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Burgemeesters in de bres 
voor Amnesty

Heemstede - Door de burgemeesters van Heem-
stede, Haarlem en Bloemendaal werd als eerste 
een bijdrage gedaan in een collectebus van Am-
nesty International om daarmee de start te mar-
keren van de landelijke collecteweek. In Heem-
stede zullen deze week een zestigtal collectanten 
de straat opgaan om geld in te zamelen voor het 
werk van Amnesty International. Het motto van 
deze collecteweek is ‘Geef om vrijheid – Geef aan 
de collectant’. Amnesty International streeft naar 
een wereld waarin iedereen alle rechten geniet 

die zijn vastgelegd in de Universele Verklaring van 
de Rechten van de Mens en andere internationale 
mensenrechtendocumenten. 
Dit streven wordt inhoud gegeven door het doen 
van onderzoek en het voeren van actie gericht op 
het tegengaan en stoppen van ernstige inbreuken 
op het recht op lichamelijke en geestelijke on-
schendbaarheid, het recht op vrijheid van gewe-
ten en meningsuiting en het recht om niet te wor-
den gediscrimineerd, ingebed in haar werk ter be-
vordering van alle mensenrechten. 

Heemstede - Het kàn natuurlijk nog gaan vriezen, sneeu-
wen, ijzelen... deze maand of zelfs in maart, maar het ver-
anderende klimaat of weersgesteldheid brengt ons al in 
de lente. In tuinen en in plantsoenen schieten de voor-
jaarsbollen al de grond uit: krokussen en narcissen zien 
het daglicht al en dat in februari. Daarom heeft de redac-
tie besloten geen winterfoto’s meer te plaatsen. Een ‘uit-
smijter’ met de mooiste inzendingen trof u vorige week 
in de Heemsteder aan. Nu dus de blik op het voorjaar ge-
richt: met deze leuke foto van hond Dinky zien we een 
mooie overgang van winter naar lente. De foto is inge-
stuurd door Els en Herry Schoevers uit de Dinkellaan. De 
locatie is het Groenendaalse Bos. 

OP NAAR HET VOORJAAR!

Eén en al lente!
Heemstede - Vroeg dit jaar maar wel erg welkom: het voorjaar. De kalender geeft het nog 
niet aan maar de natuur heeft haar eigen wil. Dat kun je wel zien aan deze krokussen die 
eigenwijs al staan te bloeien op het Wipperplein. Mooi toch? Laat de lente maar komen!

5.00
 

v.d. Geest keurslager
Raadhuisstraat 94
tel. 528 64 17

Wim Kuijk keurslager
J. van Goyenstr. 24
tel. 528 90 00
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Duitse 
biefstukken

4 stuks

Isolatieglas? www.vandervlugt.nl

Raadhuisstraat 67, Heemstede
Tel. 023-547 46 45
www.petergrajer.nl

ZATERDAG 
OPEN

GEEN kraNt?
0251-674433

Kids For Animals: Circusdieren nee!
Regio – De mening ‘Wilde die-
ren de circustent uit’ staat op dit 
moment volop in de belangstel-
ling. Ook de Kids for Animals, 
de jeugdafdeling van de Dieren-
bescherming Haarlem e.o.) wil-
len zich hiervoor hard maken: 
ze willen af van optredens van 
wilde dieren in het circus. Daar-
voor starten zij een handteke-
ningactie op hun clubdag op 17 
februari. Kids for Animals hopen 
met hun actie te bereiken dat de 

gemeente Haarlem nee zegt te-
gen circussen, die gebruik ma-
ken van wilde dieren voor lou-
ter en alleen menselijk vermaak, 
zo vinden ze. Tijdens deze ‘ac-
tie’middag in Burcht ter Kleef in 
de Stadskweektuin aan de Kle-
verlaan 9 te Haarlem worden 
diverse activiteiten gehouden. 
De middag duurt van 13 tot 16 
uur. Kinderen kunnen meedoen 
voor 4 euro. Aanmelden: kfa@
dbhaarlem.nl of 06-17115885. 
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LET OP!
Nadrukkelijk maken wij u er 
op attent, dat door ons in deze 
krant geproduceerd adverten-
tie-, foto-, en / of tekstmateriaal 
NIET beschikbaar wordt gesteld 
aan derden. Dus ook NIET per 
e-mail, fotokopie of anderszins 
zonder uitdrukkelijke, schrif-
telijke toestemming van de 
Uitgever!

van 1930
P2: Bijzonder Heemsteeds Nieuws

(redactie@heemsteder.nl)

Heemstede - Toen acht jaar geleden de Zandvoortselaan werd opgeknapt, zei de toen-
malige wethouder, de heer Van ‘t Hof: “De Zandvoortselaan moet weer een mooie,
rustieke wandelweg worden, een echte LAAN.”  De Zandvoortselaan is en blijft een drukke 
verkeersader, dus dat lukte niet helemaal. Bij ons voor de deur lukte het helemaal niét. Luk-
raak neergesmeten fi etsen (en geen wonder, de bewoners van de bovenhuizen kunnen ze 
nergens anders laten) en een omleidingsbord, dat sinds de wegwerkzaamheden van afgelo-
pen oktober is blijven staan en steeds schever zakt. Is dit nu de mooie laan die ons beloofd 
is? Wordt het niet eens tijd voor een knappe fi etsenstalling? Aan de overzijde van de weg, 
waar wel plaats voor auto’s is gemaakt, is ruimte genoeg. En kan niemand dat bord wegha-
len, het is vast ergens anders nodig. Dit is zo langzamerhand een aanfl uiting, en een erger-
niswekkend uitzicht! Er is net een mooi restaurant op onze rij gekomen, nu is het woord aan 
de gemeente. 
Marjon en Geer Rekoert

Verdwenen: 

INGEZONDEN
Is dit nu de mooie laan die ons beloofd is?

Dameskoor de Heemstem zoekt stemmen
Heemstede – Koor de Heemstem komt elke woensdag van 10 tot 
12 uur bijeen in het kerkje ‘de Kleine Vermaning’ aan de Postlaan. 
Hier repeteert het koor onder leiding van dirigente Gerda van Oos-
ten. Heeft u ook zin om fi jn te zingen, kom dan eens binnen tijdens 
de repetitie. Noten kunnen lezen is fi jn maar niet per se noodzake-
lijk. Het repertoire van het koor bestaat uit meerstemmige algemene 
muziek uit heden en verleden in de Nederlandse, Engelse, Franse en 
Duitse taal. Leeftijd is niet belangrijk al zult u zich als u boven de 40 
bent het beste thuisvoelen. Wilt u nadere informatie dan kunt u con-
tact opnemen met Ineke Hermans, telefoon 023 5280163, voorzitter 
of Lia Stoeltie, telefoon 023 5612980, secretaris.

Heemstede – Morgen, donderdag 14 februari, is het Valentijns-
dag. Op die dag geven we onze geliefden wat extra aandacht. 
Valentijndag staat in teken van liefde en of je dat nu met een 
doosje bonbons, bloemetje, weekendje weg of mooi sieraad be-
zegelt... Eigenlijk is een dikke zoen of een zelfgemaakt gedichtje 
minstens zo leuk en letterlijk en fi guurlijk onbetaalbaar! Valen-
tijn staat voor liefde en genegenheid en dat zijn zeker gevoelens 
die mevrouw Timmers heeft voor haar kleindochter. Ze schrijft: 
“Mijn dochter Silvia heeft deze foto bewerkt van haar doch-
ter, mijn prachtige kleindochter. Alleen de vleugeltjes zijn gefo-
toshopt...” De redactie wenst u een liefdevolle Valentijndag toe!

Lief Valentijntje

Baklucht
Koekenpan

Mijn culinaire huisgenoot is een beetje ziek. Klapperend van 
de koorts en kreunend van de hoofdpijn ligt zij boven een 
potje gigantisch zielig te zijn. Mannen schijnen bekend te 
staan om hun egoïstische levensinstelling. Om dit te beves-
tigen meldde ik mij ’s middags in de tijdelijke ziekenboeg 
met de vraag “wanneer ga je met het eten beginnen en wat 
eten wij vanavond”. De reactie van de zieke was razend snel 
en verbazingwekkend te noemen. Een opmerkelijke ver-
betering in haar gezondheidstoestand was te constateren 
toen zij de inmiddels lege theebeker naar mijn hoofd slin-
gerde. “Zorg jij daar nu maar eens lekker zelf voor” ver-
zuchtte zij om daarna haar witte koppie weer krachteloos 
in de kussens te laten zakken. Daar sta je dan met de kook-
ervaring, van in dit geval wel heel toepasselijk, een hard ge-
kookt ei. Maar dat kan je toch echt niet op je laten zitten. Ik 
zou in de keuken, waarvan de geografi sche ligging mij be-
kend is, eens een maaltijdje maken waar de zieke rechtop 
van zou gaan zitten. Iets met eieren, dat moet toch te doen 
zijn, en dan duvel ik er meteen alle restjes uit de koelkast in.
Vol enthousiasme en overgave en met een groot gebrek 
aan kennis begon ik aan het avontuur. Die kippenlegsels 
waren nog wel gauw te vinden maar bij het traceren van 
een geëigende koekenpan ontstonden er wat startpro-
blemen. Even overwoog ik nog om de overstap te maken 
naar de gekookte uitvoering maar daar raak je de restjes 
weer niet mee kwijt. Ik kon nu toch moeilijk weer naar de
ziekenboeg gaan om te vragen waar die stalen bakplaten 
met handvat zich bevinden. Uiteindelijk bleken die zich op 
een zeer voor de hand liggende plaats te bevinden, onder 
het gaststel, maar ja, daar kom ik zo weinig. Nu nog een 
bakje om die eieren stuk te slaan en te vermengen met de 
overbodige troep uit de ijskast. Dat breken van die eieren 
vond ik nog het leukste.
Mijn patiënt beklaagde zich naderhand wel over wat harde 
stukjes in mijn maaltijd, maar kalk is goed voor de mens, 
zeker als je ziek bent. Op het laatst voegde ik er nog een 
fl inke scheut whisky aan toe. Ooit heb ik in een recept van 
een beroemde kok gelezen dat dit de omelet lekkerder en 
pittiger maakt. Dit scheut is en beetje uit de hand gelopen. 
Na het nuttigen van een dergelijk baksel is het raadzaam 
de auto maar eens voor minstens 24 uur niet aan te raken. 
Het is die avond met het zingen van onduidelijke zeemans-
liederen nog heel laat geworden. Ik hoop dat ze gauw weer 
opknapt, anders wordt een bezoek aan de vereniging AA 
onvermijdelijk. 
Wim Bak
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Hoewel het bestemmingsplan 
hier niet in voorziet, wordt door 
het college van B&W zonder-
meer een ontheffi ng verleend. 
De bewoners, hoofdzakelijk ou-
deren, alleenstaanden en echt-
paren zonder kinderen zien hun 
buurt opgezadeld met een kin-
derdagverblijf. Uit correspon-
dentie van de gemeente rich-
ting de bewoners blijkt dat alle 
geuite bezwaren onvoldoende 
zwaarwegend zijn voor de ge-
meente om van hun voorne-
men, een ontheffi ng te verlenen, 
af te zien. De bewoners vrezen 
naast extra parkeer- en geluids-
overlast een aantasting van hun 
leefmilieu en aantasting van het 
openbare groen. Hoewel er nog 
geen vergunning tot sloop is af-
gegeven, is een aannemer alvast 
begonnen met de sloop en het 
uitzetten van het bouwvlak. Na 
protest van de bewoners is het 
werk direct gestaakt.

Voldoende kinderen?
Een niet oneigenlijk bezwaar van 
de bewoners richt zich op het 
feit dat er in de nabije omgeving 
al voldoende kinderopvangloca-
ties zijn. In Heemstede zuidoost 
staan vier van de vijf opvang-
verblijven. In alle gemoed vra-
gen de bewoners zich af waar-
om een dergelijk dagverblijf niet 
wordt geprojecteerd in een deel 
van de gemeente waar een der-
gelijk voorziening nog niet is 
of waar de aantallen kinderen 
dat rechtvaardigt. De bewoners 
hebben de indruk dat er in hun 
buurt juist heel weinig kinderen 
zijn. Dit omdat de vele fl ats en 
woningen in de omgeving zich 
daartoe minder lenen.

Een argument van de gemeen-
te is dat er behoefte is aan een 
kinderdagverblijf in de nabijheid 
van het centrum. In Heemste-
de echter ligt vrijwel elke loca-
tie op maximaal twee kilometer 
van het centrum af dus dat ar-
gument lijkt niet zo valide. E.e.a. 
rust volgens de bewoners meer 
op de toevalligheid van de be-
schikbare locatie en de wens 
van Elan Wonen/Club Bambi-
no. Eén appartement is al door 
het gemeentebestuur aan de 
woningvoorraad onttrokken 
en Elan heeft de huur van een 
aantal garages opgezegd, om 

zo ruimte te scheppen voor de 
plannen. Na een periode van 
ruim een jaar in de rommel, we-
gens een grote renovatie in de 
fl ats en omgeving, staat de be-
woners wederom een langduri-
ge bouwperiode voor de deur.

Aanvullende bestemming
Wethouder Van de Stadt is ui-
teraard bereid een toelichting 
te geven. “Wij zijn als gemeente 
gedwongen om mee te werken 
aan een aanvraag tot ontheffi ng. 
Indien er geen zwaarwegende 
bezwaren zijn, kunnen wij niet 
anders dan de ontheffi ng verle-
nen. Het is aan Elan om invulling 
te geven aan de plannen en het 
is ook Elan die bepaalt of en hoe 
garages worden toegewezen, 
worden verbouwd of verhuurd. 
Het is een commercieel initiatief. 
De gemeente houdt toezicht op 
verschillende aspecten conform 
de bouwbesluiten, welstand,
milieu enz. Het is zeker zo dat er 
enige overlast zal ontstaan, kin-
derstemmen maken nu eenmaal 
geluid. De opvang van peu-
ters zal toch ergens in de ge-
meente plaats moeten vinden 
en wij achten deze locatie daar-
voor zeer geschikt. In een ander
fl atgebouw komt een huisart-
senpraktijk en in weer een an-
dere fl at een dagopvang voor 
ouderen.” 

