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Giovanni van Bronckhorst bij 
Nieuwjaarswedstrijd HFC
regio - Voor de 78e keer staat 
op 2 januari de traditionele 
Nieuwjaarswedstrijd tussen de 
ex-internationals en de Konink-
lijke HFC op het programma. Op 
de velden van HFC in Haarlem 
zal Giovanni van Bronckhorst, 
die 106 wedstrijden speelde voor 
Oranje, zijn debuut maken. De 
ex-internationals en de Konink-
lijke HFC trappen op 2 janua-
ri om 14.00 uur af op het sport-
park van de Koninklijke HFC te 
Haarlem. Namens de ex-inter-
nationals KNVB, die worden ge-
coacht door Sjaak Swart en Ben 

Wijnstekers, treden naast debu-
tant Giovanni van Bronckhorst, 
de volgende spelers aan: Wim 
Jonk, Orlando Trustfull, John van 
den Brom, Aron Winter, Ronald 
de Boer, Regi Blinker, Jean Paul 
van Gastel, Pierre van Hooijdonk, 
Pieter Huistra, Michel Kreek, 
Michael Mols, Arthur Numan, 
Martijn Reuser en Rob Witschge.

Het Sportpark van Koninklijke 
HFC vindt u aan de Emauslaan 
2 te Haarlem. Ieder is van harte 
welkom. Kijk ook op:
www.konhfc.nl 

Giften voor Smash, Pinguins en Zonnebloem

Meerlanden deelt uit 
heemstede - afval- en mi-
lieubedrijf ‘de meerlanden’ 
kreeg 160 aanvragen voor 
een bijdrage uit het meer-
landenfonds. Goede doe-
len en (sport-)verenigingen 
konden een project of activi-
teit aanmelden voor een bij-
drage uit het meerlanden-
fonds. afgelopen woensdag-
middag 22 december kregen 
de uitverkoren projecten op 
een feestelijke receptie bij de 
meerlanden in rijsenhout de 
cheques overhandigd. 

Heemsteedse wethouder Jur 
Botter mocht de cheques uitrei-
ken aan de Heemsteedse geluk-
kigen. 
Het mooie bedrag van 1.000 eu-
ro ging naar T.V. Smash, de ten-
nisvereniging voor mensen met 
een verstandelijke of kleine li-
chamelijke beperking. 
Honk- en softbalvereniging 
RCH-Pinguins prees zich geluk-
kig met 500 euro. En de Zonne-
bloem, regio Zuid-Kennemer-
land, toonde zich zeer content 
met de toegekende 1.500 euro: 
“De gasten van de Zonnebloem, 
die bijna allen kampen met ver-
lies van mobiliteit, komen met 

                                    Foto: Andrea van de Graaf (de Meerlanden).

dit strenge winterweer de deur 
niet uit”, aldus voorzitter Diane 
Martens. “Met deze bijdrage van 
het Meerlandenfonds kunnen in 
het nieuwe jaar maar liefst 250 
gasten van de Zonnebloem uit 
Heemstede, Zandvoort en Bloe-
mendaal gaan genieten van een 
heerlijke theatervoorstelling, lek-
ker een middagje uit!” 

Directeur van de Meerlanden, 
Ger de Jong (op de foto twee-
de van links), maakt aldus zijn 
woord meer dan waar: “Ook dit 
jaar wil de Meerlanden via goe-
de doelen en verenigingen iets 
doen voor de inwoners van de 
gemeenten waar wij zorgen voor 
een schone en duurzame leef- 
en werkomgeving”.

Deze foto van J. Drogendijk uit Heemstede laat zien wat onder een lekkende dakgoot voor moois kan ont-
staan... Heeft u ook een bijzondere foto gemaakt? Mail naar: redactie@heemsteder.nl 

 
 

IJskunst

 

v.d. Geest keurslager
Raadhuisstraat 94
tel. 528 64 17
Wim Kuijk keurslager
J. van Goyenstr. 24
tel. 528 90 00

100 gram

wijncervelaat
+ 100 gram

filet carpaccio
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Geopend van
16.00-22.00 uur
Dinsdag gesloten

STOMERIJ EN
WASSERIJ

depot
SIGAREN

SPECIAALZAAK
PAUL MANS

Zandvoortselaan 157
Heemstede

Tel. 023-5242809

Gewonden 
door gladheid
Kennemerland - Net voor en 
tijdens de kerstdagen was het 
door weersomstandigheden  
flink oppassen geblazen op de 
weg. Sneeuw en ijzel waren-
boosdoeners. In de regio Kenne-
merland vonden diverse onge-
vallen plaats. 

Daarbij viel blikschade te betreu-
ren en helaas raakten diverse 
mensen gewond. De politie had 
het er maar druk mee... Hier en 
daar waren de wegen echt spek-
glad. Op donderdag 23 decem-
ber rond 18.45 uur is een 51-jari-
ge vrouw uit Oude Wetering ge-
wond geraakt toen haar auto op 
de Lisserweg van de weg raakte. 
Zij is door een ambulance naar 
een ziekenhuis vervoerd. 

Diezelfde avond even na 22.30 
uur raakte een 22-jarige vrouw 
uit Alkmaar op de A9 ter hoogte 

van Spaarndam in de slip. Hierbij 
raakte de vrouw een ander voer-
tuig en kwam tot stilstand tegen 
de vangrail. 

De bestuurster is door de brand-
weer uit haar voertuig geknipt 
en overgebracht naar een zie-
kenhuis. De andere betrokken 
bestuurder raakte niet gewond. 
Vrijdagochtend 24 december 
omstreeks 07.45 uur is een per-
sonenauto op de IJweg in Zwa-
nenburg in botsing gekomen 
met een tractor die uit tegenge-
stelde richting kwam.

De bestuurder raakte hierbij 
zwaargewond en is, nadat de 
brandweer hem uit zijn voertuig 
heeft geknipt, overgebracht naar 
een ziekenhuis. 
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. Uw 
ingezonden brief dient echter 
ondertekend te zijn met naam 
en adres, telefoon of e-mail-
adres. De redactie behoudt het 
recht brieven in te korten of te 
weigeren.

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

WWW.HEEmsTEDEr.nl

van 1930
P2: Bijzonder Heemsteeds Nieuws

(redactie@heemsteder.nl)

Heemstede - Iris de Waard en Richella de Beer waren vorige 
week folders aan het wegbrengen toen zij deze ijspegel zagen 
hangen. Een van reuze formaat! Hij was haast niet te tillen lie-
ten ze weten. 
Foto: Pieter Coppens, Heemstede.

Super ijspegel

Heemstede – Van Theo Wes-
terveld uit Haarlem is deze 
oude foto, waarop het voet-
balelftal van de Jacobaschool 
is afgebeeld. Het is het jaar 
1957. Theo maakte ook deel uit 
van het team en staat op de 
foto. Een aantal namen weet 
hij nog op te noemen, maar de 
meeste niet.
Wie de ontbrekende namen 
weet kan contact met hem 
opnemen: Theo Westerveld, 
Sandenburg 211, 2036 PD 
Haarlem, tel. 023-5331444/ 
06-12687452.

Staand van links naar rechts: 
Jan Rotteveel, M. Hersma-H.K 
- J.V – M.B. Hurkend van links 
naar rechts:  J.L, Paul Kemp, 
Theo Westerveld – L.R - ?? - 
J.V.

Oude foto: voetbalelftal Jacobaschool 1957

Heemstede – Na het grote succes van twee jaar geleden 
wordt ook dit jaar een Oud & Nieuw feest in de Indische 
buurt georganiseerd. Ditmaal is de locatie de Celebesstraat, 
waar het feest in de avonduren plaatsvindt. Er is muziek,  
karaoke en champagne om klokslag 00.00 uur. Aanmelden 
voor het feest: feestcommisssie@live.com

Oud & Nieuw feest Indische buurt

Fietsen op de
Binnenweg tegen de richting in
De Binnenweg is een prachtige winkelstraat waar na de zomer 
éénrichting verkeer is ingevoerd. Fietsers fietsen nu aan twee kan-
ten wat in het algemeen een onbekende situatie is en veelvul-
dig problemen veroorzaakt. Ben benieuwd wanneer er een ern-
stig ongeluk plaatsvindt bij het uitparkeren aan de linkerkant ge-
zien in de rijrichting.
 
Sta je aan de linkerkant van de straat geparkeerd, dan ziet je de 
fietsers in de tegenrichting pas op het laatste ogenblik wanneer je 
achter een voertuig staat. Je bent dan al feitelijk aan het uitpar-
keren met de neus van je auto om weer deel te nemen aan de rij-
richting. Fietsers houden hier absoluut geen rekening mee en ver-
minderen geen snelheid mocht je ze opmerken bij het uitparkeren.

Na de herinrichting zijn er links en rechts in de rijrichting parkeer-
plaatsen gekomen en vanwege het bovenstaande is het mijn me-
ning dat dit een zeer gevaarlijke situatie oplevert!
 
Willem Luuk Nijdam, Grevelingen 36, Heemstede.

INGEZONDEN

Speciale gast tijdens kerst 
Elke avond zo om een uur 5 verschijnt de merel aan de keukendeur

van Noortje  in Bennebroek
Ze doet de deur open en de merel wipt naar binnen.
Hij weet zijn plaats op de krant bij de verwarming.

Hij krijgt een heerlijke maaltijd voorgeschoteld,
nee, niet met een glaasje wijn,

maar gewoon met een bakje water.
Dat is smullen!

De nacht breekt aan, maar de merel
wil niet naar buiten

Voor hem is het bij Noor een 4-sterren hotel
dus hij blijft lekker slapen

‘s morgens staat er weer een heerlijk ontbijt voor hem klaar
hij bedankt zijn gastvrouw en wipt weer naar buiten.

En wat zijn zijn laatste woorden?
“Tot vanavond “

 
(Geloof het of niet, dit is al een week zo aan de gang

en Noor hoopt, dat het de hele sneeuwtijd voort zal duren)
T. Surendonk
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Erik van Muiswinkel opent 
sporthal Coornhert Lyceum
Regio - Albert Strijker, voorzitter 
van het College van Bestuur van 
de Dunamare Onderwijsgroep, 
zelf ooit als conrector werkzaam 
geweest op het Coornhert Lyce-
um Haarlem zuid, zal op maan-
dag 3 januari om 15.00 uur de 
nieuwe sporthal officieel ope-
nen. 
Sportliefhebber en cabaretier 
Erik van Muiswinkel zal vervol-
gens met een humoristische 
noot de sporthal van het Coorn-
hert Lyceum in gebruik laten ne-
men.

Het Coornhert Lyceum kent al 
lange tijd een goede aanmel-
ding voor de brugklassen. Naast 
de bestaande sportaccommoda-
tie ontstond er behoefte aan een 
nieuwe sporthal. Na een gron-
dige renovatie van de bestaan-
de gymzalen is er in maart 2010 
gestart met de bouw van een 

sporthal die in directe verbinding 
staat met de school. De nieu-
we sporthal is volledig geoutil-
leerd en zal de Coornhert leerlin-
gen voorbereiden op een spor-
tieve toekomst. De rector van 
de school, Jan Zuelen, zelf een 
fervent sportliefhebber, is trots 
op deze gloednieuwe sportac-
commodatie en geeft aan dat 
hiermee een lang gekoesterde 
wens in vervulling is gegaan. Het 
Coornhert Lyceum kan nu, met 
vier sportzalen, naast muziek en 
cultuur ook met sport een pro-
fessioneel programma aanbie-
den.
De multifunctionele hal leent 
zich eveneens voor het afnemen 
van examens en het organiseren 
van schoolfeesten.
De opening van de sporthal zal 
in het licht staan van het nieuwe 
jaar, een terugblik, acrobatiek en 
een humoristische noot.

1-1-2 Daar pak je ook daders mee!
Regio - Bent u getuige van een 
inbraak of ziet u verdachte per-
sonen bij een woning of auto? 
Schroom dan niet om telefoon-
nummer 112 te bellen. Dat het 
alarmnummer 1-1-2 alleen is be-
doeld voor noodsituaties waarin 
levens op het spel staan is een 
misverstand. 
Onderzoek leert dat slechts één 
op de negen mensen die een 
misdrijf zien gebeuren, direct 
1-1-2 belt. Daar komt nog bij dat 
85% van de bij de politie gemel-

de criminaliteit direct of indirect 
wordt opgelost door heterdaad-
acties. Een goed en snel gebruik 
van 1-1-2 betekent meer ‘boe-
ven vangen’.  Veel mensen den-
ken dat 1-1-2 alleen bedoeld is 
voor noodgevallen, waarbij men-
senlevens in op het spel staan 
of bij grote branden terwijl het 
nummer juist bedoeld is in ge-
vallen waarin elke seconde telt. 
Een misdrijf op heterdaad is zo’n 
geval. Daarbij gaat het niet al-
leen om zware mishandelingen 

maar ook om bijvoorbeeld de 
diefstal van een fiets of de ver-
nieling van een wipkip in de lo-
kale speeltuin. Dus als u ziet dat 
iemand inbreekt, iets vernielt, 
steelt, of een ander strafbaar feit 
begaat, aarzel dan niet en bel di-
rect 1-1-2. Dit kan ook als u ziet 
dat iemand dronken achter het 
stuur stapt. Met een beschrijving 
van het misdrijf, de dader en de 
vluchtrichting kan de politie ra-
zendsnel in actie komen om de 
dader(s) te pakken.

Prullenbakken afgesloten 
wegens vuurwerkgevaar 
Regio - Rond de 
Oud&Nieuwviering sluit Afval-
verwerkingsbedrijf de Meerlan-
den prullenbakken en breng-
parkjes. Dit vanwege moge-
lijk brandgevaar door vuurwerk. 
Bovengrondse plastic contai-
ners worden weggehaald. De 
glasbakken kunt u wel gebrui-
ken. De Meerlanden stelt het 
zeer op prijs wanneer u oud pa-
pier en ander afval bewaart tot 
begin januari. In de eerste week 
van 2011 worden alle containers 
weer geopend of teruggeplaatst.

