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Bijen overgeleverd aan hitte van 700 graden...

Weer vandalisme op 
Kinderboerderij?
Heemstede - De verslagen-
heid is groot in huize Lemmers, 
de imker van de Kinderboerderij. 
De vrijwilligers van de Kinder-
boerderij Het Molentje verzor-
gen de dieren zaterdagochtend 
met kruiwagens hooi van de 
Hartekamp, want het eigen hooi 
is verbrand. De dieren moeten 
eerst verzorgd worden en praten 
over brandstichting laten ze  lie-
ver over aan Cynthia Vijlbrief, de 
beheerster van de kinderboer-
derij. 
Zij werd vrijdagavond gebeld 
door jongelui die langs het bos 
liepen en vuur zagen bij de stal. 
De brand is het eerst ontstaan 
in de hooiberg waar de vlam-
men hoog oplaaiden. De bran-
dende hooibalen zijn terecht ge-
komen achter de hooibergstal  
waar de bijenkasten van de im-
ker Pim Lemmers al jaren staan. 
Tussen de hooibergstal en de 
kasten is het amper een meter 
en waren de bijen overgeleverd 
aan een hitte die volgens brand-
weermensen kon oplopen tot 
wel 700 graden. De brandweer 
kwam met twee tankautospui-
ten om te blussen. Aanvankelijk 
werd er geblust  met water uit 
de tanks en geprobeerd de bij-

enkasten nat te houden, tot het 
water op was en ze bluswater uit 
de vaart moesten  pompen. Het 
was kennelijk bedoeld om de 
hooiberg te vernielen,  nu wer-
den de bijen ook het slachtof-
fer.  Imker Pim Lemmers vrees-
de voor het leven van  zijn tien-
duizenden bijen. Waren vorige 
week al bijen het slachtoffer van 
vandalisme, nu is het een ramp 
voor zijn bijenvolken. De laatste 
jaren waren door allerlei ziekten 
zijn bijen uitgedund en kon hij 
middels schenkingen toch zijn 
bijenstand op peil houden, nu 
vreest hij het ergste. 

Bezoek burgemeester
Zaterdagochtend zette hij een 
stethoscoop  op de bijenkasten 
achter de hooiberg, hij hoorde 
nog bruisen, maar hoe de toe-
stand van de bijen daarbinnen 
is, blijft even gissen. Die moe-
ten plotseling een enorme hit-
te over zich heen gekregen heb-
ben, ze staan een kleine meter 
van de stal af, waarin  een bij-
enmuseum gevestigd is en kin-
deren in de zomer veel kunnen 
leren over bijen en honing slin-
geren. Burgemeester Heere-
mans bracht zaterdagavond al 

gelijk een bezoek aan de Kin-
derboerderij en kon de versla-
gen vrijwilligers een hart onder 
de riem steken. Zaterdagoch-
tend kwamen Arno Schumacher 
van de gemeente en wethouder 
Christa Kuiper poolshoogte ne-
men. Die belangstelling is goed 
en Cynthia Vijlbrief vindt voor-
al het aanbod van hulp en hooi 
van de boerderij op de Cruqui-
ushoeve, de Hartekamp  en boer 
Milatz hartverwarmend. Het zijn 
eigenlijk de dieren die hier de 
grootste slachtoffers zijn, geen 
eten voor de dieren, geen krui-
wagens meer.
Imker Pim Lemmers kon zich za-
terdagochtend nog geen voor-
stelling maken hoe hij zijn le-
venswerk nog kan voortzetten. 
Dit is zeker zo erg, zo niet erger 
dan het zinloos vernielen van 
bijenkorven als een vandalisti-
sche escapade. Een nachtmerrie 
voor een imker,  een stuk edu-
catie voor kinderen vernield en 
de noodzakelijke bestuiving van 
veel fruitbomen in heel Noord-
Holland bemoeilijkt. Een nacht-
merrie voor de vrijwilligers van 
de Kinderboerderij en hun vele 
vrienden.
Ton van den Brink 
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Onze methode werkt!
Bel 023 547 44 19 voor een

GRATIS figuuranalyse.

STOMERIJ EN
WASSERIJ

depot
SIGAREN

SPECIAALZAAK
PAUL MANS

Zandvoortselaan 157
Heemstede

Tel. 023-5242809

Politie zoekt getuigen
Heemstede – Vrijdagavond 29 januari rond 19.20 uur is brand 
ontstaan in de hooiopslag van de kinderboerderij in Groenen-
daal. De hele opslag is in vlammen opgegaan. Bij deze brand 
werden enkele bijenvolken vernield. De politie onderzoekt of er 
sprake is van brandstichting en is op zoek naar mogelijke ge-
tuigen. Indien er mensen zijn die meer weten over deze brand, 
dan worden zij verzocht contact op te nemen met de politie van 
Basisteam Duinrand via 0900-8844. Anoniem iets melden kan 
ook, via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.



Heemstede - In een jaar tijd 
tweemaal verhuizen, het is niet 
de hobby van het echtpaar Ro-
vers, maar nu hebben ze toch 
het appartement dat het waard 
was om even op te wachten. 
Maar tweemaal een grote muur 
van een nieuw kleurtje voorzien 
en dan nog niet het gewenste 
resultaat krijgen, dan is de maat 
vol. Ze vroegen advies aan Jas-
per de Zwart van Ree Verfhan-
del aan de Binnenweg 89 en 
zochten de fraaie kleur “warme 
klei” van Histor uit. Uit de spe-
ciale collectie HistorOne die al-
leen verkrijgbaar is bij de spe-
cialistische vakhandel in verf. 
De HistorOne verf is een kwa-
liteitsverf, nog ambachtelijk ge-
maakt, maar wel met de kennis 
en mogelijkheden van 2010. De 
verf vraagt echter om een goe-
de advisering, vandaar de ge-
selecteerde dealers.  Hans en 
Marty Rovers zijn blij dat ze het 
advies bij Ree Verfhandel voor 
deze HistorOne kregen, want de 
muur van tien meter lang is echt 
magnifiek geworden. Dik tevre-
den over het advies en de kleur. 
Vrijdagmiddag stonden ze weer 
in de winkel bij Jasper de Zwart, 

nu om een prijs in ontvangst te 
nemen. Mensen die nog nooit in 
hun leven een prijs gewonnen 
hebben, kregen nu een van de 
drie prijzen die Histor landelijk 
had uitgeloofd. Een Verwenar-
rangement in Kasteel Engelen-

burg in Brummen. In een luxe 
kamer, gastronomisch vijfgan-
gen diner en wijnarrangement. 
Ger van Straalen van Histor reik-
te de prijs uit, met bloemen voor 
mevrouw Marty en vertelde en-
thousiast over de promotie van 

de nieuwe verf. De aankoopbon 
van meer dan 75 euro van de 
HistorOne met de coupon van 
Jasper opsturen was genoeg om 
mee te doen. Voor het echtpaar 
Rovers hun Eerste Prijs!
Ton van den Brink
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. Uw 
ingezonden brief dient echter 
ondertekend te zijn met naam 
en adres, telefoon of e-mail-
adres. De redactie behoudt het 
recht brieven in te korten of te 
weigeren.

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

WWW.HEEmsTEDEr.nl

van 1930
P2: Bijzonder Heemsteeds Nieuws

(redactie@heemsteder.nl)

Uit de vergadering van de gemeenteraad...

‘Missertje’ zwembadtarief 
en kritische burger
Heemstede - Traditiegetrouw 
wordt er op de laatste donderdag 
van de maand vergaderd door de 
voltallige gemeenteraad. Zo kort 
voor de verkiezingen blijkt dat 
vrijwel alle punten uit het col-
legeprogramma zijn afgewerkt, 
waardoor er weinig nieuws valt 
te bepraten. Ook nu bestond de 
agenda uit louter hamerpunten.

Tarieven zwembad
In het vragenuurtje wilde HBB 
wel eens weten waarom de ta-
rieven voor het zwembad voor de 
jeugd tussen de drie en de vijf-
tien jaar meer was verhoogd dan 
wat was afgesproken in het con-
tract tussen de gemeente en de 
exploitant. Wethouder Struijf kon 
niet anders dan beamen dat dit 
zo was, maar gaf daar direct een 
reden bij. In het contract staat 
een maximaal toegestane prijs-
stijging in procenten. Omdat er 
nergens wordt gerept over een 
indeling per leeftijd, zag de ex-
ploitant de kans schoon om de 
huidige groep van drie tot vijf-
tien-jarigen toe te voegen aan de 
groep boven de vijftien jaar. Hier-
door ontstaat er een grote groep 

van 3 tot en met 64 jaar. De ta-
riefsstijging bij de volwassenen is 
lager dan was toegestaan, maar 
bij de jeugd juist hoger. Gemid-
deld houden zij zich wel weer 
aan de afgesproken percentages 
volgens het contract. Uiterst on-
bevredigend volgens HBB omdat 
juist de jeugd veel gebruik maakt 
van het zwembad. HBB vond dat 
het contract onvoldoende was 
gecontroleerd op dit soort slim-
migheidjes van de exploitant. 
Ook vroeg de lokale partij zich 
af of er niet meer gemeentelij-
ke contracten de mogelijkheid in 
zich hebben tot dit soort slimme 
acties. De wethouder moest toe-
geven dat dit  missertje bij het 
zwembad inderdaad niet was 
voorzien, maar vond gelijktijdig 
dat je niet alles voor kunt zijn.

Kritische burger
Na mevrouw Roos, die intussen 
buiten Heemstede is gaan wo-
nen, heeft de heer Mr. Ir. Henk 
Kruijer zich opgeworpen als kri-
tisch burger die naar de ge-
meentelijke plannen kijkt. Met 
grote regelmaat kruist hij de ver-
bale en schriftelijke degens met 

het college. Hij schroomt niet de 
rechter er bij te betrekken.
Dit kost de gemeente handen vol 
tijd en geld. De VVD bij monde 
van Cees Leenders vroeg zich af 
wanneer het gedoe van de heer 
Kruijer eens zou ophouden. Vol-
gens de liberaal zet Kruijer de 
waarheid naar zijn hand. Groen 
Links pareerde direct door te 
vragen of Leenders zijn bewering 
met voorbeelden kon staven. Dat 
kon hij niet.
GL vroeg ook naar een brief van 
Kruijer die de gemeenteraad 
nooit had bereikt. Volgens het 
college ligt het aan de adresse-
ring van de brieven of die al dan 
niet naar de raad worden door-
geleid. Wel werd de toezegging 
gedaan om de route van de in-
komende post opnieuw onder de 
loep te nemen.
Alle partijen wilden graag de uit-
spraken van de rechters in het 
vervolg ontvangen, om zich zo 
zelf een oordeel te kunnen vor-
men. Voor het weekend zullen 
alle raadsleden de recente uit-
spraak van de bestuursrechter 
ontvangen. 
Eric van Westerloo

Heemstede - Gevonden: wit 
knuffelkonijntje van het merk 
Happy Horse.
Aangetroffen op 28 janua-
ri op de Vrijheidsdreef. Tele-
foonnr: 023-5280969, familie 
Gallagher.

Wie is
zijn/haar 

knuffel kwijt?

HistorOne prijs valt bij Verfhandel Ree

Ger van Straalen van Histor, Marty Rovers, Jasper de Zwart en Hans Rovers.
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Dichtstorten is een open 
podium voor dichttalent. 
Wilt u ook een eigen ge-
dicht in de Heemsteder 
publiceren, dan kunt u dit 
e-mailen naar dichtstor-
ten@yahoo.com. Per post 
kan ook: de Heemsteder, 
Visserstraat 10, 1431 GJ 
Aalsmeer.
Inzendingen van foto´s kun-
nen niet worden geplaatst.

Atlantis
Rust in zilvervloed

in golven van overmoed
dat rotsen rillen doet

in dit erfgoed
waar Atlantis boet

zwijgt ‘t zilte zeezoet
Bart Jonker

Tot hier
verboden gebied

behoort een ander

slechts een touwtje
houdt mij tegen

ingegroeide regels
trekken de grens

het regent in holland
zegt de wereldomroep

ik wentel mij in de zon
die tussen de

kromgetrokken eiken
zijn vaste ronde draait

wij weten dat, de berg en ik
en kleuren van genoegen

Roussillon
ik treed de aarde binnen

door een zinderend
en vlammend rood

een open begin
omgloeid door het heetste 

licht
waarin kleuren vervloeien

smalle richels in die
versteende gloed

bieden teenruimte aan
dapper dennen

Marisca van der Eem

DichtstortenAangepast strooiregime 
op wegen Noord-Holland

Het zouttekort is het gevolg van 
het aanhoudende winterweer en 
de beperkte zoutleveranties. Op 
een aantal provinciale wegen 
wordt niet meer gestrooid. Wel 
garandeert de provincie dat elke 
regio bereikbaar blijft en dat ook 
de regionale ziekenhuizen via de 
provinciale wegen goed bereik-
baar blijven. Er kunnen plaatse-
lijke ongemakken ontstaan door 
gladde wegen. De provincie in-
specteert de wegen iedere dag 
en zal indien nodig in overleg 
met de politie kunnen besluiten 
om in verband met de verkeers-
veiligheid delen van wegen tij-
delijk af te sluiten. 

Ga goed geïnformeerd op weg
De weggebruiker wordt geadvi-
seerd om zich goed te informe-
ren over de actuele verkeersitu-
atie. Dit kan ondermeer via de 
website van de provincie www.
noord-holland.nl. De provincie 
zal via de website iedere dag 
de actuele situatie weergeven. 
Weggebruikers kunnen met al 
hun vragen over provinciale we-
gen ook terecht bij het service-
punt wegen en vaarwegen via 
0800 - 0200 600 (gratis).

Landelijk tekort aan zout
Door het langdurige winterweer 
van koude en neerslag is er nu 

Regio - De zoutvoorraad van de provincie Noord-Holland is 
niet meer toereikend om op alle provinciale wegen te strooien. 
Gevolg is dat op sommige wegen niet meer wordt gestrooid. 
Wel zal de provincie op deze wegen sneeuwschuivers inzet-
ten. Uitgangspunt is dat de belangrijkste wegen en calamitei-
tenroutes gestrooid worden en ook vrije busbanen op provin-
ciale wegen toegankelijk blijven voor het openbaar vervoer. 
Fietspaden en parallelwegen worden niet meer gestrooid. De 
weggebruiker wordt geadviseerd om zich goed te informeren 
over de actuele verkeerssituatie voordat hij of zij de weg op-
gaat.

al veel meer strooizout gebruikt 
dan normaal in een jaar wordt 
gebruikt. Ook in de rest van Eu-
ropa is veel hinder door het win-
terweer. Daardoor is de inter-
nationale vraag naar strooizout 
hoog en zijn de leveranties be-
perkt.

Het tekort aan strooizout is een 
probleem waar bijna elke weg-
beheerder (gemeente, provin-
cie) in Nederland mee heeft te 
maken. Daarom is er een lande-
lijk zoutloket ingesteld en voor 
de provincie Noord-Holland een 
regionaal zoutloket. Al het ex-
tra strooizout wordt verdeeld via 
dit regionale zoutloket zodat het 
beschikbare zout optimaal wordt 
ingezet. De prioriteit ligt bij de 
belangrijkste doorgaande wegen 
en bij het beschikbaar houden 
van de calamiteitenroutes. 

Om de tekorten te beperken nam 
de provincie al diverse maatrege-
len zoals het mengen van zand 
door het wegenzout en  minder 
te strooien per keer.

Verliefd, een nieuwe liefde, of 
misschien zijn jij en je geliefde al 
heel lang bij elkaar?
Laat Cupido je inspireren, schrijf 
een mooi liefdesgedicht en stuur 
dit vóór 8 februari a.s. naar on-
ze dichtrubriek  Dichtstorten@
yahoo.com. De mooiste gedich-
ten zullen in de week van Va-
lentijnsdag in onze editie van 10  
ebruari worden gepubliceerd in 
de ‘Dichtstorten Valentijnsspe-
cial’ die net als vorig jaar weer 
even “Hartstorten” gaat heten! 

