat de PvdA, CDA 
direct voorstemden. De VVD-
fractie maakte er een potje van 
waarbij twee leden alsnog voor 
het plan stemden en Joustra te-
gen het plan stemde. Raadslid 
Brussaard was tegen een on-
derdeel. Normaal gesproken 
ben je dan tegen maar hij stem-
de toch voor. De raadsleden 
krijgen nog voldoende mogelijk-
heden om tijdens het nu inge-
zette proces nieuwe afwegingen 
te maken omtrent de invulling 
van de plannen. 
Eric van Westerloo

Mannen vallen 
snel af bij LaRiva

Heemstede - De bierbuik: in onze welvaartscultuur springt hij 
regelmatig in het oog. Hij bestaat in soorten en maten, veran-
dert het lichaam en de uitstraling van jonge én oudere mannen, 
oogt soms gezellig en vertrouwd, maar écht aantrekkelijk vindt 
niemand hem. 
Renate Boer, eigenaresse van het succesvolle Heemsteedse 
slankheidinstituut LaRiva, kan niet lachen om de jolige status 
van de bierbuik. “Over het begrip bierbuik wordt vaak lollig ge-
daan en geroepen dat het een symbool is van een Bourgondisch 
leven, een teken van genot. Leuk bedacht, maar de werkelijk-
heid is minder rooskleurig. Een te zware buik verbergt een grote 
hoeveelheid vet die op de vitale organen drukt en de hormonale 
huishouding kan ontregelen. Een bierbuik is een tijdbom, een 
teken dat aandoeningen als diabetes en hart- en vaatziektes op 
de loer liggen.”

Stijlvol instituut
Renate, die in LaRiva de methode van natuurlijke figuurcorrectie 
toepast, waardoor ook plaatselijk afvallen mogelijk is, bekijkt de 
mannen in haar omgeving door haar ‘beroepsbril,’ zoals ze dat 
noemt. Renate betreurt het dat veel mannen die bierbuik voor 
lief nemen, omdat daar snel en effectief iets aan te doen valt. Dat 
weet ze uit ervaring met de groeiende groep mannen die tegen-
woordig bij LaRiva aan de conditie werkt. ”Het afgelopen jaar 
kwamen steeds meer mannen gebruik maken van de natuurlijke 
figuurcorrectie en de resultaten zijn verbluffend.” LaRiva is geen 
overvolle sporthal met wachtrijen voor constant bezette fitnes-
sapparaten, maar een stijlvol instituut dat een unieke methode 
gebruikt: de internationaal succesvolle, uit Zwitserland afkom-
stige Thermo Fysische Methode. Daarbij kunnen cliënten een 
doelgerichte bewegingstherapie ondergaan in een warmteca-
bine of volkomen ontspannen tijdens de Ozonzuurstoftherapie. 
Renate beschikt over een verklaring voor de bijzondere aantrek-
kingskracht van haar instituut op mannen. “Mannen stellen hun 
doelen eenvoudig en gericht: ze willen snel en effectief afslan-
ken en dat buiten kantoortijd. Onze openingstijden en de metho-
de die niet tijdrovend is, beantwoorden aan deze wensen. Daar-
naast is de ambiance van LaRiva aantrekkelijk: we bieden een 
comfortabele training in een stijlvolle omgeving waar niemand 
zich geïntimideerd voelt door krachtpatsers die spierkunstjes to-
nen. Onze cliënten zijn vaak succesvolle zakenmensen, mannen 
met een hoge maatschappelijke positie en een stressvol leven 
waarin comfort welkom is. Luxe stellen ze op prijs. Als ze met va-
kantie gaan, verblijven ze op exclusieve adressen en als ze trai-
nen, willen ze dat ook op een unieke manier doen.”
Meer weten: Kijk op: www.lariva.nl 
LaRiva Raadhuisstraat 27, Heemstede 023 5474419. Ook geves-
tigd in Amstelveen: Dorpsstraat 98, Amstelveen 020 6408700.

Topper VEW - Jong Hercules onbeslist

Unicum bij VEW-jeugd
Voor het eerst in de 83-jarige 
VEW-geschiedenis werd er ge-
voetbald door een meisjes 7-
tal. Ook is dit team ingeschre-
ven voor de voorjaarscompetitie. 
Natuurlijk zijn er ook nog nieu-
we meisjes en jongens welkom 
bij VEW.
Inlichtingen: Henny van Rooy-
en-5336239, Onno Stoltenborg-
5637856. Zaterdag 26 janua-
ri speelde ook de F4 zijn eerste 
competitie wedstrijd- Olympia 
Haarlem werd met 6-3 verslagen. 
Klaverjassen: vrijdag 8 februari, 
20.00 uur clubhuis VEW. 
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Heemstede – Wel lef van modehuis Van Vuuren om al zo vroeg met een voorjaars-
show te komen. Wel lef van Van Vuuren om kleur te bekennen met als topper fris 
groen en vrouwelijk roze.  De gekte met grijs gaat gewoon nog lekker door, maar… 
Van Vuuren geeft grijs wel kleur mee. En hoe!

Schitterende combinaties van grijs met roze, maar ook met groentinten, donkerrood 
en licht rood en in Bretonse strepen met wit. Daarmee komen we gelijk bij de ma-
rine, ook dit voorjaar is de marinelook modieus, maar ook hier een beetje eigenzin-
nige invulling door Van Vuuren. Met veel horizontale strepen, de Bretonse die we 
zelfs zagen in wit met goudkleurige strepen. Mooi en met lef. 

Leer 
Bij leer denk je al gauw aan stevige jasjes, jacks en broeken, maar heel dun leer kan 
je de hele zomer door dragen. In zomerse kleuren als wit, ivoor, beige en blauw. In 
stoff en die op echt  leer lijken zijn nog veel meer mogelijkheden die Van Vuuren toch 
mooi liet zien. Zelfs in bruin en dat in de zomer. Wel gecombineerd met mooie rok-
ken van voile en bijpassende blouses. Met enkele lagen over elkaar niet te doorschij-
nend. Veel jurkjes worden gecombineerd met legging die tot ver in de zomer dra-
gen worden. De stoff en glanzen, ook leer heeft glanseff ecten. Stoff en, waar katoen 
gemengd wordt met zijde,  levert prachtige eff ecten op. Claudia Sträter is een merk 
dat precies past bij de klanten van Van Vuuren. Luxe mode met prachtige prints 
op dunne stoff en als voiles en in modekleuren die langer meegaan. Taupe met een 
grijszweem, grijs met witte streepjes, als noviteit wit met zandkleurige horizontale 
strepen. De jeans zijn niet weg te denken, deze zomer echt wel in donkerblauw. Het 
overhemd of de blouse erbij hoort wel een embleem te hebben, een applicatie die 
gedrukt is of geborduurd. Altijd gemakkelijk te combineren is de zandkleur. In het 
voorjaar eens uitproberen met wit. Een beetje lef en het  lukt!
Achterloos een royale ceintuur erbij dragen en je (grote) tas niet vergeten!
Met merken als Betty Barclay, Rosner, Frankwalder, Gerry Weber , Delmod en Tai-
fun voor de fun kunt u bij Van Vuuren aan de Binnenweg 113 dit voorjaar en deze 
zomer terecht. De  lef voor iets leuks komt vanzelf wel. 

Ton van den Brink

Voorjaarsmode 

bij Van Vuuren
Voorjaarsmode 

bij Van Vuuren

Gekte met grijs wordt leuker met roze
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Kon HFC pakt ook 
tegen DSS de punten

Regio - Een mooie wedstrijd 
was het zeker niet afgelopen 
zondag aan de Spanjaardslaan, 
waar de Kon HFC statgenoot 
DSS ontving. Een ruim aantal 
bezoekers zocht beschutting te-
gen de straffe en koude wind op 
de tribune. HFC ging voortva-
rend van start maar zakte gaan-
deweg terug waardoor DSS zich 
in de wedstrijd waande, maar 
dat bleek schijn. Joost Corne-
lissen zette HFC, met een fraai 
afstandsschot, al binnen 10 mi-
nuten op voorsprong. De wed-
strijd sleepte zich voort zonder 
veel echte kansen voor beide 
doelen. Uit een afgemeten voor-
zet van Bart Nelis wist de opge-
komen centrumverdediger HFC 
Hernan Noorman hard op het 
doel te koppen maar zijn bal trof 
net geen doel. Misschien kwam 
het door de straffe wind dat er 
steeds meer slordigheden in 
het spel van beide teams kwam. 

Veel lange passes kwamen niet 
aan of er werd te gehaast ge-
speeld. Als kijkspel viel er dan 
ook niet veel te genieten voor 
het publiek. In de 41st minuut 
was het Wesley Kamerbeek die 
een harde inzet zag gepareerd 
door doelman Bruinier van DSS.  
Na de rust leek er weinig te ver-
anderen in de spelopvatting van 
beide teams. HFC was de bo-
venliggende partij en de achter-
hoede van de Koninklijke kwam 
zelden in de problemen. 
Het meeste gevaar kwam dan 
ook van HFC waar de zieke Pas-
cal Averdijk niet in zijn normale 
spel kon komen. Zodra hij werd 
aangespeeld werd hij omringd 
door twee tegenstanders met 
als gevolg dat andere HFC’ers 
meer ruimte kregen. DSS was 
onmachtig een vuist te maken 
en probeerde alleen de scha-
de beperkt te houden en bleek 
niet voor de winst te willen of 

Fotobureau Fons.

misschien wel te kunnen gaan. 
In minuut 61 van de wedstrijd 
was het Wesley Kamerbeek die 
zijn inzet in het doel zag belan-
den. De overwinning was hier-
mee  veiliggesteld. Het sierde 
HFC dat het toch bleef proberen 
de score nog verder uit te bou-
wen en het de aanval bleef zoe-
ken. Twee minuten voor het ver-
strijken van de tijd was het toch 
weer Pascal Averdijk die uit een 
scrimmage, een meter voor het 
DSS doel, de bal langs de goe-
de kant van de paal schoof. Het 
was zeker geen grove wedstrijd, 
toch zag scheidsrechter Mand 
kans om maar liefst zes gele 
kaarten te trekken. HFC blijft 
met deze overwinning aan kop 
van de ranglijst staan. DSS zal 
snel uit een ander vaatje moe-
ten tappen om degradatie nog 
te kunnen ontlopen.   
Eric van Westerloo

Scheidend voorzitter Rick Tol 
overhandigt symbolisch ‘de 
hamer’ aan de nieuwe voorzit-
ter Roelf Kampinga.  