Vuurwerkresten
Vuurwerk hoort bij Oudjaar. 
Maar niet als ‘brandbom’ in 
containers. Ook ‘weigeraars’ 
op straat kunnen gevaar ople-
veren. Stel dat ze ontploffen in 
nieuwsgierige kinderhandjes. 
Wat de vuurwerkresten betreft: 
Zorg dat u vuurwerkresten met-
een opruimt en geef het net als 
gewoon huisvuil aan de Meer-
landen mee. Dat is wel zo veilig 
voor kinderen, wel zo goed voor 
het milieu én zo begint iedereen 
2011 met een schone straat!

VVD-kiezer wordt 
onrecht aangedaan
Reagerend op het artikel van de 
voorzitter van de VVD te Heem-
stede het volgende:
“Politici die niet verder kijken 
dan hun neus lang is”, een zin 
van ongeveer deze strekking in 
het bericht van de Heemsteder 
van 15 december jl.
Het gemeentebestuur van 
Heemstede moet al in een vroeg 
stadium op de hoogte zijn ge-
steld betreffende de werkzaam-
heden Wagenweg/Randweg, 
zoals het ook op hoogte is van 
de nieuwbouwplannen gebouw 
Houthof.
Op dat moment had het bestuur 
aan de bel moeten trekken en 
hun ‘visie’ –een rotonde met een 
aansluiting naar de Claus Slui-
terweg- op tafel moeten leggen.

Verder in het artikel: “maar deze 
misser is wederom een bewijs, 
dat de politiek in zijn daadwer-
kelijke besluitvorming nog ver 
afstaat van de invulling van al-
lerlei verkiezingsbeloften”.
In het verkiezingsprogramma 
van de VVD staat op nummer 9 
‘klein doch efficiënt bestuur 
(van 3 naar 2 wethouders)’, om 
vervolgens een bestuur te vor-
men met 3 wethouders. Als ver-
dediging werd aangevoerd, dat 
we niet weten hoeveel we ge-
kort gaan worden door Den 
Haag. Over invulling gesproken, 
ik voelde me toen genomen, met 
mij waarschijnlijk meerdere kie-
zers.
J. Kruyt, Orchideeënlaan 24, 
e-mail jkruyt@kpnplanet.nl

INGEZONDEN

Bouwplannen rond de 
haven van Heemstede
Heemstede - De projectont-
wikkelaar Havendreef BV heeft 
bij de gemeente Heemste-
de een verzoek ingediend om 
nieuwbouw te realiseren aan 
de noordzijde van de haven van 
Heemstede. Het gemeentebe-
stuur heeft er wel oren naar om 
het enigszins verpauperde ge-
bied opnieuw in te richten.

Wat is de bedoeling?
Het betreft het gebied aan de 
noordzijde van de haven. De 
panden langs het kanaal, dat 
naar de haven voert, verdwij-
nen. De bestaande woningen 
aan de Havenstraat blijven, ten-
zij de projectontwikkelaar ook 
deze woningen kan bemach-
tigen. Ook de vestiging van de 
Suzuki garage wordt geslo-
ten en gesloopt. Hiervoor in de 
plaats komt de nieuwe vesti-
ging van de dierenspeciaalzaak 
van Heems met dezelfde ingang 
waar nu de ingang van de ga-
rage is. Achter dit pand is nog 
ruimte voor woningen van 3 of 
4 bouwlagen en een parkeerkel-
der. Naast de laatste bestaande 
woning nr. 63 (richting kanaal) 
komt een weg en een gracht, 
zodat naar de oostzijde toe een 
eiland ontstaat omsloten door 
de Zandvaart, de gracht, het ka-
naal en de haven. Als eerste zal 
het voormalige Zilverenkruis ge-
bouw worden gesloopt. Op de-
ze plek maar dan meer richting 
de hoek van de haven zal een 
gebouw van zeven verdiepin-
gen komen met op de begane 
grond een horecavoorziening of 

misschien de bibliotheek. Daar-
boven appartementen. Op het 
binnenterrein van het eiland 
resteert een groot perceel dat 
wordt ingericht met woningen/
appartementen, horeca, kan-
toren en/of een maatschappe-
lijke bestemming. De gemeen-
te ziet graag dat het gehele ge-
bied een woon-, maatschappe-
lijke en een recreatieve functie 
krijgt. Er wordt aan gedacht de 
bibliotheek naar deze locatie te 
verplaatsen, waardoor het hui-
dige pand van de bibliotheek (in 
eigendom bij de gemeente) voor 
andere doeleinden kan worden 
aangewend.

Gevolgen voor de omgeving 
Voor dagrecreatie kunnen sche-
pen aanmeren in de haven en 
voor het gebied zou het aardig 
zijn als de horeca met terras-
sen aan de waterkant zou flore-
ren. Er zal ruim aandacht wor-
den besteed aan het groen.
De hoogte (+/- 25m) van de to-
ren op de hoek van de haven 
zal de meeste weerstand oproe-
pen in de omgeving. Die tot vier 
bouwlagen meer dan het hui-
dige Zilverenkruis gebouw zal 
van invloed zijn op het aanzien 
en het woongenot van de om-
geving.
De woningen aan de Johan Ver-
hulstlaan zullen er ook iets van 
gaan merken. Zij krijgen voor 
het eerst te maken met ach-
terburen, hoewel de Zandvaart 
beide gebieden scheidt. De be-
staande woningbouw langs de 
Dreef (van de haven tot aan de 

brug) hebben hun achtertuinen 
grenzend aan het plangebied. 
De huidige activiteiten op die 
plek zijn momenteel niet belas-
tend voor de bewoners, dit kan 
veranderen als alle plannen zijn 
gerealiseerd.

Verwachte oplevering 2014
Tot 27 januari 2011 bestaat er 
voor belanghebbenden de mo-
gelijkheid de plannen te bekij-
ken en een reactie te geven op 
de plannen. In de loop van het 
nieuwe jaar zal de gemeente-
raad besluiten of de plannen 
doorgang kunnen vinden. Er 
volgen nog momenten waarop 
burgers kunnen inspreken en 
hun zienswijze kenbaar kunnen 
maken. Verwacht wordt dat be-
gin 2012 de definitieve besluiten 
worden genomen en de bouw in 
de loop van dat jaar zal starten. 
De uiteindelijke oplevering zal 
rond 2014 zijn. Intussen doet de 
gemeente nog onderzoek naar 
de verkeerssituatie binnen het 
plangebied en worden de plan-
nen van de projectontwikkelaar 
getoetst aan de welstand en 
bouwcriteria. Vrijwel zeker zal 
de kademuur aan de noordzijde 
worden vervangen en de ont-
sluiting van het gebied worden 
ingevuld. Dit is een taak die de 
gemeente op zich zal nemen. 
Na de bouw rond het voorma-
lige Spaarneziekenhuis, het Van 
Lent terrein en het Watertoren-
plan  is dit het volgende groot-
schalige bouwproject in Heem-
stede. 
Eric van Westerloo.
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‘Bye bye werkkring, hoi hoi zinvolle toekomst’

CDA-Minisymposium over 
toekomst babyboomers

Boudi van Vlijmen, Els van der Weijer, Sjaak Struijf en Bram Rietveld.

Minisymposium 
Half november hield  het CDA 
Heemstede, de grootste CDA 
club in Zuid- Kennemerland, een 
minisymposium over de vrijetijd-
stoekomst van de babyboomer. 
In het panel zaten Sjaak Struijf, 
directeur Casca, Bram Rietveld, 
team manager Bibliotheek en 
Els van der Weijer, fractielid CDA 
Heemstede. Onder leiding van 
Boudi van Vlijmen, CDA Heem-
stede, werd stevig gediscussi-
eerd over de rol van de gemeen-
te voor deze grote groep, de 
middelen zijn immers schaars en 
keuzes onvermijdbaar. Bij wel-
zijnsondersteuning denken we 
direct aan de bibliotheek, Welzijn 
Ouderen Heemstede en Casca. 
Bram Rietveld zag al een groot 
verschil tussen een bibliotheek 
van tien jaar geleden en nu. Het 
zijn vooral de vrouwen die ge-
bruik maken van de uitleen. Veel 
mannen lezen geen boeken, de 
generatie die komt zal eerder 
zeggen:”wat biedt u aan”? Gaan 

ze er de intellectuele uitdagen 
zoeken? Sjaak Struijf van Casca 
heeft al een goede werkafstem-
ming met organisaties als Welzijn 
Ouderen, Pauwehof, Ouderen-
bonden en Loket. Ouderenbon-
den maken een groei door, om-
dat ze zich in toenemende mate 
ook bezig houden met aantrek-
kelijke aanbiedingen op produc-
ten en diensten als ziektekosten 
verzekering, zorg, reizen en ver-
voer. Ook Struijf ziet een groei in 
het aanbod van sociaal culturele 
activiteiten voor ouderen. Er zal 
meer vraag komen naar plekken 
waar de jongeren ouderen con-
tacten kunnen leggen, groepen 
kunnen vormen en ergens bij 
kunnen horen, ondanks de vele 
mogelijkheden die internet biedt. 
Hier kan Casca een voortrek-
kersrol in spelen. Men maakt zelf 
een keuze uit het totale aanbod, 
naar gelang de persoonlijke be-
hoefte en stijl. Er zal een onder-
scheid zijn tussen de vitale en de 
meer zorgafhankelijke ouderen, 

Heemstede – Wat zal babyboomers boeien als ze vanaf nu 
afscheid hebben genomen van hun actieve loopbaan? Dom-
melen in Benidorm? Drentenieren? Studeren? Een nieuwe 
loopbaan? Wie het weet mag het zeggen, maar de genera-
tie, geboren tussen 1948 tot 1955, die straks het pensioenpo-
dium bestijgt, weet zelf uitstekend de weg. Die is goed opge-
leid, kon meeprofiteren van de aardgasbaten, heeft een goede 
gezondheid en kan nog lang mee. Noem hem/haar niet oud 
met 65 jaar!

ook wel aangeduid met de der-
de en vierde levensfase. 
Het sociaal cultureel werk zal in 
toenemende mate geconfron-
teerd worden met vragen op ter-
reinen als mantelzorg, overge-
wicht, alcohol, seksualiteit en 
buurtbemiddeling. 
Ook voorlichting over huis-
vesting, arbeidsbemiddeling 
voor ouderen die nog aan de 
slag willen, vrijwilligerswerk 
via het Steunpunt Vrijwilligers-
werk, volkstuinen, hoger on-
derwijs en leesclubs zijn aan-
dachtspunten. Doel van het mi-
nisymposium was om een dis-
cussie op gang te brengen om 
gemeente en ouderenorgani-
saties te stimuleren om hier nu 
reeds aandacht aan te beste-
den. Over de komst van deze 
totaal andere generatie oude-
ren is nog nauwelijks nagedacht. 
Voor eenieder die hierin geïnte-
resseerd is, kan dit een moment 
zijn om mee te denken over de 
vrijetijdsbehoeften van de baby-
boomers die de komende jaren 
bye bye (moeten) zeggen tegen 
hun huidige werkkring en hoi hoi 
zeggen naar een mogelijk zinvol-
le toekomst.
Die mogelijkheid biedt het CDA 
Heemstede op zijn vernieuwde 
website www.cdaheemstede.nl 
en klik op discussies. 
Ton van den Brink

Foto: Theo Hanegraaf

In Theater de Luifel:
‘Veronica besluit te sterven’
Heemstede - Veronika is jong, 
mooi, intelligent en…wil dood. 
Ze neemt een overdosis slaap-
pillen en wordt vervolgens wak-
ker in een psychiatrische inrich-
ting. Daar ontdekt ze dat ze niet 
per se dood wil maar ‘gewoon’ 
een ander leven. Juist dan hoort 
ze dat ze binnen een week zal 
sterven. Haar hart is door de pil-
len onherstelbaar beschadigd. 
Wat kan Dr. Igor nog voor haar 
betekenen? En wat moet ze met 
haar gevoelens voor de schizo-
frene Eduard?
Durft ze nog iets van het leven 
te maken, nu het eigenlijk te laat 
is? ‘Veronika besluit te sterven’ is 
een pleidooi voor de onrust en 
tegen de schijndood. 
Totaaltheater dat met intens 
spel, rauwe muziek en explosie-
ve dans niet een beetje prikkelt, 
maar rake klappen uitdeelt. Een 
theatertrip ‘on Prozac’.
Monique kreeg persoonlijke 
toestemming van de wereldbe-
roemde schrijver Paulo Coelho 
(o.a. ‘De Alchemist’, ‘Elf minu-
ten’) om zijn roman te bewerken 
tot deze theatervoorstelling. Ze 
speelde o.a. in de tv-serie Zoop, 
ONM en in de speelfilm Lover-
boy. ,Het is de eerste eigen voor-
stelling die Monique produceert 
vanuit White Rabbit Theater. 

Info
Vrijdag 7 januari is de voorstel-
ling te zien in Theater de Lui-
fel,  Herenweg 96 in Heemstede. 
Aanvang: 20.15 uur. De entree is 
17,50 euro. CJP/65+ 16,50 euro. 
Kaartverkoop van maandag t/m 
vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur en 
45 minuten voor aanvang.
Telefonisch reserveren via thea-
terlijn: (023) 548 38 38. 

Oud & Nieuw Bavo Herenweg
Heemstede – Op vrijdag 31 de-
cember, Oudjaarsdag, dienst om 
19.00 uur met P. Visser. Mmv 
Harmonie St. Michael. Zaterdag 
1 januari, Nieuwjaarsdag, euch. 

Viering J. Vanderstadt en P. Vis-
ser, samenzang. Zondag 2 ja-
nuari, 10u. Euch. Viering met J. 
Vanderstadt en P. Visser. Mmv 
Bavokoor. Koffiedrinken.

Oud & Nieuw Hemelvaartskerk 
Valkenburgerplein
Heemstede – Op vrijdag 31 de-
cember, Oudjaarsdag, dienst om 
19u. Euch. Viering met samen-
zang. Zaterdag 1 januari, Nieuw-
jaarsdag, 9u. Euch. Viering. Om 

10.30u. Plechtige hoogmis met 
Parochiekoor. Zondag 2 januari 
om 9u. Euch. Viering. Om 10.30u. 
Plechtige hoogmis met Paro-
chiekoor. Koffiedrinken.