Oproep
Dichtstorten Valentijnsspecial

Heemstede - Het kan niet op! 
De drukke feestmaanden zijn 
nog maar net voorbij, maar bij 
het mooie schoonheidscentrum 
aan de Blekersvaartweg 14 blijft 
het feest nog even doorgaan! En 
daar is alle reden toe, want be-
halve Valentijnsdag viert Hair & 
Beauty Lounge Heemstede deze 
maand haar 1-jarige jubileum!

Kick
“Tja, wat is nu een jaartje”, zegt 
Mieke (eigenaresse) met een 
glimlach. “We hebben er nog zo-
veel te gaan! Maar wat is het af-
gelopen jaar voorbij gevlogen. Ik 
zie me nóg staan, één dag voor 
de opening in mijn bouwvak-
kers-kloffie. Samen met fami-
lie en vrienden stonden we tot 
drie uur in de nacht nog deuren 
te schilderen. Een race tegen de 
klok! Dus gingen we door tot het 
uiterste want alles moest op tijd 
af zijn. De uitnodigingen voor de 
openings-receptie de volgen-
de dag om 16.00 uur waren im-
mers al verstuurd en er zouden 
veel  mensen komen. Wat was 
het een feest, en wat een kick 
op het moment dat de deuren 
voor het eerst opengingen! Het 
was op het nippertje, maar de 
deadline was gehaald. Een stoot 
van adrenaline en energie ging 
er toen door me heen. Ik dacht; 
“Ojee, nu gaat het beginnen...

Op de buis!
Nu een jaar later, kijk ik best met 
trots terug. Het is een moeilijke 
tijd geweest om te starten. 
Daar sta je dan, helemaal aan 
het begin, in een schitterende 
gloednieuwe winkel, alles ruikt 
nog nieuw. Een heel nieuw en-
thousiast team staat in de start-
blokken, en dan mag je eindelijk 
je droom gaan waarmaken. Het 
is als springen met je ogen dicht, 
wat een uitdaging!
Het is knokken om naamsbe-
kendheid te krijgen en je moet 
professionaliteit en vooral goede 
kwaliteit leveren om het vertrou-
wen van klanten te winnen. Het 
is leuk om te zien hoeveel men-
sen tevreden de deur uitgaan en 
bij een volgend bezoek vrien-
dinnen of familie meenemen. En 
dan gebeurt het, je ziet het be-
drijf groeien. 
We worden regelmatig uitge-
nodigd door andere bedrijven 
om aanwezig te zijn bij ladies- 
nights, bruidsbeurzen en we zijn 
kortgeleden gevraagd om meta-
morfoses te verzorgen voor een 
bekend televisieprogramma dat 
in het najaar op de buis zal ver-
schijnen.
Vrijdag 12 februari a.s. zijn we 
van de partij bij de Beauty Car 
Salon-avond van Martin Schil-
der te Heemstede. Zo timmeren 
we aan de weg… 

Podium Oude Slot 

Hier Die Reis
Heemstede - Primeur voor Po-
dium Oude Slot! Op donderdag 
11 februari komt sopraan Char-
lotte Margiono samen met pia-
nist Frans Ehlhart naar Het Oude 
Slot. Zij brengen door Ehlhart op 
muziek gezette liederen van de 
Zuidafrikaanse dichteres Ingrid 
Jonker ten gehore. Het program-
ma ‘Hier Die Reis’ is een hom-
mage aan deze jong gestorven 
en begaafde artieste. Een feno-
menale uitvoering met een stem 
die gelijk zon warmte en licht 
uitstraalt. ‘Hier Die Reis’ is een 
wonderschoon programma met 
veel diepgang. Na de pauze zal 
een keur van liederen de revue 
passeren waarin Charlotte zal la-
ten zien en horen dat zij van ve-
le markten thuis is. De Amster-
damse sopraan Charlotte Margi-
ono studeerde aan het conserva-
torium te Arnhem bij Aafje Hey-
nis. Haar vertolking van Fiordili-
gi in de Jürgen-Flimm productie 
van “Così Fan Tutte” in Amster-
dam met het Koninklijk Concert-
gebouworkest bezorgde haar 
een definitieve plaats aan de 
top van de Mozartsopranen. Zij 
verwierf internationale bekend-
heid met vele grote operarollen.  
Daarnaast is Charlotte Margiono 
een sopraan die op virtuoze wij-
ze lyrisch repertoire vertolkt.  
Donderdag 11 februari aanvang 
20.15 uur in Het Oude Slot, ingang 
aan de Ringvaartlaan, Heemste-
de. Toegang: 18,-/15,50 euro. Re-
serveren kaarten 06-13133626 of 
www.podiumoudeslot.nl. Indien 
voorradig aan de zaal.

Klanten komen vanuit het hele 
land om een ochtend of middag 
bij ons te vertoeven. Dat is gaaf, 
daar doe je het voor!”

Champagne
Het is de hele maand februa-
ri feest bij Hair & Beauty Lounge 
Heemstede! De rode loper ligt 
uit en voor alle gasten staat er 
een warm ontvangst en een glas 
champagne klaar… Stapt u dus 
gerust eens binnen om een kijkje 
te komen nemen. De hele maand 
februari wordt er open huis ge-
houden en kunt u profiteren van 
feestelijke maandacties en leu-
ke extra’s! 
Mieke tot slot: “In het teken van 
Valentijnsdag hebben we een 
speciaal valentijns-arrangement 
voor u samengesteld. U kunt uw 
geliefde natuurlijk ook verrassen 
met onze luxe cadeaubon!”
Meer info op www.hblheemste-
de.nl of bel 023-5474435.

Jubileum met feestelijke actie
Champagne bij Hair & Beauty 
Lounge Heemstede!
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Nico de Haan.

De vogelkenner spreekt
Regio - Nico de Haan, de be-
kendste vogelaar van Neder-
land, komt op maandag 8 febru-
ari naar Haarlem. Op uitnodiging 
van de Vogelwerkgroep Zuid-
Kennemerland praat hij over 
‘Trucs, list en bedrog bij vogels’. 
Na de pauze vertelt hij boeiende 
vogelverhalen bij de film ‘Roof-
vogels in beeld’. Daaraan voor-
af gaat een korte introductie 
van de activiteiten van de Vo-
gelwerkgroep Zuid-Kennemer-
land. Tevens zal aandacht wor-
den besteed aan de actuele ont-
wikkelingen in de vogelwereld 
van deze regio. Het wordt, kort-
om, een interessante en humor-
volle bijeenkomst in Hotel Haar-
lem Zuid. Iedereen is van harte 
welkom.

Nico de Haan was jarenlang het 
gezicht van Vogelbescherming. 
Hij verzorgde veel vogeldocu-
mentaires en was een vaste gast 
in het radioprogramma Vroe-
ge Vogels. Na bijna dertig jaar 
bij Vogelbescherming te heb-
ben gewerkt, startte hij in 2004 
het VogelkijkCentrum Neder-
land. Nu geeft Nico onder meer 
vogelcursussen via internet. Ook 
is hij nog regelmatig op TV, bij-
voorbeeld in het programma 
Bosch, Beuk & Haan.

De bijeenkomst van de Vogel-
werkgroep Zuid-Kennemerland 
is in Hotel Haarlem Zuid, Toe-
kanweg 2, Haarlem. Belangstel-
lenden kunnen zich nader in-

formeren over alles wat de Vo-
gelwerkgroep doet in de aldaar 
aanwezige stand, waar ook aan-
trekkelijk vogelmateriaal wordt 
verkocht.
De zaal is open vanaf 19.30 uur 
en de lezing start om 20.00 uur. 
De toegangsprijs bedraagt 5,- 
euro. Wilt u zeker zijn van een 
plaats, reserveer dan een kaart 
bij Johan Stuart, j.stuart@planet.
nl of via telefoonnummer 023-
5389481 (liefst begin van de 
avond). De kaarten kunt u afre-
kenen aan de zaal.

Als beste uit de bus bij ‘Kassa!’
Met Prodimed afslanken 
bij Nouvelle Cosmétique
Regio – Net als Erica Terpstra 
ook snel en veel afvallen met 
Prodimed? Bij Nouvelle Cos-
métique aan de Verspronck-
weg in Haarlem kunt u dit di-
eet volgen waarmee ook Erica 
Terpstra ruim 40 kilo is kwijt-
geraakt! 
6 Tot 10 kilo per maand verlie-
zen, terwijl uw huid mooi strak 
blijft. U valt op de juiste plaat-
sen af en voelt zich fit. Prodi-
med is een medisch onder-
bouwd dieet voor volwassenen 
waarmee u snel, gemakkelijk 
en zonder hongergevoel of jo-
jo-effect uw streefgewicht kunt 
bereiken. Afvallen met Prodi-
med betekent slank blijven. 
Het kan dus gemakkelijk, maar 
wel onder deskundige bege-
leiding en dat is waar Nouvelle 
Cosmétique voor staat.
Vara’s Kassa besteedde uitge-
breid aandacht aan diverse af-
slankmethodes en diëten. Een 
panel testte de mogelijkheden. 
Uit de uitzending kwam naar 
voren dat Prodimed het bes-
te dieet heeft met de beste re-
sultaten. 

Informatiedagen:
9 en 25 februari
Alles weten over deze metho-
de? Dat kan! Tijdens de info-
dagen bij Nouvelle Cosmetique 
wordt het principe van dit pro-
teïnerijke dieet duidelijk uitge-
legd en kunt u de diverse sma-
ken proeven. Bovendien wordt 
er een persoonlijke body-ana-
lyse gemaakt, waarbij naast 
het gewicht ook je BMI, de 
spiermassa en je vetpercenta-
ge wordt gemeten. 

Mis deze kans niet en schrijf 
je in per email: info@nouvel-
lecosmetique.nl of telefonisch: 
023-5252504. Plaatsen zijn be-
perkt! Prijs per persoon is 10 
euro. Meld je snel aan, want 
vol=vol. 

De infodagen zijn op dinsdag 
9 februari van 12.30 tot 15.00 
uur en op donderdag 25 fe-
bruari van 18.30 tot 21.00 uur. 
U vindt Nouvelle Cosmétique 
op de Verspronckweg 297 te 
Haarlem. Zie ook: www.nou-
vellecosmetique.nl

VVD Heemstede pleit voor regionale 
aanpak ontsluiting Schalkwijk

Cees Leenders

Het bericht in het Haarlems 
Dagblad van 30 januari jl. gaat 
over een onderzoek, uitgevoerd 
in opdracht van de Gemeente 
Haarlem, inzake verbetering van 
de ontsluiting en bereikbaarheid 
van Schalkwijk.
De VVD Heemstede pleit al ja-
ren voor een regionale aanpak 
van de bereikbaarheidsproble-
matiek. Zoals velen van ons elke 
dag ervaren, hebben we steeds 
meer last van regionaal ont-
sluitingsverkeer met als gevolg 
(meer) files. Tevens leidt nieuw-
bouw (zowel in Heemstede als in 
omringende gemeenten) tot een 
additionele druk op het regiona-
le wegennet. De VVD Heemste-
de pleit daarom voor regionaal 
overleg met de buurgemeenten 

en de provincie Noord-Holland, 
zodat de problematiek omtrent 
een betere ontsluiting integraal 
kan worden aangepakt.
De VVD Heemstede vindt mo-
biliteit en verkeersdoorstroming 
erg belangrijk en maakt zich te-
gelijkertijd steeds grotere zor-
gen over de leefbaarheid en 
het woongenot in ons prachti-
ge dorp. Wij zijn voor het aan-
leggen van nieuwe (rond) we-
gen in de regio, die zorgen voor 
vermindering van de verkeers-
druk, de onveiligheid en de druk 
op het milieu! De VVD is er bij-
voorbeeld een groot voorstander 
van om de aanleg van een weg 
te realiseren, die het doorgaan-
de vrachtverkeer door Heem-
stede sterk zal verminderen ( 

Heemstede - Cees Leenders, raadslid VVD in Heemstede, heeft 
schriftelijke vragen gesteld aan het College van B&W naar 
aanleiding van een recente publicatie in het Haarlems Dag-
blad over betere ontsluiting van Schalkwijk. De VVD Heem-
stede pleit voor regionaal overleg met wethouders van omrin-
gende gemeenten en tevens met de provincie om de files van 
en naar Heemstede, Haarlem, Haarlemmermeer, Bennebroek, 
Zandvoort, etc. structureel op te lossen.

de variant ten zuiden van Ben-
nebroek naar de A4) Een ver-
betering van de ontsluiting van 
Schalkwijk naar de A9 is een van 
de vele mogelijke stappen, die 
wij van harte ondersteunen, im-
mers daardoor zal het verkeers-
aanbod van/naar Schalkwijk via 
Heemstede kunnen afnemen. 

Goed bewaarde buitenplaats 
weer opengesteld
Heemstede - De buitenplaats 
Huis te Manpad aan de Heren-
weg 9 te Heemstede opent vanaf 
februari haar poorten. Het Huis 
te Manpad is een eeuwenoude 
buitenplaats en behoort tot de 
mooiste historische parken van 
Nederland met goed bewaarde 
overblijfselen van tuinaanleg uit 
de zeventiende eeuw. Vooral de 
slangenmuur met fraai leifruit is 
bekend. Deze muur is de langste 
in zijn soort in Europa. Tijdens de 
excursies worden de eerste re-
sultaten van het herstelproject 
getoond. In het vroege voorjaar 
kunt u genieten van de uitbundi-
ge bloei van de stinsenflora. Het 
park herbergt tevens veel broed-
vogels.
 
Waterlopen hersteld
Het grootschalig restauratie-
project van Huis te Manpad is 
in 2006 begonnen. Tuin en park 

worden in een periode van vijf 
jaar voor een groot deel in de 
oorspronkelijke staat terugge-
bracht. Deze winter is verder uit-
voering gegeven aan het hak-
houtbeheer. In dit bosgedeelte 
aan de kant van de Leidse Vaart 
zijn oude waterlopen hersteld en 
uitgebaggerd en diverse duikers 
vernieuwd. 

In het oog springt de vervanging 
van de eerste groep oude linden 
bij de koetshuizen. De condi-
tie van deze bomen was derma-
te slecht dat vervanging nood-
zakelijk was. De heraanplant 
van de historische boomgaard, 
met een 90-tal nieuwe fruitbo-
men van oude rassen, is in 2009 
afgerond.
Het pinetum is opgeruimd. Dit 
gedeelte van het park gaat het 
noordoostelijk parkdeel heten 
en dit bosgedeelte wordt terug-

Bloeiende winterakonieten.
Foto’s: Pieter Dhont.

gebracht in de geest van het ont-
werp van tuinarchitect de Haan.
 
Excursies
Het park van Huis te Manpad is 
alleen in excursieverband te be-
zoeken. In het voorjaar, van 1 fe-
bruari tot 31 mei op dinsdag 
om 14.00 uur en zaterdag om 
10.00 uur. Van 1 juni tot 15 ok-
tober is het park alleen op zater-
dag opengesteld om 10.00 uur. 
Op deze tijdstippen staat er aan 
de poort een gids klaar die een 
rondleiding verzorgt en vertelt  
over de flora en fauna en de rij-
ke geschiedenis van deze goed 
bewaarde buitenplaats. Aanmel-
den voor de excursies is niet no-
dig en er worden geen kosten 
berekend. Het huis zelf is parti-
culier bewoond, evenals de ove-
rige woningen op het terrein en 
zijn daarom niet te bezichtigen.
 Wilt u in groepsverband het Huis 
te Manpad bezoeken, buiten de 
tijden van openstelling, dan kan 
dat, behalve op zondagen. U kunt 
hierover contact opnemen met 
mevrouw Wilmink, telefoon: 023-
5287528. Voor overige informatie 
betreffende de openstelling of 
excursies kunt u terecht bij Pe-
ter de Jong, excursiecoördinator: 
0252-377656 of 06-54392301, of 
bij tuinbaas Fred van der Hengst: 
06-54695876.