De wethouder hoopt ook dat 
hiermee meer cohesie gaat ont-
staan binnen deze wijk en dat er 
na het gereedkomen van de re-
novatie van de eengezinshuizen, 
de wijk weer voor een lange pe-
riode voldoende woongenot zal 
geven aan de bewoners van de 
Provinciënbuurt.”
De groep verontruste bewoners, 
inmiddels 54 in getal, wil het er 
niet bij laten zitten. Wij zullen al-
le middelen aangrijpen om de 
vestiging van het kinderdag-
verblijf pal naast, voor of onder 
onze appartementen te voorko-
men. Zij hebben inmiddels alle 
politieke partijen in Heemste-
de, de Provincie en de bestuurs-
rechter hun ongenoegen ken-
baar gemaakt. Een eerste stap 
zal zijn een behandeling van 
hun bezwaren in de commissie 
beroep en bezwaar van de ge-
meente. 
Eric van Westerloo

Heemstede - Wederom raakt de gemeente in confl ict met 
een deel van haar inwoners omtrent een voorgenomen ont-
heffi ng op een bestemmingsplan. Wat is er aan de hand? 
Het kinderdagverblijf Club Bambino moet weg aan de Hen-
drik de Keyserlaan, omdat het niet meer voldoet aan de
eisen van deze tijd. In samenwerking met Elan Wonen is 
het plan opgevat in de zojuist gerenoveerde fl ats aan de 
Overijssellaan een nieuw dagverblijf te projecteren.

Overlast gevreesd...

Bewoners provinciënbuurt tegen 
vestiging kinderdagverblijf

Auteur uit Georgië bij 
boekhandel Blokker

Heemstede - Op zaterdag 
16 februari houdt Nina Tar-
gan Mouravi een voordracht bij 
Boekhandel Blokker aan de Bin-
nenweg 138. Zij vertelt uit haar 
nieuwe bundel ‘Europa’s tedere 
handen’ - gedichten, brieven en 
essays van Osip mandelstam. 
Aanvang: 14.00 uur en de toe-
gang is vrij.
Nina Targan Mouravi (1964, Ge-
orgië is beeldend kunstenaar 
en poëzievertaler. Sinds 1991 
woont en werkt zij in Haarlem. 
Als poëzievertaler debuteerde 
zij in 2005 met Rusland Lethe Lorelei. Haar voordracht is uitgezon-
den door VPRO radio en de Vlaamse radio Klara.
Zij verdiept zich in het leven en werk van haar favoriete Russische 
dichters en vertelt erover tijdens haar poëzievoordrachten, vaak in 
combinatie met muziek, die zij door heel Nederland geeft. In 2006 
schreef zij een toneelstuk, gebaseerd op de bundel Laatste Liefde 
die zij samen met Frans-Joseph van Agt schreef. Laatste liefde is 
gewijd aan de XIX-eeuwse Russische dichter Fjodor Tjoettsjev. Het 
stuk werd opgevoerd o.a. bij De Lieve Vrouw te Amersfoort.
Vincent Klos, een Heemstedenaar van geboorte, musicoloog, zanger 
en gitarist, zingt liederen van de Moskouse bard Boelat Okoedzjava, 
die Targan Mouravi in het Nederlands heeft vertaald.

Jeugd
Breakdance
Heemstede - Wie kent ze 
niet uit de clips op de TV: die 
stoere jongens en meiden die 
dansen, coole moves als de 
‘top rock, baby freeze, six step 
en windmill’? Breakdance is 
een mix van acrobatiek en 
discodans, waarbij jongeren 
elkaar uitdagen op de dans-
vloer. Lekker bewegen en je 
spieren sterk maken. Bij Cas-
ca geven Ruud Duivis en Bart 
Bergmeyer les in breakdance. 
Zij kunnen je alles leren over 
deze stoere dansstijl.
De cursus breakdance is voor 
jongens en meisjes van 8 tot 
11 jaar en start op donderdag 
14 februari, maar later instap-
pen is ook mogelijk. 
Aanmelden kan bij de re-
ceptie van Casca, de Lui-
fel, Herenweg 96, Heemste-
de van maandag t/m vrijdag 
van 9.00-.12.00 uur. Of telefo-
nisch: 023-548 38 28 kies 1. 
Meer info: www.casca.nl.

Hermitage en Van Gogh museum
Culturele dagtocht ouderen Bennebroek
Bennebroek - De Museum Plus Bus is een nieuw 
initiatief voor senioren, ontwikkeld door zeven mu-
sea, dat dankzij de genereuze steun van de BankGi-
roLoterij gerealiseerd kan worden. De SWOB prijst 
zich gelukkig dat zij hiervoor ingeloot is. Daardoor 
kan de SWOB aan senioren in en rond Bennebroek 
gratis een fantastische culturele dagtocht aanbie-
den. Deze activiteit staat gepland voor maandag 10 
maart. Op deze dag worden de deelnemers opge-
haald vanaf het parkeerterrein aan de Kerklaan in 
Bennebroek. De bus staat om 9.00 uur klaar en ver-
trekt precies om 9.30 uur.

Rondleidingen
De bus brengt u eerst naar de Hermitage Amster-
dam, waar u wordt ontvangen met koffi e. U krijgt 
daarna in het museum een professionele rondlei-
ding. Van 12.00–13.00 uur zijn er tafels gereser-
veerd in het Van Gogh museum, waar gelegenheid 
is om te lunchen. Kosten daarvan voor eigen reke-
ning. Hoewel er gewoonlijk drommen mensen bij 
de ingang staan, krijgt u als passagier van de Mu-

seum Plus Bus een voorkeursbehandeling en kunt 
u direct met de groep het museum in. ’s Middags is 
er een rondleiding door het museum. Tijdens beide 
rondleidingen zijn er voldoende rustmomenten en 
de rondleiding wordt in een rustig tempo gegeven. 
Ook staan er overal bankjes. Vertrek vanaf het Van 
Gogh Museum om 14.45 uur. Terugkomst Benne-
broek ca. 15.30 uur.

Dit dagarrangement is bedoeld voor senioren van 
65 jaar en ouder, die niet zo gemakkelijk meer met 
openbaar vervoer naar de musea reizen, hetzij van-
wege hun geringe mobiliteit, hetzij vanwege de ho-
ge kosten. In de bus is plaats voor 45 personen en 
rollators kunnen gemakkelijk mee. In de bus zijn 
2 vaste rolstoelplaatsen aanwezig. Wie op een rol-
stoel is aangewezen, moet zelf zorgen voor begelei-
ding. Als er teveel belangstellenden zijn, dan wordt 
er geloot wie er mee kan. Opgave bij Stichting Wel-
zijn Ouderen Bennebroek, aan de Bennebroeker-
laan 3a. Geopend op werkdagen van 9.00–11.30 
uur, tel. 584 53 00.



Presentatie CD ‘Lichtval’ 
bij Casca Heemstede
Heemstede - Lichtval luidt de titel van de nieuwste CD van de 
Haarlemse pianist/componist JanWillem Lagerwaard. De pianist zal 
het schijfje donderdag 21 februari presenteren bij Casca de Luifel 
aan de Herenweg. De aanvang van deze avond is 20.00 uur. 

De opname van het concert, 
dat Lagerwaard deze avond 
nogmaals ten gehore gaat 
brengen, is een registratie van 
de première van het werk dat 
werd uitgevoerd in de kerk van 
de Doopsgezinde Gemeen-
te te Haarlem op 22 december 
jongstleden. Het concert  is op-
genomen door de Haarlem-
mer Guido Tichelman, die er 
perfect in is geslaagd de mu-
ziek èn de unieke sfeer van 
die avond vast te leggen. Jan-
Willem presenteert een vijftal 
geïmproviseerde composities, 
waarin diverse ‘lichtvallen’ mu-
zikaal worden belicht en in een 

klein uur tijd naar een ongekende climax wordt toegewerkt! Na het 
ruim een uur durende concert kan men de CD  - uitsluitend deze 
avond -  aanschaffen voor slechts 10 euro! Na de 21e  februari is 
Lichtval verkrijgbaar bij muziekhandel Alphenaar, Kruisweg 47-49 te 
Haarlem en bij Bruno Klassiek, Gierstraat 50, eveneens te Haarlem. 
De winkelprijs bedraagt 17,50 euro. Reserveren bij Casca op tele-
foonnummer 023 – 5483828 à 8,- euro pp.

Heemstede - Kom bij Pan-
nenkoekenhuis De Konijnen-
berg op Valentijnsdag 14e fe-
bruari gezellig een pannen-
koek eten in het Hollandse 
restaurant in Heemstede.
En er wacht een romantische 
verrassing aan uw tafel. 

Goochelavond
Wegens groot succes zijn er 
weer vier nieuwe goochelda-
ta gepland. Nieuwe trucs, dus 
goochel mee aan uw tafel. (za-
terdag 16, 23 februari en 1 en 
8 maart van 17.30-18.30 uur)

InkiPinki poppenkast
In de voorjaarsvakantie komt inkiPinki een keertje extra op 
woensdag langs, reserveer snel een plekje. (woensdag 27 febru-
ari en vrijdag 7 maart om 16.00 uur begint de voorstelling)

Nog een tip nodig voor de voorjaarsvakantie? Haal het Kabou-
terspeurtocht-boekje op in De Konijnenberg of bij Kinderboer-
derij ‘t Molentje (1,50 euro) met rood puntmutsje (0,50 euro). Al-
lemaal leuke opdrachten in het Groenendaalse bos en daarna 
lekker pannenkoeken eten.

Pannenkoekenhuis De Konijnenberg, Herenweg 33, Heemstede. 
Tel. 023-5848096 Kijk ook op: www.dekonijnenberg.nl
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Eerlijke vinder handtas
Heemstede - Er zijn nog eerlijke vinders. Dat ondervond een in-
woonster van Heemstede die op zoek is naar de eerlijke vinder 
van haar handtas bij de Dekamarkt. Deze liet zij op 2 februari 
zonder erg staan in de Dekamarkt. Zij bemerkte dat pas na een 
paar uur. Grote schrik, maar na een telefoontje naar genoemde 
supermarkt bleek de tas daar gevonden te zijn. Zij haalde de tas 
op en bij thuiskomst bleek ook alles er nog in te zitten. Als de 
eerlijke vinder dit leest, wil hij/zij zich dan melden bij de Heem-
steder? Dat kan via email: redactie@heemsteder.nl of 023-528 
58 58. De dame die haar tas kwijt was en weer terugbezorgd 
kreeg, wil de eerlijke vinder graag danken en in contact komen. 

Pannenkoekenhuis De Konijnenberg

Romantische pannekoek

Jeugdactiviteit
Pimp je fiets!
Regio - Eén keer per maand is er 
op zaterdagavond iets te doen in 
het Jeugdhonk aan de Henk Len-
senlaan in Vogelenzang. Mar-
go Pouw heeft dan bijvoorbeeld 
een disco, een filmavond of een 
spelavond georganiseerd of mis-
schien hebben de Vogelenzang-
se tieners zelf wel een goed idee. 
Op zaterdag 23 februari ma-
ken ze hun eigen fiets tot een 
uniek exemplaar. Aan de slag 
met bloemen en papier, kleur of 
zwart-wit? Je herkent je fiets niet 
meer aan het einde van de avond 
… Deze avond in het Jeugdhonk 
is van 19.30-21.30 uur en kost 
2,- euro. Geef je van tevoren op 
bij Margo van Casca Heemstede 
door op vrijdag tussen 15.00 en 
17.30 uur langs te komen in het 
Jeugdhonk (in Vogelenzang) of 
te bellen naar 023 – 583 36 34. 
Een e-mail sturen kan ook naar: 
mpouw@casca.nl.

Parkeergedrag moet anders
De afgelopen weken viel  mij het gedrag van veel automobi-
listen erg tegen. Menigeen zette zijn/haar auto maar overal 
neer. In de Bomenbuurt, die is ingericht als woonerf niet in 
de daarvoor bestemde parkeervakken. Op de Binnenweg  
zette men de auto op de laad- en losplaatsen en zelfs de 
invalidenparkeerplaatsen werden regelmatig gebruikt door 
valide mensen. 
De eventuele kosten van een bekeuring voor het parkeren 
op een laad- en loshaven van vijftig euro en van honderd-
dertig euro voor het zonder vergunning op een invaliden-
parkeerplaats parkeren worden kennelijk voor lief geno-
men. 

De afgelopen weken zijn door mij en mijn collega’s diverse 
overtreders gewaarschuwd. In de woonerven bleken de be-
woners zelf ook vaak hun auto verkeerd te parkeren. Het 
liefst dus vlak bij huis en op het trottoir in plaats van in de 
daarvoor ingerichte parkeervakken. Welwillend werd wel 
vaak onze waarschuwing aangehoord en aan ons verzoek 
voldaan de auto alsnog juist weg te zetten. Sommigen sloe-
gen de waarschuwing in de wind en parkeerden hun auto 
dan een paar dagen later rustig weer op dezelfde verkeerde 
plek. Die heb ik dus bekeurd.

Wat ik hiermee vooral nog eens wil benadrukken en wat 
nog niet wordt beseft door velen is de veiligheid die hier-
mee is gemoeid. Het onjuiste parkeergedrag in de wooner-
ven bemoeilijkt in tijden van nood het werk van de hulpver-
leningsdiensten als GGD, brandweer en politie. Zij kunnen 
dan niet goed op de plaats van het onheil komen. 

Laten we er  met elkaar voor zorgen dat die bereikbaarheid 
gewaarborgd blijft. U kunt daar wat aan doen door uw auto 
goed te parkeren. De politie zal er de komende tijd wat aan 
doen door overtreders te bekeuren.  