Kerkdiensten Protestantse 
Gemeente Heemstede

Heemstede – Op vrijdag 31 
december, Oudjaar, in de Ou-
de Kerk: 19.30 uur. ds. Pieter 
Terpstra. Pinksterkerk: geen 
dienst.
Zondag 2 januari 2011: Pink-

sterkerk: 10.00 u. ds. Arie Mo-
lendijk, Kinder Anders-dienst, 
Spiegeltent en Reflection, en 
crèche. Kennemerduin: geen 
dienst.
Oude kerk: geen dienst.

Vroege fiets- 
controle
Heemstede - Donderdag 23 
december jl heeft de politie ge-
controleerd op fietsverlich-
ting bij het NS-station Aerden-
hout/Heemstede. Dat gebeur-
de om 07.30 uur.  . Vier fietsers 
werden bekeurd omdat zij zon-
der goedwerkende fietsverlich-
ting op de weg reden. De politie 
wil benadrukken dat het voor de 
verkeersveiligheid van groot be-
lang is dat fietsers goed verlicht 
de weg op gaan. Zeker in deze 
donkere dagen. 
 

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.

Dichtstorten

Kerst- en 
nieuwjaarswens

Als de kersttijd er aan gaat komen
Geloof ik weer in al mijn dromen

Gaan engelen weer bestaan
Ook als ze zonder vleugels gaan

Lijkt de kans op vrede weer dichtbij 
Geloof ik zelfs in een liefde voor mij 

Omringd door warmte de Kerstdagen in
Is Nieuwjaar de kans op een nieuw begin 
Geef de ander wat je zelf wilt ontvangen

Met veel liefde en vol verlangen 
Geluk, liefde, gezondheid is wat ik iedereen wens

En respect voor elkaar, respect van mens tot mens

Monique Philippo
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Per bril 1 euro naar oogzorg 
Vuurwerkbrillen te koop 
in Spaarne Ziekenhuis

Elk jaar hebben oogartsen het 
druk tijdens de jaarwisseling. 
Bij het Spaarne Ziekenhuis ko-

Regio - De oogartsen van het 
Spaarne Ziekenhuis voeren 
actie om veilig om te gaan 
met vuurwerk. Want elk jaar 
weer komen er rond Oud en 
Nieuw mensen met oogletsel 
door vuurwerk bij de spoed-
eisende hulp terecht. Voor-
komen is beter dan genezen. 
Daarom zijn er bij de apo-

‘Thundershirt’ geeft kalmerend effect
Stressvrij Oud&Nieuw voor de hond
Regio – De laatste week voor 
Oud en Nieuw breekt aan. Op 
straat wordt jammergenoeg af 
en toe al met vuurwerk geëxpe-
rimenteerd. Het is bekend dat 
honden vaak in paniek raken 
door vuurwerk, ze associeren 
dit geknal met onweer en blik-
sem. Vooral zenuwachtige hon-
den reageren er heel sterk op. 
Nog te vaak wordt er een kalme-
ringsmiddel geadviseerd voor de 
hond maar dit kan bijwerkingen 
geven en soms de geluidsgevoe-
ligheid versterken.
Het bedrijf Altranet heeft een 
diervriendelijk alternatief op de 
markt gezet afkomstig uit de 
Verenigde Staten: het Thunder-
shirt. Dit hulpmiddel oefent een 
zachte druk uit op de hond dat er 
voor zorgt dat honden die ang-
stig, agressief of overgestimu-
leerd zijn, zich kunnen ontspan-
nen.

Wat is het Thundershirt?
Dit innovatieve hondenartikel is 
afkomstig uit de Verenigde Sta-
ten en is daar enthousiast ont-
vangen door o.a. particuliere 
hondenbezitters, dierenartsen 
en beheerders van hondenken-
nels. Het Thundershirt bestaat 
uit zacht en elastisch materiaal. 

Het aantrekken van het Thun-
dershirt is eenvoudig en gebrui-
kersvriendelijk.

Het Thundershirt wordt beves-
tigd over de rug van de hond en 
vastgemaakt bij de borst en on-
derkant van de buik. De stevige 
velcrosluiting (klittenband) zorgt 
dat het toe te passen is op zowel 
grote als kleine formaat honden.

Uniek 
Het doel achter het Thunder-
shirt heeft te maken met hetzelf-

de doel dat inbakeren voor ba-
by’s heeft: geborgenheid voe-
len. Honden die onrustig en ang-
stig worden in bepaalde situa-
ties, hebben baat bij de constan-
te druk van de strakke stof. Het 
heeft een kalmerend effect. Vaak 
werkt het al bij de eerste keer.

Alt ranet
Altranet is importeur en groot-
handel van innovatieve produc-
ten voor de hond.

–––Sinds 1992 is zij actief op de 
Nederlandse markt. Altranet is 
bekend geworden met de Sprin-
ger, de speciale beugel voor aan 
de fiets om de hond mee uit fiet-
sen te nemen.

De focus en kracht van Altranet 
ligt op het gebied van innova-
tieve, unieke en zeer functione-
le producten voor de hond. Pro-

Vuurwerkcampagne 
Halt van start
Regio - De vuurwerkperiode 
is weer van start gegaan. HALT 
besteedt in alle gemeenten van 
Kennemerland aandacht aan het 
voorkomen van overlast door en 
veilig om gaan met vuurwerk. 
Eind november en in december 
zijn groepen 8 van diverse scho-
len bezocht door Halt-medewer-
kers, die daar voorlichting over 
vuurwerk gaven.

De leerlingen hebben een film 
gezien en kregen een vuurwerk-
boekje, dat elk jaar wordt uitge-
geven door HALT. Samen met 
de leerlingen is ingegaan op 
de vuurwerkthema’s als veilig-
heid, vernieling, overlast, slacht-
offers, wetten en regels.  Voor 
het voortgezet onderwijs zijn er 
zogenaamde boemerang kaar-
ten die tevens ingaan op  over-
last, illegaal vuurwerk en het te 
vroeg afsteken van het knal- en 
sierwerk. De website www.halt-
kennemerland.nl biedt tevens 
genoeg informatie over vuur-
werk. HALT wijst ook ouders op 
hun rol als opvoeder. Het is goed 

om heldere afspraken te maken 
tussen ouders en kinderen over 
het gebruik van vuurwerk. Af-
spraken  over de plaats waar het 
vuurwerk in huis bewaard wordt, 
wanneer en met wie het wordt 
afgestoken en de consequenties 
als hij of zij  zich niet aan de af-
spraken houdt. Voor kinderen en 
jongeren is het goed duidelijk-
heid te verschaffen.

Ouders moeten het zelf het goe-
de voorbeeld geven: koop legaal 
vuurwerk in een erkende vuur-
werkwinkel, houd u aan de ‘af-
steek’tijden en ruim samen met 
uw kind en de buren de vuur-
werkresten op. Wanneer de po-
litie het kind of de jongere aan-
houdt krijgt hij of zij een verwij-
zing naar HALT waar de ouders 
toestemming voor moeten ge-
ven. Bij HALT krijgt de jonge-
re een werk- en/of leerstraf, de 
eventuele schade moet vergoed 
worden en excuus moet worden 
aangeboden.
Op de website www.haltkenne-
merland.nl staat alle informatie.  

Nieuw bij firma Heems:

Terrariums voor 
tropische pijl-gifkikkers
Heemstede - Aan het uitge-
breide assortiment van de fir-
ma Heems is een nieuwe afde-
ling toegevoegd met alles wat 
te maken heeft met het houden 
van tropische pijlgifkikkers. Het 
uitgebreide assortiment aan ter-
rariums en benodigdheden van 
het Duitse merk Exo-Terra is in 
het assortiment opgenomen. 
Naast een showterrarium van 90 
x 60 x 45 cm zijn er in de aqua-
riumafdeling ook 9 kikkerterra-
riums ingericht met de diverse 
soorten tropische kikkers. Hier 
kunt u zien wat er allemaal mo-
gelijk is om tropische pijlgifkik-
kers thuis te kunnen houden.
In de winkel staan diverse mo-
dellen kikkerterrariums, die 
makkelijk, plug and play, zijn in 
te richten met alle benodigde 
toebehoren. Naast de huisves-
ting voor de kikkers zijn er ook 
de overige benodigdheden zo-
als bodembedekking, bodem-
verwarming, thermometers en 
hygrometers, basic misting sy-

stemen, achterwanden, osmose 
apparaten, verlichting, voor de 
doe het zelfver div. onderdelen 
om de verstuivers optimaal te la-
ten functioneren en het voedsel 
voor deze dieren. Ook de plan-
ten voor de kikkerterrariums zijn 
uit voorraad leverbaar en na-
tuurlijk ook de voeding zoals 
fruitvliegen en springstaartjes. 
Pijlgifkikkers (Dendrobatidae) 
zijn de laatste jaren bijzon-
der populair geworden. Dat is 
op zich niet verwonderlijk. Het 
zijn dagactieve, fraai gekleurde, 
klein blijvende kikkertjes. Vele 
kunnen prachtige fluitende ge-
luiden maken. Pijlgifkikkers ko-
men aan hun naam doordat 
Zuid-Amerikaanse indianen het 
gif van deze kikkers gebruiken 
om de pijlen voor hun blaaspij-
pen mee te bewerken voor de 
jacht. Er zijn inmiddels zo’n 65 
soorten pijlgifkikkers beschre-
ven. Pijlgifkikkers zijn niet ge-
vaarlijk voor de mens. Slechts 
wanneer het gif van deze kik-

ducten waarmee het eenvoudi-
ger en leuker is om een hond te 
hebben, om een hond mee op 
pad te nemen of te trainen. Mer-
ken als Petsafe, Weitech, Sprin-
ger en Body Cooler zijn voor-

beelden uit het assortiment.
Altranet levert aan zelfstandige 
dierenspeciaalzaken en ketens 
zoals Faunaland, Discus, Dobey, 
Dierallin, Pet’s Place en Jumpers. 
Zie ook www.altranet.nl

kers rechtstreeks in het bloed te-
recht zou komen (wondjes) dan 
zou dit irritatie en zelfs ontste-
kingen en koorts kunnen veroor-
zaken. Was na het beetpakken 
van pijlgifkikkers voor alle zeker-
heid toch even de handen.
Pijlgifkikkers komen uit de tro-
pische, vochtige regenwouden 
van Zuid- en Midden-Amerika. 
Ze komen voor op plaatsen waar 
het hele jaar door een betrek-
kelijk constant klimaat heerst 
en waar een enorm aanbod aan 
kleine insecten beschikbaar is. 
De temperaturen in hun bioto-
pen schommelen meestal tus-
sen de 20 en 30 graden Celsius 
en een luchtvochtigheid tussen 
de 80% en 100%. In de komen-
de weken/maanden wordt het 
assortiment verder uitgebreid tot 
een volledige pijlgifkikkers terra-
riumafdeling.
U vindt HEEMS sinds 1822 aan 
de Kanaalweg 7 in Heemstede. 
www.heems.nl

theek van het Spaarne Zie-
kenhuis FireGoogs vuurwerk-
brillen te koop. Er zijn brillen 
voor kinderen en voor vol-
wassenen. Ze kosten 3,95 eu-
ro per stuk.

men er jaarlijks zo’n tien tot vijf-
tien patiënten met oogletsel bij 
de spoedeisende hulp. Het risi-
co op blijvende oogschade door 
vuurwerk is veel groter dan door 
bijvoorbeeld een auto-onge-
luk. Vaak ook gaat het om men-
sen die niet zelf vuurwerk af-
steken, maar omstanders die 
staan te kijken. Een vuurwerkbril 
is dus ook voor hen zinvol. De 
vuurwerkbrillen worden zonder 
winstoogmerk verkocht.
Het ziekenhuis schenkt per ver-
kochte bril 1 euro aan ‘Dark & 
Light Blind Care’, die zich inzet 
voor betere oogzorg in Azië en 
Afrika.
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Kerstviering Protestantse Gemeente: 
zang, declamatie en ontmoeting
Heemstede - De kerstviering 
voor ouderen van de Protestant-
se Gemeente van Heemstede 
vond dit jaar op dinsdagmorgen 
21 december j.l. plaats. Evenals 
vorig jaar weer in de Pinkster-
kerk aan het Camplaan. Het was 
een kerstfeest dat klonk als een 
klok. 
De sneeuw en de gladheid zorg-
den ervoor dat de deelname iets 
minder was dan anders, toch 
waren er 65 mensen aanwezig.
Er is gezongen en gedecla-

meerd, maar wat eigenlijk het 
belangrijkste was dat ouderen 
elkaar weer even konden be-
groeten en samen kerstfeest 
konden vieren. Predikant Pie-
ter Terpstrat vertelde over hoop. 
“Als er veel wegvalt waar wij in 
geloven is het juist de hoop die 
vertrouwen en vrede kan her-
stellen en brengen.” Ook werd 
geluisterd naar de mooie woor-
den van Tsjechisch schrijver en 
politicus. Vraclav Havel over 
Hoop.

De bekende sopraan Wieke 
Ubels bracht daarna oud-Ne-
derlandse, Engelse en Frans-
talige kerstliederen ten geho-
re. Kortom het was een prach-
tig feest. 
De versnapering die door de di-
aconie aan de aanwezigen werd 
uitgedeeld, vond dit jaar ook zijn 
weg naar de verzorgingshuizen 
in Heemstede, 500 stuks kwa-
men zo op hun plaats van be-
stemming en die werden overal 
zeer gewaardeerd.