Heemstede - Het concert ‘La 
Cause Est Amer’, door het Qua-
drivium ensemble bestaat uit 
een combinaties van middel-
eeuwse liefdesliederen uit Japan 
en de Lage landen. Dit concert 
van het Quadrivium ensemble in 
De Oude Kerk geeft precies die 
sfeer die middeleeuwse muziek 
met zich mee moet brengen. Op 
woensdag 3 februari komt dit en-
semble op uitnodiging van Podi-
um Oude Slot naar Heemstede. 

Quadrivium  legt zich toe op het 
uitvoeren van muziek uit de la-
te Middeleeuwen en de vroege 
Renaissance. Daarnaast bren-
gen zij nieuwe muziek ten geho-
re. In het programma ‘La Cause 
Est Amer’ is naast de 15e eeuwse 
muziek van de Bourgondische 
hoven een eigentijdse compo-
sitie opgenomen. Op meesle-
pende wijze wordt de hofmuziek 
uit de Lage Landen met nieu-
we muziek, gecombineerd. ‘Vijf 
Nippon Waka’, Japanse liefdes-
liederen van de componist Jan-
Pieter Biesemans staan hier ga-
rant voor. Ensembleleden zijn 
sopraan Ellen Delahanty,  Geert 
van Gele, blokfluit & portatief or-
gel, William Taylor, gotische harp 
& psalterium en Willem Mook, 
middeleeuwse luit. Woensdag 
3 februari aanvang 20.15 uur in 
De Oude Kerk Wilhelminaplein, 
Heemstede. Toegang: 18,-/15,50 
euro. Reserveren kaarten 06-
13133626 of www.podiumoude-
slot.nl. 
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Heemsteeds Burger Belang op YouTube
Heemstede - Om zichzelf goed 
op de kaart te zetten in de cam-
pagne voor de gemeente-
raadsverkiezingen in Heemste-
de, heeft HBB een echte ver-
kiezingsspot gemaakt. Als eer-
ste lokale partij van Heemste-
de maakt HBB gebruik van het 
populaire YouTube. In het kor-
te filmpje kan de kiezer kennis-

maken met de ideeën en kandi-
daten van Heemsteeds Burger 
Belang.

Met de titel ‘2 minuten HBB’ 
zetten de kandidaten Remco, 
Annelies, Jannemarije en John 
van HBB hun visie over ‘Ons 
Heemstede!’ neer. 
Ga naar: http://www.youtube.

com/watch?v=aHuemMfhedM 
of ga naar www.heemsteeds-
burgerbelang.nl en klik op de 
link. 
Ook kan je zoeken met de zoek-
woorden verkiezingen en Heem-
stede op YouTube. 
Zaterdagmiddag  is de HBB aan-
wezig in de Jan van Goyenstraat 
en op de Zandvoortselaan. 

Uniek concert en expositie
Von Brucken Fock in raadhuis
Heemstede - Altijd leuk om 
mensen welkom te heten, hele-
maal leuk als je een zo gemê-
leerd publiek van kunstenaars, 
bewoners van de Von Brucken 
Focklaan en leerlingen van de 
Haemstede- Barger mag ver-
welkomen bij een concert en 
expositie van componist/kunst-
schilder Gerard von Brucken 
Fock. Wethouder Cultuur Sjaak 
Struijf gaf aan hoe na afloop van 
het concert de bewoners van de 
Von Brucken Focklaan een schil-
derij uit de nalatenschap van de 
naamgever van hun straat tijde-
lijk in bruikleen kunnen krijgen. 
Hij liet in het midden of  straks 
ook bewoners van  een Jan van 
Goyentraat of Rembrandtlaan 
zo`n kans krijgen! 
Kunstenaar Willem Snitker, schil-
der en galeriehouder in Heem-
stede was even terug in zijn rol 
als docent kunstgeschiedenis 
van Hageveld zoals hij vertelde 
over de wonderlijke  levensloop 
van de componist en kunstschil-
der Geert Von Brucken Fock, die 
de laatste vijftien jaren van zijn 
leven in Heemstede woonde. 
Hoe hij als elf jarig jochie eens 
in het Amstelhotel, waar zijn ge-
fortuneerde ouders verbleven, 
zijn zelfvertrouwen verloor, toen 

hij op de piano speelde en zijn 
ouders een compliment kregen 
over zijn prachtige spel. “Dan 
moet U zijn broer eens horen”! 
Erger kon de klap niet aanko-
men, zijn hele leven was Geert 
onzeker over zijn scheppingen. 
Landschappen en de zee wa-
ren zijn inspiratiebronnen, zo-
wel voor zijn schilderijen als 
zijn muziek. Met zijn zeegezich-
ten leunt hij tegen zijn tijdge-
noot en buurman Oskar Mend-
lik aan. Zijn impressionistische 
werken krijgen  toch waardering 
van zijn collega`s uit het kunst-
stadje Domburg. 

Von Brucken Fock werd in 1859 
geboren in  Middelburg. De 
duinlandschappen zijn onge-
twijfeld in onze regio gemaakt 
en het favoriete schilderij van 
Snitker, een bosschilderij,  is 
vast een impressie van het Naal-
denveld. In de jaren 80 ontdek-
te Snitker een groot aantal wer-
ken op de zolder van het raad-
huis. Daar ga ik ooit een expo-
sitie van maken en een wens 
vervullen die  Geert von Bruc-
ken Fock vlak voor zijn dood in 
1935 uitsprak dat zijn schilderij-
en ooit eens geëxposeerd zou-
den worden. Na 75 jaar ver-

vult Willem Snitker alsnog deze 
wens. Zelfs met een concert met 
zijn muziek. Het zijn de Middel-
burgse pianist Rien Balkenen-
de en de mezzosopraan Berna-
dette ter Heyne die in 2008 ge-
inspireerd raakten door zijn lie-
deren en muziek,  met als re-
sultaat een CD ‘Laag water aan 
de Schelde”. Waar de gecompli-
ceerde figuur van Von Brucken 
Fock bij zijn schildercreaties te 
biecht ging bij  tijdgenoten als 
Toorop en Mendlik, zo noemde 
Edward Grieg hem de Holland-
se Chopin. Vooral in het piano-
spel is die invloed duidelijk te 
horen. De veelzijdige mezzoso-
praan Bernadette ter Heyne ver-
tolkte de liederen van Von Bruc-
ken Fock zoals hij ongetwijfeld 
gedroomd heeft dat het ooit in 
Heemstede ergens zou klinken 
en liet Rien Balkenende horen 
dat Heemstede ooit de Holland-
se Chopin aan de Amaryllislaan 
herbergde bij gelegenheid van 
zijn 75ste sterfdag.
De expositie is tot 24 februa-
ri te zien in de Burgerzaal van 
het raadhuis, daarna te bewon-
deren bij bewoners van de Von 
Brucken Focklaan in Heem- 
stede.
Ton van den Brink 

Vlnr: Bert de Vos, Koen Siegrest gemeente Heemstede en Willem Snitker.

Mogelijkheden rond het laatste afscheid

Rouwverwerking (1)

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

Zoveel soorten van verdriet,
ik noem ze niet.
Maar één, het afstand doen 
en scheiden.
En niet het snijden doet
zo’n pijn,
maar het afgesneden zijn.

Maria Vasalis

Deze tekst lees je nog wel 
eens boven een rouwadver-
tentie. Het verwoordt goed 
wat het verlies van een 
naaste met je doet. Het kan 
heftige, vaak tegenstrijdige 
gevoelens oproepen. Bij de 
één zijn de reacties heviger 
dan bij de ander. Maar hoe 
hevig ze ook zijn, zie rouw 
niet als een kwalijke ziekte. 
Al die reacties dienen om 
van het verlies te herstellen 
en om als nabestaande het 
verlies een plaats te geven 
en verder te kunnen leven. 
Dat gaat niet vanzelf. Het is 
‘werken’  (rouwverwerken) 
om tenslotte een nieuw even-
wicht in het leven te kunnen 
vinden.

De duur van rouw
Er wordt vaak gezegd dat 
rouwverwerking een jaar 
tot anderhalf jaar duurt. Dat 
hoeft helemaal niet zo te zijn. 
Bij sommigen duurt het en-
kele weken voordat zij weer 
min of meer de oude zijn, bij 
anderen jaren. Iedere nabe-
staande verwerkt het verlies 
op zijn of haar eigen wijze.

Verschillend verlies
Verdriet is als een vingeraf-
druk: ieder mens, getroffen 
door een verlies, heeft zijn of 
haar eigen beleving en be-
hoeften.
Wat een ouder meemaakt 
als een kind sterft is anders 

dan wat de man ervaart die 
weduwnaar wordt en ach-
terblijft met twee jonge kin-
deren. Het sterven van een 
moeder op 82-jarige leeftijd 
is een ander verlies voor de 
dochter van veertig jaar die 
ongehuwd bleef en steeds 
bij haar moeder heeft ge-
woond, dan voor de zoon die 
al twintig jaar getrouwd is en 
een eigen gezin heeft. Het 
verlies van iemand is telkens 
een andere ervaring. Een er-
varing die samenhangt met 
de achterblijvende persoon 
en de manier waarop iemand 
is overleden: door een onge-
val, door zelfdoding of door 
een natuurlijke dood; leeftij 
en omstandigheden kunnen 
ook een rol spelen.  Elk ver-
lies brengt zijn eigen proble-
men mee. Dit maakt dat het 
verdriet van de één nooit kan 
worden vergeleken met het 
verdriet van de ander. Grote 
lijnen zijn herkenbaar, maar 
telkens lopen die lijnen weer 
anders. Men kan verlies niet 
wegen of meten. Het is zo erg 
als het voor deze persoon is.

Internetsites:
o.a. rouwverwerking.pagina.
nl, verliesverwerken.nl.
Boeken:
o.a. Vingerafdruk van verdriet 
van Manu Keirse, Rouw op je 
dak van Jos Brink

La Cause 
Est Amer
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Peuterspeelzaal viert 25-jarig bestaan

‘Pinkeltje staat voor warmte, 
gezelligheid en structuur’

Van barak naar droomlocatie
Het eerste onderkomen van 
‘Pinkeltje’ was nog een houten 
barak op het schoolplein. Vol-
gens een van de oprichters, Wil 
Veldkamp,  was er destijds een 
grote behoefte aan kinderop-
vang in Heemstede. Zij klopte 
bij de gemeente aan voor sub-
sidie en de gemeenteraad stem-
de in. Er kwam een stichtingsbe-
stuur dat onder de paraplu van 
de Stichting Christelijk Onder-
wijs opereerde. Niet lang na de 
bescheiden start verhuisde de 
peuterspeelzaal van een nood-
lokaal naar het mooiste lokaal 
van de Prinses Beatrixschool. En 
daar zitten ze nog steeds. “De-
ze zonnige ruimte aan het wa-
ter, uitkijkend op weilanden met 
grazende koeien en schapen, de 
boerderij van van der Hulst en 
het koepeltje van Hageveld vin-
den wij een unieke plek”, zeg-
gen de peuterleidsters Henriet-
te Adema-Waardenbug (42) en 
Ingrid Posthuma (62). “Een an-
der pluspunt zijn wij natuurlijk”, 
lachen ze.
Inderdaad brengen de leidsters 
een schat aan ervaring mee. 
Adema is acht jaar verbonden 
aan ‘Pinkeltje’ en Posthuma zelfs 
zestien jaar. Er zijn niet veel on-
derwerpen te bedenken waar-
mee zij niet te maken hebben 
gehad met betrekking tot het 
steeds intensievere leventje van 
2 tot 4-jarige mensjes. Ingrid: 
“Als  ouders hun kind komen 
brengen, blijven ze vaak voor 
een kop koffie en een praatje. 
Soms vragen ze ons om advies. 
Daarbij schuwen we geen lasti-
ge thema’s als probleemgedrag 
en sexualiteit. Als je daar op een 
nuchtere en open manier over 
praat, kan het heel verhelderend 
zijn. Ik vertel ze, bespreek het en 
lees erover. Een dosis humor kan 
overigens ook geen kwaad.” 

Buitenwereld eist 
steeds meer
Niet alleen peuters hebben het 
drukker gekregen. Ook ziet het 
dagelijks leven van ouders  er 
heel wat anders uit dan 25 jaar 
geleden. Beide leidsters me-
nen dat de moederkloek die 
met een kopje thee thuis zit te 
wachten definitief is verdwenen. 
“Het lijkt of de populatie ouders 
van nu zeker is van hun zaak 

-  ze hebben flair en uitstraling 
– maar ik denk eigenlijk dat ze 
vaak in twijfel staan met de op-
voeding. Consequent zijn en de 
confrontatie met je kind aan-
gaan is niet meer vanzelfspre-
kend. ‘Nee zeggen’ wordt las-
tig gevonden. Maar als je een 
peuter geen grenzen stelt, kun 
je problemen verwachten. Het is 
een kind eigen om zijn grenzen 
op te zoeken. Dat mag je ze niet 
kwalijk nemen. Als je aan een 
peuter bijvoorbeeld iedere dag 
vraagt: wat wil je eten, moet je 
niet gek opkijken dat hij in no 
time de dienst uitmaakt.

Natuurlijk zijn er ook positie-
ve veranderingen, want voor-
al op materieel gebied is veel 
meer mogelijk dan vroeger”, 
aldus Henriette.
De taken van een peuterleid-
ster zijn in de loop der tijd uitge-
breid. Ze werken volgens door 
de overheid ingevoerde proto-
collen en hebben een admini-
stratie bij te houden. Het sig-
naleren van afwijkend gedrag 
van het kind hoort daar ook bij. 
Sinds mei 2009 maakt ‘Pinkel-
tje’ deel uit van Les Petits Kin-
deropvang , een organisatie met 
diverse vestigingen in de regio. 
Posthuma noemt het beslist een 
voordeel wanneer een kindje 
extra aandacht vraagt, ze kun-
nen terugvallen op de expertise 
die Les Petits in huis heeft met 
professionals zoals een psycho-
loog of een gedragskundige.

Heemstede – Pinkeltje, de minutieuze hoofdpersoon uit de 
29-delige boekenserie van Dick Laan zou tevreden over zijn 
puntbaardje strijken. De naar hem vernoemde peuterspeel-
zaal bloeit na 25 jaar als nooit  tevoren. Heemstede en ‘me-
neer Dick Laan’ zijn nauw met elkaar verbonden. Toen in 1985 
een peuterspeelzaal werd opgericht op de locatie van de Prin-
ses Beatrixschool kwam de naam ‘Pinkeltje’ snel in beeld. Na 
een bezoekje aan de weduwe Laan, woonachtig aan de Wag-
nerkade, was er officiële goedkeuring voor de tenaamstelling. 
Nog altijd prijkt de door haar geschonken complete serie kin-
derboeken op de plank in de peuterzaal. Donderdag 4 en vrij-
dag 5 februari is er feest aan de Von Brücken Focklaan. 

Speciale band met de
basisschool
Dat peuterspeelzaal ‘Pinkeltje’ 
door ouders hoog gewaardeerd 
wordt, blijkt uit de toeloop. Met 
twee groepen van 18 kinderen 
zitten ze steevast aan het maxi-
mum. 
“Wij zijn net een tikje schoolser 
dan de crèche, mede door on-
ze verbondenheid met de Prin-
ses Beatrixschool. We kunnen 
de meerderheid van de kinderen 
hier op de basisschool volgen in 
hun ontwikkeling. Dat vinden we 
natuurlijk énig. Driekwart maakt 
namelijk de keuze voor door-
stroming naar de PBS. Wij zien 
ze van dreumes uitgroeien tot 
brugklassers in spe. Maar als ze 
hier binnenkomen zijn ze echt 
nog zó puur. Dat is hetzelfde ge-
bleven.”