Buit er uit 
Een tweede onderwerp die ik onder uw aandacht wil bren-
gen zijn de auto-inbraken. De afgelopen weken hebben wij 
de surveillance verscherpt omdat er weer veel wordt inge-
broken in auto’s. Dat gebeurt vooral rond parkeerterreinen. 
Wij proberen die inbrekers op te sporen en aan te houden. 
U kunt er zelf ook veel aan doen. Veel mensen blijken na-
melijk nog steeds niet de moeite te nemen waardevolle 
spullen uit hun auto te halen. Wij zien bij onze controles 
nog steeds veel mobiele telefoons en navigatieapparatuur 
in de auto’s achter gelaten worden. Die worden ook veel ge-
stolen. Voorkom inbraak in uw auto. Neem uw waardevolle 
spullen mee uit de auto en hang onze preventiefolder in 
uw auto. Dat is een folder die aan de binnenspiegel van de 
auto kan worden gehangen. U geeft er mee aan geen waar-
devolle spullen in de auto te hebben achtergelaten. Mocht 
u hem nog niet hebben,  u kunt hem op het bureau aan de 
Kerklaan 61 langs halen. 

De wijkagent (Centrum gebied)
Chantal Bunkers

Lilaluna verteltheater
Heemstede - Op zaterdag 16 februari wordt er in Lilaluna Vertel-
theater weer een spannend verhaal verteld. Dit keer gaat het ver-
haal over Peter die stiekem meevaart op de boot van zijn oom Dirk. 
Op volle zee ontdekt Peter tot zijn grote schrik dat zijn oom eigenlijk 
een piraat is. En vanaf dat moment gebeuren er allerlei vreemde din-
gen. Een spannend en stoer verhaal voor jongens èn meisjes vanaf 
5 jaar, maar ook voor papa’s, mama’s, opa’s en oma’s. Lilaluna be-
vindt zich aan de Ir. Lelylaan nr 10 (oude Novacollege). Aanvang: 
14.30 uur. Einde: 15.30 uur. Kosten zijn 6,50 euro voor kinderen en 
7,50 euro voor volwassenen (inclusief drinken en iets lekkers).

Dichtstorten
Deze week in de rubriek 
´Dichtstorten` een liefdesge-
dicht voor Valentijnsdag van 
de Heemsteedse dichter Bart 
Jonker, uit de bundel ´Onvol-
tooid verlangen´.

Eenheid
Laat me bij je zijn

laat me delen
in gezondheid in ziekte

  
Laat me je maatje zijn

als je wilt praten
over problemen

over liefde
of gewoon...
te allen tijde

  
Laten we samen zijn

samen zijn we een
nooit meer ik ben

maar wij zijn
nooit meer alleen

Want iedere seconde met jou
is iets wat ik als het grootste 

geluk beschouw

Training Sportief 
wandelen bij Casca
Heemstede - Sportief en ge-
zellig, goed voor de conditie 
en voor de sociale contacten. 
Bij de Training Sportief Wande-
len wordt stevig doorgewandeld 
met variaties en aandacht voor 
looptechniek en lichaamshou-
ding. Met warming-up, oefenin-
gen en tempowisselingen en ten 
slotte goed uitlopen en rekoefe-
ningen. We lopen onder leiding 
van Atie Klijn door Oud Woest-
duin, Leyduin, Vinkenduin en de 
Waterleidingduinen. Deze trai-
ning is al begonnen, maar er is 
nog plaats. Aanmelden kan van 
ma t/m vrijvan 9.00-.12.00 uur, 
tel: 023-548 38 28 kies 1. Meer 
info: www.casca.nl.
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Een kat die schaatst

Fotowedstrijd VOHB

Heemstede – Heeft Heemstede 
zijn eigen Windsor Castle, Are-
na of Versailles? Zijn er gebou-
wen of pleinen in Bennebroek 
en Heemstede, waar u trots op 
bent? Of welk gebouw had hier 
nooit mogen komen? Een uit-
daging voor iedere Heemstede-
naar om van die meest favorie-
te plek een foto te maken met 
een verhaaltje erbij. Even vertel-
len waarom u een bepaalde plek 
of gebouw mooi vindt. Of lelijk. 
Bij welke bekende of minder be-
kende plek heeft u net dat fijne, 
goede gevoel of juist dat slechte 
gevoel. Maak er een foto van en 
stuur die op naar de Vereniging 
Oud-Heemstede – Bennebroek 
(VOHB). 
Zij zetten dan uw foto met mo-
tivatie op hun website : www.
oudheemstedebennebroek.
nl  Dat wordt een website die 
de komende vier maanden veel 
bekeken gaat worden. Want ie-
dereen die een fototoestel heel 
eventjes stil kan houden doet 
natuurlijk mee. Leuk voor foto-
grafen in spé, auteurs in spé en 
voornieuwsgierige kijkers. Iede-

Vindt u dit pand mooi of juist 
helemaal niet? Smaken ver-
schillen nu eenmaal en dat is 
maar goed ook. VOHB organi-
seert een fotowedstrijd waarbij 
u lelijke of prachtige plaatsen 
in Heemstede of Bennebroek 
kunt insturen met de onder-
bouwing van uw keuze.

Of juist niet? 

re maand, van maart tot en met 
juni 2008, beoordeelt het be-
stuur van de VOHB de inzendin-
gen en krijgen de drie leukste, 
interessantste of indrukwek-
kendste inzendingen een prijs. 
Met als eerste prijs een boeken-
bon van 40 euro, de tweede een 
boekenbon van 20 euro en de 
derde een boekenbon van 12,50 
euro. 

Meedoen
Maak een digitale foto, maak 
er een toelichting bij van maxi-
maal 150 woorden in Word. Geef 
de foto met tekst door aan onze 
webmaster, Alexander Koopman 
via alexanderkoopman@xs4all.
nl. U kunt ook gewone, papieren, 
foto`s en verhalen insturen naar 
VOHB, Meerweg 39, 2103 VB 
Heemstede. Deelname aan deze 
wedstrijd staat open voor leden 
en niet leden van de VOHB en 
u mag zelfs meerder malen 
inzenden onder eigen naam. 
Met uw deelname aan de wed-
strijd gaat u wel akkoord dat uw 
inzending gepubliceerd wordt 
op de site van de vereniging 

VOHB. De namen van de prijs-
winnaars worden elke maand 
gepubliceerd in De Heemsteder, 
op de site van VOHB en natuur-
lijk ook in de Heerlijkheden, het 
informatieblad van VOHB.
Het is gelijk een mooie gelegen-
heid om op de site eens te kij-
ken wat het inhoud om lid te 
worden van de Vereniging Oud 
Heemstede- Bennebroek die al 
zestig jaar op veel manieren u 
op de hoogte houdt van ontwik-
kelingen in Heemstede en Ben-
nebroek die te maken hebben 
met het karakter van beide dor-
pen, excursies organiseert en 
met haar zestig jaar groeit en 
bloeit! 
Ton van den Brink

Mijn favoriet?
Cees Pijpers neemt

afscheid van de gemeente
Heemstede - Na 36 jaar 
neemt Cees Pijpers afscheid 
van de gemeente. Veel sportie-
ve inwoners kennen hem  van 
zijn functie op het Heemsteed-
se sportpark. De afgelopen 20 
jaar was Cees namelijk actief 
als hoofd sportvelden/terrein-
meester. Hij zorgde ervoor dat 
de sportvelden in goede staat 
waren, zodat iedereen er zijn 
sport kon beoefenen. 

Receptie
Als dank voor zijn jarenlange 
inzet en uit waardering voor de 
door hem gewaarborgde kwa-
liteit van de sportvelden biedt 

het college van burgemeester 
en wethouders hem een af-
scheidsreceptie aan. Die vindt 
plaats in het clubbuis van Ra-
cing Club Heemstede (RCH) 
Voetbal op vrijdag 22 februa-
ri van 16.00 tot 18.00 uur. Het 
clubhuis is gelegen op het 
sportpark Groenendaal aan 
de Sportparklaan. In zijn werk 
had Cees Pijpers veel contac-
ten met inwoners van Heem-
stede en omstreken. Relaties 
en inwoners die hem persoon-
lijk gedag willen zeggen, wor-
den dan ook van harte uit- 
genodigd voor deze afscheids-
receptie.

Schilderen voor 
kinderen bij Casca

Heemstede - Iedere woens-
dag kunnen jongens en meisjes 
van 5 tot 10 jaar bij Casca gezel-
lig knutselen. Vind jij schilderen 
ook zo leuk? De kinderen gaan 
met gemengde schildertechnie-
ken aan de slag. Met bijvoor-
beeld ecoline en krijt en acryl-
werf maak je een heel apart en 
kleurig schilderij.

De knutselclub is op woensdag 
20 februari van 13.30 - 15.15 
uur bij Casca in het Honk, Mo-
lenwerfslaan 11, Heemstede. 
Kosten per keer: 3,- euro. De 
kinderen s.v.p. vooraf aanmel-
den: 023-548 38 28 - keuze 1.

INGEZONDEN

De burger krijgt het woord 
niet over de Binnenweg

Nieuwsgierig naar de opvattingen van mijn medeburgers over de 
Binnenweg toog ik dinsdag naar het gemeentekantoor. Ik verwacht 
nogal wat protest. De Binnenweg is hèt winkelcentrum en voor ie-
dereen belangrijk. Ik vind dat de ontwerper in het plan de loper uit 
legt voor auto’s. En fietsers zoeken het, net als nu, maar uit. Vei-
lig voor fietsers en voetgangers? An me hoela. Vooral de oplossing 
voor het smalste deel van de Binnenweg vind ik onzinnig. Ik ben 
benieuwd naar het commentaar van iedereen en wil eventueel ook 
mijn zegje doen. 

De zaal zit, zoals ik verwacht, vol. Het ruikt naar onderdrukte op-
winding. Bij sommigen voel je de adrenaline bruisen. Als oud-
raadslid houd ik van die opwinding, die betrokkenheid. Het gaat 
tenminste ergens over. 
De maker van het plan doet hetzelfde verhaal als een week eer-
der in de  commissievergadering. En dan …, niks. Niks! Wethouder 
Kuiper dirigeert iedereen resoluut naar de koffie. Nee, geen vragen 
stellen in de zaal, dat kan in de koffieruimte. Nee, commentaar kunt 
u schriftelijk inleveren. 
Men mag alleen de ontwerper van het plan aanhoren, de man die 
natuurlijk heel positief is over zijn eigen plan. Waarom geen spreek-
tijd voor de ouderenbond, de Vrouwen Advies Commissie (VAC) en 
de fietsersbond die een m.i. beter voorstel hebben? Is dit nu de be-
loofde comunicatie met de burger? 
Verontwaardigd ga ik huiswaarts. Sorry B. & W., volgens mij is het 
niet de afspraak om tegenstanders de mond te snoeren. 

Trudy van Drie, Oud-raadslid GroenLinks

NVvH naar Tassenmuseum
Heemstede - Vanaf 1 febru-
ari 2008 zijn de taken van me-
vrouw J. Boszhard-Davidson 
bij de Ned. Ver. Van Huisvrou-
wen/Vrouwennetwerk overge-
nomen door mevrouw E. Bruijn-
Strauss. 

De eerstvolgende activiteit op 
het programma van NVvH vindt 
plaats op dinsdag 12 februari. 
Dan wordt een excursie geor-
ganiseerd naar Tassenmuseum 
Hendrikje dat zich bevindt op de 
Herengracht in Amsterdam. Dit 
museum is sinds juni 2007 ge-

vestigd in Amsterdam, voorheen 
Amstelveen.
Op dinsdag 19 februari  gaan 
de vrouwen eten in het Kroa-
tisch restaurant Dubrovnic in de 
Jansstraat 44 te Haarlem en op 
donderdag 21 februari  wordt 
het Scheringa Museum in Span-
broek bezocht. 
Op dinsdag 26 februari tot slot 
staat een werkbezoek bij het 
postsorteercentrum in Amster-
dam op het programma. Voor 
meer informatie over deze ac-
tieve 55+ vrouwenvereniging: 
023- 5477486.

Heemstede - Dit is 
kat Igor, schaatsend 
op de Bronstee vij-
ver. Een mooi gezicht. 
De foto, ingestuurd 
door mevrouw Van 
Emde Baas, is al weer 
enkele maanden gele-
den gemaakt. Zou het 
nog gaan vriezen?
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Museum Plus Bus
Op 10 maart met de Museum Plus Bus gratis 
naar 2 musea in Amsterdam. Dit dagarrange-
ment wordt aangeboden door de gezamenlij-
ke musea, met steun van de Bank Giro Lote-
rij, aan Bennebroekse senioren van 65 jaar en
ouder, die niet meer zelfstandig naar een mu-
seum kunnen. 
Een bus vertrekt op 10 maart om 9.30 uur van 
de Kerklaan en brengt u ’s morgens naar de 
Hermitage Amsterdam. U wordt ontvangen met 
koffi e en krijgt er een rondleiding. Voor de 
lunch (die voor eigen rekening is) gaat u naar 
het Van Gogh Museum. Ook daar krijgt u een 
rondleiding. Om ca. 15.30 uur bent u weer te-
rug in Bennebroek. 
In de bus is plaats voor  45 personen. Er zijn 
2 vaste rolstoelplaatsen aanwezig en ook rolla-
tors kunnen worden meegenomen. 
Opgave zo spoedig mogelijk bij de SWOB.
Tel. 5845300.

Jubileum Vaartocht Rode Kruis
Het Haarlemse Rode Kruis bestaat 140 jaar en  
biedt ook dit jaar weer enkele vaardagen aan 
voor chronisch zieken, gehandicapten en senio-

ren die zelf niet meer regelmatig een uitstapje 
kunnen maken. De vaardagen worden gehouden 
op dinsdag 22, woensdag 23 en donderdag 24 
april 2008. Het schip Eureka, waarop ook rol-
stoelgebruikers mee kunnen, vertrekt vanaf de 
Conradkade in Haarlem. Het inschepen is om 
9.30 uur en om 18.00 uur bent u weer terug 
in Haarlem. Er zijn voldoende Rode Kruis vrij-
willigers aan boord om de gasten te begelei-
den. Voor één van deze geheel verzorgde dagen 
kunt u zich aanmelden.  Doet u dit zo spoedig 
mogelijk bij de SWOB (tel. 5845300), maar dit 
kan tot uiterlijk 29 februari.
Als Bennebroekse senioren naar de Conradkade 
gebruik willen maken van SWOB-vervoer vra-
gen wij hiervoor een bijdrage. 

