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Heemstede

zie achterpagina
of kijk op 

www.heemstede.nl

11 februari 2009 tel. 0297-368671      fax 0297-342900

Aanbieding februari
Huisaperitief, menu februari, wijnarrangement

en koffie ter afsluiting

45,- per couvert

Menu februari 32,50
Kalfsstaartstuk

aubergine - tonijn mayonaise - filodeeg - kappertjes - balsamico
Skreifilet

schelpjes - risotto - radicchio - tomaat - venkelsaus - snijbiet
of

Piepkuiken
tijm - puree - knoflook - paddenstoelen - spek - sjalot - rode wijn

Curd
sinaasappel - citroen - chocolade - sorbet - karamel

www.landgoedgroenendaal.nl Heemstede tel. 023-5281555

Bel nu voor
een gratis

waardebepaling 
van uw woning

023-5292929
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VALENTIJNS-
KAARTEN

SIGAREN
SPECIAALZAAK

PAUL MANS
Zandvoortselaan 157

Heemstede
Tel. 023-5242809

www.podiumoudeslot.nl / tel. 06 - 13 13 36 26

Het Oude Slot
Ingang Ringvaartlaan

Heemstede

‘Fado Retrato’ 
portret van de Fado

Quatro Ventos

Po d i u m  O u d e  S lot
Woensdag 25 februari 2009    20:15 uur    e17,50 / e 15,-

Heemstede - “Twee 
reebruine ogen die ke-
ken mij aan en ik was 
op slag verliefd. Wat kij-
ken herten toch ontzet-
tend lief uit hun ogen 
en wat zijn het toch 
prachtige dieren”, aldus 
mevrouw Corrien Visser 
uit Heemstede en de 
redactie kan het alleen 
maar met haar eens 
zijn! De foto maakte zij 
op landgoed Elswout. 
Toepasselijk de titel bij 
deze foto, aangezien 
het aanstaande zater-
dag Valentijnsdag is, de 
dag der geliefden en de 
dag om je naasten eens 
een hart onder de riem 
te steken. Doet u het 
ook? Volgende week 
meer over de Valentijn-
sengels die Tummers in 
het zonnetje heeft ge-
zet...

Goh, welke zet zal ik doen?!
Heemstede – Ernstige concentratie is van de ‘koppies’ af te lezen tijdens het scholentoernooi 
jeugdschaken, dat vorige week op dinsdag 3 februari in de Voorwegschool is gehouden. Ver-
derop in deze krant een verslag.

Fietser ten val door openen portier
Heemstede - Een 51-jarige fietsster is vrijdag 6 februari gevallen op de Cruquiusweg. Zij fietste 
daar omstreeks 18.35 uur toen een 45-jarige automobiliste het portier van haar auto opende. De 
vrouw op de fiets viel hierdoor op straat met verwondingen aan haar gezicht als  gevolg. 

KrantEn
bEzorgEr 
wordEn? 

bEl: 0251-674433

Om verliefd op te worden...

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

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

shoarma-
pakket

5.50
500 gram vlees (varkens) 

5 broodjes + saus
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HeemStede
BenneBroek
Haarlem-Zuid

informatie 
advertentie-tarieven:
tel. 0297-368671
mobiel 0650-284402

aanleveren van advertentie
aanlever@heemsteder.nl

Bladmanager/redactie:
Joke van der Zee
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redactie@heemsteder.nl

Correspondenten:
Ton van den Brink
Mirjam Goossens
Eric van Westerloo
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Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
tel. 0297-368671
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internet www.heemsteder.nl

druk:
Boesenkool Krantendruk B.V.
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1901 RV Castricum
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Fax 0251-650741
e-mail info@boesenkool.nl
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tel. 0251-674433
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Heemstede

editie 5
oPlaag 17.150

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

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

WWW.HeemSteder.nl

van 1930

Van Merlenlaan 4 – 4A
Grevelduyn 
De villa Van Merlenlaan 4-4a is 
in 1909 gebouwd in opdracht 
van F. van Heel naar een ont-
werp van Karel P.C. de Bazel, die 
in zijn tijd naast Berlage als de 
tweede bouwmeester van Ne-
derland beschouwd werd. De 
villa is gebouwd in een sobe-
re baksteenarchitectuur, waar-
bij 17de eeuwse en vroeg 18de 
eeuwse stijlelementen zijn ver-
werkt. Deze bouwstijl werd be-
gin 20ste eeuw toegepast als 
een alternatief voor de op de 
landelijke bouwkunst geïnspi-
reerde landhuizen. De villa is 
gebouwd op een rechthoekig 
grondplan, waarbij de verschil-
lende vertrekken rond de cen-
trale hal werden gegroepeerd. 
Het schilddak met aankappin-
gen is gedekt met leien, die zijn 
onlangs vernieuwd en daarmee 
kan de villa weer honderd jaar 
mee. Het huis bestaat dit jaar 
honderd jaar. De veranda bij 
de linkerzijgevel is met glas ge-
dicht en als serre bij de woon-
kamer betrokken. Bij de “Haar-
lemse Gevelwedstrijd” is Grevel-
duyn bekroond met een gouden 
medaille. De eveneens door De 
Bazel ontworpen villa op de Van 
Merlenlaan 6 met een zilveren 
medaille. In het huis zijn nog di-
verse stijlkenmerken te vinden 
van de architect. Zwart-witte 
tegelvloer en bruinwitte wand-

tegels in het toilet. De plafond-
tekeningen in de ontvangst- 
kamer begane grond en slaap-
kamer op de eerst verdieping. 
1976 werd een cruciaal jaar 
voor de villa. Een projectontwik-
kelaar wilde het pand slopen 
en een aantal nieuwe wonin-
gen op het terrein ontwikkelen. 
De vorige eigenaar Charles De 
Roy van Zuydewijn gunde Gre-
velduyn aan Thijs van Vlijmen. 
In 1976 kochten Jan en Toos 
Steeghs het deel Van Merlen-
laan 4 van van Vlijmen, die met 
de opbrengst de verbouwing en 
splitsing af kon ronden. Volgens 
Jan Steeghs heeft De Bazel zich 
laten beïnvloeden door Ooster-
se stijlkenmerken. Oud Indische 
kleuren als okergeel, oranje en 
lichtblauw werden gebruikt, te-
zamen met Engelse en Fran-
se bouwaccenten. De beken-
de kruidenier die nog aan huis 
kwam en later wijnspecialist 
Leo Zwarter, kan zich nog her-
inneren dat er altijd vriendelij-
ke en hartelijke mensen woon-
den in de hele buurt en dat zet 
zich nog steeds voort in klei-
ne bijeenkomsten met nieuw-
jaar of zoals onlangs bij de re-
novatie van de Van Merlenlaan. 
Het honderd jarig bestaan van 
de villa zal dan ook met bu-
ren  gevierd worden volgens de 
families Tiessen en Kuijlaars, de 
huidige bewoners van de villa. 
Ton van den Brink

De Vereniging Oud Heemstede-Bennebroek kent een lange 
traditie waar het gaat om het uitgeven van historische publi-
caties. In 2004 en 2005 verschenen de rijk geïllustreerde uit-
gaven: ”Monumenten van Heemstede, een keuze uit de parels 
van de Heerlijkheid”  met foto`s van Cees Peper en teksten 
van Michel Bakker, Maarten van Bourgondiën, Frans Harm en 
Hans Krol. Voor de Heemsteder zijn de boeken de bron om 
de Provinciale monumenten in Heemstede onder de aandacht 
te brengen van de lezers zoals we reeds deden met de ge-
meentelijke monumenten. Veel informatie over rijks-provinci-
ale, gemeentelijke monumenten en de speciaal door de His-
torische Vereniging Heemstede-Bennebroek, HVHB, samen-
gestelde lijst van behoudeniswaardige panden en objecten, 
kunt u vinden op de website: www.hv-hb.nl 

Langs het tuinpad van Heemstede

Provinciale
monumenten

Regio - Rusty is een mooie ver-
schijning. Hij is een 3,5-jarige 
kruising bordercollie met een 
herder. Een energieke man die 
houdt van veel wandelen en 
spelen. Het liefst is hij de he-
le dag lekker bezig. Even met 
de baas naar het strand of een 
ritje naar de dierenwinkel. Hij 
vindt alles leuk. 
Hij is bij ons terecht gekomen 
omdat de eigenaar niet meer 
voor hem kon zorgen. Heel jam-
mer voor Rusty, want hij had al 
eerder een asiel van binnen ge-
zien. Niet hier in Nederland, hij 
kwam uit een asiel in Schotland. 
Hij heeft dus al heel wat mee-
gemaakt. Daarom zoeken wij nu 
een solide basis voor deze schat. 
Het liefst iemand alleen of een 
rustig stel waar er consequent 

met hem wordt omgegaan. Rust 
en regelmaat is voor Rusty wel 
fijn, denken we, zodat hij weet 
waar hij aan toe is en wat hij wel 
en niet mag. 
Rusty kan niet met katten, 
maar is wel sociaal met andere 
honden. Of hij alleen kan zijn, 
weten we niet.
Nieuwsgierig geworden naar 
Rusty…. Kom kennis maken in 
het asiel in Zandvoort.  

Dierentehuis Kennemerland
Keesomstraat 5, 2041 XA Zand-
voort, tel: 023-5713888.
Open van maandag tot en met 
zaterdag tussen 11.00 en 16.00 
tel 023-5713888 of kijk op www.
dierentehuiskennemerland.nl
(Tekst aangeleverd door Dieren- 
tehuis Kennemerland).