“Dat is ook altijd mijn doelstel-
ling geweest”, aldus scheidend 
voorzitter Rick Tol. “Proberen 
om een kwalitatief hoogwaar-
dig, festivalachtig festijn in Ben-
nebroek te laten slagen, die in 
vijf jaar kostendekkend moest 
kunnen worden neergezet.” 
“Vanzelfsprekend moet je met 
een totale begroting van rond de 
600.000 euro in vijf jaar, eerst in-
vesteren en is er nog een rela-
tief kleine restschuld over. Die zal 
bij een gelijk resultaat in 2008 als 
gehaald in 2007 volledig worden 
weggewerkt”, zegt Tol. 

Bennebroek Culinair
Na vijf jaar is het ook tijd voor 
de huidige voorzitter Tol om de 
hamer over te dragen aan een 
nieuwe voorzitter Roelf Kampin-
ga. Roelf is de afgelopen jaren 
ook nauw betrokken geweest 
bij de feestweek. “Ik heb er veel 

zin in en de feestweek 2008 
zal opnieuw een knallend fes-
tijn worden!” aldus Kampin-
ga. “Ik kan niet anders zeggen, 
dat ik blij ben dat we Kampin-
ga hebben kunnen aantrekken 
als nieuwe voorzitter”, aldus Tol. 
Roelf Kampinga heeft veel be-
stuurderservaring en veel be-
trokkenheid bij de feestweek in 
Bennebroek. Met daarnaast een 
nieuwe penningmeester en se-
cretaris, waait er een frisse wind 
door het bestuur van de Stich-
ting Festiviteiten Bennebroek. 
De donderdagavond is er in 
2008 ook weer bijgetrokken, op 
deze avond zullen in de prach-
tige circusachtige feesttent di-
verse bandjes zichzelf presen-
teren. Deze avond zorgt weer 
voor een extra dimensie aan de 
feestweek. Ook is er dit jaar na-
tuurlijk weer Bennebroek Culi-
nair en zijn er grote artiesten en 
andere topacts op de spectacu-
laire bühne van de feesttent, die 
zorgen voor een niet te missen 
feestweek. Noteer dus alvast 
in uw agenda: 5 t/m 8 juni a.s., 
Feestweek Bennebroek 2008 
voor jong en oud!

Voorzitterswisseling

Feestweek Bennebroek begin juni

Werkzaamheden Zandvoortselaan
Heemstede - Op maandag 4 februari wordt gestart met de 
herinrichting van de Zandvoortselaan tussen de Vondelkade 
en de Leidsevaart. De werkzaamheden duren ongeveer vijf 
maanden (tot begin juni) en bestaan in hoofdzaak uit:
-  de aanleg van een voorrangsplein bij het Roemer Visscher-

plein;
-  het vernieuwen van het asfalt in de rijbaan;
-  het herinrichten van het stationsplein.

Hierbij worden ook de fietspaden en fietsoversteek bij de 
Leidsevaartweg aangepast. Verder worden er rioleringswerk-
zaamheden uitgevoerd, komen er nieuwe straatlantaarns en 
worden de verkeerslichten bij de Leidsevaartweg vervangen. 
Door Eneco Energie wordt gelijktijdig een waterleiding vervan-
gen en in de noordelijke parallelweg een nieuwe gasleiding 
gelegd.

Gevolgen 
Tijdens de uitvoering van het werk is steeds één rijbaange-
deelte van de Zandvoortselaan afgesloten voor het verkeer. 
Het doorgaande verkeer wordt dan omgeleid via de andere 
rijbaan of de parallelweg. Het aanpassen van de kruising met 
de Leidsevaartweg en het aanbrengen van de asfaltdeklaag 
vindt plaats in de nachtelijke uren. De hoofdrijbanen zijn naar 
verwachting begin mei weer beschikbaar voor het verkeer.
Concreet betekent dit voor het autoverkeer:
-  Vanaf 4 februari tot begin mei moet u rekening houden met 

enig oponthoud op de Zandvoortselaan op het gedeelte tus-
sen Vondelkade en Leidsevaart. Het verkeer wordt hier over 
één rijstrook of de parallelweg geleid.

-  In de maand april tot begin mei zijn dit deel van de Zand-
voortselaan en het kruispunt met de Leidsevaartweg gedu-
rende drie of vier nachten afgesloten voor het verkeer. Het 
verkeer wordt omgeleid met verwijsborden.

Het fietsverkeer wordt gedurende de hele werkperiode omge-
leid langs het werkvak via het Roemer Visscherplein.

Bennebroek - De Feestweek Bennebroek, georganiseerd door de Stichting Festiviteiten 
Bennebroek, bestond in 2007 precies vijf jaar en vierde vorig jaar haar eerste lustrum. 
Het werd een druk bezochte feestweek en wederom een geweldig succes met meer dan 
vijfduizend bezoekers in drie dagen. Na de grote aanloopkosten- en investeringen tij-
dens de eerste vier jaren, is er in 2007 voor het eerst een positief resultaat behaald! De 
Feestweek van dit jaar vindt plaats van 5 t/m 8 juni.

Emotionele trauma’s
Heemstede - Gevraagd: Verhalen over emotionele trauma’sop-
gedaan, voor-, tijdens- en na de geboorte. Zie www.hetgroene-
huis.com voor meer informatie.

Oproepje
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Eerste broedwanden 
voor ijsvogels

Leden van de IJsvogelwerkgroep geholpen door volkstuinders leg-
gen een ijsvogelwand aan. Foto: Johan Stuart, Vogelwerkgroep 
Zuid-Kennemerland.

Door de zachte winters gaat het 
goed met de ijsvogel in Neder-
land. Op allerlei plaatsen wor-
den ze gezien. Zittend op een 
tak speuren ze naar kleine vis-
jes die ze met een plons uit het 
water vissen. Broeden doet deze 

mooie vogel nog nauwelijks in 
de omgeving van Haarlem. Dat 
komt waarschijnlijk omdat er 
weinig steile oevers zijn. Om dat 
te veranderen is onlangs de IJs-
vogelwerkgroep opgericht. Een 
twintigtal vrijwilligers kijkt waar 

Regio - Zaterdag 26 januari heeft de nieuwe IJsvogelwerk-
groep van de Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland haar eer-
ste drie broedwanden voor ijsvogels aangelegd op het volks-
tuinenpark van ‘Zonder Werken Niets’ in Haarlem Noord. IJs-
vogels broeden langs het water en graven in rechte oevers 
hun broedgang. Soms wel een meter diep. Er worden rond 
Haarlem regelmatig ijsvogels gezien, maar broeden doen ze 
hier nog amper. De Vogelwerkgroep hoopt dat ze door de 
kunstmatige ijsvogelwanden vaker zullen broeden in Zuid-
Kennemerland.

ijsvogels voorkomen, overlegt 
met beheerders en legt ijsvogel-
wanden aan.
Het bestuur van de Volkstuin-
dersvereniging ‘Zonder Werken 
Niets’ heeft toestemming gege-
ven omdat ze graag de natuur-
waarden van haar volkstuinen-
park wil vergroten. Evert van 
Huijssteeden van ZWN: “We zien 
elke winter één of twee ijsvogels 
rond de volkstuinen, we willen 
ze graag vasthouden tot in het 
voorjaar.” Het graven van de drie 
wanden viel niet mee, omdat er 
veel wortels in de bodem zitten. 
Peter Davids van de IJsvogel-
werkgroep: “Dat betekent voor 
de ijsvogel dat de oever lekker 
stevig is en de nestgang niet in-
stort. Om de ijsvogel te helpen, 
hebben we vast een gang ge-
boord met een grondboor”.

De IJsvogelwerkgroep heeft 
verschillende andere locaties 
op het oog voor ijsvogelwan-
den, zoals de Poelpolder bij 
Schalkwijk en de landgoederen 
in Velsen. Waarnemingen van 
ijsvogels en geschikte locaties 
kan men doorgeven aan Peter 
Davids, p.b.davids@wanadoo.nl 
of 023-5261853.

IJsvogel. Foto Ger Tik.

Inloopochtend borstkanker
Regio - Op 7 februari organiseert de afdeling Haarlem van de Borst-
kankerVereniging Nederland, in samenwerking met het Kenne-
mer Gasthuis, van 10.00-11.30 uur in het Kennemer Gasthuis locatie 
zuid een inloopochtend voor vrouwen die borstkanker hebben (ge-
had). Vrouwen met borstkanker, maar ook familieleden zijn ook wel-
kom om met elkaar en met leden van de afdeling Haarlem te praten 
over hun ervaringen en gevoelens. Informatie: Tineke van der Ploeg, 
tel. 023-5630899, of via e-mail info.afdelinghaarlem@borstkanker.nl.

Inloopuur coeliakiepatiënten
Regio - De Nederlandse Coeliakie Vereniging (NCV) verzorgt op 
6 februari een inloopuur in het Spaarne Ziekenhuis Hoofddorp. 
Tussen 13.00 en 14.30 uur zijn twee leden van de vereniging aan-
wezig om informatie te verschaffen over glutenvrij eten en drinken 
en andere praktische zaken die met coeliakie te maken hebben. 
Informatiepunt Zorg Spaarnepoort vindt u in de centrale hal van het 
Spaarne Ziekenhuis locatie Hoofddorp. Voor meer informatie: Infor-
matiepunt Zorg Spaarnepoort  (023) 890 83 60.