‘Koffi e Plus’-ochtend: Geluid tot leven bren-
gen. Op donderdag 14 februari wordt gespro-
ken over het gehoor en gehoorverlies. Een
audiciën zal vertellen wat verwacht mag wor-
den van hoortoestellen en toont bijbehorende 
hulpmiddelen. Aanvang: 10.30 uur.
Locatie: bibliotheekzaal, ingang via de SWOB
Toegang: 2,- euro p.p. incl. koffi e/thee.

Hulp bij belastingaangifte over 2007
Ook dit jaar heeft de SWOB weer een vrijwil-
liger die Bennebroekse senioren bij het invul-
len van het aangifteformulier kan helpen. Als u 
een beperkt vermogen heeft en uw jaarinko-
men is niet hoger dan 31.000,- euro dan kunt u 

bij de SWOB een afspraak maken voor één van 
de volgende data: 
maandag 17 of 31 maart, vanaf 13.00 uur.
Kosten voor deze hulp bedragen 10,- euro.

Alzheimer Café in Hillegom
Het Alzheimer Café is een trefpunt voor men-
sen met dementie, hun partners, familieleden 
en hulpverleners. 
Op 19 februari – Communicatie en respect in 
een veranderende relatie. 
Locatie: Het Pluspunt, Henri Dunantplein 28, Hil-
legom. Aanvang 19.30 uur. Meer info: Stichting 
Welzijn Ouderen Hillegom. Tel. 0252-519700.

Wandelen met de SWOB. 
Dinsdag 19 februari, duinwandeling van max. 
1 uur. Vertrek 10.00 uur vanaf ’t Panneland. 
Woensdag 27 februari, wandeling van + 7 km in 
de omgeving van Bennebroek. Vertrek 10.00 uur 
vanaf de SWOB.
Beide wandelingen onder leiding van een 
SWOB-vrijwilligster. 

Met klein- of buurkinderen naar de fi lm. Op 
woensdag 27 februari wordt in Meerleven de 
familiefi lm Pietje Bell 2 en de jacht op de tsa-
renkroon vertoond. 
Zaal open vanaf 14.15 uur. Start fi lm 14.30 uur. 
Entree volwassenen 3,- euro p.p. en kinderen 1,- 
euro p.p. incl. consumptie.
Aanmelden bij de SWOB, tel. 5845300.

ren die zelf niet meer regelmatig een uitstapje 
kunnen maken. De vaardagen worden gehouden 
op dinsdag 22, woensdag 23 en donderdag 24 
april 2008. Het schip Eureka, waarop ook rol-
stoelgebruikers mee kunnen, vertrekt vanaf de 
Conradkade in Haarlem. Het inschepen is om 

Met deze rubriek wil de Stichting Welzijn 

Ouderen Bennebroek (SWOB) de senioren van 

deze gemeente informeren over de activiteiten 

en zaken die voor hen van belang kunnen zijn. 

U vindt de SWOB aan de Bennebroekerlaan 3a 

te Bennebroek. 

Seniorennieuws BennebroekSeniorennieuws Bennebroek

Nieuwe fusiegemeente straks 
22.000 inwoners groot
Bennebroek - Op 23 januari 
jl. is het wetsvoorstel en het 
memorie van toelichting voor 
de fusie tussen Bloemendaal 
en Bennebroek, ingediend 
bij de Tweede Kamer. Het is 
het voorstel tot vrijwillige sa-
menvoeging van de gemeen-
ten Bennebroek en Bloemen-
daal.

Als gemeenten willen fuseren 
moet er een wetswijziging ko-
men. De bestaande gemeen-
ten worden dan opgeheven en 
er wordt een nieuwe gemeente 
gevormd. De gemeenten Bloe-
mendaal en Bennebroek heb-
ben in februari van vorig jaar 
besloten met elkaar een fusie 
aan te gaan. Gezamenlijk heb-
ben zij een herindelingsadvies 
opgesteld dat ter beoordeling 
verstuurd is naar Gedeputeerde 
Staten (GS). Op 3 juli 2007 is dit 
advies door GS voorzien van een 
positieve zienswijze. Hieruit is nu 
een wetvoorstel voortgekomen 
dat naar de tweede- en vervol-
gens naar de eerste kamer gaat. 
In het wetsvoorstel wordt het 
herindelinsadvies ongewijzigd 
overgenomen. Na de samen-
voeging ontstaat er een nieuwe 
gemeente van ruim 22.000 in-
woners. De oppervlakte van de 
nieuwe gemeente is 4035 ha.

Identiteit behouden 
Het dorpskernenbeleid van de 
gemeente Bloemendaal is een 
belangrijk argument geweest 
voor Bennebroek om in te stem-
men met een fusie. Het beleid
is primair gericht op het be-
houden van de autheticiteit van
de dorpskernen binnnen de
gemeente en is een garantie 
voor Bennebroek dat zij haar 
identiteit na de fusie zal kunnen 
behouden.
Het wetsvoorstel zal uiterlijk Oliespoor op wegdek en 

kapotte verkeerslichten
Heemstede/Bennebroek – De brandweer van Heemstede 
had een druk weekend. Zij verleende assistentie bij een con-
tainerbrand in de Haarlemse Floresstraat. Zaterdagavond rond 
21.00 uur werd het korps opgeroepen naar het kruispunt van de 
Herenweg/Zandvoortselaan te gaan. 
Aldaar waren twee verkeerslichten kapot gegaan en moesten 
vervangen worden. De politie stond ruim vier uur het verkeer te 
regelen op het kruispunt.
Uiteindelijk werd een gespecialiseerd bedrijf opgeroepen om 
de lampen te vervangen. De brandweer kon onverrichterzake 
terug naar de kazerne.
Maandagochtend kon de brandweer opnieuw uitrijden. Dit-
maal naar het kruispunt Bennebroekerlaan/Schoollaan in Ben-
nebroek. Gemeld werd rond 9.40 uur dat een groot oliespoor 
op wegdek lag. De politie werd ingezet om het verkeer in goe-
de banen te leiden terwijl de brandweer in samenwerking met 
De Meerlanden de weg reinigde met speciale korrels en reini-
gingsmiddelen.

in september 2008 in werking 
moeten treden om zo tijdig de 
raadsverkiezingen voor de nieu-
we gemeente te kunnen orga-
niseren. De eerstvolgende re-
guliere raadsverkiezingen zijn 
in maart 2010. Voor de nieuwe 
gemeente zullen er tussentijd-
se verkiezingen plaatsvinden in 
november of december 2008. 
De raad die bij deze tussentijdse 
verkiezingen zal worden geko-
zen zal zitting hebben tot maart 
2014.

Foto’s: Evelien Wittenberg.
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China in de Jacobaschool!

In de gymzaal dansten maan-
dagochtend voor alle kinderen 
meisjes van de Chinese dans-
groep Piao enkele minderheids-
dansen als openingsceremonie. 
Minderheidsdansen? Dat vraagt 
enige uitleg, want dat is aller-
minst negatief bedoeld. Tachtig 
procent van de Chinese bevol-
king is Han- Chinees en de ove-
rige twintig procent kent wel 55 
minderheden. Allen met hun ei-
gen klederdracht, taal, dansen, 
muziek en rituelen. Piao liet en-
kele dansen zien uit het Noor-
den en uit het Zuiden van Chi-
na, waarbij de kinderen tevens 
uitleg kregen van de betekenis 
van sierlijke bewegingen en ge-
baren. Even nadoen bleek heel 
moeilijk! 

Thematafels
In alle klassen zijn thematafels 
opgesteld die grotendeels door 
de kinderen zijn samengesteld en 
worden elke dag nog aangevuld 
met spullen van thuis. Die spul-
len geven dan weer gesprekstof 
om China nog beter te leren ken-
nen. Tussen de middag wordt er 
Chinees gekookt en staat de wok 
roodgloeiend. Gegeten wordt er 
met stokjes en ook dat is te le-
ren. Tussendoor worden er pre-
sentaties gegeven door mensen 
van buiten. Over het China van 
vroeger en nu. Workshops kalli-
grafie, dansen en tai-chi, de be-
wegingsleer die bijna iedere Chi-
nees praktiseert. 

Schoolplan
De Jacobaschool hanteert een 
schoolplan, waarin projecten 
een belangrijke plaats innemen 
vanwege de onbevangenheid 
en de maatschappelijke be-
trokkenheid. De opdracht luidt: 
zorg voor elkaar en voor je om-
geving; ga respectvol met el-
kaar om. Om een open blik op 
de wereld te ontwikkelen, wordt 

Heemstede – Als straks de 
Olympische Spelen in China 
beginnen en u wilt iets we-
ten, vraag het gerust aan een 
kind van de Jacobaschool, 
want deze twee weken is Chi-
na al op bezoek op de Lanck-
horstlaan.

ieder kind geleerd om verder te 
kijken dan een Jacobaneus lang 

is. Een projectweek waarin al-
le aandacht is voor ontmoeting 
met andere culturen. De doe-
iets-voor-een-ander-dag, de 
week van het Goede Doel. Dat 
alles bevordert de saamhorig-
heid en het verantwoordelijk-
heidsgevoel. 

Volgende week donderdag wordt 
de China tiendaagse afgesloten 
met een open huis voor alle ou-
ders die dan de thematafels vol 
zien staan als een grote Chine-
se marktplaats met veel teksten 
in de Chinese tekens die de kin-
deren gekalligrafeerd hebben, 
waarbij u zelf mag controleren 
of ze geen spellingsfouten ge-
maakt hebben!
Ton van den Brink

GSV Volleybal 
zoekt jeugdleden

Heemstede - Afdeling volleybal 
van GSV heeft weer plaats voor 
jongens en meisjes in de leeftijd 
van zes tot negen jaar. Het vol-
leybal dat gespeeld wordt heeft 
aangepaste regels die het mo-
gelijk maken om op jonge leef-
tijd al te kunnen volleyballen. 
Eenmaal per maand speel je te-
gen teams van andere vereni-
gingen een wedstrijd. De trai-
ning is op donderdag van 16.15 
tot 17.15 uur in Sportcentrum 
Groenendaal. Info: Jose Pen-
nings, tel. 5298853.

Samen Eten ouderen Heemstede
Heemstede - In 2008 staat Samen Eten in het teken van de 
maaltijdkeuze van een speciale gast. Deze maand wordt een 
maaltijd geserveerd die is samengesteld door mevrouw Van den 
Berg. Zij is sinds de start van Samen Eten een trouwe gast van 
WOH.
Op dinsdag 26 februari wordt om 12.30 uur haar keuze maal-
tijd geserveerd die bestaat uit een pasteitje met champignons, 
schorseneren met beenham en een lekker ijsje als toetje.
De kosten bedragen 9,50 euro per bon. Hierbij zij inbegrepen 
twee drankjes en een kopje koffie/thee met wat lekkers. In deze 
Heemsteder staat een advertentie van WOH. Tegen inlevering 
van deze advertentie krijgt men 1,00 euro korting op de maaltijd-
bon van februari 2008. Aanmelden kan tot 20 februari a.s. 
Voor inschrijving en/of meer informatie kan contact worden op-
genomen met WOH, telefoonnummer 023-528 85 10. 

Dialezing
Historisch Amersfoort
Bennebroek - De Culturele Kring Bennebroek houdt een boei-
ende avond in het Trefpunt op dinsdag 19 februari. Er wordt dan 
een dialezing gepresenteerd die als titel heeft Historisch Amers-
foort. Deze begint om 20.00 uur, maar de zaal gaat al een half uur-
tje eerder open. Niet-leden van de Kring betalen 5 euro toegang, 
4 euro voor 65+.

In de rivier de Eem, die toen nog de Amer heette, was een vor-
de. De nederzetting die daar ontstond, kreeg danook de naam 
Amersfoort (voorde in de Amer). In 1259 kreeg deze nederzetting 
van de bisschop van Utrecht stadsrechten. Dit hield in dat om de 
nederzetting een muur gebouwd mocht worden en dat was voor 
het kleine aantal inwoners een reuze opgave. De bouw duurde ca. 
100 jaar. De ruimte was dan ook bij het gereedkomen al te klein. 
Dapper begon men aan een tweede muur die een veel groter ge-
bied omsloot. De contouren van beide muren, evenals een aan-
tal bestanddelen, zijn nog steeds aanwezig. Daarnaast zijn de St. 
Joriskerk en de Onze Lieve Vrouwe toren interessante objecten. 
Vooral de ontstaansgeschiedenis van de toren is bijzonder. Ook 
zijn o.a. de Koppelpoort, Kamperbinnenpoort, de Muurhuizen en 
de Tinnenbrug de moeite waard.
Een wandeling binnen de eerste omwalling waarbij aan alle objec-
ten enige aandacht wordt geschonken, duurt al snel twee uur. Als 
men ook de ruimte binnen de tweede omwalling wil zien, heeft 
men aanzienlijk meer tijd nodig. Gelukkig kan met een dia-pre-
sentatie veel looptijd worden bespaard. Het is dan ook mogelijk de 
gehele historische binnenstad aan de orde te laten komen.
Helaas kent ook Amersfoort een zwarte bladzijde. Immers in de 
tweede wereldoorlog was op de grens van Amersfoort en Leusden 
het “Polizeiliches Durchgangslager” gevestigd. Hier is door velen 
onbeschrijfelijk geleden. In een presentatie is het toch, volledig-
heidshalve, zinvol aan dit aspect kort aandacht te schenken.

Het Trefpunt vindt u aan het Akonietenlaan 1 te Bennebroek. 
Door omstandigheden is de lezing van J.Chr. Vanderstadt ver-
schoven naar 16 april a.s.

Dialezing
‘t Zit in de genen

Informatie over Heemstede op website
Heemstede - De gemeente stelt een nieuwe informatiedienst via 
de website beschikbaar: Heemstede in cijfers. Op deze website zijn 
honderden gegevens over bevolking, wonen, voorzieningen, crimi-
naliteit, etc opgenomen die met andere gebieden in Nederland ver-
geleken kunnen worden. Het is bestemd voor (toekomstige) bewo-
ners, ondernemers, raadsleden, ambtenaren, scholieren en onder-
zoeksbureaus. Eigenlijk voor iedereen die geïnteresseerd is in de 
gemeente Heemstede. De informatiedienst is beschikbaar via: www.
heemstede.incijfers.nl.