Opening op 4 januari
Nieuwe ontmoetingsplek voor 
senioren in de Provinciënwijk 
Heemstede - Het wordt een 
feestje, de opening van de ont-
moetingsruimte in de Provin-
ciënwijk op dinsdag 4 janua-
ri. Om 10.00 uur die dag zal de 
ontmoetingsplek voor senioren 
worden geopend in de Provi-
ciënwijk. Vooral bij bewoners uit 
de flat Roodmus bestond al ja-
ren behoefte aan een plek waar 
zij gezellig bij elkaar kunnen ko-
men. Om bijvoorbeeld een kop-
je koffie of thee te drinken, een 
spelletje te doen of gewoon een 
praatje te maken. Elan Wonen 
komt graag aan deze wens te-
gemoet. Daarom heeft zij de 
bewoners in contact gebracht 
met de Buitenschoolse Opvang 
(BSO) Club Bambino, die haar 
ruimte voor twee ochtenden in 
de week beschikbaar stelt.
De ruimte bevindt zich in de on-
derbouw van de flat Geelgors. 
Met BSO Club Bambino zijn af-
spraken gemaakt over het ge-
bruik ervan. De kinderen komen 
pas in de middag naar de BSO; 
een ideale plek dus om in de 
ochtenden gebruik van te ma-
ken. Daarom zijn de dinsdag – 
en de donderdagochtend straks 
gereserveerd voor senioren uit 
de buurt.

Huiskamer
Vanaf 4 januari toveren enthou-
siaste senioren, met een beetje 
hulp van huismeester Alexandar 
Petrovic van Elan Wonen, de 
ruimte op dinsdag- en donder-
dagochtend van 10.00 - 12.00 
uur om tot een knusse ‘huiska-

mer’. Natuurlijk willen de bewo-
ners dat de ruimte die ochten-
den echt hun plekje wordt. Met 
behulp van het door Elan Wo-
nen beschikbaar gestelde wijk-
budget hebben zij daarom van 
alles aangeschaft. Tafels, stoe-
len, kopjes en schoteltjes, maar 
ook het welbekende Rummikub, 
een sjoelbak en speelkaarten. 
Een van de initiatiefnemers ver-
telt: “We hebben opklaptafels en 
stoelen die we kunnen stapelen 
gekocht. Die zijn makkelijk op 
te bergen. Door goed te zoeken 
hebben we de spullen voor een 
heel leuk prijsje kunnen kopen!”

Feestje
De bewoners willen de inge-
bruikname van hun ontmoe-
tingsplek niet zomaar voor-
bij laten gaan. Tijd dus voor 
een feestje. “Ik hoop dat er veel 
mensen komen”, zegt de heer 
Driessen, een bewoner van de 
flat Roodmus. “We doen er in ie-
der geval alles aan om de ope-
ning te promoten. Ongeveer een 
week voor de opening doen we 
een brief in brievenbus van al-
le bewoners in Roodmus, zodat 
het nog vers in hun geheugen 
zit. En als mijn dochter op tijd 
beter is, zorgt zij voor een mooie 
uitnodiging die we op een aan-
tal plekken in de flat op kunnen 
hangen.”
Buurtbewoners en andere geïn-
teresseerden zijn van harte wel-
kom om een kijkje te komen ne-
men. Vanaf 10.00 uur staan kof-
fie en thee klaar.Heemsteeds Philharmonisch 

Orkest speelt in Zandvoort
Regio - Op zondag 9 januari 
treedt het Heemsteeds Philhar-
monisch Orkest, o.l.v. Dick Ver-
hoef, op in Zandvoort. Dat ge-
beurt in de Protestantse kerk 
aan het Kerkplein 1 in de bad-
plaats. Het concert gaat van 
start om 15.00 uur, maar de kerk 
is al een half uur eerder open.

Medewerking verlenen hoornis-
ten Ward Assmann, Marcel Hel-
mer, Christiaan Beumer en Ar-
jan van der Merwe. Toegang be-
draagt 5,00 euro. Op het pro-
gramma staan onder meer wer-
ken van Antonin Dvorák, Robert 
Schumann en Fons Merkies.
	
Heemsteeds	Philharmonisch
Het orkest speelde Mahler in het 
Amsterdamse Concertgebouw, 
begeleidde Laura Fygi bij jaz-
zy chansons en maakte viermaal 
een concertreis naar Japan, waar 
het in de grote concertzalen van 
o.a. Osaka, Kyoto en Kobe speel-
de. Het Heemsteeds Philharmo-
nisch Orkest (opgericht in 1966 
door Iman Soeteman als Heem-
steeds Kamerorkest) is een vol-
ledig symfonieorkest met gedre-
ven musici die graag in orkest-

Culturele Kring Bennebroek 
Een boeiende expeditie 
van Pygmeeën in Afrika
Bennebroek - Op woensdag 12 
januari neemt de heer Van der 
Aar u mee op een boeiende ex-
peditie naar Afrika. Deze pre-
sentatie, onder de vlag van Cul-
turele Kring Bennebroek, gaat 
over een reis van Pygmeeën, 
een bijzonder volk. De presenta-
tie begint om 20.00 uur en vindt 
plaats in ‘t Trefpunt aan het Ako-
nietenplein te Bennebroek. Be-
langstellenden zijn van harte 
welkom; de toegang is 5 euro (4 
euro voor pas 65+).:
De reis begint in Amsterdam en 
voert naar Kigalé, hoofdstad van 

Ruwanda in Afrika, het land van 
de duizend heuvels.
Onder meer voert de reis ver-
der naar het Victoriameer door 
Uganda. Voorts komt het Ka-
zuigakanaal – het vroegere Al-
bertkanaal met de grootste po-
pulatie nijlpaarden - aan de 
beurt. Dan de grens over naar 
Zaïre naar het Virunga Natio-
nal Park, het Park des Vulcans 
na de Mont Hoya naar een fami-
lie Pygmeeën. Een van de weini-
ge Pygmeeën die in contact ko-
men met blanken. Absoluut het 
hoogtepunt van deze reis. 

Kerstgedachte?!
Pijltjes in eend 
geschoten
Heemstede - Zaterdagmid-
dag 25 december rond 14.45 uur 
kreeg de politie een melding dat 
er een eend zou zwemmen met 
een pijl in zijn rug in het water 
bij de Kerklaan. Op die locatie 
troffen agenten inderdaad een 
eend aan met een pijltje in zijn 

Expositie 
bibliotheek 

‘Noord’
Regio - Vanaf vrijdag 7 janua-
ri tot eind maart 2011 exposeren 

Netty Uijtendaal en Jan Smak-
man hun schilderijen in Biblio-
theek Noord, Planetenlaan 170 
te Haarlem. De expositie is gratis 
toegankelijk tijdens openings-
tijden van Bibliotheek Noord. U 
bent van harte welkom op deze 
tentoonstelling. 

Nieuwjaarswerkdag Overveen
Regio - Het IVN Zuid-Kennemerland organiseert in samenwerking 
met Natuurmonumenten op zaterdag 8 januari een Nieuwjaarswerk-
dag op landgoed Koningshof in Overveen. Deelnemers aan deze 
werkdag gaan dennebomen zagen uit de duinen. Verzamelen om 
9.30 uur op de parkeerplaats van landgoed Koningshof, Duinlustweg 
26, Overveen. De werkdag duurt tot 15.30 uur. Info: 023-5351239. 
Gaarne aanmelden via de website www.ivn.nl/zuidkennemerland.

verband musiceren. In de zomer 
van 2010 gaf het orkest een suc-
cesvol concert met filmmuziek in 
de Haarlemse Philharmonie. 
Onder leiding van dirigent Dick 
Verhoef werkt het orkest weke-
lijks aan bekende en minder be-

kende symfonische werken van 
beroemde en minder beroem-
de componisten. Maar ook lichte 
muziek en soloconcerten maken 
deel uit van het repertoire. Naast 
het geven van concerten neemt 
het Heemsteeds Philharmonisch 
Orkest deel aan bijzondere mu-
ziekprojecten. Sinds de oprich-
ting van het orkest wordt altijd 
gestreefd naar muzikale ontwik-
keling en een hoog niveau van 
de uitvoeringen. 

rug. De dierenambulance heeft 
het beestje bevrijd van de pijl. In 
korte tijd zijn meerdere eenden 
in Heemstede slachtoffer gewor-
den van deze mishandeling.

De politie wil graag weten wie de 
persoon is die de pijltjes schiet 
en vraagt daarom aan getuigen 
om zich te melden. Heeft u een 
persoon gezien die pijltjes schiet 
op eenden? Meld het dan bij de 
politie in Heemstede via het tele-
foonnummer 0900-8844.
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Gratis kabaal
lEt OP! Van elk artikel móet een vraagprijs worden vermeld!

*(Doorhalen wat niet van toepassing is)
Te koop/Aangeboden/Gevraagd* 1e regel
 2e regel G
 3e regel R
 4e regel A
 5e regel T
 6e regel I
 7e regel S

Telefoon:

Gratis kabaaltjEs wOrdEn GEPlaatst
OndEr dE VOlGEndE VOOrwaardEn:
- Eén bon per week
- Géén onroerende goederen, woonruimte of auto's.
- Géén goederen en dergelijke met een waarde boven de € 500,- 
- Géén personeels- of zakenadvertenties.
- Géén werk gevraagd of aangeboden.
- brieven met te weinig porto worden niet in behandeling genomen.
- altijd prijs vermelden.

bEtaalkabaal:
- Valt het aangebodene niet onder de bovenstaande voorwaarden, 
 sluit dan E 10,- bij in de enveloppe.
wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade 
van welke aard dan ook, ontstaan door niet tijdig of onjuist plaatsen 
van kabaaltjes. kabaaltjes kunnen op grond van hun inhoud, zonder 
opgaaf van redenen, worden geweigerd.

Deze bon kunt u uitknippen en inleveren bij:
Primera de Pijp, raadhuisstraat 30, 2101 HH Heemstede

Of per post naar:
de Heemsteder, Visserstraat 10, 1431 Gj aalsmeer
o.v.v. kabalen

Voetballen 
voor oliebollen

Heemstede - Afgelopen maan-
dag werd er in de Groenendaal 
sporthal traditiegetrouw weer 
een VEW zaalvoetbaltoernooi 
gespeeld. Geen bekers voor 
de prijswinnaars maar er wa-
ren voor iedereen oliebollen als 
prijs. Vanaf 13.00 uur konden de 
mini’s van de zaal gebruik ma-
ken. Jammergenoeg was er bij 
deze groep een onverwachte la-
ge opkomst. 

Vakantie en drukte tijdens de 
kerstdagen waren vermoedelijk 
de oorzaak van deze lage op-
komst. Toch kon er een partij-
tje gespeeld worden en penal-
ty’ s waren natuurlijk een mooie 
afsluiting van het jaar voor de-
ze groep. 

Ging er fanatiek aan toe
Gelukkig voor de organisatie 
was de opkomst bij de F- en E 
en D-junioren van VEW een stuk 
beter zodat er een kleine com-
petitie kon worden afgewerkt. 
De B-junioren kwamen in gro-

te getalen naar de sporthal. Het 
leek wel of er echt om prijzen 
werd gespeeld, wat het ging er 
fanatiek aan toe. Om 17.00 uur 
werd het toernooi afgesloten 
door met elkaar een oliebolle-
tje te eten en kon de organisatie 
terug kijken op een geslaagde 
nevenactiviteit. Wil jij het nieu-
we jaar ook voetballen bij de ge-
zelligste club van Heemstede?  
Laat het dan weten en stuur een 
mailtje naar jeugdvoorzitter@
vewheemstede.nl.

Nieuwjaarsreceptie
Het eerste en tweede van VEW 
start weer met trainingen op 3 
januari. In het weekend van 7 
t/m 9 januari verblijft de selec-
tie op Texel. 

Hierdoor zal de nieuwjaarsre-
ceptie van VEW pas op 15 janu-
ari plaatsvinden aan de sport-
parklaan nummer 10.  Ieder-
een die VEW een warm hart toe 
draagt is hiervoor van harte wel-
kom. 

GGD Kennemerland ondersteunt 
stoppen met roken campagne
Regio - STIVORO en KWF Kan-
kerbestrijding zijn 15 december 
gestart met een stoppen-met-
roken campagne, om rokers te 
wijzen op effectieve stopmetho-
den en om onder de aandacht 
te brengen dat die methoden nu 
ook vergoed worden. GGD Ken-
nemerland ondersteunt de cam-
pagne.
In 2011 worden stoppen-met-ro-
kenprogramma’s vergoed door 
zorgverzekeraars. “Door opna-
me in het basispakket wordt de 
beste ondersteuning beschik-
baar voor verzekerden. Onder-
zoek heeft aangetoond dat een 
stoppoging meer kans van sla-
gen heeft met gebruik van hulp 

of begeleiding. De succeskans 
van een stoppoging is zelfs 3 tot 
4 keer hoger als de stopper ge-
bruikmaakt van een combina-
tie van gedragsmatige en far-
macologische ondersteuning”, 
zegt Lies van Gennip, directeur 
van STIVORO, het expertisecen-
trum voor tabakspreventie. “Bo-
vendien is er nu geen financië-
le drempel meer om een stoppo-
ging met effectief bewezen on-
dersteuning te ondernemen.” 
Met de vergoeding wordt een 
duidelijk signaal afgegeven dat 
investeren in gezondheid wordt 
beloond en hulp bij stoppen met 
roken werkt. GGD Kennemer-
land vind het belangrijk om ro-

kers die willen stoppen te wij-
zen op de mogelijkheden van 
vergoeding van effectieve stop-
ondersteuning. Dit gebeurt door 
verspreiding van informatiema-
terialen als posters en flyers aan 
gezondheidscentra, apothekers, 
gemeenten, GGD-locaties, bibli-
otheken en buurtcentra. 

Meer informatie
Stoppers kunnen terecht op de 
speciale website van STIVORO 
voor meer informatie over de 
hulpmiddelen die worden ver-
goed, www.stopautomaat.nl en 
www.stivoro.nl. 
De campagne loopt tot 31 janu-
ari 2011.

Sfeer proeven op gezellige club

LifeFit Centre en 
Nieuw Groenendaal 
bundelen krachten

Heemstede - Per 1 janua-
ri 2011 bundelen LifeFit en 
Nieuw Groenendaal hun 
krachten om zo meer voor hun 
leden te kunnen betekenen. 
Hierbij worden de clubacti-
viteiten van Nieuw Groenen-
daal (fitness en groepslessen) 
ondergebracht in een LifeFit 
franchise. De fysiotherapie-
praktijk blijft onder de naam 
Nieuw Groenendaal voortbe-
staan.

