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WINKELCENTRUM HEEMSTEDE

ZOnDAG 13 DEcEMBER

Expositie Vera de Backker in de Luifel
Heemstede - Sinds september is de foyer van de Luifel, het
sociaal cultureel centrum van
Casca in Heemstede, ook expositieruimte. Iedere zes weken
stelt een kunstenaar hier zijn of
haar kunstwerken tentoon. Het
eerste jaar zijn dit werken van
kunstenaars, die hun sporen al
verdiend hebben en die bij Casca creatieve cursussen geven.
Van 14 december 2009 tot en
met 7 februari 2010 is dit kunstenaar Vera de Backker.
Vera de Backker (geb. Heem-

stede 13 april 1962) studeerde
in 1987 af aan de Hogeschool
van de Kunsten in Utrecht. Vanaf
1989 illustreert ze ook prentenboeken. Haar illustraties maakt
ze met gouach-verf; haar schilderijen met acrylverf.
Haar vrije werk bestaat uit weidse landschappen, heelal-achtig werk, figuren en dieren in
de ruimte. Ze gebruikt sprankelende kleuren die een eigen taal
spreken en eigenlijk de verbinding tussen al haar schilderijen

Zondag Kerstmarkt
Heemstede - Een gezellige traditie is het geworden: de
kerstmarkt halverwege december in het winkelcentrum
van Heemstede. Aanstaande zondag bent u weer van
harte welkom om alle gezelligheid rondom kerst op te
snuiven! Zie elders in deze krant voor meer informatie.
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vormen: het is haar handschrift.
Kijk ook eens op www.veradebackker.nl.
Bij Casca geeft Vera de Backker
lessen in een Open Kleuren Atelier: hier staan kleuren centraal.
U kunt haar werk tijdens openingsuren bezichtigen bij Casca
in de Luifel aan de Herenweg 96,
Heemstede.

&
BIJ KUNST

Havenstraat 51
Tel. 023-5285950
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Restaurant Landgoed Groenendaal Heemstede
Kijk op
www.landgoedgroenendaal.nl
of bel 023-5281555

Museumboerderij “Jan Makkes”

Kerstexpositie 2009
Zaterdag 12 december t/m zondag 3 januari
Dagelijks van 11.00 tot 18.00 uur
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www.wch.nl

BINNENWEG – RAADHUISSTRAAT

Sfeervolle kerstdagen in
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VElE wInKElS GEOPEnD

Geopend van
16.00-22.00 uur
Dinsdag gesloten

Zondag 27 december optreden Voce di Luna
U bent van harte welkom om de bijzondere
schilderijen van Jan te komen bezichtigen.
Hofgeesterweg 22a, Velserbroek. Informatie: 023 - 5376227

Zie artikel elders in deze krant
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P2: Bijzonder Heemsteeds Nieuws
(redactie@heemsteder.nl)

Verschijnt woensdag

Heemsteeds schaatstalent
op ereplaats in Erfurt
Heemstede - Op de ijsbaan in
Haarlem wordt onder de vlag
van de STSH hard gewerkt aan
het uitbouwen van een schaatsopleiding die toonaangevend
moet worden voor Nederland.
Een eerste lichting is momenteel
onder leiding van gediplomeerde trainers hard aan het trainen
in het kader van deze nieuwe
opleidingsstructuur.
Een van die veelbelovende juniorschaatsers is Thijs Roozen
uit Heemstede, die in de vorige week gehouden landenwedstrijd in Erfurt in Duitsland
zich in de kijker schaatste. In de
wedstrijden waren de Nederlanders gekoppeld aan Duitse
Links: Thijs Roozen.

Kleine planeet vernoemd
naar Godfried Bomans
Heemstede - Als nummer
23404 op een totaal van 228.203
is een door professor Tom Gehrels ontdekte planetoïde/asteroïde ofwel kleine planeet vernoemd naar Godfried Bomans.
Het zijn objecten in het heelal
waarvan de banen goed bekend
zijn. Daarvan zijn er meer dan
4.000 ontdekt door het Leidse
astronomenechtpaar Van Houten in samenwerking met de geleerde Tom Gehrels, geboren in
de Haarlemmermeer die na de
oorlog naar de Universiteit van
Arizone in Tucson verhuisde.
Tom Gehrels ouderlijk huis stond
tijdens de Tweede Wereldoorlog
aan de Crayenestersingel 18,
zoals hij beschrijft in zijn in 1988
verschenen autobiografie ‘On
the glossy sea’. Zijn ontdekkingen deed hij veelal bij de be-

roemde sterrenwacht van Palomar in Californië.
De door mw. LoesTimmerman
uit Haarlem voorgestelde naam
‘Godfried Bomans’ is op 2 december bekrachtigd door de
Internationale Astronomische
Unie.
‘Bomans’ draait in 3,5 jaar om
de zon en beweegt zich op een
afstand van 257 miljoen tot 426
miljoen kilometeter van de zon,
in de ruimte tussen de planeten
Jupiter en Mars.
De kleine planeet werd op 15
september 1972 door Gehrels
ontdekt in Palomar en kreeg
toen als voorlopige aanduidding
1972RG.
Eerder zijn planetoïden vernoemd naar de in Haarlem geboren Hannie Schaft en Harrie
Mulisch.

Regio - Yuko is een grote mooie
jongen van 3 jaar. Zoals een Tosa inu betaamd, kijkt hij graag
de kat uit de boom. Een soort
van eerst zien dan geloven beleid, houdt hij erop na. In het
begin was hij erg wantrouwend
naar de verzorgers, maar binnen een paar dagen trok hij he-

Klokken luiden voor Kopenhagen
Heemstede - Op zondag 13
december om 15.00 uur slaat de
klok van de Oude Kerk aan het
Wilhelminaplein in Heemstede
niet driemaal, maar blijft tijdenlang geluid worden. De klok is
niet van slag, maar het klimaat
op aarde dreigt van slag te raken. Van 7 tot en met 18 december vindt in de Deense hoofdstad Kopenhagen de klimaattop
plaats. Wereldleiders komen bijeen om gezamenlijk een nieuw
klimaatverdrag op te stellen. De
roep om een rechtvaardig en
effectief klimaatverdrag klinkt
steeds luider. De kerken zetten
zich al meerdere jaren in voor

een beter klimaat, want de klimaatveranderingen treffen niet
alleen ons, maar juist ook onze
naasten ver weg. Op zondagmiddag is er een dienst in de
grote kathedraal van Kopenhagen. Aan het eind daarvan zullen wereldwijd de kerkklokken
worden geluid. Al sinds mensenheugenis en in alle culturen
worden muziekinstrumenten zoals klokken of trommels gebruikt
om mensen te waarschuwen
voor gevaar. Op zondag 13 december naderen de klimaatonderhandelingen in Kopenhagen
hun ontknoping. Ook in Heemstede wil men zich laten horen.

en Noorse tegenstanders. Twee
dagen topsport met op de eerste dag 500 en 1500 meter, waar
Thijs op tweehonderdste seconde het podium miste bij de 500
meter en derde werd op de 1500
meter met een nieuw persoonlijk record.
De tweede dag ging het stukken beter. Na een hele goede
1000 meter wist hij op de drie
kilometer heel koelbloedig te
starten boven het schema van
voorgaande succesvolle rijders, en met 4.14.24 zijn derde persoonlijk record te halen,
goed voor een tweede plaats. In
de eindrangschikking eindigde
Thijs Roozen als nummer twee.
Van die Roozen horen we nog
meer!
Ton van den Brink

Dier van de week

Yuko

lemaal bij. Als we nu aankomen
om hem mee te nemen, staat hij
helemaal te kwispelen en is hij
wel in voor een wandeltje!! Yuko
heeft een slechte start gehad.
Niet dat hij een nare eigenaar
heeft gehad, maar toen hij pup
was, is hij aan zijn knie geopereerd. Omdat hij in die periode
niet veel mocht wandelen is hij
niet zo goed gesocialiseerd. Hij
kan met sommige teven overweg, maar verder vindt hij andere dieren niets. Katten en kinderen adviseren wij ook niet in zijn
buurt. Hij heeft een baas nodig
die vanaf het begin consequent
is en die stevig in zijn schoenen
staat. Iemand die voor 100 procent voor hem gaat, dan doet hij
dat ook voor zijn baas. Hij kan
overigens wel goed alleen zijn.
Deze hond gaat alleen mee met
mensen die eerder honden hebben gehad en die veel tijd in
Yuko willen investeren.
Kom kijken in het asiel aan de
Keesomstraat 5, open van maandag tot en met zaterdag tel. 0235713888 of kijk op www.dierentehuiskennemerland.nl

Jazz tot
middernacht

De kerktoren van de kerk op het
Wilhelminaplein.

van 1930

Heemstede - Branding Radio
bestaat dit jaar 20 jaar. Dat geldt
ook voor het programma Jazz bij
de Branding. In verband daarmee duurde Jazz bij de Branding
op zondag 6 december jl. van
18.00 uur tot middernacht. Jazz
bij de Branding zal op zondag 13
december a.s. ook van 18.00 uur
tot middernacht duren.
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Actie van Troupin Natuursteen

Belastingvrije gedenkstenen
Regio - Na het vorig jaar afschaffen van de aftrekbaarheid
van buitengewone kosten, waaronder o.a. gedenkstenen heeft
Troupin Natuursteen dit jaar

een actie. Troupin Natuursteen
B.V. is al sinds 1898 een bekend
en gerenommeerd Natuursteenbedrijf.
Het bedrijf is een familiebedrijf

dat al jaren van vader op zoon
overgaat en gespecialiseerd is in
grafwerk.
Bij Troupin Natuursteen staan
persoonlijke aandacht en optimale dienstverlening centraal.
Sinds de oprichting in 1898
wordt voortdurend gewerkt aan
het steeds verder optimaliseren
van deze dienstverlening.
U bent altijd welkom in om in de
uitgebreide showrooms op uw
gemak tot de juiste keuze te komen. Ook voor het opknappen
en het opnieuw beletteren van
bestaande monumenten bent u
bij Troupin Natuursteen aan het
juiste adres.
U vindt het bedrijf aan de Lange Herenstraat 30/28 Haarlem.
Tel. 023-5326013.
De hele maand december 2009
krijgt u 19 % korting op het
monument.

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

1 Aanleg gestegen in
de café top 100
ste

Heemstede - Het Heemsteedse Café de 1ste Aanleg blijft het
goed doen in de landelijke café
top 100 van Misset horeca. Met
een stijging naar de 50e plaats
in de lijst met vele notabele cafés uit heel Nederland behoort
de 1ste Aanleg nu tot de 50 beste
cafés van het land.
De anonieme jury die het café diverse malen bezocht, had
bijzondere waardering voor het
open karakter en het gastvrije
onthaal waarmee ook de minder regelmatige gasten van dit
café worden begroet. De originele activiteiten zoals op 5 december het ‘gratis pinten voor
Pieten en Sinten’, de verse soep
op zaterdagmiddag of een workshop smartlappen in combinatie met de laagdrempeligheid voor privéfeesten en borrels. Het café biedt 10 soorten
wijn en exclusieve speciaalbieren zoals het huisbier Christine,
een frisse blonde triple vernoemt

naar de echtgenote van uitbater
Kees Heger. Met circa 9500 cafés in Nederland een prestatie
om trots op te zijn. Andere cafés in de regio die in de lijst voorkomen zijn café Koops en de Uiver in Haarlem en nieuwkomer in
de top 100 ’t Hemeltje in Bloemendaal. Het beoordelen van
cafés is een moeilijke taak en de
jury geeft dan ook ruiterlijk toe
dat enige subjectiviteit niet uit te
sluiten is. De beoordeling wordt
om een zo goed mogelijk beeld
te krijgen gedaan door verschillende door de horecawol geverfde juryleden die hun ervaringen
tussentijds niet met elkaar delen.
Je café zelf opgeven of aanraden
is niet mogelijk en de jury hanteert een lange beoordelingslijst
geënt op diverse disciplines zoals gastvrijheid, productbehandeling, assortiment sfeer.
De 1ste Aanleg vindt u aan
de Raadhuisstraat 103 (hoek
Kerklaan) in Heemstede.