Heemstede - Naar aanlei-
ding van de tentoonstelling in 
het Frans Hals Museum zal de 
kunsthistorica mevrouw Aukje 
Bos op dinsdagmiddag 19 febru-
ari voor het Trefpunt Heemstede 
de dialezing presenteren ‘t Zit in 
de genen. Het gezin de Bray tel-
de maar liefst vier getalenteerde 
schilders. Vader Salomon was be-
halve architect ook een achtens-
waardige schilder. Hij kreeg zelfs 
een eervolle opdracht van Jacob 
van Campen panelen te schilde-
ren voor de Oranjezaal van Huis 
ten Bosch voor prinses Ama-

lia. Zijn oudste zoon Jan schil-
derde voor de Haarlemse elite 
regentenportretten en historie-
stukken. De jongere zonen Dirck 
en Joseph schilderden verfijnde 
bloemstillevens van een uitzon-
derlijke kwaliteit. Het moet dui-
delijk zijn dat deze veelzijdige fa-
milie een spil was in het culturele 
leven van Haarlem in de Gouden 
Eeuw. U bent van harte welkom 
op de Trefpuntmiddag die om 
14.30 uur begint in zaal 1 van de 
Pinksterkerk, Camplaan 18 in het 
hart van Heemstede. Eindtijd ca. 
16.45 uur. Entree 2,50 euro.



Heemstede - Talent uit eigen 
omgeving. Te gast op woensdag 
20 februari bij Podium Oude Slot 
zijn de bekende pianist Rinus 
Groot en zijn dochter violiste Su-
zanne Groot. Het concert begint 
om 20.15 uur.
Vader en dochter Groot hebben 
ieder op hun eigen manier car-
rière gemaakt. Rinus is niet al-
leen in Nederland een bekend 
pianist, hij heeft in Zuid-Amerika 
op vrijwel alle belangrijke podia 
geconcerteerd. Daarnaast is hij 
geen onbekende op de Europe-
se concertpodia. Hij ontwikkelde 
zich in diverse richtingen: als so-
list in pianorecitals en bij orkes-
ten, als begeleider en kamermu-
ziekspeler. Met bariton Max van 
Egmond trad hij op in de Carne-
gie Hall in de Verenigde Staten. 
Suzanne begon op 6-jarige leef-
tijd met vioolspelen. Als 14-jarig 
meisje speelde zij een aantal ma-
len als soliste bij het Noord-Hol-
lands Philharmonisch. Na haar 
studie aan diverse conservato-
ria speelde zij in veel orkesten 
in binnen-en buitenland. In 1998 
won zij de Haarlemse Cultuur-

prijs ‘De Olifant’. Momenteel is 
zij actief in de kamermuziek. Re-
centelijk heeft zij een aantal ma-
len opgetreden in haar geboorte-
stad Haarlem. Zo was zij te zien 
en beluisteren bij het Molen de 
Adriaanconcert in september 
2007 en gaf zij onlangs in de Gro-
te Kerk een recital.  Hartverwar-
mend is het samenspel van vader 
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Theaterconcert ‘Zijlstra’ Heemstede - Zanger/trompettist Jeroen Zijlstra speelt met zijn 
band als van ouds een aantal liedjes over het dorpsgevoel, de 
liefde, de zee. De zee van Zijlstra is niet de romantische variant, 
maar de ruwe zee van de visser die een hard en eenzaam leven 
trotseert. Maar ook het ‘stadse leven’ komt ruimschoots aan bod, 
zoals in het grappige romeozoektjulia.com en de Hendrik Jonker 
Blues. De muzikanten zorgen voor een mooie variatie in stijl en rit-
mes: van pop met jazzy invloeden tot safari-swing en groovy bal-
lads. Stoer, swingend, ongepolijst en ontroerend. 
De band bestaat naast zanger/trompettist Jeroen Zijlstra uit Rut-
ger Molenkamp op saxofoon, Ed Boekee op de toetsen, bassist 
Edwin Wieringa en drummer Nout IngenHousz. www.zijlstraweb.
com 

Wanneer
Het Theaterconcert is vrijdag 22 februari in Theater de Luifel,  He-
renweg 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.
www.theaterdeluifel.nl.
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Vader en dochter op podium Oude Slot

Oude Jazz in de Oude Kerk
Heemstede - Op zondag 17 fe-
bruari  om 1500 uur vindt in de 
Oude Kerk aan het Wilhelmin-
aplein in Heemstede een optre-
den plaats van de Rotterdamse 
Harbour Jazzband. Deze band 
bestaat inmiddels ruim 50 jaar 
en kan bogen op een buiten-
gewoon succesvolle geschie-
denis. Nog steeds kan zij wor-
den gerekend tot de beste tra-
ditionele jazzorkesten van ons 
land. Een hoog kwalitatief muzi-
kaal gehalte en een grote mate 
van inzet en enthousiasme be-
palen de sfeer bij de concerten 
en optredens van deze band. En 
nog steeds wordt het onversne-
den New Orleans repertoire ge-
bracht met composities van o.a. 
Jelly Roll Morton, Bix Beider-
becke, Louis Armstrong, Duke 
Ellington en Glenn Miller. Ver-
schillende leden van de band 
speelden eerder in andere be-
kende jazzorkesten, waaronder 
de fameuze Dutch Swing Col-
lege Band.

De huidige bezetting bestaat uit  
Flip Robers, trombone, leider, 
Sytze van Duin, cornet/trompet, 
Hans Verheul, klarinet/saxo-
foon, Matthijs Willering, banjo/
gitaar, Ludo Deckers, contrabas 
en Frits Louwerens, drums.

Het concert wordt gegeven in 
de serie Theeconcerten, die 
van september tot en met april
éénmaal per maand worden 
gehouden. De toegang is gra-
tis, maar aan de uitgang wordt 
een collecte gehouden ter
bestrijding van de kosten. Een 
positieve opbrengst komt ten 
goede van het restauratie-
fonds van de Oude Kerk.  Na af-
loop van het concert worden in
het verenigingsgebouw De
Pauwehof achter de kerk thee, 
koffi e en andere dranken ge-
schonken en zelfgemaakte 
bakproducten geserveerd, al-
les tegen vriendelijke prijzen. Er 
wordt een grote belangstelling 
verwacht. 

Feestjes bij 
Swingsteesjun

Regio – Swingsteesjun, rook-
vrij swingen op het station, heeft 
weer een gezellig weekend voor 
de boeg. In de wachtkamer 3e 
klasse, Perron 3a geeft vrijdag 
15 februari DJ Johan acte de 
présence. Van 20.00 tot 1.00 uur 
wordt een waar swingfeestje ge-
organiseerd. Toegang: 6,50 euro 
als je binnenkomt voor 21.00 
uur. Daarna betaal je 8 euro.
Zaterdag is het dance classics 
avond. Tussen 20.00 en 1.00 
uur draait DJ Ruud de lekkerste 
dansmuziek in de Wachtkamer 
2e klasse op Perron 3a. Toegang 
ook deze avond 6,50 euro, later 
dan 21.00 uur 8 euro.
Meer weten? Kijk op de site: 
www.swingsteesjun.nl

en dochter waarin hun verwante 
muzikaliteit wel heel prachtig tot 
uiting komt. Op het programma 
voor deze avond staan werken 
van Mozart, Debussy en Henke-
mans. Het Oude Slot, ingang aan 
de Ringvaartlaan, Heemstede. 
Reserveren kaarten 06-13133626 
of voor het concert aan de zaal. 
www.podiumoudeslot.nl 

Beeld: Rudi Jonker.

Kinderpopconcerten
De Band Krijgt Kinderen
Heemstede - Zondag 24 febru-
ari komt De Band Krijgt Kinde-
ren weer popconcerten geven in 
Theater de Luifel voor jonge kin-
deren. Vijf professionele muzi-
kanten maken sinds een aantal 
jaar familievoorstellingen, waar-
mee zij in Nederland en België 
optreden. De Band  maakt beeld-
pop: muziek versterkt het beeld, 
het beeld versterkt de muziek. Al 
met al geven zij een spetterend, 
swingend, onalledaags, hip pop-
concert. Want popmuziek voor 
de allerkleinsten… het kan echt!
Om 13.30 uur 4+: Nog een keer
Van de Band Krijgt Kinderen krijg 
je nooit genoeg. Want lekker 
hard liedjes meezingen, swingen 
met vader of moeder, grote zus 
of opa en oma, klappen, stam-

pen… daar draait het om. Pittige 
popmuziek, humoristische tek-
sten over onalledaagse onder-
werpen en een hippe setting. En 
iedereen die is gekomen, wil nog 
een keer.
Om 16.00 uur 2+: Ook klein klein 
kleutertje houdt van pop
Jongens, meisjes aan de kant, 
want daar komt een olifant… In 
een groen, groen, groen, groen, 
knollen-, knollenland… Op een 
grote paddestoel, rood met wit-
te stippen… De Band Krijgt Kin-
deren bewerkt kinderliedjes tot 
popmuziek voor de allerklein-
sten. Resultaat: een popconcert 
voor peuters en kleuters met ie-
der seizoen andere liedjes naar 
bekend recept. 
(www.debandkrijgtkinderen.nl)

De entree is 10,-- euro.  Kaart-
verkoop van maandag t/m vrij-
dag van 9.00 tot 16.00 uur en 45 
minuten voor aanvang.Telefo-
nisch reserveren via theaterlijn: 
(023) 548 38 38. www.theaterde-
luifel.nl
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Heemstede - Misschien lag 
het aan de tegenstand VSV uit 
Velserbroek deze middag. Meer 
waarschijnlijk was het de com-
plete off day van de Kon HFC, 
dat er twee kostbare punten 
achterbleven in Velserbroek. 
Vooraf werd VSV door HFC ge-
kwalificeerd als een geduch-
te tegenstander, die het HFC 
wel eens heel moeilijk kon ma-
ken. Dit werd volledig bewaar-
heid en afgemeten aan de kan-
sen was het VSV die het meeste 
recht had op een overwinning. 
Scheidsrechter Adriaansz had 
zich verkeken op het verkeer en 
kwam vast te zitten in een file. 
De wedstrijd begon daardoor 
18 minuten te laat. VSV ging fel 

van start en liet di-
rect zien dat HFC 
een moeilijke mid-
dag zou krijgen. 
Binnen 8 minu-
ten kwamen er 
twee voorzetten 
van rechts die op 
een haar na wer-
den gemist door 
de veel te log-
ge spits van VSV 
Remco Verschu-
ren. Pas na 15 minuten wist HFC 
zich via Joost Cornelissen te 
melden met een schot richting 
doel. HFC leed te veel balverlies 
en dit gaf VSV de mogelijkheid 
het spel naar zich toe te trek-
ken, maar tot echt gevaarlijke 

acties kwam het niet. Tot minuut 
22 waarbij de uitstekende aan-
voerder van VSV Marcus Ver-
dikt, Floyd Hille in stelling bracht 
en deze laatste de bal feilloos 
achter de kansloze doelman van 
Rossum in het doel schoof. Voor 

Kon. HFC laat twee punten 
achter in Velserbroek

Easy Nordic Walking 
bij GSV Heemstede

Heemstede - De Heemsteedse vereniging GSV-Heem-
stede is met succes een Easy Nordic Walking groep 
gestart. Deze groep is specifiek bedoeld voor mensen 
die door een lichamelijk ongemak niet  een regulie-
re cursus kunnen volgen maar wel graag willen leren 
Nordic Walken. In deze cursus leren deze mensen in 
hun eigen tempo op een verantwoorde manier de tech-
niek van Nordic Walken.

Juist door het beheersen van het lopen met de Nordic 
Walking stokken kunnen zij zich wat langer dan ze normaal 
gewend zijn wandelen in de vrije natuur. Deze Easy groep 
wandelt nu elke zaterdag om 12.00 uur en de deelnemers 
verzamelen zich bij het GSV centrum Fr.Schubertlaan 37 in 
Heemstede.

In de week van 17 februari starten er weer nieuwe reguliere 
cursussen.Deze zijn dondermiddag  13.30 uur en zaterdag 
10.30 uur. Er wordt telkens verzameld bij het GSV centrum.
Bovendien is er op zaterdagochtend een loopgroep voor 
mensen die de kunst al meester zijn. Onder begeleiding van 
de instructeur wordt er op verschillende locatie in bos en 
duin gelopen. Verzameld wordt er om 8.00 uur bij het GSV 
centrum. Een tweede loopgroep is op dinsdag. Dan wordt 
er gestart om 9.30 uur. Deze groep is speciaal bedoeld voor 
mensen die een wat lager tempo prefereren.

Voor inlichten: GSV Heemstede René Reeuwijk 023-8447496 
of 06-53582295. 

Interscholair schaaktoernooi sportief gespeeld

Voorwegschool zet andere 
scholen schaakmat

Johan Brouwer, onlangs over- 
leden op 92-jarige leeftijd, was 
jaren de schaakleraar op scho-
len en bij Casca. Heel veel 
scholieren  in Heemstede heb-
ben schaakles gehad van de-
ze bevlogen man. De leiding 
van het schaaktoernooi tussen 
Heemsteedse scholen was dit 
jaar nog in handen van Sjaak 
Bonkenburg, maar met zijn 
tachtig jaar legde Sjaak zijn 
koning definitief plat op het 
bord. Blijft Peter Borgwat die 
als regioleider van de Noord- 
Hollandse Schaak Bond toer-
nooien als de schoolschaak 
kampioenschappen organi-
seert.  Samen met de gastvrije 
schooldirecteuren, leerkrachten 
èn de ouders lukt dat. De laat-
ste dag van een toernooi is altijd 
spannend met de wedstrijden 
waar fel gestreden wordt en de 
uitslag die langzaam naar een 
climax loopt.

Borgwat heeft tegen vijven alle 
uitslagen binnen, de wethou-
der van sport en onderwijs is 
binnen. Hij mag de uitslag be-
kend maken en de bijbehorende 
bekers uitreiken. Die uitslag is: 
1 Voorweg. 2 Jacoba. 3 Beatrix. 
4 Voorweg Twee. 5 De Ark Een. 
6 De Ark Twee. 7 Nicolaas Beets 
Twee. 8 Nicolaas Beets Een. 
9 Crayenester. 10 Antonius. 