Op donderdag en vrijdag is er 
een spelletjesochtend en komt 
Marieke Reehoorn van het Lila-
luna Verteltheater het feest op-
luisteren. Er wordt een speciale 
Pinkeltaart voor de ouders ge-

bakken en pannenkoeken voor 
de kinderen.
Vrijdagmiddag wordt het jubile-
umfeest afgesloten met een re-
ceptie voor genodigden. Op de 
lijst staan velen die van bete-
kenis zijn geweest voor “Pinkel-
tje”, vrijwilligers, bestuursleden, 
oud-medewerkers en vertegen-
woordigers van de PBS en Les 
Petits. Ook burgemeester Hee-
remans en wethouder Struijf zul-
len er zijn om het glas te heffen 
op ‘Pinkeltje’ en op een mooie 
toekomst voor de peuterspeel-
zaal.

Het zou niemand verbazen als 
dat kleine gepuntmutste man-
netje  (noem hem geen kabou-
ter) vanachter zijn boeken op de 
plank stiekem toekijkt en in zijn 
vuistje lacht.
Mirjam Goossens 

Bromfietsrijbewijs bij 
Rijschool Animo-Nr. 1
Regio - Per 1 maart is het niet 
meer voldoende om alleen een 
theorie-examen af te leggen als 
je een bromfiets wil gaan bestu-
ren. Vanaf deze datum zul je voor 
dit rijbewijs óók een praktijkexa-
men moeten afleggen. Dit exa-
men duurt ongeveer 45 minu-
ten, waarvan je circa 25 minuten 
daadwerkelijk op de weg rijdt. 
De overige tijd is nodig om ken-
nis te maken met de examinator, 
uitleg over de portofoon en na-
tuurlijk na afloop de nabespre-
king, ben je geslaagd of niet?
Tijdens de rit op de weg rijdt de 
examinator (en je instructeur, als 
je dit graag wilt) op een brom-
fiets achter je aan en krijg je via 
de portofoon (net als bij het mo-
torexamen) te horen welke kant 
je op moet. 
Onderschat dit examen niet, 
want je krijgt (als je geslaagd 
bent) net als beginnende au-
tomobilisten gewoon een pun-
tenrijbewijs (beginnersrijbewijs). 
Dat wil zeggen dat je voor iede-
re (grove) overtreding in het ver-
keer (straf)punten krijgt. Na drie 
strafpunten kun je weer opnieuw 
examen doen.
Om praktijklessen te mogen ne-
men moet je éérst in het be-
zit zijn van je theoriecertificaat. 
Ook het examen voor je theorie-
certificaat mag je pas doen van-
af de dag dat je 16 jaar bent ge-

worden. Om je zo goed moge-
lijk vóór te kunnen bereiden op 
het examen heeft rijschool Ani-
mo-Nr. 1 de volgende mogelijk-
heden:
Pakket A (compleet, 310 euro): 
theorieboek, 2 x 2 uur theorie-
les (theorieles mag je natuurlijk 
al volgen vóór dat je 16 bent), 
theorie-examen, 4 uur praktijk-
les (4 x 45 minuten) en praktijk-
examen.
Pakket B (alléén praktijk, 275 
euro): 4 x praktijkles (4 x 45 mi-
nuten) en  praktijkexamen.
Heb je al praktijkervaring doordat 
je bijvoorbeeld al enige tijd stie-
kem op de brommer rijdt, kom 
dan eens langs voor een proef-
les: 45 minuten voor 33 euro. Een 
los theorie-examen kost 39 euro. 
Een los praktijkexamen kost 175 
euro. Tip: reserveer je zelf je the-
orie-examen bij www.cbr.nl dan 
kost dit je slechts 33,25 euro.
Waarom rijles bij Animo-Nr. 1? 
Omdat de bromfietsopleiding al-
léén gegeven mag worden door 
motorinstructeurs. Vergelijk op 
www.rijschoolgegevens.nl het 
slagingspercentage voor de mo-
tor maar eens met dat van de an-
dere rijscholen die de bromfiets 
opleiding in Haarlem en omge-
ving gaan doen. 
Animo-Nr.1, Steenbokstraat 37 
in Haarlem, 023-5270197, www.
animo-nr1.nl.

Ingrid Posthuma en Henriette Adema-Waardenburg.

Sportief 55+

Groot Casca Koersbaltoernooi
Heemstede - Koersbal lijkt op 
het Engelse ‘Lawn Bowls’ en 
het Franse jeu de boules, maar 
wordt binnen gespeeld. De be-
doeling is om de speciale bal zo 
dicht mogelijk bij de zogenaam-
de ‘Jack’ (een klein wit balletje) 
te rollen ofwel te ‘koersen’. 
Casca heeft zes koersbalclubs. 
Vrijdag 12 februari is weer het 
grote Casca Koersbaltoernooi 
voor de leden van deze clubs. 
Bent u geen lid en wilt u ook 
meedoen? Dat kan! 

Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met Katinka 
Verdonk bij Casca: tel. 023 - 548 
38 28-1. Opgeven kan via de lei-
ding van de Koersbalclub of bij 
Katinka. Leden van de Koers-
balclubs krijgen apart een uit-
nodiging. Kosten inclusief lunch 
voor leden: 9,00 euro, niet leden: 
11,00 euro.
Het koerbaltoernooi is vrijdag 12 
februari van 9.30-15.30 uur bij 
Casca in de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede. 
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De Heemkerk in Vrnjacka Banja
Heemstede - Waar ligt de 
‘Heemkerklaan’? Je zou ver-
wachten in Heemstede of elders 
in Nederland. Wie bedenkt nu 
dat die in Vrnjacka Banja, mid-
den in Servië ligt? Toch is dat 
wel zo. De Heemkerk in Heem-
stede onderhoudt nauwe ban-
den met een kleine, maar groei-
ende Evangelische kerk in Banja 
en ondersteunt hun werk in Ser-
vië. Eens per jaar, op vakantie in 
Nederland, bezoekt de voorgan-
ger Radovan Stajkovac met zijn 
vrouw Mireille ook de Heem-
kerk in Heemstede. Op hun uit-
nodiging zijn de jongeren van 
de Heemkerk zomer 2009 naar 
Banja afgereisd om te helpen bij 
het opknappen van de gebou-
wen en het terrein van de kerk. 
Zij hebben met het puin van ge-
sloopte gebouwen de weg langs 
de kerk geplaveid. Op voorstel 
van de voorganger heeft de weg 
toen ook een naam gekregen. 

Het lag voor de hand: de Heem-
kerklaan!
Behalve anderen helpen op af-
stand, doet de Heemkerk meer. 
Zij nodigt u van harte uit in 
hun samenkomsten op zondag 

Playbackshow door medewerkers
In de Heemsteder van 27 januari 2010 stond een bericht over de 
playbackshow in Bosbeek. Daarin is een fout geslopen. Bosbeek 
heeft een grote groep vrijwilligers waar we heel blij mee zijn maar 
de playback-show wordt al jaren georganiseerd door medewerkers 
van Bosbeek! Dus niet door de vrijwilligers.
Naast hun drukke baan nemen de medewerkers tijd om een 
programma te maken voor de zusters en andere bewoners van 
Bosbeek. Het is een evenement waar echt naar wordt uitgekeken. 
Ik wens mijn collega’s weer veel succes en bedank ze alvast 
namens heel Bosbeek.
Vriendelijke groet, Annelies Kroon, Bosbeek
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Limburgse zanger Gé Reinders 
onderscheiden
Heemstede - Zaterdagavond werd het fantastische concert van 
Gé Reinders met Symfonisch Blaasorkest Heemstede in de Grote 
Zaal van de Haarlemse Philharmonie zo’n tien minuten na de pau-
ze even stilgelegd.  Het dol-enthousiaste publiek kwam met moei-
te tot bedaren. Het was tijd voor een moment van bezinning. Wat 
was er aan de hand?
De voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Federatie van Mu-
ziekverenigingen (KNFM), mevrouw Riet van der Weijde, was spe-
ciaal voor de gelegenheid helemaal uit Zeeland afgereisd om aan 
Gé Reinders een bijzondere onderscheiding uit te reiken als er-
kenning voor het vele werk dat hij heeft gedaan voor de amateur 
blaasmuziek in Nederland. Gé Reinders werd ter plekke benoemd 
tot ‘ambassadeur blaasmuziek’.
De KNFM is de grootste belangenvereniging op het gebied van de 
amateur muziekbeoefening in Nederland. Circa 75.000 individue-
le leden houden zich bezig met verschillende vormen van muziek 
en show. Blaasmuziek vormt de grootste groep: harmonie, fanfa-
re, brassband, blaaskapel en bigband – in allerlei samenstellingen 
en vormen zijn duizenden mensen iedere dag bezig met het be-
oefenen van hun hobby. De kwaliteit van de blaasmuziek in Ne-
derland staat op een hoog peil, dankzij de jarenlange inspannin-
gen van veel overtuigde vrijwilligers die in hun muziekverenigingen 
de opleidingen van de muzikanten, de repetities en de concour-
sen helpen organiseren, en ook dankzij de dirigenten die wekelijks 
met hun blaasorkest repeteren. 

Eén van de mensen die een belangrijke rol heeft gespeeld in de er-
kenning van de kwaliteit van de amateur blaasmuziek is Gé Rein-
ders. Riet van der Weijde: ‘Gé Reinders heeft de afgelopen jaren 
met veel succes in het hele land honderden theateroptredens met 
plaatselijke blaasorkesten gedaan en daarmee een nieuw podium 
en een nieuwe doelgroep voor onze muziek gecreëerd.’
De zichtbaar geroerde Reinders kreeg een trofee met daarin zijn 
naam gegraveerd en een oorkonde. Het publiek bekrachtigde de-
ze bijzondere gebeurtenis met een klaterend applaus. Het Sym-
fonisch Blaasorkest Heemstede vervolgde het concert met ‘Irish 
Tune from County Derry’ en bracht daarmee een ode aan de kers-
verse ‘ambassadeur’. Gé later: ‘Prachtige muziek. Ik speel het zelf 
op de piano en dan krijg ik al tranen in de ogen…!’ De draad van 
het toch al feestelijke concert werd weer opgepakt en het publiek 
genoot. Eén, twee toegiften waren niet genoeg. Pas nadat bij het 
derde toegift het publiek de gelegenheid werd geboden luidkeels 
‘Aad Waere mit Dich’ (Oud worden met jou) mee te zingen, gin-
gen de zaallichten aan.
Bad Padberg.

INGEZONDEN

op de Herenweg 141. Zie voor 
meer info op www.heemkerk.
nl. Daar vindt u ook de informa-
tie over avonden die speciaal be-
legd worden om te bidden voor 
zieken. De eerstvolgende avond 
is op dinsdag 9 februari. U bent 
van harte welkom om 19.45 uur.

Toneel (Jeugd én 55+) en 
Breakdance voorstellingen
Heemstede - Zaterdag 13 fe-
bruari zijn er diverse uitvoerin-
gen van cursisten van Casca. De 
jeugd Toneelgroep, Breakdance 
en Toneelgroep 55+ laten u zien 
waar zij de afgelopen periode 
mee bezig zijn geweest. U bent 
van harte welkom om een kijk-
je te komen nemen. Gewoon om 
te genieten van de enthousiaste 
cursisten en te zien wat zij de af-
gelopen weken hebben bereikt. 
De entree is gratis! Van 12.30 
tot 13.30 uur heeft elke speler 
van de Jeugd Toneelgroep een 

sketch gemaakt op een eigen 
gekozen lied onder leiding van 
Marlies Verdonk. 
Van 14.30 tot 14.50 uur laten de 
Breakdancers (8+) onder leiding 
van Ruud Duivis hun technieken 
zien: airflare, headspin, float, 
swipe, sixstep en de windmill! 
Bent u nieuwsgierig hoe deze 
breakdance moves er uit zien? 
Kom dan kijken. U zult zien dat 
breakdance een krachtsport is. 
Van 15.30 tot 16.30 uur speelt de 
Toneelgroep voor 55-plussers 
onder leiding van Marlies Ver-

donk sketches die worden aan-
gevuld met zang van het Casca 
koor onder aanvoering van diri-
gent Peter Cammermans.

Nicky’s Place organiseert 
21ste Spirituele Beurs 
Haarlem - Nicky’s Place orga-
niseert op zaterdag 13 en zon-
dag 14 februari de 21ste spiritu-
ele beurs in Haarlem en viert te-
vens haar 10-jarig bestaan met 
een gratis loterij. Met prijzen als 
een gratis consult (t.w.v. 10 euro) 
en toegang tot themadag in april 
(t.w.v. 25 euro).
De beurs wordt gehouden in het 
Ouderensteunpunt aan de van 
Oosten de Bruynstraat 60, hoek 
Westergracht achter de Bavo 
Basiliek in Haarlem. Op een rui-
me en lichte locatie, goed be-
reikbaar met de auto vanaf de 
Westelijke Randweg. Een prach-
tige plek waar je even tot jezelf 
kunt komen en in een ontspan-
nen sfeer een gesprek kunt aan-
gaan, om op persoonlijk vlak vra-
gen te stellen en inzichten te ver-
krijgen, kennis te maken met een 
interessante wereld en je drem-
pelvrees te overwinnen.
Iedere keer is er een aantal nieu-
we disciplines en natuurlijk de 
vaste onderdelen uit de spiritue-
le wereld. De mediums en parag-
nosten die aanwezig zijn hebben 

allen jarenlange ervaring in het 
werken met de spirituele wereld. 
Ook deze keer is een aparte zaal 
voor relax- en ontspanningsbe-
handelingen: laat je eens mag-
netiseren  of onderga een Hot 
Stone massage. Maar ook Reiki, 
voetreflexologie en ruglezen kan. 
Vanuit de creatieve hoek kun je 
terecht bij spiritueel beschilderd 
aardewerk, bijenwastekeningen, 
een prachtige stenencollectie 
en op zondag prachtige kristal-
len raamhangers. Nieuw zijn de 
handgemaakte krachtstokken 
en originele dagboeken en le-
vensloopboeken.
Daarnaast is er handlijnkunde, 
numerologie en iriscopie moge-
lijk.
Op zaterdag en zondag 13 en 
14 februari van 12.00 tot 18.00 
uur. Toegang voor een dag 5 eu-
ro, twee dagen 8 euro. Consul-
ten maximaal 10 euro. Parkeren 
op zaterdag 1,50 per uur, gratis 
op zondag. Voor uitgebreide in-
formatie kijk op de website www.
nickysplace.nl of bel Nicole van 
Olderen, 06-41041509.

Casca jeugd
Valentijnskaarten 

maken
Heemstede - Ben jij stiekem 
een beetje verliefd? Of vind je 
iemand gewoon heel aardig?  
Op Valentijnsdag mag je hem 
of haar verrassen met een Va-
lentijnskaart.  Op woensdag-
middag 10 februari gaan de 
kinderen zelf Valentijnskaar-
ten maken. En wie weet? Mis-
schien krijg je er zelf wel een-
tje terug... Kinderen die niet zo 
van knutselen houden kun-
nen meedoen met een bord- of 
kringspel of – als het weer het 
toelaat – lekker buiten spelen. 
De woensdagmiddagclub is el-
ke woensdag van 13.30-15.15 
uur bij Casca in activiteiten-
centrum de Molenwerf, Molen-
werfslaan 11, Heemstede. 
De woensdagmiddagclub kost 
per keer: 3,50 euro, een kaart 
voor 10x kost 30,00 euro.
Graag de kinderen van tevoren 
aanmelden.
Kijk ook eens op: www.casca.
nl, voor alle leuke kindercur-
sussen en activiteiten.
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Heemstede
Woensdag 3 februari
• La Cause Est Amer, concert 
door Quadrivium ensemble in 
Oude kerk aan het Wilhelmin-
aplein. Aanvang 20.15 uur. In-
fo: 06-13133626 of www.podi-
umoudeslot.nl. 

Zaterdag 6 februari 
• Voorstelling ‘De verwende 
prinses’ in Lilaluna Vertelthea-
ter, locatie: Oude Novacollege 
Heemstede. Aanvang:  14.30 
uur. Kaarten reserveren op in-
fo@lilaluna.nl of bel naar 023-
5475892.