Shoeby modellenevent
groot succes

Heemstede - Op donderdag 22 oktober hebben er veel dames meegedaan aan het event ‘Model in 1 dag bij Shoeby’!
De winnares van de duizenden deelnemers is Maxime Franken uit Huissen. Zij wint een professionele fotoshoot. Daarnaast zijn er nog een aantal dames die eruit springen. Zo ook
Kim van West uit Heemstede. Zij is gefotografeerd bij Shoeby
in Heemstede. Kim van West wint een kwartaalabonnement
op het magazine Glamour.

Dichtstorten

Vakantie
Heel diep in mijn brein is een mistige plek
Waarheen ik zo af en toe gaarne vertrek
De ogen gesloten de spieren in rust
De vurige nerven totaal uitgeblust
Ik dwaal langs verplichtingen voedsel en banken
Geen geven geen nemen en niemand bedanken
Er zijn daar geen spanningen regels of vallen
‘t Ontbreekt er aan geld en prestatie getallen
Mijn verblijf kan slechts kort zijn, het plekje is klein
Maar het is er wel altijd verschrikkelijk fijn.
Jack Voermans

‘Kim van West springt er uit!’

Foto: Geek Zwetsloot.

Kinderdisco
Casca
Heemstede - Het is weer
tijd voor de kinderdisco! Deze keer een echte Kerstdisco
voor jou!
Dansen, rennen, snoepjes, limo en de leukste liedjes van
het moment: alle ingrediënten voor de leukste kinderdisco-avond die je je kunt voorstellen!
Een echte DJ staat aan de
draaitafel en de disco-verlichting maakt het helemaal
af.
Ouders mogen in het begin
van de avond even mee naar
binnen, maar daarna: eruit!.
Zij kunnen intussen in de Luifel aan de bar wat drinken en
praten of even naar huis.
Alle bezoekertjes krijgen een
kaartje. Hiermee kunnen zij
twee keer een bekertje limonade halen en 1 keer een
zakje snoep. Op dit kaartje komt ook het thuis-telefoonnummer en hun naam te
staan, mocht er wat zijn dan
kunnen wij het thuisfront altijd bereiken.
Deze kinderdisco (6-10 jaar)
is op zaterdag 12 december
van 19.00-21.00 uur in de jongeren ruimte Plexat bij Casca in de Luifel, Herenweg 96,
Heemstede. Entree: 2,- euro (inclusief limonade en een
zakje snoep).

Kim heeft inmiddels deze prijs in
ontvangst genomen. “Superleuk
dat ik een prijs heb gewonnen!
Bijzonder als je zo opvalt tussen
duizenden andere meiden”, aldus een gelukkige winnares.
Tijdens het modellenevent in de
Shoeby winkel zijn er dames gefotografeerd in de nieuwste fashion items van Shoeby. Het
Shoeby team heeft haar best gedaan om van alle deelnemers
een echt fashion model te maken. We hopen dat iedereen het
leuk vond en we willen iedereen
bedanken voor de deelname.
Shoeby heeft dit najaar het
succesvolle NET 5 programma Model in 1 dag gesponsord. Acht weken lang is er op
zoek gegaan naar het nieuwe gezicht van Shoeby. Inmiddels is ook daar de winnares van
bekend, de 21-jarige Marieke

Spanjaard uit Santpoort-Noord.
Over Shoeby
Twee keer per week worden de
nieuwste fashion-items aangeleverd. Daarnaast biedt Shoeby
een uitstekende service en mode voor een vriendelijke prijs. De
dameslabels Zoï en Eksept vind
je exclusief bij Shoeby. Voor heren zijn er de eigen labels Third
Republic en Cult Edition. Ten
slotte zijn er voor de kids de eigen labels Jilly & Mitch (maten
92 t/m 176). Daarnaast heeft
Shoeby een uitgebreid assortiment basics, jeans en accessoires.
Wil je altijd als eerste geïnformeerd worden over de nieuwste
collecties, speciale aanbiedingen en de laatste modetrends?
Schrijf je dan nu op shoeby.nl in
voor de Shoeby Fashion Flash,
onze digitale nieuwsbrief.

Openingstijden Casca
in de Kerstvakantie
Heemstede - Aan het eind van
het jaar draait ook bij Casca veel
om kerstmis. De foyer in de Luifel is sfeervol versierd. Er worden
door de kinderen in de knutselclub van natuurlijke materialen
kerstversiering en kerstkaarten
gemaakt. Voor senioren is er een
Kerstbijeenkomst met verhalen,
muziek en Kerstlunch.
Daarnaast worden druk voorbereidingen getroffen voor de
tweede helft van het seizoen. De
meeste activiteiten staan al vermeld in de seizoensbrochure die
in juni is uitgekomen. Voor cursussen die hier nog niet in staan,
is een aanvulling verkrijgbaar.

U kunt deze, maar ook de seizoensbrochure, het theaterprogrammaboekje en de nieuwsbrief voor januari en februari ophalen bij de Luifel, Herenweg
96, Heemstede. Alle activiteiten
staan ook op: www.casca.nl.
Voor informatie, kaartverkoop en
aanmeldingen is de receptie van
Casca in de Luifel geopend t/m
woensdag 23 december, 12.00
uur. Vanaf maandag 4 januari is de receptie open op doordeweekse dagen van 9.00-12.00
uur en voor kaartverkoop van
9.00-16.00 uur. U kunt ook bellen: 023 – 548 38 28.
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Verkoop, maar ook huur

Nu ook scootmobielen
bij Van Schagen
Heemstede – Automobielbedrijf Van Schagen aan de Achterweg is al jaren een begrip in
Heemstede. Hier vindt u goede, mooie occasions in allerlei
klassen en van diverse merken.
Van een trendy Mini tot een degelijke gezinswagen, voor zeer
gangbare prijzen rijdt u in een
prima auto. Handig is dat Van
Schagen tevens een uitstekende werkplaats heeft, zodat reparaties en onderhoud in goede
handen zijn.
Nieuw is dat Van Schagen tegenwoordig ook scootmobielen verkoopt. We weten het allemaal, mobiel zijn is een groot
goed. Het lijkt vanzelfsprekend
voor wie zijn rijbewijs heeft en
een auto kan besturen. Maar
voor mensen met een lichamelijke beperking of ouderen die de
auto niet meer in willen, is het
helemaal niet zo vanzelfsprekend zich van A naar B te verplaatsen, maar dan wel op comfortabele wijze en zelfstandig.
Want dat lukt met de scootmobiel natuurlijk wel: zelfstandig
op pad. Niet afhankelijk van een
chauffeur zijn, maar zelf controle
uit blijven oefenen op het rijden.
Mobiel Garant heet het merk
scootmobielen waar Geert-Jan
van Waardenburg voor heeft
gekozen. Hij levert ze in diverse soorten en prijsklassen. In
de showroom van Van Schagen
heeft Geert-Jan er een aantal
neergezet, zodat u ze op uw gemak kunt bekijken. Een proefrit-

Heemstede - Zondag 13 december van 13.00 tot 14.00 uur
is Aldo Druyf te gast bij boekhandel Blokker. Met hem kunt
u een interactief klassieke muziek concertprogramma volgen, waarin de klassieke muzieksmaak van de toeschouwers
wordt verkend. Dit alles aan de
hand van de Smaakgids Klassieke Muziek, dat deze maand verscheen. Met ondersteuning van
cd’s, live klassiek gitaarspel en
voorlezen uit eigen boek door de

Geen fietsverlichting?
Direct bekeurd!

je is uiteraard ook mogelijk. Van
eenvoudig tot zeer luxe, de Rolls Royce onder de scootmobielen, de keuze is groot. Er zijn al
modellen van 1300 euro maar
de eerdergenoemde Rolls gaat
richting zesduizend euro. Gelukkig zijn vergoedingen uit de
WMO mogelijk. De gemeente is
hiervoor het adres om te informeren. Van Schagen is de officiële dealer in Heemstede en omliggende regio dus een adres
om te onthouden. Niet alleen
voor senioren is de scootmobiel
een uitkomst. De groep mensen die nog volledig in het leven
staat en zich niet laat hinderen
door een handicap maar helaas
afhankelijk is van vervoer, is tevens ‘gered’ met de scootmobiel.
Want waarom zou je je een museumbezoek ontzeggen of een
rit door de duinen of park terwijl

Podium Oude Slot

Lezing Weihnachtsoratorium
Heemstede - Voorafgaand aan
de kunstbus die op 22 december
naar Bach’s ‘Weihnachtsoratorium’ in Amsterdam gaat, houdt
Leo Sammama, artistiek directeur van het Nederlands Kamerkoor, op zondag 20 december in Het Oude Slot een inlei-

Workshop Klassieke muziek
door Aldo Druyf

ding over dit werk. De kunstbus
is uitverkocht, maar voor deze
lezing zijn nog enkele kaarten te
koop. Voor de kunstbusgangers
is deze lezing gratis. Het Weihnachtsoratorium is een oratorium, bestaande uit zes afzonderlijke, maar inhoudelijk verbonden werken, soms aangeduid als
cantates, geschreven door Johann Sebastian Bach voor de periode van Kerst 1734 tot en met
Driekoningen 1735. De teksten
zijn ontleend aan het Evangelie
volgens Lucas en het Evangelie
volgens Mattheüs. Leo Samama

Bennebroek – 23 Fietsers zijn
woensdag 2 december in Bennebroek bekeurd omdat hun
verlichting niet in orde bleek. De
politie controleerde in de ochtend op de Binnenweg en de
Rijksstraatweg. Er zullen de komende weken meer verlichtingscontroles worden gehouden.

je zelf mobiel kunt zijn?
Verkoop, (ook tweedehands),
verhuur en reparaties / onderhoud. Dat alles kan bij Van
Schagen. Tevens haal- en brengservice.
Informeer gerust: Automobielbedrijf Van Schagen, Achterweg
38, tel. 023-5478578.
Kijk ook eens op: www.autovanschagen.nl
studeerde muziekwetenschappen in Utrecht. Na zijn studie
heeft Samama als musicoloog
tal van functies in het Nederlandse muziekleven bekleed en
ontwikkelde hij zich als componist. Momenteel is Samama artistiek directeur van het Nederlandse Kamerkoor en een autoriteit op dit gebied. Daarnaast
heeft Samama een groot aantal
artikelen en boeken over muziek
geschreven.
Zondag 20 december
aanvang 20.15 uur in Het Oude Slot, ingang aan de Ringvaartlaan, Heemstede. Toegang:
12,50/10,00 euro. Reserveren
kaarten 06-13133626 of www.
podiumoudeslot.nl. Indien voorradig aan de zaal.