Na afloop waagde wethouder 
Sjaak Struif zich nog aan een 
potje schaak met Simon de Jong 
van het winnende team van de 
Voorwegschool, maar tegen de 
gedegen opleiding van Sjaak 
Bonkenburg moest hij het af-
leggen. 
Ton van den Brink

Heemstede – Met een herin-
nering aan oom Johan ver-
welkomde dinsdagmiddag 
de directeur van de Jacoba-
school, Hanneke Prins, de 
kinderen van maar liefst acht 
scholen die de laatste wed-
strijd speelden om wat straks 
de Johan Brouwer trofee gaat 
heten.

rust waren het Bart Nelis en We-
sley Kamerbeek die schoten ver 
over of naast het VSV doel za-
gen belanden. Er lukte HFC wei-
nig deze middag, passes kwa-
men niet aan, veel duels wer-
den verloren en was de agres-
siviteit ver te zoeken. Het mid-
delveld had te weinig greep op 
de wedstrijd en het tempo lag 
te laag. VSV bleek ook niet bij 
machte om gebruik te maken 
van de slechte dag van het HFC 
collectief. Na de pauze werd er 
een ander HFC verwacht, maar 
ook toen bleef het balverlies tal-
rijk en het tempo veel te laag. 
De anders zo frivole voorhoede 
van de Haarlemmers kwamen 
hun directe tegenstanders nau-
welijks voorbij of leden onnodig 
balverlies. Scheidsrechter Adri-
aansz had vooraf aangekondigd 
dat hij wenste dat vrije trappen 
direct werden genomen. Toen 
HFC een vrije trap kreeg toe-
gewezen, op 20 meter van het 
doel, was het Hernan Noorman 
die de bal zo snel nam dat VSV 
nog bezig was de verdediging te 
organiseren. Als verstijft bleef 

doelman Matthé de Vent staan 
en zag de bal naast zich in het 
doel verdwijnen. HFC kreeg de 
overhand en ging op weg naar 
de winst, maar bleef grossie-
ren in onnauwkeurige passes. 
Er deden zich nog wat kansjes 
voor, maar met deze mogelijk-
heden werd onzorgvuldig om-
gesprongen. VSV ontworstelde 
zich uit het korte HFC offensief 
en trachtte met lange ballen op 
de voorhoede een gelukstref-
fer te forceren. Een maal be-
landde een schot buiten bereik 
van doelman van Rossum op de 
kruising, kort daarna spatte de 
bal, via de rug van een HFC-spe-
ler, uiteen op de lat. Het bleef bij 
een 1-1 stand en daarmee kon 
HFC, gezien het vertoonde spel, 
tevreden zijn. VSV  schoot niets 
op met één punt want de titel in 
de tweede periode lijkt hun neus 
nu voorbij te gaan. Een wedstrijd 
die snel moet worden vergeten. 
Vriend en vijand waren het er 
over eens, dit was een weinig 
amusant kijkspel. 
Eric van Westerloo
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Zaalvoetbaltoernooi 
voor jeugd en jongeren
Heemstede - Het Cas-
ca zaalvoetbaltoernooi 
van 2008 komt er weer 
aan! Wil je met je vrien-
den lekker voetballen, 
zelfs als het weer niet 
meewerkt? Kom dan 
zondag 2 maart naar de 
Sporthal van Sportcen-
trum Groenendaal. De 
teams bestaan uit Heemsteed-
se jongeren van 12 tot 20 jaar. 
Ieder team bestaat uit 5 spe-
lers. Ook als je geen heel team 
bij elkaar hebt, kun je natuurlijk 
meedoen. Er zullen maximaal 
10 teams uitkomen. Als jij ook 
eens mee wilt doen, geef je dan 
vóór 1 maart op bij Mike D, de 
jongerenwerker van Plexat bij 

Casca, de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede, telefoon (023 - 548 
38 28) of stuur een e-mail naar 
plexat@casca.nl. Het toernooi 
is op zondag 2 maart van 10.00 
tot 15.00 uur in Sportcomplex 
Groenendaal, Sportparklaan in 
Heemstede. Deelname is gra-
tis. Wie weet, wint jouw team 
de Heemstede-Cup 2008.

Simone Broersen en Sander 
van der Oever de groeibriljan-
ten van H.B.C./Mascini plaat-
sen zich bij de beste 12 van 
Nederland.

Junioren 
Corné Klopper, Josco Maaskant 
en Josine Kuijk waren de 3 deel-
nemers van H.B.C./Mascini. Jos-
co was 2e geplaatst en had op 
papier de beste kansen van de 
drie. Hij verloor zijn partij tegen 
een eerste divisie speler, maar 
deze was ingecalculeerd. Uit-
eindelijk ging het om de laatste 
partij. Hier won hij de 1e game 
overtuigend, verloor de 2e. In 
de 3e game had hij het geluk 
niet mee. Op gamepunt kreeg 
hij een vreselijke net bal tegen. 
Waarna  hij de partij in 4 games 
verloor en bleef steken op de 
voor hem zeer ongelukkige 3e 
plaats. Net dus geen plek bij de 
beste 12 van Nederland. Corné 
had het zwaar, maar won uitein-
delijk toch 1 partij. Josine had 
een uitermate sterke poule. Hier 
zaten louter speelsters in die ho-
ger spelen. Toch won ze keurig 2 
partijen, verloor er 1 met 3-2 en 
werd 3e van de 6.

Kadetten
H.B.C./Mascini was hier ver-
tegenwoordigd door 1 meisje. 
Gabriëlla Boxhoorn begon haar 
wedstrijden tegen de sterkste 
tegenstandsters. Hier kwam ze 
niet los en speelde zeer gespan-
nen. Gelukkig groeide ze gedu-
rende het toernooi. De laatste 
wedstrijden speelde ze steeds 
beter en won ze behalve een 
paar games ook haar laatste 
partij. 

Pupillen
Ook hier 1 deelneemster en ook 
hier een lastige opgaven. Als 5e 
geplaatst met maar liefst 4 A 
speelsters en de  opdracht bij de 
beste 3 te eindigen. Voor Maris-
ka de Vries was dat ondanks uit-
stekend tafeltennis een te moei-
lijke opgaven. De 1e partij had 
ze moeten winnen. Want een 
9-2 voorsprong werd verspeeld 
en hierdoor kon de tegenstan-
der terug in de wedstrijd komen 

Heemstede- Op 10 februari waren in Zwolle de ½ finales 
van de Nationale Jeugd MeerKampen. Hieraan doen bij de 
junioren de beste 36 mee. Bij de Kadetten, Pupillen en Wel-
pen de beste 24 spelers/-sters mee.  Van te voren behoorde 
alleen Simone Broersen tot de deelnemers die op basis van 
haar plaats op de ranglijst (8e) bij de kanshebbers zat. Een 
finaleplaats eind mei is de inzet. Voor de overige 6 deelne-
mers was het zaak bij de beste 3 (Welpen/Pupillen/Kadet-
ten) te komen in de poule en junioren beste 2.

en 3-2 winnen. Gelukkig won ze 
haar laatste partijen nog keurig 
door haar goede wedstrijdmen-
taliteit. 

Welpen
De al genoemde Simone Broer-
sen begon ziek aan dit toernooi. 
Ze speelde echter zeer gecon-
centreerd en won haar 2 eerste 
partijen. De 3e partij werd on-
nodig verloren. Simone speel-
de louter met haar arm en niet 
met haar hoofd. Door haar extra 
kwaliteiten (kracht en balgevoel) 
won ze nog wel de 3e game. 
Gelukkig won ze de belang-
rijkste 4e wedstrijd. Hierdoor 
plaatste zij zich voor de beste 12 
van Nederland. 
Sander van de Oever was de 
jongste deelnemer van H.B.C./
Mascini bij de jongens. Hij stond 
als 5e geplaatst in een bijzon-
der zware poule. Toch waren 
de verwachtingen hoog en had 
coach en trainer Ron Olijdam al 
in september een wedenschap 
met Sander afgesloten. Als hij 
de beste 12 en dus finale van de 
Nederlandse Jeugd Meerkam-
pen zou halen zou hij een ge-
heel nieuwe outfit krijgen. San-
der liet in de 1e wedstrijden er 
geen gras over groeien. De nr 2 
en 3 van zijn poule werden keu-
rig met 3-0 verslagen. De wed-
strijd tegen de nr. 2 van Neder-
land werd in 3 games verloren, 
en deze jongens was nog net 
1 maatje te groot. De overige 2 
deelnemers die hij kreeg had-
den net als de eerste 2 geen 
schijn van kans. Wederom 2x 3-
0 leverde een keurige 2e plaats 
in deze poule op. 
Ron Olijdam 

Tafeltennis

Twee finalisten H.B.C. 
Nederlandse Kampioenen!

Eindelijk weer een volle 
zaterdag bij VEW

Heemstede - Na weken van afgelastingen werd er eindelijk 
weer een compleet programma afgewerkt. VEW-2 speelde te-
gen het sterke EVC uit Edam en verloor met 0-2 VEW-1 ging op 
bezoek bij VVH/Velsenbroek. Het trainers duo van Marsbergen-
Neeskens moest weer aanpassingen doen. Door familieomstan-
digheden waren Gerben Jukema en Bouk Beliën niet voetbal-fit. 
Hier tegenover stond dat Wim Rolvers na een lange herstel pe-
riode weer centraal op het middenveld kon spelen. VEW begon 
aanvallend tegen VVH maar succes bleef (voorlopig) uit. Het 
duurde tot de 25ste minuut: Een corner van Bas van”t Sant werd 
door Maarten Veenhof terug gelegd op Martijn Roozen 0-1. Nog 
voor de thee werd het 0-2, weer Maarten Veenhof kaatste met 
Gert Rothert en de keeper was kansloos. VEW begon de twee-
de helft wat slap, VVH kreeg een paar kleine kansjes maar kee-
per Michael van Gennip stond steeds op de goede plaats. In de 
60ste minuut was het weer Maarten Veenhof(foto) die Martijn 
Roozen in staat stelde zijd tweede doelpunt te maken.Een kwar-
tier voor tijd deed VVH, na een mis communicatie in de verdedi-
ging wat terug 1-3. Michael van Gennip zorgde met een fantas-
tische redding in 87ste minuut dat de score 1-3 bleef.

Programma 16 februari:
VEW-1- Hoofddorp-1  14.30 uur
VEW-2- Volendam-7     11.30 uur
Bl’daal-2- VEW-3          14.30 uur
VEW-4- AMVJ-5         12.15 uur
VEW-vet- Schoten-vet        14.30 uur
VEW-b- OG-b2        10.30 uur
THB-c- VEW-c         12.15 uur
Conc.-d- VEW-d       09.15 uur

De eerste VEW jeugd activiteit vindt plaats op 7 maart 
a.s. De E- en de F-junioren en het meidenteam gaan 
bowlen van 17.00 uur tot 18.00 uur. Daarna staan de 
pannenkoeken klaar in het VEW-clubhuis.De D-, C- 
en B-junioren bowlen van 18.00 uur tot 19.00 uur. Na 
afloop staan er verse pannenkoeken klaar.

Uitslag klaverjas competitie:
1.   Mary Verheijden 5163 punten
2.   Siem van Egmond   5124 punten
3.   Rinus Kuhn  4987 punten
De poedel prijs   Witte Biesot  3546 punten

Volgende klaverjasavond is 14 maart, aanvang 20.00 
uur.

VEW-e1- Conc.-e1         09.30 uur
VEW-e2                       vrij 
VEW-e3- DSS-e       10.30 uur
VEW-me- Bl’daal-e       16.30 uur
BSM-f- VEW-f1             09.30 uur
HBC-f- VEW-f2            09.00 uur
DSS-f- VEW-f3       12.00 uur
VEW-f4- Z’voort-f        09.30 uur



Een Valentijnsdag vol 
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Elan Wonen presenteert 
beleidsvoornemens

In de beleidsvoornemens van 
Elan Wonen is een groot aan-
tal wensen en suggesties van 
haar belanghouders meegeno-
men. Huurders(organisaties), 
gemeenten, zorginstellingen, 
welzijnsorganisaties en politie 
konden in het eerste Elan Ca-
fé hun verwachtingen aange-
ven. Tijdens diepte-interviews 
in de zomer konden ze aange-
ven welk beeld ze hadden van 
Elan Wonen en welke wensen 
zij hadden voor de toekomst. De 
uitkomsten hiervan zijn tijdens 

Elan Café II vertoond. Grischa 
Lowinsky zei hierover in zijn in-
leiding: “Je krijgt als organisatie 
een spiegel voorgehouden. Dat 
voorkomt dat je bedrijfsblind 
wordt.” Lowinsky is tevreden 
over het beeld dat de belang-
houders hebben van Elan Wo-
nen: een betrouwbare en pret-
tige samenwerkingspartner. De 
belanghouders verwachten ech-
ter ook dat de corporatie proac-
tiever is en vaker een trekkers-
rol vervult. Lowinsky: “Dit soort 
signalen inspireren ons. De ko-

Regio - Ruim een jaar na het eerste Elan Café kwamen de re-
laties (belanghouders) van Elan Wonen op 5 februari weer bij-
een in het Café van de Toneelschuur in Haarlem. Tijdens een 
geanimeerde bijeenkomst presenteerde Elan Wonen haar be-
leidsvoornemens voor de komende vijf jaar en kregen de be-
langhouders de gelegenheid hierop te reageren.

mende jaren verschuift de ver-
antwoordelijkheid van ons ei-
gen vastgoed naar de wijk en de 
leefomgeving. Denk hierbij aan 
het beheer van maatschappelijk 
vastgoed, stageplekken, organi-
satie van vrijwilligersactiviteiten 
en zorg voor de woonomgeving.”  
De beleidsnota is inmiddels in 
concept opgesteld. Elan Wonen 
heeft gekozen voor vier speer-
punten: 1. De klant centraal, 2. 
Thuis ouder worden, 3. Wijkge-
richt werken, 4. Groei, draagvlak 
voor professionaliteit. De ingre-
diënten uit Elan Café II verrijken 
het plan en gebruikt Elan Wo-
nen voor het aanscherpen van 
de inhoud. In het voorjaar komt 
de definitieve versie van het be-
leidsplan uit.