Voorstelling poppentheater
Regio - Berend Botje gaat sa-
men met zijn baasje verhuizen, 
helemaal naar Amerika. Opeens 
is zijn baasje weg. Berend be-
sluit hem te gaan zoeken. Hij 
bouwt een boot. Na een span-
nende reis komt hij eindelijk aan 
in een ver land. Zal hij zijn baas-
je weten te vinden. Een vrolijke 
voorstelling waarin Berend Bot-
je de hulp van de kinderen hard 
nodig heeft.  v.a. 4-9-100 jaar. Berend Botje is een van de acht ver-
schillende voorstellingen die in februari opgevoerd zullen worden. 
Te zien op 2 en 3 februari bij Poppentheater de Zilveren Maan op 
Landgoed Elswout te Overveen.Toegang bedraagt 8,50 voor kinde-
ren en 10 euro voor volwassenen. Meer informatie of reserveren: 
Tel. 023-5362412 of via www.poppentheaterdezilverenmaan.nl

Alarmering mishandelde vrouwen

Aware nu ook mobiel
Regio - Sinds 2001 kent de 
regio Kennemerland Aware. 
Aware staat voor Abused Wo-
men’s Active Response Emer-
gency (actief alarmeringssy-
steem voor mishandelde vrou-
wen). Het is een alarmeringssy-
steem voor mensen die slacht-
offer zijn geweest van huiselijk 
geweld en het risico lopen op-
nieuw slachtoffer te worden van 
deze geweldsvorm. Tot nu toe is 
dit systeem thuis geïnstalleerd 
en konden de mensen bij be-
dreiging snel de politie inscha-
kelen. Per 31 januari 2008 krij-
gen de deelnemers van Aware 
een mobiel alarmeringssysteem. 
Met dit apparaat kunnen zij de 
hulp van de politie inroepen als 
zij zich op een willekeurige plek 
in de regio bevinden en belaagd 
of bedreigd worden door hun 
ex-partner of een familielid. De-
ze uitbreiding zorgt ervoor dat 
de mensen zich niet alleen in 
hun eigen woning, maar ook op 
straat veiliger zullen voelen. 
 
Huiselijk geweld
Tot nu toe hebben voormalige be-
woonsters van Blijf Groep (voor-
heen Blijf van mijn Lijf) en an-
dere vrouwen uit de regio steun 
en veiligheid ondervonden van 
Aware om herhaald slachtoffer-
schap te voorkomen.  De afgelo-
pen jaren hebben ruim 60 men-
sen in de regio Kennemerland 
gebruik gemaakt van Aware. Be-
halve het alarmeringssysteem 
worden de deelnemers onder-
steund in het oppakken van een 
leven zonder geweld. Ook bij de-
ze hulpverlening speelt het voor-
komen van herhaald slachtoffer-
schap de belangrijkste rol. Po-
tentiële deelnemers moeten aan 
kunnen tonen dat ze slachtoffer 
zijn geweest van huiselijk geweld 

en dat zij een reëel risico lopen 
om opnieuw slachtoffer worden.  
De relatie met de agressor moet 
beëindigd zijn en de potentiële 
deelnemer moet bereid zijn om 
aangifte te doen van nieuwe fei-
ten. Aan de deelname zijn kosten 
verbonden. 

Belaagd
Het werkgebied van mobiel 
Aware is de politieregio Kenne-
merland. Deelnemers moeten 
zich bewust zijn van het feit dat 
ze buiten de regio Kennemer-
land hun mobiel Aware niet kun-
nen gebruiken. Bij het indrukken 
van de alarmknop wordt middels 
GPS de positie bepaald van de-
gene die belaagd wordt. Door de 
meldkamer van de politie wordt 
een politiewagen met prioriteit 1 
naar de plek gestuurd, waar de 
deelnemer van Aware zich be-
vindt. De open spraakverbin-
ding van het apparaat maakt 
het mogelijk dat meegeluis-
terd kan worden, zodat duide-
lijk wordt wat zich afspeelt. De 
politie werkt nauw samen met 
Blijf Groep, reclassering Neder-
land en XMARK. Blijf Groep co-
ordineert de samenwerking met 
de instanties en houdt de in-
takegesprekken met de poten-
tiële deelnemers. De politie be-
oordeelt of de potentiële deelne-
mers in aanmerking komen voor 
Aware en rukt uit als de alarm-
knop wordt gebruikt. Behalve 
de politie kan ook de reclasse-
ring een inschatting maken van 
de bedreigende situatie van een 
deelnemer. XMARK is de leve-
rancier van het mobiele alarme-
ringssysteem. Mensen (vrouwen 
én mannen) die gebruik willen 
maken van Aware, kunnen zich 
hiervoor aanmelden bij de Blijf 
Groep, tel. 023-5320722.

Zaterdag 9 februari van harte welkom

HCC Kennemerland 
is verhuisd

Regio - Computerclub HCC Kennemerland is verhuisd naar het 
Wijkcentrum Europawijk aan de Laan van Berlijn 1 in Schalkwijk. 
Op deze nieuwe vaste locatie is iedereen op elke tweede zater-
dag van de maand welkom. De eerstvolgende bijeenkomst is 
zaterdag 9 februari. U kunt bij HCC terecht voor vragen en pro-
blemen op computergebied. Ervaringsdeskundigen staan tot uw 
beschikking op deze middag, tussen 13.00 en 16.30 uur. 

De vragen kunnen onder meer betrekking hebben op Windows, 
Office, Internet, e-mail, Adobe Photoshop, foto- en videobewer-
king met Pinnacle, Adobe Premiere en Elements, Magix Video 
de Luxe, Flightsimulater. Ook liggen er diverse computer- en fo-
to/video bladen ter inzage. De toegang is gratis. Lid worden van 
HCC kan ook. Meer informatie: Voor meer informatie: www.afd-
kennemerland.nl

Lilaluna
verteltheater
Heemstede - Op zondag 3 
februari wordt er in Lilaluna 
Verteltheater een mooie ver-
telvoorstelling gegeven.
Het spannende verhaal gaat 
over Laura, een doodgewoon 
meisje van 7 jaar. Op een 
nacht krijgt Laura bezoek van 
de Weerkoningin. Zij geeft 
Laura de opdracht om drie 
maanden voor het weer te 
zorgen. En dan gebeurt er in-
eens een heleboel, want voor 
het weer zorgen is niet zo 
makkelijk als het lijkt.

De Weerkoningin is een een 
leuke vertelvoorstelling voor 
het hele gezin. Dus ook voor 
opa’s en oma’s! Het Lilaluna’s 
sprookjesachtige theater be-
vindt zich aan de Ir. Lelylaan 
10 (oude Nova-college) in 
Heemstede. De voorstelling 
begint om 14.30 uur en duurt 
ongeveer een uur. De prijs is 
6,50 euro per kind en 7,50 eu-
ro per volwassene (dit is in-
clusief drinken en wat lek-
kers). Kaarten reserveren op 
023-5475892.
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Guard Academy houdt werving- en selectiedag

Nieuwe beveiligingsopleiding 
combineert theorie en stage

De opleiding is offi cieel erkend 
door het Ministerie van Onder-
wijs, Ministerie van Justitie en 
de branche organisatie Ecabo 
en kan worden gevolgd zonder 
vooropleiding. Voorwaarde voor 
deelname is wel dat men niet in 
aanraking is geweest met Justi-
tie. De duur is een half jaar. De 
opleiding biedt een aantal ex-

tra’s zoals het Europese compu-
terrijbewijs, zelfverdediging, En-
gels, EHBO (internationaal) of  
bedrijfshulpverlening. Tijdens 
de advies- en selectiedag wor-
den bezoekers getest op onder 
meer communicatievaardigheid, 
teamwork en persoonlijke inzet. 
Guard Academy is gevestigd in 
een dependance van het Sint. 

Regio – Guard Academy start in Amsterdam met zijn oplei-
dingen voor beveiligers. Op 16 februari wordt een werving- en 
selectiedag gehouden. Het bedrijf komt uit Deventer, waar het 
inmiddels bekend is van de succesvolle beveiliging van grote 
(sport-) complexen en evenementen zoals Deventer op Stel-
ten , het Dickens festival en de grootste Boekenmarkt van Eu-
ropa die elk jaar in augustus wordt gehouden. Bijzonder aan 
de opleiding bij Guard Academy is dat de theorie en de stage 
zijn geïntegreerd.

Samen Eten 
In 2008 werken we met het thema ‘De maal-
tijd keuze van een speciale gast’. Maandelijks 
wordt een speciale gast aan tafel uitgenodigd, 
die een menu naar eigen keuze samenstelt en 
vertelt over haar/zijn bezigheden en hoe zij/
hij tot de keuze van dit menu is gekomen.
Op dinsdag 26 februari om 12.30 uur wordt 
men hartelijk welkom geheten door de gast-
vrouwen, in de grote zaal van WOH.
De speciale gast is deze keer mevr. van den 
Berg. Zij heeft gekozen voor het volgende me-
nu; een pasteitje met champignons schorsene-
ren, aardappelen met beenham en ijs toe. Kos-
ten: 9,50 euro. Dinerbon kopen kan vanaf dins-
dag 5 februari aan de receptie van WOH, Lie-
ven de Keylaan 24 op maandag t/m donderdag 
van 09.00-17.00 uur en op vrijdag van 09.00-
13.00 uur. Telefoon 023-528 85 10.

Gastvrouw of gastheer
Voor het project Samen Eten (zie boven) wordt 

een gastvrouw of gastheer gevraagd. Als vrij-
williger is men één dinsdag per maand actief 
tussen 11.30 uur en 15.00 uur. De tafels worden 
gedekt en het menu wordt geserveerd met een 
glaasje wijn en koffi e achteraf. De gastvrou-
wen zorgen voor een goede sfeer en maken tijd 
voor een praatje. Interesse? Neem dan contact 
op met Willie Chermin, sociaal-cultureel wer-
ker, tel. 023-528 85 10.

Vrijwilligersvervoer
De vrijwilligers van WOH  vervoeren oude-
ren naar bijvoorbeeld: activiteiten, ziekenhuis, 
fysiotherapeut, familie ed. Vanaf 1 februari 
2008 kost een 10 strippenkaart 15 euro. Binnen 
Heemstede zijn de kosten heen één strip en te-
rug één strip. Afspraak maken kan via telefoon 
023-528 85 10.

Museum Plus Bus
Een nieuwe datum en een nieuw dagarrange-
ment voor ouderen in de gemeente Heemstede. 
Het dagarrangement wordt ’s morgens de Her-
mitage Amsterdam en aansluitend in de middag 
een bezoek aan het Rijksmuseum. Op dinsdag 
13 mei staat de Museum Plus Bus bij de Biblio-

theek, Julianaplein 1. Mensen die zich hebben 
opgeven bij WOH, ontvangen bericht thuis.
Nog enkele plaatsen beschikbaar. Inlichtingen 
en reserveren: WOH, Telefoon 023-528 85 10.

