Gemeentenieuws
zie
achterpaGina

2 februari 2011

tel. 0297-368671

Fax 0297-342900

5

STOMERIJ EN
WASSERIJ
depot
SIGAREN
SPECIAALZAAK
PAUL MANS
Zandvoortselaan 157
Heemstede
Tel. 023-5242809

De Nieuwe Akker omgeploegd.

Verse groente uit de moestuin
van buitenplaats Leyduin
regio - Een buitenplaats als
Leyduin had vroeger een groetentuin waarvan de opbrengst
voor eigen gebruik was. De Van
Lenneps groeiden er mee op.
Straks kan met weer eten van
de groenten zoals die vroeger
geteeld werd op Leyduin. Jan
Kuiper, directeur Noord-Hollands landschap dat het Landgoed Leyduin en naastgelegen
Vinkenduin en Woestduin beheert, ontving dinsdagmiddag in
het koetshuis de vrijwilligers van
De Nieuwe Akker. Aanleiding
was het verzoek van de Nieuwe Akker om een nieuwe invulling te geven aan de voormalige moestuin. Sinds de jaren 80
van de vorige eeuw is de moestuin van Leyduin niet meer in gebruik. Sindsdien liggen de gebouwen er vervallen bij en wordt
de binnenruimte als ruig grasland beheerd. Hij legde even uit
dat de moestuin een puzzelstuk
is in het organisch geheel. Grond
leefbaar te maken voor een groot
publiek met veel vrijwilligers als

de ambassadeurs. De Nieuwe
Akker wil op een duurzame wijze
de moestuin exploiteren en heeft
een tuinman, Erik de Keulenaar,
gevonden die op biologisch-dynamische wijze gaat werken. De
Nieuwe Akker wil door kleinschalige tuinderijen op te zetten aan de randen van Haarlem, bewoners van de regio de
mogelijkheid bieden om groenten, dichtbij huis geteeld, te kunnen eten. Vrijwilligers hebben de
bramen gerooid, zwaar werk, het
land ligt er nu omgeploegd bij en
krijgt straks weer het aanzicht
van eeuwen terug.

gelegenheid om direct betrokken te zijn bij de teelt van hun
groenten en fruit, brengt ze in
contact met de seizoenen, de
grond en met elkaar. De prijs van
de groenten die wekelijks opgehaald worden van de akker of
van een ophaalpunt blijft laag,
want er is geen tussenhandel en
er zijn nauwelijks vervoerskosten. Zo wordt het eten van biologisch- dynamische groenten
voor iedereen bereikbaar. Op
speciale dagen kunnen deelnemers ook vrijwillig meehelpen op
het land.
Dinsdagmiddag tekenden direc-

Vernieuwende economie
Bij de tuinderijen van de Nieuwe Akker worden klanten deelnemers van de tuin. Zij nemen
wekelijks een deel van de oogst
af. Ze betalen hiervoor in het
voorjaar vooruit voor het hele jaar. Hiermee is het basisinkomen van de tuinder gewaarborgd evenals zijn afzet. Het
geeft stad- en dorpsbewoners

Ondertekening door Martha van
der Most en Jan Kuiper.

teur Noord-Hollands landschap,
Jan Kuiper de overeenkomst met
de voorzitter van de Nieuwe Akker, Martha van der Most op de
omgeploegde grond. Met applaus van de buren, de bewoonsters van het Tweelinghuis, de
buren van het Koetshuis, leden
van Noord-Hollands Landschap,
boswachters, vrijwilligers van de
Nieuwe Akker en de tuinman
Erik de Keulenaar die verwachtingsvol uitkijkt naar de eerste
zaaidag.
Voor meer informatie en aanmelden kunt u mailen naar:
stdenieuweakker@gmail.com
of contact opnemen met bestuurders van de Nieuwe Akker: Martha van der Most 0235313049 en Marlies Pierrot 0657436273.
ton van den Brink
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Zestig jaar Kinderboerderij, Burgerlijke
vier dat vast mee!
Stand
Heemstede - Wat herinner jij je
nog van de kinderboerderij toen
je twee was? Drie? Begint er bij
vijf al wat te dagen? Of bij zes?
Dat komt misschien omdat je er
thuis wel eens een foto van gezien hebt. Met een geitje of een
hangbuikzwijn, of misschien wel
met een lama die je zo in je gezicht kon spugen. Enig idee waar
die foto nog te vinden is? Tijd
om oude fotoalbums eens na te
kijken. Het is best leuk om te
doen. Oude herinneringen ophalen van die goeie oude kinderboerderij. Iets oudere kinderen, acht of negen jaar, kwamen
er veel in mei met een schoolreisje en daar werd vroeger ook
al veel gefotografeerd. Hartstikke leuke reisjes, hartstikke leuke foto`s, hartstikke leuke herinneringen die de Kinderboerderij nu zoekt. Van het plezier
dat kinderen hadden. Ook die
gehandicapte kinderen waar je
van de gezichtjes af kan lezen
hoe ze genoten. Wie maakte er
de bokkesprongen? Opa of de
bok? Wie rende zo hard achter je
aan? De haan of de pauw? Elke
maand heeft zijn bekoring en dat
helemaal voor die kinderboerderij in het frisse groen van het
vroege voorjaar, het groen van
de zomer, de uitbundige kleurexplosie van de herfst of het
verstilde beeld van een winterse kinderboerderij. Ga op zoek
naar dat moois dat nog opgesla-

Heemstede
(vanaf 13 t/m 20 januari 2011)

Huwelijken:
R.J. Timmerman & H. van
Saarloos
Geboorte:
Geen geboortes deze periode.

Groene gasten
dagelijks op
bezoek

gen ligt in dat fotoalbum, dat super 8 filmpje dat je al op schijfje
hebt gezet, de video die iedereen
zo vertederend vindt. De mensen van de Kinderboerderij weten er wel weg mee. Ze gaan er
een boek van maken. Een boek,
zo mooi dat ze over zestig jaar
weer net zo vertederd zitten te
kijken als nu bij het doorbladeren van oude albums, of nog erger! In de loop van dit jaar wordt
er in het bezoekerscentrum een
jubileumtentoonstelling gehouden, waarin een selectie van de

Dichtstorten
Dichtstorten is een open
podium voor dichttalent.
Wilt u ook een eigen gedicht in de Heemsteder publiceren, dan kunt u dit emailen naar dichtstorten@
yahoo.com.
Per post kan ook: de
Heemsteder, Visserstraat
10, 1431 GJ Aalsmeer.
Inzendingen van foto´s kunnen niet worden geplaatst.

Oude liefde
Die twee rode blosjes
Blonde haren zo losjes
En dat zwevende blauw
In die ogen van jou
Kan ik nooit meer vergeten
Dat mag je wel weten.
Maar destijds zag ik dra
Jou, verouderd in Ma!
Ik beschermde mijn IK
Voor die heersende blik.
Jack Voermans

Getuigen gezocht

Overval op
benzinestation

Heemstede – Een benzinestation aan de Heemsteedse
Dreef is woensdagavond 26
januari rond 20.55 uur overvallen door twee mannen.
Onder bedreiging van een
vuurwapen moest de medewerker geld afstaan. De overvallers zijn er rennend vandoor gegaan over de Heemsteedse Dreef en daarna is
de looprichting onbekend.
De politie is een uitgebreid
onderzoek gestart. Getuigen
die nog geen contact hebben
gehad met de politie maar
wel informatie hebben die de
politie kan helpen bij dit
onderzoek, worden verzocht
contact op te nemen met
de recherche in Haarlem via
0900-8844.

foto`s, filmpjes en video`s gepresenteerd worden.
Zoek de zoete herinneringen op
en stuur al die foto`s, verhalen en
video`s op naar:
Marijke Popping, Prof. Asserlaan, 2015TK Heemstede, of per
e-mail naar de beheerster van de
Kinderboerderij:
ingrid-schenk@live.nl
Alle inzenders krijgen hun beeldmateriaal of dvd na het verschijnen weer terug.
Ton van den Brink

Heemstede – Barbara Jansen, wonend aan Amer in
Heemstede, heeft elke dag
gasten te eten. Niet aan tafel, wel buiten en de gasten
zijn halsbandparkieten. De
opvallend groene foto’s zijn
oorspronkelijk afkomstig uit
tropisch Afrika en Zuid-Azië
maar zijn naar Europa gehaald als volièrevogel. In de
loop der jaren is een aantal
van deze parkieten ontsnapt.
De groene exoten bleken verrassend goed te kunnen aarden in ons land en zijn met
hun tropische kleuren en opvallende lokroep eigenlijk
best een welkome aanwinst.
Ze worden steeds vaker gespot.
Heeft u ook bijzondere gasten in de tuin?
Mail uw foto naar: redactie@
heemsteder.nl

van 1930
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Okki in de klas op Icarus De voorpagina van...
3 februari 2010
Heemstede – Het karakter Okki, van het educatieve magazine Okki, komt tot leven. Hij bezoekt vanaf januari tot en met
maart 25 scholen in heel Nederland en leert kinderen uit groep
3,4 en 5 spelenderwijs hoe zij bewust met het milieu om kunnen
gaan. Op woensdagmorgen 2 februari is Okki te gast geweest bij
basisschool Icarus in Heemstede in de klas van juf Grietje en
juf Willemijn. Het project ‘Okki in
de klas’ is een initiatief van Blink
Uitgevers.
Okki reist met zijn raket door de
ruimte en komt samen met Bik
op allerlei planeten. Nu bezoekt
hij van januari tot en met maart
de planeet aarde. Met zijn raket
maakt Okki een grootse entree
in de klas op basisschool Icarus. Hier vertelt Okki spelenderwijs aan de kinderen wat het belang is van zuinig omgaan met
water en stroom. Er wordt gezongen en gedanst op het nieuwe Okki-liedje “Jullie Aarde”, gecomponeerd door Tjeerd Oosterhuis. De kinderen kunnen met
Okki op de foto en om de boodschap door te geven aan de ouders maken de kinderen een
mooie knutsel, die thuis het gezin bij de kraan, wc, tv en licht-

schakelaar herinnert aan: “Stop
dit kan op!”
Jantine van Galen, Blink Uitgevers: ‘Het is belangrijk dat kinderen op jonge leeftijd al in aanraking komen met duurzaamheid en dat ze leren waarom we
zuinig moeten zijn op de aarde.
Wat je als kind leert, raak je immers nooit meer kwijt. Het karakter Okki kan als geen ander
de kinderen - en hopelijk daarmee ook een beetje de ouders op aansprekende wijze de boodschap over duurzaamheid overbrengen.’

Heemstede – Aan het einde van ieder jaar blikken veel
nieuwsbladen terug. Een heel jaar passeert dan de revue
met foto’s en een greep uit de meest spraakmakende artikelen. De Heemsteder gooit het over een andere boeg.
Van ons geen jaaroverzicht, maar zo nu en dan een terugblik op de voorpagina van precies 12 maanden terug.
Deze week: 3 februari 2010.

Over Icarus
In 1990 is Algemeen Bijzondere basisschool Icarus opgericht
door een groep ouders en leerkrachten die het vooral belangrijk vonden om verbetering in
basisonderwijs door te voeren.
Voorop staat respect, het begrip
en de liefde in de omgang met
kinderen. En als vanzelf hieruit
volgend: prikkeling van interesse
op een manier die kinderen aanspreekt. Icarus heeft gekozen
voor dit onderwijs met het bewustzijn van het feit dat dit veel
tijd en energie vergt. De school
is gevestigd op het oudste duin
van Heemstede.

Bodo en het oerwoudconcert
haal binnen. Tegen het einde van
de voorstelling worden boomwhackers (plastic buizen met verschillende toonhoogtes) aan de
kinderen uitgedeeld en vormen
zij samen met het Rubens Quartet en dirigent Sybrand van der
Werf het Oerwoudorkest. Na een
korte ‘repetitie’ wordt een stuk
van de componist Komitas uitgevoerd, in grote bezetting! Het
Rubens Quartet maakt er samen
met de kinderen een feestje van.
Zondag 13 februari aanvang
12.00 uur Het Oude Slot, ingang
aan de Ringvaartlaan, Heemstede. Toegang: 12,50 euro/vrienden 10 euro/kinderen 7,50 euro.
Reserveren www.podiumoudeslot.nl of 06-13133626.

Amokmaker uit Bennebroek
Regio - Donderdag 28 januari,
rond middernacht, toog de politie naar een horecazaak aan de
Haarlemse Zijlsingel. Een 17-jarige jongen uit Bennebroek
was door beveiligingspersoneel
uit de zaak verwijderd en werd
vastgehouden totdat de politie
kwam. De agenten namen de
jongen over, die nog steeds erg

onrustig was en verbaal agressief. Hij is overgebracht naar een
politiebureau en ingesloten voor
verhoor.
Later is de jongen opgehaald
door zijn vader, waarna hij opnieuw de benen nam. Hij kon
echter opnieuw worden aangehouden omdat hij in zijn dronken
bui behoorlijk stampij maakte.

Hervormde Gemeente Bennebroek
Bennebroek – PKN, Binnenweg 67 te Bennebroek houdt dienst
aanstaande zondag 6 februari: Om 10 uur ds. W.M. Schinkelshoek.

Heemstede - De computer is helemaal ‘ingeburgerd’ in
ons bestaan. Brieven schrijven,
emailen, een presentatie maken,
digitale foto’s opslaan en bewerken zijn voor veel mensen dagelijkse kost. Heeft u die stap al
genomen om computerlessen te
volgen? Of twijfelt u nog? Wilt u
graag wat meer weten van speciale programma’s? Dat kan in
één van de computercursussen
van Casca. In de maand februari
starten de volgende cursussen:
Kennismaking met de
PC – basis
Naast de werking van de computer en populaire toepassingen
als internet en email is er natuurlijk ook aandacht voor Word
(tekstverwerking) en kunnen evt.
andere toepassingen als Excel
behandeld worden in deze basiscursus. De cursus van 4 lessen van docent Hans Akke start
op maandag 14 februari van
19.30 tot 22.00 uur.

Podium Oude Slot
Heemstede - Ook dit jaar presenteert Stichting Kamermuziek
haar traditionele kinderconcert,
deze keer in de vorm van een
muzikaal verhaal voor kinderen
van 6 tot 9 jaar. Het concert is op
zondag 13 februari in het Oude
Slot te Heemstede en heeft de
naam Bodo en het oerwoudconcert. Wie wil er niet samen met
het Rubens Quartet muziek maken? Gebaseerd op de schilderachtige kinderboeken over het
aapje Bodo van Hans de Beer
en Serena Romanelli, creëert het
Rubens Quartet samen met verteller Sybrand van de Werf een
interactieve muziekvoorstelling
voor kinderen (6-9 jaar). De muziek staat centraal en ‘trekt’ de
kinderen als het ware het ver-

Allemaal
digitaal

Bijenramp
‘Weer vandalisme op Kinderboerderij’ kopte de Heemsteder
vorig jaar op 3 februari. Werd in januari vorig jaar al een groot aantal bijen gedood omdat iemand strobalen op de bijenkasten gooide, begin februari maakte een brand het nog rampzaliger. Imker
Lemmers, die de bijen houdt op de kinderboerderij, verliest in de
vuurzee tienduizenden bijen. Bijenkasten zijn compleet vernield.
Imker Lemmers is zo teneergeslagen dat hij er de brui aan wil
geven. Patissier Tummers bedenkt een ludieke actie om te helpen. Door de verkoop van bijtjes uit de banketbakkerij wordt geld
bijeen gebracht.
Later in het jaar pakt de politie twee meisjes op (16 en 18 jaar oud)
uit Haarlem en Vogelenzang. Zij hebben de brand aangestoken...

Zin om te
zingen?

Heemstede – Een aantal
enthousiaste dames (55+)
zingt 1 x per week met elkaar in het koor de Heemstem. Zij repeteren in het
mooie kerkje, in de stijl van
de Amsterdamse school,
aan de Postlaan op woensdagochtend van 10.00 tot
12.15 uur. Het repertoire
is licht klassiek en traditioneel. Gezongen wordt in
het Frans/Duits en Engels.
Zingt u graag, geschoold
of ongeschoold, doe mee!
Inlichtingen bij Julia H.M.
Olk, tel. 023-5284809.

Maak je eigen
Valentijnskaart
Heemstede - Bij de woensdagmiddagclub op woensdag 9 februari gaan de kinderen zelf Valentijnskaarten maken. De club is
voor kinderen van 5 – 10 jaar en
is van 13.30-15.15 uur bij Casca
in activiteitencentrum de Molenwerf, Molenwerfslaan 11, Heemstede. Ze kunnen hier knutselen, maar ook meedoen met een
spel of buiten spelen. Kosten per
keer zijn: 3,50 euro, een kaart
voor 10x kost 30,00 euro. Graag
per keer van tevoren aanmelden:
023-548 38 28 – kies 1.
Meer informatie: www.casca.nl.