Beren en poppenhuizen 
in Noordwijkerhout

Regio - De Poppen-, Beren- 
en Poppenhuizenmanifestatie 
in de ‘Leeuwenhorst’ in Noord-
wijkerhout wordt gehouden op 
zondag 17 februari. De sfeer-
volle zaal is weer tot de nok toe 
gevuld met poppenhuizen en 
alles wat er maar nodig is om 
een poppenhuis in te richten. 
Van porseleinen miniatuurpop-
jes, serviesjes, picknickmand-
jes, kroonluchtertjes, tegeltjes 
tot afwas- en tandenborstel-
tjes. Belangstellenden zijn wel-
kom van 10 tot 16.30 uur. Toe-
gang bedraagt 4 euro, kinderen 
tot en met 10 jaar kunnen gratis 
naar binnen. De NH Leeuwen-
horst vindt u aan de Langelaan 
3 in Noordwijkerhout.

Barbiefans
De beurs vindt plaats in drie 
zalen. In de eerste zaal staan 
de originele handgeboetseer-
de fantasiepoppen zoals elfjes 
en andere feeërieke figuren bij 
elkaar. Kinderen èn volwasse-
nen kunnen ook een workshop 
volgen in het maken van fan-
tasiepopjes. Een poppendok-

ter repareert poppen die in de 
loop der jaren mankementen 
hebben opgelopen. Behalve 
allerlei poppen zijn er stands 
met poppenkleertjes en pop-
penaccessoires zoals meubel-
tjes en nostalgische kinderwa-
gens. Barbie-fans komen ook 
aan hun trekken bij de stand 
met barbie-kleding.  

Fine French Laces 
In totaal zijn er meer dan 100 
stands en wat de beurs in 
Noordwijkerhout zo bijzonder 
maakt is de vele standhouders 
die hun eigen specialisme heb-
ben op het gebied van materia-
len, variërend van oogjes, stof-
fen, pruikjes, lint, garens, klei en 
de allerdunste breigarens en – 
naalden om miniatuurkleertjes 
te breien. Probeer uit Duitsland 
is aanwezig met de meest uit-
gebreide collectie berenstoffen 
en de stand van Fine French 
Laces heeft de meest exclusie-
ve kant- en lintcollectie. De fer-
vente poppen- of berenmaak-
ster zal in Noordwijkerhout ze-
ker z’n slag kunnen slaan.

Gratis Meet & Greet met I.O.S.

I.O.S. (Is Ook Schitterend) maak-
te in 1996 een vliegende start 
met de eerste hitsingle ‘Vol-
tooid verleden tijd’. Het recen-
tere nummer ‘ Uit de Schaduw’ 
werd door de Staatsloterij uit-
verkoren als muziek bij een lan-
delijke campagne op radio en tv. 
I.O.S. bevestigt met uitverkochte 

Regio - Zaterdag 23 februari organiseert Rabobank Haarlem en 
Omstreken voorafgaand aan het optreden van I.O.S. in het Pa-
tronaat een gratis Meet & Greet met de bandleden. Van 16.00- 
17.00 uur ben je welkom in Start at Rabobank in de Grote Hout-
straat 5 te Haarlem. De bandleden ontmoeten je graag en wie 
weet sta jij zaterdagavond in het Patronaat mee te zingen!

Met welke bloem verras jij donderdag 14 februari je geliefde? 
Wordt het een rode roos? Ga je voor een verleidelijke tulp of een 
boeket vol waanzinnige, trendy chrysanten? Steeds meer Valentij-
nen m/v kiezen voor een nog persoonlijkere bloem vol passie. Om 
je eigen liefdesboodschap zo goed mogelijk over te brengen.

Valentijnsdag is dé dag voor een lief gebaar. En stille of onver-
bloemde betuiging van liefde is er met bloemen. Verrassingen om 
zelf te overhandigen of te versturen, en te zeggen dat je van ie-
mand houdt. Bloemen vol betekenis zijn er in overvloed om het 
ook eens op een andere maniet te doen. Ieder vertaalt een eigen, 
individuele hartstocht...

Vele hartenwensen
De rode roos, maar bijvoorbeeld ook anjers brengen de liefde op-
vallend over. Een amaryllis benadrukt juist de schoonheid van je 
‘lover’. Wil je wat meer sensualiteit overbrengen, kies dan voor le-
lies. Iedere bloem ademt een speciale boodschap. Wasbloemen 
voor tederheid, calla’s voor verlangen en Gerbera’s om samen te 
genieten van ongecompliceerde liefde.

Passie in alle kleuren
Je kunt je liefde natuurlijk ook overdonderen met een lievelings-
kleur... het paars van iris of Hydrangea, warmoranje Alstroemeria 
en roze verleiding van Anemone, Paeonia of Nerine. En, Lathyrus, 
Dahlia of Gypsophila wit.

concerten in prestigieuze pop-
tempels als Paradiso en de Hei-
neken Music Hall de status van 
I.O.S. als Nederlandse Topforma-
tie. Zaterdag 23 februari treden 
ze op in het Patronaat in Haar-
lem en jij kunt daarbij zijn!

Gratis concertkaarten
Breng vóór zaterdag 16 februa-
ri een bezoek aan Start at Ra-
bobank, laat je NAW-gegevens 
achter en maak kans op 2 gratis 
kaartjes voor het optreden van 
I.O.S. in het Patronaat op zater-
dag 23 februari. In totaal worden 
er 6 kaarten verloot (3x2).

Start at Rabobank
Rabobank Haarlem en Omstre-
ken komt graag in contact met 
jou en je dromen. Bij Start at Ra-
bobank kun je binnenlopen om 
rond te kijken en je te laten in-
spireren door cultuur, muziek, 
reizen en gadgets. Uiteraard 
kun je hier ook terecht met vra-
gen over je bankzaken.

Projectkoor 023
Regio – De aanvangstijd van 
het optreden (17 februari) door 
Projectkoor 023 is vorige week 
in de Heemsteder onjuist gepu-
bliceerd. Het optreden in de Re-
monstrantse kerk begint niet om 
15.30 uur maar om 20.15 uur.
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Adresgegevens & openingstijden
Gemeentekantoor, Havenstraat 87, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede
Telefoon: (023) 548 58 68. Fax: (023) 548 57 00. E-mail: gemeente@heemstede.nl 
Website: www.heemstede.nl
Openingstijden: maandag t/m donderdag van 08.30 - 17.00 uur en vrijdag van 08.30 - 16.00 uur.

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

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

Afhaalbalie (reisdocumenten en rijbewijzen):
Maandag, dinsdag, donderdag van 08.30 - 16.00 uur. Woensdag van 08.30 - 16.30 uur.
Vrijdag van 08.30 - 13.00 uur.
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•  Het burgerinitiatief: 
Doe een voorstel 
aan de gemeente-
raad

• Kapvergunning

•  Gemeente verhuist 
in paasweekeinde

• Bouwplannen

•  Bestemmingsplan

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

Website Sociale Zaken

Recent is de website van de Interge-

meentelijke Afdeling Sociale Zaken (af-

gekort als IASZ) in gebruik genomen. 

Deze afdeling werkt vanuit het gemeente-

kantoor Heemstede voor de gemeenten 

Bennebroek, Bloemendaal, Haarlemmer-

liede en Spaarnwoude en Heemstede.

Op de gemeenschappelijke website is ac-

tuele en uniforme informatie te vinden over 

inkomensregelingen als de bijstand en bij-

zondere bijstand. Maar uiteraard ook over 

werk en gerelateerde onderwerpen, zoals 

de bijdrage kinderopvang. Verder kunt u 

op de website ook lezen over de Wmo-

www.heemstede.nl
De website heeft (nog) geen eigen adres (oftewel URL). Maar bezoekers die op de 

website van deelnemende gemeenten informatie zoeken op het gebied van sociale 

zaken, worden automatisch doorgelinkt naar de gemeenschappelijke website.

voorzieningen, zoals hulp bij het huishou-

den, rolstoelen, vervoersvoorzieningen en 

woonvoorzieningen.

Cliëntenraad WWB
Ook wordt op de site aandacht besteed aan 

de Cliëntenraad. Deze raad behartigt de be-

langen van alle cliënten van de IASZ op het 

gebied van de Wet werk en bijstand (WWB).

De belangrijkste beleidsnotities en veror-

deningen van de deelnemende gemeenten 

zijn eveneens terug te vinden op de website.

Klantvriendelijk
De meest gestelde vragen staan op de site 

en als de vraag er niet bij staat kunnen 

bezoe kers op eenvoudige wijze een web-

formulier invullen. Een medewerker van de 

afdeling neemt dan contact op (per mail of 

telefonisch) met de vragensteller. Zo kun-

nen inwoners uit de vier gemeenten op 

een laagdrempelige en snelle manier in 

contact komen met de IASZ.

‘Lees voor’
functie
Op de website van Sociale Zaken is de 

voorleesfunctionaliteit toegevoegd. Dit be-

tekent dat alle teksten ook voorgelezen 

kunnen worden. Hiermee kan de gemeente 

de informatie op de website beter toegan-

kelijk maken, bijvoorbeeld voor slecht-

zienden of mensen met een leeshandicap. 

Maar ook voor ouderen die moeite hebben 

met het lezen van teksten van een beeld-

scherm of mensen waarvoor Nederlands 

niet de moedertaal is.

Het werkt eenvoudig. Onderaan iedere 

pagina staat een ‘Lees voor-button’. Als u 

op deze button klikt, wordt automatisch 

een programmaatje gestart dat de tekst 

begint voor te lezen. De teksten worden 

door een computer voorgelezen, maar de 

‘voorleesstem’ is van een hoge kwaliteit.

Voorzie uw grijze rolemmer van de juiste sticker
In Heemstede hebben alle gebruikers van 

grijze rolemmers in december 2007 een 

nieuwe sticker bij de afvalkalender ont-

vangen. Deze stickers met barcode vor-

men een controlemiddel dat onder andere 

informatie geeft over het adres waartoe de 

rolemmer behoort en of de afvalstoffen-

heffing is betaald.

Zoals aangegeven in de afvalkalender 

moet u de sticker plakken op de deksel van 

de grijze rolemmer.

De grote rolemmers met een inhoud van 

240 liter moeten voorzien zijn van een 

groene sticker. De kleine rolemmer heeft 

een roze sticker nodig.

Wij gaan er vanuit dat u de sticker al heeft 

geplakt. Is dit niet het geval, attenderen wij 

u er op dit alsnog te doen. Vanaf maandag 
18 februari 2008 worden alleen nog cor-

rect gestickerde rolemmers geleegd door 

De Meerlanden.

Als u vragen heeft over het gebruik van de 

sticker, de grijze rolemmer of de afvalka-

lender, neem dan contact op met de afde-

ling Publieksinformatie van De Meerlanden 

via telefoonnummer (0297) 38 17 17.
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HeemstedeMail is de gratis berich-

ten service van de gemeente. Word 

abonnee via www.heemstede.nl 

en ontvang periodiek een e-mail-

bericht met nieuws op maat van 

de gemeente.

HeemstedeMail

Tegemoetkoming verhuis- en 
herinrichtings kosten voor 65+

De regeling
De hoogte van de tegemoetkoming bedraagt 

maximaal € 2.270,--. De tegemoetkoming 

wordt verstrekt aan inwoners van Heemstede 

van 65 jaar en ouder die na 1 november 

2007 verhuizen van een huurwoning (geen 

ouderenwoning) naar een voor ouderen 

geschikte huurwoning. Dit moet zijn binnen 

de regio Zuid-Kennemerland (Bennebroek, 

Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede/

Spaarnwoude, Heemstede en Zandvoort). 

De huurprijs van de woning die wordt 

verlaten, mag niet meer bedragen dan 

€ 621,78. Naar inkomen en vermogen 

wordt bij de aanvraag niet gekeken, alleen 

de hoogte van de huur speelt een rol.

Verder wordt de vergoeding alleen verstrekt 

als er geen andere financiële regelingen 

voor verhuizing of herinirichting zijn waarop 

de aanvrager een beroep kan doen (bijv. 

de Wmo of een regeling van de woning-

corporatie).

Hoe vraagt u de tegemoet-
koming aan?
U kunt een aanvraag indienen via het for-

mulier Aanvraag tegemoetkoming verhuis- 

en herinrichtingskosten. Dit formulier is te 

verkrijgen bij het gemeentekantoor of te 

downloaden via www.heemstede.nl (Digi-

taal loket > Formulieren).

Het burgerinitiatief
Doe een voorstel aan de gemeenteraad
Het gemeentebestuur wil inwoners betrek-

ken bij de problemen en oplossingen in 

Heemstede. Dat kan bijvoorbeeld via het 

‘burgerinitiatief’.

De raad heeft besloten dit burgerinitiatief in 

Heemstede mogelijk te maken.

Het burgerinitiatief geeft aan inwoners van 

Heemstede de mogelijkheid om een voor-

stel te doen aan de gemeenteraad. De raad 

besluit over een voorstel in een raadsver-

gadering. Als het wordt aangenomen wordt 

het voorstel door de gemeente uitgevoerd.

Voorbeelden
Het initiatief kan een voorstel zijn over alle 

zaken waarover de raad bevoegd is. In buur-

gemeenten zijn bijvoorbeeld burgerinitia-

tieven geweest voor het oplossen van 

een onveilige verkeerssituatie. Ook deden 

burgers een voorstel om een leegstaande 

sporthal tijdelijk voor andere doeleinden te 

gebruiken.

 

Wie kunnen meedoen aan een 
burgerinitiatief?
Iedereen die stemrecht heeft voor de lokale 

verkiezingen in Heemstede én alle inwoners 

van 16 en 17 jaar kunnen meedoen aan 

het burgerinitiatief. Voor elk voorstel aan 

de gemeenteraad zijn 125 ondersteunende 

handtekeningen nodig.