Kerkdienst Protestantse Gemeente
Heemstede – Op zondag 13 december, Derde Adventszondag, zijn
er diensten in de Oude Kerk en Kennemerduin. Oude Kerk: 10.00 u.
ds. Pieter Terpstra, dienst van Schrift en Tafel, met crèche en kindernevendienst en Kennemerduin: 10.30 u. ds. Henk Koetsier. In
de Pinksterkerk is er geen dienst. (Kennemerduin, Herenweg 126,
Heemstede en Oude kerk, Wilhelminaplein, Heemstede)

auteur. Klassieke muziek komt
hierbij op originele een leuke
manier tot leven! De Smaakgids
Klassieke Muziek is een combinatie van een boek, cd en website waarmee iedereen, van geinteresseerde beginner tot ervaren concertbezoeker, naar eigen
smaak het mooiste in de klassieke muziek kan ontdekken. Toegang vrij.
Boekhandel Blokker, Binnenweg
138, Heemstede, 023-5282472.
www.boekhandelblokker.nl

Opbrengst collecte
Multiple Sclerose
Heemstede - Het MS Fonds
heeft een bedrag van 2.466,65
euro in Heemstede opgehaald.
Het MS Fonds helpt mensen
die Multiple Sclerose hebben
met coaching, voorlichting en
financiering van wetenschappelijk onderzoek.
Er zijn altijd collectanten nodig. Interesse? Bel met Ruud
Jansen of Willemijn van Faassen, tel. 023-5423839 of via
www.msfonds.nl

Family organiseert ‘garage
verkoop’ voor goede doel
Heemstede – De Binnenweg
heeft een ware metamorfose
ondergaan en ook diverse ondernemers in het winkelgebied
willen hun zaak een vernieuwde
uitstraling geven. Dat geldt bijvoorbeeld voor de gezellige eetgelegenheid Family. “De Family
zal volgend jaar ook een face-lift
ondergaan”, vertelt eigenaar Luciën Lie. “Daarom zijn we nu al
bezig met het verkopen van di-

verse inboedelgoederen. De opbrengst hiervan willen we deels
doneren aan goed(e) doel(en).
Vandaar dat we op zaterdag 12
en zondag 13 december aanstaande een soort garage-inboedelverkoop houden.” Belangstellenden zijn van harte welkom! U
vindt Family – bekend van heerlijke snacks en menu’s voor jong
en oud! - op de Binnenweg 124.
Tel. 023-5284858.

Trefpunt Heemstede

De mens op zijn
levenspad in de kunst
Heemstede - Het Trefpunt
Heemstede sluit het jaar af op
dinsdag 15 december met de
dubbele-diaprojectie-lezing
door kunsthistorica mevrouw
drs. P.D. Friederich-Kuenen
met als onderwerp “De mens
op zijn levenspad in de kunst”.
U bent van harte welkom op de
Trefpuntmiddag die om 14.00
uur begint in de Grote Zaal van
de Pauwehof, Achterweg 19 in
het hart van Heemstede. Entree: 2,50 euro.
Opvallende wezens, gedrochtelijk of juist van onaardse
schoonheid kruisten het levenspad van de middeleeuwer.

Zijn ziel zou na de dood door
hen worden begeleid naar een
uiteindelijke bestemming. Aan
de hand van voorbeelden wordt
een indruk gegeven van de rijke fantasie waarmee de kunstenaars zich uitleefden als zij
de mens als pelgrim weergaven op de weg van zijn leven,
het levenseinde waarbij de balans werd opgemaakt, de hel
met duivels en de hemel met
engelen. Een visioen van Hildegard van Bingen, Tondalus
in de onderwereld, de reis van
Dante door het hiernamaals en
de droom van een Franse monnik komen ter sprake.

pagina 8

de Heemsteder - 9 december 2009

Winters Kerst Event in
hartje Heemstede
Heemstede - Het winters Kerst event, georganiseerd door
de Winkeliersvereniging van WinkelCentrum Heemstede,
belooft op zondag 13 december van 12.00-17.00u wederom een leuke happening te worden. Met ruim 60 kerstkramen en de vele winkels die geopend zijn, kunt u in winkelcentrum Heemstede goed slagen voor uw kerstinkopen.
De winterse aankleding, zoals een ‘gegarandeerd’ witte
winkelstraat én een reuze Kerstboom van 12 meter hoog,
maken zondag 13 december tot de gezelligste winkeldag
van het jaar!
Stapt u tussen het kerstshoppen door op de paardentram
voor een gratis ritje over de
sfeervolle winkelstraten Binnenweg en Raadhuisstraat?
Bij de oude dorpspomp kunt
u genieten van verschillende optredens op het podium
in de Raadhuisstraat: warme klanken van de diverse (kerst) koren en swingende optredens van de enthousiaste leerlingen van Balletstudio Jolein. Als de winterse kou u teveel wordt, kunt u
zich opwarmen aan de glühwein en poffertjes die op
twee plekken in de winkelstraat worden aangeboden
door WinkelCentrum Heemstede. Op het middelste gedeelte van de Binnenweg, ter
hoogte van Verfhandel Ree,
is er tevens een kerstmarkt
georganiseerd. Ruim zestig
kramen bieden uiteenlopende (kerst)artikelen van de
plaatselijke ondernemers en
van marktlui uit de regio. Ook
is er gezorgd voor veel speelvertier voor uw kinderen tijdens dit Kerst event! Wat te
denken van sleetje glijden op
de winterse rollerbaan tegenover Versshop Houweling,
skiën in een ski-carrousel
naast de Dekamarkt, schaat-

sen op de krabbelijsbaan op
het parkeerterrein van Rivièra Maison of je warm springen op het springkussen bij
Pré Wonen?
Sinds jaren zal de winkelstraat weer aangekleed worden met echte kerstbomen, waarvan er één op de
Binnenweg (hoek Julianalaan) zelfs een hoogte van
maar liefst 12 meter zal bereiken! Deze bomen blijven
de gehele feestmaand winkelcentrum Heemstede hullen in gezellige kerstsfeer.
Ook wordt er dit jaar voor het
eerst in Heemstede tijdens
de schoolvakantie een grote
kunstijsbaan van 150 m² geplaatst! Middels een samenwerking van de gemeente
met de winkeliersvereniging
en mede door sponsoring
van plaatselijke ondernemers is het mogelijk geworden om van 20 tot en met 30
december de ijzers onder te
binden midden op de winkelstraat! Natuurlijk zal de nodige koek & zopie niet ontbreken rondom zo’n gezellig en
winters tafereel!!
Kijk op www.wch.nl voor
meer informatie over de diverse activiteiten en de extra
koopzondagen.

WINKELCENTRUM HEEMSTEDE

ZONDAG
13 DECEMBER
12.00-17.00 UUR

KERST EVENT

KERSTMARKT,
PAARDENTRAM,
WINTERSE
KINDERACTIVITEITEN,
KOEK & ZOPIE,
DIVERSE KERSTOPTREDENS, WINKELSTRAAT IN
KERSTSFEER EN VELE WINKELS GEOPEND!
WWW.WCH.NL

BINNENWEG – RAADHUISSTRAAT
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Kerstconcert Oude Kerk
Heemstede – In de serie theeconcerten vindt zondag 20 december een sfeervol kerstconcert plaats in de Oude Kerk op
het Wilhelminaplein.
Dat begint om 15.00 uur en
wordt verzorgd door het Klein
vrouwenkoor Baba Jaga en het
Kamerkoor Les Moucherons,
beiden onder leiding van Antje
de Wit.
Het belooft een feestelijk concert te worden waarin de ko-

ren afzonderlijk vocale muziek
voor Advent en Kerst ten gehore brengen. De middag wordt
met samenzang besloten, begeleid op het orgel door Piet Hulsbos. De toegang tot het concert
is gratis. Na afloop is er wel collecte, na aftrek van de kosten, is
de opbrengst bestemd voor het
restauratiefonds van de Oude
Kerk. In de naastgelegen Pauwehof kunt u koffie of thee drinken en is er plaats voor ontmoeting.

Klokken luiden voor klimaat,
ook in Bennebroek

Peter en Janine van der Geest.

Uw regisseur voor het kerstkoken:

Keurslager Peter van der Geest
Heemstede – Op de televisie
gaat het koken allemaal zo gemakkelijk en snel. Wat je niet
ziet is de voorbereiding. Sla
wassen, sauzen maken, aardappelen schillen. Mise-en-place heet dat in kokstermen. Peter van der Geest van de Keurslager aan de Raadhuisstraat 94
geeft u op zondag 13 december
graag een aantal voorbeelden
van kerstdiners die u thuis eenvoudig zelf kunt verzorgen. In
de slagerij vindt u enkele voorbeelden van feestelijke gerechten. Voorgerechten: carpacciofilet met in parmaham gewikkelde crissini, terrine van eendenlever, Vitello tonato, rundercarpaccio met truffeldressing, Salade van eendenborstfilet, Trio van
wild. Tussengerechten: heldere ossenstaartbouillon, runderbouillon, wildbouillon. Hoofdgerechten: gevulde kalfsrollade met pancetta, lamsschouder
in braadzak met groene kruiden, ossenhaas in rode wijn-

saus, kalfshaas medaillons in
truffelsaus. Uitleg met de voorbeelden bij de hand, werkt nog
steeds het makkelijkst. De vakmensen van de keurslager staan
klaar om uw feestdis te regisseren. Het meest moeilijke is misschien om een keuze te maken
uit de fraaie menusuggesties,
maar eenmaal die hobbel genomen, kan de voorbereiding beginnen. Eerste tip is bijtijds beslissen en bestellen. Zoek uit
welke ingrediënten er nodig zijn
en kijk of er in de keuken voldoende aanwezig is. Niets vervelender dan op het moment suprême de laatste druppels in de
fles olijfolie te zien. Een TV-kok
heeft daar zijn mensen voor; u
werkt het lijstje af van de spullen die niet in het keukenkastje
staan en vergeet de zorgen om
het kerstdiner. Een van de moeilijkste momenten bij het koken
kan optreden als het gezellig is
in de kamer met gasten en u in
de keuken de biefstukjes of her-

tenbiefstuk moet gaan braden.
Even naar binnen lopen en afgeleid worden en de gevolgen?
Daarvoor tip twee: doe vlees dat
alleen aangebraden moet worden, zoals de biefstuk, leg die
gewoon op een bord in de oven
op 50 graden en u mag het gerust een half uurtje of een uurtje vergeten. Bent u aan braden
toe, haal het vlees uit de oven
en braadt het snel op hoog vuur,
waar u op kunt wachten en u
bent die snelle TV-kok. Voor zo`n
slimme tip heb je de keurslager
nodig!
Op 13 december dus naar de
Keurslager van der Geest aan
de Raadhuisstraat 94 waar het
op het terras al gezellig is met
koffie of wat later met een glas
wijn. De Bloemenhof pakt uit
met kerstversieringen. De winkelstraten Raadhuisstraat en
Binnenweg bruisen van activiteiten die hun vereniging WinkelCentrum organiseert.
Ton van den Brink

INGEZONDEN

Vet inkomen dankzij verkeersovertreding
Vier uur, het regent, wij zitten aan tafel voor het raam en wij zien een politiebusje met meerdere
personen op het Haemstedeplein rechts af slaan naar de Zandvaartkade. Dit is een eenrichtingweg.
Met twee duidelijke borden aangeduid.
Nu is het zo dat de politie orde moet handhaven. De afdeling Verkeer bij de gemeente zegt dat de
twee borden voldoende zijn.
Maar als één van de bewoners eens verkeerd staat geparkeerd omdat de winkeliers of hun klanten de
plaatsen in beslag nemen dan is diezelfde politie er als de kippen bij om de bewoners te bekeuren.
Heb wel eens voorgesteld: houd mijn AOW maar en laat iedere auto die verkeerd inrijdt mij de boete
geven, dan had ik een vet inkomen.
Dit gebeurde zomaar op een zondag twee weken geleden. De inrijd-acties van doordeweeks maar
buiten beschouwing gelaten...
J. Smit, Haemstedeplein 33 Heemstede.