Hulp bij het invullen van de aangifte inkom-
stenbelasting voor 55 plus.
De aangifte inkomstenbelasting 2007 moet voor 
1 april 2008 worden ingevuld. 
Voor veel mensen is het invullen van de be-
lastingaangifte een jaarlijks terugkerend pro-
bleem. De ouderenbonden in samenwerking met 
WOH, bieden ouderen hulp bij het invullen van 
de aangifte. Men kan geholpen worden op het 
kantoor van WOH, maar er zijn ook Belasting 
Hulpconsulten die bij ouderen thuis komen.
Het moet gaan om een eenvoudige aangifte en 
het inkomen mag niet hoger zijn ca. 30.000,- 
euro.  (incl. opbrengst uit vermogen). De kosten 
zijn 10,- euro per  aangifte. Voor informatie of 
het maken van een afspraak kan contact wor-
den opgenomen met WOH, Tel. 023-528 85 10.

Website WOH
Informatie op de website:
www.welzijnouderenheemstede.nl

Samen Eten 
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Getuigen gezocht
Bejaard echtpaar

slachtoffer brutale dief
Heemstede - De politie is een onderzoek  gestart naar de dief-
stal van 500 euro van een ouder echtpaar. Die vond plaats op 
dinsdag 22 januari. Rond 14.00 uur  werd er bij de woning van dit 
echtpaar (86 en 87 jaar oud) aan de Rijnlaan  aangebeld. Voor de 
deur stond een onbekende man, die vertelde dat het echtpaar  
enige tijd geleden 500 euro in een loterij had gewonnen, maar 
de prijs nooit  had opgehaald. Hij kwam de prijs nu maar even 
brengen. De man gaf aan alleen  een briefje van 1000 euro bij 
zich te hebben en vroeg of het echtpaar kon  wisselen. Hierop 
liep de bejaarde man naar boven om wisselgeld te halen, de  on-
bekende man volgde hem. Boven griste de verdachte 500 euro 
aan wisselgeld  uit de handen van de bejaarde en ging ervan-
door. Het signalement van de dief  luidt als volgt: een jongeman 
van ongeveer 20 jaar oud met een Nederlands  uiterlijk. Hij had 
een normaal postuur, was ongeveer 1.80 meter lang, had  don-
kerbruine ogen en donkerblond haar. Hij droeg donkere kleding 
en had een  honkbalpetje op. De politie is op zoek naar mensen,  
die deze verdachte rond dit tijdstip in de buurt van de Rijnlaan 
hebben gezien  of informatie hebben, die de politie kan helpen 
bij het oplossen van deze  zaak. Zij worden verzocht contact op 
te nemen met de politie in Heemstede, via  0900-8844. Anoniem 
iets melden kan ook, via Meld Misdaad Anoniem,  0800-7000.

Van Biezen draagt poëzie voor

Marc van Biezen specialiseert 
zich in een bijzonder soort
poëzie waarin de ernstige the-
ma’s van dood en erotiek op 
een luchtige manier met don-
kere humor worden gecombi-
neerd. Vaak krijgt de titel be-

Nicolaaslyceum aan de Prinses 
Irenestraat (Beatrixpark), vlakbij 
het World Trade Center en het 
NS station Amsterdam-Zuid. 
Voor info: tel. 0570-618793. Kijk 
ook op www.guardacademy.nl. 

Carnaval Kinderdisco (6-10 jaar)
Heemstede - In het eerste weekend van februari is het weer Carna-
val! Je lekker gek verkleden of gewoon de polonaise dansen?  Hos-
sen, springen, een wedstrijdje op de nieuwste liedjes, dansen met je 
vriendjes en vriendinnen!  Iedere maand zijn er in Plexat, de jonge-
renruimte van Casca - de Luifel, echte kinderdisco’s met een thema. 
Een heuse DJ maakt gebruik van de draaitafels en discoverlichting. 
Ouders mogen even binnenkijken, en kunnen daarna eventueel in 
de gezellige foyer van de Luifel aan de bar wat drinken en praten. 
Alle bezoekertjes krijgen een kaartje. Hiermee kunnen zij limonade 
halen en 1 keer een zakje snoep. Op dit kaartje komt ook het thuis-
telefoonnummer en hun naam te staan. Ouders kunnen hun kind 
dus ook zorgeloos achterlaten. Zaterdag 2 februari is Plexat in Car-
navalssferen.  Deze kinderdisco (6-10 jaar) is van 19.00-21.00 uur bij 
Casca, Herenweg 96, Heemstede. Entree: 2,- euro. 

Heemstede - Zaterdag 2
februari draagt Marc van
Biezen voor uit De afwezig-
heidsassistente naar aan-
leiding van de landelijke ge-
dichtendag op donderdag
31 januari.

tekenis als pointe als de lezer 
bij het eind van het gedicht is
aanbeland. Marc van Biezen 
(Haarlem, 1968) dicht over het 
leven in het algemeen en over 
de dood in het bijzonder.
Zijn poëzie werd gepubliceerd
in diverse tijdschriften, waaron-
der Zoetermeer en De Brakke 
Hond. Interviews met hem over 
zijn werk verschenen in NRC 
Handelsblad en De Morgen.

Het optreden vindt plaats bij 
Boekhandel Blokker, Binnen-
weg 138 in Heemstede. Aanvang 
14.00 uur en de toegang vrij.
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Inloopuur
glaucoompatiënten
Regio - De Nederlandse 
Vereniging van Glaucoom-
patiënten verzorgt een in-
loopuur in het Spaarne Zie-
kenhuis Hoofddorp op 7 fe-
bruari. Dan zijn tussen 13.30 
en 15.30 uur twee leden van 
de vereniging aanwezig om 
iedereen, die meer wil we-
ten over de oogaandoening 
glaucoom, persoonlijk te 
woord te staan. Zij zijn voor 
u bereikbaar op de polikli-
niek oogheelkunde (route 40 
rood) van het Spaarne Zie-
kenhuis locatie Hoofddorp. 
Voor meer informatie: Infor-
matiepunt Zorg Spaarne-
poort: 023-890 83 60.

Ook singles of ouderen kunnen zich aanmelden

Vakantieouders gezocht 
voor drie weken

Wilt u ook graag met hart en 
ziel iets doen voor een ander in 
plaats van louter alleen geld ge-
ven... Dan bent u bij Europa Kin-
derhulp aan het juiste adres.
De organisatie is op zoek naar 
vakantieouders die daadwerke-
lijk iets kunnen betekenen voor 
kinderen die moeten opgroeien 
in zorgelijke situaties. Geef een 
kind de vakantie van zijn leven. 
Geen dure fratsen of luxe uitjes 
maar gewoon meedraaien in uw 
gezin. Zo’n vakantie geeft  kin-
deren een andere, vaak positie-
ve kijk op het leven en dat pakt 

niemand hen af. U kunt in drie 
weken heel veel betekenen voor 
een kind. 

Band opbouwen
Europa Kinderhulp weet dat het 
niet niks is om drie weken lang 
een kind van een ander in huis 
te hebben. Daarom wordt veel 
aandacht besteed aan de voor-
bereiding en ook tijdens de ver-
blijfsperiode staat u er niet al-
leen voor. Eén van de doelstel-
lingen die Europa Kinderhulp 
nastreeft is dat gastouders hun 
gastkind mogen terug vragen. 

Regio - Via Europa Kinderhulp komen elke zomer kinderen 
naar Nederland voor een korte vakantie. Deze kinderen kij-
ken reikhalzend uit naar de zomer van 2008. Hopelijk krijgen 
ze ook dit jaar weer een kans om hun vaak zorgelijke situatie 
even te mogen verruilen voor een té gekke vakantie bij vakan-
tieouders in Nederland.

Goed voorbereid van 
start met de Rabobank!
Regio - Iedereen maakt in zijn leven vele startmomenten mee. Star-
ten met studeren, gaan samenwonen of trouwen. Je droomhuis ko-
pen of een eigen bedrijf starten. Rabobank Haarlem en Omstreken 
biedt starters een springplank om hun ambities te realiseren. Vorige 
maand opende Start at Rabobank haar deuren in hartje Haarlem, 
aan de Grote Houtstraat 5.  Voor Joyce Cornelis uit Haarlem gaat 
2008 goed van start: zij is de eerste prijswinnaar van het Start at Ra-
bobank Wintersport Starterspakket. Dankzij deze prijs vertrekt Joyce 
binnenkort naar de sneeuw.

Wintersport
Op vrijdag 18 januari nam Joyce (24) de prijs in ontvangst.  Joyce 
is in meerdere opzichten een starter. Zo is ze voornemens over niet 
al te lange tijd te gaan samenwonen. Niet alleen qua wonen, maar 
ook op de arbeidsmarkt is zij een starter. “Ik heb kortgeleden mijn 
studie afgerond en ben net met een nieuwe baan begonnen”, licht 
Joyce toe. 
Bij Start at Rabobank kan je natuurlijk pinnen en je bankzaken re-
gelen. Maar er is meer. In de bankwinkel vind je onder meer cultuur, 
muziek, reizen en gadgets. Zo kan je er bijvoorbeeld tickets kopen 
voor Patronaat, Philharmonie en Toneelschuur/ Filmschuur.  En je 
vindt er de nieuwste hightech apparatuur van Apple.  Maar je kan 
ook naar de bankwinkel om in de wintersportstemming te komen! Je 
vindt er digitale beelden van je favoriete wintersportbestemmingen, 
je kan direct je reis boeken én meteen je reisverzekering afsluiten.  
Het team van Start at Rabobank is benieuwd wat jou bezighoudt 
en wat je ambities zijn. En je maakt direct kans op een uniek Win-
tersport Starterspakket.  Dit initiatief wordt mogelijk gemaakt door 
de partners van Start at Rabobank. Husk Studentenreizen biedt een 
weekend naar de sneeuw aan voor twee personen, Icentre zorgt 
voor goede muziek middels een iPod Nano, met een tegoedbon van 
Beversport kunnen de juiste tools worden aangeschaft en Rabo-
bank zorgt voor een goede reisverzekering. Zo ga je goed voorbe-
reid van start! Dus wil je ook kans maken op een Wintersport Star-
terspakket inclusief een reis naar de sneeuw? Kom dan naar Start 
at Rabobank.