Van maandag 8 februari tot 
en met zondag 28 maart 
• Expositie Gosia Bolwijn bij 
Casca in de Luifel, Herenweg 
96, Heemstede te bezichtigen 
tijdens openingsuren. 

Donderdag 11 februari
• Hier die Reis, door sopraan 
Charlotte Margiono samen 
met pianist Frans Ehlhart in 
Het Oude Slot. 
Aanvang 20.15 uur. Reserve-
ren kaarten 06-13133626 of 
www.podiumoudeslot.nl. 

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

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

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

3 februari t/m 31 maart
Carla Hartog exposeert met 
olieverfschilderijen in Thee-
huis De Cruquius.
Openingstijden: febr. 10.00-
17.00 uur en mrt. 10.00-18.00 
uur.
Maandag gesloten.

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

Agenda
Cultuur Donderdag 4 t/m

zondag 14 februari
• Overzichtstentoonstelling 
90-jarige Miek Otto in de 
Waag, Spaarne 30 te Haar-
lem. (openingstijden 13.00 tot 
17.00 uur). 

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

• Ster-violis-
te Lisa Jacobs 
in Museum de 
Cruquius. Aan-
vang: 20.15 
uur. Info/kaar-
ten: Schouw-
burg de Meer-
se 023 55 63 707 of via de 
www.CruquiusConcerten.nl

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

• Keramiek van Marianne 
Hartemink en aquarellen van 
Hans Gritter, die veelal in kun-
stenaarsdorp Ruigoord ge-
maakt zijn.

Tentoonstellingen Bloemen-
daal Achter de Zuilen, ge-
meentehuis Bloemendaal.

• Albanese Dans dag bij ORO 
Werelddans tussen 13.30-
16.00 uur. Locatie: Kamerling 
Onnesstraat 83, Haarlem.

• Vlooienmarkt in Buurthuis 
Cruquius, van 10-15 uur. 
Adres: Buurthuis ‘t Oude Fort,  
Spaarneweg 57, Cruquius. 
www.dorpshuis.info

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

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

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

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

Het Volk speelt De Opportunist
Heemstede - De Opportunist 
schetst de opkomst en onder-
gang van Het Noord-Hollandsch 
Tooneel (NHT), een Haarlems 
gezelschap dat zich in de Twee-
de Wereldoorlog manifesteert als 
nationaal-socialistische toneel-
groep. Aanvankelijk floreert het 
‘foute’ gezelschap door torenho-
ge subsidies van de Duitsgezin-
de NSB-regering. Het NHT wil, 
de ‘Blut und Boden’-filosofie in-

dachtig, ‘afrekenen met het ziel-
loze veramerikaniseerde amuse-
mentstoneel en volkseigen en 
raszuivere stukken spelen’. 
Onderlinge ruzies, opportunis-
me, artistiek onvermogen en fi-
nancieel wanbeheer luiden ech-
ter de teloorgang van het gezel-
schap in. De kritiek is genade-
loos en het publiek blijft thuis.
Als Haarlemse toneelgroep lijkt 
Het Volk het aangewezen ge-

Expositie door Gosia Bolwijn in de Luifel
Heemstede - Sinds september is 
de foyer van de Luifel, het soci-
aal cultureel centrum van Cas-
ca in Heemstede, ook exposi-
tieruimte. Iedere zes weken stelt 
een kunstenaar hier zijn of haar 
kunstwerken tentoon. Het eer-
ste jaar zijn dit werken van kun-
stenaars, die hun sporen al ver-
diend hebben en die bij Casca 
creatieve cursussen geven.

Van maandag 8 februari tot en 
met zondag 28 maart is dit kun-
stenaar Gosia Bolwijn. 
Gosia Bolwijn is als Malgorzata 
Alina Wiese geboren op 13 ju-
ni 1963 in Wagrowiec in Polen 
en in 1990 afgestudeerd aan de 
academie voor Beeldende Kun-
sten in Poznañ. Zij exposeerde 
o.a. in Amsterdam, Rotterdam, 
Den Bosch, Groningen, Utrecht 
en Haarlem, maar ook in Poznañ, 
Warschau en Gdansks in Polen. 

Begin jaren ’90, net in Neder-
land, vond Gosia het alsof zij in 

een sprookjesland terecht was 
gekomen: huizen keurig, straten 
leuk en schoon, gordijnen open 
en heel veel groen en kleur. Be-
zoeken aan de Bollenstreek, 
maar ook de eigen tuin maken 
haar blij en vrolijk. Gosia heeft 
zich laten verrassen door na-
tuurfilms en vooral door de tro-
pische vissen. In haar werken 
combineert ze de ritmiek en de 
dynamiek van haar onderwerp 
met haar eigen kleurgevoel. 
Het onderwerp blijft daardoor 

herkenbaar maar het eindresul-
taat is verrassend. 
Gosia schildert met olieverf op 
doek waarbij zij soms bladgoud 
en bladzilver gebruikt. 
Dit levert bijzondere effecten op 
bij verschillende lichtinval en ver-
sterkt het karakter van haar on-
derwerpen. Bij Casca geeft Gosia 
Bolwijn lessen aan kinderen van 
7 tot 10 jaar in het Kinderatelier. 
Met allerlei teken- en schilder-
technieken, met potlood en pen-
seel, met papier en soms ook 
met doek gaan de kinderen 
aan de slag. Goed kijken naar 
het onderwerp en naar elkaar 
en goed schetsen, vanuit de 
eigen fantasie, want dat is best 
belangrijk.

Wanneer?
De expositie is van maandag 8 
februari tot en met zondag 28 
maart bij Casca in de Luifel, He-
renweg 96, Heemstede en te be-
zichtigen tijdens openingsuren. 
U bent van harte welkom.

zelschap om het verhaal van het 
NHT naar het theater te brengen. 
Dat dit nieuwe stuk naast de ui-
termate schrijnende kanten ook 
nogal lachwekkende elementen 
kent, mag verwacht worden. De 
underdog, in welke hoedanig-
heid ook, is immers altijd in goe-
de handen geweest bij Het Volk.
Het Volk bestaat ruim 30 jaar 
en kan al jarenlang rekenen op 
een vaste schare fans. De rol-
len worden gespeeld door Bert 
Bunschoten en Joep en Wigbolt 
Kruijver, naar een idee en onder 
regie van Michael Helmerhorst.
Zie ook: www.toneelgroephet-
volk.nl, www.theaterdeluifel.nl

Wanneer
Zondag 14 februari is de voor-
stelling te zien in Theater de 
Luifel,  Herenweg 96 in Heem-
stede. Aanvang: 20.15 uur. De 
entree is 16,50 euro. CJP/65+ 
15,50 euro. 
Kaartverkoop van maandag t/m 
vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur en 
45 minuten voor aanvang. Tele-
fonisch reserveren via theater-
lijn: (023) 548 38 38. 

Landschap schilderijen van Joyce Brink
Heemstede - De expositie van 
Joyce Brink bestaat uit land-
schapschilderijen die figuratie-
ve-impressionistische, nieuw 
romantische met klassieke in-
slag betitelen, kortom ‘tussen 
fantasie en werkelijkheid’.

De expositie van Joyce Brink is 
in het zorgcentrum Schalkweide 
te bekijken van 27-01 t/m 25-03-
2010 en is gedurende deze ge-
hele periode dagelijks van 9.00-
19.00 uur te bezichtigen. 

Zorgcentrum Schalkweide ligt 
aan de Floris van Adrichemlaan 
15 in Haarlem.
Tel.: 023-8922900.
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Kindertafeltennisexamens
Tussen kerst en oud en nieuw deden er ruim 200 kinderen mee 
aan het 24e Kindertafeltennis-feest bij H.B.C./Mascini. Iedere 
deelnemer kreeg toen een strippenkaart mee waarop zij 4x gratis 
konden komen trainen. In januari waren deze trainen met als fina-
le het examen op de 27e.

De eerste dag was een grote teleurstelling, want het begon die 
dag om 16.00 uur te sneeuwen en heel Nederland was ontwricht. 
Hierdoor konden verdeeld over 2 groepen, maar 10 kinderen naar 
de sportzaal aan de Cruquiusweg komen. Vele kinderen waren 
vast komen te zitten in het verkeer en belde vervolgens af. De kin-
deren die er wel waren werden net als alle vrijwilligers getrakteerd 
op een patatje en konden lekker vrij spelen.
De volgende 2 keren was de zaal wel lekker vol en kon er ge-
start worden met het oorspronkelijke programma. Deze bestaat 
uit 9 trainingsvormen. Alle kinderen werden in groepjes van 2 ver-
deeld en zo werden zij in 90 minuten langs alle oefeningen ge-
stuurd. Bij elke oefening stond een H.B.C. jeugdlid die de begelei-
ding (tellen en uitleggen) voor zijn rekening nam. Het was name-
lijk al vanaf dag 1 de bedoeling om een beeld te krijgen van het 
niveau van elk kind. Zodat uiteindelijk op de laatste trainingsdag 
het diploma goed bepaald kon worden. Na de eerste training had-
den alle kinderen een bal mee naar huis gekregen om de oefenin-
gen thuis te herhalen.

Op 27 januari was de examendag. Alle kinderen hadden min. 2x 
de oefeningen gedaan en nu was de uiteindelijke test. De resul-
taten die behaald werden konden dan op de diploma’s geschre-
ven worden.
Van de 45 kinderen die aan de proeftrainingen hadden meege-
daan waren er 37 die opgingen voor een diploma. Er waren veel 
ouders gekomen om te kijken naar hun kind, dit zorgde voor een 
extra spannend sfeertje.  Zij moesten de volgende oefeningen af-
leggen. Fore Hand stuiteren, Back Hand Stuiteren. FH en BH om 
en om stuiteren, met de bal stil op je bat een parcours lopen (bal 
mag niet vallen), fore hand tegen de trainer, back hand tegen de 
trainer, bal tegen een staande tafel aan spelen, service mikken in 
de paraplu en op een kleine tafel tegen de trainer. Elke oefening 
duurde 1 minuut. 

Bij sommige deelnemers, vooral de jongste zag de spanning op 
hun gezicht. De stilte in de zaal bij de oefeningen was prachtig 
om mee te maken. Iedereen deed zijn uiterste best om de oefe-
ning zo goed mogelijk te doen of te helpen als je niet aan de beurt 
was. Ballen oprapen en weer aangeven zodat je groepsgenoot de 
hoogste score kon maken. 

Uiteindelijk behaalde natuurlijk iedereen een diploma. Er waren 
6 soorten diploma’s en deze liepen op  van A naar C+. In de 1e 
groep was er 1 C+, maar geen enkele A score. Dus een groep met 
talent en dat voor de jongste groep. In de 2e groep waren zelf 3 
kinderen met een C+ en het laagste diploma was hier een B, dus 
ook hier was er goed geoefend.

Na het examen werden de diploma’s in de kantine uitgereikt. Al-
le kinderen kregen het aanbod om voor een gereduceerd bedrag 
lid te worden. De kinderen waren allemaal razend enthousiast. De 
vele vrijwilligers (17 op de examendag) konden na de training ge-
nieten van een heerlijke maaltijd. 
Zonder deze vele jeugdige vrijwilligers waren de trainingen onmo-
gelijk geweest. 
De organisator kon dus met een tevreden en trots gevoel de zaal-
duur om 21.00 uur achter zich sluiten.
Ron Olijdam 

INGEZONDEN Ontspannen afslanken met garantie bij LaRiva
Nu 9 Gratis Anti-Cellulite behandelingen*

Heemstede - Nog snel even 
flink wat kilo’s en centimeters 
kwijt? Met LaRiva slankt u af op 
de plaatsten waar U dit wilt! To-
taal of plaatselijk. Vooraf centi-
meters gegarandeerd en nu 9x  
OzonZuurstofbehandelingen 
gratis!*

Met LaRiva is fit en slank zijn 
een bereikbaar ideaal voor jong 
en oud. Met de methode van La-
Riva is het mogelijk om op een 
geheel natuurlijke wijze af te 
slanken, totaal of plaatselijk
LaRiva werkt met de Zwitserse 
Thermo Fysische Methode. Bij 
deze therapie gaat het om een 
combinatie van conditie, bewe-
ging en voeding. Deze methode 
wordt al ruim 30 jaar toegepast 
en is internationaal een groot 
succes Daarom kan er vooraf 
een schriftelijke centimeter ga-
rantie worden gegeven, omdat 
het werkt

De Methode bestaat uit een ac-
tief en een passief deel. 
Het actieve deel bestaat uit de 
doelgerichte bewegingstherapie 
gericht op totaal afslanken of op 

specifieke probleemzones.  De 
bewegingstherapie wordt lig-
gend uitgevoerd in een warmte-
cabine. De warmte zorgt ervoor 
dat de spieren ontspannen en er 
met een relatief lichte inspan-
ning toch effectief aan het figuur 
gewerkt wordt. Omdat liggend 
bewegen minder belastend is 
kunnen ook mensen met reu-
matische-, rug-en/of gewrichts-
klachten volgens deze methode 
bewegen en afslanken. 

In het passieve deel geniet het 
lichaam van de OzonZuurstof-
therapie. De Ozon stimuleert 
de bloedsomloop waardoor af-
valstoffen sneller worden afge-
voerd. De huidconditie verbetert 
zichtbaar, cellulite wordt minder 
en de elasticiteit neemt toe.
 LaRiva geeft ook persoonlijk 
voedingsadvies om op natuurlij-
ke wijze af te slanken, maar ook 
om slank te blijven. Er wordt naar 
een combinatie gezocht van ge-
zond en lekker, afgestemd op 
uw leefgewoonten.

LaRiva nodigt u geheel gratis 
en vrijblijvend uit voor een per-
soonlijk gesprek. In dit gesprek  
worden u wensen besproken, 
uw mogelijkheden en de daarbij 
behorende prijzen. 
Voor meer informatie en het ma-
ken van een afspraak: LaRiva, 
Instituut voor natuurlijke figuur-
correctie, Raadhuisstraat 27, 
Heemstede. Tel: 023 547 44 19. 
Ma. t/m do 9-20.30, vrij 9-16.30 
uur, zaterdag tussen 9-13 uur. 
(* alleen geldig bij het volgen 
van de advieskuur .www.lariva.
nl)

Nieuw: centrum voor 
oplossingsgerichte therapie
Regio - Haarlem is een nieuw 
centrum voor oplossingsgerichte 
therapie rijker: De Praktijk. Bij De 
Praktijk kunnen mensen terecht 
die meer in balans willen komen. 
Met neurofeedback, coaching en 
massagetherapie werkt De Prak-
tijk verder waar reguliere hulp-
verlening ophoudt. Zo blijkt neu-
rofeedback goed aan te slaan bij 
mensen met AD(H)D en een blij-
vend alternatief te bieden voor 
Ritalin. 