Word – basis
Gestart wordt met de grondbeginselen van het tekstverwerken.
Daarna komen aan bod: werken
met meerdere documenten tegelijk, schermweergave, lettertypen en opmaak, knippen, plakken, kopiëren, pagina-instelling,
tabs, enz. Basiskennis van Windows is belangrijk. De cursus
van 4 lessen van docent Michael
van Balen start op woensdag 16
februari van 19.00 tot 22.00 uur.
Excel voor beginners
Excel is een rekenprogramma,
waarmee u op een eenvoudige manier ingewikkelde berekeningen kunt maken. Of het nu
de meterstanden zijn, uw huishoudboekje of de financiële administratie van uw vereniging,
het is heel handig! Er wordt veel
ge-oefend op het opmaken van
cellen en getallen, formules en
koppelingen, basisfuncties en
grafieken.
De cursus van 4 lessen van docent IJf de Jong start op donderdag 17 februari van 19.00 tot
22.00 uur.
Windows – basiscursus 55+
Met Windows kunt u programma’s uitvoeren. Maar ook programma’s beheren, muisgebruik,
knippen, kopiëren, plakken komen in deze cursus van 5 lessen
van docent Ed Bunschoten aan
bod. De cursus voor senioren
is een verdieping van de kennismakingscursussen met meer
ruimte om te oefenen en om
vragen te stellen. De start is op
maandag 28 februari van 13.00
tot 15.30 uur.
Alle computercursussen zijn bij
Casca in de Luifel, Herenweg
96, Heemstede. Opgeven kan op
werkdagen tussen 9 en 12 uur,
tel: 023-548 38 28-1.
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Nieuwe trends
voor
het voorjaar

Ricksons, duurzame jeans
in Grote Houtstraat
Regio – Limegroen en wit,
twee kleuren die van een somber, donker en naargeestig interieur aan de Grote Houtstraat
145 in Haarlem een jonge hippe winkel maken, waar iedereen tussen 18 en 40 zich direct
thuisvoelt. Een winkel interieur
van steigerhout, eerlijke ijzeren stangen en tweedehands
paspoppen met een face-lift en
cosmetische make-over, waarmee ze er weer fris bijstaan in
limegroen in de lichte winkel.
Echt een modewinkel voor 18
tot 35, 40 met alle modemerken
die verantwoord geproduceerd
worden in Turkije en Amerika. Skinny jeans, wide fit, casual fit in alle kleuren van zwart
tot blauw gebleached, tot bijna
wit. Merken die u bij Ricksons
vindt zijn Knowledge cotton, J.
Lindeberg, Mud Jeans, Alternative Apparel, Lotus Jeans en
nog meer…Jacks, jasjes, overhemden, polo`s en bijzondere
schoenen, dat maakt nieuwsgierig.
Er staan ook heel exclusieve
schoenen uit Burkina Faso, een

West-Afrikaans land, ook wel
het Land van de Eerlijke Mensen genoemd. Exclusief in Nederland. Helemaal van leer, een
vlotte look en in heel veel kleuren. Duurzaam gemaakt door
mensen die niet opgejaagd
worden en een eerlijke boterham verdienen. Daar is de eigenaar van Ricksons nogal gevoelig voor. Zo mogen bij Rick
de grondstoffen van jeans en
zijn inrichting van de zaak allen
maar duurzaam zijn.
Rick Agterhof, net 19 jaar maar
al met de nodige ervaring in
jonge mode. Hij werkt vanaf
zijn vijftiende in modezaken na
schooltijd en in vakanties. Van
huis uit al ondernemend. Hij
heeft afgelopen jaar zijn studie ondernemen manager afgerond. Klaar om zelf te beginnen. Zaterdag opende de winkel Ricksons in de Grote Houtstraat 145 de deuren.
Neem maar gauw een kijkje in
die mooie aanwinst in de Grote Houtstraat van Ricksons van
Ricks lime – groen.
Ton van den Brink

Heemstede - Iedereen wordt
vrolijk van het voorjaar! Bij Shoeby Fashion in Heemstede kun
je nu al terecht voor de eerste
trends op voorjaarsgebied. Ook
is er een leuke voorjaarsactie
voor alle klanten gestart waarmee je het voorjaar letterlijk in
huis haalt! Bijvoorbeeld acht weken lang verse tulpen thuisbezorgd door aangesloten bloemisten van Bloemenbureau Holland.
Tot en met 12 februari ontvangt
iedere klant bij Shoeby een actievoucher bij aankoop. Met de
unieke actiecode op deze voucher maak je kans op mooie prijzen! Ga met je actievoucher naar
shoebyfashion.com/tulpen, vul
de unieke code in en wie weet
ben jij de gelukkige winnaar!
Prijzen voorjaarsactie
De hoofdprijs is een geweldige
voorjaarsreis naar Turkije t.w.v.
750.- euro. In samenwerking
met Bloemenbureau Holland
is vijf keer een tweede prijs tot
stand gekomen. Namelijk acht
weken lang verse tulpen thuisbezorgd! De derde prijs bestaat
uit drie keer 100.- euro shoptegoed bij Shoeby.
Twee keer per week worden de
nieuwste fashion-items aangeleverd. Daarnaast biedt Shoeby
een uitstekende service en mode voor een vriendelijke prijs. De
dameslabels Zoï en Eksept vind
je exclusief bij Shoeby. Voor heren zijn er de eigen labels Third
Republic en Cult Edition. Ten
slotte zijn er voor de kids de eigen labels Jilly & Mitch (maten 92 t/m 176). Daarnaast heeft
Shoeby een uitgebreid assortiment basics, jeans en accessoires.

Voorjaar in de
Gierstraat!

Regio - Nencies lingerie in de
Gierstraat te Haarlem is een
fijne winkel, deskundig advies
wordt gegeven door zeer ervaren dames (allemaal al jaren werkzaam bij Nencies) en
de collecties zijn prachtig. Het
begint al voor de etalage waar
al een gedeelte van de badmode 2011 in te bewonderen
is. Grijs/blauw met spierwit uit
Italië.
De badmode is bijzonder charmant en vrouwelijk en wordt
alweer volop verkocht. Volgens Nancy zijn haar klanten
de winter zat en boeken begin
februari toch een reisje naar
de zon. Het mooie merk Roidal
bekend van de ‘overslag’ badpakken en bikini’s (kleden altijd slank af) zijn er in lila, rodekool, paarstinten en dan
dégradé, dat wil zeggen dat
de kleuren prachtig in elkaar
overlopen. Ook de pijpassende pareo’s zijn dan overlopend
in kleur wat echt heel erg mooi
bij elkaar past.
Maryan Mehlhorn de bekende Duitse badmode ontwerp-

ster heeft dit voorjaar een scala aan kleur waarvan de eerste
series binnen zijn. In de eerste
week van februari komen de
badmode collecties van Marlies Dekkers binnen.
De Valentijnslingerie is al gearriveerd in - natuurlijk - de
kleur rood.
Van het bekende Franse lingerie merk Lise Charmel rood
met zwart kant en heel bijzonder afgewerkt.
Op het ogenblik loopt de
beenmode heel erg goed, het
merk Marc Marcs met z’n 70
denier kousen is een must have in deze tijd van het jaar.
Warme pyjama’s en heerlijke kwaliteit fleece badjassen
en huispakken zijn er volop
bij Nencies. Zeker tot half februari heeft Nencies nog uitverkoop. Badmode met 50%
korting en heel veel lingerie
aantrekkelijk geprijsd! Lingerie van cup A t/m cup H! Badmode maat 36 t/m 52. Nencies
wie kent het niet? U bent van
harte welkom!
Gierstraat 77, Haarlem.

Goochelaar aan tafel bij
pannenkoekrestaurant
Heemstede – Pannenkoekrestaurant De Konijnenberg bestaat
35 jaar. Om dat te vieren presenteert goochelaar Janse elke zaterdag in februari en maart diverse goochelkunsten aan tafel.
Tijd: van 17.30 – 18.30 uur. Geen
extra kosten, reserveren gewenst. Herenweg 33, Heemstede, tel. 023-5848096.

‘ Fashion Week’ verwent Sanne uit Heemstede
Heemstede - Op 28 januari jl. vervulde wensstichting ‘De Oppepper’ uit Abcoude de allerliefste wens van Sanne Taams
(26) uit Heemstede. Sanne heeft een chronische aandoening
en Sanne had wel een Oppepper verdiend volgens haar buurman, zodat ze krachten op kan doen voor de toekomst en even
de zorgen kunnen vergeten. De vrijwilligers van Wensstichting ‘De Oppepper’ hadden zich volledig inzet om de crème de
la crème van mode te regelen: het Amsterdam International
Fashion Week.
Sanne heeft kanker en is een
positief mens. Ze is dol op mode en ze wilde een keer samen
met haar moeder en een vriend
aanwezig zijn en backstage lopen bij een modeshow. De Oppepper had deze wens aan de
stichting Amsterdam International Fashion Week voorgelegd en
het hele personeel heeft zich enthousiast op deze wens geworpen.
Bij damesmodewinkel Yaya in
Heemstede mocht Sanne kiezen uit een vooraf gekozen selectie van 3 setjes. Bij de winkel

werd Sanne en haar gezelschap
opgehaald, zoals het hoort bij
een topmodel, door een limousine van Crystal Limousine Service. Ze werden vervoerd naar de
13e wintereditie van het Amsterdam International Fashion Week
(AIFW) 2011. Amsterdam stond
dan geheel in teken van mode.
Zoals altijd was er een officieel
catwalkprogramma met getalenteerde jonge en gevestigde ontwerpers en een openbaar Downtown programma.
Sanne mocht backstage tijdens
de shows komen kijken en kreeg

ook professionele metamorfose,
beschikbaar gemaakt door het
personeel van AIFW en ‘De Oppepper’. Ze was dan spectaculair
mooi aanwezig bij de show van
Addy van de Krommenacker, bekend van zijn elegante klassiek
mooie kleren. Om deze mooie
wens af te ronden, ging het gezelschap eten bij de leukste eetplek van Amsterdam, Restaurant
Proef, waar vrolijke eetconcepten en Sanne’s favoriete cocktail
op het menu stonden.
Stichting ‘De Oppepper’ organiseert verwendagen voor chro-

nisch zieken in de regio’s Hilversum, Amsterdam en Utrecht.
Wij vervullen individuele en persoonsgerichte wensen van chronisch zieke mensen en hun sociale omgeving. Even alle sores vergeten, één Oppepperdag
niet ziek zijn! De Stichting verzorgt een moment van aandacht

en vreugde aan kinderen én volwassenen met een chronische
ziekte, niet vallend onder verstandelijke of lichamelijke handicap, ongeacht de soort ziekte,
ongeacht de leeftijd of de te verwachten levensduur.
U kunt zich aanmelden via:
www.deoppepper.nl
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Verkiezingen Provinciale Staten
Aftrap promotie verkiezingen
Provinciale Staten

Regio - Woensdag 25 januari jl. is de verkiezingswebsite van
de provincie Noord-Holland online gegaan. Op de site, www.
noord-holland.nl/statenverkiezingen staat informatie over Provinciale Staten, over de verkiezingen,
over de verkiezingscampagne en
natuurlijk ook diverse linken naar
relevante websites. De informatie
op de site wordt regelmatig aangepast en voorzien van actuele
informatie. Zo is vanaf 2 februari
Kieskompas via deze site te raadplegen en vanaf 16 februari Kieskompas in Beeld (en geluid).

Kieskompas vanaf 2 februari
te gebruiken
De provincie Noord-Holland
biedt de inwoners van de provincie het hulpmiddel van Kieskompas en Kieskompas in Beeld
aan om tot een afgewogen keuze te komen. In Noord-Holland
doen twaalf politieke partijen
mee aan de verkiezingen. Hiervan zijn drie partijen nu nog niet
vertegenwoordigd in de Staten.
Kieskompas is vanaf 2 februari a.s. beschikbaar en Kieskompas in Beeld (en geluid) voor
mensen met een beperking van-

af 16 februari a.s. Beide hulpmiddelen zijn vanaf die data via de
verkiezingssite van de provincie
Noord-Holland www.noord-holland.nl/statenverkiezingen bereikbaar.

Na de verkiezingen
Maandag 7 maart a.s. wordt de
definitieve zetelverdeling van Provinciale Staten door de burgemeester van Haarlem bekend gemaakt.
Woensdag 9 maart is de laatste
vergadering van de ‘oude’ Staten
en wordt er afscheid genomen
van de vertrekkende statenleden.
Politieke Partij
VVD
PvdD
PvdA
CU-SGP
CDA
ONH
SP
PVV
GroenLinks
De Groenen
D66
50Plus

Donderdag 10 maart is de eerste vergadering van de ‘nieuwe’
Staten en worden de statenleden
geïnstalleerd.
Maandag 23 mei kiezen de statenleden in alle provincies in Nederland de leden van de Eerste
Kamer.

Wie doen er mee
Op de verkiezingssite van de provincie vindt u een link naar de
kandidatenlijsten die maandag
24 januari openbaar zijn gemaakt.
De politieke partijen en hun lijsttrekkers die meedoen met de verkiezingen van 2 maart zijn:
Lijsttrekker
Elisabeth Post
Bram van Liere
Tjeerd Talsma
Johan Kardol
Jaap Bond
Jeff Leever
Remine Alberts
Hero Brinkman
Titia van Leeuwen
Khaled Sakhel
Joke Geldhof
Kees de Lange

Verkiezingssite provincie online
Regio – Woensdag 26 januari is
de verkiezingssite van de provincie Noord-Holland de lucht
in gegaan. De site wil de NoordHollandse burger behulpzaam
zijn op 2 maart goed geïnformeerd zijn of haar stem te kunnen uitbrengen.
Hoe helpt de site de kiezer? Hoe
breng ik mijn stem uit, kies ik alleen voor een partij of kan ik ook
een stem uitbrengen op een bepaalde persoon.?

Twaalf partijen nemen deel aan
de statenverkiezingen. Wie zijn
die partijen, welke mensen staan
op hun lijsten, wie zijn de lijsttrekkers en wat willen ze met
Noord-Holland?
De rubriek ‘veelgestelde vragen’
neemt de bezoeker mee langs
voor de hand liggende én totaal
ongedachte vragen en onderwerpen over stemmen, partijen
en verkiezingen.
En dan zijn er nog de links naar

sites die een relatie hebben met
de verkiezingen zoals o.m. Kieskompas. Kieskompas geeft de
bezoeker advies over partijen
op basis van vooraf aangegeven stellingen en onderwerpen.
Kieskompas is vanaf 2 februari
in de lucht en vanaf die datum
dus ook vanaf de verkiezingssite bereikbaar.
Kijk op: www.noord-holland.nl/
web/Projecten/Statenverkiezingen.htm

Schoonmaakactie met WassilaHachchi en Joke Geldhof.

“Provinciale politiek
moet glashelder!”
Regio - D66 Noord-Holland wil
meer transparantie in de statenpolitiek. Daarom heeft lijsttrekker Joke Geldhof op vrijdagochtend 21 januari de ramen van het
provinciehuis gelapt, onder het
motto: meer inzicht, meer uitzicht! Deze symbolische actie
voerde zij samen met D66 Tweede Kamerlid Wassila Hachchi.
“Als de ramen schoon zijn, kan
de burger naar binnen kijken. De
besluitvorming moet transparant
zijn”, aldus Joke Geldhof, fractievoorzitter en lijsttrekker van D66
Noord-Holland, “ook kunnen
de statenleden dan beter naar
buiten kijken om te zien wat er
speelt in Noord-Holland. De inbreng van inwoners en ondernemers is belangrijk voor goed beleid.”
Wassila Hachchi, Tweede Kamerlid voor D66, sluit zich daarbij aan: “Een transparante overheid is zowel landelijk, provin-

ciaal als lokaal belangrijk. De
overheid is er voor de inwoners.”
De besluitvorming rond het
Wierringerrandmeer, de Westfrisiaweg en de Bloemendalerpolder laat zien dat het gebrek aan
transparantie groot is. Ook rond
dossiers als investeringsfondsen,
cultuureducatie en jeugdzorg wil
de mist maar niet optrekken.
Na vier jaar oppositie vindt D66
dat de politiek in de provincie
Noord-Holland ANDERS moet.