Als na het eerste jaar blijkt dat 
het goed klikt binnen het ge-
zin heeft u de mogelijkheid om 
een speciale band op te bouwen 
met uw gastkind. Het spreekt 
voor zich dat dit heel belangrijk 
is in hun jonge leven. De kinde-
ren die  een vakantie-adres in 
Noord Holland zoeken komen 
uit Noord-Frankrijk (6 juli  t/m 
24 juli), Oostenrijk (7 juli t/m 25 
juli), Parijs (19 juli t/m 9 aug.), 
Berlijn (21 juli t/m 7 aug.), Ne-
derland (21 juli t/m 8 aug.), Bos-
nië (28 juli t/m 15 aug.) en Han-
nover (28 juli t/m 16 aug.).  
Durft u de uitdaging aan of wilt 
u meer informatie? www.euro-
pakinderhulp.nl Naast gezinnen 
mogen natuurlijk ook singles en 
ouderen zich aanmelden. 
Familie Pool: Tel: 023 - 52 72 560,  
Elly Dantuma tel: 0251- 23 84 07, 
Miriam Madou tel: 023- 537 87 
39 of Ingeborg Groot: tel: 0251-
23 03 76.

Woonplant van februari
Bonte, blitse blikvanger

De Codiaeum groeit van oor-
sprong in Indonesië, Polyne-
sië en Maleisië. Deze struiken 
of bomen kunnen meters hoog 
worden. Hij wordt per vergis-
sing vaak Croton genoemd en 
zijn heftige kleuren en spik-
kels vallen meteen op. Knal-
geel. Feloranje en signaalrood, 
alle met maar een klein beet-
je groen in het blad... ze dagen 
je uit! De Codiaeum bladeren 

zijn divers, maar absoluut nooit 
saai. Je kunt kiezen uit kleine-
re of grote blaadjes, van langge-
rekt en lichtgekruid tot ovaal.

Retrospectief
Weg met het plantestablishment, 
Codiaeum rekent af met middel-
maat. Deze kamerplant is grillig, 
druk, aanwezig en lijkt zich met 
alles in huis positief te bemoei-
en. Hij geeft je kleur en karakter. 

Het trendy I love the Sixties gevoel voor thuis vind je te-
rug in de tikje ‘provo’ kamerplant Codiaeum...eigenwijs en 
bizarre vormen. Codiaeum is niet voor niets uitgeroepen tot 
Woonplant van de maand februari. Durf jij je uit te leven met 
deze retroplant?

De meest bekende is nog altijd 
Codiaeum ‘Excellent’. Maar er is 
ook een hele pittige, compacte-
re ‘Petra’. De kleinbladige Codi-
aeum zijn onder meer ‘Gold Star’ 
en ‘Sunny Star’ - inderdaad, stuk 
voor stuk knalgele goeroes.

Bijzonder bont
De Codiaeum Woonplant van 
februari is sterk en ‘cool’ maar 
stel hem alleen niet bloot aan 
temperaturen beneden de 15˚ C 
en hou hem altijd uit de tocht. 
Geef je Codiaeum een lichte 
plek. Want hoe meer licht, des 
te bonter het blad gaat kleuren. 
Maar vermijd direct fel zonlicht. 
Af en toe wat water geven, laat 
de potkluit niet uitdrogen. En, 
zorg tijdens de groei voor vol-
doende plantenvoeding. Codi-
aeum, voor dat buitengewone 
gevoel.

Opening Centrum Jeugd en Gezin

Het CJG is een laagdrempelige 
en herkenbare plek waar alle ou-
ders, kinderen èn professionals 
terechtkunnen met vragen op 
het gebied van zwangerschap, 
geboorte, gezondheid, ontwik-
keling, opvoeden en opgroeien. 
De ontwikkeling van het kind 
staat centraal. Als er extra hulp 
nodig is kan vanuit het CJG snel 
worden doorverwezen.

Voor wie?
Inwoners van Haarlem en be-
roepskrachten, denk aan lera-
ren, maatschappelijk werkers 
of politie, die werkzaam zijn in 

Haarlem kunnen in het CJG te-
recht met alle vragen over op-
groeien, opvoeden en ontwik-
keling. 
 
Samenwerking
In het CJG werken de organisa-
ties die nu verantwoordelijk zijn 
voor de jeugdgezondheidszorg, 
nauw samen. Het gaat hier-
bij om het consultatiebureau, 
de jeugdartsen van de GGD en 
schoolverpleegkundigen. Ook is 
regelmatig een medewerker van 
Bureau Jeugdzorg Noord-Hol-
land aanwezig en gaat de op-
voedwinkel op in het CJG. Naast 

Regio - Vrijdag 1 februari opent wethouder voor Jeugdzaken 
Haarlem, Maarten Divendal het eerste Centrum voor Jeugd 
en Gezin in Haarlem, Het centrum wordt gevestigd in het ge-
bouw van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) aan de Amster-
damstraat 71. 

de samenwerking in het CJG 
met deze kernpartners, wordt er 
ook samengewerkt met organi-
saties buiten het CJG, zoals het 
peuterspeelzaalwerk, onderwijs, 
welzijnswerk, kinderopvang, 
maatschappelijk werk, politie en 
bijvoorbeeld sportverenigingen.

Nog 4 Centra 
Met de komst van het CJG, zet 
de gemeente Haarlem een eer-
ste stap in het landelijke beleid 
van minister Rouvoet van Jeugd 
en gezin. Het beleid schrijft voor 
dat voor 1 januari 2011 in el-
ke gemeente in Nederland een 
laagdrempelige voorziening in 
de buurt moet zijn waar (aan-
staande) ouders, jeugdigen, kin-
deren en professionals terecht-
kunnen met vragen over op-
groeien en opvoeden. 
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Cabaret van Daniël Arends 
met waterpartij
Heemstede – ‘Joko 79’ is het 
eerste soloprogramma van Da-
niël Arends (winnaar jury – én 
publieksprijs Cameretten 2006). 
Samen met Jan Jaap van der 
Wal stond Daniël in 2006 met 
de Comedytrain Theatertour in 
het theater. Met zijn programma 
treedt Daniël zaterdag 9 februari 

op in theater de Luifel. De voor-
stelling begint 20.15 uur.
Wat verwacht u van deze nieuw-
komer? Een onschuldige sketch, 
wat gevoelige liedjes hier en 
daar, een moralistisch eind, nog 
een kop koffie en gewoon weer 
naar huis? Vergeet het maar! Hij 
is in de kracht van zijn leven. 
Daniël Arends herinnert u eraan 
waarom u eigenlijk naar het the-
ater gaat; biedt troost, stelt vra-
gen en geeft antwoorden. Ui-
teraard met veel humor, muzi-
kaliteit en een haast ongehoor-
de charme. Maar met nog veel 
meer dan dat. Omdat het kan. 
En omdat het moet.

Feest
Zaterdag 9 februari is de voor-
stelling te zien in Theater de 
Luifel,  Herenweg 96. Aanvang: 
20.15 uur. De entree is 14,50 eu-
ro CJP/65+ 13,50 euro. Kaart-
verkoop van maandag t/m vrij-

Maya beschaving bij 
Trefpunt Heemstede
Heemstede – De heer en mevrouw Abspoel houden op dins-
dagmiddag 5 februari een dialezing voor het Heemsteedse 
Trefpunt met als onderwerp: Leeft de oude Maya beschaving 
nog voort bij haar afstammelingen? 

In de wereld van de Maya’s waren de goden de bron van alle leven. 
Elk element van de kosmos was gekoppeld aan de goden. Waarom 
verloor het volk het vertrouwen in de goden en verliet het de steden. 
Welke voorstelling hadden de Maya’s van de wereld, wat heeft hen 
bewogen mensenoffers te brengen en waarom leiden de afstam-
melingen nu een pover bestaan.  Om antwoord te krijgen op deze 
vragen reizen zij met U door Mexico, Guatemala en Honduras, langs 
mysterieuze ruїnes van piramides gelegen in het donkere oerwoud, 
afgelegen indianen dorpen en Spaans aandoende koloniale stadjes. 
Belangstellenden heten u van harte welkom op de Trefpuntmiddag 
die om 14.30 uur begint in zaal 1 van de Pinksterkerk, Camplaan 18 
in het hart van Heemstede. Met openbaar vervoer bereikbaar bus 
3, 4 of 140 halte Wipperplein of bus 3 halte Raadhuisplein. Eindtijd 
ca. 16.45 uur. Vrijwilligers organiseren de Trefpuntmiddagen onder 
auspiciën van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen, dept. Haar-
lem. Entree 2,50 euro.

‘t is weer Vrijdag:

Chinese keuken (11-14 jaar)

Heemstede - Hou jij ook van lekker kokkerellen? Vanavond 
gaan we bij ’t  Is weer Vrijdag in de keuken van de Luifel Chi-
nees koken. Bami of Nasi of misschien wel Foe Yong Hai of Babi 
Pangang… Eerst samen koken, daarna gezellig eten met z’n al-
len. En op deze manier wordt zelfs de afwas leuk!   Op vrijdag 8 
februari staan de potten en pannen klaar voor gebruik. We be-
ginnen om 18.15 uur en het duurt tot 21.15 uur. Kosten: ї 5,-. 
Geef je van tevoren op. 
Dit kan in Plexat bij Casca in de Luifel, Herenweg 96, Heemstede 
of  telefonisch: (023)5483828 of via e-mail plexat@casca.nl. 
Zie voor het hele programma van ‘t is Weer Vrijdag’ook www.
casca.nl bij Plexat.

dag van 9.00 tot 16.00 uur en 45 
minuten voor aanvang. Telefo-
nisch reserveren via theaterlijn: 
(023) 548 38 38. Een aantal ke-
ren zijn er voorstellingen in ons 
theater met een afterparty. Aan-
sluitend aan de voorstelling van 
Daniël Arends is er in de foy-
er van de Luifel een swingend 
feest georganiseerd. Met me-
dewerking van D.J. Erik Korst-
jens, van CD- winkel Tipitina uit 
Haarlem, kunt u lekker dansen, 
naar muziek luisteren en gezel-
lig napraten met een drankje. U 
kunt de voorstelling en het feest 
combineren, maar mag ook al-
leen naar het feest komen of al-
leen reserveren voor de voor-
stelling. De entree voor de af-
terparty is gratis, consumpties 
dient u wel te betalen.

Uitverkoop
De voorstellingen van Droog 
Brood op 1 februari en van Paul 
Haenen & Margreet Dolman 
op 8 februari zijn helaas uitver-
kocht.