Neurofeedback is nieuw in Haar-
lem en werkt zeer goed bij con-
centratie- en leerproblemen, hy-
peractiviteit, slaapstoornissen 
en angst- of dwangstoornissen. 
Vooral de resultaten bij kinderen 
én volwassenen met (sympto-
men van) AD(H)D zijn opmerke-
lijk. Veel van deze mensen kun-
nen na de trainingen zonder me-
dicijnen verder. Neurofeedback 
blijkt een goed alternatief voor 

Ritalin. De trainingen zijn veilig, 
hebben geen bijwerkingen en 
geven een blijvend resultaat. De 
Praktijk zet zich ook in voor het 
breder bekend maken van neu-
rofeedback. Onder andere via 
informatieavonden en presenta-
ties. Een van de drijvende krach-
ten achter De Praktijk, Niek van 
Veelen, is lid van het bestuur van 
de Nederlandse Vereniging voor 
Neurofeedback (NVNF)
De Praktijk is altijd op zoek naar 
blijvende oplossingen en biedt 
de cliënt een breed aanbod. 
Naast de neurofeedback is be-
geleiding in de vorm van coa-
ching mogelijk. Ook bijvoorbeeld 
partners en ouders van cliën-
ten kunnen hiervoor bij De Prak-
tijk terecht. De coaching is met 
name gericht op het opnieuw in 
balans komen vanuit de eigen 
kracht. De medewerkers van De 
Praktijk gaan er vanuit dat ieder 
mens eigen kwaliteiten bezit. Cli-

enten worden geholpen om deze 
kwaliteiten bij zichzelf te ontdek-
ken en ze in te zetten. 
Holistische massagetherapie 
helpt om het evenwicht tussen 
lichaam en geest te herstellen. 
Spanningen bouwen zich vaak in 
het lichaam op. Dit kan al heel 
vroeg in het leven beginnen. Ook 
emoties of gevoelens die er mis-
schien niet kunnen of mogen 
zijn, zetten zich vaak als span-
ning vast in het lichaam met fy-
sieke klachten als gevolg. Bij De 
Praktijk worden diverse massa-
getechnieken en ontspannings-
oefeningen gebruikt, zodat cli-
enten weer in contact komen 
met zichzelf, hun eigen grenzen 
ervaren en ontdekken wat er in 
hen leeft.

De Praktijk is nieuw in Haarlem 
en gevestigd aan Tappersweg 
25. Op zaterdag 13 februari wor-
den de deuren officieel geopend. 
Dit gaat gepaard met een open 
dag. Van 14.00 tot 17.00  uur is 
iedereen welkom om kennis te 
maken met de medewerkers en 
diensten van De Praktijk. 

Kerkdienst in 
ziekenhuis
Regio - Zondag 7 februari om 
10.00 uur vindt in de kerkzaal 
in het Spaarne Ziekenhuis in 
Hoofddorp een kerkdienst plaats. 
Het is een dienst van Woord en 
Tafel met een oecumenisch ka-
rakter. Iedereen is welkom, zowel 
patiënten alsook bezoek. Voor-
ganger is pastor F. Bossink. De 
zang wordt ondersteund door de 
cantores L. en Th. Braak-Pedroli. 
(communieviering)



Heemstede - Het zwemmen in 
water van net boven het vries-
punt is een hobby die door wei-
nig mensen wordt beoefend. 
Zo niet Els Wermenbol (55) uit 
Heemstede. Zij presteerde het 
om in het prachtige meer van 
Bled (Slovenië) een zilveren me-
daille te veroveren op de 50 me-
ter Freestyle.

Enige Nederlander
Ook bij de traditionele duik in de 
Noordzee is zij aanwezig. Niet 
als zo velen, tot hun knieën in 
het water. Nee, helemaal onder 
en dat zo lang tot de Reddings-
brigade alarm slaat. Intussen is 
Els een bekende van de redders 
en zij laten haar daarom rustig 
haar gang gaan. 
Winterzwemmers zijn een apart 
volkje. Zij trotseren extreem 
koude wateren en luchttempe-
raturen en vechten intussen een 
heuse strijd uit om het ere me-
taal. Eerder al stak Els Wermen-
bol al zwemmend de Sandefjord 
(3,7km) in Noorwegen over. In 
deze tak van sport wordt de bo-
ventoon gevoerd door deelne-
mers uit de Scandinavische lan-
den, de Baltische staten en Rus-
sen. Er wordt in verschilleden 
leeftijdscategorieën, klassen en 
afstanden gezwommen. Kinde-
ren vanaf 10 jaar tot ouderen ver 
in de tachtig jaar zwemmen om 
het hardst voor de overwinning. 
Dit alles op de onderdelen Free-
style en Borstcrawl en over af-
standen van 25 of 50 meter.
Els (enige Nederlands deelne-
mer) bleek een van de sterk-
ste te zijn en zwom naar een zil-
veren medaille op de 50 meter 
Freestyle. Dit in water van maar 
net 3 graden Celsius. Voorwaar 
een top prestatie die in haar 
woonplaats Heemstede niet on-
opgemerkt voorbij mag gaan. 

Kanobaan als trainingsbad.
De Heemsteder vroeg natuurlijk 
naar het hoe en waarom van dit 
alles. Ze zal toch niet vanaf no-
vember in de Ringvaart of het 
Spaarne gaan oefenen?
Els is helder in haar uitleg. Via 
een artikel in de krant las ik over 

een Nederlander die in Finland 
woont en zich afvroeg waar-
om er geen Nederlandse deel-
nemers waren bij dit soort wed-
strijden. Els zocht contact met 
hem en zo is ook zij begonnen 
aan deze sport.
Trainen doet zij deels in het 
zwembad Groenendaal, maar 
zodra het kouder wordt verlegd 
zij haar trainingen naar de kano-
baan in Spaarnwoude. Volgens 
Els is het water daar schoon en 
niet erg diep zodat het sneller 
afkoelt dan dieper water. Hier 
trekt zij haar baantjes bij tem-

peraturen waarbij ieder ander 
thuis voor de kachel zit.
Het zwemmen onder deze tem-
peraturen vergt veel van hart 
en bloedvaten en de bloeddruk 
stijgt direct tot grote hoogte. Het 
is dus niet een sport die je zo-
maar even gaat doen. Enige me-
dische controle en adviezen lij-
ken hier op zijn plaats. 

Roep om erkenning
Els wil met haar zwemprestaties 
laten zien dat, als je het lichaam 

gezond houdt je ook na je vijf-
tigste levensjaar nog goed kan 
sporten om zo een goede ge-
zondheid te behouden.
Tot op heden heeft de Neder-
landse Zwembond weinig tot 
geen interesse getoond in het 
winterzwemmen. Els wil daar 
verandering in brengen en is in 
gesprek met de bond om ook 
deze tak van de zwemsport te 
erkennen. Daarmee wil zij de 
populariteit van de sport hel-
pen vergroten en te bereiken 
dat haar tijden worden erkend 
als houdster van het Neder-

lands kampioenschap. Voorlopig 
moet zij het doen met deze zil-
veren plak op de wereldkampi-
oenschappen.
Binnenkort start zij met een ei-
gen website onder www.wer-
menbol.com waar geïnteres-
seerden informatie kunnen vin-
den. Als de gemeente Heemste-
de nog eens toekomt aan het 
huldigen der kampioenen moet 
Els Wermenbol zeker vooraan 
staan.
Eric van Westerloo
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Heemstede - Tijdens de turnwedstrijden in het rayon kre-
gen de meisjes in het verleden een trui. Deze waren al en-
kele jaren oud en de reclame die er op stond was niet meer 
relevant. Daarom werd besloten door de leiding een nieuw 
trainingspak aan te schaffen voor de groep. En nu maar ho-
pen op mooie prestaties; aan de kleding kan het in ieder 
geval niet liggen!

Wedstrijdgroep GSV in het nieuw!

Heemsteedse Els Wermenbol zilver op 
wereldkampioenschap winterzwemmen

Links Els Wermenbol, enige Nederlandse deelneemster aan het wereld 
kampioenschap winterzwemmen en tevens zilveren medaillewinnares 
op de 50 meter borstcrawl. Goud is voor Pirjo uit Finland en brons voor 
Oydis uit Noorwegen. “Wij zwommen samen met 700 anderen uit de 
hele wereld om het hardst in water van 3 graden celcius in Bled in Slo-
venië afgelopen week. En ik heb genoten, het was wél koud”, aldus Els 
Wermenbol.

Sneeuw weer spelbreker bij VEW
Heemstede - Tot afgelopen 
vrijdag leek de voetbalcompeti-
tie eindelijk weer door te gaan 
maar aan het eind van de mid-
dag had de KNVB het ama-
teur voetbal er weer uitgegooid. 
Dan maar weer vriendschappe-
lijk spelen op het kunstgrasveld. 
Van vrijdag op zaterdag had het 
weer gesneeuwd dus veld één 
was onbespeelbaar geworden.
Nu maar hopen dat er wel ge-
speeld kan worden op 6 febru-
ari:
TOB-1- VEW-1  14.30 uur
Hillegom-2- VEW-2  15.00 uur
VEW-3      nog niet bekend
VEW-4- Swift       14.30 uur

VEW-vet- Conc.-vet  14.30  uur
VEW-b Bloemendaal-b 
 10.30 uur
De Brug-c- VEW-c   11.00 uur
DSS-d- VEW-d   13.00 uur
VEW-e1- Zw’burg-e   09.30 uur
VEW-e2- Bl’daal-e   09.30 uur
VSV-f- VEW-f      09.00 uur

Vrijdag 12 februari: 6de ronde 
VEW klaverjascompetitie. Aan-
vang 20.00 uur- Clubhuis VEW.

Het VEW-jeugdbestuur maak-
te afgelopen zaterdag van de 
nood een deugd: Samen met 
een aantal jeugdleiders/trainers 
werden de plannen voor het 

seizoen 2010-2011 besproken. 
Eén onderwerp kreeg extra be-
langstelling: Het aantal jeugd-
leden moet groter groeien. 
Willen jullie alvast wat we-
ten over VEW neem dan con-
tact op met Gerben Jukema, 
0618804236, Onno Stolten-
borg, 023-5637856 of Henny van 
Rooijen, 023-5336239.

Er wordt bij de jeugd twee keer 
per week getraind- maandag-
avond vanaf 18.00 uur en op 
woensdagmiddag/avond vanaf 
16.15 uur. Jongens en meisjes 
vanaf 5 jaar zijn van harte wel-
kom.

Wat ga je volgend jaar doen, vroeg ik deze week aan één van mijn 
nazaten die zich aan het eind van dit schooljaar de trotse eigenaar 
van een Havo-diploma mag noemen. Tenminste, als hij zich daar 
nog wat extra voor wil gaan inspannen. Geen idee, komt er als 
antwoord, een jaartje niks, even rustig nadenken. Nou dat dacht ik 
dus niet, was mijn antwoord. Ik heb er hier twee rondlopen die al 
twee jaar aan het nadenken zijn over een vervolgstudie en ik kan 
nu niet direct zeggen dat al dit nadenken tot een conclusie heeft 
geleid. Niet dat ze helemaal niks doen, maar studeren staat voor-
lopig nog niet op het programma en om er daar nog één aan toe 
te voegen ligt niet geheel in mijn planning. 
Toch kan ik me als de dag van gisteren herinneren dat mijn mentor 
de klas binnenkwam in het eindexamenjaar met een map waar-
in de mogelijkheden voor vervolgstudies zaten. Ook ik had geen 
idee. Alles wat hij liet zien vond ik wel leuk of wel aardig. Een 
doortastend plan had ik niet. Misschien was ik stiekem wel jaloers 
op mijn klasgenoten die het wel wisten. Sommigen van hen wisten 
het al vanaf de brugklas. Dat ik niet tot die groep behoorde was 
mij vrij snel duidelijk. Dat mijn kinderen niet tot die groep behoren 
is mij inmiddels ook wel duidelijk.
Rechten, dat leek me wel wat, maar ook een studie fysiotherapie, 
operatieassistente, lerares Nederlands maar ook werken op een 
reisbureau leek mij wel aantrekkelijk. Zelfs de optie stewardess 
kwam nog even voorbij flitsen, net als een jaartje au pair. 
Kortom, je kon met mij alle kanten op. Toen nog wel. Hoewel... alle 
kanten? Eén ding stond voor mij in die tijd vast. Geen man en geen 
kinderen. Daar zou  ik niet aan beginnen. Het idee alleen al kon me 
naar mijn keel vliegen. Deden spontaan mijn oksels klotsen. 
Zie mij nu hier zitten, een man en vier kinderen later. De studies 
die toen op mijn lijstje stonden, heb ik bijna allemaal gedaan of be-
ter, ik ben er aan begonnen. 
In ieder geval heb ik in alle sectoren gewerkt en ik heb het over-
al naar mijn zin gehad. Op de ene plaats wat langer dan de andere 
maar echt spijt heb ik nooit ergens van gehad. Overal leer je wat, 
overal neem je een stukje verleden en een stukje toekomst mee. 
Laat ze nog maar even uitrazen, die koters van me. Daar heb ik 
ook jaren over gedaan en ben ik daar nou echt veel slechter van 
geworden? Niet echt volgens mij. Daarom vind ik het misschien 
wel niet zo erg dat ze nog niet weten wat ze willen, nog niet.
Ingrid de Bruijn (Meer lezen op: www.ingriddebruijn.nl)

Studeren of …........?

Knipkaartkoor
Regio - Zondag 7 februari kan 
er weer gezongen worden bij 
het Knipkaartkoor van Leny van 
Schaik van 12.00 tot 13.30 uur. 
Iedere zangliefhebber (vanaf 

12 jaar) is welkom. Knipkaar-
ten à 25,- euro voor vijf keer zin-
gen zijn een half uur voor aan-
vang aan de zaal verkrijgbaar. 
Gebouw Zang & Vriendschap, 
Jansstraat 74, Haarlem. Inlich-
tingen 023-5312396.



Heemstede

NIEUWS

Adresgegevens & openingstijden

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

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

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

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

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

I N F O R M A T I E  V A N  D E  G E M E E N T E  H E E M S T E D E  -  3  F E B R U A R I  2 0 1 0

Gemeenteraad 
De gemeenteraad is het hoogste orgaan in 

de gemeente: het algemeen bestuur. De 

leden van de gemeenteraad zijn gekozen 

volksvertegenwoordigers die de belangen 

•  Heemstede waardeert haar 

mantelzorgers!

•   Gewijzigde voorrangssituatie 

IJzeren Brug en Binnenweg

•  D66 en GroenLinks stellen zich voor

•  Budget lokaal culturele initiatieven 

2010

In deze HeemstedeNieuws:

van bewoners, ondernemers, instellingen 

en andere organisaties zo goed mogelijk 

behartigen. De gemeenteraad bepaalt het 

beleid van de gemeente en neemt de 

belangrijkste besluiten. 

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

Kies bewust: 
gebruik Kieskompas 

Actie omruilen 
rolemmers: 
vanaf 17 februari

Vanaf woensdag 3 februari, een maand voor de gemeenteraadsverkiezingen, kunt u gebruik-

maken van het Kieskompas op de gemeentelijke website www.heemstede.nl. Veel mensen weten

niet precies welke concrete issues er in Heemstede aan de orde zijn en wat de standpunten 

daarin zijn van de Heemsteedse politieke partijen. Het Kieskompas is een handig middel om u te 

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

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

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

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

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

Thema van vandaag: Hoe werkt het college van burgemeesters en 
wethouders (B&W)? 

College B&W
Naast de gemeenteraad heeft de gemeente 

ook een dagelijks bestuur, het college van 

burgemeester en wethouders (B&W). Het 

college legt verantwoording af aan de 

gemeenteraad. De burgemeester en de 

drie wethouders hebben een eigen 

portefeuille: een aantal zaken waarvoor 

hij of zij verantwoordelijk is. Voorbeelden 

zijn verkeer & vervoer, ruimtelijke 

ordening, volksgezondheid, onderwijs 

en sport. De burgemeester is altijd 

verantwoordelijk voor de portefeuille 

'openbare orde en veiligheid', dat is 

wettelijk zo geregeld. 

Elke week op dinsdagochtend vergadert 

het college van B&W. Er zijn onder-

werpen waarover de burgemeester en 

wethouders zelf een beslissing mogen 

nemen, maar over de grote onderwerpen 

neemt de gemeenteraad het besluit. Het 

college doet in zo’n geval een voorstel 

Dinsdag 19 januari heeft het college van 

burgemeester en wethouders besloten over te 

gaan tot een kortingsactie; uw grote rolemmer 

kunt u met korting omruilen voor een klein 

exemplaar. U heeft hierover kunnen lezen in 

diverse media. Echter, de startdatum van de 

kortingsactie was nog niet bepaald. Dit wordt: 

17 februari! Op die datum leest u in 

HeemstedeNieuws en op deze website 

alles over hoe de actie in zijn werk gaat. 