Rusty

Dier van de week

Heemstede – Sinds kort is bij 
de firma ‘Paul Mans’ aan de 
Zandvoortselaan 157 een extra 
‘Heemsteder’ te krijgen. Komt 
u in de winkel voor uw tijd-
schrift, krant, pakje sigaretten, 
doosje sigaren of een mooie 

wenskaart, neem dan ook ‘de 
Heemsteder’ mee.

Paul Mans en zijn echtgenote, 
die al jaren de gezichten vor-
men van deze gezellige winkel, 
heten u van harte welkom.

De Heemsteder bij Paul Mans

Workshop film maken (11-14 jaar) 
Heemstede - Word jij een film-
ster of regisseur? In de krokus-
vakantie kunnen tieners van 11 
- 14 jaar in Plexat meedoen aan 
een workshop film maken. Aan 
de hand van een scenario, ac-
teren ze in de film, staan achter 
de camera en monteren daarna 
hun eigen film. Natuurlijk krij-
gen ze hun eigen film op dvd 
mee naar huis. De workshop is 

op 17 en 18 februari van 13.00-
16.00 uur bij Casca in Plexat - de 
Luifel, Herenweg 96, Heemste-
de. Kosten voor deze twee mid-
dagen: 10,- euro. Geef je snel 
op, want er kunnen maximaal 
10 deelnemers mee doen!  Aan-
melden: tel.023 – 548 38 28. Tie-
ners kunnen zich ook opgeven 
bij Plexat of per email: plexat@
casca.nl. 
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Peter en de Wolf, kinderfeest 
van Harmonie St. Michaël

Heemstede – Harmonie St. Mi-
chaël begint het honderdjarig 
jubileum met een kinderfeest 
en bij de eerste voorstelling op 
zondagmiddag zaten in de gro-
te zaal van College Hageveld 
wel driehonderd kinderen op de 
grond met achter hen nog eens 
honderd vaders, moeders, opa`s 
en oma`s, burgemeester Mari-
anne Heeremans en wethouder 
Sjaak Struif. 
De burgemeester was natuur-
lijk gekomen om de Harmonie 
te horen spelen, maar ook om-
dat ze een grote fan is van Frank 
Groothof. Karin Moerkerk  van 
St. Michaël vertelde dat honderd 
jaar geleden een bijzonder jaar 
was met de eerste elfsteden-
tocht, de geboorte van het prin-
sesje Juliana en de eerste repe-
tities van Harmonie St. Michael. 
Ze vertelde hoe een klein jonge-
tje op een dag de tuin van zijn 
grootvader uitloopt om te kijken 
wat daar buiten allemaal ge-
beurt. De harmonie heeft veel 
stemgeluiden. We horen dat een 
fluit het vogeltje uitbeeldt en 
een hobo de eend. Zo komen de 
kat, de wolf, de opa en de jagers 
ook aan de beurt. Frank Groot-
hof vertelt, samen met de zestig 
leden van de Harmonie St. Mi-
chaël, het sprookje van Peter en 
de wolf dat zo mooi gecompo-
neerd is door Sergej Prokofjev. 
Frank Groothof nestelt zich in 
zijn huiskamertje en vertelt. Over 
Peter, een klein jongetje dat een 
spannend avontuur beleeft in 

het bos met zijn vriendjes Kat, 
Eend en Vogeltje. De kinderen 
waarvan er veel verkleed zijn als 
de vriendjes van Peter, luisteren 
ademloos toe. Frank Groothof is 
op zijn best tussen kinderen. Hij 
weet kinderen te boeien met zijn 
verhaal met naast hem een har-
monie van zestig musici! 
Een bijzonder begin van het hon-
derdjarig jubileum van een har-
monie dat begint met een kin-
derpartijtje. Het hele jaar door 
kunt u  Harmonie St. Michaël te-
genkomen met hun feestelijke 
muziek. 

Lekker drummen
Het kinderpartijtje werd hele-
maal leuk met die gekke groep 
absurdisten die zorgde voor een 
spetterend en knalhard einde. 
De Braziliaanse percussiegroep 
Absurdo gaf een flink staal-
tje slagwerk ten gehore en voor 
de kinderen was het hoe harder 
hoe mooier. Maar het kon nog 
mooier toen ze zelf mee moch-
ten doen op trommels, tamboe-
rijnen, shakers en bellen die ze 
uitgedeeld kregen. Even oefe-
nen, kinderen leren snel,  toen 
samen met de Harmonie spelen. 
De zestig man van de Harmonie 
St. Michaël had er in het begin 
moeite mee om boven het geluid 
van driehonderd kinderen uit te 
komen, maar uiteindelijk won 
de Harmonie dankzij honderd 
jaar hard oefenen. Leuk als je zo 
honderd mag worden!
Ton van den Brink

D66 Valentijnstaart dit jaar voor 
vrijwilligers van ‘t Molentje
Heemstede - Vraagt u zich bij 
een bezoek aan de kinderboer-
derij ook wel eens af: wie zijn 
toch die mensen die er voor zor-
gen dat de kinderboerderij er zo 
leuk en verzorgd uitziet? En is 
het u ook opgevallen dat er zul-
ke schitterende dierenverblijven 
zijn bijgekomen en zoveel leuke 
evenementen worden georgani-
seerd?
Dat zijn de ruim 20 vrijwilligers 
van de kinderboerderij, die va-
riërend in de leeftijd van 11 tot 
74 jaar, in hun vrije tijd wekelijks 
vele uren besteden aan de ver-
zorging van de dieren en de die-
renverblijven. Sommigen doen 
dit al jaren. Een boerderij is een 
continu bedrijf want dieren wil-
len immers elke dag eten.
“Al enkele jaren achtereen or-
ganiseren we in samenwerking 
met Stichting Vrienden Kinder-
boerderij Heemstede in decem-
ber het Midwinterfeest en we 
beginnen daar al mee in maart. 
Zonder al die vrijwilligers zou 
dat onmogelijk zijn,” zegt Joke 
Kors, weekendbeheerder van de 
boerderij.  Dat de boerderij niet 
gemist kan worden is overduide-
lijk: de kinderboerderij in Heem-
stede ontvangt dan ook meer 
dan 50.000 bezoekers per jaar!

Deze betrokkenheid en goede 
organisatie is ook D66 niet ont-
gaan. Vorig jaar stond voor Car-
men van der Hoff, voorzitter van 
D66 Heemstede, al vast dat dit 
jaar de jaarlijkse Democratische 

Valentijn naar de vrijwilligers van 
de boerderij moest gaan. 
“In de jaren dat ik er zelf kwam 
met mijn grootouders en nu ge-
regeld kom met mijn kinde-
ren heb ik de kinderboerde-
rij zien groeien, bloeien en ver-
anderen. Wat ik bovendien heel 
goed vind van de kinderboerde-
rij is dat zij veel verder hebben 
gekeken dan de overheidssub-
sidies. Samen met de Vrienden 
van de kinderboerderij voeren 
zij een actief sponsorbeleid, zo 
getuigen ook de grote hoeveel-
heid sponsorbordjes op de die-
renhokken. Het is een plek waar 
iedereen iets kan doen.”
“Dat is nou precies de mix die 
ons aanspreekt”, zegt ook raads-
lid Edo Boonstra later, “niet al-

leen waarderen we enorm dat 
mensen zich inzetten voor het 
leuker maken van hun eigen 
leefomgeving maar zie je dat dit 
kan worden gedreven door par-
ticulier initatief van mensen en 
bedrijven.”

De voorzitter van de Vrienden, 
de heer Van Roon, spreekt zijn 
waardering uit voor dit gebaar. 
“Er zijn al zo weinig manieren 
waarop je waardering kunt laten 
blijken voor deze vrijwilligers.” 
Helaas moet hij benadrukken 
dat een vriendenclub nooit groot 
genoeg is. Nieuwe vrienden zijn 
daarom van harte welkom. Dat 
laatste geldt overigens ook voor 
D66 die ook graag nieuwe le-
den inlijft.

V.l.n.r.: Quinten, Rianne, Anna en Noor.

Film & Lunch 
bij Casca 55+

Heemstede - Donderdag 26 
februari wordt bij Casca een 
dramafilm gedraaid. (Bel voor 
meer informatie over de inhoud 
van de film.) In de pauze van de 
film kunt u in de foyer van de Lui-
fel van een heerlijke lunch genie-
ten. Het hele programma is van 
10.30- ± 13.30 uur bij Casca de 
Luifel, Herenweg 96, Heemstede. 
Kosten incl. lunch: 9,00 euro. Se-
nioren van 65+ betalen 8,00 euro. 
In verband met de lunch graag 
vooraf reserveren uiterlijk dins-
dag 24 februari, dit kan telefo-
nisch: (023) 548 38 28 op werk-
dagen van 9-12 uur.