Ella Schimmel en Han van der Heide
exposeren in Gemeentehuis Bennebroek

Ella Schimmel is woonachtig in 
Hillegom.  Ella heeft haar leven 
lang al getekend en geschil-
derd. In Den Haag zat zij bij de 
vrije academie een aantal jaren 
op les.  Haar werk omvat schil-
derijen in gemengde technie-
ken. Soms werky zij vanuit een 
bepaald idee, maar hoe het gaat 
worden weet ze nooit. Het werk 
ontstaat gevoelsmatig. Naarma-
te het vordertgaat ze er bepaal-
de lijnen of vormen in zien, tot-
dat er een mooi geheel vormt. 
Op de tentoonstelling laat ze 
ook fotowerk zien. Dit is ge-
maakt met de analoge came-
ra. Ook hierbij gaat het niet in 
deerste plaats om een technisch 
haarscherpe foto. Belangrijker 
is dat deze sfeer en gevoelens 
overbrengt.
Han van der Heide  is woonach-

tig in Bennebroek. Voor zover hij 
zich  kan herinneren deed hij zijn 
eerste ervaringen met ruimtelijk 
vormgeven op in 1945, toen hij 
als driejarige kleuter in de zand-
bak van mijn kleuterschool zelf-
gebakken zandtaartjes aanbood 
aan zijn juf. Later bouwde hij als 
Amsterdams jochie in hun ach-
tertuin boomhutten en luchtkas-
telen, bracht sneeuwpoppen tot 
leven en sneed fantasiebeesten 
uit hout.
In zijn opleiding tot leraar ba-
sisonderwijs heb ik wel wat met 
klei en hout gewerkt, maar dat 
was sterk gericht op het beroep, 
met weinig aandacht voor vrije 
expressie. De jaren erna kon hij 
wel veel creativiteit kwijt in mijn 
baan en voortgezette studies, 
maar van ruimtelijk vormgeven 
kwam door tijdgebrek niet veel.

Bennebroek - De Stichting Tentoonstellingen Bennebroek or-
ganiseert van 7 februari tot 5 maart in het gemeentehuis van 
Bennebroek schilderijen van Ella Schimmel en beelden van 
Han van der Heide. De opening vindt plaats op woensdag-
avond  6 februari om 20 uur; zaal open vanaf 19.30 uur.

Zo’n tien jaar geleden echter 
begonnen zijn handen zodanig 
te jeuken, dat hij cursussen ke-
ramiek ging volgen op het Cre-
atief Centrum Bennebroek. Hij 
had er meteen veel plezier in. 
Maar zijn leraren Hans de Bruin 
en Mieke Zeylemaker vonden 
dat het figuratief boetseren hem 
wellicht beter zou liggen. Hij 
heeft toen een jaar les genomen 
bij beeldhouwer Joris Verdonk-
schot in Haarlem. De laatste ja-
ren heeft hij zich bekwaamd in 
het kop- en figuurboetseren bij 
Menno Veenendaal. Hij stimu-
leerde hem ook om een eigen 
stijl te ontwikkelen en beelden 
in brons te laten gieten.

De expositie is na de opening 
te zien tijdens de openings-
uren van het gemeentehuis: al-
le ochtenden van 8.30-12.30u. 
en woensdagmiddag van 13.30-
16.30u. 
Gemeentehuis Bennebroek, 
Bennebroekerlaan 5, Benne-
broek. 

Egypte aan de Cruquiusweg
Heemstede - De locatie op de hoek van de Cruquiusweg met 
de Dreef is heel erg veranderd. En het wordt nog anders, want op 
deze stek komt bebouwing. Jarenlang bepaalden de gebouwen 
van de Olijftak het beeld hier, maar de laatste tijd zijn het puin en 
zand die het zicht domineren. Het lijkt wel een pyramide, die zand-
berg! Rechts van de zandpyramide overigens een goed beeld op 
het tijdelijk raadhuis, beter bekend als het Zilveren Kruisgebouw. 
Nog een half jaar ongeveer en dan huizen er geen ambte naren 
meer in het ‘zilveren’ gebouw, want dan wordt het ‘echte’ raadhuis 
- dan inmiddels gerenoveerd - weer in gebruik genomen.

Casc’ Partout (55+): 
film en lunch

Heemstede – Op 7 februari is 
bij Casca weer een filmdag voor 
senioren. Om 10.30 uur begint 
een vrolijke musicalfilm, waar 
u heerlijk om kunt lachen. In de 
pauze wordt in de foyer een lek-
kere lunch geserveerd. De film 
duurt tot ongeveer 13.45 uur. 
Deze Casc’ Partout is in de Lui-
fel, Herenweg 96, Heemstede. 
Entree – inclusief lunch - 8,50 
euro. Voor 65+: 7,50 euro. Reser-
veren door middel van betalen 
uiterlijk maandag 5 februari.



Inspraakavond Binnenterrein 
Spaarneziekenhuis
Donderdag 7 februari van 19.30 tot 21.00 uur

Heemstede

NIEUWS

tot en met 27 februari 2008. Dit betekent 

dat u gedurende vier weken een schriftelijke 

reactie (of per e-mail) aan het college kunt 

geven. Reacties kunnen gericht worden 

aan: Gemeente Heemstede, t.a.v. college 

van b&w, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede, 

e-mail: gemeente@heemstede.nl.

Het beeldkwaliteitsplan kan op de gemeente-

lijke website (www.heemstede.nl) bekeken 

worden. Het plan ligt ook ter inzage op het 

gemeentekantoor (Havenstraat 87) en bij 

de gemeentelijke openbare bibliotheek 

(Julianaplein 1).

Lees verder op de volgende pagina. >

Adresgegevens & openingstijden
Gemeentekantoor, Havenstraat 87, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede
Telefoon: (023) 548 58 68. Fax: (023) 548 57 00. E-mail: gemeente@heemstede.nl 
Website: www.heemstede.nl
Openingstijden: maandag t/m donderdag van 08.30 - 17.00 uur en vrijdag van 08.30 - 16.00 uur.

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

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

Afhaalbalie (reisdocumenten en rijbewijzen):
Maandag, dinsdag, donderdag van 08.30 - 16.00 uur. Woensdag van 08.30 - 16.30 uur.
Vrijdag van 08.30 - 13.00 uur.
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•  Werkzaamheden 
Zandvoortselaan

•  Bekendmaking Wet  
milieubeheer

•  Wat gebeurt waar 
in Heemstede

•  Bouwplannen

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

Kom naar de informatie-
bijeenkomst op 5 februari a.s.
De gemeente Heemstede gaat de Binnenweg opnieuw inrichten en een nieuw bestem-
mingsplan voor het centrum opstellen. Voor de herinrichting is een ‘beeldkwaliteitsplan’ 
opgesteld dat ingaat op de uitstraling en inrichting van de openbare ruimte op de 
Binnenweg (de rijweg, het parkeren, groen, materiaalgebruik, verlichting e.d.). Tijdens 
de inspraakperiode kunnen de inwoners van Heemstede en overige belanghebbenden 
tot en met 27 februari 2008 hun mening over dit plan aan het college van b&w kenbaar 
maken. Als onderdeel van de inspraakperiode wordt er op dinsdag 5 februari 2008 
een informatiebijeenkomst gehouden. U bent van harte hiervoor uitgenodigd.

Herinrichting 
Binnenweg 

Tot 6 maart kunt u uw mening kenbaar 

maken over het ontwerpinrichtingsplan 

voor het binnenterrein van de locatie 

Spaarneziekenhuis. Tijdens deze periode 

ligt het plan ter inzage in het gemeente-

kantoor en bij de bibliotheek.

Op donderdag 7 februari vindt in het 

gemeente kantoor een inspraakavond 

plaats van 19.30 tot 21.00 uur. Ook hier 

kunt u uiteraard reageren op de plannen.

Voor meer informatie over het plan of de 

inspraakavond kunt u contact opnemen 

met mevrouw L.C. Wijker van de afdeling 

Ruimtelijk Beleid, tel. (023) 548 57 83.

definitief ontwerp 
terreininrichting 
Belle Rive Heemstede

Aan Buro Sant en Co uit Den Haag is op-

dracht gegeven om een herinrichtingsplan 

voor de Binnenweg op te stellen. Het bureau 

heeft hiertoe allereerst een ‘beeldkwaliteits-

plan’ opgesteld. Dit plan gaat onder andere 

in op de uitstraling en inrichting van de 

Binnenweg met betrekking tot bijvoorbeeld 

parkeren, groen, materiaalgebruik en ver-

lichting. Naast de genoemde algemene 

onderwerpen, gaat het plan dieper in op 

twee onderwerpen, te weten het profiel van 

de weg (indeling trottoir, fiets- en auto-

gedeelte, parkeervakken) én het ontmoe-

tingsplein op het brede deel van de 

Binnenweg - tussen de Cloosterlaan en de 

Julianalaan/Kastanjelaan (ter hoogte van 

de Hema). De gemeente heeft voor deze 

onderwerpen een voorkeursvariant en een 

alternatief uitgewerkt.

Geef uw mening
Graag hoort de gemeente wat u vindt van 

de voorstellen in het beeldkwaliteitsplan. De 

inspraakperiode start op 31 januari en loopt 



HeemstedeNieuws

De gemeente stelt een nieuwe informatie-

dienst via de website (www.heemstede.nl) 

beschikbaar: Heemstede in cijfers. U vindt hier 

allerlei cijfers over de gemeente Heemstede. 

Hoe ziet het postcodegebied eruit waarin u 

woont of gaat wonen? Is het normaal dat er in 

uw postcodegebied geen huisarts of pinauto-

maat is? Hoe is dat in de rest van Nederland 

of in gemeenten van dezelfde grootte? Is de 

werkloosheid in de gemeente Heemstede 

hoger of lager dan in andere gemeen ten? Is 

de criminaliteit ook in de gemeente Heemstede 

terug gelo pen de laatste jaren?

Honderden gegevens over bevolking, wo nen, 

voorzieningen, criminali teit, etc. kunt u vin-

den op ‘Heemstede in 

Cijfers’ en vergelijken 

met andere gebieden 

in Nederland.

Het is bestemd voor u 

als (toekomstige) be-

woner van Heemstede. 

Maar het is ook bedoeld 

voor ondernemers, 

raadsleden, ambtena-

ren, scholieren en 

onderzoeks bureaus. 