Stemwijzer voor
ondernemers gelanceerd

Regio - Ondernemers kunnen vanaf nu via www.ondernemersstem.nl bepalen naar welke politieke partij hun voorkeur
uitgaat voor de Provinciale Statenverkiezing in Noord-Holland
(2 maart). Aan de hand van 25 stellingen over onderwerpen
die van belang zijn voor het bedrijfsleven kunnen zij de standpunten van verschillende politieke partijen met elkaar vergelijken. Ook vindt er op donderdag 17 februari Het Grote Lijsttrekkersdebat in Noord-Holland plaats.

Elisabeth Post.

Jeanine Hennis.

Ankie Broekers.

Topvrouwen bij VVD Kennemerland
Regio – Op maandag 28 februari organiseert VVD
regio Kennemerland een avond met drie vrouwelijke sprekers. Het thema is de naderende verkiezingen voor Provinciale Staten en Eerste Kamer.
Elisabeth Post (lijsttrekker VVD NH), Jeanine Hen-

nis (Tweede Kamerlid) en Ankie Broekers (Eerste
Kamerlid) zijn uitgenodigd. Zowel VVD-leden als
niet-leden zijn welkom. Aanvang: 20.15 uur, locatie: gemeentehuis Bloemendaal aan de Bloemendaalseweg 158 Bloemendaal. Zaal open: 19.45 uur.

VNO-NCW West en MKB-Nederland, regio Noord Holland,
willen ondernemers met de
stemwijzer en het lijsttrekkersdebat wegwijs maken in de verkiezingsprogramma’s. De werkgeversorganisaties vinden de Provinciale Verkiezingen van regionaal en nationaal belang en roepen ondernemers op om naar de
stembus te gaan op 2 maart.
De stemwijzer is ontwikkeld door
VNO-NCW West en MKB-Nederland, regio Noord Holland.
De stellingen van de stemwijzer
gaan onder meer over de herstructurering van bedrijventer-

reinen en havens, bereikbaarheid en de taken van de provincie. Ondernemerstem.nl is ook
afgelopen juni tijdens de landelijke verkiezingen ingezet. Meer
dan 10.000 ondernemers testten
toen hun politieke voorkeur op
de website. Het Grote Lijsttrekkersdebat wordt georganiseerd
door VNO-NCW West, MKB-Nederland regio Noord-Holland en
De Noordzeekanaal Alliantie in
samenwerking met LTO, de vakbonden FNV, CNV en de Unie, de
Kamers van Koophandel en vele
lokale ondernemersverenigingen
en branches.
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Op voorstel Partij voor de Dieren

Provincie helpt opvang
wilde dieren
Regio - Zeven opvangcentra
voor in het wild levende dieren
krijgen eenmalig steun van de
Provincie Noord-Holland. Tijdens
de behandeling van het initiatiefvoorstel Opvang wilde dieren
van de Partij voor de Dieren, stelde Gedeputeerde Staten deze
week 30.000 euro beschikbaar.
Deze eenmalige steun is bedoeld
als bijdrage in de kosten die de
opvangcentra moeten maken om
aan nieuwe kwaliteitseisen van
de overheid te voldoen.
De opvangcentra voor in het
wild levende dieren vangen jaarlijks meer dan 20.000 gewonde of zieke dieren op; verreweg
de meeste daarvan zijn slachtoffer van menselijk handelen,
zoals dieren die in problemen
raken door zwerfafval, vistuig,
verkeersongelukken of olievervuiling.

Tienerdebat in raadhuis
Heemstede – Veertien kinderen van groep 8 van zeven basisscholen overlegden woensdagochtend met wethouder Jur
Botter over hangplekken, een
skatebaan, schooltijden, wat
moet de gemeente in de komende jaren doen voor de jeugd, veiligheid fietspaden en over hondenpoep. Deze laatste twee onderwerpen zijn door de kinderen zelf ingebracht, de eerste
door wethouder Jur Botter, De
gemeente werkt aan een Nota
Jeugd en Onderwijs, die moet in
mei klaar zijn. In die nota worden alle doelen, plannen en acties van de gemeente en andere instellingen op het gebied van
jeugd en onderwijs samengebracht. Dan is overleg met betrokken kinderen leerzaam. Een
kans om inzicht te krijgen in hun
wensen, klachten, complimenten, de wethouder kreeg zelfs
goede raadgevingen. Over zaken
die goed lopen hoeft hij zich niet
druk te maken, de jeugd ziet zelf
best wel dat ze in een bevoorrecht land wonen. Jos Pool van
bureau Handhaving begint met
een uitleg over hoe het zit met
hondenpoep. In de APV de Algemene Politie Verordening staat
dat de hond het overal mag doen,
de eigenaar ruimt op. Even hilariteit als een joch vraagt of mensen
dat ook overal zo mogen.
14 Tieners hebben 14 wensen
Een filmpje over een mobiele hangplek levert vernietigend
commentaar op. In dat vreemdsoortig staketsel ga ik niet hangen! Het lijkt wel een gevangenis. Het is moeilijk om voor die
leeftijd, tien tot dertien jaar, precies achter hun wensen te komen. De 14 kinderen hebben
14 hangplekken voor ogen. Ze

zijn net te groot voor de speeltuin, nog te klein om te hangen.
Je moet er niet te ver vanaf wonen. Een ander wil er best even
voor fietsen. Gaat het om voetballen of kletsen. De meisjes
willen vooral kletsen. Zo gaat
het ook met de veiligheid, wel
of geen camera`s. De gemeente is terughoudend, de politie
kan niet alles controleren, maar
wel als er bepaalde signalen komen. Voor de skatebaan die verdween bij het station, weten ze
diverse plaatsen aan te wijzen.
Bij het sportpark is favoriet, het
Oude Slot een goeie tweede en
ook hier is er veel inventiviteit in
het oplossen van de problemen
die elk plekje oplevert. Botter
houdt een mini-enquête. Wie be-

zoekt Casca? De helft. Wie heeft
er een mobieltje? Allemaal. Bijna alle kinderen hebben een oudere broer of zus, de helft zit op
hockey, de helft gaat naar Havo
– VWO. De wethouder leert snel.
Hij weet voorlopig genoeg voor
zijn nota en de kinderen vonden
dit debat leuk, nuttig, je hoort
wat van de gemeente, altijd leuk
dat er nu eens naar jou geluisterd wordt. Later gaat wethouder Jur Botter in debat met jongeren uit het middelbaar onderwijs en straks ook met ouders.
Het resultaat is in mei te horen
in de commissie Samenleving als
het eerste concept van de Nota
Jeugd en Onderwijs wordt besproken.
Ton van den Brink

Door aanscherping van kwaliteitseisen moeten de opvangcentra binnenkort voldoen aan
zwaardere eisen op het gebied
van administratie en huisvesting
(quarantaineruimten). De opvangcentra, veelal bekend onder
‘vogelopvang’, mogen geen dieren meer opvangen en na genezing meer uitzetten in de natuur
als zij niet aan de eisen voldoen.
De centra onderschrijven de
noodzaak van de nieuwe eisen,

Smokkelen op
vrij dag

Heemstede - De schoolweek
is voorbij en je kan bij ‘t Is weer
Vrijdag chillen, hangen, potje poolen, airhockey of WII-en.

maar omdat zij meestal afhankelijk zijn van donaties en beperkte bijdragen van bedrijven of gemeenten, ontbreken de financiële middelen voor verdere professionalisering.
De opvangcentra (niet te verwarren met asielen, waar huisdieren
worden opgevangen), zijn een
belangrijke schakel voor de inwoners van Noord-Holland. De
Flora- en Faunawet schrijft voor
dat dieren in nood door de mensen geholpen moeten worden;
de opvangcentra stellen de inwoners in staat aan die verplichting te voldoen. De opvangcentra werken voornamelijk met vrijwilligers en tewerkgestelden en
dragen daarmee ook bij aan het
algemeen maatschappelijk belang.
Een verdergaand voorstel van
de Partij voor de Dieren om een
jaarlijkse subsidie te verstrekken
aan de opvangcentra, voor een
totaal van maximaal 150.000 euro per jaar (nog geen 5 cent per
inwoner), haalde het niet.
Met uitzondering van de SP,
Christen Unie/SGP en de Partij voor de Dieren konden de
partijen het niet eens worden
over wie zich financieel verantwoordelijk zou moeten voelen
voor de dieren die hulp nodig
hebben.
Maar ook andere activiteiten, zoals sport, spel of een film maken.
Op vrijdag 11 februari staat het
smokkelspel op het programma.
Rennen, vliegen, springen, kruipen … ben jij de douane te slim
en snel af? Entree: 2,00 euro. ‘t Is
weer Vrijdag is in de jongerenruimte van Plexat bij Casca in de
Luifel, Herenweg 96, Heemstede.

Oproep
getuigen
mishandeling
Binnenweg
Heemstede - Op zaterdagmiddag 22 januari rond 18.30
uur ter hoogte van de videotheek op de Binnenweg heeft
een bezoeker na het verlaten
van de videotheek de wachtende voertuigbestuurder van
kentekengeregistreerde invalidenparkeerplaats bedreigd
en mishandeld. Getuigen
worden verzocht contact op
te nemen met Politie Heemstede via het telefoonnummer
0900-8844.
Of via ‘Meld misdaad anoniem’: 0800-7000.
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Team roeiers van start bij Spaarne

Jongeren betrekken meer
jongeren bij sport
Heemstede - De gemeente Heemstede en Sportservice
Heemstede-Zandvoort vinden het belangrijk om jongeren te
behouden voor de sportverenigingen. Dit doen zij onder andere via het project WhoZnext. Donderdag 27 januari is er een
WhoZnextteam van acht jongeren van start gegaan bij roeivereniging Het Spaarne. Eerder ging er al een WhoZnextteam van
start bij HBC Tafeltennis.
Jongeren haken rond de leeftijd
13-18 jaar vaak af bij hun sportvereniging. Door hen meer te
betrekken bij hun sportvereniging zullen zij minder snel afhaken, is de gedachte achter WhoZnext. Jongeren van een WhoZnextteam gaan, onder begelei-

ding van een teamcoach van de
vereniging, aan de slag met het
organiseren van activiteiten die
zij zelf leuk vinden. Deze activiteiten zijn vaak aanvullend op de
bestaande activiteiten. De kracht
van de jongeren is dat zij zelf
precies weten wat andere jonge-

Sportservice Noord-Holland, Het WhoZnextteam van Het Spaarne.

INGEZONDEN

HBC JG1 - Only Friends JG3 0-3

Resultaten uit het verleden....
Door afgelastingen en de winterstop zijn in de G najaarscompetitie niet alle wedstrijden gespeeld. Dat betekent dat de stand in
december ook de eindstand is geworden. En ja, dan is HBC JG1
KAMPIOEN! Er wordt niet groots en meeslepend aandacht aan
besteed, dus het wordt voor kennisgeving aangenomen. Het team
heeft dus duidelijk potentie. En zou dat ook moeten hebben, want
steeds vaker komen we alleen nog maar jongere spelers tegen.
Maar resultaten uit het verleden geven geen garantie voor de toekomst. Die houding was er zaterdag tegen Only Friends wel. En
dat werd afgestraft. En wel binnen 2 minuten! Zo snel gaven de
Amsterdammers HBC het nakijken. Oei, dat kwam aan. Maar tijdens een wedstrijd verander je dat niet zomaar. Tot aan de rust
was het dan ook O.F. die de bovenliggende partij was. HBC stond
er bij en keek er naar. Collectief werd er te weinig passie getoond.
Het logische gevolg was dat Only Friends tot 0-3 uitliep. Doodstil was het in de kleedkamer, toen coach Jan probeerde het spul
weer op de rails te krijgen. Met een verrassende wissel werd aan
de 2e helft begonnen. Frank in de goal en Wesley op het middenveld. Kwam het door de wissel of kwam het door het algemene
besef dat het anders moest? Hoe dan ook, HBC gaf nu beter partij.
Er werd nu wel strijd geleverd. Frank had een paar prachtige reddingen in huis en de spitsen hadden wat pech met de afronding.
De 2e helft was wel spannend, maar er werd verder niet meer gescoord. HBC liet zien dat het niet hoeft onder te doen voor welke
tegenstander dan ook. Als er tenminste strijd wordt geleverd. En
dat geeft dan wel weer vertrouwen voor de toekomst.
Leo Holdorp

ren aanspreekt. Zij kunnen deze
doelgroep ook makkelijker bereiken dan volwassenen.
Het WhoZnextteam van Het
Spaarne, dat uit acht enthousiaste jongeren en een teamcoach
bestaat, streeft er naar om jeugdige leden actiever te betrekken bij de vereniging. Er zijn veel
niet-actieve jeugdleden bij de
vereniging. Het team zal tenminste twee jaar lang minimaal twee
activiteiten per jaar organiseren.
Worden leden te oud voor het
team, dan kunnen zij het stokje overgeven aan andere jongeren, en wellicht zelf doorstromen als teamcoach of als vrijwilliger binnen bijvoorbeeld het
jeugdbestuur. De jongeren van
Het Spaarne vormen samen de
jeugdcommissie van de vereniging en zijn al enige tijd bezig
om activiteiten te organiseren.
Dankzij het WhoZnextproject
krijgen zij hier ondersteuning bij.
Meer informatie
Bent u geïnteresseerd om net
als HBC en Het Spaarne ook een
WhoZnextproject bij uw vereniging op te starten, of wilt u hier
meer informatie over? Neem dan
contact op met Hubert Habers
van Sportservice HeemstedeZandvoort via hhabers@sportserviceheemstedezandvoort.nl of
023-5740116.

Kom ook eens
naar de bevers
van Wabo
Heemstede - Zolang de bevers bij scouting Wabo bestaan,
speelden zij in Huize Hotsjietonia. Per 1 februari verlaten de
bevermeisjes het huis en gaan
over naar het dorpje Hotsjietonia. Iedere bewoner heeft zijn eigen bijzonderheden en daar zullen de bevers bij de Wabo scouting weer nieuwe avonturen mee
beleven. Vind je het leuk om iedere week iets leuks te doen en
lekker in het bos te spelen? Kom
dan kijken in het mooie pas opgeknapte clubhuis in het Groenendaalse bos net over het bruggetje aan de Ritszemaboskade in
Heemstede. Hier doe je allemaal
spannende dingen met meisjes
die even oud zijn als jij. Je leert
zo spelenderwijs samen werken,
onder leiding van deskundige
vrijwilligers. Iedere zaterdagmiddag komen zij bij elkaar om het
landelijke gemoderniseerde spel
te spelen. Leeftijd tussen de 4,5
en 7 jaar. Je mag 4x gratis komen
kijken/ mee doen.
Inlichtingen bij Wil Walet:
023-5285199.

Huldiging Bauke Blom
Heemstede - Hoewel het al
in december gepland was,
maar door afgelastingen uitgesteld moest worden, ging het
feest zondag 23 januari dan
toch nog door. Bauke Blom, de
nieuwste aanwinst bij de G tak,
werd als 1000e jeugdlid officieel door HBC verwelkomd. Het
bestuur wilde dat graag koppelen aan een wedstrijd van
HBC 1. De vrienden uit Amsterdam waren graag bereid daaraan mee tet werken en kwamen met een gelegenheidsteam naar Heemstede. Fijn dat
ze daarvoor ook de twee ex
HBC-ers David en Sam Warmerdam uitgekozen hadden.
Het leek wel een reünie, want
ook scheidsrechter Jeroen
van Reeuwijk (nu DSOV) is
jaren op de velden in Heemstede actief geweest.
HBC en Only Friends maakten er een leuke wedstrijd
van. Reclame voor het voetbal. Zeker ook voor het Gvoetbal. Deze jongens lieten weer, net als altijd, zien
dat voetbal heel leuk kan zijn.
Zonder gemene overtredingen
en met respect voor elkaar.