Heemstede - Bewoners van de 
Voorweg, Valkenburgerlaan en 
de Glipperdreef komen opnieuw 
in verzet tegen de plannen van 
Sein om grootschalige nieuw-
bouw te plegen op het terrein van 
Meer en Bosch. Ditmaal is niet de 
bouw op zich aanleiding te pro-
testeren, maar de wijze waarop 
de fundering wordt gemaakt. De 
bewoners vrezen dat als er wordt 
gekozen om op de traditione-
le wijze de fundering te heien er 
aanzienlijke schade zal ontstaan 
aan hun panden. In een petitie 

aan burgemeester Heeremans 
verzoeken zij de burgemeester 
met klem om er voor te zorgen 
dat de palen worden gedraaid in 
plaats van geheid. De omwonen-
den hebben verder bereikt dat de 
bouw voorlopig niet kan begin-
nen, omdat zij bezwaar maken 
tegen het rooien van een aantal 
bomen op het terrein. Zolang dit 
bezwaar niet is afgehandeld mag 
er aan het rooien van de bomen 
en daarmee het bouwrijp maken 
van het terrein nog niet worden 
begonnen. De belangengroep 

Omwonenden blijven bebouwing 
terrein Meer en Bosch bestrijden

van de omwonenden heeft al in-
gestemd met het bouwplan, maar 
de meeste naaste bewoners van 
het terrein zijn nog altijd fel te-
gen de nu gekozen oplossing. Er 
bestaat al langere tijd een ‘schis-
ma’ (afscheiding) binnen de be-
langenvereniging. Eerdere voor-
stellen om de bouw op een an-
dere plek op het terrein te doen 
vonden bij Sein en de gemeente 
geen gehoor. Ook de welstands-
commissie gaat akkoord met de 
bouwplannen. Volgens de bewo-
ners uit de omgeving ontstaat een 

‘gedrocht’ dat het aanzien van de 
omgeving zal schaden. Bij de te-
genstanders bestaat het vermoe-
den dat Sein na afronding van 
de bouw van 40 appartementen 
voor hun patiënten er vervolgens 
op andere plekken op het terrein 
woningen zullen komen. Het zicht 
op deze locatie wordt dan aan 
het oog onttrokken door het nu 
geplande appartementcomplex 
waardoor er in de toekomst min-
der weerstand zal ontstaan tegen 
verdere plannen. 
Eric van Westerloo

MIX-It Disco!
Heemstede - Op zaterdag 21 
februari gaan we weer lekker 
swingen bij de Valentijnsdisco! 
Iedereen is van harte welkom 
van 19.30 tot 22.00 uur. De en-
tree, incl. twee frisdrankjes is 5,- 
euro. Er is ook een strippenkaart 
bij de entree verkrijgbaar: een 
kaart met 9 strippen kost 40,00 
euro en een kaart met 5 strippen 
kost 22,50 euro. Info: Casca: 023 
- 548 38 28 of e-mail plexat@
casca.nl of www.casca.nl.



In  het jaar 1949 nemen de 
ouders van Ben Roozen ECLA 
over van de vorige eigenaars. 
De familie Roozen was toen nog 
woonachtig in Leiden. ECLA 
was toen nog een kleine win-
kel waar van alles en nog wat 
te koop was. Van kop en scho-
tels tot waspoeder, van souve-
nirs tot speelgoed, van schriften 
tot tuinstoelen.
Begin jaren zestig kwamen de 
ouders kort na elkaar te overlij-
den. Ben, samen met zijn oudste 
broer Leo, zette de winkel voort. 
Zij zorgden voor een frisse wind 
in het assortiment en beslo-
ten bovendien flink uit te brei-

den. De oppervlakte van de win-
kel werd uitgebreid met 100 m2 

tot zo’n 140 m2. Het assortiment 
werd aangepast en ECLA ging 
zich specialiseren in glas, por-
selein en aardewerk aangevuld 
met huishoudelijke en cadeau-
artikelen en speelgoed. 

In de jaren zeventig werd beslo-
ten het assortiment speelgoed 
te verplaatsen naar de overge-
nomen winkel van Termeer, ook 
gevestigd op de Binnenweg. 
Broer Leo werd verantwoordelijk 
voor de huishoudelijke winkel en 
broer Ben runde de speelgoed-
winkel. In 1980 besloten Ben en 

Ali de winkel in zijn geheel over 
te nemen en zich te gaan spe-
cialiseren in luxe huishoudelij-
ke artikelen en geschenken. De 
winkel werd in die periode re-
gelmatig onder handen geno-
men en flink verbouwd om de 
klanten een mooie, eigentijdse 
winkel te kunnen presenteren. 
Nu, na meer dan 50 jaar gaan 
Ben en Ali stoppen en daarmee 
verdwijnt ook ECLA. Ze worden 
dit jaar beiden 65 jaar en willen 
nog veel zien en genieten. Via 
deze weg willen ze dan ook al-
le klanten bedanken voor het 
vertrouwen en nogmaals bena-
drukken altijd met veel plezier 
gewerkt te hebben. Sinds 2 fe-
bruari is er een opheffingsuit-
verkoop waarin flinke kortingen 
gegeven worden op het gehele 
assortiment. Dat geldt dus ook 
voor alle topmerken: van Alessi 
tot Villeroy & Boch. Ben en Ali 
hopen u snel te mogen ontvan-
gen bij ECLA, zodat u van bo-
venstaande kunt profiteren. Be-
gin mei zullen de deuren van de 
ECLA definitief sluiten.  
ECLA, Binnenweg 127, Heem-
stede, tel.nr. 023-5474861.
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JUUL is jarig en trakteert!
Heemstede - Op 1 februari 
2009 bestond JUUL 1 jaar! Re-
den te meer om nogmaals deze 
bijzondere winkel bij u onder de 
aandacht te brengen…. JUUL is 
een volle dochter van ‘de Roos’ 
en is gespecialiseerd in school- 
, cadeau- en kunstschildersma-
terialen. Bekende merken als 
Caran d’Ache, Winsor & Newton, 
Royal Talens en Canson zijn dan 
ook vaste merken in het assor-
timent. Omdat de schoolperio-
de (vergelijkbaar aan de school-
campus) relatief kort is heeft 
JUUL naast het complete as-
sortiment rugzakken, school-
agenda’s, passers, Stabilo stiften 
en multomappen ook een origi-
neel assortiment cadeauartike-
len opgenomen. Cadeaus die u 
nergens anders in Heemstede 
aantreft! Van Puppy tot spaarpot 
en van dartbord tot delftsblauw. 
Een wisselende collectie zodat 
JUUL u blijft verrassen!

De Roos
De Roos heeft door de uitbrei-
ding van JUUL met ruim 100 m2 

meer ruimte gekregen voor haar 
eigen assortiment kantoorarti-
kelen en luxe schrijf- en leder-
waren. Een aansprekende col-
lectie met onder andere Mont-
Blanc, Cartier, Parker, Water-
man, Succes en Filofax. Daar-
naast blijft het complete assorti-
ment voor uw (thuis)kantoor na-
tuurlijk gehandhaafd!
De service en kwaliteit zullen 
in beide winkels de boventoon 
voeren. Creativiteit bij JUUL en 
schrijfcomfort bij De Roos  zijn 
daarnaast de belangrijkste uit-
gangspunten. Wie jarig is trak-
teert! De komende tijd zal JUUL 
haar klanten die aankopen doen 
op het gebied van kunstschil-
dersmaterialen trakteren op drie 
proef-tubes Amsterdam Expert 
acryl verf. “Wij nodigen u graag 
uit ons te bezoeken… en leggen 
u dan persoonlijk onze verjaar-
dagsactie uit!” Zo dragen JUUL 
en De Roos gezamenlijk uit.
JUUL vindt u op de Julianalaan 
3 of op www.juul3.nl
De Roos vindt u op de Binnen-
weg 110.

Deze week een speciale af-
levering van de gedichten- 
rubriek ‘Dichtstorten’ in 
verband met Valentijnsdag, 

aanstaande zaterdag 14 fe-
bruari. Toepasselijk is de 

rubriek tot ‘Hartstorten’ omgedoopt.
De redactie ontving vele mooie gedichten, waarvan u 
hier een selectie aantreft. Overigens hebben liefheb-
bers elke week de kans om gepubliceerd te worden in 
de Heemsteder. Stuur je gedicht naar: dichtstorten@
yahoo.com Vermeld wel je naam en woonplaats.

Adonis
Ik ben een vrouw in bonus
want het moet eenmaal zo 

zijn
geen liefde voor jou is te 

klein
jij bent geen Griekse

Mythe
of een of andere vage rite

Jij bent mijn bingo
mijn jackpot 

noem het ´n bonus
Jij bent mijn enige ware

mijn Adonis
 Tre Baarsma

Voel je me
of ontken je

je gevoel
 

Ik wil
er voor je zijn

iemand
om voor te leven

die je alles
kan geven

 
alleen geen kind...

 
mijn noodlot
is bezworen

ik heb
weer verloren

tot ik
de ware vind?

 Bart Jonker

Opheffingsuitverkoop met flinke kortingen

ECLA gaat met pensioen  

Voetbalplaatjes 
ruilen bij VEW
Heemstede - Het verzame-
len van de AH-voetbalplaatjes 
is meer dan een rage. Om een 
kans om de nog niet gevonden 
spelers te vinden is er een ruil-
beurs bij VEW in het clubhuis. 
Op woensdag 18 februari wor-
den er veel verzamelaars ver-
wacht: Het ruilfeest begint om 
16.00 uur en duurt tot ongeveer 
18.00 uur. Het VEW-clubhuis vind 
je op de Sportparklaan 10 (ach-
ter Alliance en naast het honkbal-
stadion).  Het voetbalprogramma 
was er al vroeg door de KNVB 
uitgehaald, dus het werd voor de 
selectie weer trainen. De C-1 ju-
nioren en een combinatie van de 
E-junioren gingen naar Langevel-
derslag om daar te trainen. Zeer 
vermoeiend maar wel met veel 
plezier gedaan. Zaterdag 14 fe-
bruari is er weer een programma:
VEW-1                          vrij 
VEW-2- SDZ-2             12.00 uur
VEW-3                          vrij 
VEW-4- Castricum        13.00 uur
VEW-5- Ymuiden         15.00 uur
Ymuid-vet- VEW-vet    14.30 uur
VEW-a- Hellas Sport-a  10.00 uur
RCH-c- VEW-c2            12.00 uur
Het is een klein programma. Er 
wordt hier en daar wat ingelast, 
kijk op www.vewheemstede.nl.
Vrijdag 13 februari: 6e ronde 
VEW klaverjascompetitie. Aan-
vang 20.00 uur. 