Eigenlijk voor iedereen 

die geïnteresseerd 

is in de gemeen te 

Heemstede.
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HeemstedeMail is de gratis berich-
ten service van de gemeente. Word 
abonnee via www.heemstede.nl 
en ontvang periodiek een e-mail-
bericht met nieuws op maat van 
de gemeente.

HeemstedeMail

Werkzaamheden Zandvoortselaan
Op maandag 4 februari wordt gestart met 

de herinrichting van de Zandvoortselaan 

tussen de Vondelkade en de Leidsevaart. 

De werkzaamheden duren ongeveer vijf 

maanden (tot medio juni) en bestaan in 

hoofdzaak uit:

- de aanleg van een voorrangsplein bij het 

Roemer Visscherplein;

- het vernieuwen van het asfalt in de rijbaan;

- het herinrichten van het stationsplein.

Hierbij worden ook de fietspaden en fiets-

oversteek bij de Leidsevaartweg aangepast.

Verder worden er rioleringswerkzaamheden 

uitgevoerd, komen er nieuwe straatlantaarns 

en worden de verkeerslichten bij de Leidse-

vaartweg vervangen.

Door Eneco Energie wordt gelijktijdig een 

waterleiding vervangen en in de noordelijke 

parallelweg een nieuwe gasleiding gelegd.

Gevolgen voor het verkeer
Tijdens de uitvoering van het werk is steeds 

één rijbaangedeelte van de Zandvoortse-

laan afgesloten voor het verkeer. Het door-

gaande verkeer wordt dan omgeleid via de 

andere rijbaan of de parallelweg. Het aan-

passen van de kruising met de Leidsevaart-

weg en het aanbrengen van de asfaltdek-

laag vindt plaats in de nachtelijke uren.

De hoofdrijbanen zijn naar verwachting begin 

mei weer beschikbaar voor het verkeer.

> Vervolg vorige pagina.

Informatiebijeenkomst op 
5 februari a.s.
Als onderdeel van de inspraakperiode wordt 

er een informatiebijeenkomst gehouden op: 

dinsdag 5 februari 2008, van 19.00 tot 

21.00 uur. Iedereen is hiervoor van harte 

uitgenodigd.

De bijeenkomst is in de raadzaal van het 

tijdelijke gemeentekantoor aan de Haven-

straat 87 (3e etage).

De avond start met een presentatie van de 

plannen door Buro Sant en Co uit Den Haag. 

Vervolgens zullen medewerkers van de 

gemeente en van Sant en Co nadere infor-

matie geven over de verschillende onder-

werpen. Er worden informatiestands rond-

om verschillende thema’s ingericht, zodat 

u gericht informatie kunt krijgen en vragen 

kunt stellen. Uiteraard kunt u ook uw reac-

tie op de voorstellen aan de gemeente 

kenbaar maken. Hiervoor zullen ter plekke 

reactieformulieren beschikbaar zijn.

Vervolg
Onder andere op basis van de ingekomen 

inspraakreacties zal de gemeente in april 2008 

een keuze gaan maken voor de definitieve 

visie voor de inrichting van de Binnenweg. 

Op basis hiervan wordt een ontwerpherin-

richtingsplan opgesteld. Dit ontwerp zal naar 

verwachting voor de zomer van 2008 gereed 

zijn. Dan volgt na de zomervakantie nog een 

inspraakronde. Het voornemen is om in 2009 

met de werkzaamheden te starten zodat 

begin 2010 de herinrichting is uitgevoerd.

Nieuw bestemmingsplan:

Voor het bestemmingsplan ‘Centrum en 

omgeving’ is de voorbereiding inmiddels 

gestart. Naar verwachting zal in het najaar 

van 2008 een ontwerpbestemmingsplan 

ter visie worden gelegd.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over de herin-

richting van de Binnenweg en de inspraak-

procedure op www.heemstede.nl. Ook kunt u 

contact opnemen met de heer R. van der Aar 

van de afdeling Ruimtelijk Beleid, tel. (023) 

548 57 64. Of kijk op www.heemstede.nl.

www.heemstede.nl
Op de gemeentelijke website vindt 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 mededelingen (bouwvergunningen e.d.) en informatie over projec-
ten in Heemstede.

Gevaar of schade 
op straat?
Meld dit bij de 
Serviceteams
De gemeente Heemstede beschikt over 
serviceteams om kleinere onderhouds-
werk zaamheden uit te voeren en klach-
ten te verhelpen die niet meer dan één 
tot twee dagen vergen. De werkzaam-
heden kunnen betrekking hebben op 
straten, wegen, straat verlichting, straat-
meubilair (banken en speeltoestellen), 
verkeers- en straatnaamborden, open-
bare groenvoorzieningen etc. 
Bel het speciale telefoonnummer (023) 
548 57 62 of vul het formulier in op de 
homepage van de gemeentelijke web-
site (www.heemstede.nl). U kunt ook 
een brief schrijven aan: 
Gemeente Heemstede, 
t.a.v. Serviceteams, 
Antwoordnummer 8, 
2100 VB Heemstede 
(geen postzegel nodig).

Heemstede in cijfers

Concreet betekent dit voor het autoverkeer:

- Vanaf 4 februari tot begin mei moet u 

reke ning houden met enig oponthoud op 

de Zandvoortselaan op het gedeelte 

tussen Vondelkade en Leidsevaart. Het 

verkeer wordt hier over één rijstrook of 

de parallelweg geleid.

- In de maand april tot begin mei zijn 

dit deel van de Zandvoortse laan 

en het kruis punt met de Leidse-

vaartweg gedurende drie of 

vier nachten afgesloten voor 

het verkeer. Het verkeer 

wordt omgeleid met ver-

wijsborden.

Het fietsverkeer wordt 

gedurende de hele werk-

periode omgeleid langs 

het werkvak via het 

Roemer Visscherplein.

Informatie
Bedrijven en bewoners van de Zandvoortse-

laan en omgeving zijn met een 

brief geïnformeerd over de werk-

zaamheden.

Heeft u nog vragen over 

de werkzaamheden, dan 

kunt u contact opnemen 

met de heer Rein 

van Kampenhout of 

Ron Matthew van 

de gemeen te 

Heemstede, 

tel. (023) 

548 58 68.
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functie op 
gemeentelijke 
website

De gemeente heeft een voorleesfunctiona-

liteit aan de website (www.heemstede.nl) 

toegevoegd. Dit betekent dat alle teksten op 

de website ook voorgelezen kunnen wor-

den. Hiermee wil de gemeente de informatie 

op de website beter voor specifieke doel-

groepen toegankelijk maken. Bijvoorbeeld 

voor slechtzienden of mensen met een 

lees handicap. Maar ook voor ouderen die 

moeite hebben met het lezen van teksten 

van een beeldscherm of mensen waarvoor 

Nederlands niet de moedertaal is.

Het werkt eenvoudig. Onderaan iedere 

pagi na staat een ‘Lees voor-button’. Als u 

op deze button klikt, wordt automatisch 

een programmaatje gestart dat de tekst 

begint voor te lezen. De teksten worden 

door een computer voorgelezen, maar de 

‘voorleesstem’ is van een hoge kwaliteit.

Vergaderingen, 
bijeenkomsten & 
evenementen

 Gemeenteraad, 31 januari, 20.00 uur, 

gemeentekantoor Havenstraat

 Informatiebijeenkomst Binnenweg, 

5 februari, 19.00 uur, gemeentekantoor 

Havenstraat

 Inspraakavond Binnenterrein Spaarne-

ziekenhuis, 7 februari, 19.30 uur, 

gemeente kantoor Havenstraat

 Commissie Ruimte, 11 februari, 

20.00 uur, gemeentekantoor Havenstraat

 Commissie Samenleving, 12 februari, 

20.00 uur, gemeentekantoor Havenstraat

 Commissie Middelen, 13 februari, 

20.00 uur, gemeentekantoor Havenstraat

 Excursies in park bij Huis te Manpad 

o.l.v. gids, van 1 februari tot 31 mei op 

dinsdag om 14.00 en zaterdag om 

10.00 uur. Start bij poort, deelname 

gratis, aanmelden niet nodig.

 Veteranencafé, dinsdag 5 februari, 

16.00 uur, café De Eerste Aanleg

 Informatieavond voor ouders/verzorgers, 

over jongeren en uitgaan, 14 februari, 

20.00 uur, bij Casca ‘De Luifel. Informatie 

& aanmelden: info@ookpedagogisch.nl

 Vlooienmarkt MIKKI, 24 februari, sport-

centrum Groenendaal

Ook een (niet-commerciële) bijeenkomst of 

evenement in deze rubriek laten opnemen? 

Mail aan communicatie@heemstede.nl.

Collectes/kleding-
inzamelingsacties

 10 t/m 16 februari, Amnesty International

 2 t/m 8 maart, Nationaal Jeugdfonds 

(Jantje Beton)

Werk aan de weg

 Aanleg bergbezinkbassin Wasserij Anna-

laan: medio augustus 2007 - april 2008

 Van Merlenlaan/Raadhuisplein (tussen 

Valkenburgerlaan en Vrijheidsdreef): 

vervangen riolering en herinrichting. 

Start medio augustus 2007, uitvoering 

tot april 2008.

 Riolering Dr. Schaepmanlaan e.o. incl. 

aanleg bergbezinkbassin. Zomer 2007 - 

juni 2008.

 Van den Eijndekade: aanleg nieuwe 

hoge druk-gasleiding, plaatsen damwand. 

Medio september tot medio februari 2008.

 Amstelbrug over de Leidse Trekvaart, 

4 t/m 8 februari afgesloten voor auto-

verkeer

 Herinrichting Zandvoortselaan tussen 

de Vondelkade en de Leidsevaart. 

Uitvoering: februari tot medio juni 2008.

Grote projecten

 Herinrichting Binnenweg & bestemmings-

plan Centrum: realisatie 2008-2010

 Bouwplan Watertoren/Privilege 

Heemstede: realisatie 215 appartemen-

ten in vier fases in de periode 2005-2010

 Omgeving station Heemstede-Aerdenhout: 

realisatie woonwijk Vogelpark in periode 

2007-2009 (voorlopige planning)

 Uitbreiding raadhuis: centralisatie 

gemeente lijke organisatie. Realisatie 

oktober 2006 t/m februari 2008.