Club Heemstede verbouwd
Deze stap past zowel in de 
visie van LifeFit Centre als 
Nieuw Groenendaal. Clubma-
nager Marcel van Dam: “We 
willen niet alleen een fitness-
club zijn, maar ook een “der-
de plek” in het leven van on-
ze leden. De plek waar je na 
je eigen huis en werk het liefst 
bent. Dat betekent dat we niet 
alleen fitness aanbieden maar 
ook veel gezelligheid en af-
leiding. LifeFit heeft bewezen 
een goede ‘derde plek’ te zijn 
waardoor samenwerken een 
logische stap was. Voor Life-
Fit was de stap vanzelfspre-
kend omdat zij veel leden in 
Heemstede hebben. De club 
in Heemstede is inmiddels 
verbouwd waarbij de receptie, 

koffiecorner en fitnessvloer 
zijn aangepakt. De koffiecor-
ner is omgezet naar de Life-
Fit selfservice met gratis kof-
fie, thee en sportdrank. Hier-
mee zijn de eerste veranderin-
gen richting de LifeFit cultuur 
zichtbaar. 

Grootste in Haarlem
LifeFit Centre is in ruim 12 jaar 
uitgegroeid tot de grootste fit-
nessclub in Haarlem en om-
geving. Naast het fitnessaan-
bod en groepslessen organi-
seert LifeFit regelmatig out-
door clinics, events en leuke 
activiteiten waaronder Life-
Fit Body&Mind, LifeFit Beauty, 
LifeFit Culinair, Spinningmara-
thons etc. Wil je ook de sfeer 
binnen één van onze Life-
Fit clubs proeven? Begin het 
nieuwe jaar sportief en start 
met 30 dagen fitness voor 
29,00 euro.

Voor meer informatie kan je 
contact opnemen met LifeFit 
Centre, Zeedistelweg 1 Haar-
lem, telefoon 023 – 5245 777; 
Floresstraat 47 Haarlem, tel 
023 5274 080 of Sportparklaan 
18 Heemstede, telefoon 023-
5280 806. Meer informatie is 
ook te vinden op www.lifefit.nl. 



pagina 12 00 maand 2011

Column Correspondent
Mama van het Jaar
Dit jaar heb ik het abonnement 
van mijn krant - na 25 jaar - op-
gezegd. Maar vanwege rede-
nen die niet makkelijk uit te leg-
gen zijn, liggen er momenteel 
dagelijks vier (4!) dagbladen in 
de bus. Op de vraag wie de per-
soonlijkheid van 2010 is, heb ik 
het antwoord nu uit  ‘welinge-
lichte bronnen’. Onlangs prijkte 
de foto van voetbalvrouw Sylvie 
Meis op de bijlage van zowel de 
Telegraaf als de Volkskrant. Zij 
was namelijk niet alleen vrouw 
van het jaar geworden in Ne-
derland, maar ook in Duitsland, 
Zwitserland en Oostenrijk. 
Getrouwd met Rafael van der 
Vaart, moest deze über-stijli-
coon (Duitsland) en glamour-
vrouw of the decade (Beau 
Monde) noodgedwongen ver-
kassen naar Londen, zo lezen 
we. Want Raf was verkocht aan 
Tottenham Hotspurs. Sylvie Meis 
is hot nieuws, sterker nog, haalt 
de cover van de landelijke dag-
bladen. Geen idee waaraan deze 
vrouw die eer überhaupt te dan-
ken heeft? Het wordt in de bijla-
gen grondig uit de doeken ge-
daan, door haarzelf. Want als ze 
ergens een talent voor heeft, is 
het voor public relations. Sylvie 
had ooit een droom, dat was om 
Linda de Mol te worden. Want 
Linda had het aardig voor me-
kaar in Nederland en daarbui-
ten. Het is haar blijkbaar ge-
lukt. Zo zat ‘die süsse Hollände-
rin’  het afgelopen jaar in de ju-
ry van de talentenshow Das Su-
pertalent en harkte en passent 
vette reclamecontracten binnen 
bij bedrijven als Microsoft en 

L’Oréal. Ze beschikt over een ei-
gen styliste, advocaat, personal 
coach en personal assistant. Dat 
zij vanwege een ernstige ziek-
te korte tijd kaal werd en nu 
met een kittig kort kapsel rond-
loopt, heeft haar imago volgens 
eigen zeggen geen kwaad ge-
daan. De uitverkiezing  waar ze 
het meest trots op is, is echter 
wel die van ‘Mama Van Het Jaar’ 
(door het tijdschrift Mama). 
Want ga maar na, als je tussen 
al dat heen en weer gereis ook 
nog een liefhebbende echtge-
note en moeder bent, dan ver-
dien je die titel. Gelukkig is de 
nanny van het beroemde voet-
balpaar meeverhuisd, van Ham-
burg naar Madrid en naar Lon-
den. Zo ziet haar vierjarig zoon-
tje toch steeds een bekend ge-
zicht als hij ’s ochtends wakker 
wordt. 
Op weg naar de kerstbrunch 
vertel ik mijn eigen zoon over 
de uitverkiezing van de mama 
van het jaar. ‘Mama van het jaar’, 
bromt hij, ‘dat is toch een alleen-
staande moeder die twee baan-
tjes tegelijk heeft om het school-
reisje van haar kinderen te beta-
len en als ze dan eindelijk van 
haar werk bekaf thuiskomt met 
een loodzware boodschappen-
tas aan haar stuur waarschijn-
lijk het liefst op de bank neer-
ploft, maar toch in de stromen-
de regen langs de lijn gaat kij-
ken naar de voetbalwedstrijd 
van haar dochtertje.‘

Tja, zou Sylvie zich erin herken-
nen?
Mirjam Goossens

Collectebussen bij Heemsteedse ondernemers

Team Advenimus wil 30.000 
euro voor KWF bijeen fietsen
Heemstede - Op 6 juni 2006 re-
den 66 wielrenners 6 maal tegen 
de legendarische Alpe d’Huez 
op. Een prestatie van formaat 
met als doel zoveel mogelijk 
geld op te halen voor kankeron-
derzoek. De opbrengst was toen 
ruim 370.000 euro.

De sponsortocht is Alpe d’Huzes 
gaan heten en is na enkele jaren 
met de slogan ‘Opgeven is geen 
optie’ uitgegroeid tot de groot-
ste particuliere inzamelingsac-
tie. Op 3 juni 2010 gingen om 
05.10 uur het recordaantal van 
2.752 wielrenners de uitdaging 
aan om zes keer de berg te be-
klimmen voor het goede doel. 
Van hen volbrachten 666 rijders 
zesmaal de klim.
De opbrengst van 12 miljoen 
euro was een buitengewoon re-
sultaat. 

Editie 2011
Op donderdag 9 juni 2011 zal 
dit unieke evenement voor de 
zesde keer plaatsvinden. Uniek 
is niet alleen de enorme pres-
tatie van de deelnemers, maar 

ook het feit dat de stichting Al-
pe d’Huzes alle giften voor 100% 
doorgeeft aan een eigen onder-
zoekfonds. Inzet: een nog hoge-
re opbrengst dan 2010.

Heemstede
Heemstedenaar Joop Portegies, 
lid van de wielervereniging HSV 
de Kampioen uit Haarlem, heeft 
het initiatief genomen om hier-
aan met een team vanuit de re-
gio Zuid-Kennemerland deel te 
nemen. Enkele leden van wieler-
verenigingen uit de regio, HRC 
Excelsior en RTV de Bollen-
streek, zijn bereid gevonden om 
op 9 juni volgend jaar zes keer 
de ‘Nederlandse’ berg voor dit 
goede doel te beklimmen.

Het uiteindelijke doel van de op-
brengst is om het helaas nog te 
veel voorkomend dodelijk ka-
rakter van kanker, de komende 
jaren te doen veranderen in die 
van een chronische aandoening 
met behoud van kwaliteit van 
leven. De regio Zuid-Kennemer-
land zal vertegenwoordigd zijn 
met dit team onder de naam Ad-

venimus (“Wij komen er aan”).
Hoewel allen jaarlijks wedstrij-
den rijden bij de veteranen, zal 
het geen gemakkelijke opgave 
worden. Immers, er moet in to-
taal 85 km geklommen worden 
tegen een gemiddeld stijgings-
percentage van 8,1%. 

U kunt sponsoren
De ambitie van team Advenimus 
is om met deze sportieve pres-
tatie een bedrag van 30.000 eu-
ro bij elkaar te fietsen. 

U kunt Joop Portegies en zijn 
team Advenimus steunen door 
vanaf 3 januari uw bijdrage te 
doneren in de daarvoor bestem-
de collectebus op de volgende 
adressen:
Bakker J.M. van Dijk, Raadhuis-
straat 79-81
Primera de Pijp, Raadhuisstraat 
30 en
Verfhandel Ree, Binnenweg 89
Belangstellenden kunnen ook via 
internet terecht:
http://deelnemers.alpe-dhuzes.
nl/a cties/joopportegies/joop-
portegies

Van links naar rechts Hans de Jong (HRC Excelsior), Peter Bemelman 
(RTV de Bollenstreek), Herman van der Ham (HRC Excelsior), Joop 
Portegies (HSV de Kampioen) en Wolf de Wilde (HSV de Kampioen).

Nieuwjaarsconcert Gipsy 
Jazz met het Basily Septet 
Heemstede - Elk jaar wordt 
door de Heemsteedse Kunst-
kring het nieuwe jaar ingeluid 
met een feestelijk nieuwjaars-
concert in de Oude Kerk aan het 
Wilhelminaplein te Heemstede.
Op zondagmiddag 9 januari a.s. 
wordt een concert gegeven door 
het Basily Septet.
Basily staat bekend om haar ei-
gen interpretatie van instrumen-
tale gipsy jazz. Begonnen als 
pure navolgers van de Hot Club 
de France, heeft Basily zich ont-
wikkeld tot een formatie met 
een geheel eigen identiteit met 
traditionele en Spaanse zigeu-
ner invloeden. 
Deze groep “Roma” muzikanten 
speelde al over de hele wereld: 
o.a. op het  Django Reinhardt 
Festival in Samois in Frankrijk en 
de New Yorkse Jazzclub Bird-
land. Hoogtepunt was een ge-
zamenlijk optreden met Step-
hane Grapelli in het Concert-
gebouw van München in Duits-
land. In Nederland speelden 
ze diverse malen op het North 
Sea Jazz Festival. Met de origi-
nele Hot Club de France bezet-
ting van viool, solo gitaar, slag 
gitaren, contrabas en percussie 
wordt Basily gezien als een van 
de beste en origineelste gip-
sy formaties. Enkele weken ge-
leden was het Basily Septet te 

horen en te zien in het TV-pro-
gramma “Vrije Geluiden”.
Tijdens het nieuwjaarsconcert 
op zondagmiddag 9 januari a.s. 
zal het Basily Septet optreden in 
de volgende bezetting: Tusci Ba-
sily (viool), Popy Basily (solo gi-
taar), Gino Basily (gitaar), Zonzo 
Basily (gitaar), Martin Limber-
ger (gitaar), Sani van Mullem of 
Marcio Giodano (contrabas) en  
percussie n.t.b. 
Het concert begint op zondag-
middag 9 januari a.s. om 14.00 
uur (de kerk is open vanaf 13.30 
uur) en zal ca. een uur duren. 
Na het concert wordt in de Pau-
wehof (naast de Oude Kerk) het 

glas geheven op het nieuwe jaar.
Voor leden van de Heemsteedse 
Kunstkring is het concert gratis.
Niet alleen de leden van de 
Heemsteedse Kunstkring zijn 
van harte welkom, maar ook al 
degenen die in de Heemsteed-
se Kunstkring geïnteresseerd 
zijn en/of overwegen om van de 
Kunstkring lid te worden. 

Voor niet-leden is de entree 10 
euro (incl. nieuwjaarsdrankje)
Voor informatie over het lid-
maatschap van de Heemsteedse 
Kunstkring kan men zich wen-
den tot het secretariaat van de 
vereniging: tel. 023-5281348   
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Weer speelt toernooi parten

Meisjes spelen op 1e dag van 
25e Kindertafeltennisfeest 
Heemstede – Het tafeltennis-
feest voor scholieren dat HBC 
dit jaar op 20 december organi-
seerde, was alweer de 25e afle-
vering op rij. Al meer dan 15 jaar 
wordt de vereniging bijgestaan 
door Makelaar Mascini die er 
voor zorgt dat de kinderen gratis 
aan dit sportieve 3-daagse eve-
nement mee kunnen doen. Tra-
ditiegetrouw zijn het de meisjes 
die het spits afbijten. 
Voor het eerst sinds jaren speel-
den alle meisjes tegelijk het toer-
nooi. De slechte weersomstan-
digheden en een gering aantal 
deelnemers uit groepen 7 en 8 
waren de redenen hiervoor. 
Groepen 4 tot en met 6 kregen 
naast het toernooi ook een 7-tal 
oefeningen. Er werd volgens 
een strak tijdschema gespeeld. 
Groepjes van 3 speelden hun 
toernooi of deden de oefeningen 
en voor groep 7 en 8 was er een 
grote poule. 