Jammer dat zo weinig mensen daar getuige van waren.
Na afloop van de wedstrijd nog
even allemaal penalty nemen
en toen was het tijd voor het
officiële gedeelte. Het bestuur
had een mooi shirt voor Bauke
laten maken. Iedereen kon nu
zien dat Bauke de 1000e is. Met
nog een mooie bos bloemen en
een voetbal werd het hele team
vereeuwigd. Het patatje van de
vriendenclub was een smakelijke afsluiting.
Leo Holdorp

Nieuwe gezichten in
jeugdbestuur VEW
Heemstede - Gerben Jukema
(voorzitter) en Onno Stoltenborg
(o.a. sponsoractiviteiten) hebben
op de afgelopen ledenvergadering afscheid genomen van het
jeugdbestuur waar ze allebei jarenlang zitting in hebben gehad.
Het nieuwe jeugdbestuur is uitgebreid:
Iwan Biesot- voorzitter, Sandra Klaver- secretaris- Wim Rolvers- penningmeester- wedstrijdsecretaris- Henry van Rooijen, technisch coördinator- Rob
Neeskens, neven activiteitenMichiel van Rooijen en Jeffrey
Blokker,
toernooicoördinatieBas van’t Sant.
Het nieuwe jeugdbestuur stelt
als doel het weer op sterkte
brengen van de jeugdafdeling.
Daar is inmiddels al een begin
mee gemaakt. Op elke zaterdag
worden de mini’s, het waren er

afgelopen zaterdag 18, getraind
door Martijn Roozen en Iwan
Biesot. Jongens en meisjes tussen 4 en 6 jaar zijn natuurlijk nog
van harte welkom.
Meer weten?
Kijk op www.vewheemstede.nl
Afgelopen zaterdag werd er niet
gevoetbald, behalve de mini’s.
Het programma voor zaterdag 5
februari is;
VEW-1- HBC-1
14.30 uur
VEW-2- CSW-3
12.00 uur
EDO-2- VEW-3
12.00 uur
VEW-4- Bl’daal-3
14.30 uur
VEW-vet- V’zang-vet 12.00 uur
DEM-b- VEW-b1
13.00 uur
VEW-b2- Sp’woude-b210.00 uur
ODIN-d- VEW-d
09.00 uur
VEW-e- DSOV-e
09.30 uur
Agenda: 11 februari- Klaverjas
competitie in het clubhuis. Aanvang 20.00 uur.
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Wie weet, vier je Valentijnsdag dit jaar niet alleen. . .

Nieuw in Haarlem: Slowdeten
Regio - Het kwalitatieve alternatief voor speeddaten is
slowdeten. Met elkaar een
maaltijd bereiden en er samen aan tafel van genieten.
De tijd hebben om elkaar beter te leren kennen.
Samen met 16 single mannen
en 16 single vrouwen bereid je
een vier- of vijfgangen menu in
een kookworkshop onder leiding
van een vakbekwame chef. Uitgangspunt is een gezellige en
leerzame avond waarbij niets
moet en veel mag.
Ellen Lok consulente bij relatiebemiddelingsbureau Mens &
Relatie is enthousiast over het
idee. Zij merkt op dat er behoefte

is aan activiteiten voor 40 en 50
plus singles. “Er worden allerlei
activiteiten georganiseerd voor
singles, maar deze groep valt
vaak net buiten de boot. Speciaal voor deze groep is dit een
leuke activiteit voor in het Valentijnsweekend.
Singles hebben behoefte aan
een avond waarin ze in een ongedwongen sfeer kwalitatieve
contacten kunnen leggen. Slowdeten is hiervoor dé uitkomst. Je
spreekt elkaar langer dan met
speeddaten, waardoor er niet
zo’n grote druk op de eerste indruk ligt. Dat geeft toch meer
rust.”
Slowdeten is een culinair feest
bij Slowworld, een prachtige in-

spirerende plek met ruimte voor
koken, tafelen en loungen. Er is
een wijnproeverij, er wordt gezamenlijk gekookt en het hoogtepunt van de avond is natuurlijk
het met elkaar genieten van de
maaltijd met een mooi glas wijn.
Slowdeten in Slowworld kan op
zaterdagavond 12 en zondagmiddag 13 februari. Vlak voor
Valentijnsdag, dus wie weet vier
je dit jaar deze dag niet alleen.
Kosten zijn 130,-- euro per persoon, inclusief wijnproeverij en
een viergangen menu met drankarrangement. Reserveer snel,
want vol is vol!
Meer weten over Slowdeten?
Neem contact op met Ellen Lok:
023-5478584.

Handen voor tanden helpt in Nepal
Heemstede - Een paar weken
de hoognodige tandheelkundige hulp geven aan mensen in
Nepal die zich niet kunnen bekommeren om hun tanden. Weten wat we eten vanavond is hier
belangrijker. De kleine groep rijke mensen die profiteren van de
corruptie, bekommert zich hier
wel over en krijgt dan ook alle westerse, moderne tandheelkundige verrichtingen tot en met
witwassen.
De rest is bezig met overleven.
Met je handen helpen aan tanden in Nepal, dat was het doel
van de Heemsteedse mondhygiëniste Marleen Wolf en tandarts Geertje van den Aardweg
uit Haarlem. In november werkten ze samen met nog twee
tandartsen en twee assistenten
drie weken, zowel in Kathmandu als in Dhading in het Resort.
In medische posten waar door
een stichting, die zich al 10 jaar
bekommert over de arme bevolking van Nepal er voor zorgt
dat de mensen op de hoogte zijn
van de komst van de tandart-

sen , door dit ruim van tevoren
kenbaar te maken. Ook wordt er
voor gezorgd dat er tolken beschikbaar zijn voor het vertalen naar het Engels, wat wel op
scholen wordt gedoceerd. Vijf
uur rijden op hobbelige wegen,
daar moet je maar aan wennen. Met veel spullen die uit Nederland zelf zijn meegenomen
en wat zwaardere spullen die in
Kathmandu gekocht zijn, kunnen ze aan de slag. Dagen werken in de hoofdstad, dagen het
”platteland” in om soms na uren
rijden de eerste hulp te verlenen. Onder omstandigheden die
daar voldoen, in het westen ondenkbaar. Met de bedoeling om
plaatselijke gezondheidswerkers
te leren hoe ze tandheelkundige eerste hulp moeten verlenen,
het trekken van slechte tanden
en kiezen, maar ook het leggen
van vullingen met materialen die
onder die omstandigheden volstaan. Mondhygiëniste Marleen
en haar assistentes zullen naast
tandsteen verwijderen, zich gaan
toeleggen op preventie.

Enerzijds aan de bevolking
rechtstreeks, anderzijds aan
hulpkrachten, gezondheidswerkers en leerkrachten. Er wordt
nauwelijks gepoetst, geld voor
tandenborstels is er niet, aan
tandpasta hoef je niet eens te
denken. Die mensen denken
helemaal niet aan onderhoud
van tanden. Die willen overleven in een door corruptie geplaagd land. Veel belangrijker
is de vraag of ze vanavond eten.
In een land dat eigenlijk rijk is,
maar zonder enige structuur. bewoond door een bevolking met
een mooie beschaving. Marleen
en Geertje, het hele team van
zes, werken in Nederland wat
langer, harder door om de reis en
verblijfkosten zelf, het benodigde
instrumentarium, het laten maken van kleine draagbare motortjes, verdovingsvloeistof, gaasjes,
pijnstillers, tandenborstels door
middel van sponsoring en giften.
Ons uiteindelijke doel is dus
een klein beetje aan de Nepalese bevolking te leren hoe zij
zelf hun tandheelkundige problemen kunnen oplossen en zo
goed mogelijk kunnen voorkomen d.m.v. kennisoverdracht en
preventie enerzijds en daadwerkelijke tandheelkundige hulp
anderzijds.
Nepal run
Voor dit mooie doel kunt u zaterdag 29 mei a.s uw gympies of
wandelschoenen aantrekken en
komen lopen bij Parnassia voor
het Goede Doel. Inschrijving
voor de 5 km (wandel), 5 km of
10 km hollen vanaf 14.00 uur op
de parkeerplaats van Parnassia,
start om 15.00 uur. Geen Himalaya is voor het tandartsenteam
te hoog als het gaat om Handen
voor Tanden, voor u geen duin
te hoog met een goed gevoel
voor dit mooie doel. De Stichting heeft een rekeningnummer
4887146 en voor informatie kunt
u terecht op www.handenvoortanden.nl
Ton van den Brink

Het geheim van Iconen
Wie ooit een volledig beschilderde orthodoxe kerk heeft bezocht, zal onder de indruk zijn geweest van de beeldenwereld
waardoor je wordt bestormd. Door het zachte flakkeren van
kaarsen lijken de heiligengedaanten te bewegen. De beeldenwereld van het christelijke Oosten wordt levend. Maar om haar
te begrijpen is een diepere kennis nodig.
Deze lezing vertelt het verhaal van het vroege christelijke begin, van de rijkdommen van Constantinopel, van de iconen in
het Catharinaklooster te Sinaï, van de tsarenwerkplaatsen in
Rusland en van de schildershandboeken die van oudsher gebruikt worden door iconenschilders. Kunsthistorica Drs. Karin Braamhorst gaat in op de beeldthema’s en op de schildertechnieken. De zeer bijzondere en mystieke wereld van iconen
wordt voor u geopend in deze lezing, waarin duidelijk wordt
waarom iconen ook wel poorten naar de eeuwigheid worden
genoemd.
De lezing Het geheim van Iconen is op woensdag 9 februari om 20.00 uur bij Casca in de Luifel, Herenweg 96, Heemstede. Entree: 7,50 euro. Reserveren kan op werkdagen tussen
9 en 12 uur: telefoon (023) 548 38 28 kies 1.

Tim Walstock, trainer Niels Derksen en David van Groen.

Wedstrijdzwemmen

Zwemmers HPC Heemstede
naar NJK Terneuzen
Heemstede - Afgelopen weekend hebben 2 zwemmers van
HPC Heemstede deel genomen aan de Nederlandse Jeugd
Kampioenschappen in Terneuzen. Met 2 persoonlijke records
en een ervaring rijker kunnen de
zwemmers terugkijken op een
mooi kampioenschap.
Vrijdag kwamen Tim Walstock en
David van Groen onder leiding
van Niels Derksen aan de start
op de 50 meter vrije slag. Tim
zwom de 50 meter in 28.68 net
één tiende boven zijn persoonlijk
record. David zwom in zijn leeftijdsklasse naar de 25e plaats in
een tijd van 28.26, een verbetering van zijn Persoonlijk Record.
David kwam zaterdag en zondag
ook nog aan de start op respectievelijk de 100 meter rugslag en

100 meter vrije slag. Op de 100
meter rug tikte David aan in een
persoonlijk record van 1.12.01.
Hij eindigde hiermee als 21e van
Nederland. Op zondag kwam
David op het ‘koningsnummer’,
de 100 vrije slag uit. Het hoge
tempo van de eerste drie banen
kon hij in de laatste baan net niet
volhouden, en eindigde uiteindelijk op de 29e plaats, net een
paar tiende boven zijn persoonlijk record.
Na een mooi en spannend
zwemweekend kunnen David en
Tim zich nu voorbereiden op de
Nederlandse Kampioenschappen Lange Baan 2011, welke in
juni zullen worden geho1uden in
het geheel nieuwe 50m zwembad in Dordrecht.
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Foto: Lidwien van Kempen.
anti-acteren wat wij doen. Met
anti-humor die af en toe volslagen over the top is. Het publiek
moet lachen om al die foute
grappen, maar gaat als het goed
is gaandeweg ook voelen wat er
wringt en ontroerd raken.”
In Rampen Tampen wordt de benefiet-industrie aan de kaak gesteld. Niet met een opgeheven
vingertje, maar door zélf een benefiet te organiseren.
Dick (tv-werk van Wim Schip-

pers, Loenatik, Ro-theater: Snorro) en Debbie (o.a. Suburbia: De
Manke en Ro Theater: Pygmalion) speelden samen in Den Uyl
en de Vaandeldragers als Liesbeth en Joop. Dick won afgelopen seizoen de Gouden Krekel (jaarlijkse prijs voor de meest
indrukwekkende podiumprestatie) voor zijn rol in de familievoorstelling Lang en Gelukkig
van het RO Theater. Ook speelt
hij in Koefnoen de rol van Willem
Alexander.
Info over de voorstelling vindt u
op: www.theaterdeluifel.nl
Wanneer?
Zaterdag 12 februari is de voorstelling te zien in Theater de Luifel, Herenweg 96 in Heemstede.
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. Telefonisch reserveren via theaterlijn: (023) 548 38 38.

Themadienst in Bennebroek Trefpuntcafé
met dominee Aart Mak
Bennebroek
Bennebroek - In het kader van
de themadiensten ‘Vol van Hoop’
zal ds. Aart Mak op zondag 6
februari spreken.
Mensen haasten zich of aarzelen, genieten intens of zijn diep
bedroefd, zijn vol hoop of apathisch. Mensen zijn vol vertrouwen of verbitterd door teleurstelling, vol geloof dat het goed
komt, met hen en de hele wereld
en tegelijk een en al vraag. Men-

sen zijn op zoek naar een antwoord, altijd op zoek.

In deze viering wordt nagedacht
over aarzelingen en zekerheden.
Soms weet je het niet. Soms ben
je zeker.
De viering begint om 10.00 uur,
locatie het Akonietenplein 1 in
Bennebroek.
Een ieder is hartelijk welkom, zie
ook de website: pkntrefpunt.nl

Wandelen met Welzijn
Bennebroek – Welzijn Bloemendaal organiseert maandag 7
februari wandelen in de Waterleidingduinen. Om 10.00 uur vertrek bij ingang Panneland. Het
tempo is rustig. Na afloop wordt
er met elkaar koffie gedronken.
Indien vervoer nodig is neem
dan contact op met locatie Zuid,
tel 023-584 5300. Kosten: duinkaart.
Dinsdag 8 februari is er een koffie plus ochtend. Thema is zelfverdediging. De wijkagent vertelt
u wat te doen als u zich onveilig

voelt op straat. Aanmelden 023584 5300. Kosten 3,- euro.
Maandag 14 februari, draait de
film ‘Madame Rose en Oscar’.
Madame Rose bezoekt de 10-jarige Oscar, die leukemie heeft, in
het ziekenhuis. Bij Madame Rose vindt Oscar meer troost dan
bij zijn ouders die met de situatie
geen raad weten.
In ontmoetingsruimte aan het
Kerkplein. Kosten 3,- euro.
Aanmelden 023-548 5300. Zaal
open om 13.30 uur aanvang film
14.00 uur.

over Islam

Bennebroek - Over de Islam hoor je bijna elke dag wel
iets via krant of journaal. Reden genoeg om in Trefpuntcafé ds. Jaap Kraan uit te nodigen, een kenner die vele jaren
in Pakistan heeft gewerkt aan
dialoog tussen Islam en Christendom. Indringende en soms
verwarring brengende vragen
doen zich voor: Staan de Taliban nu model voor de Islam of
zijn miljoenen moslims, net als
vrijwel ieder in dit land, verontwaardigd over hun daden
en hun uitleg van de godsdienst? Hebben gelovigen van
christelijke huize en islamieten
het over dezelfde God of kun
je moslims als medegelovigen beschouwen? Welk ideaal
heeft de Islam eigenlijk voor
ogen? En is dat niet een illusie,
gelet op de praktijk? Deze en
tal van andere vragen komen
aan bod op vrijdag 4 februari.
Locatie van het Trefpuntcafé is
het Akonietenplein in Bennebroek. Open vanaf 20.00 uur
en toegang vrij.

Cabaret van Speelman & Speelman
Heemstede - De broers Daan
en Joost Speelman zingen in
dit programma meer liedjes dan
ooit, waarbij zonderlinge ontmoetingen als kraaienpoten op
een weg tussen de nummers
verspreid zijn.
In ‘WAKKER’ zoeken de Speelmannen naar nieuwe liefdes,
naar onbekende wegen en naar
contact. Zo af en toe moet je

‘wakker geschud worden’, omdat
je mensen ontmoet waardoor je
leven wordt veranderd en niets
meer is wat het lijkt.
‘WAKKER’ is een kijk op de wereld om je heen vanuit een nachtelijk perspectief.
Want ‘s nachts voel je anders,
denk je anders en gebeuren er
andere dingen.