Bennebroek - In de hele wereld
luiden op zondag 13 december
om 15.00 uur de klokken. Zo laten kerken weten dat het de
hoogste tijd is om een eind te
maken aan de opwarming van
de aarde. Ook De Protestantse
gemeente Het Trefpunt in Bennebroek doet hier aan mee.
Van 7 tot 19 december 2009 praten wereldleiders in Kopenhagen met elkaar over een nieuw
klimaatverdrag, de opvolger van
het Kyotoprotocol dat in 2012
afloopt. In dat nieuwe verdrag
moeten bindende afspraken komen te staan over het terugdringen van klimaatverandering.
Op de zondag voor de beslissende laatste week van de Klimaattop voeren gelovigen van
over de hele wereld actie voor
een rechtvaardig en effectief klimaatakkoord. Ook in Kopenhagen zelf luiden de kerkklokken

om 15.00 uur na afloop van een
grote oecumenische viering.
Op 13 december om 15.00 uur
klinken de kerkklokken ook in
Bennebroek 350 keer.
De protestantse gemeente Het
Trefpunt in Bennebroek vindt
het van het grootste belang dat
er een rechtvaardig en effectief
klimaatverdrag komt.
Op zondag 6 december is in de
kerkdienst aandacht voor het
klimaat gevraagd en hebben
veel van de deelnemers aan de
kerkdienst de klimaatbelofte ondertekend.
Hierin bevestigden zij dat ze geloven dat het mogelijk is om met
een wereldwijde inzet klimaatverandering en armoede tegen
te gaan. De ondertekenaars roepen wereldleiders op te beloven
om een effectief en rechtvaardig
verdrag in Kopenhagen te sluiten.

Winnaar actie Videoland
Heemstede – Niet 20, maar
25 jaar bestaat Videoland
Heemstede. Helaas werd
in de Heemsteder van vorige week een vergissing gemaakt. 25 Jaar films van alle genres dus, waarvoor u
bij Videoland aan de Binnenweg 181 aan het juiste adres bent. Houdt u van
actie, droomt u weg bij een
romantische rolprent, ziet u
liever een luchtige komedie, pinkt u graag een traantje weg bij drama of toch die

prachtige filmhuisfilm? Loop
eens binnen bij Videoland.
Uitermate goed gesorteerd.
En... U maakt kans op een
heerlijk diner voor twee bij
kwaliteitsrestaurant Cheval
Blanc in de Jan van Goyenstraat. Informeer ernaar bij
Videoland. De winnaar van
de diner-actie van afgelopen week is mevrouw Marjolijn van Beurten, van beroep docente aan het Sancta Maria college te Heemstede.
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Atlantis Rising door
Gerti Bierenbroodspot

Dag Sinterklaasje!

Heemstede/Haarlem – Zondag jl nam Sinterklaas afscheid. Voor hem zat het werk er op, het
waren drukke weken geweest. Zijn aankomst,
op 14 november, werd groots gevierd en waarom zou de Goedheiligman dan met stille trom
moeten vertrekken? Dat mag ook best feestelijk. En dat geschiedde ook. De burgemeester

van Haarlem, de heer Schneiders, wenste de kindervriend samen met zijn pieten goede reis terug
naar Spanje. Uiteraard vertrok Sint per boot, zoals hij ook gekomen was. De uittocht ging via het
Spaarne, ook langs Heemstede. Hedy de Bats uit
Bennebroek maakte er foto’s van. Het meisje dat
vanuit de boot zwaait is haar dochter Alexandra.

Saxofonist Toon Meijer
terug op geboortegrond
Heemstede - De in Heemstede
geboren (1967) en getogen Toon
Meijer levert met zijn eigen band
Saxotones Groove Mission een
belangrijke bijdrage aan ‘The
Winter Edition’ van Heemstede
Jazz op het Wilhelminaplein op
zaterdag 19 december van 21.00
tot 22.30 uur.
Toon groeide op in Heemstede,
waar al op de lagere Beatrixschool zijn muzikale talent op
blokfluit naar voren kwam. Op de
Muziekschool in Haarlem ontwikkelde hij zich, onder leiding
van de enthousiaste muzieklerares Liesbeth Brinkmann, verder op klarinet en altsaxofoon,.
Ondertussen moest er wel de
Havo gevolgd worden. Dat deed
hij op het Coornhertlyceum, een
muziekvriendelijke school, waar
hij vanzelfsprekend met muziek
in zijn pakket deel nam aan de

befaamde muziekavonden. Het
Conservatorium van Amsterdam
was de logische volgende stap
in zijn muzikale ontwikkeling. Hij
behaalde zijn diploma aan de afdeling jazzmuziek op saxofoon.
Al tijdens zijn studie trad hij vaak
op in het bekende Amsterdamse Jazz Café Alto; o.a. met Hans
Dulfer. Na zijn studie is hij na diverse omzwervingen uiteindelijk in Nijmegen terecht gekomen, een stad met een bloeiende jazzcultuur. De laatste jaren is/was ‘Saxotone’ Meijer te
bewonderen op (inter-)nationale podia, festivals en evenementen met onder meer zijn eigen
band Saxotones Groove Mission,
Rood & Nighthawks at the Diner,
Sax & Dancetracks, Phil Martin,
The Bluesmasters, Mike del Ferro en vele anderen. Op Heemstede Jazz zal zijn band bestaan

Casca Koor geeft optreden
Heemstede - Het Casca Koor
onder leiding van dirigent/arran-

geur Peter Cammermans geeft
weer een feestelijk en sfeervol

Heemstede - Zondagmiddag
20 december vertelt Gerti Bierenbroodspot, beeldend kunstenaar, schrijver en dichter,
over ‘Atlantis Rising’, een mystieke titel die volledig recht doet
aan haar stijl en intuïtieve kennis van de oudheid. Deze oudheid als haar inspiratiebron, over
het heden en wellicht ook al iets
over de toekomst. Bierenbroodspot woonde en werkte in de karavaansteden Petra, Baalbek en
Palmyra en verwerkt archeologische motieven in haar schilderijen en beeldhouwwerken op
een unieke manier. ‘Er was eens
een eiland Atlantis genaamd,
een verbinding tussen verschillende continenten en magische
werelden. Tot een verschrikkelijke aardbeving gevolgd door een
tsunami het eiland verzwolg in
slechts ‘n dag en ‘n nacht: Atlantis verdween naar de bodem
van de zee. Slechts de herinne-

ring en de mythe bleef. Tot op
de dag van heden geloven veel
mensen dat ergens onder de
oceanen nog een verloren wereld vol helden en verlichte denkers bestaat. Gerti Bierenbroodspot, is al jaren bezig om deze
verloren archeologische droomwereld te herscheppen. De cellist Ernst Reijseger, wiens muziek
voor Gertie een inspiratiebron is,
zal ongetwijfeld een verrassend
element en een onvoorspelbaar
karakter aan dit optreden geven. Deze voorstelling, die speciaal voor het Podium Oude Slot
is gemaakt, brengt een unieke,
bijzondere middag.
Zondagmiddag 20 december
15.00 uur in Het Oude Slot, ingang aan de Ringvaartlaan,
Heemstede. Toegang: 18,- euro/15,50 euro. Reserveren kaarten 06-13133626 of www.podiumoudeslot.nl. Indien voorradig
aan de zaal.

INGEZONDEN
uit Simone Roerade (zang), Pieter Klaassen (gitaar), Govert van
der Kolm (toetsen), Coen Blokx
(drums), Richard Wallenburg
(bas) en Toon zelf op tenorsaxofoon.
Zie ook www.myspace.com/
saxotone en voor het volledige
programma www.heemstedejazz.nl .

Last-minute surprises van
de gemeente
Bij de vergadering op 30 november jl. van de gemeenteraadscommissie Ruimte was de publieke tribune van het raadhuis te Heemstede weer eens goed gevuld. Geen wonder, want op de agenda stond onder meer: de voorbereiding van een nieuw bestemmingsplan voor Centrum en omgeving. Die vindt op kousenvoeten
plaats. Want pas in het derde kwartaal van 2010 zal er door de gemeente een ontwerp-bestemmingsplan worden gepresenteerd waarop de bewoners van het gebied dan met hun zienswijzen zullen kunnen reageren.
Met het bestemmingsplan voor de woonwijken Noordwest is dat
geheel anders gegaan: Dat plan is er binnen een jaar doorheen
gejast, tegen alle oppositie in. In de laatste drie weken voorafgaand aan de vaststelling van het plan door de gemeenteraad, op
24 september 2009, zijn er nog razendsnel tientallen last-minute
wijzigingen in aangebracht door het gemeentelijke apparaat.

optreden. Dit vindt plaats in Theater de Luifel. Het Casca Koor is
nu ruim een jaar met elkaar aan
het zingen en heeft de smaak
flink te pakken. Ze zingen gewoon lekker een avondje, speciaal voor u, als afsluiting van het
jaar. Het swingende en enthousiaste koor heeft een repertoire
van Pop tot Gospel en van Soul
tot Jazz met verrassende arrangementen onder leiding van
een gedreven dirigent. Het Casca Koor Optreden is op woensdag 16 december om 20.00 uur,
in Theater de Luifel, Herenweg
96, Heemstede. Entree: 3,50 euro. Reserveren is noodzakelijk.
Foto: Geek Zwetsloot.

Bij die last-minute wijzigingen is het de bewoners van de woonwijken Noordwest bijvoorbeeld verboden om hun auto’s op hun
eigen erf te stallen. Tevens is het mogelijk gemaakt om een woning voortaan geheel te gebruiken voor de uitoefening van een
aan-huis-verbonden beroep. Het ontwerp-plan legde nog de beperking op dat voor zo’n beroepsuitoefening maximaal 40% van
het vloeroppervlak van de woning mocht worden gebruikt. En dat
percentage zou, volgens de door B&W opgestelde nota ter beantwoording van de ingebrachte zienswijzen, weer teruggebracht
worden tot slechts 25%, de strengere eis die in het vorige plan
werd gesteld. In werkelijkheid is dus echter het tegenovergestelde gebeurd!
Het zal, gezien de voorgeschiedenis en het voorgaande, geen verwondering wekken dat er tegen het nieuwe plan voor de woonwijken Noordwest beroep is ingesteld bij de Raad van State, door een
aantal burgers. En het zal evenmin verwondering wekken dat er bij
B&W al een eerste claim tot vergoeding van planschade is ingediend, ten bedrage van 75.000 euro. Dat is de waardedaling van
de betreffende woning ten gevolge van de in het nieuwe plan opgenomen mogelijkheid dat men door de zij- en achterburen wordt
ingebouwd, met aan- en bijgebouwen in hun achtertuinen die een
oppervlak van 70 m2 (7 bij 10 m) en een hoogte van 6 m (2 verdiepingen) mogen hebben en die zelfs – dankzij één van de lastminute wijzigingen - van dakkapellen mogen worden voorzien!
Mr ir Henk S.M. Kruijer
Van Slingelandtlaan 9, 2101 BP Heemstede
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Geronimo Stilton op de Kerstexpo in Museumkerstmarkt in Heemstede boerderij Jan Makkes
Heeft u de
mooiste Kersttuin?
Heemstede/Bennbroek - De
Heemsteder heeft iets met tuinen. Heemsteders reageerden
immers ‘en masse’ op de tuinenwedstrijd die de krant samen met De Oosteinde organiseerde deze zomer. En nu kunt u
weer met uw tuin de krant in, althans als uw tuin in kerstsfeer is
gebracht. De foto dient wel actueel te zijn. U kunt de foto mailen naar: redactie@heemsteder.
nl Vermeld wel uw adres.