Groep 4-6
In groep 4 waren 6 deelnemers 
(4 kinderen hadden afgemeld of 
kwamen niet opdagen). Er werd 
gestreden door de jongste da-
mes van de dag. Voor sommigen 
was het de eerste keer, maar zij 
leerden snel. Anderen hadden 

duidelijk vaker gespeeld. Uitein-
delijk kwamen Marissa Papen-
drecht (Sparrenbosschool) en 
Jolijn van Gastel (Prinses Beatrix-
school) op de 3e plaats uit. De fi-
nale ging tussen Evgeniya Lan-
gedijk (Prinses Beatrixschool) en 
Annelot van der Linde (de Ark). 
Evgeniva won deze wedstrijd met 
21-17 en werd 1e. Annelot zal van 
haar grote broer (Melle spelend 
in jongens team 1) nog wel een 
paar lessen krijgen om volgen-
de keer misschien wel met de 1e 
prijs naar huis te gaan.
In groep 5 traden 12 deelne-
mers aan. Ook hier waren 4 win-
naressen. Gedeeld 3e/4e werden 
Louise de Jonghe (Crayenester-
school) en Tessa Breen (Prinses 
Beatrixschool) De strijd om de 1e 
twee plaatsen ging tussen Beau 
Driessen (Nicolaas Beetsschool) 
en Fleur Aarsman (Crayenester-
school). Beau werd 2e en moest 
haar meerdere erkennen in Fleur 
die met de grootste beker naar 
huis mocht.
In groep 6 waren 4 prijzen te ver-
delen. Ryanne van Dooyeweerd 
(Franciscusschool) werd gedeeld 
3e met Nienke van den Berg 
(Crayenesterschool). De hoofd-
prijzen gingen naar Chris Wel-
ling (Voowegschool) 2e en dui-

delijk de sterkste hier was Ver-
ena Casser (Sparrenbosschool). 
Voor haar de 1e prijs.

Groep 7-8
De groepen 7 en 8 speelden een 
9-kamp. Uiteindelijk won daar 
Boukje Meijer met speels ge-
mak. Nicolien Veen en Maelle 
Jaunet (beiden van de Ark) won-
nen de 1e en 2e plaats bij groep 
7 en Joèlle van Saase (Willink-
school) werd 2e.
Uiteindelijk werd er gestreden 
om de grote wisselbeker. Lisa 
Goossens was de winnares van 
vorig jaar. Lisa was nu als vrijwil-
ligster aanwezig en zag de gro-
te beker naar haar trainingsge-
nootje Boukje Meijer gaan. Zij 
mag de grote bokaal 1 jaar in 
bezit houden. De dag werd keu-
rig na 4 uur spelen afgesloten 
met een mooie groepsfoto. Al-
le kinderen kregen een strip-
penkaart voor gratis trainingen 
en HBC hoopt hen natuurlijk te-
rug te zien op 3 januari. Het was 
een geslaagde dag. Dinsdag 21 
december was het de beurt aan 
ruim 70 jongens uit groepen 4,5 
en 6 en op donderdag 23 de-
cember jl traden nog eens 70 
jonge mannen uit groep 7 en 8 
aan.

Sportieve meiden met hun gewonnen prijzen.

Verstandig eten en afvallen 
met eiwitten in 2011
Heemstede - Verstandig eten 
en regelmatig bewegen zijn 
de twee belangrijkste ingre-
diënten om op gewicht te blij-
ven. En dat hoeft niet moeilijk 
te zijn. Gewoon minder kool-
hydraten eten (aardappels, 
brood en pasta’s) en meer 
bewegen. Maar een dieet 
waarbij je steeds trek houdt 
en geen lekkere dingen mag 
eten werkt vaak niet. Daar-
om is het eiwitdieet ‘het ei 
van Columbus’, lekker en vol-
doende eten en ook nog ge-
wicht verliezen.

Meer dan 50% van de Neder-
landse bevolking heeft met over-
gewicht te maken. Van een paar 
kilo tot tientallen kilo’s. Overge-
wicht is niet alleen lastig maar 
kan leiden tot hart- en vaatziek-
ten en suikerziekte. Of je een di-
eet gaat volgen is dan niet meer 
de vraag, de vraag is meer wan-
neer je ermee start.

Het grote voordeel van het eiwit-
dieet is dat deelnemers snel af-
vallen. Dit snelle resultaat werkt 
zeer motiverend, men krijgt een 
goed gevoel en een lichaam dat 
zichtbaar verbetert. Hierdoor 

worden de mensen zowel tijdens 
als na afloop van het dieet ge-
stimuleerd om het gezonde voe-
dingspatroon aan te houden. 

In zeven jaar tijd hebben al meer 
dan 500.000 mensen in Neder-
land het eiwitdieet gevolgd. Me-
disch verantwoord en met ge-
weldige resultaten. Ook suiker-
patiënten, diabetes 2, hebben de 
voordelen al ervaren! 

Het eiwitdieet te volgen bij
FM HealthClub
Bij FM HealthClub kan het dieet 
gevolgd worden. Je wordt gratis 
begeleid door een dieetcoach die 
gespecialiseerd is in het eiwitdi-
eet. Tijdens de wekelijkse evalu-
atie wordt er gewogen en wordt 
de aankomende week bespro-
ken. “Met het eiwitdieet starten 
is meer dan een goed voorne-
men, want met dit dieet kom en 
blijf je op gewicht in 2011”, aldus 
Tin van den Akker.

Voor meer informatie over hét ei-
witdieet kun je contact opnemen 
met FM HealthClub Heemstede 
telefoonnummer 023 5478171 en 
een vrijblijvende afspraak ma-
ken.

Miranda die zich fitter en energieker voelt na het volgen van het eiwit-
dieet. (foto voor en na).

Actiedag Leyduin tegen 
bezuinigingen op natuur
Heemstede - Hart voor Natuur, 
een coalitie van ruimt twintig na-
tuur- en milieuorganisaties, no-
digt iedereen uit om op  zondag 
2 januari 2011 te genieten van 
de natuur. In ruim honderd ge-
bieden verspreid over heel Ne-
derland wensen boswachters, 
natuurgidsen en vrijwilligers de 
bezoekers een gelukkig Nieuw-

jaar. Met deze publieksactie vra-
gen de organisatoren aandacht 
voor de toekomst van de natuur 
en het landschap. Ook Leyduin 
te Heemstede doet mee aan de-
ze actiedag. Dat gebeurt tussen 
12.00 en 15.00 uur op Landgoed 
Leyduin, ingang aan de Man-
padslaan tussen Heemstede en 
Vogelenzang

De coalitie Hart voor Natuur 
begrijpt dat er bezuinigd moet 
worden. Maar de korting van 
meer dan veertig procent die de 
natuur treft, vindt zij onevenre-
dig hoog en bijzonder schade-
lijk. Jaarlijks gaat ruim 300 mil-
joen euro minder naar ‘natuur’. 
Het resultaat van tientallen jaren 
aankoop en beheer van natuur 

en landschappen dreigt zo te-
nietgedaan te worden. De natuur 
die toch al zwaar onder druk ligt, 
dreigt verder achteruit te gaan, 
zo is de kritiek.
 
‘Diersoorten verdwijnen’
De natuur- en milieuorganisaties 
maken zich dan ook grote zor-
gen over het voortbestaan van 
de natuur in Nederland. Zij ver-
wachten dat meer plant- en dier-
soorten verdwijnen en dat land-
schap ‘verrommelt’. Inwoners 
van grote steden zullen meer 
moeite hebben om dichtbij erop-
uit te gaan, omdat er geen extra 
natuur bijkomt op korte afstand 
van steden. Bezoekers van na-
tuurgebieden zullen merken dat 
fiets- en voetpaden slechter on-
derhouden worden door de be-
zuinigingsmaatregelen. 
De actiedag op 2 januari is het 
begin van een estafette richting 
de Provinciale Statenverkiezin-
gen begin maart, waarin de ver-

schillende organisaties ieder op 
hun eigen wijze aandacht zul-
len vragen.  Op de website www.
hartvoornatuur.nu staat in welke 
natuurgebieden u nog meer te-
recht kunt. 
 
Hart voor Natuur bestaat uit:
De 12 Landschappen, De Na-
tuur- en Milieufederaties, De 
Vlinderstichting, European Inver-
tabrate Survey-Nederland (EIS), 
FLORON, Goois Natuurreser-
vaat, Jeugdbond voor Natuur- 
en Milieustudie (JNM) Konink-
lijke Nederlandse Natuurhistori-
sche Vereniging (KNNV), Land-
schapsbeheer Nederland, Mi-
lieudefensie, Natuurmonumen-
ten, Nederlandse Bond voor Na-
tuurstudie (NJN), RAVON, SO-
VON Vogelonderzoek, Staats-
bosbeheer,  Stichting Anemoon, 
Stichting Duinbehoud, Stichting 
Natuur en Milieu, IVN, Vogelbe-
scherming Nederland, Wadden-
vereniging, Zoogdiervereniging.
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T/m zaterdag 8 januari
• ‘Vogellied en andere 
deuntjes’, kustenaars die 
zich hebben laten inspi-
reren door flora en fauna. 
Kunstcentrum Haarlem, Ge-
dempte Oude Gracht 117-121. 
Informatie: 023-5327895.

T/m zondag 30 januari 
• Water wiegt stilte, nieuwe 
expositie van Nico van den 
Raad in Het Theehuis (Cru-
quisdijk 12 te Cruquius) zie: 
www.theehuiscruquius.nl

T/m maandag 31 januari
• ‘Het ondergeschoven 
kind’, schilderijen-expositie 
Jeannette de Bruin in Ken-
nemer Gasthuis zuid. Geïnspi-
reerd door o.a. de architectuur 
van het voormalige St. Elisa-
beth’s Gasthuis.
www.jeannettedebruin.nl
tel.: 06-14979352 of
(023) 54 704 43.

T/m 27 zondag februari
• ‘Dossier Van Gogh: gek of 
geniaal?’ Tentoonstelling in 
het Dolhuys, Schotersingel 2, 
Haarlem.
Tentoonstelling spitst zich te 
op laatste twee jaar van het le-
ven van de kunstenaar, waar-
in hij onder meer was opge-
nomen in een inrichting in St. 
Rémy, Frankrijk.

7 Januari t/m eind maart
* Schilderijenexpositie Net-
ty Uijtendaal en Jan Smakman 
in Bibliotheek Noord, Plane-
tenlaan 170, Haarlem. Gratis 
toegankelijk tijdens openings-
tijden. Kijk voor meer informa-
tie op www.sbhaarlem.nl.

T/m zondag 3 april
• Tentoonstelling in het 
Archeologisch Museum 
Haarlem: Proost! Bierbrou-
wen in Haarlem, 1250-1650. 
Grote Markt 18k, Haarlem.

Tot 8 mei 2011 
• Tentoonstelling Leren 
voor het leven in het His-
torisch Museum Haarlem, 
Groot Heiligland 47, Haarlem.
Tel : 023 5422427. www.histo-
rischmuseumhaarlem.nl

Muziek

Zondag 2 januari
* Knipkaartkoor van Leny 
van Schaik zingt van 12.00 
tot 13.30 uur. Gebouw Zang 
& Vriendschap, Jansstraat 74, 
Haarlem. Knipkaarten à 25,- 
voor vijf keer zingen aan de 
zaal verkrijgbaar. Inlichtingen 
023-5312396.

Zondag 9 januari 
* Heemsteeds Philharmo-
nisch Orkest  o.l.v.  Dick Ver-
hoef om 15.00 uur in Pro-
testantse kerk, Kerkplein 1 
Zandvoort. Toegang: 5 euro. 
Info: www.classicconcerts.nl

Heemstede/
Bennebroek

Exposities

T/m vrijdag 31 december
• Visuele poëzie van Bart 
Jonker in Bibliotheek Heem-
stede, Julianalaan 1.
Gratis toegankelijk tijdens 
openingstijden van de biblio-
theek. De expositie ´Overwe-
gen, overbruggen, overzien´ 
toont de veelzijdigheid van 
Bart Jonker als kunstenaar: 
als schrijver, dichter en foto-
graaf. Kijk voor meer informa-
tie op www.sbhaarlem.nl.

Tot zaterdag 1 januari
• Jazz zwart wit in beeld 
door Tom Schoema-
ker bij Galerie Bennebroek. 
Naast de oude meesters van 
meestervervalser Leo Hor-
tensius... de Jazz meesters 
in zwart wit foto’s geëxpo-
seerd. Bennebroekerlaan 87 
2121 GS Bennebroek.

Tot woensdag 5 januari 
• In het voormalig gemeen-
tehuis van Bennebroek 
aan de Bennebroekerlaan 
5 is kunst te zien van Ti-
neke Zwetsloot en Pieter 
Ullersma. Tineke maakt orga-
nisch gevormde beeldjes met 
mensen als onderwerp; De 
kunst van Pieter Ullersma be-
staat uit schilderijen met bloe-
men, dieren en landschappen. 
Maandag tot en met vrijdag 
van 8.30 tot en met 12.30 uur 
en op woensdagmiddag van 
13.30 tot 16.30 uur. 

6 Januari t/m 1 februari
* Expositie Frank Stolk met 
popart in het voormalig ge-
meentehuis van Bennebroek. 
Open: maandag t/m vrijdag 
8.30uur - 12.30 uur en woens-
dagmiddag van 13.30 - 16.30 
uur.

T/m vrijdag 13 januari
• Expositie ‘Braille in kleur’ 
in Casca, theater De Luifel aan 
de Herenweg 96 in Heemste-
de. Voor openingstijden:
www.theaterdeluifel.nl 

Tot en met 29 januari
• Florian van Rooij expo-
seert in Burgerzaal Raadhuis 
Heemstede. Abstract werk. 

Muziek

Zondag 9 januari
* Nieuwjaarsconcert Heem-

steedse Kunstkring in Ou-
de Kerk: Gipsy Jazz met 

Agenda
Cultuur

het Basily Septet. .Aan-
vang: 14u. Info secretari-
aat: 023-5281348.  

Theater

Vrijdag 7 januari 
* Voorstelling ‘Veronica be-
sluit te sterven’ in Theater de 
Luifel,  Herenweg 96, Heem-
stede. Aanvang: 20.15 uur. 
Entree: 17,50 euro. CJP/65+ 
16,50 euro. Kaartverkoop bij 
de Luifel en telefonisch reser-
veren via theaterlijn: (023) 548 
38 38. 

Divers

Vrijdag 31 december
• Oud & Nieuw feest Cele-
besstraat Heemstede met 
muziek. Aanmelden: feest-
commisssie@live.com

Maandag 3 januari 
* Nieuwjaarsreceptie ge-
meente Heemstede van-
af 19.30 uur voor alle inwo-
ners in de burgerzaal en de 
ontvangsthal van het raad-
huis. Muziek en een hapje en 
drankje. 