Informatie
Meer informatie over het hoe en waarom 

van het burgerinitiatief vindt u op onze 

website www.heemstede.nl > politiek en 

bestuur > gemeenteraad. Hier vindt u 

de formulieren die u kunt gebruiken 

om een burgerinitiatief in te dienen. U 

kunt ook contact opnemen met de griffie: 

raadsgriffier@heemstede.nl of telefoon 

(023) 548 56 46.

Gemeente verhuist in paasweekeinde (21 - 25 maart)
In het paasweekeinde gaat de gemeente-

lijke organisatie verhuizen van het gemeente-

kantoor Havenstraat naar het verbouwde 

raadhuis aan het Raadhuisplein 1.

In september 2006 namen alle gemeente-

lijke afdelingen van het raadhuis en het kan-

toor aan de Van den Eijndekade hun intrek 

in de tijdelijke locatie aan de Havenstraat. 

Het raadhuis werd verbouwd en het ge-

bouw aan de Van den Eijndekade werd 

gesloopt om plaats te maken voor het 

woonproject Privilege.

Alle gemeentelijke afdelingen zijn vanaf 
26 maart centraal gehuisvest op het 

Raadhuisplein. Dus voor een bezoek aan de 

publieksafdelingen Burgerzaken, Bouw- 

en Woningtoezicht, Sociale Zaken en 

Loket Heemstede (nu nog Blekersvaart-

weg) moet u vanaf 26 maart op dit bezoek-

adres zijn. Het postadres en telefoon-/fax-

nummers blijven gelijk. Op vrijdag 21, 

maandag 24 (tweede paasdag) en dinsdag 

25 maart zijn wij gesloten voor het publiek.

Natuurlijk zult u over de verhuizing, het 

nieuwe raadhuis en de opening de komende 

weken meer informatie lezen.

Eind 2007 besloot de gemeenteraad van Heemstede om ouderen tegemoet te komen 
in de verhuis- en herinrichtingskosten. Doel van deze regeling is de doorstroming in 
sociale huurwoningen te bevorderen. Inmiddels heeft de gemeente de eerste aanvra-
gen voor deze tegemoetkoming afgehandeld.

U kunt een aanvraag indienen tot maxi-

maal 6 maanden na de verhuisdatum. De 

verhuisdatum moet op 1 november 2007 of 

later liggen.

Eerste ervaringen
Een aantal Heemstedenaren heeft in-

middels geprofiteerd van de regeling.

Wilt u ook gebruikmaken van deze 

finan ciële tegemoetkoming? Het be-

schikbare budget voor deze regeling is 

nog niet uitgeput. Denkt u in aanmer-

king te komen voor een tegemoet-

koming, neem dan contact op met:

- Loket Heemstede, 

 tel. (023) 548 30 40;

- Woningcorporatie Elan Wonen, 

 tel. (023) 515 98 59 of

- Woningcorporatie Pré Wonen, 

 tel. (088) 770 04 50.

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

Gemeentegids 
online?

www.heemstede.nl
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Aanvragen bouwvergunning
2006.252 het restaureren van het woonhuis  - Herenweg 40

2007.311 het uitbreiden van een woonhuis  - Alberdingk Thijmlaan 1

2008.023  het vergroten van een dakkapel op  - Jan Steenlaan 26

het zijgeveldakvlak

2008.024  het plaatsen van een dakkapel op  - Schollevaarlaan 3

het voordakvlak 

2008.025  het verhogen van het dak van de  - Overboslaan 2

stallingsruimte/garage

2008.026  het uitbreiden en inpandig verbouwen  - Van der Waalslaan 37

van de R.K. Basisschool De Ark

Aanvraag reguliere bouwvergunning 2e fase:
2006.332 het plaatsen van een dakopbouw - Azalealaan 15

Aanvragen sloopvergunning
2008.904 het verwijderen van asbest - Zeelandlaan 15

2008.905 het verwijderen van asbest - Zeelandlaan 48

De bovenstaande aanvragen liggen van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouw- 

en Woningtoezicht (Havenstraat 87).

Verleende lichte bouwvergunning (verzonden 5 februari 2008)
2007.361 het uitbreiden van een woonhuis  - Strawinskylaan 2

Verleende reguliere bouwvergunningen (verzonden 8 februari 2008)
2007.313  het inpandig wijzigen van de zolder,  - Zandvaartkade 16

plaatsen dakkapel op het voordakvlak 

en beide zijgeveldakvlakken

2007.338 het verbouwen van een garage  - Herenweg 191

2007.340 het uitbreiden van de badkamer  - Kees van Lentsingel 12

Verleende reguliere bouwvergunningen 2e fase 
(verzonden 8 februari 2008)
2007.317 het uitbreiden van een woonhuis  - Lorentzlaan 61

Verleende sloopvergunningen (verzonden 8 februari 2008)
2007.929  het slopen van 7 garages, bergingen  - Frieslandlaan

blok A en een gevelpui van de reserve-

ruimte flat B (t.b.v. bouw ZOED) 

2008.902  het slopen van een gezinsvervangend  - Herenweg 113

huis ‘de Overstap’

2008.946 het verwijderen van asbest  - Herenweg 180

De bovenstaande vergunningen liggen van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling 

Bouw- en Woningtoezicht (Havenstraat 87). U kunt hiertegen bezwaar maken.

Ontwerpbesluit monumentenvergunning
2007.300 het restaureren van het woonhuis  - Glipperpad 1

Het ontwerpbesluit tot verlening van de monumentenvergunning ligt vanaf 14-02-2008 

gedu rende 6 weken van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht 

aan de Havenstraat 87. U kunt hierover uw zienswijze aan de gemeente kenbaar maken. 

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de heer J. van Wanum van de afdeling 

Bouw- en Woningtoezicht, telefoon (023) 548 57 55.

Bouwplannen
Verzoek vrijstelling bestemmingsplan
2007.337 het plaatsen van een erfafscheiding  - Stawinskylaan 20

Het verzoek ligt vanaf 14-02-2008 gedurende 6 weken van 08.30 - 13.00 uur ter inzage 

bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht aan de Havenstraat 87. U kunt hierover uw ziens-

wijze aan de gemeente kenbaar maken. Voor nadere informatie over het vrijstellings-

verzoek kunt u zich wenden tot M. Jansen van de afdeling Bouw- en Woning toezicht, 

telefoon (023) 548 57 52.

Intrekken verzoek vrijstelling bestemmingsplan
Op 06-02-2008 hebben wij gepubliceerd dat wij de procedure starten tot vrijstelling van het 

bestemmingsplan voor het volgende plan:

2008.015 plaatsen erfafscheiding  - Charlotte van Pallandtlaan 10

Inmiddels heeft de aanvrager de aanvraag echter ingetrokken. De vrijstellingsprocedure 

wordt daarom gestaakt.

Bestemmingsplan

Vergadering gemeenteraad
De gemeenteraad van Heemstede houdt een openbare vergadering op 21 februari a.s. 
om 20.00 uur in het gemeentekantoor aan de Havenstraat. U bent van harte uitgenodigd 

hierbij aanwezig te zijn.

Op de agenda:

- ‘Van HDK naar VRK’, presentie van de directie van Veiligheids Regio Kennemerland

- Vaststelling milieubeleidsplan Heemstede 2008-2012 (bespreekpunt) (mogelijk hamer-

punt na commissie Ruimte van 11 februari)

- Conclusies van de raadsdiscussie over sturing en controle in de gemeenschappelijke 

regelin gen (overige punten)

- Onderzoek van de geloofsbrieven en beëdiging van de heer P.J.E.M. van der Velden tot 

lid van de gemeenteraad (overige punten)

Kijk op www.heemstede.nl voor de volledige agenda en gerelateerde raadsstukken. Tevens 

treft u hier informatie over het spreekrecht. Meer weten? Neem contact op met de raads-

griffie, telefoon (023) 548 56 46 of e-mail: raadsgriffier@heemstede.nl.

Vergadering commissie voor bezwaarschriften
De commissie voor bezwaarschriften houdt een vergadering op donderdag 21 februari 
a.s. om 20.00 uur in het gemeentekantoor Havenstraat

20.00 uur bezwaar tegen de afwijzing van een urgentieverklaring - niet openbaar -
20.30 uur bezwaar tegen een verleende bouwvergunning voor het optrekken van een 

achter gevel en het bouwen van een derde woonlaag aan de Romeinlaan 61 

- openbaar -
21.00 uur bezwaren tegen een verleende bouwvergunning voor het plaatsen van een balustrade 

op het platte dak van de aanbouw aan de Van Slingelandtlaan 14 - openbaar -

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

Agenda’s

Er is een kapvergunning verleend voor:

Het kappen van 3 taxussen op het perceel 

Kastanjelaan 28, kadastraal bekend ge-

meente Heemstede, sectie A. nr. 7571

Aan de vergunning is het volgende bijzon-

dere voorschrift verbonden:

De vergunning is pas van kracht met in-

gang van de dag na de dag waarop de be-

zwaartermijn afloopt. Indien gedurende de 

bezwaartermijn een verzoek om voorlopige 

voorziening is gedaan, wordt de vergun-

ning niet van kracht voordat op dat verzoek 

is beslist. (Verzonden 13-2-2008)

Het besluit en de bijbehorende stukken lig-

gen vanaf 13 februari 2008 gedurende 

6 weken ter inzage in het gemeente-

kantoor aan de Havenstraat 87. U kunt 

tegen dit besluit bezwaar maken.

Kapvergunning

Taxatiegegevens van uw woning bekijken?
www.heemstede.nl
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Loket Heemstede
Heemstede heeft één centrale plek waar u 

voor al uw vragen op het gebied van wo nen, 

zorg en welzijn terecht kunt, namelijk Loket 

Heemstede aan de Blekersvaartweg 84. 

Of het nu gaat om het aanvragen van een 

voorziening in het kader van de Wet maat-

schappelijke ondersteuning (zoals hulp bij 

het huishouden, OV-taxi, aanpassingen in 

de woning of een rolstoel) of om informatie 

en advies, wij helpen u graag verder.

Iedere werkdag tussen 09.00 en 12.00 uur 

kunt u, zonder afspraak, bij het Loket langs-

komen. U kunt ons ook bellen om uw vraag 

te stellen.

Loket Heemstede
Blekersvaartweg 84 (hoek Koediefslaan-

Blekersvaartweg). Telefoon (023) 548 30 40

Openingstijden: maandag tot en met vrij-

dag van 09.00 tot 12.00 uur.

Mandaatverlening
Het college van burgemeester en wethou-

ders heeft op 3 juli 2007 mandaat verleend 

aan de secretaris-directeur van de Milieu-

dienst IJmond om namens hen hogere 

geluids waarden vast te stellen alsmede 

deze besluiten te ondertekenen. Tevens is 

besloten dat ondermandaat kan worden 

verleend aan de teamleiders van de Milieu-

dienst IJmond. De secretaris-directeur van 

de Milieudienst IJmond heeft op 28 januari 

2008 deze ondermandaten verleend. Deze 

besluiten liggen gedurende zes weken ter 

inzage. Tegen deze besluiten kan geen 

bezwaar of beroep worden ingediend.

Het mandaatbesluit en het ondermandaat-

besluit liggen voor eenieder ter inzage bij 

het gemeentekantoor aan de Havenstraat 

en bij de Milieudienst IJmond.

Milieu

Algemene informatie Milieudienst IJmond
Voor inzage in stukken kan men op werk-

dagen telefonisch een afspraak maken tus-

sen 09.00 en 17.00 uur bij de Milieudienst 

IJmond. Bezoekadres: Wijckermolen 2, 

Beverwijk. Postadres: Postbus 325, 

1940 AH Beverwijk. Tel.: (0251) 26 38 63. 

Fax: (0251) 26 38 88. 

E-mail: info@milieudienst-ijmond.nl.

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

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

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

Gratis het laatste nieuws 
over Heemstede per e-mail?

www.heemstede.nl
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Heemstede - Leef je uit in de natuur! Natuurlief-
hebbers die het leuk vinden om hun handen 
uit de mouwen te steken voor natuurbehoud
kunnen hun hart ophalen. Het IVN Zuid-Kenne-
merland organiseert in samenwerking met Land-
schap Noord-Holland op zaterdag 16 februa-
ri een werkdag op landgoed Leyduin, gelegen
tussen Heemstede en Vogelenzang. Een dag lek-
ker buiten werken in de natuur met een groep 
enthousiaste mensen!  Verzamelen om 9.30 
uur op de parkeerplaats van landgoed Leyduin
aan de Manpadslaan. De werkdag duurt tot 
ongeveer 15.30 uur. Zorg zelf voor werkkle-
ding, laarzen en neem je eigen koffi e/thee 
mee. Voor gereedschap, begeleiding, werk-
handschoenen en een lekke-
re vlaai voor bij de koffi e wordt
gezorgd. Aanmelden, informa-
tie en een routebeschrijving bij 
Marc van Schie, 023-5351239 of 
kijk op www.ivnzk.nl .

Reeën
Leyduin maakt onderdeel uit 
van drie aaneengesloten land-
goederen: Woestduin, Vinken-
duin en Leyduin. In dit complex 
van afwisselende landgoed-
bossen zijn een paar aardige 
verrassingen te beleven. Op 
Woestduin lag begin 1900 de 
bekendste paardenrenbaan van 
Nederland en in de richting van 
Vinkenduin is een open plek 
met alleenstaande bomen die 

zeer bijzonder van sfeer. Men kan er zelfs mid-
den op de dag reeën tegenkomen. Op Leyduin 
zijn een paar heuveltjes begroeid met lelietjes-
van-dalen met op het hoogste punt een ´Kluize-
naarstorentje`

Esdoorns
Hier op Leyduin, een van de mooiste landgoe-
deren van Zuid-Kennemerland, gaat de groep in 
het bos esdoorns afzagen. Esdoorns groeien hier 
snel, zo snel dat ze de oorspronkelijke begroeiing 
verdringen. Dit afzagen is nodig om de beuken 
en de eiken die hier thuis horen weer een kans te 
geven. De beheerders van dit natuurgebied wor-
den hierbij een handje geholpen. 

Lekker zagen op landgoed Leyduin