Je droomt om te verwerken. Slapen gaat niet, voordat er rust is.
“Nu de liefde kouder wordt
Wat moet ik dan beginnen
Knap ik nog wat woorden op
Of laat ik de lege zinnen”
In het voorjaar van 2010 komt
het nieuwe album ‘Wakker in
de stad’ uit. Liedjes afgewisseld

Het Thriller Theater
Heemstede - In de jaren vijftig
zaten miljoenen luisteraars aan
de radiospeaker gekluisterd om
naar de spannende avonturen
te luisteren van detective Paul
Vlaanderen. Wanneer u de ogen
sluit, hoort u het befaamde hoorspel van weleer. Wanneer u naar
het toneel kijkt, ziet u echter iets
wat doet denken aan een acrobatische act… slechts uitgevoerd door drie acteurs om het
verhaal te vertellen en met geluiden tot leven te brengen. U ziet
voor het eerst hoe een hoorspel
tot stand komt.
Het Thriller Theater brengt de
held Paul Vlaanderen nu op het
toneel. De serie werd oorspronkelijk door de BBC uitgezonden,
maar vond al snel wereldwijd
bekendheid. Er verschenen ook
boeken, strips, films en tv-series.
Het verhaal is gebaseerd op de
karakters van Francis Durbrigde.
Sander de Heer (Onderweg naar
Morgen), Hymke de Vries (Mussen en Zwanen) en
Rop Verheijen (Purper) nemen
alle stemmen voor hun rekening

en verzorgen live op het toneel
ook alle geluidseffecten. Van
grintbakken tot brekend glas en
van hevige regenval tot piepende remmen. Er trekt een stoet
van personages voorbij: butler
Charlie, het hoofd van Scotland
Yard Sir Graham Forbes,, uitgever Lord Carrington, een verraderlijke femme fatale, een meisje van lichte zeden en een domme rechercheur.
Daarmee is Paul Vlaanderen en
het mysterie van de verzonnen
dood geen hyperrealistische detective, maar een toneelode aan
een haast verdwenen kunstvorm,
namelijk die van het radiospel.
Wanneer?
Vrijdag 11 februari is de voorstelling te zien in Theater de Luifel, Herenweg 96 in Heemstede.
Aanvang: 20.15 uur. De entree is
17,50 euro. CJP/65+ 16,50 euro.
Kaartverkoop van maandag t/m
vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur en
45 minuten voor aanvang.
Telefonisch reserveren via theaterlijn: (023) 548 38 38.

Protestantse
Gemeente
Heemstede

Foto: Esmee van Loon.

Heemstede - Valt er tussen
honger, tsunami, landmijnen en
aardverschuivingen dan niks
meer te lachen? Natuurlijk wel:
Fred en Ria wijzen ons, ondanks
hun getroebleerd huwelijksverleden, de weg. Deze professionele BN-ers, met hun allround
podiumervaring, denkt u maar
eens aan die schitterende derde
prijs in de Schiedamse soundmixshow van 1997, staan garant
voor een ‘vloedgolf’ aan amusement.
Kortom, lachen tot je erin stikt
met deze schlagerzangers pur
sang. Wie herinnert zich niet
de hits ‘Lachen moet je leren,
schreien komt vanzelf’ en ‘Als de
maan vol is schijnt ze overal’.
Met zijn appelwangen, glimoogjes en foute accent maakt Dick
van den Toorn van Fred het prototype van de foute man. Als Ria
is Debbie Korper het vleesgeworden venijn.
Dick zegt zelf over Rampen Tampen: “Het is opnieuw een soort

Foto: Joris van Bennekom.

Rampen Tampen voor de vrolijke nood

met rake teksten en met een
typische Daan en Joost-kijk op
alles wat om hen heen gebeurt.
De broers Speelman scoorden
de afgelopen jaren raak met
hun eerste CD Oog van de Orkaan en de succesvolle theatershows Niet over één spoor
en Thuis. Daarnaast zijn ze al
jaren een grote publiekstrekker
op het welbekende Oerol Festi-

Heemstede – Diensten op zondag 6 februari. In de Pinksterkerk om 10.00 u. met ds. Pieter Terpstra en Kinder Andersdienst, Spiegeltent, Reflection en
crèche.
Kennemerduin: 10.30 u. mw.
Henny Kooistra en Oude kerk:
geen dienst.
val en zijn ze geregeld te horen
op radio 3FM in het programma van Giel Beelen met hun
eigen onderdeel, Weekie wat een
Weekie.
Zaterdag 5 februari is de voorstelling te zien in Theater de Luifel, Herenweg 96 in Heemstede.
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.
Telefonisch reserveren via theaterlijn: (023) 548 38 38.
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Cultuur

Agenda

Heemstede/
Bennebroek
Exposities

ment, improvisatie, muziek
en taal. Aanvang 20.15 uur.
Ringvaartlaan,
Heemstede.
Toegang: 18 euro/15,50 euro.
Reserveren kaarten:
www.podiumoudeslot.nl.
of
06-13133626.
Zondag 13 februari
• Muzikaal verhaal voor
kinderen van 6 tot 9 jaar in
het Oude Slot te Heemstede. Aanvang 12.00 uur, ingang
aan de Ringvaartlaan, Heemstede. Toegang: 12,50 euro/
vrienden 10 euro/kinderen
7,50 euro.
Reserveren www.podiumoudeslot.nl of 06-13133626.

Theater

T/m maandag 28 februari
• Bibliotheek Duinrand
Bennebroek toont expositie van nicht en neef Margy
Dernison en Martien Hersman. Margy Dernison exposeert met aquarel- en pastelwerk. Martien Hersman begon
7 jaar geleden als autodidact
amateurschilder. Bennebroekerlaan 3. Tel. 023/ 5847712.

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

•

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

•

Heden tot half maart

• Expositie Rosita van Win-

gerden-Haarsma in het
Raadhuis van Heemstede.
Vitrine in de hal van het
Raadhuis met sieraden en objecten (in zilver en edelstenen).

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

Muziek
Donderdag 3 februari
• ‘Schrijvers in Concert’
een avond speciaal voor
liefhebbers van jazz, literatuur, verhalen, het experi-

Woensdag 2 februari
• O.a. Cassandra is een intelligente
humoristische
voorstelling en voor wie bekend is met theatergeschiedenis, een feesttoneel der herkenning.
Aanvang 20.15 uur in Het Oude Slot, ingang aan de Ringvaartlaan, Heemstede. Toegang: 18,- euro / 15,50 euro.
Reserveren www.podiumoudeslot.nl of 06-13133626.
Vrijdag 4 februari
Voorstelling theatermuziek Evi de Jean in Theater de Luifel, Herenweg 96 in
Heemstede. Aanvang: 20.15
uur. De entree is 17,50 euro.
CJP/65+ 16,50 euro.
Telefonisch reserveren via
Theaterlijn: (023) 548 38 38.

Regio
Exposities

Februari
• Fototentoonstelling ‘de
Upside van Down’ in Spaarne Ziekenhuis Hoofddorp.
Foto’s van Eva Snoijink.

• Aurasomakunst van Anita

Poelman in bibliotheek Duinrand Hillegom (Sportlaan 1).
De expositie geeft een overzicht van haar werk zoals de
Hart Energie Sterren, het Hart
Energie Schilderij, olieverfschilderijen, tassen van vilt, en
kleurige met de hand geweven shawls. Info: www.aurasomakunst.nl Bibliotheek, tel.
0252/516726. hillegom@bibliotheekduinrand.nl

het Dolhuys, Schotersingel
2, Haarlem. Tentoonstelling
spitst zich te op laatste twee
jaar van het leven van de kunstenaar, waarin hij onder meer
was opgenomen in een inrichting in St. Rémy, Frankrijk.
T/m woensdag 2 maart
• Expositie Haarlemse
schilder Hannes Kuiper,
geïnspireerd op de warmte van de zomer en de
schoonheid van de poëzie.
Bibliotheek Centrum, Gasthuisstraat 32 te Haarlem.
Toegang is gratis. Meer informatie op: www.sbhaarlem.nl.
T/m zondag 6 maart

Into the Starless Night. Locatie: Galerie 37 ( voortzetting van Galerie 37 Spaarnestad, die zich met ingang van
2011 splitst in twee instellingen: 37PK, platform voor kunsten, Haarlem en Galerie 37,
galerie voor hedendaagse
beeldende kunst). De schilderijen van de Zweedse kunstenaar Pär Strömberg tonen
verstilde landschappen. Groot
Heiligland 37, Haarlem, (0)610142540 / www.galerie37.nl
T/m eind maart

• Schilderijenexpositie Net-

Zaterdag 5 februari
Cabaretvoorstelling
Speelman & Speelman in
Theater de Luifel, Herenweg
96 in Heemstede. Aanvang:
20.15 uur. Entree is 16,50
euro, CJP/65+ 15,50 euro.
Telefonisch reserveren via
theaterlijn: (023) 548 38 38.

T/m zaterdag 12 maart
• In Galerie Annee expositie van Susan Schildkamp
(schilderijen) en Marijke
Gémessy (keramische objecten met neon).
Gedempte oude Gracht 33,
Haarlem. Info: tel 023-5325231
– 06-242418488.
www.galerieannee.nl

ty Uijtendaal en Jan Smakman
in Bibliotheek Noord, Planetenlaan 170, Haarlem. Gratis
toegankelijk tijdens openingstijden. Kijk voor meer informatie op www.sbhaarlem.nl.

Vrijdag 11 februari
Voorstelling Thriller Theater in Theater de Luifel, Herenweg 96 in Heemstede.
Aanvang: 20.15 uur.
Entree is 17,50 euro. CJP/65+
16,50 euro.
Telefonisch reserveren via
Theaterlijn: (023) 548 38 38.

•

Zaterdag 12 februari
• Cabaretvoorstelling Rampen Tampen van Dick en
Debbie zien in Theater de
Luifel, Herenweg 96 in Heemstede. Aanvang: 20.15 uur.
Entree is 16,50 euro CJP/65+
15,50 euro.
Telefonisch reserveren via
Theaterlijn: (023) 548 38 38.

Divers
Vrijdag 4 februari
• Trefpuntcafé Bennebroek
thema-avond met spreker
over Islam.
Akonietenplein in Bennebroek. Open vanaf 20 uur en
toegang vrij.

T/m zondag 6 februari
• Expositie bij Achter de
Zuilen, gemeentehuis Bloemendaal, Françoise Magrangeas – schilderijen en
Ton de Kroon – tekeningen/
keramiek. Bloemendaalseweg 158 te Overveen.
Gratis toegankelijk. Openingstijden: donderdag t/m zondag
van 13.00 – 16.00 uur. Zie ook
www.achterdezuilen.nl
T/m zondag 13 februari
• Kunstenaars Collectief
Velsen in Galerie De Waag,
Spaarne 30 Haarlem. Zie ook:
www.kunstenaarscollectiefvelsen.nl en www.kzod.nl

• Abstract expressionistische kunstwerken van
Henny Beenders en Lydia van de Staak in Galerie
Kunst 2001 te Badhoevedorp.
Snelliuslaan 35 Badhoevedorp. Openingstijden: vr, za, zo
13–17u.
T/m 27 zondag februari

• ‘Dossier Van Gogh: gek of

geniaal?’ Tentoonstelling in

Zondag 6 februari
• Jazz in Zandvoort, Theater de Krocht, Grote Krocht
41. Met Johan Clement (piano), Eric Timmermans (contrabas), Frits Landesbergen en
Phil Abraham (België).
Aanvang: 14.30 uur, toegang:
15 euro (studenten 8 euro)
website:.
www.jazz-inzandvoort.nl

• Expositie Pär Strömberg –

•

•

Van 13.30 tot 15.30 uur. Meer
informatie op www.koorschoolhaarlem.nl.

T/m zondag 3 april

• Nieuwe tentoonstelling in

het Archeologisch Museum
Haarlem: Proost!
Bierbrouwen in Haarlem,
1250-1650. Grote Markt 18k,
Haarlem.
Tot zondag 8 mei
• Tentoonstelling Leren
voor het leven in het Historisch Museum Haarlem,
Groot Heiligland 47, Haarlem.
Tel : 023 5422427. www.historischmuseumhaarlem.nl

• Het Navarra String

Quartet geeft concert in de
Dorpskerk aan het Kerkplein
te Bloemendaal, om 16.00 uur.
Toegang: 12,- euro.
Kijk ook op www.dorpskerkbloemendaal.nl

• Zingen met het knipkaart-

koor van 12.00 tot 13.30
uur.
Knipkaarten à 25,- euro voor
vijf keer zingen zijn een half
uur voor aanvang aan de zaal
verkrijgbaar. Gebouw Zang &
Vriendschap, Jansstraat 74,
Haarlem. Inlichtingen 0235312396.
Zaterdag 12 februari
Bach in de Binnenstad
door Haarlems Bach Ensemble o.l.v. dirigent Mark
Lippe. Solisten zijn: Simone
van Lieshout (sopraan), Marjolein Niels (alt), Jean-Léon
Klostermann (tenor) en Stefan
Sigurjonsson (bariton).
Doopsgezinde Kerk in Haarlem, ingang Frankestraat 24.
Start: 17 uur.
Info: www.haarlemsbachensemble.nl

•

• Elisa Krijgsman & Come-

2Worship-concert om 20.00
uur in het gebouw van Immanuël, Medanstraat 32–34
te Haarlem. Reserveren via
c2w@gelovenindestad.nl of
bel 084-867987. Informatie op
www.come2worship.nl

Muziek
Zaterdag 5 februari
• Open dag op de Koorschool St. Bavo in Haarlem.
Zondag 13 februari
Concert ‘Dat ick betovert ben’ door kamerkoor
Arte Vocale. Liederen van
Nederlandse
componisten. Aanvang: 15.30 uur in
het Noord-Hollands Archief,
Jansstraat 40 in Haarlem. Toe-

•
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Bart Lambriex scoort op WK Optimist

gangsprijs 11,- euro voor volwassenen en 8,- euro voor
kinderen, inclusief het programmaboekje en een gratis
drankje na afloop. Info: www.
artevocale.nl
Zondag13 februari
• Om 14.30 treedt zanger
Edouard even in de voetsporen van bekende Franse
chansonniers als Jacques
Brel, Leonard Cohen, Edith
Piaf en Leo Ferre. Jacob’s
Plaza. Entree 4,- euro (incl.
koffie/thee). Zuiderhoutlaan 1
te Haarlem. Info: tel: 023-892
7900.

tot 16.00 uur. De 550 beschikbare vacatures kunnen worden bekeken en stagemogelijkheden besproken. Vrijwilligerscentrale Haarlem, Nieuwe
Groenmarkt 51.
Zondag 6 februari
Indische middag Rumah
Ngobrol in Zorgcentrum
Schalkweide van 14.00-16.15
uur. Met o.a. Rad van fortuin,
optreden van ‘The Jammers en
verkoop Indische hapjes.
Toegang gratis. Floris van
Adrichemlaan 15 te Haarlem.

•

•
Dinsdag 15 februari
Concertkoor N.O.G. Muziektheater houdt openbare repetitie in Basisschool
de Molenwiek, Betuwelaan 2,
Haarlem. Vanaf 20.00 uur. Het
repertoire is gevarieerd: opera, operette naar musical en
pop. Inlichtingen: Gonny Geraards-Groeneveld, PR-Commissie N.O.G. Muziektheater
tel.: 023 – 7078048.

•

Theater

Informatiebijeenkomst
bedevaarten Lourdes. Locatie: kerkzaal Parochie Johannes de Doper, Amsterdamstraat 59 Haarlem, aanvang 14.00 uur. Inlichtingen bij
o.a.: Joke Hoekman, tel. 0135216701 / Theo en Rina v.d.
Veldt, tel. 023-5244132.