Woensdag 12 januari
* Culturele Kring Bennebroek 
organiseert presentatie over 
expeditie pygmeeën in ‘t 
Trefpunt, Akonietenlaan 1 te 
Bennebroek. De zaal is van-
af 19.30 uur open. Aanvang 
20.00 uur. Toegang: 5 euro.

Regio
Exposities

T/m donderdag
30 december
• Expositie van Leo Derijcke 
in de Fablo tennishal. Schil-
derkunst met olieverf, acryl 
op doek en hout en etsen. In 
zijn werk staat veelal de mens 
centraal, maar tevens wordt 
hij geïnspireerd door land-
schappen en de natuur. Mar-
celisvaartpad 11, 2015 CS te 
Haarlem (Ramplaankwartier),  
tel.nr. 023-5100537 geopend 
van 08.00 tot 22.00 uur.

Zondag 2 januari
* Spaarne Kunstroute. Langs 
de oevers van het Spaarne en 
in de straten eromheen, zijn 
16 ateliers open tussen 13-17 
uur. Meer info: www.spaarne-
kunstroute.nl en info@spaar-
nekunstroute.nl

December, januari en
februari
• Fototentoonstelling ‘de 
Upside van Down’ in Spaar-
ne Ziekenhuis Hoofddorp. Fo-
to’s van Eva Snoijink.

T/m zondag 2 januari
• Expositie 9 leden van in 
gebouw de Waag aan het 
Spaarne in Haarlem. Ver-
koopexpositie.
Zie ook: www.kzod.nl

Hoopvol begin
Bennebroek - ‘Een jaar vol 
hoop’ is het thema van vier vie-
ringen die het komend jaar 
plaatshebben in Het Trefpunt 
aan het Akonietenplein te Ben-
nebroek. Hoop kan ook tot wan-
hoop leiden, wat valt er nog te 
hopen in deze wereld? De eer-

Hervormde gemeente 
Bennebroek
Bennebroek - Hervormde Gemeente Bennebroek (PKN), Binnen-
weg 67 houdt zondag 2 januari om 10.00 uur dienst met ds. W.M. 
Schinkelshoek.

Nieuwe interieurzaak: 
Homestede

Heemstede - Nieuw in Heem-
stede is ‘Homestede’, een leuk 
gekozen combinatie van Home 
en Heemstede. De jonge eige-
naar van deze nieuwe interi-
eurzaak in de Raadhuisstraat 
86, Rutger Visser, voelt zich ook 
‘home’ in Heemstede. Hij is blij 
met de locatie aan de Raadhuis-
straat, zo middenin het Heem-
steedse centrum.  Homeste-
de biedt smaakvolle meubels en 

Voorbereiden 
Kids Run 

Zandvoort
Regio - Vanaf 3 februari 2011 
kun je op je eigen niveau met 
een groep leeftijdsgenoten be-
ginnen met hardlopen. Het eind-
doel? Uitlopen van de Zandvoort 
Kids Circuit Run op 29 maart! De 

gemeente Zandvoort organiseert 
in samenwerking met Sportser-
vice Heemstede-Zandvoort voor 
de basisschooljeugd een specia-
le hardlooptraining.
Inschrijven voor deze  uitda-
gende en sportieve activiteit 
doe je via de website van de 
JeugdSportPas voor 24 janua-
ri 2011. Surf naar www.sportser-
viceheemstedezandvoort.nl en 
schrijf je in! 

accessoires voor een interieur 
waarin natuurlijke materialen en 
uitstraling de boventoon voeren. 
Hou je van stoer, sterk, robuust 
maar met onmiskenbaar stijlvol-
le en verfijnde afwerking? Ben je 
uitgekeken op dertien-in-een-
dozijn artikelen met veel ‘bling 
bling’? Ieder zijn smaak, maar bij 
Homestede gaan originaliteit en 
smaak hand-in-hand! 
Telefoon: 023-7520060. 

ste viering is op zondag 2 janu-
ari. Ds. Jolien Nak zal deze vie-
ring leiden. Aanvang is 10.00 uur.
De volgende vieringen zijn op 
6 februari: ds. Aart Mak, 27 fe-
bruari: dr. Dick van Arkel en 27 
maart dr. Jan Greven.

Voor meer informatie: zie ook de 
website: www.pkntrefpunt.nl
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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,  (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.

Kerstboomverbranding 2011 

Inleveren boom

Op woensdag 5 januari tussen 13.30 

en 16.00 uur kunnen bomen worden 

ingeleverd op de volgende plaatsen:

- Hoek Zandvoortselaan/Zandvoorter Allee 

Gewijzigde 

openingstijden
- Vrijdag 31 december is het raadhuis 

(ook Loket Heemstede) tot 13.00 uur 

geopend voor publiek. Maandag 

3 januari kunt u vanaf 10.00 uur weer 

bij ons terecht.

- Het Centrum voor Jeugd en Gezin 

(CJG) is op 30 december gesloten. 

Op 27, 28 en 29 december is het 

CJG gewoon geopend (van 09.00 tot 

12.00 uur).
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- Glipperdreef nabij winkelcentrum

- Jan Miense Molenaerplein 

- Köhnstammlaan parkeerterrein 

- Vrijheidsdreef trapveldje 

 (tot 18.00 uur)

Programma 

De trekking van de loterij vindt plaats om 

18.45 uur en wordt verricht door wethouder 

Jur Botter. Na de trekking (ca. 19.00 uur) 

begint de verbranding van de ingezamelde 

kerstbomen. Jachthoornblazersgroep ’t 

Panneland zal het geheel muzikaal 

opluisteren. De vrienden van de kinder-

boerderij Heemstede schenken (gratis) 

warme chocolademelk.

Prijzen direct ophalen

Gewonnen prijzen kunnen direct na de 

trekking worden afgehaald bij de brand-

weer op het trapveldje. Je kunt je prijs niet 

meer achteraf ophalen bij het raadhuis, dus 

zorg dat je erbij bent woensdag 5 januari 

om je prijs niet mis te lopen! 

Afsluiting Vrijheidsdreef

In verband met de kerstboomverbranding 

is de Vrijheidsdreef op 5 januari 2010 van 

18.00 tot 22.00 uur afgesloten voor auto-

verkeer. Houders van een invalidenparkeer-

kaart kunnen wel op de Vrijheidsdreef 

parkeren. 

•  OV-Taxi in januari door de 
Bios-groep

•  Spelregels tijdens de 
jaarwisseling

•  Geen sticker voor 
rolemmer ontvangen?

•  Omgevingsvergunning

•  Agenda's

In deze HeemstedeNieuws o.a.:

Nieuwjaarsreceptie 
Heemstede
3 januari vanaf 19.30 uur in het raadhuis
De gemeente luidt het nieuwe jaar graag samen met u in! 

Daarom nodigen we alle inwoners van Heemstede uit voor een nieuwjaarsreceptie 

op maandag 3 januari vanaf 19.30 uur. De receptie vindt plaats in de Burgerzaal en de 

ontvangsthal van het raadhuis. Rond 20.00 uur houdt burgemeester Marianne Heeremans 

een nieuwjaarstoespraak. 

Voor muziek en een hapje en een drankje wordt uiteraard gezorgd.

Dé gelegenheid om uw nieuwjaarswensen uit te wisselen en om in een feestelijke sfeer 

nieuwe contacten te leggen. U bent van harte welkom!

Maatregelen 

rond de jaar-

wisseling
Tussen donderdag 30 december 2010 en 

zaterdag 1 januari 2011 zijn alle onder-

grondse papier- en plasticcontainers in 

Heemstede afgesloten in verband met de 

jaarwisseling. De textielcontainers van 

KICI worden in deze periode verwijderd. 

Vanaf zondag 2 januari 2011 kunt u weer van 

de papier- en plasticcontainers gebruik- 

maken. De textielcontainers zijn in de 

loop van de eerste week van januari weer 

beschikbaar. Wij vragen uw begrip voor 

het tijdelijke ongemak.

Woensdag 5 januari worden vanaf ongeveer 19.00 uur de ingeleverde kerstbomen in 

Heemstede verbrand op het trapveldje aan de Vrijheidsdreef. Voor iedere ingeleverde 

kerstboom ontvangt men een lootje voor de loterij en € 0,20.  
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Heemstede heeft nu één centraal meldpunt voor het mel-

den van gevaar en schade op straat en van bijvoorbeeld 

vandalisme en geluidshinder.

Gevaar en schade op straat

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

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

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

Meldingen worden in principe binnen één week afgehandeld.

Overlast

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

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

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

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

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

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

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

Melden via www.heemstede.nl

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

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

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

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

ling. 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 week-

einde vindt doorschakeling plaats naar een telefoonbeantwoorder.

Meldpunt overlast

Spelregels tijdens de 
jaarwisseling
Vuur op openbare weg tijdens jaarwisseling niet toegestaan

Met het oog op de openbare orde en veiligheid is er tijdens de jaarwisseling geen vuur op 

de openbare weg toegestaan. Dit betekent een verbod op vreugdevuren, vuren in olie-

drums, vuurkorven en alle andere vormen van open vuur voor heel Heemstede. De veilig-

heidsrisico’s zijn te groot.

De politie en de gemeente zullen er dan ook strikt op toezien dat er geen vuur op de 

openbare weg wordt ontstoken. Er zal alles aan gedaan worden om te voorkomen dat er 

materialen verzameld worden die gebruikt kunnen worden voor verbranding.

Mocht u aanwijzingen hebben dat er bij de komende jaarwisseling toch voorbereidingen 

getroffen worden voor een vuur, dan verzoeken wij u contact op te nemen met de politie 

(0900-8844) of met de gemeente, bureau handhaving, tel. (023) 548 56 30.

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de gemeente, de heer 

D. Nieuweboer, adviseur Openbare Orde en Veiligheid, tel. (023) 548 57 45.

Het is verboden zogenoemde wensballonnen op te laten

Door de brandweer in Nederland zijn incidenten gemeld met zogenoemde wensballonnen. 

Deze wensballonnen zijn onder verschillende namen bekend, maar kenmerkend is dat zij 

met open vuur worden opgelaten en zonder enige controle op de wind wegdrijven. Er is 

absoluut geen mogelijkheid te vermijden dat ze op rieten daken, in natuurgebieden of 

anderszins onwenselijke plaatsen landen. Daarom is het verboden dit soort ballonnen op 

te laten.

Containers met bouwafval die niet afsluitbaar zijn en mobiele 

toiletunits dienen voor kerst van de openbare weg verwijderd 

te zijn

Met het oog op de veiligheid dienen alle niet afsluitbare containers met bouwafval en 

mobiele toiletunits, op of aan de openbare weg, voor 25 december 2010 verwijderd 

te worden. Dit verbod geldt tot 2 januari 2011. Containers en mobiele toiletunits die niet 

verwijderd zijn kunnen door de gemeente verwijderd worden. De kosten hiervan worden 

verhaald op de eigenaar.

Degenen die de containers op het eigen erf hebben staan wordt geadviseerd om deze 

rond oudjaar af te sluiten of af te dekken. Daarnaast is het verstanding om alle vuilnis en 

losse brandbare materialen en voorwerpen op het eigen erf weg te nemen. 

Kopen en afsteken van vuurwerk

Wat mag?

- legaal vuurwerk (met Nederlandse gebruiksaanwijzing) kopen op 29, 30 en 31 december 

2010 

- vuurwerk afsteken op 31 december vanaf 10.00 uur 's ochtends tot 02.00 uur ’s nachts 

Wat moet?

- het afval veroorzaakt door het afsteken van het vuurwerk opruimen

Veiligheidstips

- lees voor het afsteken de gebruiksaanwijzing 

- bewaar vuurwerk op een veilige, droge plek 

- draag geen kleding van kunststof; het brandt snel en smelt vast op je huid 

- stop vuurwerk nooit in je zakken 

- steek vuurwerk af op een dusdanige wijze/plek dat niemand wordt geraakt 

- gebruik een aansteeklont en een veiligheidsbril

- zet vuurpijlen in een fl es die stevig rechtop staat en voor 1/3 is gevuld met los zand 

- ga na het aansteken direct zes fl inke stappen naar achteren 

- laat vochtig en oud vuurwerk liggen 

- steek ‘weigeraars’ niet opnieuw af  

De Bios-groep verzorgt met ingang van 

1 januari 2011 de OV-Taxi in de regio 

Zuid-Kennemerland/IJmond. Om een 

vaste rit te boeken kunt u het vertrouwde 

telefoonnummer 0900-8684 bellen.

Nieuwe taxipas

Omdat de OV-Taxi met ingang van 1 januari 

2011 niet meer door Connexxion, maar 

door de Bios-groep wordt verzorgd, is de 

huidige OV-Taxipas van Connexxion 

vanaf 1 januari 2011 niet meer geldig. 

Alle OV-Taxipashouders hebben een brief 

ontvangen met meer informatie hierover.

Waarom deze verandering?

De provincie Noord-Holland heeft, in 

nauw overleg met de gemeente 

Heemstede en andere gemeenten uit 

Zuid-Kennemerland/IJmond, het nieuwe 

contract voor de OV-Taxi verleend aan de 

Bios-groep. Om de ritten in Zuid-

Kennemerland/IJmond goed te kunnen 

regelen heeft de Bios-groep een kantoor 

in Haarlem geopend.

Wmo-vervoer

De OV-Taxi is een combinatie van Wmo-

vervoer én openbaar vervoer. De OV-Taxi 

is voor iedereen toegankelijk. Als het voor 

u niet meer mogelijk is met het openbaar 

vervoer te reizen, kunt u tegen geredu-

ceerd tarief met de OV-Taxi reizen. U kunt 

een pas voor de OV-Taxi aanvragen bij de 

gemeente Heemstede, Raadhuisplein 1, 

telefoon (023) 548 58 85 en (023) 548 30 40. 

Voor nadere informatie over de OV-Taxi 

kunt u hier ook terecht.