Heemstede - Zondag 13 december van 14.00 tot 16.00 uur
is de beroemde muis Geronimo
Stilton bij boekhandel Blokker
op de kerstmarkt. Wie kent hem
niet, deze bijzondere, grappige,
nieuwsgierige en ondernemende muis? De boeken als Fantasia, Reis in de tijd, Schimmen in
het Schedelslot en ga zo maar
worden door iedereen verslonden. In de boeken leven we mee
met de avonturen van de beroemde muis en mediamagnaat
Geronimo Stilton en zijn dappere
jonge neef Benjamin Stilton.
Eigenlijk zou Geronimo niets liever doen dan zijn dagen rustig doorbrengen met lezen of
een potje schaken tegen Benjamin. Maar er is altijd wel een
avontuur dat om de hoek loert

en hen halsoversnuit meesleept
van Rokford naar de meest exotische plaatsen op aarde. Tijdens
hun avonturen krijgens
ze heel dikwijls het gezelschap
van neef Klem Stilton, en Geronimo’s zuster Thea, een onverschrokken reporter. Zet je dus
maar schrap voor de spannende, doldwaze avonturen van Geronimo, Benjamin en hun olijke
vriendenbende! Elke dag is een
avontuur, een nieuw verhaal dat
verteld moet worden!
Het is nu je kans hem te ontmoeten en met hem op de foto te gaan! Wanneer je komt
maak je ook nog kans op een
uniek promotiepakketje. Boekhandel Blokker, Binnenweg 138
te Heemstede. Tel. 023-5282472.
www.boekhandelblokker.nl

Kerstsamenzang Haarlemmer Olie
Heemstede - Op dinsdagochtend 15 december is er een
Kerstsamenzang met Gemengd
Koor Haarlemmer Olie in de
Pinksterkerk, Camplaan 18 te
Heemstede.
Op het programma staan diverse kerstliederen onder andere
uit Engeland, Amerika en Duits-

land, veelal uit een ver verleden.
Traditionele liederen zullen uiteraard ook worden gezongen,
waarbij het publiek zal worden
uitgenodigd om mee te zingen.
De samenzang wordt geleid
door de dirigent van het koor:
Leny van Schaik.
Na afloop is er nog gelegenheid

Traditie: Kerstsamenzang
Heemstede - Harmonie St. Michaël speelt de mooiste kerstmuziek tijdens de Kerstsamenzang
die zondag 20 december wordt
gehouden in de Bavokerk te
Heemstede. De muzikale leiding
is in handen van Wim van Duijn
en vokaal dubbelkwartet Cigale uit Velsen verleent zijn medewerking. Aanvang: 15.00 uur.
De kerstsamenzang is een echte
traditie. Elk jaar weer is de kerk
in kerstsfeer, Harmonie St. Michaël speelt de mooiste kerstmuziek. U kunt heerlijk meezingen met de bekende kerstliedjes en dubbelkwartet Cigale uit
Velsen zingt a capella prachtige
kerstsongs. Komt allen en neemt
anderen mee!
De toegang is vrij, deze kerstsa-

menzang wordt georganiseerd
in samenwerking met de Raad
van Kerken.
Harmonie St. Michaël bestaat dit
jaar 100 jaar! Wie meer wil weten over de harmonie en de activiteiten kijkt op www.stmichaelheemstede.nl
Cigale
Cigale is een groep met een
rijk verleden, gedreven zangers en zangeressen en een
muzikaal leider die de prachtige klankkleur weet te garanderen. De groep werd in 1981 in
de gemeente Velsen opgericht.
Sindsdien zijn er de nodige wisselingen geweest maar Cigale is
altijd een groep met een eigen
aard gebleven, bestaande uit 8
mensen die een uitdaging zien

om met elkaar na te praten onder het genot van heerlijke chocolademelk.
De samenzang is van 11.00 tot
12.00 uur. De kerk is open om
10.30 uur. De toegang is gratis maar bij de uitgang zal uw
vrijwillige bijdrage bijzonder op
prijs worden gesteld.
in samen mooie muziek brengen. Het repertoire van de groep
is breed. Originele en ontroerende nummers worden afgewisseld met up-tempo, opzwepende songs. Variërend van wereldmuziek tot popsongs, van traditionals tot Nederlandstalig. Soms
begeleid, maar vooral a capella.
De groep bestaat uit sopranen:
Rosalie Meulenkamp en Margriet van Kaam, alten: Belinda
Maagd en Marjolijn Houwing,
tenoren: Ed de Bruin en Kees
Giesbergen en bas: Arjan Odijk.
De muzikale leiding is in handen
van Han Bruinenberg.
Meer info: www.cigalevelsen.nl

Regio - Ook dit jaar is er weer
een kleurrijke kerstexpositie
van kunstschilder Jan Makkes
in Museumboerderij Jan Makkes. Van zaterdag 12 december tot en met zondag 3 januari
kan men dagelijks tussen 11.00
en 18.00 uur het bijzondere werk
van de overleden schilder bezichtigen. In de unieke Museumboerderij Jan Makkes is deze
dagen een feestelijke kerstsfeer
en krijgt men tevens een beeld
van het leven van Jan Makkes.
“Mijn opdracht als kunstenaar
in deze wereld heb ik volbracht.
Maar mijn talent neem ik mee
in eeuwigheid, terug naar mijn
schepper. Want hij is het die mij
beoordeelt.” Woorden van Jan
Makkes, geboren in 1935, overleden in 1999. Hij liet heel veel
prachtig werk na, waarvan veel
tijdens de kerstexpositie is terug
te zien. Jan Makkes schilderde
kleurrijke bloemarrangementen,
sfeervolle dorpjes, haventjes en
winterlandschappen. Jan Mak-

kes overschreed niet alleen met
zijn schilderwerk de landsgrenzen. Hij ontmoette gedurende
zijn leven veel beroemde mensen. Tijdens een bezoek aan de
Museumboerderij is daarom ook
een videopresentatie over het
leven en werken van Jan Makkes te zien. Tijdens de expositie is het boek ‘Jan Makkes.. een
gedreven kunstenaar’ te koop.
Op zondag 27 december zal vocaal ensemble Voce di Luna een
prachtig kerstconcert verzorgen.
Dit vocale kwintet brengt liederen uit de Engelse traditie, aangevuld met vocale klassiekers
van onder meer Bach, Händel en
Anita Kerr. Tussen 14.00 en 17.00
uur zullen zij diverse malen optreden.
De Museumboerderij van Jan
Makkes is te vinden aan Hofgeesterweg 22a in Velserbroek.
Parkeren kan volop op het
naastgelegen parkeerterrein van
VSV. De toegang tot de expositie is gratis.

Theatershow Merry X Mas!
Heemstede - Zondag 13 december speelt Merlijn Theaterprodukties de kerstshow MERRY-X-MAS! Een sprankelende
kerstshow propvol oude en nieuwe kerstnummers gebracht door
75 enthousiaste mensen van 645 jaar oud.
Ook zal het publiek alvast een
voorproefje krijgen van de musical: Een nieuw begin, gebaseerd
op de film Annie die in feb. zal
spelen in theater de Luifel.
Van elk verkocht kaartje van de
kerstshow - MERRY X MAS! gaat 1,50 euro rechtstreeks naar
de Stichting Twee Vaders. Stichting 2 vaders zijn Ron en Aad.
Zij vangen al 25 jaar pleegkinderen op. Momenteel hebben
Aad en Ron de dagelijkse zorg
voor 8 pleegkinderen in de leeftijd van 5 tot 23 jaar. Binnenkort
verhuizen ze naar een boerderij

met nog veel meer mogelijkheden. Naast hun eigen pleegkinderen, kunnen zij hier straks 14
kinderen tijdelijke opvang bieden. Rob en Marieke van Merlijn
Theaterprodukties zijn onder de
indruk van deze twee bijzondere
mensen. Van elk verkocht kaartje van de kerstshow - MERRY
X MAS! - gaat daarom 1,50 euro rechtstreeks naar de Stichting
Twee Vaders. Dat geld zal worden besteed aan de aanschaf en
het onderhoud van speeltoestellen, kleren en leuke uitjes voor
de kinderen. Een kerstshow door
kinderen voor kinderen!
Zondag 13 december, Theater de luifel Heemstede. Kaarten kosten 8,- reserveren via: info@merlijntheaterprodukties.nl
Shows om 13.00 uur- nog enkele kaarten en om 15.00 uur- uitverkocht.

Woensdagmiddagclub Kerstkaarten maken
Heemstede - Heb jij ook zo’n zin in Kerst? Gezellig met z’n
allen bij de Kerstboom? In deze tijd schrijven veel mensen
hun vrienden een Kerstkaart. Maak je vrienden ook blij met
een zelfgemaakt, lieve of leuke kerstkaart! Op woensdag
16 december gaan de kinderen zelf Kerstkaarten maken bij
de Woensdagmiddagclub. De woensdagmiddagclub is van
13.30-15.15 uur bij Casca in activiteitencentrum de Molenwerf, Molenwerfslaan 11, Heemstede. Kosten: 3,50 euro,
een kaart voor 10x kost 30,00 euro. Graag de kinderen per
keer van tevoren aanmelden: 023-5483828-1.
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Kunstgras zorgt voor vertekend beeld
Heemstede - Omdat er bij VEW
nog elke zaterdag gevoetbald
kan worden, ziet de competitie
er scheef uit. VEW-1 en –2 hebben minimaal twee wedstrijden
meer gespeeld dan de rest van
de ranglijst.

Koersballers
zoeken medespelers

Heemstede – Ze zijn er al jaren
aan verslingerd. Jo, Ellie, Jan, Wil,
Gerda, Wim en Bob rollen iedere maandagavond hun ballen zo
dicht mogelijk bij de Jack. Koersballen is hun lust en hun leven.
Ze vinden het een stuk gezelliger dan weer een avond voor de
televisie hangen. En ze blijven er
fit bij. Maar het zou de pret verhogen als er nog een paar leden
bijkomen. Er is nog ruimte voor
tenminste vijf medespelers.
Koersbal lijkt nog het meest
op het Engelse Lawn Bowls en
het Franse jeu de boules, maar
wordt binnen gespeeld. Voordeel van deze sport is dat het
door iedereen beoefend kan
worden. Jong en oud en mindervaliden kunnen ermee uit de
voeten. Er is geen grote fysieke
inspanning voor nodig. Op een
vlakke vloer ligt een uitgerolde
viltmat van 8 x 2 meter. Bedoe-

Het was weer een weekend
Heemstede-Amsterdam. VEW-2
begon om even over 12.00 uur
tegen AFC. Peter Klaver en Henk
Pijpers beginnen VEW-2 aardig
op de rails te krijgen. Na het gelijkspel van vorige week werd er
ook nu gelijk gespeeld tegen de
sterke gasten, 1-1.
Wat eerder genoemde heren wel
lukte, lukt de technische staf van
VEW niet om het eerste aan de
praat te krijgen. Kansloos werd

er verloren, 1-7. Zo’n uitslag
past eigenlijk niet in het VEWsysteem. Wim van Marsbergen
en Rob Neeskens moesten weer
aardig schuiven om een selectie
op de been te brengen. ‘s Morgens was er een jeugdwedstrijd
(op kunstgras). De C-1 speelde
2-2 tegen buurman RCH.
Het programma voor
12 december:
HBC-1- VEW-1
14.30 uur
Overbos-3- VEW-2 14.30 uur
VEW-3- ODIN
14.30 uur
Roda- VEW-4
14.30 uur
B’dorp-vet- VEW-vet 14.30 uur
VEW-b- BSM-b
10.30 uur
Vogelenzang-c-VEW-c 11.30 uur
Hoofdd.-e- VEW-e1 10.00 uur
KHFC-f- VEW-f
09.00 uur

Er wordt gespeeld door jongens en meisjes van circa 10
t/m 13 jaar. Ideaal voor kinderen die een paar seizoenen
hebben gespeeld tot beginnend competitie niveau.
Je geeft je als tweetal op en
per keer speel je naast een
enkel- ook samen een dubbelspel.