•

Spaarne Kunstroute, 16
open ateliers en galeries
met schilderkunst, beeldhouwkunst, objecten, sieraden, foto’s en keramiek.
Tussen 13 – 17 uur en elke 1e
zondag van de maand. Langs
het Spaarne vanaf De Waag.
Kijk op www.spaarnekunstroute.nl
Woensdag 9 februari
Lezing prof. Dr. Alfons
Vansteenwegen met thema
‘Liefdesrelaties met toekomst’. Hoe komen partners
tot een deugddoende duurzame relatie? Is dat nog mogelijk in deze tijd? Is samenleven
met iemand alleen maar een
kwestie van gevoelens?
Gebouw NOVA College, Zijlweg 203, Haarlem.
Aanvang: 20.00 uur. Entree
7,50 euro.
Informatie en aanmelden zie:
www.encounterlezingen.nl

•
Woensdag 2 februari
• Bij Poppentheater de Zilveren Maan op Landgoed
Elswout om 15 uur ‘de betoverde waterput’. Voor kinderen vanaf 4,5 jaar. Elswoutslaan 28 te Overveen.
Meer info en reserveren bel
06-229 46 290 of ga naar
www.poppentheaterdezilverenmaan.nl
Zaterdag 5 februari

• Bij Poppentheater de Zil-

veren Maan op Landgoed
Elswout om 15 uuur ‘de betoverde waterput’. Voor kinderen vanaf 4,5 jaar. Elswoutslaan 28 te Overveen. Aanvang: 14.30 uur. Meer info en
reserveren bel 06-229 46 290
of ga naar www.poppentheaterdezilverenmaan.nl

Divers
Dinsdag 1 februari
• Lezing bloembollen als passie, om 20.00 uur in locatie:
De Blinkert, Rockaertshof 66,
Haarlem. Toegang gratis.
Zaterdag 5 februari
• Open dag Vrijwilligerscentrale Haarlem tussen 11.00

Heemstede - Bart Lambriex is
het nieuwe jaar voortvarend
begonnen. De pas 12-jarige
Optimistzeiler eindigde op de
15e plek in het sterk bezette
WK dat in december/januari gezeild is in Langkawi, Maleisië.
231 zeilers uit 57 landen vanuit
de hele wereld, zeilden 15 races onder schitterende omstandigheden. Weinig wind, middenweer, maar ook wedstrijden
tot 20 knopen wind maakte dit
WK tot een allround evenement
waarin ieder tot zijn recht kwam.
Er werd gestart in drie groepen
van 75 boten. Twee keer kwam
Lambriex als eerste over de finish en op 1 januari werd Bart
de dagwinnaar met een score
van 1-4-3, waardoor hij halverwege het evenement in de toptien van het klassement stond.
De 15 jarige zeilster Noppakao
Poonpat uit Thailand is wereldkampioen geworden.
Bart: “Dit had ik niet van te voren
gedacht. Ik heb wel getraind met
buitenlanders en een aantal internationale evenementen gevaren, maar de meeste zeilers kende ik nog niet. In Palma begin
december ging het ook al lekker (4e in een veld van 360 boten), maar ook hier was lang niet
iedereen aanwezig”, aldus de 8e
groeper van de HMS.
De Heemstedenaar zeilt vanaf zijn 6e jaar in de optimist. De
optimist is een kleine open boot,
waar je in wedstrijden mag uit
komen tot en met het jaar waar-

jaar goed af te sluiten: de eerste
plek in de Nationale jaarselectie.

in je 15 wordt. In de eerste jaren
zeilde Bart alleen regionale wedstrijdjes. Sinds hij in de jeugdploeg en nu voor het 2e jaar in
de nationale kernploeg zit, vaart
hij ook op groter water, zoals het
IJsselmeer en de Noordzee. Dat
het succes op de WK niet uit het
niets kwam, blijkt uit zijn resultaten van afgelopen jaar: 2e in de
voorjaarsselectie (wat hem met
nog 4 andere zeilers een plaats
naar het WK opleverde), Nederlands kampioen bij de junioren
tot en met 12 jaar, in september
Belgisch kampioen en om het

Regio – Poppentheater De Zilveren Maan presenteert op woensdag 9 en zaterdag 12 februari de voorstelling ‘Katrijntje mn Mijntje!’.

jet van der Zijl ‘Zoektocht
naar de diepte’
Onder meer schrijfster van de
roman Sonny Boy. Lezing, 10,euro. Van 20-22 uur. Leslocatie Leidsevaart 220, 2014
Haarlem.
Inschrijven: www.volksuniversiteit-haarlem.nl

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR

ActIEvE
EN sERIEuZE

BEZORGERs
Ook 55+ zeer welkom
Goede verdienste

Info:
Martin van Ooijen

Avond over Surinaamse literatuur met diverse
gasten in Mondiaal Centrum
Haarlem. Aanvang: 20u. Lange Herenvest 122, Haarlem.
Tel. 023-5423540.
Toegang 5,00 euro. Op vertoon
van een bibliotheekpasje kunt
u gratis een introducé meenemen.
Donderdag 17 februari

In 2011 staat verder op het programma onze eigen Internationale Easter Regatta op de Braassem, waar een veld van 250 optimisten start uit zeker 10 landen,
begin juni het Open Nederlands
Kampioenschap op het IJsselmeer bij Workum en natuurlijk
de selectiewedstrijden die uiteindelijk weer bepalen wie er
naar het volgende WK mag.....

Jan en Katrijn verliefd

•

• Lezing door auteur Anne-

Met plezier verder in 2011
De jonge zeiler van de Haarlemsche Jachtclub is dan ook heel
tevreden over zijn prestaties van
afgelopen jaar, maar staat ook al
te trappelen om in de voorjaarsvakantie naar Spanje af te reizen,
voor een Internationale clinic en
wedstrijdserie. Bart hierover: “Ik
ben nog licht, maar ik wil deze serie gebruiken om met een
iets boller zeil te varen. Het zal
wel pittig worden met veel wind,
maar ik blijf hangen”

0251-674433
www.verspreidnet.nl

Kerkdienst
ziekenhuis
Katrijntje en Jan Klaeszen gaan samen naar een lichtjesfeest.
Iedereen moet een kaarsje meenemen.
Die domme Jan Klaeszen vergeet het lichtje.
Hierdoor wordt die arme Katrijntje door de watergeest gevangen genomen.
Lukt het Jan Klaeszen om haar te redden?
Aanvang 9 februari om 15.00 uur en op 12 februari om 14.30 uur bij
Poppentheater De Zilveren Maan. Locatie: de Aardappelkelder van
Landgoed Elswout, Elswoutslaan 28 te Overveen.
Meer info en reserveren: 06 229 46 290 of www.poppentheaterdezilverenmaan.nl

Regio - Zondag 6 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 karakter.
Voorganger is pastor dhr. F. Bossink. De zang wordt ondersteund
door de cantores L. en Th. BraakPedroli. (communieviering)
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De mooiste plekjes om te wandelen en te fietsen
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Werkzaamheden Herenweg
Start 1e fase
Maandag 7 februari starten de voorbereidende werkzaamheden aan fase 1
van de Herenweg. Van 14 februari tot
juni 2011 is het deel vanaf het kruispunt Herenweg/Kerklaan/Eykmanlaan
tot en met de Koediefslaan afgesloten
voor gemotoriseerd verkeer van noord
naar zuid (richting Bennebroek).
Andersom, van zuid naar noord, kan het
verkeer nog wel gebruikmaken van de
Herenweg. Fietsers kunnen in twee
richtingen over één fi etspad rijden.

In de periode 2011-2015 wordt de
Herenweg opnieuw ingericht. Het werk
wordt in vier fasen uitgevoerd. De nieuwe
inrichting moet ervoor zorgen dat de weg
veiliger wordt voor fietsers en voetgangers en dat de weg minder ‘uitnodigt’
tot hardrijden door automobilisten.
De rijbaan wordt smaller en er komen
vrijliggende fietspaden. De kruising
Herenweg/Kerklaan/Eykmanlaan wordt
omgevormd tot een rotonde. De gehele
Herenweg krijgt geluidreducerend asfalt.

Tussen de parkeervakken komen groenstroken met bodembedekkende heesters
en bomen. Al met al krijgt de Herenweg
de uitstraling van een laan, wat de neiging
om hard te rijden moet verminderen.

Afsluiting en omleiding
Vanaf 14 februari is de Herenweg tussen
Lanckhorstlaan tot en met kruising
Kerklaan/Eykmanlaan afgesloten voor
verkeer in zuidelijke richting (richting
Vervolg op pag. 2

Volg ons op:

www.youtube.com/gemeenteheemstede

$GUHVJHJHYHQV RSHQLQJVWLMGHQ

$NVH0HGLDEY

Deze week ontvangt u de Natuurkaart Heemstede. Dit is een plattegrond van
Heemstede met informatie over o.a. bossen, parken en landgoederen en hun bijzondere waarde in combinatie met recreatieve routes. Van zes openbare gebieden in
Heemstede wordt behalve de flora en fauna die u per gebied kunt aantreffen, ook het
ontstaan beschreven. Op een overzichtelijke kaart ziet u de ligging van de groene
gebieden waar u wandelend en fi etsend kunt genieten van de natuur.

In 2007 heeft de gemeente Heemstede
opdracht gegeven voor een grootschalige
inventarisatie van de flora en fauna in
Heemstede. Het resultaat is een natuurwaardenkaart, een rapportage met
kaarten waarop de waardering van de
natuur in de grote groengebieden van
Heemstede ten opzichte van elkaar zijn
vermeld. De inventarisatie van de diverse
vogel-, planten-, amfibieën- en vleermuissoorten zijn op verschillende overzichtskaarten weergegeven.
Vorig jaar is door GroenLinks een motie in
de raad aangenomen waarin is verzocht een
populaire versie van de natuurwaardenkaart te verspreiden onder de inwoners
van Heemstede. Deze ontvangt u bij de

5DDGKXLV5DDGKXLVSOHLQ
3RVWEXV$-+HHPVWHGH
7HOHIRRQ  )D[  
(PDLOJHPHHQWH#KHHPVWHGHQO
:HEVLWHZZZKHHPVWHGHQO
3XEOLHNVEDOLH YRRUKHHQEXUJHU]DNHQ 
0DDQGDJWRWHQPHWZRHQVGDJYDQ±XXU
'RQGHUGDJYDQXXU
9ULMGDJYDQXXU
9RRURQGHUWURXZSDUWQHUVFKDSVUHJLVWUDWLHHUNHQQLQJYDQ
RQJHERUHQ NLQGHUHQHQQDWXUDOLVDWLHPRHWXYRRUDIHHUVWHHQ
DIVSUDDNPDNHQ

%RXZHQ:RQLQJWRH]LFKW %:7
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Nieuwe
gemeentegids
deze week
verspreid
Deze week wordt de nieuwe gemeentegids huis aan huis verspreid in
Heemstede. De gids bevat informatie over
het bestuur, de gemeentelijke organisatie,
over veel producten en diensten en
natuurlijk over alle voorzieningen in
Heemstede. Bovendien treft u hierin
plattegronden van Heemstede met een
straatnamenregister. Kortom: een handig
naslagwerk om te bewaren. Bij de
gemeentegids ontvangt u dit jaar een
Natuurkaart Heemstede, een mooi
overzicht van de groene gebieden in
Heemstede waar u kunt wandelen en
fietsen.

In deze HeemstedeNieuws o.a.:
• Inloopochtend burgemeester
4 februari
• Expositie Yvette Jansen in
centrale hal van raadhuis

heemstedetweet

HeemstedeConnect (group)

• Rolemmers zonder sticker niet
geleegd

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.

HeemstedeNieuws
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Vervolg van pag. 1 Natuurkaart Heemstede

Vervolg van pag. 1 Werkzaamheden Herenweg

gemeentegids van Heemstede in de vorm
van de Natuurkaart Heemstede.
Zo ziet u hoeveel moois Heemstede te
bieden heeft, en dat om de hoek!

Bennebroek). Verkeer van zuid naar noord (richting Haarlem) is wel mogelijk. Omdat
het werk aan de oostkant van de weg begint, wordt het verkeer tot april over de westelijke
rijbaan geleid. Gedurende deze periode zijn de Oude Posthuisstraat en Kerklaan niet
bereikbaar vanaf de Herenweg (Shell en Bavokerk blijven bereikbaar). Vanaf april
wordt de andere weghelft aangepakt. Dan is de aansluiting Eykmanlaan/Herenweg
afgesloten.

Nieuw recreatiepad
De Natuurkaart laat zien dat Heemstede
veel aandacht heeft voor het versterken
van de groene waarden in de gemeente.
De oostelijke groene zijde van Heemstede
mogelijk om van het Oude Slot naar
Hageveld te lopen. Zaterdag 12 februari
wordt deze tunnel officieel geopend. U
kunt deze dag de nieuwe route wandelen
die voert langs het natuurgebied in ontwikkeling ‘Park Meermond’. Hierover
volgende week meer.

Zelf de natuur in!
bijvoorbeeld, begrensd door het Spaarne
en de Ringvaart, is ecologisch met elkaar
verbonden en beter toegankelijk voor het
publiek. Het nieuwe recreatiepad met een
tunnel onder de Cruquiusweg, maakt het

U kunt alle beschreven gebieden bezoeken.
Dit kan op eigen gelegenheid of ga mee met
een van de vele excursies naar Groenendaal,
Hageveld of de Overplaats, door het IVN
(www.ivn.nl/zuidkennemerland) of Landschap
Noord-Holland (www.landschapnoordholland.nl).

Inloopochtend burgemeester
4 februari
Inwoners van Heemstede worden van harte uitgenodigd om tijdens de maandelijkse
inloopochtend langs te komen bij burgemeester Marianne Heeremans.
De eerstvolgende inloopochtend vindt plaats op vrijdag 4 februari van 10.00 tot 12.00 uur.
U kunt vrij inlopen, dus zonder afspraak, om van gedachten te wisselen met de burgemeester
over ontwikkelingen in Heemstede.

t/m 1 april 2011
Expositie Yvette Jansen in
centrale hal van raadhuis
Van 31 januari t/m 1 april 2011 zullen weer
nieuwe collages te zien zijn van Yvette
Jansen in de centrale hal. Yvette Jansen
is verslaafd aan papier: oude boeken, tijdschriften, behang, postzegels, folders, treinkaartjes, karton etc. Daarnaast wordt soms
ook gebruik gemaakt van stof, raffia, touw
en stro. Humor en kleurencombinaties zijn
daarbij voor haar belangrijke componenten.
Vorig jaar exposeerde zij in Amsterdam
en Haarlem en nam zij deel aan de groots
opgezette ‘Maand van de Collages’ in
Rotterdam. Haar werk is vertegenwoordigd in
verschillende privécollecties. Meer collages
van haar hand zijn te zien op haar website:
www.yvettejansen-collages.com.
Tijdens de openingstijden van het raadhuis bent u van harte welkom de expositie van
Yvette Jansen te komen bewonderen.

Vanaf de westelijke randweg wordt het autoverkeer omgeleid via de Spanjaardslaan,
Heemsteedse Dreef, Camplaan en de Van Merlenlaan. Het verkeer vanaf de
Zandvoortselaan wordt omgeleid via de Lanckhorstlaan, Heemsteedse Dreef, Camplaan
en de Van Merlenlaan.
Op donderdag 3 februari 2011 worden op de Herenweg, ter hoogte van de Willem
Klooslaan, voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd op de rijbaan. De werkzaamheden duren enkele uren en zorgen voor beperkte verkeershinder.

Busverkeer
De lijnen 50, 51 en 4 in zuidelijke richting rijden via de Lanckhorstlaan, Heemsteedse
Dreef, Camplaan en de Van Merlenlaan. De bushaltes op de Herenweg tussen Lanckhorstlaan en Kerklaan in zuidelijke richting (richting Bennebroek) zijn buiten gebruik tot juni
2011. In noordelijke richting wordt de bushalte t.h.v. de Kerklaan opgeheven. De bushalte
bij Kennemeroord wordt verplaatst nabij de Koediefslaan.

Volledige afsluiting
De Herenweg wordt twee keer volledig afgesloten. Eén keer half maart, in het weekend
van vrijdag 21.00 uur tot maandag 05.00 uur, in verband met rioolwerkzaamheden. En
één keer eind mei, eveneens gedurende dezelfde tijden in het weekend, in verband met
het aanbrengen van asfalt.
De exacte data van de afsluiting worden nog bekendgemaakt.
Overigens zorgt de aannemer ervoor dat het Bloemencorso op zaterdag 16 april gewoon
ongehinderd gebruik kan maken van de Herenweg.

Overlast
De vernieuwing van de Herenweg is hard nodig. De aanpak van deze doorgaande route
heeft gevolgen voor de verkeers- en parkeerdruk in andere delen van Heemstede. Wij
zijn ons bewust van de overlast die de werkzaamheden veroorzaken en vragen uw begrip
hiervoor.

Informatie
Meer informatie is te vinden op www.heemstede.nl > Actueel > Volg het beleid:
plannen en projecten waar alle ontwikkelingen rondom de Herenweg worden bijgehouden op de projectpagina ‘Reconstructie Herenweg’. Reageren per e-mail kan via
herenweg@heemstede.nl.

Rolemmers zonder sticker
niet geleegd
Heeft u een grijze rolemmer? Dan heeft u
een nieuwe sticker bij de afvalkalender
ontvangen. Deze sticker plakt u op het
deksel van de grijze rolemmer.

nodig. De stickers met barcode vormen
een controlemiddel dat onder andere
informatie geeft over het adres waartoe
de rolemmer behoort.

Sinds 31 januari 2011 worden alleen nog
grijze rolemmers geleegd die voorzien
zijn van een juiste sticker. Dit jaar moeten
de grote rolemmers met een inhoud van
240 liter voorzien zijn van een groene sticker.
De kleine rolemmer heeft een rode sticker

Heeft u nog vragen over het gebruik van
de sticker, de grijze rolemmer of de afvalkalender of heeft u geen stickers ontvangen?
Neem dan contact op met de afdeling
Publieksinformatie van De Meerlanden
via telefoonnummer (0297) 38 17 17.
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Werk aan de weg
Johan Wagenaarlaan
Tot medio februari 2011 worden in de Johan Wagenaarlaan de boomspiegels en parkeerplaatsen op diverse plaatsen hersteld. De werkzaamheden zorgen voor beperkte
verkeershinder.