Bekeuringen op 
C. Francklaan
Heemstede - Bij een snelheids-
controle op de C. Francklaan zijn 
zondagmiddag 8 februari 758 
voertuigen gecontroleerd. Hier-
van reden 225 sneller dan de 
toegestane 50 km/u. Hoogst ge-
meten snelheid was 79 km/u.

HARTSTORTEN

Zoveel… zo vaak nog in mijn gedachten
Mijn leven is niet meer op jou gericht

Gedeeld zijn ook mijn nachten
En toch zie ik dan ineens  jouw gezicht
Zomaar iets kleins en daar ben je weer

Zit je weer in mijn hart en hoofd
En weet ik het gewoon niet meer

Ik heb het mezelf zó beloofd
 Teveel…. te vaak nog in mijn gedachten

Herinneringen aan een andere tijd
Waarin we samen deelden, samen lachten

Samen een eenheid
Soms fiets je weer vluchtig door mijn leven

Weet ik, je denkt ook nog aan mij
Voel ik je weer heel even

Ben je weer ineens heel dichtbij
Het is over… maar nog niet voorbij

Monique Philippo

Die ster die ik laatst zag,
Die viel, Voor jou

Die ster die ik laatst zag,
Die hield van jou.

En toen heb ik diepnagedacht. 
Die ster leek op mij, Alleen was híj lief en zacht.

Maar ik voel hetzelfde voor jou,
Als wat die ster voor mij voelt.

Maar is dit wel zo goed bedoeld?
Want na een tijdje haat ik je,

En dan een uurtje later verlaat je me.
En als dat is gebeurd, is mijn hart in tweeën gescheurd.

Toen op een avond wandelde ik, Heel ver.
Het was de mooiste avond van mijn leven,
Want ik zag hem weer, Die vallende ster.

Britte Rijk

Wat is liefde
Liefde is houden van

Liefde is even elkaars hand pakken
Liefde is ‘n knipoogje

Liefde is elkaar begrijpen
Liefde is respect hebben voor elkaar

Liefde is eerlijkheid
Liefde is elkaar verrassen

Liefde is van elkaar genieten
Liefde is elkaar waarderen
Liefde is blij zijn met elkaar

 Loes Jonker-van der Meer

Heemstede - Na ruim 60 jaar gaat ECLA, een begrip in 
Heemstede als het gaat om luxe huishoudelijke artike-
len en geschenken, de deuren sluiten. Eigenaren Ben en Ali 
Roozen, sinds 1980 volledig eigenaar van ECLA, gaan met 
pensioen. Na een opheffingsuitverkoop van een aantal maan-
den zal de winkel tegenover het voormalige postkantoor defi-
nitief de deuren sluiten. Wederom verdwijnt daarmee een be-
kende en gevestigde naam uit het straatbeeld. 
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Bouw Crayenester kleuterschool bijna af
Heemstede - Ze hebben er lang 
op moeten wachten, de kinde-
ren en leraren van de Crayenes-
terschool. Nu ziet het er naar uit 
dat na de meivakantie het nieu-
we schoolgebouw in gebruik 
kan worden genomen. 
Ondanks de tegenwerkingen 
van de omgeving met als  ge-
volg een langdurige vertraging  
is de bouw van het kleuterver-
blijf nu bijna klaar. Het hoofdge-
bouw van de in 1938 gebouw-
de school had al eerder een me-
tamorfose onder gaan. Nu was 
het de beurt aan de kleuterloka-
len. Op vrijdagmiddag 6 februa-
ri werden de kleuters en hun ou-
ders op school ontvangen om te 
kijken naar het nieuwe onder-
komen. Bouwbedrijf De Groot 

uit Vroomshoop is nu druk be-
zig om de laatste hand te leg-
gen aan de afwerking van het 
nieuwe gebouw. Juf Lieke Becht 
legt uit dat het de bedoeling is 
dat de lokalen na de meivakan-
tie gebruikt gaan worden. “Wij 
hopen dat wij op 23 april onze 
spullen kunnen verhuizen en dat 
de kinderen na terugkomst van 
de vakantie in hun nieuwe be-
huizing aan de gang kunnen. 
Vooral voor de kinderen die na 
de zomer naar groep drie gaan 
is het leuk dat zij nog even in 
deze nieuwe lokalen les heb-
ben.” Er zijn drie ruime en voor-
al lichte lokalen bijgebouwd en 
een prachtige grote gymnas-
tiekzaal. Nieuwe toiletten en een 
keuken, maar ook aan de leer-

krachten van de kleuterafdeling 
is gedacht. Zij krijgen een eigen 
ruimte waar zij zich even kunnen 
terugtrekken, vergaderen of ie-
mand ontvangen.
Vooral de gymzaal maakt in-
druk op de kinderen en hun ou-
ders. Hoewel nog helemaal kaal 
is duidelijk te zien dat hier iets 
moois komt. Een klein stuk van 
het binnenterrein, de plek waar 
de kinderen kunnen buitenspe-
len, is opgeofferd om meer ruim-
te te krijgen voor de nieuwbouw.
Toch blijft er nog ruim voldoende 
ruimte over voor de kleuters om 
lekker buiten te zijn.
Hoewel er nog geen datum be-
kend is zal de nieuwbouw van de 
school nog op een gepaste wijze 
worden gevierd. 

Slagerij Bood al 
zeventig jaar kwaliteit

Heemstede – De klanten 
zelf zullen meer last gehad 
hebben van de renovatie van 
de Zandvoortselaan dan sla-
gerij Bood zelf. Zij hebben er 
soms veel voor over gehad 
om de ventweg te bereiken, 
maar bleven trouw komen. 
Daar zijn ze bij Slagerij Bood 
heel dankbaar voor. Het zegt 
wel wat over de kwaliteits-
zaak die gericht is op de om-
geving. Een leuke winkel om 
in te werken omdat de klan-
ten culinaire wensen hebben. 
Het is een uitdaging om die 
wensen in te vullen. Mooie 
dingen maken en zo nu en 
dan een complimentje in-
casseren. Altijd leuk! Slagerij 
Bood maakt veel zelf, waar-
door ze de kwaliteit zelf in de 
hand houden. De vleeswa-
ren als de gebraden rib-eye, 
kalfsrollade ambachtelijk ge-
maakt en  de grillworst wor-
den iedere dag vers gegrild. 
In het eigen “rookhok” wor-
den de been-en achterham-
men gerookt. Het kalfsvlees, 
lamsvlees en het echte Hol-
landse rundvlees wordt zelf 
uitgezocht bij de boer. Bui-
tenlandse vleeswaren impor-
teren ze zelf want ze willen 
wel weten waar iets vandaan 
komt en wat erin zit. 
Naast de specifieke slager-
sproducten biedt Bood een 
ruime collectie salades en 

maaltijden die dagelijks door 
de cheffin-kok bereid wor-
den. Verloop van medewer-
kers kennen ze nauwelijks, 
dat is mede een waarborg 
voor hygiëne en efficiency. 
Met de parttimers meegere-
kend zijn er twintig medewer-
kers die een hecht team vor-
men. Tussendoor alle ruim-
te om te lachen. Vader Gerrit 
Bood nam twintig jaar gele-
den de slagerij over van Van 
Bentum en sinds 2000 heb-
ben de zoons Bas en Coen 
de leiding en kan vader Bood 
het wat rustiger aan doen. Dit 
jaar verbouwen ze de worst-
makerij die in het verleden 
steeds een stukje erbij kreeg 
maar dat werkte niet meer. 
Nu wordt dit een efficiënte 
grote ruimte waar het handig 
werken wordt en weer klaar 
is voor de komende twintig 
jaar. De beide broers blijven 
investeren in hun bedrijf; zij  
geloven in het winkelcentrum 
Zandvoortselaan met zijn 
kwaliteitszaken. Het Roemer 
Visscherplein staat er prach-
tig bij, de Zandvoortselaan is 
gerenoveerd. Nu wacht al-
leen nog de ventweg op een 
nieuwe aanpak die hopelijk 
na de zomer snel en efficiënt 
uitgevoerd wordt. Hoe sneller 
hoe beter bij werk in uitvoe-
ring is de wens.
Ton van den Brink

Zandvoortselaan in beweging...

Excursie Rondleiding Noord-Hollands Archief
Heemstede - Het Noord-Hol-
lands Archief is hét historisch 
informatiecentrum voor Noord 
Holland, Kennemerland en 
Haarlem, gevestigd in de Haar-
lemse Janskerk. Na een gron-
dige verbouwing zijn de deuren 
geopend en biedt het bezoekers 
toegang tot zijn meest geraad-
pleegde archieven. Wie hier nog 
nooit geweest is zal verbaasd 
zijn over de enorme hoeveelheid 
historisch materiaal, boeken en 
tijdschriften en kranten, die hier 

als naslagwerk in de studiezaal 
te raadplegen zijn. Tijdens de-
ze rondleiding wordt u wegwijs 
gemaakt in de studiezaal. Maar 
ook wie wel bekend is met het 
Noord-Hollands Archief kan nog 
iets leren, want u mag ook een 
kijkje nemen in het depot, waar 
‘archiefschatten’ bewaard wor-
den. Hier zijn ook stukken te 
zien en verhalen te horen uit de 
geschiedenis van Heemstede.
Ook is het Noord-Hollands Ar-
chief gespecialiseerd op het ge-

Interscholair schaaktoernooi finale 
met verrassend cadeau
Heemstede – Nog drie rondes 
van het jeugdschaaktoernooi te 
gaan in de hal van de Voorweg-
school, dus stilte asjeblieft en ui-
terste concentratie. Hier wordt 
gestreden met het scherpste wa-
pen die kinderen kunnen inzet-
ten. De strategie waarmee de al-
lergrootsten geveld kunnen wor-
den in een wedstrijd die begint 
en eindigt met een handdruk. 
Wethouder Sjaak Struif volgde 
enkele laatste partijen aan de 
dertig tafels tot de laatste koning 
zijn koppie had neergelegd. Hij 
noemde drie redenen waarom 
hij was gekomen. De uitreiking 
van de Johan Brouwer trofee die 

naar de winnaar gaat als wissel-
bokaal. De dertig jaar van Peter 
Borgwat als regioleider van de 
Noord-Hollandse schaakbond 
optreedt en als derde de hon-
derd magnetische schaakborden 
die geschonken werden aan de 
tien Heemsteedse basisscholen. 
Maar zo geconcentreerd als kin-
deren kunnen schaken, als een-
maal de laatste keer “schaak-
mat” klinkt, dan weet wethouder 
Struijf heel goed dat je zonder 
dralen gelijk de uitslag bekend 
moet maken.  De winnaar was 
de Prinses Beatrixschool , twee-
de de Jacobaschool met als der-
de de Voorwegschool. 4 Nico-

laas Beetsschool, 5 Icarus, 6 De 
Ark, 7 Antonius, 8 Nicolaas Beets 
Twee, 9 de Ark Twee en 10 Anto-
nius Twee. 