De VEW-agenda luidt:
• Vrijdag 11 december: vierde
ronde VEW-klaverjas competitie. Aanvang 20.00 uur
• Zaterdag 12 december: Kerststukjes maken met Martin
Schoone. Opgeven bij bloemisterij Harry, tel. 023-5478106.
• Woensdag 30 december: Het
jaarlijkse
Oliebollen-toernooi. In de Sporthal Groenendaal organiseert het jeugdbestuur van 16.00 tot 19.00 uur
dit jaarlijks terugkerend festijn.
De juiste indeling volgt.

ling is om de koersballen in de
richting van het doelballetje (de
Jack) te ‘koersen’. Dat heeft wel
even oefening nodig, want het
zwaartepunt van de ballen zit
niet helemaal in het midden. Met
een boogje linksom of rechtsom
gaan ze op hun doel af.
De leden van de maandagavondclub spelen het geliefde
balspel op de door Casca georganiseerde koersbalavond in
de Princehof aan de Glipperweg in Heemstede van 19.45 uur
tot 21.45 uur. Wie durft er? “De
mensen kunnen vrijblijvend kennis komen maken en een balletje
meespelen”, aldus clubleider Jan
Kulk. “Je zal zien dat het spelletje je niet meer loslaat!”
Voor meer informatie kunt u bellen met Casca: telefoon (023)
5483828 of mailen: info@casca.nl.

Manifestatie over wonen
Tenniscompetities bij in ‘nieuw’ Oud IJmuiden
T-line Cruquius

Regio – Sinds november
2009 is er naast de al jaren
bekende damescompetitie
een jeugdtenniscompetitie
gestart. Een nieuwe activiteit voor jongens en meisjes bij T-line in Cruquius.
Waar de damescompetitie
al jaren goed is bezet (alleen op donderdagmorgen
is er nog ruimte voor één
dubbel) is er nu vooral aandacht voor het uitbouwen
van de jeugdcompetitie.

Het jeugdprogramma is nog niet
compleet. De leiders worden gebeld als er wijzigingen zijn.

De jongens en meisjes spelen
in aparte poules en spelen per
keer 2 wedstrijden van 45 minuten. De wedstrijden worden
direct na elkaar gepland zodat
iedereen lekker 1,5 uur achter
elkaar door kan spelen.
Deelnemen aan de competitie is leuk. Je speelt een keertje extra én het is meteen goed
om ervaring op te doen door
het spelen van ‘echte wedstrijden’.
Alle uitslagen worden bijgehouden en alle deelnemers
kunnen deze, helemaal echt,
op internet terugzien.
Opgeven kan nog, vanaf 1 januari wordt er weer gespeeld
in nieuwe poules.
Voor extra informatie en aanmelden: Ga naar www.t-line.nl
/ tennis / competitie / jeugd

Regio - Met een informatieve
verkoopmanifestatie start op zaterdag 12 december de verkoop
van woningen van de gezichtsbepalende appartementengebouwen De Vrijheit en De Vreede in het nieuwe Oud IJmuiden.
De bijeenkomst vindt plaats van
11.00 tot 14.00 uur in het kerkje aan de Helmstraat 9 in Oud
IJmuiden. Gezien de scherpe
prijsstelling rekent woningcorporatie AWV Eigen Haard op een
grote toeloop van belangstellenden. Gegadigden kunnen hun
voorkeur kenbaar maken op een
inschrijfformulier dat tot uiterlijk
4 januari 17.00 uur kan worden
ingeleverd bij Bon& Breed Makelaardij. Toewijzing geschiedt
op basis van loting.
Naast 10 appartementen in de
vrije sector gaan op 12 december ook 41 Koopgarant-appartementen in de verkoop. Dat zijn
woningen die worden aangeboden tegen een sterk gereduceerde prijs en risicoverlagende voorwaarden, speciaal bedoeld voor starters en mensen

in de lagere en midden-inkomensgroepen die op deze wijze de stap kunnen zetten naar
een eigen woning. Prijzen, inclusief korting, van de Koopgarant-woningen in De Vrijheit en
De Vreede beginnen bij 102.800
euro vrij op naam. Vrije sectorappartementen zijn te koop vanaf 207.500 euro, eveneens vrij op
naam. De bouw begint nog deze maand; oplevering staat gepland voor juni 2011.
Voor de Koopgarant-appartementen gelden inkomenseisen
en voor de meeste is ook een
huisvestingsvergunning nodig.
Inschrijving voor de vrije sectorappartementen staat open voor
iedereen.
De beide woongebouwen van
AWV Eigen Haard maken deel
uit van een veelomvattend vernieuwingsplan voor het oudste, meest karakteristieke stukje IJmuiden. Het wordt in de
geest van hoe het vroeger was,
hersteld. Het historische, intieme stratenpatroon komt terug,
met prachtige, sfeervolle nieuw-

bouw. Nostalgisch van aard,
kleinschalig en uiterst gevarieerd. Met volop ruimte voor wonen, werken en recreëren.
De Vrijheit en De Vreede zijn de
eerste projecten die in uitvoering
worden genomen. De gebouwen
zijn vernoemd naar schepen met
een historie die nauw verbonden
is met IJmuiden en/of de NoordHollandse kust. Bijzonder is ook
het hoogste ‘pand’ van De Vrijheit. Deze tien verdiepingen hoge toren, met zijn karakteristieke
schuine dak, geeft het hele gebouw een bijzondere uitstraling
en fungeert tevens als ‘landmark’
van heel Nieuw Oud IJmuiden.
Bezoekers van de verkoopmanifestatie krijgen een zo realistisch
mogelijk beeld van zowel de gebouwen als de appartementen
zelf, en daarnaast van het totale plan voor Oud IJmuiden. In de
verkoopbrochures is alles thuis
nog eens rustig opnieuw te bekijken. Wie niet in de gelegenheid is om de manifestatie te
bezoeken, kan deze brochures
na de verkoopmanifestatie ook
aanvragen of ophalen bij Bon &
Breed Makelaardij, Zon Bastion
2 in Velserbroek. Zie ook www.
bon.nl.

Nieuws:
eemstede
H
e
z
e
d
In
itkijken

oru
kken en vo
• Terugbli
ndweer
ra
B
e
it
webs
• Nieuwe
n de weg
• Werk aa
enteraad
ring geme
• Vergade
nnen
lasting
• Bouwpla
parkeerbe
gsbesluit
in
ijz
w
n
a
•A
ent
• Evenem
ring Fiat
• Verwijde
besluiten
• Verkeers

I N F O R M AT I E

Heemstede

NIEUWS

V A N

D E

G E M E E N T E

H E E M S T E D E

-

9

D E C E M B E R

Naturalisatiedag
Heemstede
Word lid van HeemstedeConnect op Linkedin.
De community voor iedereen die geïnteresseerd is in de gemeente
Heemstede. Voor officieel gemeentenieuws, bijeenkomsten,
discussies en vacatures. En natuurlijk om te ‘connecten’ met
andere Heemstedenaren. Ga naar www.linkedin.com.

Wijzigingen inzameling
huishoudelijk afval 2010
Met ingang van 2010 verandert voor een
kleine groep huishoudens in Heemstede
het inzamelschema voor huishoudelijk
afval. Het is mogelijk dat de Meerlanden
uw afval op een andere dag ophaalt dan u
gewend bent. De volgende veranderingen
zijn met ingang van 2010 van toepassing:
- Voor gebruikers van rolemmers in de wijk
Vogelpark wordt maandag definitief de
vaste aanbieddag. Op maandagen wordt
hier restafval ingezameld in de oneven
weken en gft-afval in de even weken.
De eerste dag voor het aanbieden van
restafval in 2010 is maandag 4 januari.
- Voor woningen langs de oostzijde van de
Herenweg, in het gedeelte tussen Van
Merlenlaan tot Kennemeroord, verschuift
de dag voor het aanbieden van afval van
dinsdag naar donderdag. Op donderdagen wordt hier restafval ingezameld in
de even weken en gft-afval in de oneven
weken. De eerste dag voor het aanbieden
van restafval in 2010 is donderdag 7 januari.
- Bij de volgende straten in het Blekersvaartcomplex verandert de aanbieddag
van maandag naar dinsdag: Beelenlaan,
Blekersvaartweg, Burgemeester Van

Lennepweg,
Godfried
Bomanslaan,
Jan P. Strijboslaan, Jan Wiegmanlaan,
Laan van Dick Laan, Van der Horstlaan,
Van der Weidenlaan, Wasserij Annalaan.
Op dinsdagen wordt hier restafval ingezameld in de even weken en gft-afval
in de oneven weken. De eerste dag voor
het aanbieden van restafval in 2010 is
dinsdag 12 januari.
- Voor de volgende straten blijft de inzameldag gelijk, maar wisselt het type afval
dat in de betreffende week kan worden
aangeboden: Camplaan
tussen
Heemsteedse Dreef en Raadhuisplein,
Dr. P. Cuyperslaan, Havenstraat - tussen
Heemsteedse Dreef en Raadhuisstraat,
Hendrik de Keijserlaan, Jacob van
Campenstraat, Lieven de Keylaan,
Postlaan.
Op dinsdagen wordt hier restafval
ingezameld in de oneven weken en
gft-afval in de even weken. De eerste dag
voor het aanbieden van restafval in 2010
is dinsdag 5 januari.

Op 15 december is het nationale
naturalisatiedag. Ook in het Heemsteedse
raadhuis wordt op die dag gevierd dat 20
inwoners het afgelopen jaar officieel
het Nederlanderschap hebben verkregen.
Deze inwoners komen uit de Verenigde
Staten, Soedan, Irak, Afghanistan, Polen,
Frankrijk en Zuid-Afrika. Samen met hun
familieleden zijn zij uitgenodigd voor een
bijeenkomst in de Burgerzaal. Een bijeenkomst die is gericht op de betrokkenheid bij
Nederland, maar daarnaast ook is bedoeld
als culturele uitwisseling!
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HeemstedeMail
HeemstedeMail is de gratis berichtenservice van de gemeente. Word
abonnee via www.heemstede.nl
en ontvang periodiek een e-mailbericht met nieuws op maat van
de gemeente.

Gemeentegids
online?
www.heemstede.nl

Rond feestdagen

Gewijzigde openingstijden
gemeente en Loket
Heemstede
In verband met de feestdagen zijn de openingstijden van de gemeentelijke diensten en het
Loket Heemstede op de volgende dagen aangepast:
- de publieksafdelingen zijn op donderdag 24 december en donderdag 31 december
vanaf 15.00 uur gesloten.
- op vrijdag 25 december en vrijdag 1 januari zijn alle gemeentelijke afdelingen gesloten.
Op maandag 4 januari zijn de gemeentelijke afdelingen
vanaf 10.00 uur voor het publiek geopend.
Maandagavond 4 januari vanaf 19.30 uur bent
u uitgenodigd voor het nieuwjaarsfeest
van de gemeente in de
Burgerzaal van het raadhuis,
Raadhuisplein 1.