Merwedeplantsoen
Tot begin maart 2011 wordt de bestrating van het Merwedeplantsoen op diverse plaatsen
hersteld. De werkzaamheden zorgen voor beperkte verkeershinder.

Herenweg, tussen Kerklaan en Koediefslaan
In de periode 2011-2015 wordt de Herenweg in vier fasen opnieuw ingericht. De 1e fase
beslaat het weggedeelte tussen Koediefslaan en Kerklaan. Dit gedeelte wordt van februari
tot juni 2011 aangepakt. De werkzaamheden zorgen voor ernstige verkeershinder. Zie
elders in deze HeemstedeNieuws.
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Agenda’s
Vergadering commissie Ruimte
De raadscommissie Ruimte houdt een openbare vergadering op 7 februari 2011 om
20.00 uur in de Burgerzaal van het raadhuis. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.
Op de agenda:
- Vaststellen agenda commissievergadering van 7 februari 2011
- Spreekrecht burgers
- Uitvoering uitspraak Raad van State inzake bestemmingsplan Woonwijken Noordwest
(A-stuk)
- Residentie De Burghave mogelijkheid samenvoegen appartementen (C-stuk)
- Wijziging convenant inzake regionale woonruimteverdeling (C-stuk)
- Overzicht bouwprojecten
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Vergadering commissie Samenleving
Uitgebreide informatie over het project Herinrichting Herenweg, de gevolgen en de voortgang vindt u op www.heemstede.nl > Actueel > Volg ’t beleid > Reconstructie Herenweg.

Alles over opvoeden en opgroeien
Heeft u een vraag over de ontwikkeling van uw kind? Bent u op zoek naar een sportclub
of naschoolse opvang? Voor al uw vragen opvoeden en opgroeien in Heemstede kunt
u terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). In het CJG komt alle kennis over
opvoeding en opgroeiende kinderen bij elkaar. De medewerkers weten de weg naar de juiste
instantie en helpen u bij het vinden van het antwoord op uw vragen.

Centrum voor
Jeugd en Gezin Heemstede
Lieven de Keylaan 7
2101 VD Heemstede
Telefoon (023) 529 19 14,
e-mail cjg@heemstede.nl

Openingstijden:
maandag, dinsdag, donderdag:
09.00 tot 12.00 uur
woensdag:
14.00 tot 17.00 uur
vrijdag gesloten

(Snor)brommer t.h.v. Binnenweg 148
Door de gemeentelijk opsporingsambtenaren van bureau Handhaving van de gemeente
Heemstede is in de boomspiegel op de Binnenweg ter hoogte van nummer 148, een donkerkleurige (snor)brommer aangetroffen zonder kenteken.
Op grond van artikel 5:12, tweede lid van de Algemene plaatselijke verordening is het verboden
bromfi etsen op de weg te laten staan zodanig dat zij ontsierend zijn voor de omgeving.
De (snor)brommer staat in een boomspiegel, is niet voorzien van een kenteken en staat
reeds langdurig zonder (zichtbaar) gebruikt te worden op de Binnenweg.
De eigenaar van deze (snor)brommer krijgt tot en met 16 februari 2011 de tijd om de
(snor)brommer te verwijderen. Is op genoemde datum de (snor)brommer niet van de weg
verwijderd, dan zal het college van burgemeester en wethouders de (snor)brommer door
middel van bestuursdwang laten verwijderen. De (snor)brommer wordt dan voor een periode
van 13 weken opgeslagen. Tegen betaling van de kosten kan de eigenaar de (snor)brommer binnen deze periode weer terugkrijgen. Indien de (snor)brommer niet binnen de
genoemde periode van 13 weken wordt opgehaald zal de (snor)brommer openbaar worden
verkocht of vernietigd.
Voor informatie kan contact worden opgenomen met de gemeentelijk opsporingsambtenaren
van bureau Handhaving, telefoonnummer (023) 548 56 30.

De raadscommissie Samenleving houdt een openbare vergadering op 8 februari 2011
om 20.00 uur in de Burgerzaal van het raadhuis. U bent van harte uitgenodigd hierbij
aanwezig te zijn.
Op de agenda:
- Vaststellen agenda commissievergadering van 8 februari 2011
- Spreekrecht burgers
- Presentatie voorzieningen maatschappelijke ondersteuning
- Eerste begrotingswijziging 2011 Paswerk (B-stuk)
- Overzicht structurele subsidies Welzijn 2011 (C-stuk)
- Participatietraject nota Jeugd en Onderwijs (C-stuk)
- Terugkoppeling uit het Dagelijks Bestuur Paswerk en Algemeen Bestuur Paswerk
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Vergadering commissie Middelen
De raadscommissie Middelen houdt een openbare vergadering op 9 februari 2011 om
20.00 uur in de Burgerzaal van het raadhuis. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.
Op de agenda:
- Vaststellen agenda commissievergadering van 9 februari 2011
- Spreekrecht burgers
- Normenkader 2010 voor de controle van de jaarrekening 2010 (B-stuk)
- Jaarplan 2011 Basisteam Kennemer Kust (C-stuk)
- Formatie-uitbreiding IASZ naar aanleiding van het 213A doorlichtingsonderzoek (C-stuk)
- Handhavingsprogramma Openbare Ruimte 2011 (C-stuk)
- Terugkoppeling uit het Algemeen Bestuur van de VRK
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt
Op www.heemstede.nl vindt u de betreffende stukken die worden besproken. Hier treft
u bovendien informatie over het spreekrecht en uitleg over het verschil tussen A-, B- en
C-stukken. Alle stukken liggen ook ter inzage in de ontvangsthal van het raadhuis.
Meer weten? Neem contact op met de raadsgriffie, telefoon (023) 548 56 46 of e-mail:
raadsgriffier@heemstede.nl

Gratis het laatste nieuws
over Heemstede per e-mail?
www.heemstede.nl
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Zeilboot zonder melding in gemeentelijke haven
De gezagvoerder van het navolgende vaartuig wordt dringend verzocht zich per direct
te melden bij bureau Handhaving van de gemeente Heemstede op telefoonnummer
(023) 548 56 30:
- zeilboot genaamd de Seagull, lengte ongeveer 7.50 meter, gelegen in de gemeentelijke
haven langs de zijde van de Havenstraat ter hoogte van het voormalige Zilveren
Kruisgebouw.
Op grond van artikel 8, eerste lid, van de Verordening op het gebruik van openbare havens
en binnenwateren moet de gezagvoerder van een vaartuig waarmede ligplaats wordt
genomen in de gemeentelijke haven de aankomst van zijn vaartuig binnen 24 uur melden
aan burgemeester en wethouders.
Indien de gezagvoerder van bovengenoemd vaartuig zich niet uiterlijk 8 februari 2011 heeft
gemeld bij bureau Handhaving noch met zijn vaartuig uit Heemstede is vertrokken, zullen
burgemeester en wethouders bestuursdwang toepassen en het vaartuig laten verwijderen.
Het vaartuig kan dan worden weggesleept en voor een periode van 13 weken worden
opgeslagen bij de bewaarhaven te Amsterdam. De gezagvoerder kan zijn vaartuig binnen
die periode terugontvangen na betaling van de kosten die zijn gemoeid met de uitoefening
van de bestuursdwang, waaronder taxatie-, sleep- en opslagkosten. Indien het vaartuig
niet wordt opgehaald binnen bovengenoemde periode dan zullen burgemeester en wethouders overwegen om het vaartuig openbaar te verkopen.

Gezonken vaartuig Zuider Buiten Spaarne
en Houtvaart
De gemeentelijk opsporingsambtenaren van bureau Handhaving van de gemeente hebben
geconstateerd dat de volgende vaartuigen zijn gezonken:
- een vaartuig in het Zuider Buiten Spaarne t.h.v. Tooropkade 2,
- een roeiboot in de Houtvaart t.h.v. Vondelkade 32.
Op grond van artikel 17 Verordening op het gebruik van openbare havens en binnenwateren is de gezagvoerder, reder of eigenaar van een gezonken vaartuig verplicht om
onmiddellijk na het zinken van het vaartuig daarvan kennis te geven aan burgemeester
en wethouders of bij afwezigheid van dezen aan een ambtenaar van politie. De gezagvoerder, reder of eigenaar dient ervoor te zorgen dat het gezonken vaartuig binnen
de door burgemeester en wethouders te stellen termijn uit de wateren is verwijderd,
respectievelijk de lading is verwijderd en daarna het wrak is gelicht.
De eigenaren van deze vaartuigen krijgen tot en met 16 februari 2011 de gelegenheid om
te zorgen dat hun vaartuigen weer volledig drijvend zijn dan wel ze te verwijderen. Indien het
vaartuig binnen deze termijn niet volledig drijvende is dan wel is verwijderd, zullen burgemeester en wethouders het vaartuig door middel van bestuursdwang laten verwijderen.
Het vaartuig wordt dan voor een periode van 13 weken opgeslagen. Tegen betaling van
de kosten kan de eigenaar het vaartuig binnen deze periode weer terugkrijgen.
Voor vragen kan contact worden opgenomen met de gemeentelijk opsporingsambtenaren
van bureau Handhaving van de gemeente Heemstede, telefoonnummer (023) 548 56 30.

Legitimatieplicht bij de verkiezingen
Op woensdag 2 maart 2011 zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten van NoordHolland. Omdat u in Heemstede dan in elk willekeurig stemlokaal binnen de gemeente
kunt stemmen, is het van belang dat u naast uw stempas ook een geldig legitimatiebewijs
kunt overleggen.
Als u zich niet kunt identificeren mag u niet stemmen. Ook als u iemand via de achterkant
van uw stempas machtigt om uw stem uit te brengen (de onderhandse machtiging) moet
deze een kopie van uw geldige legitimatiebewijs meenemen. Zonder deze kopie mag de
gemachtigde uw stem niet uitbrengen.
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Handhaving overhangend en belemmerend groen
Wijziging beleid
Bij besluit van 25 januari 2011 heeft het college het beleid handhaving overhangend en belemmerend groen gewijzigd. Deze wijzigingen treden met ingang van 15 februari 2011 in werking.
De basis van het beleid is artikel 2:15 van de Algemene plaatselijke verordening: ‘Het is
verboden beplanting of een voorwerp aan te brengen of te hebben op zodanige wijze
dat aan het wegverkeer het vrije uitzicht wordt belemmerd of daaraan op andere wijze
hinder of gevaar oplevert.’
Hieronder volgt een uitwerking (bestaand beleid met de wijzigingen):
- Het zicht op straatnaamborden en verkeersborden, en het uitschijnen van straatverlichting
mag niet belemmerd worden door groen.
- Takken die lager komen dan 2.20 meter boven de stoep moeten worden gesnoeid tot aan de erfgrens. Boven de rijweg moet ten minste 4 meter doorrijhoogte vrij worden gehouden van groen.
- Richtlijn is dat bij stoepen van maximaal 1.50 meter breed of minder het particuliere groen
gesnoeid moet worden tot de erfgrens. In uitzonderingen kan er een vrije breedte van 1.20 meter
respectievelijk 1.00 meter worden toegestaan. Dit wordt per situatie bekeken en bepaald
door de gemeentelijk opsporingsambtenaren van bureau Handhaving.
- Bij stoepen breder dan 1.50 meter moet er in principe ook gesnoeid worden tot de erfgrens. Indien er geen sprake is van gevaar of hinder is overhang toegestaan. Dan is ook
geen sprake van strijd met artikel 2:15 APV. U wordt echter vriendelijk verzocht om toch te
snoeien aangezien:
- de stoep een openbare functie heeft,
- de gemeente het openbaar gebied op orde wil hebben,
- men in de buurt van de eigen erfgrens moet blijven,
- de stoep geen verlengstuk is van de tuin.
- Daarnaast kan in het kader van werkzaamheden aan de stoep, waaronder onderhoud, u
gevraagd worden het groen te snoeien zodat de werkzaamheden goed kunnen plaatsvinden.
In het voorjaar 2011 wordt meer bekendheid aan dit beleid gegeven, wanneer de controle
op overhangend groen gaat plaatsvinden.

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

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

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

Melden via www.heemstede.nl
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
meldnummer van de gemeente bellen: (023) 548 57 62. Buiten deze tijden en in het weekeinde vindt doorschakeling plaats naar een telefoonbeantwoorder.
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Raadsbesluiten
Vaststellen agenda raadsvergadering 27 januari 2011
De burgemeester trekt volgnummer 20. Bij een eventuele hoofdelijke stemming zal bij
dhr. Van der Linden met de stemming begonnen worden. Dhr. Klaasen kondigt aan een
motie te zullen indienen. Deze zal als eerste bij ‘Overige punten’ behandeld worden. De
agenda wordt verder conform vastgesteld.
Vragenuur
Er zijn 2 vragen voor het vragenuur voor leden van de raad. Mw. Van Vliet (GroenLinks)
stelt een vraag over de Viva! Zorggroep, wethouder Botter geeft antwoord. Mw. Sabelis
(GroenLinks) stelt een vraag over de verkeersveiligheid op de Binnenweg, wethouder
Kuiper geeft antwoord. Toezegging: wethouder Kuiper zegt toe zich te willen inzetten
voor aanmoedigende communicatie naar alle gebruikers tot een veilig gebruik van
de Binnenweg. Ze zal reageren op klachten van inwoners en het resultaat terugmelden in de commissie Ruimte van juni 2011.

BESPREEKPUNTEN
- Benoemen lid van het Algemeen Bestuur van Paswerk
Op grond van art. 5 lid 2 Gemeenschappelijke regeling werkvoorzieningschap
Zuid-Kennemerland (Paswerk) dient de raad twee leden te benoemen voor het Algemeen
Bestuur van het werkvoorzieningschap. Op 25 maart 2010 zijn dhr. W.M.M. Heeremans en
dhr. M.H.B.J. Radix door de raad van de gemeente Heemstede benoemd in het AB van Paswerk.
Dhr. C.G.T.F.J. Leenders wordt voorgedragen als opvolger van dhr. M.H.B.J. Radix.
Beslispunt:
Dhr. C.G.T.F.J. Leenders te benoemen tot lid van het Algemeen Bestuur van Paswerk.
Conform het voorstel wordt besloten met 17 stemmen voor, 2 tegen en 1 onthouding, waarmee dhr. C.G.T.F.J. Leenders is benoemd tot lid van het Algemeen Bestuur van Paswerk.
- Beschikbaar stellen krediet voor begeleiding kerntakendiscussie
Door het college is tijdens de behandeling van de kadernota 2010 de motie 'kerntakendiscussie 2011' overgenomen waarin het college wordt verzocht om een kerntakendiscussie op te starten. Ook in het collegeakkoord 2010 - 2014 is opgenomen dat een
discussie gestart zal worden over nut en noodzaak van de voorzieningen en de kerntaken
van de gemeente. Op verzoek van de agendacommissie heeft het college een drietal
offertes opgevraagd bij bureau's die in staat worden geacht om Heemstede te adviseren en te
begeleiden bij het traject van de kerntakendiscussie. De offertes zijn voorgelegd aan de
zes fractievoorzitters en daarbij is een voorkeur uitgesproken voor Deloitte Consulting.
Op basis van deze voorkeur wordt de raad voorgesteld om de begeleiding en advisering
inzake de kerntakendiscussie op te dragen aan Deloitte Consulting. De kosten van dit
traject bedragen afgerond € 30.000 en in de begroting is daarvoor geen budget opgenomen.
Voorgesteld wordt om € 30.000 ten laste te brengen van de post onvoorzien 2011.
Beslispunt:
1. de opdracht voor advisering en begeleiding van de kerntakendiscussie op te dragen aan
Deloitte Consulting;
2. de kosten ad. € 30.000 ten laste te brengen van de post onvoorzien 2011.
Conform het voorstel wordt unaniem besloten.