Magnetische borden
Wethouder Sjaak Struif hield sa-
men met Caroline Maussen een 
magnetisch wandschaakbord 
omhoog. Tien van deze borden 
kregen de vertegenwoordigers 
van de tien scholen zomaar mee 
van Caroline. Haar echtgenoot, 
Fred Maussen, van huis uit een 
bedrijfseconoom, had 25 jaar ge-
leden het initiatief genomen om 
een schaakcompetitie tussen 
Europese steden te organiseren. 
Puur vanuit idealisme, een pri-
vé-initiatief om de Europese ge-
dachte van toen uit te dragen op 
een praktische manier. De ideële 
doelstelling is gehaald, veel ste-
den hebben elkaar  bezocht, er 
zijn later via internet hele wed-
strijden gehouden waar de hele 
bevolking van een stad aan mee 
kon doen en er wordt nog steeds 
gesproken over de belevenissen 
van de Twinning Chess Compe-
tition en onlangs hebben enkele 
buitenlandse steden het Hoog-
oven Schaaktoernooi bezocht. 
De honderd magnetische bor-
den, die voor de Twinning Chess 
Competition nu niet meer nodig 
zijn, krijgen met de schenking 
aan de Heemsteedse basisscho-
len een wel heel goede bestem-
ming. De borden werden onder 
luid applaus ontvangen.  
Ton van den Brink

bied van de Nederlandse ge-
schiedenis. 
Verzamelen op dinsdag 24 febru-
ari om 13.30 uur bij de Jansstraat 
40 in Haarlem. Kosten: 10,00 eu-
ro (incl. entree, rondleiding, excl.
reiskosten en consumpties). Op-
geven kan door middel van beta-
len uiterlijk 19 februari bij de re-
ceptie van Casca de Luifel, He-
renweg 96, Heemstede op werk-
dagen van 9 – 12 uur. Vergeet 
u niet uw museum-, korting- of 
strippenkaart mee te nemen?

Meetrainen ‘Pinguins’
Heemstede – Honk- en soft-
bal vereniging RCH/Pinguins 
organiseert instuiftrainingen in 
de zaal. Iedereen t/m een leef-
tijd van 11 jaar kan vrijblijvend 
twee keer meetrainen. De trai-
ningen zijn op 8 en 15 maart van 
12.00 tot 15.00 uur in de Sport-
hallen SG Linnaeus College aan 
de Zwemmerslaan in Haarlem-
Zuid. Begin april worden de trai-
ningen buiten gehouden. Ze 
worden gegeven door ervaren 

honkballers en softballers, waar-
onder trainers met hoofdklas-
se speelervaring en spelers die 
zelfs in het Nederlands team ac-
tief zijn of zijn geweest. Met een 
zeer ervaren hoofdcoach (Ber-
nie Beckman) voor het 1e honk-
balteam kunnen we dit jaar top-
honkbal verwachten in Heem-
stede.
Nadere info: Aad Otsen tel.: 
0612999884 / e-mail: a.otsen@
chello.nl
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Wie wil bestuur Zonnebloem 
Bennebroek gaan versterken?
Bennebroek - De afdeling Ben-
nebroek van de Nationale Ver-
eniging de Zonnebloem is op 
zoek naar een nieuw bestuur. Na 
jarenlang de Zonnebloem-‘kar’ 
met veel enthousiasme te heb-
ben getrokken, vindt het huidige 
bestuur het hoog tijd voor ver-
nieuwing. De vrijwilligersorgani-
satie wil namelijk verder groeien 
en zich ook gaan richten jonge-
renactiviteiten. “Wat ons betreft 
gezonde ontwikkelingen die vra-
gen om een nieuw bewind” zegt  
Ton de Kleijn, districtshoofd van 
de Zonnebloem. Om de vacatu-
res zo snel mogelijk op te vullen 
is de regionale afdeling, waar-

onder ook de Zonnebloem Ben-
nebroek  valt, een intensieve 
speurtocht gestart. “We zoeken 
mensen die ons vrijwilligerswerk 
voor mensen met een lichamelij-
ke beperking door leeftijd, ziekte 
of handicap een warm hart toe-
dragen en daarnaast over be-
stuurlijke kwaliteiten beschik-
ken”, zegt Ton de Kleijn. “Het 
gaat voor alle duidelijkheid om 
vrijwilligersfuncties.” 

Belangstellenden kunnen zich 
aanmelden of meer informa-
tie krijgen bij: Ton de Kleijn, dis-
trictshoofd telefoon 06 51616534  
of  ton.dekleijn@zonnebloem.nl

Techniekweken in teken van recycling 
Crayenester brengt bezoekje 
aan de Meerlanden
Heemstede – Voor de leerlin-
gen van de Crayenester basis-
school uit Heemstede stonden 
de Techniekweken dit jaar in 
het teken van recycling. En om-
dat iedereen thuis en op school 
- recyclebaar - afval produceert 
hadden de leraren de hulp in-
geroepen van afvalbedrijf De 
Meerlanden om over dit onder-
werp uitleg te komen geven aan 
de leerlingen. Daardoor kwam 
het, dat de leerlingen van groep 
5 het schoolplein en de straten 
rondom de school vrijmaakten 
van zwerfafval, er een vuilnis-
man naar school kwam om aan 
de groepen 1 tot en met 4 te ver-
tellen wat er met het afval van 
thuis gebeurd en groep 6 het af-
valbedrijf in Rijsenhout bezocht 
voor een rondleiding. Leerzame 
dagen voor de leerlingen dus.
Als eerste ging groep 5 op 
maandag 26 januari het gebied 
rondom de Crayenester en een 
deel van het winkelcentrum in, 
om, voorzien van een professio-
nele uitrusting, zwerfafval op te 
ruimen. En ook al was het op het 
gezicht redelijk netjes op straat, 
toch verzamelden de leerlin-

gen tijdens de actie zo’n 65 ki-
lo zwerfafval. Omdat de leer-
lingen zo hun best hadden ge-
daan ontvingen ze na afloop van 
de actie van De Meerlanden het 
benodigde materiaal om zwerf-
afval rondom de school op te 
blijven ruimen: vuilgrijpertjes, 
veiligheidsvestjes, vuilniszakken 
en handschoenen.

Van afval naar dashboard
Op maandag 2 februari kwam 
er vervolgens een heuse vuilnis-
wagen het schoolplein opgere-
den. De kinderen van de groe-
pen 1 tot en met 4 hadden na-
melijk les gehad over de ver-
schillende soorten afval, dat ze 
thuis weggooien. Glas, papier, 
plastic of gft; iedereen had van 
thuis iets meegenomen om zelf 
weg te gooien in de vuilniswa-
gen. Daarna mochten ze vragen 
stellen aan de vuilnisman, die de 
leerlingen uitlegde dat van zo-
veel mogelijk afval nieuwe pro-
ducten worden gemaakt en dat 
ze afval dus goed moeten schei-
den.
Ten slotte stond voor de leerlin-
gen van groep 6 op 5 februari 

een bezoek aan De Meerlanden 
op het programma. Tijdens een 
rondleiding over het terrein in 
Rijsenhout zagen de leerlingen 
hoe het afval in verschillende 
afvalstromen wordt ingezameld 
en ze kregen daarbij informa-
tie over hoe van de verschillen-
de soorten afval nieuwe produc-
ten gemaakt kunnen worden. 
Van glas maakt men bijvoor-
beeld weer nieuwe flessen en 
potjes en van plastic afval kan 
met bijvoorbeeld dashboards 
voor in auto’s maken. Ook kon-
den ze het composteringspro-
ces van begin tot eind zien: van 
het storten van gft-afval tot aan 
het eindproduct compost.

Afvalbedrijf De Meerlanden, in 
onder andere Heemstede ver-
antwoordelijk voor afvalinza-
meling en reiniging, stimuleert 
themaweken en zwerfafvalac-
ties op basisscholen. Daarnaast 
geeft De Meerlanden regelma-
tig rondleidingen aan scholie-
ren. Het afvalbedrijf vindt het 
belangrijk dat jongeren zich be-
wust worden op het gebied van 
afval.

Shoeby Fashion is klaar 
voor het voorjaar!
Heemstede - Het voorjaar 
breekt aan, een nieuw seizoen 
met nieuwe trends. Kom naar 
jouw Shoeby Fashion store in 
Heemstede en laat je verras-
sen door de nieuwe voorjaars-
thema’s. Naast de dames- en 
herencollectie kun je er ook te-
recht voor een complete kids-
collectie.