De hierboven genoemde wijzigingen vindt
u terug in de afvalkalender 2010 die eind
december 2009 huis aan huis wordt
verspreid.

Adresgegevens & openingstijden
Publieksbalie (voorheen burgerzaken)
Maandag tot en met woensdag van 08.30 - 17.00 uur, Donderdag van 08.30 - 19.30 uur, (tussen
17.00 - 19.30 uur: alléén voor reisdocumenten, rijbewijzen en uittreksels GBA/Burgelijke stand),
Vrijdag van 08.30 - 13.00 uur
Voor ondertrouw/partnerschapsregistratie, erkenning van (ongeboren) kinderen en naturalisatie
moet u vooraf eerst een afspraak maken.
Bouw- en Woningtoezicht (BWT)
Maandag t/m donderdag van 08.30 - 17.00 uur, Vrijdag van 08.30 - 13.00 uur
Op afspraak: de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag tot 13.00 uur) en donderdagavond tussen
17.00 - 19.30 uur.

Raadhuis: Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Telefoon (023) 548 58 68.
Fax (023) 548 57 00. E-mail: gemeente@heemstede.nl Website: www.heemstede.nl
Sociale Zaken
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur. Op afspraak: de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag
tot 13.00 uur)
Loket Heemstede
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur. Op afspraak: de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag tot
13.00 uur). U kunt ook een afspraak maken voor een huisbezoek.
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Terugblikken en vooruitkijken
Op donderdag 5 november stelde de
gemeenteraad, met enkele wijzigingen,
de begroting voor 2010 vast. In de
begroting staat waaraan het komend
jaar het beschikbare geld wordt uitgegeven. Het is de laatste begroting van
het huidige college van burgemeester
en wethouders (B&W). In maart kiest u
immers een nieuwe gemeenteraad en
komt er ook een nieuw college. In
HeemstedeNieuws gaan de collegeleden in op de verschillende onderdelen van de begroting. Daarbij blikken
ze ook terug op de collegeperiode
2006-2010.

Natuur en
bebouwing
Pieter van de Stadt

Groene gebieden
In de groene helft van de gemeente mag
geen nieuwe bebouwing komen. Dat staat
in het bestemmingsplan ‘Landgoederen
en groene gebieden’ dat de gemeenteraad
in 2007 unaniem heeft vastgesteld. “We
hebben hard gewerkt om dit gebied groen
te houden en groener te maken.
Natuurorganisaties hebben nauwkeurig de
flora en fauna in kaart gebracht. Als er in
het groene gebied iets wordt ontwikkeld,
dan houden we rekening met de planten
en dieren. Er komen bijvoorbeeld nieuwe

lichtmasten op Tennispark Groenendaal.
Nu weten we dat daar vleermuizen zitten.
Experts hebben daarnaar gekeken en
een jaar lang de vluchtroutes in kaart
gebracht. De verlichting wordt straks zo
aangelegd dat de vleermuizen er geen
last van hebben.”

Blij met nieuwbouw
In de andere helft van Heemstede zijn
relatief veel nieuwe bouwprojecten. Tot
vreugde van de wethouder zijn veel inwoners het eens met de nieuwbouw. Dat
is wel eens anders geweest. “Toen ik aantrad waren er zeer actieve bewonersgroepen die zich verzetten tegen bouwprojecten. Dat is nu heel anders en dat
heeft te maken met communicatie:
luisteren naar omwonenden, samen
kijken naar wat beter kan en eerlijk zijn
over wat niet kan. Soms moet je ook nee
zeggen, maar als het een onderbouwd
nee is, accepteren mensen dat. Neem
ons grootste bouwproject in de afgelopen
jaren, Vogelpark met 300 woningen. De
vorige gemeenteraad had het plan met
een minimale meerderheid goedgekeurd.
We hebben dit plan opengebroken en in
overleg met de buurtbewoners belangrijke
wijzigingen aangebracht. Nu is het plan
breed geaccepteerd, in de gemeenteraad
en in de buurt, en wonen de nieuwe
bewoners er met veel plezier.”
Inmiddels is het nieuwe raadhuis een feit.
“Ik ben er trots op dat dit gelukt is, binnen
de tijd en binnen het budget. Ook het
nieuwe raadhuis stuitte aanvankelijk op
verzet van omwonenden. Maar ook hier is
het tij gekeerd. De omwonenden zijn er nu
gelukkig mee en ik hoop dat alle inwoners
het gevoel hebben dat het raadhuis van
hen is.”

-
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Brandweer Kennemerland
Het regionaal Brandweerkorps Kennemerland bestaat sinds 1 juli 2008 en telt ruim
850 medewerkers. Door het samengaan
van plaatselijke korpsen is de efficiency
en slagkracht van de brandweer groter, en
daarmee de veiligheid van de burger.
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Voorheen werd brandweerhulp geboden
binnen de gemeentelijke grenzen. Nu worden de brandweereenheden ingezet die
het snelst ter plaatse kunnen zijn.
Brandweer Kennemerland is onderdeel
van de Veiligheidsregio Kennemerland
(VRK).

Werk aan de weg
Vrijheidsdreef
Vanaf vrijdag 4 december 2009 geldt op de Vrijheidsdreef een inrijverbod voor vrachtwagens.
Deze maatregel is ingesteld in verband met herstelwerkzaamheden aan de Vrijheidsbrug.
Het inrijverbod is met borden aangegeven.

César Francklaan, van Händellaan (toekomstige Jan van Gilselaan) tot
Schouwbroekerbrug
Tot medio december 2009 worden werkzaamheden uitgevoerd op de César Francklaan tussen
de Händellaan (toekomstige Jan van Gilselaan) en de Schouwbroekerbrug. Het werk bestaat uit
het herinrichten van de rijbanen, de realisatie van een middenberm, het aanplanten van nieuwe
bomen en het aanleggen van een toerit naar het Spaarne Ziekenhuis.
Tot 16 december 2009 vinden werkzaamheden plaats op het kruispunt César Francklaan-Johan
Wagenaarlaan. In deze werkfase is op de César Francklaan eenrichtingsverkeer ingesteld
in de richting van Haarlem-Schalkwijk. Autoverkeer vanuit Heemstede richting HaarlemSchalkwijk kan alleen rijden via de route Heemsteedse Dreef -> César Francklaan. Autoverkeer
vanuit Haarlem-Schalkwijk richting Heemstede wordt omgeleid via de Buitenrustbrug in Haarlem.
Omleidingsroutes zijn met bebording aangegeven. Fietsers tussen Heemstede en Schalkwijk
kunnen van de fietspaden gebruik blijven maken. Uitgebreide informatie over dit project vindt u via
www.heemstede.nl

Johan Wagenaarlaan
Tot 16 december 2009 is de Johan Wagenaarlaan tussen Bartoklaan en César Francklaan
afgesloten. Doorgaand autoverkeer vanuit de Johan Wagenaarlaan richting Haarlem-Schalkwijk
kan alleen rijden via de route Heemsteedse Dreef -> César Francklaan. Op de Heemsteedse
Dreef is een omleidingsroute aangegeven.
Fietsers tussen Heemstede en Haarlem-Schalkwijk kunnen van de fietspaden gebruik blijven
maken. Gedurende de afsluiting rijden de buslijnen 3 en 6 van Connexxion om via de Heemsteedse
Dreef en César Francklaan. De haltes op deze alternatieve route staan aangegeven bij de
bestaande bushaltes op de Johan Wagenaarlaan. Door de uitvoering van diverse aanpassingen
en herstelwerkzaamheden kan voor bestemmingsverkeer enige hinder ontstaan.

Molenwerfslaan, tussen huisnummers 3 en 9
Volgende week: wethouder Christa Kuiper
over de financiën

Nieuwe website
Brandweer Kennemerland
De nieuwe website van de Brandweer
Kennemerland is in de lucht! De nieuwe
website heeft dezelfde indeling als de
landelijke website (www.brandweer.nl).
Zo is de brandweer beter herkenbaar
en gemakkelijker vindbaar. Brandweer
Kennemerland heeft er voor gekozen om

H E E M S T E D E

mee te gaan met deze professionele
landelijke huisstijl. Een gedeelte van de
website is gevuld met algemene informatie.
Bijvoorbeeld alles over brandveiligheid in
huis of hoe klus je brandveilig. Informatie
uit regio Kennemerland heeft een eigen
plaats.

Tussen 7 en 11 december 2009 wordt de bestrating hersteld van de noordelijke rijbaan van de
Molenwerfslaan, tussen huisnummers 3 en 9. Verkeer vanaf de Cloosterweg richting de kruising
Molenwerfslaan/Laan van Insulinde kan gewoon van de zuidelijke rijbaan gebruik blijven maken.
Verkeer vanaf de Molenwerfslaan richting Cloosterweg wordt omgeleid via de Laan van Insulinde,
Achterweg en Wilhelminaplein. Deze omleidingsroute wordt met borden aangegeven.

Brabantlaan, tussen Provinciënlaan en Gelderlandlaan
Tot en met half december 2009 is het gedeelte van de Brabantlaan tussen Provinciënlaan en
Gelderlandlaan afgesloten voor alle verkeer. Het werk bestaat uit het vervangen van bestrating en
riolering, de aanleg van drainage en het vervangen of verplanten van laanbomen.

Aanleg brug Van den Eijndekade
Tot ongeveer mei 2010 geldt op de Van den Eijndekade eenrichtingsverkeer in verband met de
aanleg van een brug. Autoverkeer kan alleen vanaf de Heemsteedse Dreef de Van den Eijndekade
inrijden. Voor vrachtwagens geldt een inrijverbod. Voetgangers en fietsers kunnen gewoon in twee
richtingen van de weg gebruikmaken.

HeemstedeNieuws
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Bouwplannen

Meldpunt overlast

Aanvragen bouwvergunning

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

2009.257
2009.258
2009.259
2009.260

Gevaar en schade op straat
Bij het 'Meldpunt' overlast kunt u melding maken van gevaar en schade in de openbare
ruimte. Bijvoorbeeld over defecte straatverlichting, onderhoud aan wegen, rioolbeheer,
kapot straatmeubilair (banken en speeltoestellen) of het openbaar groen in Heemstede.
Meldingen worden in principe binnen één week afgehandeld.
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2009.261
2009.262

het uitbreiden van een woonhuis
het uitbreiden van de 1e verdieping
het uitbreiden van een woonhuis
het plaatsen van een dakdakkapel
op het voordakvlak
het verhogen van de nok
van het woonhuis
het uitbreiden van een woonhuis

- Beethovenlaan 47
- Valkenburgerlaan 4B
- Valkenburgerlaan 4B
- Laan van Rozenburg 36
- Huizingalaan 27
- Burgemeester van
Lennepweg 26

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

Melden via www.heemstede.nl
Geef uw melding bij voorkeur door via de website van de gemeente (www.heemstede.nl).
Dit garandeert een snelle en effectieve aanpak. Maak hiervoor gebruik van het
speciale meldformulier op de website (rubriek: Wonen en woonomgeving > Meldpunt
overlast). Wanneer u uw e-mailadres invult houden wij u op de hoogte van de afhandeling.
Indien u geen toegang heeft tot het internet, kunt u tijdens openingstijden ook het
meldnummer van de gemeente bellen: (023) - 548 57 62. Buiten deze tijden en in het weekeinde vindt doorschakeling plaats naar een telefoonbeantwoorder.