Het is van belang dat afvalbedrijf 

De Meerlanden ter voorbereiding enkele 

administratieve zaken regelt. Nu is het nog 

niet mogelijk om de grote rolemmer om te 

ruilen. Wanneer u vragen heeft over deze 

actie kunt u contact opnemen met Ruud 

van Schaik van de afdeling Voorbereiding 

Openbare Ruimte via telefoonnummer 

(023) 548 57 84.Vervolg op pag. 2

Inloopochtend burgemeester 
5 februari
Inwoners van Heemstede worden van harte uitgenodigd om tijdens de maandelijkse inloop-

ochtend langs te komen bij burgemeester Marianne Heeremans in het raadhuis. Vrijdag 

5 februari kunt u van 10.00 - 12.00 uur vrij inlopen, dus zonder afspraak, om van gedachten 

te wisselen met de burgemeester over ontwikkelingen in Heemstede.Burgemeester Marianne Heeremans laat zien hoe het Kieskompas precies werkt
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Vervolg gemeenteraads verkiezingen van pag. 1

aan de gemeenteraad. Om te weten welke onderwerpen besproken worden, kunt u op de 

gemeentelijke website de besluiten van de vergaderingen raadplegen. Zo krijgt u inzicht in 

de meningvorming over bepaalde onderwerpen. Indien u wilt kunt u met de collegeleden 

een afspraak maken om hierover te spreken. Bovendien houdt de burgemeester iedere 

eerste vrijdag van de maand van 10.00 tot 12.00 uur een inloopochtend. U kunt dan vrij 

inlopen, dus zonder afspraak, om met de burgemeester van gedachten te wisselen.

De gemeentesecretaris 

Aan het hoofd van de ambtelijke organisatie staat de gemeentesecretaris (algemeen 

directeur). De gemeentesecretaris heeft de leiding over de ambtenaren en vormt de verbinding 

tussen het college van b&w en het ambtelijk apparaat. Hij is verantwoordelijk voor het goed 

functioneren van de ambtelijke organisatie en is aanwezig bij de vergaderingen van het college.

In volgende edities leest u meer over de rol van de gemeenteraad en de raadsgriffier.

Gewijzigde voorrangssituatie 
IJzeren Brug en Binnenweg
Het blijkt voor sommige mensen nog wennen: verkeer van rechts heeft bij de IJzeren Brug nu 

gewoon voorrang. Vroeger was de hoek Binnenweg/Zandvaartkade een voorrangskruising 

waar het doorgaande verkeer vanaf de brug richting Binnenweg voorrang had. Met de 

herinrichting van de Binnenweg is deze verkeerssituatie gewijzigd: het is een 'gewone' 

kruising geworden waar alle verkeer van rechts dus ook gewoon voorrang heeft.

Hetzelfde geldt overigens voor de hele Binnenweg. Verkeer dat rechts uit een zijstraat komt, 

gaat voor op het verkeer op de Binnenweg.

Besluiten raadsvergadering 
28 januari 2010

De gemeente Heemstede 
waardeert haar mantelzorgers!
De gemeente Heemstede wil graag haar 

mantelzorgers beter leren kennen en weten 

welke behoefte aan ondersteuning bestaat. 

De gemeente heeft een brief verspreid onder 

alle inwoners om hier inzicht in te krijgen. 

Steeds meer mensen zorgen voor een naaste; 

een gehandicapte dochter, dementerende 

moeder of bijvoorbeeld een ernstig zieke 

buurvrouw. Deze zorg wordt mantelzorg 

genoemd. Sinds de invoering van de WMO 

(Wet maatschappelijke ondersteuning) zijn 

gemeenten verantwoordelijk voor het 

organiseren van goede ondersteuning 

aan mantelzorgers. 

Daarom willen we graag van u weten of u 

mantelzorg verleend. U kunt zich melden bij 

Tandem, dan ontvangt u bovendien een 

leuke attentie als blijk van waardering voor 

het werk dat u doet. 

Tandem is een regionale organisatie die 

subsidie ontvangt van de gemeente 

Heemstede. Met deze subsidie verleent zij 

ondersteuning aan mantelzorgers. Deze 

worden persoonlijk begeleid of men kan 

deelnemen aan een lotgenotengroep of 

cursus. Ook kan ondersteuning geboden 

worden in de regeltaken die men vaak heeft 

of er kan een vrijwilliger ingezet worden die 

tijdelijk de zorg overneemt. De onder-

steuning door Tandem is kosteloos en er is 

geen indicatie nodig.

Als u vragen heeft over deze actie kunt u 

terecht op www.tandemzorg.nl of tussen 

09.00 - 12.00 uur bellen met Tandem tel. 

(023) 891 06 10.

Website, LinkedIn en Twitter 
Alle informatie over de gemeenteraadsverkiezingen en het 

Kieskompas vindt u op de gemeentelijke website 

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

verkiezingsprogramma’s, kandidatenlijsten, links naar de 

partijwebsites, weblogs van lokale politici en nog veel meer. 

Via de nieuwsbriefservice HeemstedeMail en de groep 

HeemstedeConnect op LinkedIn kunt u automatisch per 

e-mail geïnformeerd worden over de gemeenteraads-

verkiezingen. Ook kunt u politieke 'tweets' via Twitter volgen. 

Aanwezig waren 17 van de 21 raadsleden

-  Verzoek om projectbesluit bouwplan Camplaan 40

Conform wordt besloten

-  Vervanging beschoeiing achter Dr. J.R. Thorbeckelaan 5-19

Conform wordt besloten

-  Begroting STOPOZ 2010

Conform wordt besloten

-  Verordening Inrichting Antidiscriminatievoorziening gemeente Heemstede

Conform wordt besloten

-  Incidentele bijdrage podiumaanbod 2009-2010

Conform wordt besloten 

U kunt de raadsvergadering naluisteren op de website van de gemeente via 

http://heemstede.raadsinformatie.nl. Via de website zijn overigens ook alle raadsvoorstellen, 

amendementen en moties in te zien. 

Gratis het laatste nieuws over 
Heemstede per e-mail?

www.heemstede.nl

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

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

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

delingen (bouwvergunningen e.d.) en informatie over projecten in Heemstede.
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D66 kiest voor duurzaamheid en 
een transparant bestuur

D66 Heemstede kiest voor groen! Heemstede is een heerlijke plek om te wonen, echt een ‘groene oase’. Maar Heemstede is geen eiland waar niets

mag veranderen. Het toegenomen verkeer, de druk op de woningmarkt en de vergrijzing zijn zaken die aandacht behoeven. Wij vinden dat dit soort zaken

alleen in regionaal verband aangepakt kunnen worden. Ook in Heemstede kan het anders, kan het beter. Daarom voeren wij campagne onder de leus ‘Anders, Ja, D66’.  

De kern van het ambitieuze D66-programma luidt:

Heemstede is prettig om te wonen, 
óók voor starters en senioren
- Behoud van groene gebieden

- Betaalbare woningen voor jong en oud

-  Een gezellige haven met horeca, 

aansluitend bij het centrumgebied

-  Divers aanbod van winkels en 

uitgaansgelegenheden

-  Verkeer: een verlengde Ringweg 

N206 ten zuiden van Bennebroek

Een transparant en kwalitatief 
goed bestuur
- Meer digitale dienstverlening

-  Meer en duidelijkere 

inspraakmogelijkheden voor burgers

-  Bestuurlijke informatie goed en s

nel toegankelijk, raadsverslagen in 

schriftelijke vorm

-  De gemeente is proactief o.a. op 

het gebied van regionale 

samenwerking,gezondheidszorg, 

scholen en Schiphol 

Denk, durf en doe milieuvriendelijk 
en energiezuinig
- Klimaatneutrale gemeente

-  Duurzaamheid wordt het visitekaartje 

van Heemstede

-  Over 8 à 10 jaar staat Heemstede 

in top-10 energiezuinige gemeentes

-  Durf innovatieve technieken toe te passen

Onderwijs en zorg: actief meedoen 
voor jong en oud met gelijke kansen
- Vrije schoolkeuze, géén loting

- Meer opvang voor kinderen tot vier jaar

- Faciliteer opvang middelbare scholieren

-  Geïntegreerde jeugdgezondheidszorg 

voor kinderen tot 18 jaar

- Goed bereikbare ouderenzorg

- Brede toegang tot sportclubs

Bereik lokale doelen door regionale 
samenwerking
-  Meer samenwerking met andere 

gemeenten, uitwisseling van kennis

-  Heemstede is de verbinder tussen grote 

en kleine buren

-  Samenwerking o.a. op het gebied 

van woningmarkt, veiligheid en gezondheidszorg

Doe mee, denk mee, beslis mee
-  Burgers oefenen meer invloed uit 

op de besluitvorming

-  Bewoners vormen hét klankbord voor beleid

- De gemeente stimuleert de democratie

Lees het hele programma op www.d66heemstede.nl.

Wie zijn de mensen van D66?

D66 Heemstede staat klaar met een aantal gedreven 

mensen die graag het democratisch geluid in 

Heemstede willen laten horen. We laten de eerste zes 

aan het woord:

Daarnaast kunt u op 3 maart ook stemmen op een van 

de andere kandidaten:  Alexander Nijstad (7), Roeland 

de Bruin (8); Marijke Heijloo (9); Aimée Riehl (10); Gert 

Jan Binkhorst (11); Bob Kersten (12); Bas Limonard (13); 

Guus Schut (14);  Michiel Willems (15); Hein Westermann 

(16) en Edo Boonstra (17).

Inwonersenquête
Geef een stem aan uw belangrijkste beleidsonderwerp. 

Kijk op www.d66heemstede.nl en laat via de enquête 

'Wat is uw nummer 1 beleidsonderwerp' weten wat u 

het belangrijkste thema vindt. Of stuur ons uw eigen 

bijdrage. Wij gaan aan de slag met uw nummer 1!

" Duurzaamheid bereiken met 

behulp van innovatieve 

technieken.”

Carmen van der Hoff, 

lijsttrekker

"Bereik lokale doelen door 

regionale samenwerking.”

But Klaasen

"D66 staat voor een 

transparant bestuur 

en interactie met de 

bewoners.”

Jur Botter

"Heemstede moet haar 

groene gebieden 

behouden.”

Bert van der Linden

"D66 maakt ondernemen in 

Heemstede gemakkelijker 

en duurzamer.”

Sebastiaan Nieuwland

" Burgers mogen wat ons 

betreft meer inspraak 

krijgen.”

Harry van Zon

www.d66heemstede.nl

V.l.n.r. Jur Botter, Carmen van der Hoff, Bert 

van der Linden, But Klaasen en Alexander 

Nijstad
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Sinds de invoering van de Wet maatschappelijke onder-

steuning (Wmo) heeft de gemeente veel zeggenschap 

gekregen over de besteding van de gelden voor zorg en 

welzijn. Wat eerst in Den Haag werd besloten wordt nu 

aan het Raadhuisplein bepaald. Het geld dat de 

gemeente hiervoor van het rijk krijgt mag het naar eigen 

inzicht besteden. GroenLinks wil dat dit geld terecht 

komt waar dit het hardst nodig is! Liever dus extra voor-

ziening voor gehandicapten dan bijvoorbeeld een extra 

sportvoorziening. De afgelopen raadsperiode heeft 

GroenLinks in debatten over het lokaal gezondheids-

beleid steeds gekozen voor bescherming van de meest 

kwetsbare groepen. 

Dankzij GroenLinks is de gemeentelijke 

Wmo-klankbordgroep uitgebreid met een vertegen-

woordiger uit de kring van mantelzorgers. En bij de 

verordening voor ‘voorzieningen’ hebben we het 

initiatief genomen om adequaat (en niet alleen 

goedkoop) op de eerste plaats te zetten.

    

Naast onze inzet voor maatwerk op het gebied van zorg 

zullen wij de komende periode ook blijven strijden voor 

behoud van voorzieningen op het gebied van welzijn. 

Heemstede heeft een hoog percentage senioren. Dit 

percentage zal de komende jaren stijgen. Ondanks 

bezuinigingsvoorstellen die ongetwijfeld op ons af 

zullen komen, zal GroenLinks er voor waken dat de 

ouderen daar niet de dupe van worden. Sterker, als het 

aan ons ligt komen er meer voorzieningen voor senioren. 

Bijvoorbeeld een buurtbus, die over de hoofdwegen van 

Heemstede rijdt en ouderen in de gelegenheid stelt om 

deel te nemen aan maatschappelijke activiteiten. Ook 

bepleiten wij faciliterende maatregelen om ouderen te 

laten doorstromen naar kleinere (gelijkvloerse) woningen. 

GroenLinks omarmt het initiatief van de Podiumkunsten 

(Het Oude Slot, de Luifel en de Heemsteedse 

Kunstkring) om de handen ineen te slaan en nauwer 

samen te werken. Daarmee kan een fl inke kosten-

besparing gerealiseerd worden. De fi nanciële druk op 

deze organisaties is daarmee nog niet van de baan. 

Hun beroep op de gemeente voor stevige fi nanciële 

ondersteuning heeft onze instemming. GroenLinks vindt 

dat culturele activiteiten in Heemstede - dus om de hoek 

- overeind moeten blijven. 

Geen twijfel dus over de vraag bij wie uw zorg- of 

welzijnsbelang het beste in handen is!

Stop de verschraling van voorzieningen! 
Stem GroenLinks

Wilt u meer weten? 

Kijk op onze website: 

www.heemstede.groenlinks.nl  

U kunt ons ook bellen. Wij zijn er voor u! 

Doorlopend, ook de komende vier jaar!! 

Ida Sabelis (lijsttrekker) (023) 528 42 49 

en via Internet:

Blog: http://idasabelis.blogspot.com/

Twitter: http://twitter.com/IdaGLHeemstede

Hubertha van Vliet  (023) 529 14 84 

Co Leuven  (023) 584 86 02 

Paola Koningsveld  (023) 528 31 53

Actiepunten GROENLINKS 2010

-  Inspraak-met-Hoofd-ÉN-Hart

-   Heemstede Millenniumgemeente: 

Heemstede als deel van de wereld 

én vergelijkbaar met anderen 

-  Behoud en versterking van open-

bare voorzieningen op het gebied 

van welzijn, cultuur, sport en vervoer

-  Vermindering verkeersdruk door 

voorzieningen voor voetgangers, 

fi etsers en gebruikers van rollators

-  Behoud en versterking van ecologische 

(verbindings-)zones tussen de duinen 

en de Ringvaart

-  Ruim aanbod van zorgvoorzieningen 

voor senioren

-  Voldoende speelterreinen / 

ontmoetingsgelegenheid voor jongeren

-  Snelle en adequate afhandeling van 

verzoeken om (maatschappelijke) 

ondersteuning

-  Voldoende sociale, betaalbare en 

fl exibele woningen bij 

nieuwbouwplannen

-  Energiebesparende maatregelen en 

stimuleren 

van het gebruik van 

alternatieve energie

-  Terugdringen van 

geluidsoverlast, 

ook van vliegtuigen

Groen, vanzelfsprekend - maar ook 
dé partij voor zorg- en welzijnsland 
Verontrustende berichten in de media: forse bezuinigingen in de zorg te verwachten! 

Waar zijn we de komende jaren aan toe als het gaat om zaken als (duurzame) woningaanpassingen, trapliften, scootmobielen, wijkzorg, kraamzorg en kinderopvang? 

Mensen met een goed gevulde portemonnee - en daar zijn er gelukkig veel van in Heemstede - zullen zich daar minder zorgen over maken. Maar voor veel mensen, onder 

andere gehandicapten of mensen met andere beperkingen, is het soms nu al heel zwaar om fi nancieel rond te komen. 

De fractie van GroenLinks

Ida Sabelis, Lijsttrekker 

GroenLinks Heemstede 

2010

Foto: Tinelou van 

der Elsken.

k van 

nergie

van 

t, 

uigen

trekker 

mstede
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Slechte weersomstandigheden vertragen werkzaamheden
Alle hieronder genoemde werkzaamheden/ projecten worden vertraagd door de 
huidige weersomstandigheden. Door sneeuwval en (nacht)vorst kunnen werken, 
zoals het aanleggen en herstel van bestratingen, het planten van bomen en heesters 
en specifi ek grondwerk, niet worden uitgevoerd. De vermelde data zijn daarom onder 
voorbehoud.