De collectie
Laat je inspireren door de nieu-
we voorjaarsthema’s, zoals bij-
voorbeeld Fusion Feeling. Mooie, 
lichte, transparante en soepel 
vallende materialen gecombi-

neerd met denim en zwart ge-
ven je een rijke vrouwelijke look. 
Bij het thema Asian Influence 
zorgen Oosterse prints, kleuren 
en vormen gecombineerd met 
Westers denim voor een heel ei-
gen stijl.
Voor de heren heeft Shoeby een 
stoere Dynamic collectie met 
sportieve, lekkerzittende jeans 
met daarop een shirt of sweater 
voor een casual look. De kids-
collectie zit vol leuke, hippe, 
nieuwe items om cool het voor-
jaar in te gaan. 

Over Shoeby Fashion

Twee keer per week worden de 
nieuwste fashion-items aange-
leverd. Daarnaast biedt Shoeby 
Fashion een uitstekende service 
en mode voor een vriendelijke 
prijs. De dameslabels Zoï en Ek-
sept vind je exclusief bij Shoe-
by Fashion. Voor heren zijn er 
de eigen labels Third Republic 
en Cult Edition. Daarnaast heeft 
Shoeby Fashion een uitgebreid 
assortiment basics, jeans en ac-
cessoires.

Snel op de hoogte zijn?
Wil je altijd als eerste geïnfor-
meerd worden over de nieuwste 

collecties, speciale aanbiedin-
gen en de laatste modetrends? 
Schrijf je dan nu op www.shoe-
byfashion.com in voor de Shoe-
by Fashion Flash, de digitale 

nieuwsbrief. Dan ben jij gega-
randeerd als eerste op de hoog-
te!
Shoeby Fashion heet je van har-
te welkom!
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Open dag bij Van der Vlugt/ 
Select Windows

Regio - Op 14 februari houdt 
Van der Vlugt / Select Windows 
een feestelijke open dag met di-
verse activiteiten en aantrekke-
lijke aanbiedingen voor ieder-
een. Op deze dag kan men ook 
kennismaken met de duurzame 
houten deuren van Norhtgo.
Op zoek naar een nieuwe voor- 
of achterdeur, een binnendeur of 
een garage- of poortdeur? Dan 
is deze open dag een aanrader. 
Hier vindt men de complete en 
uitgebreide deurencollectie van 
Norhtgo Deuren, dé Nederland-
se deurenfabrikant uit Katwijk. 
Norhtgo Deuren maakt al ruim 
tachtig jaar met veel aandacht 
en zorg de mooiste duurzame, 
houten deuren. Er zijn ruim 250 
modellen buitendeuren en nog 
eens 250 modellen binnendeu-
ren. Deuren zijn in alle maten 
leverbaar. De deuren zijn uniek 
door de moderne technieken te 
combineren met ambachtelijk 
handwerk. Ook maakt Norhtgo 

‘Meuwese trefzeker’ een 
geschilderd dagboek over 40 jaar  
Heemstede – Als een protocol-
laire vangrail stonden vrijdag-
middag drie lakeien bij het raad-
huis om bezoekers de weg te 
wijzen naar de burgerzaal, waar 
Ellen Meuwese haar boek Meu-
wese trefzeker presenteerde. 
Een van de vier zonen van Ellen,  
Floris, gaf een uitleg over het 
boek dat een overzicht geeft van 
veertig jaar tekenen en schil-

deren. Hij gaf aan dat het werk 
van zijn moeder commercieel 
een succes is, maar dat dit nooit 
haar bedoeling was. Hij doet de 
merchandising van artikelen die 
gemaakt worden naar haar te-
keningen, dat ooit begon met 
de simpele kip en uitgroeide tot 
een collectie serviesgoed, textiel 
en kaarten. Ellen zelf vertelde 

dat toen haar man overleed, hij 
had een uitstekende baan bij de 
ING-bank, het tekenen en schil-
deren geen luxe meer was maar 
noodzaak. Met haar vier zoons 
als levende modellen om haar 
heen. Gelukkig bleef de bank 
opdrachtgever, ze kon doorgaan 
met haar werk, waar ook ande-
re bedrijven aanschoven. Haar 
buitenlandse reizen gaven haar 

nieuwe inspiratie maar het was 
wel werken! Het ging niet van-
zelf, ze kreeg ooit te horen van 
een zoon dat ze met de kwast 
in de soep roerde. Ze werd de 
schilderes die met enkele pen-
nenstreken een persoonlijkheid 
kon uitbeelden in houding, ge-
baar of  beweging. Bijna klas-
siek te noemen zijn haar uitbeel-

dingen van de drie koninginnen. 
Ze hangen allemaal op de werk-
kamer van burgemeester Heere-
mans. Struise Surinaamse vrou-
wen, klederdrachten uit de he-
le wereld, kinderen, pinguïns, of 
zoals ze zegt : “ik schilder de we-
reld nu het nog kan, want straks 
loopt de hele wereld in jeans.”

Burgemeester Marianne Heere-
mans zag duidelijk overeenkom-
sten tussen haar hele werk en de 
renovatie van het raadhuis. Toe-
gankelijk, vriendelijk, vrolijk, 
transparant  en weet van weinig, 
heel veel te maken. Zij zoekt haar 
grenzen op en ziet kansen om  
als kunstenaar ook ondernemer 
te zijn. Zij neemt dan ook graag 
het boek Meuwese trefzeker als 
een reis door creativiteit in ont-
vangst. Trots is ze op haar drie 
koninginnen van Ellen Meuwese 
op haar werkkamer. Met een ka-
nonschot van de “dikke Bertha” 
en met assistentie van drie lakei-
en, opende Ellen de receptie en 
kon er ingetekend worden op de 
nieuwe uitgave die verkrijgbaar 
is bij Boekhandel Blokker aan de 
Binnenweg, Boekhandel Stevens 
in Hoofddorp en elke zaterdag 
van 12 tot 17 uur in haar atelier 
aan de Heemsteedse Dreef 257 
in Heemstede.
Ton van den Brink

Eigenaar van De Pijp Ronald Roelen op de plaats waar TNT XL Point 
komt met zijn contract 

Postkantoor naar De Pijp
Heemstede – Wat komt dat 
goed van pas dat de Primera 
winkel De Pijp aan de Raadhuis-
straat in 2006 zo vergroot is. Met 
enkele simpele ingrepen kan er 
genoeg ruimte vrijgemaakt wor-
den voor een TNT balie en ruim-
te voor een TNT kantoor.

Achter in de zaak, waar nu een 
grote “Balmoral” wand staat met 
sigaren, komt het nieuwe TNT 
postkantoor met de fraaie naam 
TNT XL Point. Dat betekent een 
bijna volledig postkantoor zo-
als dat nu nog staat op het ein-
de van de Binnenweg. Er komt 
een balie voor de verkoop van 

TNT producten als vrijwaringbe-
wijzen, aangetekende stukken, 
visaktes, pakketpost, strippen-
kaarten en natuurlijk postzegels. 
Postzegels over de toonbank 
met een glimlach en ouderwet-
se service en geen onmogelij-
ke automaten. Ooit begon het 
postkantoor op de hoek Raad-
huisstraat en Postlaan, waar nu 
de bloemenkiosk staat van Jos 
Brouwer. Vandaar verhuisde het 
postkantoor naar het grote pand 
midden op de Binnenweg, waar 
nu Riviera Maison  in gevestigd 
is. Nog later naar het eind van de 
Binnenweg waar het nu 2 april 
sluit. Op die donderdag zal Ro-

Deuren, aan de hand van een ei-
gen ontwerp, exact de deur die 
de klant voor ogen heeft. Een ex-
clusieve deur, waar alle buren ja-
loers op zullen zijn.  
Tijdens de Open Dag ontvangt 
Van der Vlugt / Select Windows 
belangstellenden in een feeste-
lijke sfeer. Er zijn verschillende 
aantrekkelijke acties en aardi-
ge attenties voor de bezoekers. 
Zo is er bijvoorbeeld een leuke 
bouwplaat voor de kinderen en 
een tekenwedstrijd met mooie 
prijzen. Ook worden tijdelijk een 
aantal exclusieve deurmodellen 
tentoongesteld. 
Klanten kunnen tijdens de open 
dag profiteren van opmerkelij-
ke klantenacties. Zoals een pro-
fessionele schilder die de voor-
deur gratis aflakt, een gratis poli-
tie-keurmerk driepuntssluiting of 
gratis buitenverlichting, zodat de 
nieuwe Norhtgo deur nog beter 
tot zijn recht komt. De voordeur 
is immers het visitekaartje van 
iedere woning. Deze acties blij-
ven de maand februari geldig.
Norhtgo Deuren staat voor kwa-
liteit. Daarom wordt gekozen 
voor de beste verkoopadressen. 
Van der Vlugt / Select Windows 
in Haarlem verdient dit predicaat 
overtuigend. Norhtgo is daar-
om trots op de samenwerking 
met deze firma. In een prachtige 
showroom wordt een compleet 
assortiment aan deuren aange-
boden en wordt men van des-
kundig advies voorzien. Een be-
trouwbaar adres waar u zorgvul-
dig en met veel aandacht wordt 
geholpen. Kom dus op zaterdag 
14 februari naar de Open Dag bij 
Van der Vlugt / Select Windows 
De koffie staat klaar.

nald Roelen van De PIJP zijn TNT 
XL Point openen, met ouderwet-
se service, helemaal ingewerkt 
naar TNT model voor u klaar 
staan. Ook de medewerkers zijn 
ingewerkt in de diensten van de 
Post van Heden. Huis aan huis 
krijgt u tegen die tijd een schrij-
ven in de bus waarin TNT uitleg 
geeft welke producten worden 
aangeboden door Primera win-
kel De Pijp en welk service pak-
ket de Dekamarkt gaat aanbie-
den, met onder andere strippen-
kaarten en postzegels. Dinsdag-
middag 9 februari 2009 tekende 
Ronald Roelen  het contract met 
TNT en trots toont hij de Heem-
steder al zijn overeenkomst.  
Ton van den Brink