2. de behandeling van dit verzet te delegeren aan burgemeester en wethouders.
Conform het voorstel wordt unaniem besloten
- Vervangen Informatiesysteem voor uitwisseling authentieke basisgegevens
Het nieuwe stelsel van basisregistraties heeft als doel het eenmalig inwinnen van gegevens
en deze meermalig gebruiken. De gemeente is verantwoordelijk voor het inwinnen en
bijhouden van de basisregistraties Personen en Adressen en Gebouwen. Deze registraties
zijn binnen Heemstede opgezet en zitten nu in de beheerfase.
Om dit efficiënter te laten verlopen is een nieuw distributiesysteem nodig wat voldoet aan
de nieuwe standaarden.
In de begroting 2011 is rekening gehouden met een te laag investeringskrediet en een te
hoge jaarlijkse exploitatielast. Daarom wordt aan de raad het formele verzoek gedaan om
een aanvullend krediet beschikbaar te stellen. Per saldo vallen de kosten vanaf 2011
structureel lager uit dan begroot (€ 5.500 in 2011 en vanaf 2012 € 12.000).
Beslispunt:
1. Het investeringskrediet voor vervangen/uitbreiden BRS met € 51.350 verhogen en de
lasten te dekken zoals voorgesteld in het raadsvoorstel.
Conform het voorstel wordt unaniem besloten
- Vaststelling Erfgoedverordening Heemstede
Ten behoeve van de uitvoering van de gemeentelijke taken op het gebied van de bescherming
van het archeologische bodemarchief (voortvloeiend uit de Wet op de archeologische
monumentenzorg (Wamz)) wordt voorgesteld de vigerende Monumentenverordening
Heemstede 2008 in te trekken en de Erfgoedverordening Heemstede vast te stellen
Beslispunten:
1. de bijgevoegde en als zodanig gewaarmerkte Erfgoedverordening Heemstede vast te
stellen onder intrekking van de Monumentenverordening Heemstede 2009.
Conform het voorstel wordt unaniem besloten

OVERIGE PUNTEN
D66 dient de motie ‘Verzoek aan rekenkamer om onderzoek uit te voeren naar
VeiligheidsRegio Kennemerland (VRK)’ in.
De motie spreekt uit
1. de wens dat een onderzoek wordt uitgevoerd naar de in bovenstaande overwegingen
geschetste problematiek;
2. het verzoek aan de rekenkamercommissie Heemstede tot het instellen van een dergelijk
onderzoek, zoveel mogelijk in samenwerking met de rekenkamer(commissie)s van de
overige bij de VRK betrokken gemeenten.
De motie wordt aangenomen met 14 stemmen voor en 6 stemmen tegen. Voor zijn de
fracties van D66, CDA, en VVD. De fracties van HBB, PvdA en GroenLinks stemmen
tegen. Mw. Sabelis en dhr. Ates leggen een stemverklaring af.
Lijst van mededelingen en ingekomen stukken
Brief nr. 2 ’Devies voor de Heemsteedse gemeentepolitiek’ van dhr. H.S.M. Kruijer wordt
toegelicht aan de raad.

HAMERPUNTEN
Deze agendapunten zijn voorbereid in de raadscommissies en behoeven geen verdere
bespreking in de gemeenteraad.
- Verzet tegen uitspraak rechtbank Haarlem
De rechtbank Haarlem heeft een beroep van de heer H.S.M. Kruijer zonder zitting te houden
gegrond verklaard en vastgesteld dat de raad een dwangsom heeft verbeurd van € 1.260,vanwege niet tijdig beslissen op een verzoek van de heer Kruijer. Er is reden om tegen de
uitspraak verzet aan te tekenen.
Beslispunten:
1. in te stemmen met het ingediende verzetschrift tegen de uitspraak van de rechtbank
Haarlem van 13 december 2010;

Conform de afhandelingsvoorstellen wordt besloten
met uitzondering van: Brief nr. 3 ‘verzoek aanwijzing Binnenweg 160 als gemeentelijk
monument’: de brief zal besproken worden bij de commissie Ruimte.
Wat verder ter tafel komt
Mw. Van de Weijer en mw. Ruitenberg lichten mogelijkheden aan de raad toe voor de
uitvoering van de motie ‘Sociale Cohesie’ aangenomen in de raad van november 2010.
De raad besluit tot een activiteit bij Welzijn Ouderen Heemstede op 19 maart in het kader
van ‘NL doet’.
Mw. Hooij stelt een vraag over de vergaderschema’s. Burgemeester en griffier geven
antwoord.

HeemstedeNieuws

I N F O R M AT I E

V A N

D E

G E M E E N T E

H E E M S T E D E

-

2

F E B R U A R I

2 0 11

Omgevingsvergunning
Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsvergunning (Wabo) in werking getreden. Op grond van deze wet is voor veel activiteiten waarvoor tot 1 oktober 2010 een
aparte vergunning of ontheffing vereist was nu een omgevingsvergunning vereist waarin de verschillende vergunningen en ontheffingen integreren. Hieronder treft u de diverse aanvragen omgevingsvergunning voor deze week aan. Omdat we nu in een overgangsperiode zitten worden ook nog vergunningen verleend die voor 1 oktober 2010 zijn aangevraagd
en dus volgens het oude recht moeten worden afgehandeld. Als wij deze vergunningen (b.v. bouwvergunningen, kapvergunningen en sloopvergunningen) verlenen maken wij dat ook
bekend in deze rubriek.

Aanvragen omgevingsvergunning
Omgevingsvergunning voor bouwen
Franz Lehárlaan 31
het plaatsen van een dakkapel
op het voorgeveldakvlak
ontvangen 20 januari 2011
Nijverheidsweg 40
het verplaatsen van de laad- en loskuil,
wijzigen gevel
ontvangen 20 januari 2011
Borneostraat 60
het plaatsen van een dakopbouw
ontvangen 25 januari 2011
Heemsteedse Dreef 27
het plaatsen van een fietsenhok
en een erfafscheiding
ontvangen 25 januari 2011
Kerklaan 27
het plaatsen van een dakopbouw
ontvangen 25 januari 2011
Pieter Aertszlaan 11
het plaatsen van een erfafscheiding
ontvangen 27 januari 2011
Kohnstammlaan 9
het plaatsen van een urban windmill
ontvangen 26 januari 2011

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning
2011.023

Glipperweg 35 t/m 39
2011.026

2010.030
2011.032

het wijzigen van de bestemming
bedrijven in wonen (4 appartementen,
tijdelijk voor 5 jaar)

2011.037

De beslistermijn wordt verlengd in verband met ons voornemen een omgevingsvergunning
te verlenen voor afwijking van het bestemmingsplan. In dit kader krijgen belanghebbenden
de gelegenheid vooraf zienswijzen in te dienen (zie hieronder) waardoor de reguliere
beslistermijn van 8 weken onvoldoende is. Door dit besluit is de totale beslistermijn 14
weken vanaf ontvangst van de aanvraag. De aanvraag is ontvangen op 27 januari 2010.

2011.033
Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken. Zie kader.
2011.029
2011.038

Voornemen verlenen omgevingsvergunning voor afwijking van het
bestemmingsplan en bouwen
Wij zijn voornemens voor onderstaand bouwplan een omgevingsvergunning voor afwijking
van het bestemmingsplan te verlenen:

De beslistermijn voor bovengenoemde aanvragen is 8 weken vanaf ontvangst van de
aanvraag.
Omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken bestemmingsplan
Glipperweg 35 t/m 39
het wijzigen van de bestemming bedrijven
2011.037
naar wonen (4 appartementen, tijdelijk
voor 5 jaar)
ontvangen 27 januari 2011
De beslistermijn voor bovengenoemde aanvraag is 8 weken vanaf ontvangst van de
aanvraag.
Omgevingsvergunning voor afwijken bestemmingsplan
Binnenweg 2
het vestigen van een koffiehoek
ontvangen 26 januari 2011

In het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben wij besloten voor
de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van 6 weken:

2010.034

De beslistermijn voor bovengenoemde aanvraag is 8 weken vanaf ontvangst van de
aanvraag.
Omgevingsvergunning voor kappen
Crayenestersingel 55
het kappen van 2 beuken, 1 den, 1 eik
2011.025
ontvangen 19 januari 2011
Kerklaan 57A
het kappen van een hulstboom
2011.027
ontvangen 20 januari 2011
Bronsteeweg 26
het kappen van 3 leilanden en 1 naaldboom 2011.028
ontvangen 25 januari 2011
Bronsteeweg 74
het kappen van een conifeer
2011.031
ontvangen 25 januari 2011
De beslistermijn voor bovengenoemde aanvragen is 8 weken vanaf ontvangst van de
aanvraag.
De bovenstaande aanvragen liggen vanaf 3 februari 2011 op maandag tot en met
donderdag van 08.30 - 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de
afdeling Bouw- en Woningtoezicht (Raadhuisplein 1).

Glipperweg 35 t/m 39

het wijzigen van de bestemming
bedrijven in wonen (4 appartementen,
tijdelijk voor 5 jaar)

2011.037

Het verzoek ligt vanaf 3 februari 2011 gedurende 4 weken 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 aan het Raadhuisplein 1. Belanghebbenden kunnen hierover
tijdens de periode van terinzageligging zienswijzen aan de gemeente kenbaar maken.
Voor nadere informatie over het verzoek kunt u zich wenden tot M. Jansen van de afdeling
Bouw- en Woningtoezicht, telefoon (023) 548 57 52.

Verleende omgevingsvergunningen (verzonden 28 januari 2011)
Omgevingsvergunning voor bouwen
Heemsteedse Dreef 58
het plaatsen van een steiger

2010.070

Omgevingsvergunning voor kappen
Sportparklaan 4
het kappen van 2 bomen

2011.020

Omgevingsvergunning voor slopen
Van de Spiegellaan 27
het verwijderen van asbesthoudend materiaal 2011.014
Omgevingsvergunning voor afwijken bestemmingsplan
Vechtlaan 8
het uitbreiden van een woonhuis en
vervangen schuur

2010.071

De bovenstaande vergunningen liggen vanaf 3 februari 2011 op maandag tot en met donderdag van 08.30 - 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling
Bouw- en Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). Belanghebbenden kunnen hiertegen bezwaar
maken. Zie kader.

Verleende reguliere bouwvergunning (verzonden 28 januari 2011 )
en ontheffing bestemmingsplan
Asterkade 14

het vergroten van een berging

2010.076/2772
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Vervolg omgevingsvergunning

Verkeersbesluiten

De bovenstaande vergunning ligt vanaf 3 februari 2011 op maandag tot en met donderdag van
08.30 - 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouw- en
Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). Belanghebbenden kunnen hiertegen bezwaar maken. Zie kader.

- De voetgangersoversteekplaatsen op de Adriaan Pauwlaan ter hoogte van de Crayenestersingel te verlengen over de vrijliggende fietspaden door het aanbrengen van zebramarkeringen.
- Het realiseren van een laad- en losplaats door het aanleggen van een insteekhaven ter
plaatse van het trottoir van de Laan van Bloemenhove aan de zijkant van Zandvoortselaan
30/32, waarop buiten de aangegeven tijden kan worden geparkeerd.

Huisnummering (verzonden 2011)
Wij delen u mede dat het college van burgemeester en wethouders d.d. 17 januari 2011
huisnummers heeft ingetrokken en nieuwe heeft vastgesteld.

Het besluit ligt vanaf 3 februari 2011 gedurende zes weken ter inzage.
U kunt hiertegen bezwaar maken. Door het indienen van een bezwaar wordt dit besluit
niet opgeschort. Bij een spoedeisend belang kan degene die een bezwaarschrift heeft
ingediend een voorlopige voorziening vragen aan de president van de rechtbank, sector
bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Bij het indienen van een verzoek om
voorlopige voorziening moeten griffierechten worden betaald.

Intrekking:
Apotheek:
Blekersvaartweg 19A
Kantoorruimte/woonruimte: Blekersvaartweg 20
Vaststelling huisnummers:
Kantoorruimte:
Blekersvaartweg 19A
Apotheek:
Blekersvaartweg 19B
Woning:
Blekersvaartweg 20

Bezwaar maken of uw mening/zienswijze kenbaar
maken

Belanghebbenden kunnen hiertegen bezwaar maken. Zie kader.

Uitschrijving GBA
Met onbekende bestemming uitgeschreven uit de gemeentelijke basisadministratie
persoonsgegevens (GBA)
Als u gaat verhuizen moet u dit ook doorgeven aan uw (nieuwe) woongemeente. Vaak gaat
dit goed, maar soms wordt dit vergeten. De gemeente start dan een adresonderzoek op,
waarbij de persoon -indien mogelijk- erop gewezen wordt dat er nog aangifte van de verhuizing gedaan moet worden. Als er geen aangifte gedaan wordt of als de persoon niet te traceren is, besluit het college van burgemeester en wethouders deze persoon ‘met onbekende
bestemming’ uit te schrijven uit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens
(GBA). Dit betekent, dat iemand dan ook formeel niet meer op dat adres staat ingeschreven.
De gevolgen hiervan zijn dat er bijvoorbeeld geen reisdocument of rijbewijs bij de woongemeente aangevraagd kan worden en dat er geen gebruik gemaakt kan worden van
verschillende overheidsvoorzieningen. Ook wordt, als iemand 65 wordt, de AOW gekort.
Het is daarom van groot belang dat alsnog aangifte van een verhuizing gedaan wordt.
Het college van burgemeester en wethouders heeft het voornemen om de volgende
persoon per 27 januari 2011 met onbekende bestemming uit te schrijven:
- C.M. Adema, geboren 10-02-1973, Huizingalaan 76
Als de betrokkene het hier niet mee eens is, kan deze binnen twee weken na plaatsing
van deze publicatie hierop reageren door contact op te nemen met de afdeling
Publiekszaken van de gemeente Heemstede, Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ
Heemstede, telefoon (023 548 58 68.

Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen een door de gemeente genomen besluit door
binnen zes weken na de verzenddatum, een gemotiveerd bezwaarschrift te richten aan het college
van burgemeester en wethouders, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Een bezwaar moet zijn ondertekend en zijn voorzien van naam en adres, datum, een duidelijke verwijzing naar het besluit en
de reden van bezwaar.
Over onderwerpen waarover nog geen beslissing is genomen kunt u 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 aantekenen bij de rechtbank Haarlem wanneer u in een voorfase zienswijzen heeft ingediend of
wanneer u niet verweten kan worden geen zienswijzen te hebben ingediend. Richt uw beroepschrift binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd aan: Rechtbank
Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een beroepschrift moet zijn
ondertekend en zijn voorzien van naam en adres, datum, een omschrijving van het besluit
waartegen het beroep zich richt en de reden van beroep. Bij het beroepschrift moet zo mogelijk
een afschrift van het besluit waarop het geschil betrekking heeft, worden overlegd.

Ter inzage
Stukken liggen gedurende openingstijden ter inzage in de het raadhuis, Raadhuisplein 1.
De stukken zijn tevens in te zien in de gemeentelijke openbare bibliotheek (Julianaplein 1).

Voorlopig ontwerp natuurbrug Zandvoortselaan
Regio - Een brug met een natuurlijke vormgeving die harmonieus wordt ingepast in de
duinen en de omringende bebouwing. Dat is het uitgangspunt voor Natuurbrug Zandpoort, die in 2013 gereed
moet zijn. De details worden komende periode verder
uitgewerkt, maar het voorlopig ontwerp is nu al te
zien op www.natuurbrugzandpoort.nl

De natuurbrug over de Zandvoortselaan verbindt het Nationaal Park Zuid-Kennemerland
en de Amsterdamse Waterleidingduinen met elkaar. Door de
brug krijgen dieren en planten
meer ruimte en een groter aaneengesloten leefgebied. Dit is
belangrijk om uitsterven van diverse soorten te voorkomen.
Het voorlopig ontwerp van de
natuurbrug is recent gepre-

senteerd op een drukbezochte
informatieavond in Zandvoort
voor bewoners en belangstellenden. Het ontwerp is ter hoogte van de Zandvoortselaan 53
meter breed en ook toegankelijk voor wandelaars, ruiters, fietsers en rolstoelers. Een kleine
duinenrij scheidt de recreatieve
paden van de natuur. Ter hoogte
van het fietspad over de voormalige trambaan is de brug 40 meter breed.

Meer informatie over de natuurbrug en de antwoorden op de
vragen die zijn gesteld tijdens
de informatiebijeenkomst, zijn
te vinden op www.natuurbrugzandpoort.nl
De natuurbrug is een initiatief
van Nationaal Park Zuid-Kennemerland, gemeente Zandvoort,
PWN Waterleidingbedrijf NoordHolland,
Natuurmonumenten,
Waternet en Provincie NoordHolland. De Europese Unie ondersteunt het project financieel.

Diefstal uit auto
Regio - Surveillerende politie
zag in de nacht van maandag
31 januari op dinsdag 1 februari rond 05.00 uur dat de ruit van
een auto aan de Martin Luther
Kinglaan ingeslagen was. De
eigenaar werd erbij gehaald en
het bleek dat er een navigatiesysteem uit de auto was weggenomen. Getuigen die iets gezien of
gehoord hebben wordt verzocht
contact op te nemen met de politie in Haarlem via 0900-8844.