2009.934
2009.263

het verwijderen van asbest
het verwijderen van asbest

- Valkenburgerlaan 28
- Molenlaan 12

De bovenstaande aanvragen liggen vanaf 10 december 2009 op maandag tot en met
donderdag van 08.30 - 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de
afdeling Bouw- en Woningtoezicht (Raadhuisplein 1).

Verleende lichte bouwvergunningen (terinzagelegging vanaf 10
december 2009) en ontheffing bestemmingsplan
2009.207
het uitbreiden van een woonhuis
- Meer en Boslaan 7
2009.187
het uitbreiden van een woonhuis
- Johannes Vermeerstraat 36
De bovenstaande vergunningen liggen vanaf 10 december 2009 op maandag tot en met
donderdag van 08.30 - 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). Belanghebbenden kunnen tegen bovenstaande besluiten in beroep gaan bij de rechtbank. Een beroepschrift moet uiterlijk 21 januari
2010 worden ingediend. Zie kader.

Verleende reguliere bouwvergunningen (verzonden 4 december 2009)

Vergadering gemeenteraad
De gemeenteraad van Heemstede houdt een openbare vergadering op 16 december a.s.
om 20.00 uur in de Burgerzaal van het raadhuis. U bent van harte uitgenodigd hierbij
aanwezig te zijn.

2009.182
2009.223

Op www.heemstede.nl vindt u de stukken waarover de raad besluit. Alle stukken liggen ook
ter inzage in de ontvangsthal van het raadhuis. Meer weten? Neem contact op met de
raadsgriffie, telefoon (023) 548 56 46 of e-mail: raadsgriffier@heemstede.nl

24 uur per dag, 7 dagen per week, 365 dagen per jaar
www.heemstede.nl

- Linnaeushofpark
- Einthovenlaan 17

Verleende monumentenvergunning (verzonden 4 december 2009)
2009.183

Op de agenda:
- Vaststellen agenda raadsvergadering
- Vragenuur
- Benoeming bestuursleden Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland bespreekstuk
- Afvalstoffenverordening Heemstede 2010 - hamerstuk
- Destructieverordening Heemstede 2010 - hamerstuk
- Renovatie openbare verlichting 2010 - hamerstuk
- Belastingverordeningen 2010 - hamerstuk
- Controleprotocol accountantscontrole jaarrekening 2009 en 2010 - hamerstuk
- Vaststelling Verordening Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Heemstede
2009 - hamerstuk
- Lijst van mededelingen en ingekomen stukken
- Wat verder ter tafel komt

het bouwen van een ‘Zwitserse’ brug
het ombouwen van een garage
naar een woonruimte

het bouwen van een ‘Zwitserse’ brug

- Linnaeushofpark

Verleende sloopvergunningen (verzonden 4 december 2009)
2009.933

het verwijderen van asbesthoudende
schoorsteenmonden

2009.934

het verwijderen van asbest

- Dr. J.R. Thorbeckelaan 106,
Mr. A. Mackaystraat 11,
Dr. Schaepmanlaan 33, 47,
Troelstralaan 22
- Valkenburgerlaan 28

De bovenstaande vergunningen liggen vanaf 10 december 2009 op maandag tot en met
donderdag van 08.30 - 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling
Bouw- en Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). Belanghebbenden kunnen hiertegen bezwaar
maken. Zie kader.

Starten voorbereidingsprocedure bouwvergunning en
ontheffing bestemmingsplan (artikel 3.6 Wro)
2009.209

het bouwen van een konijnenen varkenshok

- Herenweg 5

Het verzoek ligt vanaf 10 december 2009 gedurende 6 weken op maandag tot en met
donderdag van 08.30 - 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de
afdeling Bouw- en Woningtoezicht aan het Raadhuisplein 1. Belanghebbenden kunnen hierover
zienswijzen aan de gemeente kenbaar maken. Voor nadere informatie over het verzoek kunt u
zich wenden tot M. Jansen van de afdeling Bouw- en Woningtoezicht, telefoon (023) 548 57 52.

HeemstedeNieuws
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Verkeersbesluiten

Voorweg:
verwijdering Fiat met Poolse sticker op voorruit

Op 31 mei 2007 heeft de gemeenteraad de ‘Startnotitie Herinrichting Binnenweg en
bestemmingsplan Centrum e.o.’ vastgesteld. Eén van de zaken die in de startnotitie zijn
vastgelegd is het invoeren van éénrichtingsverkeer op het noordelijke deel van de
Binnenweg. Het bijbehorende verkeersbesluit moest nog worden genomen door het college
van B&W. Dit is nu gedaan, vooruitlopend op de werkzaamheden van fase 2 van de
Binnenweg. Eventuele negatieve effecten voor de verkeerssituatie in de omliggende straten
worden ondervangen door het treffen van flankerende maatregelen: op de Lanckhorstlaan
voor de aansluiting met de Landzichtlaan wordt een rechtdoorgebod voor het verkeer uit
westelijke richting ingesteld, en op de Heemsteedse Dreef voor de aansluiting met de
Spaarnzichtlaan een rechtdoorgebod voor het verkeer uit noordelijke richting. Ook hiervoor
is het verkeersbesluit genomen.

Door de gemeentelijk opsporingsambtenaren van bureau Handhaving van de gemeente
Heemstede is - na melding van de politie - op de Voorweg ter hoogte van huisnummer 46
een auto zonder kentekenplaten en vrijwel zonder interieur aangetroffen. Het betreft een
blauwe Fiat met op de voorruit een Poolse sticker.

Binnenweg

De besluiten en bijbehorende stukken liggen vanaf 10 december 2009 gedurende zes
weken ter inzage. Tegen deze verkeersbesluiten kunt u binnen zes weken vanaf de dag na
de publicatiedatum bezwaar maken. Door het indienen van een bezwaar wordt dit besluit
niet opgeschort. Bij een spoedeisend belang kan degene die een bezwaarschrift heeft
ingediend een voorlopige voorziening vragen aan de president van de rechtbank,
sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Bij het indienen van een verzoek
om voorlopige voorziening moeten griffierechten worden betaald.

Op grond van artikel 5.1.4 van de Algemene plaatselijke verordening is het verboden een
voertuig dat rijtechnisch in onvoldoende staat van onderhoud en tevens in kennelijk
verwaarloosde toestand verkeert, op de weg te plaatsen of te hebben.
De betreffende auto is, mede in verband met de openbare orde en veiligheid (diverse
avonden molest aan de auto en aantrekkingskracht voor hangjongeren) op vrijdag
4 december jl. op grond van artikel 5:31 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht verwijderd
en opgeslagen.
De auto kan door de eigenaar binnen 13 weken na 10 december 2009 worden opgehaald
tegen betaling van de verwijderings- en opslagkosten.
Indien de auto binnen de termijn van 13 weken niet wordt opgehaald, zullen burgemeester
en wethouders overwegen de auto openbaar te verkopen dan wel te vernietigen.
Voor vragen kan contact worden opgenomen met bureau Handhaving van de gemeente
Heemstede op telefoonnummer (023) 548 56 30.

Gehandicaptenparkeerplaats
- Het aanwijzen van en het realiseren van een parkeerplaats voor de woning
Dr. N.G. Piersonstraat 16 als gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats ten behoeve
van de bewoners.
(verzonden 7 december 2009).
Het besluit ligt vanaf 10 december 2009 zes weken ter inzage.
U kunt hiertegen bezwaar maken. Door het indienen van een bezwaar wordt dit besluit niet
opgeschort. Bij een spoedeisend belang kan degene die een bezwaarschrift heeft
ingediend een voorlopige voorziening vragen aan de president van de rechtbank, sector
bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Bij het indienen van een verzoek om
voorlopige voorziening moeten griffierechten worden betaald.

Evenement
Op 3 december 2009 heeft de burgemeester besloten, op grond van artikelen 5.2.4. en
2.2.2. van de Algemene plaatselijke verordening, een vergunning te verlenen aan de
Winkeliersvereniging ‘Winkelcentrum Heemstede’ voor het houden van een kerstmarkt op
de Binnenweg en de Raadhuisstraat op zondag 13 december 2009 van 11.00 tot 17.00 uur.
Tevens is, overeenkomstig artikel 17 van de Wegenverkeerswet juncto artikel 34 van het
Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, toestemming gegeven het weggedeelte vanaf de kruising Raadhuisstraat/Provincienlaan tot de kruising Bronsteeweg/
Koediefslaan ten behoeve van de kerstmarkt af te sluiten tussen 09.00 en 19.00 uur.
Indien u meer informatie wenst kunt u contact opnemen met de afdeling Algemene &
Juridische Zaken, tel. (023) 548 56 07.

Ondergrondse glas- en papiercontainers
Wilhelminaplein tijdelijk weg
Op vrijdag 18 en zaterdag 19 december vindt op het Wilhelminaplein het evenement
Heemstede Jazz plaats.
In verband met de op- en afbouw van de feesttent worden de ondergrondse glas- en papiercontainers tijdelijk verwijderd. Van 15 tot en met 21 december 2009 kunt u uw glas en papier
brengen naar de containers op de Valkenburgerlaan-noord of Sportparklaan (grote parkeerplaats sportpark Groenendaal).

Aanwijzingsbesluit parkeerbelasting
Burgemeester en wethouders hebben in hun vergadering van 24 november 2009 het
aanwijzingsbesluit inzake betaald parkeren in de Raadhuisstraat/Binnenweg en omgeving
station Heemstede-Aerdenhout vastgesteld. In dit besluit is onder andere geregeld de
plaats waar, het tijdstip en de wijze waarop tegen betaling van de belasting, mag worden
geparkeerd.
Wanneer u meer wilt weten dan kunt u contact opnemen met Gemeentebelastingen
Kennemerland-Zuid, telefoon (023) 512 60 21. Het aanwijsbesluit, dat vanaf heden één
maand ter inzage ligt, kunt u inzien in het raadhuis van de gemeente Heemstede aan het
Raadhuisplein 1 of bij Gemeentebelastingen Kennemerland-Zuid aan de Bennebroekerlaan
5 te Bennebroek. Bij de gemeente Heemstede kunnen afschriften van het aanwijsbesluit
tegen betaling van leges worden aangevraagd.

Bezwaar maken of uw mening/zienswijze kenbaar maken
Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen een door de gemeente genomen besluit door binnen
zes weken na de verzenddatum, een gemotiveerd bezwaarschrift te richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Een bezwaar moet zijn ondertekend en zijn
voorzien van naam en adres, datum, een duidelijke verwijzing naar het besluit en de reden van bezwaar.
Over onderwerpen waarover nog geen beslissing is genomen kunt u in die gevallen waar dit is aangegeven uw zienswijze kenbaar maken. Richt hiertoe binnen de termijn van terinzagelegging, schriftelijk
uw reactie aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede.
Uw reactie zal bij de besluitvorming worden betrokken.
Meer weten?
Neem contact op met de gemeente, telefoon (023) 548 58 68 of e-mail: gemeente@heemstede.nl.

Beroep
U kunt, als u belanghebbende bent, op grond van de Algemene wet bestuursrecht beroep aantekenen bij
de rechtbank Haarlem wanneer u in een voorfase zienswijzen heeft ingediend of wanneer u niet
verweten kan worden geen zienswijzen te hebben ingediend. Richt uw beroepschrift binnen zes weken na
de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd aan: Rechtbank Haarlem, sector bestuursrecht,
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een beroepschrift moet zijn ondertekend en zijn voorzien van naam en
adres, datum, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt en de reden van beroep.
Bij het beroepschrift moet zo mogelijk een afschrift van het besluit waarop het geschil betrekking heeft,
worden overlegd.

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