Zaalvoetbaltoernooi (14-21 
jaar) van Casca
Heemstede - Het Casca zaal-
voetbaltoernooi van 2009 komt 
er weer aan! Wil je met je vrien-
den lekker voetballen? Kom dan 
zondag 1 maart naar de Sporthal 
van Sportcentrum Groenendaal. 
De teams bestaan uit Heem-
steedse jongeren van 14 tot 21 
jaar. Ieder team bestaat uit 5 
spelers. 
Ook als je geen heel team bij el-
kaar hebt, kun je natuurlijk mee-
doen. Er zullen maximaal 10 

teams uitkomen. Je speelt in ie-
der geval tegen een team van 
de politie. Geef je vóór 28 febru-
ari op bij Mike D, de jongeren-
werker van Plexat bij Casca, tel. 
(023 - 548 38 28) of stuur een e-
mail naar plexat@casca.nl. Het 
toernooi is van 12.00 tot 16.00 
uur in Sportcomplex Groenen-
daal, Sportparklaan, Heemste-
de. Deelname is gratis.  Maak 
een team of kom langs en speel 
mee!
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Adresgegevens & openingstijden

Publieksbalie (voorheen burgerzaken) 
Maandag tot en met woensdag van 08.30 - 17.00 uur, Donderdag van 08.30 - 19.30 uur, 
Vrijdag van 08.30 - 13.00 uur
Voor ondertrouw/partnerschapsregistratie, erkenning van (ongeboren) kinderen en naturalisatie 
moet u vooraf eerst een afspraak maken.

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

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

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

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

•  Kunst uit de jumelagesteden

• Werk aan de weg

• Bouwplannen

• Wet milieubeheer

• Kapvergunningen

In deze HeemstedeNieuws:

Voorkom woninginbraak
Politiekeurmerk Veilig Wonen

PKVW-erkende bedrijven
U kunt professioneel advies inwinnen bij een 

erkend PKVW-bedrijf. Deze bedrijven kunnen 

u adviseren over de maatregelen die u moet 

treffen om in het bezit te komen van het certifi -

caat Veilige Woning. Met dit certifi caat kunt u 

bovendien bij veel  verzekeraars een korting 

krijgen op de  verzekeringspremie. Meer infor-

matie, en PKVW-erkende bedrijven vindt u op 

de website: www.politiekeurmerk.nl

Erkende PKVW bedrijven in Heemstede:

Afgelopen vrijdag nam burgemeester Marianne 

Heeremans het eerste exemplaar in ontvangst 

van het jubileumboek van de Heemsteedse 

kunstenaar Ellen Meuwese. Dat gebeurde 

 tijdens een feestelijke bijeenkomst in het raad-

huis. Ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum 

is er tot 12 februari een expositie van het werk 

van Ellen Meuwese in de Burgerzaal van het 

Raadhuis. 

Vanaf 13 februari in de burgerzaal: werken 

van kunstenaars uit de jumelagesteden 

(zie elders in deze HeemstedeNieuws)

Feestelijke presentatie 
jubileumboek Ellen Meuwese

Safe & Secure van der Meer
Binnenweg 73
2101 JD Heemstede 

Van Zuylen IJzerwaren
Cruquiusweg 37 B
2102 LS Heemstede

Woninginbraak: het feit dat een onbekende in uw woning is geweest en uw spullen heeft door-
zocht, geeft een onveilig gevoel. Het nemen van preventieve maatregelen (goed hang- en sluit-
werk of verlichting) voorkomt woninginbraak, en maakt uw  woning of uw fl atgebouw veiliger. 
In Nederland is er een keurmerk voor  woningen die voldoende zijn beveiligd: het Politiekeurmerk 
Veilig Wonen (PKVW). In een woning met een PKVW is de kans op een inbraak 90% kleiner dan 
voor  woningen zonder PKVW. Dat is voor veel  bewoners een geruststellende gedachte. 

Tips 
Behalve een goede beveiliging van uw huis, is 

het van belang dat u alles goed afsluit. Met de 

(wintersport)vakantie in zicht, geven wij de vol-

gende tips om de kans op inbraak te  verkleinen: 

• Ramen en deuren goed afsluiten, vergeet 

vooral niet een w.c.-raampje of ramen en 

deuren van een garage af te sluiten.  

• Laat geen sleutels aan de binnenzijde van 

sloten zitten.  

• Controleer hang- en sluitwerk op defecten. 

• Geen geld, waardevolle papieren en/of 

 sieraden thuis achterlaten. In een kluis bij de 

bank is het veilig.  

• Laat de brievenbus regelmatig legen en laat 

de post neerleggen op plaatsen waar deze 

van buitenaf niet zichtbaar is.  

• Zet ladders, vuilcontainers en andere dingen 

waar op geklommen kan worden weg.  

• Tijdschakelaars op lampen en/of op de radio 

doen, zodat het net lijkt of er iemand thuis is. 

(Bewaar reservelampen in de meterkast.)  

• Laat niet zien dat u weg bent. Plak dus geen 

briefjes op de deur en laat geen touwtjes uit 

de brievenbus hangen. Sluit geen over-

gordijnen en haal geen planten voor de 

ramen weg. Etaleer geen kostbaarheden. 

Laat niet via uw antwoordapparaat weten 

dat u op vakantie bent.  

• Vraag een buur of kennis een oogje in het 

zeil te houden.  

• Laat eventueel uw buren de (2e) auto op uw 

oprit parkeren.  

• Voorzie uw waardevolle eigendommen van 

een uniek merkteken: uw postcode + huis-

nummer (bijv. 2101 HA 1). 

• Gebruik registratiekaarten. (Ook voor fi ets, 

bromfi ets en boot). Op de politiebureaus 

 liggen die voor u klaar. Goed ingevuld kunt u 

daarmee na eventuele diefstal duidelijk 

 aangifte doen. En zo vergroot u dan de kans 

dat u uw eigendommen terugkrijgt.  

• Zet uw fi ets/bromfi ets altijd op slot. Ook als 

u deze binnen stalt.  

• Laat geen volle vuilniszakken bij uw huis 

achter. 

• Als u bij u in de buurt iets verdachts ziet, 

schroom dan niet de politie te bellen 

(0900 8844). Noteer zo mogelijk kentekens 

en  andere bijzondere kenmerken. 
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Kunst uit de jumelagesteden
De reizende tentoonstelling WATER, 

WASSER EN ACQUA bestaat uit werken 

van kunstenaars uit Bad Pyrmont, Anzio,  

Bad Freienwalde en Heemstede. Deze in 

samenwerking met de Heemsteedse Kring 

voor Internationale Vriendschap georgani-

seerde tentoonstelling is van 16 februari tot 

13 maart 2009 tijdens kantooruren in de 

Burgerzaal te zien. U bent van harte wel-

kom op werkdagen tijdens de openings-

tijden van het Raadhuis, Raadhuisplein 1.

Deze reizende tentoonstelling is gereali-

seerd ter gelegenheid van het 50-jarig jubi-

leum van de stedenbanden tussen Bad 

Pyrmont en Anzio. Hierbij zijn Heemstede 

en Bad Freienwalde aangesloten, omdat 

beide steden een belangrijke stedenband 

hebben met Bad Pyrmont. Het thema 

'Water, de grondslag van leven' is gekozen 

omdat alle steden iets met water te maken 

hebben. Bad Pyrmont en Bad Freienwalde 

hebben hun eigen bronnen. Anzio ligt aan 

zee en was een van de landingsplaatsen van 

de geallieerden in de Tweede Wereldoorlog. 

Heemstede ligt vlakbij zee en bij de water-

voorziening uit de duinen. U ziet  schilderijen, 

foto’s en beelden van diverse kunstenaars uit 

de vier steden en werken van leerlingen van 

de Bosch en Hovenschool uit Heemstede en 

de Herdserschule Bad Pyrmont.

Restauratie 
park Huis 
te Manpad
Heemstede dankt zijn groene uitstraling 
mede aan de aanwezigheid van histo-
rische landgoederen en buitenplaatsen. 
Eén daarvan is het Huis te Manpad aan 
de Herenweg. Sinds 2006 wordt hier het 
historische park gerestaureerd. De 
 restauratie moet uiterlijk in 2012 zijn 
 afgerond. Op zaterdag 21 februari kunt 
u tijdens een excursie het park en de 
voortgang van de restauratie bekijken.

Bomen
De slotgracht en de grote waterlopen van 

het landgoed zijn uitgebaggerd. De bagger 

is gebruikt voor aanleg van de moestuin, 

die is ingezaaid met zaden van wilde 

 planten. De oude lanen van het park zijn 

hersteld. Veel aandacht gaat bij de 

 restauratie uit naar de bomen in het park. 

De boomgaard wordt deze winter ingeplant 

met 99 fruitbomen van oude appel-,  peren- 

en pruimenrassen. Daarnaast wordt de 

 komende tijd het ‘Pinetum’ oftewel de 

naaldbomentuin aangepakt. Een aantal 

dennen wordt geveld, de paden worden 

aangepast en er komen enige nieuwe 

bomen en planten om het tuingedeelte 

beter te laten aansluiten bij de rest van het 

park. Ook de linden op het Voorplein, 

 direct te zien vanaf de Herenweg, worden 

onder handen genomen. Veel van deze 

bomen zijn in slechte staat en worden ver-

vangen. Dit gebeurt in twee fasen. In 

 november worden de eerste linden langs 

de Slotgracht en langs de Herenweg ver-

vangen. Over zo’n tien jaar worden de 

 linden in het hart van het Voorplein 

 vervangen. Deze werkzaamheden zijn 

 onderdeel van het door het college van 

B&W goedgekeurde beheersplan. Omdat 

er een goedgekeurd beheersplan is voor 

de periode van 2005 tot 2015, is een 

 kapvergunning niet nodig. De goed keuring 

betreft de periode 2005-2015.