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

de aanleg van de Zwaaihavenbrug. Autoverkeer kan alleen vanaf de Heemsteedse Dreef de 

Van den Eijndekade inrijden. Voor vrachtwagens geldt een inrijverbod. Voetgangers en 

fi etsers kunnen gewoon in twee richtingen van de weg gebruikmaken. 

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

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

aan weerszijden van de César Francklaan wordt de startdatum aangegeven.

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

Bronsteeweg). 

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

tekstborden bij de Julianalaan en Bronsteeweg staat de startdatum aangegeven. Meer 

informatie over het project ‘Herinrichting Binnenweg’ vindt u op www.heemstede.nl.

Johan Wagenaarlaan, kruising Bernard Zweerslaan
Vanaf begin februari 2010 worden bij de vrijliggende fi etspaden op de kruising Johan 

Wagenaarlaan - Bernard Zweerslaan herstelwerkzaamheden aan de bestrating uitgevoerd. 

Het werkgebied wordt afgezet met borden. Fietsers worden ter plaatse omgeleid.

Kerklaan, tussen Blekersvaartweg en Herenweg
Vanaf begin februari 2010 worden reparatiewerkzaamheden uitgevoerd aan het noordelijke 

fi etspad op de Kerklaan, tussen Blekersvaartweg en Herenweg. Om de overlast tot een 

minimum te beperken wordt steeds een klein gedeelte aangepakt. Fietsers kunnen hinder 

ondervinden van het werk en worden indien nodig via de rijbaan omgeleid.

Brabantlaan, tussen Provinciënlaan en Gelderlandlaan
Vanaf begin februari 2010 worden in de Brabantlaan, tussen Provinciënlaan en 

Gelderlandlaan, bestrating en riolering vervangen. Ook wordt drainage aangelegd en 

worden laanbomen vervangen of verplant. De afsluiting van het werkgebied wordt met 

borden aangegeven. 

Kerklaan, tussen Blekersvaartweg en Herenweg
Vanaf begin februari 2010 worden reparatiewerkzaamheden uitgevoerd aan het noordelijke 

fi etspad op de Kerklaan, tussen Blekersvaartweg en Herenweg. Om de overlast tot een 

minimum te beperken wordt steeds een klein gedeelte aangepakt. Het werkgebied wordt 

afgezet met borden. Fietsers worden ter plaatse omgeleid.

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

en winkels in de Binnendoor blijven bereikbaar voor voetgangers en fi etsers. Het werk-

gebied wordt afgezet met hekken.

Werk aan de weg   In Heemstede functioneert een onafhankelijke commissie voor bezwaarschriften. De 

commissie adviseert het college over de afhandeling van bezwaarschriften. Doordat 

een aantal leden niet zal worden herbenoemd, zijn wij op zoek naar vier

Leden van de Commissie 
voor de Bezwaarschriften 

m/v
(vacaturenummer 10-3)

Wie zoeken wij?
We streven naar een brede samenstelling van de commissie, waar naast kennis 

van het bestuursrecht, kennis van bestuurlijke processen en aandacht voor de 

maatschappelijke gevolgen van besluiten aanwezig is. Wij zijn daarom op zoek naar 

kandidaten van verschillend pluimage. Wij zoeken juristen met kennis en ervaring van 

het bestuursrecht, waarbij specifi eke kennis en ervaring met deelgebieden als ruimte-

lijke ordening en sociale zaken een pre kan zijn. Daarnaast worden kandidaten 

met bestuurlijke ervaring en/of brede maatschappelijke belangstelling uitgenodigd te 

solliciteren. 

De leden moeten onafhankelijk zijn van de gemeente en mogen daarom niet werk-

zaam zijn voor de gemeente of deel uitmaken van een van de bestuursorganen.

Wanneer vergadert de commissie?
De vergaderingen vinden twee keer per maand plaats op de eerste en derde donderdag 

van de maand. Er wordt gewerkt met een rooster, waarbij elk lid gemiddeld een keer 

per maand wordt ingezet. De leden ontvangen een presentiegeld (€ 113,--) voor elke 

bijgewoonde vergadering.

Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Annelies Hopman, afdelingshoofd 

Algemene & Juridische Zaken, telefoon (023) 548 56 08. 

Belangstelling?
Het college van burgemeester en wethouders verwacht schriftelijke sollicitaties 

uiterlijk 15 februari a.s. o.v.v. het vacaturenummer 10-3.

U kunt uw sollicitatie sturen naar Postbus 352, 2100 AJ of gemeente@heemstede.nl

Gemeentegids online?
www.heemstede.nl

Bouwplannen
Aanvraag bouwvergunning
2010.017 het plaatsen van een dakkapel op het - Troelstralaan 37D

 voorgevel- en achtergeveldakvlak

De bovenstaande aanvraag ligt vanaf 4 februari 2010 op maandag tot en met donderdag 

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

en Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). 

Verleende lichte bouwvergunningen (verzonden 29 januari 2010)
2009.274 het uitbreiden van een woonhuis - Bronsteeweg 17

2010.009 het plaatsen van een erfafscheiding - Borneostraat 28

De bovenstaande vergunningen liggen vanaf 4 februari 2010 op maandag tot en met 

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

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

bezwaar maken. Zie kader. 
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Budget lokaal culturele 
initiatieven 2010
Organiseert u voor het jaar 2010 een activiteit 

die zich richt op het bevorderen van cultuur-

participatie, cultuurbehoud en cultuureduca-

tie? Dan bestaat de mogelijkheid om hier-

voor een subsidie aan te vragen. In 2010 is 

hiervoor een budget van maximaal € 7.000 ,-- 

beschikbaar.  

Uw subsidieverzoek dient te voldoen aan de 

voorwaarden die in de Algemene subsidie-

verordening Heemstede en de Verordening 

subsidiëring Lokaal Culturele Initiatieven zijn 

geformuleerd. Dit houdt onder andere in dat 

uw aanvraag voorzien moet zijn van een 

activiteitenplan en begroting van de activiteit. 

Tevens dient de activiteit of het project in 

2010 van start te gaan.

Aan een Heemsteedse muziekvereniging 

die wordt bezocht door een buitenlandse 

muziekvereniging kan een incidentele 

subsidie worden verstrekt van € 500,--. 

Voorwaarde hiervoor is dat de betreffende 

buitenlandse muziekvereniging gedurende 

het bezoek minimaal 1 optreden in 

Heemstede verzorgt.

Indien het beschikbare budget van € 7.000,-- 

onvoldoende is om alle ingekomen aan-

vragen te honoreren, zal door het college 

van burgemeester en wethouders een af-

weging worden gemaakt. Hierbij wordt prio-

riteit gegeven aan activiteiten die naar het 

oordeel van burgemeester en wethouders 

het meest duidelijk een verbinding leggen 

tussen de pijlers van het cultuurbeleid (cultuur-

educatie, cultuurbehoud en cultuurparticipatie) 

of tussen één van deze pijlers en andere 

beleidsterreinen. Aan activiteiten waar reeds 

in een eerder subsidiejaar een subsidie is 

verstrekt, wordt bij genoemde rangorde 

geen prioriteit gegeven.

Uw subsidieverzoek moet vóór 1 maart 2010 

(met deze indieningtermijn wordt overigens 

afgeweken van de in de Verordening 

subsidiëring Lokaal Culturele Initiatieven 

genoemde termijn van 1 februari 2010) bij 

de gemeente Heemstede ingediend te zijn.

Voor een aanvraagformulier betreffende een 

incidentele subsidie ten laste van het 

Budget Lokaal Culturele Initiatieven en/of 

voor nadere informatie over dit onderwerp 

kunt u zich wenden tot de heer Koen Siegrest 

van de afdeling Welzijnszaken, telefoon-

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

ksiegrest@heemstede.nl.

Kapvergunning(en)

Regelgeving

Er zijn kapvergunningen verleend voor:

Het kappen van 1 kastanje op het perceel Bronsteeweg 1, kadastraal bekend gemeente 

Heemstede sectie A. 03419. De boom wordt gekapt in verband met aantasting door de 

kastanjeziekte en de slechte vitaliteit. 

 Het kappen van 1 esdoorn op het perceel Meindert Hobbemastraat 34, kadastraal bekend 

gemeente Heemstede sectie A. 05303. De boom wordt gekapt omdat de boom te groot is 

geworden voor de relatief kleine voortuin en schade aan infrastructuur veroorzaakt.

Aan deze kapvergunningen is op basis van artikel 4.3.5 van de APV het volgende 

bijzondere vergunningsvoorschrift verbonden:

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

termijn afl oopt. Indien gedurende de bezwaartermijn een verzoek om voorlopige voor-

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

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf  3 februari 2010 zes weken ter inzage 

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

maken.

Bij besluit van 28 januari 2010 heeft de gemeenteraad de Verordening inrichting 

Antidiscriminatievoorziening Heemstede vastgesteld. 

De Verordening treedt op 1 februari 2010 in werking. De Verordening ligt voor eenieder 

kosteloos ter inzage op het gemeentehuis. De Verordening is ook digitaal te raadplegen op 

www.heemstede.nl onder “Bestuurlijke Informatie (RIS)”. 

Verwijdering fi etswrakken

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

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

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

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

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

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

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

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

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

telefoonnummer (023) 548 56 30.

Uittreksel 
bevolkings register (GBA)?

www.heemstede.nl

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 het Raadhuisplein 1. 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 13.00 uur 

kunt u, zonder afspraak, bij het Loket 

langs komen. U kunt ons ook bellen om uw 

vraag te stellen.

Loket Heemstede
Raadhuis, Raadhuisplein 1

Telefoon (023) 548 30 40

Openingstijden: maandag tot en met vrijdag 

van 09.00 tot 13.00 uur.

Aanpassing tijden vergunningparkeren 
achter raadhuis (sector L)
Het college van b&w wil het voor het (winkelend) publiek makkelijker maken om te parkeren op 

het parkeerterrein achter het raadhuis, Raadhuisplein 1 (sector L). Daarom heeft het college op 

12 januari 2010 besloten om de tijden waarop alléén met een vergunning mag worden geparkeerd, 

aan te passen.

De tijden van het vergunningparkeren in sector L zijn nu als volgt: maandag t/m donderdag van 

07.00 uur tot 10.00 uur.

24 uur per dag, 
7 dagen per week, 365 dagen per jaar

www.heemstede.nl



Burgemeester opent de middag

Themamiddag
politiek voor 55+

Heemstede - COSBO (de gezamenlijke Ouderenbonden), Wel-
zijn Ouderen Heemstede en het seniorenwerk van Casca nodi-
gen u uit om op dinsdagmiddag 16 februari in discussie te gaan 
met de politieke partijen in Heemstede. In verband met de Ge-
meenteraadsverkiezingen hebben de Politieke Partijen nieuwe 
verkiezingsprogramma’s opgesteld met prachtige plannen. 
Vindt u, als 55-plusser, dat thema’s die voor ouderen belang-
rijk zijn voldoende aan bod komen? Heeft de politiek de afge-
lopen 4 jaar haar beloften waar 
gemaakt? Wat wordt het be-
leid voor o.a. wonen, zorg, wel-
zijn, vervoer en veiligheid? Wel-
ke speerpunten zijn voor u als 
oudere inwoner van Heemstede 
belangrijk?
Burgemeester mw. drs. Mari-
anne Heeremans zal de middag 
openen. Gespreksleider is de 
heer R. Dinkelberg en aanslui-
tend is er een politiek café. 
locatie: Burgerzaal van het Raad-
huis, Raadhuisplein 1, Heemste-
de Tijd: 14.00 tot 16.30 uur – en-
tree gratis.
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Kieskompas
Heemstede - Vanaf heden 3 fe-
bruari, een maand voor de ge-
meenteraadsverkiezingen, kun-
nen inwoners van de gemeente 
Heemstede gebruik maken van 
‘Kieskompas’.
Dit is een digitaal stemadvies-
programma dat kiezers helpt 
te bepalen welke politieke par-
tij het beste aansluit bij hun ei-
gen politieke voorkeuren. Het 
Kieskomkpas is te raadplegen 
via de gemeentelijke website
(www.heemstede.nl).

Veel mensen weten niet pre-
cies welke concrete issues er 
in Heemstede aan de orde zijn 
en wat de standpunten daarin 
zijn van de Heemsteedse politie-
ke partijen. Kieskompas is een 
handig middel om een bewus-
te keuze te maken. Kieskom-
pas is een digitaal stemadvies-
programma dat kiezers helpt te 
bepalen welke partij het beste 
aansluit bij hun eigen politieke 
voorkeuren. Dit gebeurt via der-
tig stellingen. 

De uitslag is géén stemad-

vies voor één partij, maar geeft 
de positie van de kiezer in het 
landschap van politieke partij-
en weer.
Het is dus een soort kompas, 
waarbij duidelijk wordt wel-
ke partij het dichtst bij de kie-
zer staat en waarmee deze zelf 
een definitieve keuze kan be-
palen. Het Kieskomkpas is van-
af vandaag te raadplegen via de 
gemeentelijke website (www.
heemstede.nl).

Speciale verkiezingsru-
briek op www.heemstede.nl
Het Kieskompas is opgenomen 
binnen een speciale verkie-
zingsrubriek op de gemeente-
lijke website. Hier is verder uit-
gebreide informatie beschikbaar 
over de deelnemende politieke 
partijen en hun verkiezingspro-
gramma.

Bovendien kunnen burgers via 
de nieuwsbriefservice Heem-
stedeMail en de groep Heem-
stedeConnect op LinkedIn au-
tomatisch per e-mail geïnfor-
meerd worden over de gemeen-
teraadsverkiezingen. Ook kun-
nen zij hier politieke ‘tweets’ via 
Twitter volgen. 

Onder invloed
Bennebroek – Surveillerende 
agenten controleerden maan-
dagnacht jl. rond 00.30 uur op 
de Rijksstraatweg de bestuur-
der van een auto. Het bleek een 
48-jarige man uit Heemstede die 
onder invloed was van alcohol. 
Bij een blaastest bleek hij boven 
de norm te zitten.
De man is aangehouden en mee-
genomen naar het bureau. Daar 
is proces-verbaal tegen hem
opgemaakt.

Kerkdienst 
Protestantse 
Gemeente
Heemstede - Zondag 7 febru-
ari: Pinksterkerk: 10.00 u. ds. 
Pieter Terpstra, Kinder-Anders-
dienst, Spiegeltent en Reflec-
tion, met crèche. Oude kerk: 
geen dienst.
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Heemstede heeft nu één centraal meldpunt voor het melden 
van gevaar en schade op straat en van bijvoorbeeld van-
dalisme en geluidshinder.

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

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

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

Meldingen worden in principe binnen één week afgehandeld.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

vindt doorschakeling plaats naar een telefoonbeantwoorder.

Meldpunt overlast Bezwaar maken of uw mening/zienswijze kenbaar 
maken 

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

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

Beroep
U kunt, als u belanghebbende bent, op grond van de Algemene wet bestuursrecht beroep aanteke-
nen bij de rechtbank Haarlem wanneer u in een voorfase zienswijzen heeft ingediend of wanneer u 
niet 
ver weten kan worden geen zienswijzen te hebben ingediend. Richt uw beroepschrift binnen zes 
weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd aan: Rechtbank Haarlem, sector bestuurs-
recht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een beroepschrift moet zijn ondertekend en zijn voorzien 
van naam en adres, datum, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt en de 
reden van beroep. Bij het beroepschrift moet zo mogelijk een afschrift van het besluit waarop het ge-
schil 
betrekking heeft, worden overlegd.
 
Ter inzage
Stukken liggen gedurende openingstijden ter inzage in de het raadhuis, Raadhuisplein 1. De stukken 
zijn tevens in te zien in de gemeentelijke openbare bibliotheek (Julianaplein 1). 
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