 Omgeving Spaarne Ziekenhuisterrein: 

realisatie 139 woningen in parkachtig 

gebied aan het Spaarne in periode 

2008-2010

 Park Meermond: realisatie nieuw natuur-

gebied op voormalige vuilstort aan de 

Cruquiusweg in periode 2005-2009 

(aanleg recreatiepad Spaarne/Ringvaart: 

realisatie 2008)

 Renovatie Provinciënwijk: uitvoering 

renovatie plan en andere deelplannen 

begin 2008

 Manpadslaangebied: inrichten als natuur-

gebied met extensief recreatief gebruik. 

Planning volgt.

Kijk op de gemeentelijke website voor uit-

gebreide informatie over deze projecten 

(www.heemstede.nl > Nieuws > Plannen 

en projecten).

De gemeente Heemstede nodigt beeldende 

kunstenaars uit documentatie in te zenden 

ter realisering van een kunstwerk bij het 

verbouwde raadhuis.

Opdracht kunstwerk
In verband met de herinrichting van het 

Raadhuisplein heeft het college van burge-

meester en wethouders het voornemen 

een opdracht voor een kunsttoepassing te 

verstrekken. Gedacht wordt aan een nieuw 

of bestaand kunstwerk, met een voor een 

breed publiek toegevoegde waarde, zoals 

een zitelement of lichtobject. Voor de her-

inrichting van het Raadhuisplein is een 

plan voorhanden.

Procedure
De te volgen procedure is openbaar. Aan 

belangstellende beeldende kunstenaars 

wordt gevraagd te reageren door het in-

zenden van documentatie (maximaal A4-

formaat), zodat de commissie inzicht kan 

krijgen in reeds recent vervaardigd werk. 

Kunstenaars werkend/wonend in Heemstede 

worden uitdrukkelijk verzocht te reageren. 

De inzendingen worden beoordeeld door 

een selectiecommissie onder auspiciën 

van Kunst en Cultuur Noord-Holland. Er 

wordt naar gestreefd de definitieve op-

dracht omstreeks medio maart 2008 te 

verstrekken. De onthulling van het kunst-

werk staat gepland voor mei 2008.

U kunt vooraf contact opnemen met 

de heer Koen Siegrest van de afdeling 

Welzijnszaken via het telefoonnummer 

(023) 548 56 79 dan wel e-mail: 

ksiegrest@heemstede.nl.

De inzending van de documentatie dient 

plaats te vinden uiterlijk binnen 3 weken 

na verschijning van de publicatie (dus 

voor 20 februari 2008). Uw brief (incl. 

de documentatie) kunt u richten aan: 

Gemeente Heemstede, t.a.v. Koen Siegrest, 

afdeling Welzijnszaken, Postbus 352, 

2100 AJ Heemstede.

Kunstopdracht Raadhuisplein Heemstede

Het is op grond van artikel 19 van de Ver-

ordening op het gebruik van openbare havens 

en binnenwateren verboden zonder vergun-

ning van burgemeester en wethouders een 

vaartuig op te leggen.

De navolgende bootjes zijn op de wal aan-

getroffen:

- Oranje bootje op de Esdoornkade ter 

hoogte van nummer 27/28,

- Wit bootje op de Kerklaan ter hoogte van 

nummer 57.

Bovengenoemde bootjes zijn in opdracht 

van de gemeente weggehaald en worden 

voor een periode van 13 weken met ingang 

van 30 januari 2008 opgeslagen. Gedurende 

deze periode kan de rechtmatige eigenaar 

zijn/haar bootje terugontvangen. Hiervoor 

kan contact worden opgenomen met bureau 

Handhaving van de gemeente Heemstede 

op telefoonnummer (023) 548 57 39. Indien 

de bootjes niet worden opgehaald, zullen 

burgemeester en wethouders overwegen 

de bootjes te vernietigen.

Verwijdering opgelegde bootjes
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Aanvragen bouwvergunning
2007.174   het uitbreiden van een woonhuis  - Ooievaarlaan 27
2008.013   het veranderen van het dak en  - Blekersvaartweg 17

de voordeur 
2008.015   het plaatsen van een erfafscheiding  - Charlotte van Pallandtlaan 10
2008.016   het vervangen van vaste ramen door  - Camplaan 40

openslaande ramen in een kantoor
2008.017   het plaatsen van een dakkapel op  - Franz Lehárlaan 17

het voordakvlak 

Aanvraag reguliere bouwvergunning 2e fase:
2007.102   het uitbreiden van de rijwielzaak en  - Zandvoortselaan 34 + 36

veranderen van de bovenwoning

Aanvraag sloopvergunning
2008.902   het slopen van een gezinsvervangend  - Herenweg 113

huis ‘de Overstap’ 

De bovenstaande aanvragen liggen van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouw- 
en Woningtoezicht (Havenstraat 87).

Verleende lichte bouwvergunningen (verzonden 25 januari 2008)
2007.141   het uitbreiden van een woonhuis en  - Frederik van Eedenplein 22

plaatsen dakkapel op zijdakvlak
2007.291   het wijzigen van de voor- en achtergevel  - Havenstraat 2

en een inpandige wijziging
2007.297   het plaatsen van een erfafscheiding  - Beatrixplantsoen 23
2007.302   het uitbreiden van een woonhuis,  - Overboslaan 7

plaatsen dakkapel op het voordakvlak 
en vergroten dakkapel op het 
zijgeveldakvlak

2007.328  het plaatsen van een zonnescherm  - Raadhuisstraat 71

Verleende reguliere bouwvergunningen (verzonden 25 januari 2008)
2007.074   het uitbreiden van een woonhuis  - Heemsteedse Dreef 223
2007.140   het optrekken van de zijgevel, het  - Franz Schubertlaan 54

plaatsen van 2 dakkapellen in het voor-
dakvlak en een inpandige verbouwing

2007.353  een inpandige verbouwing van een winkel  - Binnenweg 57

De bovenstaande vergunningen liggen van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling 
Bouw- en Woningtoezicht (Havenstraat 87). U kunt hiertegen bezwaar maken.

Verleende vrijstelling bestemmingsplan (verzonden 25 januari 2008)
2007.275  het vestigen van een coffeecompany  - Binnenweg 7-9

Het besluit en bijbehorende stukken liggen ter inzage bij de afdeling Bouw- en 
Woningtoezicht (Havenstraat 87). U kunt hiertegen in beroep bij de rechtbank Haarlem, 
sector bestuursrecht, Postbus 956, 2003 RZ Haarlem.

Bouwplannen

Verzoek vrijstelling bestemmingsplan
2008.009 plaatsen erfafscheiding - Franz Lehàrlaan 88

Het verzoek en het ontwerpbesluit liggen vanaf 31-01-2008 gedurende 6 weken van 08.30 - 
13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht aan de Havenstraat 87. 
U kunt hierover uw zienswijze aan de gemeente kenbaar maken. Voor nadere informatie 
over het vrijstellingsverzoek kunt u zich wenden tot M. Jansen van de afdeling Bouw- en 
Woningtoezicht, telefoon (023) 548 57 52.

Bestemmingsplan

- Het aanwijzen van een parkeerplaats nabij de flat Provinciënlaan 114 als gereserveerde 
gehandicaptenparkeerplaats ten behoeve van de bewoner.

 (verzonden 22 januari 2008).

Het besluit en bijbehorende stukken liggen vanaf 31 januari 2008 zes weken ter inzage.
U kunt hiertegen bezwaar maken. Door het indienen van een bezwaar wordt dit besluit niet 
opgeschort. Bij een spoedeisend belang kan degene die een bezwaarschrift heeft ingediend 
een voorlopige voorziening vragen aan de president van de rechtbank, sector bestuursrecht, 
Postbus 956, 2003 RZ Haarlem. Bij het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening 
moeten griffierechten worden betaald.

Verkeersbesluit

Door het college van burgemeester en wet houders is, op grond van artikel 8 van de 
Verordening Winkeltijden Heemstede, beslo ten de hierna volgende zon- en feestdagen aan te 
wijzen als dagen waarop de winkels voor het publiek in het deelgebied ‘Winkel centrum 
Wilhelminaplein’ open mo gen zijn:
- 24 maart 2008 (2e paasdag)
- 27 april 2008
- 1 mei 2008 (Hemelvaartsdag)
- 4 mei 2008
- 12 mei 2008 (2e pinksterdag)
- 18 mei 2008
- 7 december 2008
- 14 december 2008
- 21 december 2008

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de afdeling Algemene & Juridische Zaken, tele-
foonnummer (023) 548 56 07.

Verordening Winkeltijden Heemstede

Het college van burgemeester en wethou-
ders van Heemstede maakt het volgende 
bekend:

Besluit mobiel breken bouw- en 
sloopafval
Het college heeft een kennisgeving ont-
vangen van Kok Lexmond B.V. voor het 
gebruik van een mobiele puinbreker op de 
locatie Van den Eijndekade (voormalige 
opstallen/fundering) ten behoeve van de 

revitalisering van het Watertorenpark te 
Heemstede. De werkzaamheden worden 
in twee fasen uitgevoerd. De vrijkomende 
hoeveelheid materiaal bedraagt ca. 4.000 ton 
steen- en betonpuin en ca. 4.000 ton granu-
laat. De werkzaamheden vinden plaats in 
de periode van 31 januari tot 30 april 2008 
en beslaan maximaal 5 werkdagen van 07.00 
tot 19.00 uur. De situering van de mobiele 
breker is op meer dan 25 meter van woon-
bebouwing.

Bekendmaking Wet milieubeheer

Loket Heemstede
Heemstede heeft één centrale plek waar u 
voor al uw vragen op het gebied van wo nen, 
zorg en welzijn terecht kunt, namelijk Loket 
Heemstede aan de Blekersvaartweg 84. 
Of het nu gaat om het aanvragen van een 
voorziening in het kader van de Wet maat-
schappelijke ondersteuning (zoals hulp bij 
het huishouden, OV-taxi, aanpassingen in 
de woning of een rolstoel) of om informatie 
en advies, wij helpen u graag verder.

Iedere werkdag tussen 09.00 en 12.00 uur 
kunt u, zonder afspraak, bij het Loket langs-
komen. U kunt ons ook bellen om uw vraag 
te stellen.

Loket Heemstede
Blekersvaartweg 84 (hoek Koediefslaan-
Blekersvaartweg). Telefoon (023) 548 30 40
Openingstijden: maandag tot en met vrij-
dag van 09.00 tot 12.00 uur.

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

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