Excursie
Het park rondom het Huis te Manpad is 

niet openbaar toegankelijk. Maar speciaal 

voor belangstellenden organiseert de 

Stichting Huis te Manpad een excursie op 

het landgoed op zaterdag 21 februari om 

10.00 uur. Tijdens de excursie wordt 

 in gegaan op de restauratie van het park 

en het vervangen van de oude linden in 

twee fasen. Verzamelpunt is het linker 

koetshuis. Komt u met de auto, dan kunt u 

deze  parkeren langs de Herenweg.

HeemstedeMail is de gratis 

berich ten service van de 

gemeente. Word abonnee via 

www.heemstede.nl en ontvang 

periodiek een e-mailbericht 

met nieuws op maat van de 

gemeente.

HeemstedeMail

Loket Heemstede
Heemstede heeft één centrale plek waar u 

voor al uw vragen op het gebied van wo nen, 

zorg en welzijn terecht kunt, namelijk Loket 

Heemstede aan het Raadhuisplein 1. Of 

het nu gaat om het aanvragen van een 

voorziening in het kader van de Wet maat-

schappelijke ondersteuning (zoals hulp bij 

het huishouden, OV-taxi, aanpassingen in 

de woning of een rolstoel) of om informatie 

en advies, wij helpen u graag verder.

Iedere werkdag tussen 08.30 en 13.00 uur 

kunt u, zonder afspraak, bij het Loket 

langs komen. U kunt ons ook bellen om uw 

vraag te stellen.

Loket Heemstede
Raadhuis, Raadhuisplein 1

Telefoon (023) 548 30 40

Openingstijden: maandag tot en met vrijdag 

van 08.30 tot 13.00 uur.

Wet milieubeheer 
Het college van burgemeester en wethouders maakt het volgende bekend:

Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval
Het college heeft een kennisgeving ontvangen op grond van artikel 4 van het Besluit mobiel breken 

bouw- en sloopafval van Kok Lexmond b.v. voor het gebruik van een mobiele puinbreker op de lo-

catie Johan de Wagenaarlaan 72 te Heemstede. De vrijkomende hoeveelheid materiaal  bedraagt 

ca. 10.000 ton steen- en betonpuin. De werkzaamheden vinden plaats in de periode van 1 maart 

2009 tot 1 juni 2009 en beslaan 10 werkdagen van 07.00 uur tot 19.00 uur. De mobiele breker zal 

dus danig worden opgesteld dat de door de werkzaamheden veroor-

zaakte geluidsbelasting LA,rt gedurende een aaneengesloten peri ode 

van 10 werkdagen, ten hoogste 70 dB(A) op de gevel van een woning 

of geluidsgevoelige bestemming zal bedragen. De bron sterkte van de 

puinbreek installatie bedraagt ca. 112 dB(A).
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Aanvragen bouwvergunning
2009.024 het wijzigen van de zijgevel  La Travee 12

2009.025 het wijzigen van de winkelpui  Binnenweg 11

2009.026 het plaatsen van een inlooppoort en hekwerk Winterlaan 3

2009.027 het plaatsen van een steiger  Paulus Potterlaan 14

2009.028 het uitbreiden van een woonhuis  Orchideeënlaan 26

De bovenstaande aanvragen liggen van maandag tot en met donderdag van 08.30 – 17.00 

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

(Raadhuisplein 1). 

Verleende lichte bouwvergunningen (verzonden 6 februari 2009)
2009.009 het plaatsen van een dakkapel op het  Jan van Gentlaan 4

 zijgeveldakvlak 

2009.012 het plaatsen van een dakkapel op het  Jan van Gentlaan 3

 zijgeveldakvlak 

2009.019 het plaatsen van een dakkapel op het  IJssellaan 39

 voordakvlak 

2009.024 het wijzigen van de zijgevel  La Travee 12

Verleende reguliere bouwvergunning 2e fase  (verzonden 6 februari 
2009)
2008.182 het verbouwen van 2 garages naar een keuken en berging IJssellaan 23

Verleende reguliere bouwvergunningen (verzonden 6 februari 2009)
2008.201 het samenvoegen van 2 bovenwoningen  Binnenweg 24 + 26

 tot 1 bovenwoning  

2008.322 het uitbreiden van een woonhuis  Dr. P. Cuyperslaan 18

De bovenstaande vergunningen liggen van maandag tot en met donderdag van 08.30 - 17.00 uur 

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

(Raadhuisplein 1). Belanghebbenden kunnen hiertegen bezwaar maken. Zie kader.

Bouwplannen

Kapvergunningen
Voorweg
Er is een kapvergunning verleend voor:

Het kappen van 2 dennen en 3 coniferen op het perceel Voorweg 47, kadastraal bekend 

Gemeente Heemstede sectie B 07462. De bomen worden gekapt omdat deze te groot zijn 

geworden voor de relatief kleine voortuin.

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

ver gunningsvoorschrift verbonden: de vergunning is pas van kracht met ingang van de dag na de 

dag waarop de bezwaartermijn afl oopt. Indien gedurende de bezwaartermijn een verzoek om voor-

Van Merlenlaan
tot 21 februari 2009
Tot 21 februari 2009 worden de rijbaan en het fi etspad in de Van Merlenlaan op een aantal 

plaatsen hersteld. Zowel fi etsers als wegverkeer kunnen hinder van deze werkzaamheden 

ondervinden en worden, waar nodig, ter plekke omgeleid.

Burgemeester Van Lennepweg/ Oude Posthuisstraat
tot 21 februari 2009
Tot 21 februari 2009 worden de trottoirs langs de Burgemeester Van Lennepweg en de 

Oude Posthuisstraat op een aantal plaatsen hersteld. Zowel voetgangers als wegverkeer 

kunnen hinder van deze werkzaamheden ondervinden.

Sportparklaan
tot 21 februari 2009
Tot 21 februari 2009 worden de fi etspaden langs de Sportparklaan op een aantal plaatsen 

hersteld. Fietsers kunnen hinder van deze werkzaamheden ondervinden en worden, waar 

nodig, ter plekke omgeleid.

Franz Leharlaan
tot half maart 2009
Tot half maart 2009 worden in het binnengebied van de Franz Leharlaan werkzaamheden uit-

gevoerd. Naast de aanleg van drainage wordt de bestrating op diverse plaatsen hersteld en 

nieuwe beplanting aangebracht. Voetgangers en fi etsers kunnen hinder van deze werkzaam-

heden ondervinden en worden, waar nodig, ter plekke omgeleid.

Bernard Zweerslaan/ Mozartkade/Johannes Verhulstlaan
tot maart 2009
Tot maart 2009 is het deel van de Mozartkade, ter hoogte van de Beatrixschool, afgesloten 

voor alle verkeer. Het afgesloten gedeelte is met wegafzettingen en bebording aangegeven. 

De afsluiting heeft te maken met het plaatsen van damwanden en de voorbereidingen voor 

de aanleg van een bergbezinkleiding. Bestemmingsverkeer voor de Bernard Zweerslaan 

en Johannes Verhulstlaan kan hinder van deze werkzaamheden ondervinden. 

 

Glipperweg, tussen Kemphaanlaan en grens Bennebroek
tot april 2009 
Tot medio maart 2009 is de oostelijke rijbaan van de Glipperweg tussen de Kemphaanlaan 

en de grens met Bennebroek afgesloten. Verkeer richting Bennebroek kan van de weg 

gebruikmaken. Autoverkeer richting Heemstede wordt omgeleid via de Herenweg. Fietsers 

kunnen in beide richtingen gebruik blijven maken van de Glipperweg. Voor het openbaar 

vervoer worden alternatieve opstapplaatsen bij de haltes aangegeven. De werkzaamheden 

betreffen het vervangen van het riool en de aanleg van vrijliggende fi etspaden. 

Crayenestersingel, ter hoogte van Crayenesterschool
tot en met april 2009
Tot en met april 2009 is het deel van de Crayenestersingel voor de Crayenesterschool afgesloten 

voor alle verkeer. De school is alleen voor voetgangers bereikbaar vanaf de Lanckhorstlaan. 

De afsluiting heeft te maken met bouwwerkzaamheden bij de Crayenesterschool.

Werk aan de weg 
lopige voorziening is gedaan, wordt de vergunning niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

De besluiten en de bijbehorende stukken liggen vanaf 11 februari 2009 zes weken ter inzage in de 

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

Bezwaar maken of uw mening/zienswijze kenbaar maken 

Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen een door de gemeente genomen besluit door binnen
zes weken na de verzenddatum, een gemotiveerd bezwaarschrift te richten aan het college van burge-
meester en wethouders, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Een bezwaar moet zijn ondertekend en zijn 
voorzien van naam en adres, datum, een duidelijke verwijzing naar het besluit en de reden van bezwaar. 
Over onderwerpen waarover nog geen beslissing is genomen, kunt u uw mening/zienswijze aan de 
gemeente kenbaar maken (m.u.v. de aanvragen onder bouwplannen). Richt hiertoe binnen de termijn 
van terinzagelegging, schriftelijk uw reactie aan het college van burgemeester en wethouders, 
Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Uw reactie zal bij de besluitvorming worden betrokken. 

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

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

Bouwaanvragen bij u in de buurt?
www.heemstede.nl