Gratis het laatste nieuws 

over Heemstede per e-mail?

www.heemstede.nl

OV-Taxi in januari door 

de Bios-groep
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Vorige week ontving u als inwoner van 

Heemstede de nieuwe afvalkalender voor 

2011. Net als in voorgaande jaren krijgen 

gebruikers van grijze rolemmers een speciale 

rolemmersticker bij deze afvalkalender.

Een groot aantal inwoners van Heem-

stede heeft een verkeerde of zelfs geen 

sticker ontvangen. De Meerlanden geeft 

via haar website aan dat de producent 

fouten heeft gemaakt bij het verzendklaar 

maken van de kalenders en stickers. 

Wanneer u een verkeerde of geen sticker 

heeft ontvangen, verzoeken wij u dit te 

melden bij de afdeling Publieksinformatie 

van De Meerlanden. Dit kan:

- Telefonisch, via (0297) 38 17 17 

 (maandag t/m vrijdag 08.30 - 16.30 uur) 

- Per e-mail: pi@meerlanden.nl (o.v.v. onder-

werp: Sticker rolcontainer Heemstede)

De Meerlanden zorgt ervoor dat u zo snel 

mogelijk een nieuwe, juiste sticker ont-

vangt. Het is de bedoeling dat u deze sticker 

direct plakt op het deksel van de grijze 

rolemmer. In 2011 moeten de grote rol-

emmers met een inhoud van 240 liter 

voorzien zijn van een groene sticker. De 

kleine rolemmer heeft een rode sticker 

nodig. De stickers met barcode vormen 

een controlemiddel dat onder andere 

informatie geeft over het adres waartoe 

de rolemmer behoort.

In januari 2011 worden alle aangeboden 

grijze rolemmers die nog geen juiste sticker 

hebben, voorzien van een geel waar-

schuwingslabel. Op dit label staat het ver-

zoek om alsnog de aangeboden sticker aan 

te brengen. Vanaf 31 januari 2011 worden 

grijze rolemmers die niet voorzien zijn van 

een juiste sticker niet meer geleegd. 

Omgevingsvergunning

Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsvergunning (Wabo) in werking 

getreden. Op grond van deze wet is voor veel activiteiten waarvoor tot 1 oktober 2010 een 

aparte vergunning of ontheffing vereist was nu een omgevingsvergunning vereist waarin 

de verschillende vergunningen en ontheffingen integreren. Hieronder treft u de diverse 

aanvragen omgevingsvergunning voor deze week aan. Omdat we nu in een overgangs-

periode zitten worden ook nog vergunningen verleend die voor 1 oktober 2010 zijn aan-

gevraagd en dus volgens het oude recht moeten worden afgehandeld. Als wij deze 

vergunningen (bv. bouwvergunningen, kapvergunningen en sloopvergunningen) verlenen 

maken wij dat ook bekend in deze rubriek. 

Aanvraag reguliere bouwvergunning 2e fase

Heemsteedse Dreef 261  het bouwen van 22 woonhuizen  2008.329/2701

 ontvangen 20 december 2010

Aanvragen omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning voor bouwen

Amstellaan 23  het vergroten en vervangen van een  2010.080

 dakkapel op het achtergeveldakvlak

 ontvangen 21 december 2010

Herenweg 13  het plaatsen van een dakkapel op  2010.082

 het achtergeveldakvlak

 ontvangen 22 december 2010

De beslistermijn voor bovengenoemde aanvragen is 8 weken vanaf ontvangst van de 

aanvraag.

Omgevingsvergunning voor afwijken bestemmingsplan

Beethovenlaan 5  het uitbreiden van een woonhuis  2010.084

 ontvangen 22 december 2010

De beslistermijn voor bovengenoemde aanvraag is 8 weken vanaf ontvangst van de 

aanvraag.

Omgevingsvergunning voor kappen

Rijnlaan 57  het kappen van 2 bomen  2010.079

 ontvangen 17 december 2010

Lanckhorstlaan 40  het kappen van 3 Leilandi coniferen  2010.081

 ontvangen 21 december 2010

De beslistermijn voor bovengenoemde aanvragen is 8 weken vanaf ontvangst van de 

aanvraag.

Omgevingsvergunning voor bouwen en aanleggen

Jan van Gilselaan  het bouwen van 41 herenhuizen en villa’s  2010.083

 ontvangen 22 december 2010

De beslistermijn voor bovengenoemde aanvraag is 8 weken vanaf ontvangst van de

aanvraag.

De bovenstaande aanvragen liggen vanaf 30 december 2010 op maandag tot en met 

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

afdeling Bouw- en Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). 

Verleende omgevingsvergunningen (verzonden 27 december 2010)

Omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken van het bestemmingsplan 

Wilhelminaplein 18  het vergroten van een bovenwoning  2010.001

Omgevingsvergunning voor bouwen

Beethovenlaan 12  het plaatsen van een dakkapel op het  2010.060

 voor- en achtergeveldakvlak

Omgevingsvergunning voor afwijken van het bestemmingsplan 

Voorweg 69  legalisatie uitbreiding Voorweg 69  2010.036

Omgevingsvergunning voor slopen 

Ravellaan 1 t/m 22  het verwijderen van kozijnen met  2010.075

 asbesthoudende panelen

Verleende lichte bouwvergunning (verzonden 27 december 2010)

en ontheffing bestemmingsplan

Javalaan 31  het plaatsen van een berging en  2010.205

 plaatsen erfafscheiding

De bovenstaande vergunningen liggen vanaf 30 december 2010 op maandag tot en met 

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

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

bezwaar maken. Zie kader.

Kapvergunning Landgoed De Overplaats 

Er is een kapvergunning verleend voor:

- het kappen van 319 diverse bomen op het perceel van Landgoed De Overplaats, kadastraal 

bekend gemeente Heemstede, sectie C 05331, eigendom van Landschap Noord-Holland.

De bomen moeten gekapt worden in verband met het herstel van de cultuurhistorische 

waarden van het Landgoed De Overplaats en in verband met achterstallig onderhoud.

Aan deze vergunning zijn op basis van artikel 4.3.5 van de APV de volgende bijzondere 

vergunningsvoorschriften 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 voorlopige voorziening is 

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

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 29 december 2010 zes weken ter 

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

bezwaar maken.

Geen sticker voor 
rolemmer ontvangen? 
Neem contact op met De Meerlanden!
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Vergadering commissie Ruimte

De raadscommissie Ruimte houdt een openbare v ergadering op 10 januari 2011 om 20.00 

uur in de Burgerzaal v an het raadhuis. U bent v an harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.  

Op de agenda:

- Vaststellen agenda commissiev ergadering v an 10 januari 2011

- Spreekrecht burgers

- Nieuwbouw supermarkt Binnenweg 72abc-Eikenlaan (B-stuk)

- Hav endreef (ontwerp-stedenbouwkundig kader/ontwerp-welstandscriteria) (C-stuk)

- Gladheidbestrijdingsplan Heemstede 2010-2011 (C-stuk)

- Ov erzicht bouwprojecten 

- Actiepuntenlijst

- Wat v erder ter tafel komt

Besloten vergadering commissie Ruimte

De raadscommissie Ruimte houdt een besloten v ergadering aansluitend aan de open-

bare v ergadering va n de raadscommissie Ruimte op 10 januari 2011 in de Burgerzaal 

va n het raadhuis. 

Op de agenda:

- Vaststellen agenda besloten commissiev ergadering v an 10 januari 2011

- Vaststellen besluitenlijst besloten commissie Ruimte 19 april 2010

- Vaststellen besluitenlijst besloten commissie Ruimte 29 nov ember 2010

Vergadering commissie Samenleving

De raadscommissie Samenlev ing houdt een openbare v ergadering op 11 januari 2011 om 20.00 

uur in de Burgerzaal v an het raadhuis. U bent v an harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.  

Op de agenda:

- Vaststellen agenda commissiev ergadering v an 11 januari 2011

- Spreekrecht burgers

- Vaststelling Erfgoedv erordening Heemstede (A-stuk)

- Besluit maatschappelijke ondersteuning 2011 (C-stuk)

- Bijzondere bijstand en v erstrekkingenboek 2011 (C-stuk)

- Verlichting tennispark Groenendaal (C-stuk)

- Brief Nationaal Restauratiefonds inzake brochure 'toon karakter zet in op cultureel erfgoed'

- Terugkoppeling uit het Dagelijks Bestuur Paswerk en Algemeen Bestuur Paswerk

- Actiepuntenlijst

- Wat v erder ter tafel komt

Vergadering commissie Middelen

De raadscommissie Middelen houdt een openbare v ergadering op 12 januari 2011 om 

20.00 uur in de Burgerzaal va n het raadhuis. U bent va n harte uitgenodigd hierbij aanwe-

zig te zijn.  

Op de agenda:

- Vaststellen agenda commissiev ergadering v an 12 januari 2011

- Spreekrecht burgers

- Verv anging informatiesysteem v oor uitwisseling authentieke basisgegev ens (A-stuk)

- Besluit inzake uitspraak beroep v an H.S.M. Kruijer t.a.v . Wob v erzoek toezenden besluiten-

lijsten v an raadscommissiev ergaderingen (A-stuk)

- Jaarwisseling 2010-2011 (C-stuk)

- Managementletter interim-controle 2010 (C-stuk)

- Terugkoppeling uit het Algemeen Bestuur v an de VRK

- Actiepuntenlijst

- Wat v erder ter tafel komt

Op www.heemstede.nl v indt u de betreffende stukken die worden besproken. Hier treft 

u bov endien informatie ov er het spreekrecht en uitleg ov er het v erschil tussen A-, B- 

en C-stukken. Alle stukken liggen ook ter inzage in de ontva ngsthal va n het raadhuis. 

Meer weten? Neem contact op met de raadsgriffie, tel. (023) 548 56 46 of e-mail: 

raadsgriffier@heemstede.nl 

Vergadering commissie voor bezwaarschriften 

De commissie vo or bezwaarschriften houdt een v ergadering op donderdag 6 januari 

2011 om 20.00 uur in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1 

20.00 uur  bezwaar tegen de afwijzing va n een bijdrage in de kosten va n leerlingen-

v ervo er - niet openbaar -

20.30 uur bezwaar tegen de v erwijdering va n een fi ets bij het station Heemstede-

Aerdenhout (uitoefening bestuursdwang) - openbaar -

21.00 uur bezwaar tegen de v erleende v ergunningen vo or het slopen va n 2 schuren 

en de bouw va n een bungalow op het perceel Kadijk 34-36 - openbaar -

Voor informatie kunt u contact opnemen met de secretaris va n de commissie, telefoon 

(023) 548 56 07.

Nieuw Aanwijzingsbesluit parkeerbelasting

Bij besluit va n 16 nov ember 2010 hebben burgemeester en wethouders het aanwijzings-

besluit inzake betaald parkeren in Heemstede va stgesteld. In dit besluit is onder andere 

geregeld de plaats waar, het tijdstip en de wijze waarop tegen betaling v an de belasting, 

mag worden geparkeerd. 

Belangrijkste wijziging is v erder dat op de algemene gehandicaptenparkeerplaatsen 

v anaf 1 januari 2011 geen parkeerbelasting meer is v erschuldigd. Er geldt wel een maxi-

male parkeerduur op de algemene gehandicaptenparkeerplaatsen: 

- op de gehandicaptenparkeerplaatsen nabij de winkels in de Binnenweg, Raadhuisstraat 

en Zandv oortselaan (ten westen v an station) een maximale parkeerduur v an 2 uur, en

- op de gehandicaptenparkeerplaats bij de apotheek op de Zandv oortselaan een maximale 

parkeerduur v an 30 minuten.

Ev eneens bij besluit v an 16 nov ember 2010 is het aanwijzingsbesluit parkeerbelasting uit 

2010 ingetrokken.

Het nieuwe aanwijzingsbesluit treedt met ingang va n 1 januari 2011 in werking.

Het aanwijzingsbesluit ligt gedurende 12 weken ter inzage op het gemeentehuis. 

Het aanwijzingsbesluit is na de inwerkingtreding ook digitaal te raadplegen op 

www.heemstede.nl v ia ‘Politiek & bestuur’ onder ‘Lokale regelgev ing’. 

Gemeentegids online?

www.heemstede.nl

Zoekt u een vr ijwilligersbaan of klus? 

Heeft uw organisatie v acatures v oor 

vr ijwilli gers? Heeft u vr agen ov er arbeids-

v oorwaarden, rechten en plichten? Of 

zoekt u een goede cursus/work shop v oor 

uw v rijwilliger(s)? Dan kunt u terecht bij het 

steunpunt Vrijwilligerswerk Heemstede!

p/a Casca-de Luifel - Herenweg 96 - 

Postbus 578 - 2100 AN Heemstede. 

Spreekuur op afspraak, telefonisch 

bereikbaar di. t/m do. v an 09.00 tot 12.00 

uur, tel: (023) 548 38 24/26.Digitale infor-

matiezuil (dagelijks tijdens openingstijden 

v an de Luifel)

E-mail: 

steunpuntvr ijwilligerswerk@casca.nl 

Website: 

www.vr ijwilligerswerkheemstede.nl

Agenda's
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Uitschrijving GBA

Met onbekende bestemming uitgeschreven uit de gemeentelijke basisadministratie 

persoonsgegevens (GBA)

Als u gaat verhuizen moet u dit ook doorgeven aan uw (nieuwe) woongemeente. Vaak 

gaat dit goed, maar soms wordt dit vergeten. De gemeente start dan een adresonderzoek 

op, waarbij de persoon -indien mogelijk- erop gewezen wordt dat er nog aangifte van de 

verhuizing gedaan moet worden. Als er geen aangifte gedaan wordt of als de persoon 

niet te traceren is, besluit het college van burgemeester en wethouders deze persoon 

‘met onbekende bestemming’ uit te schrijven uit de gemeentelijke basisadministratie 

persoonsgegevens (GBA). Dit betekent, dat iemand dan ook formeel niet meer op dat adres 

staat ingeschreven. De gevolgen hiervan zijn dat er bijvoorbeeld geen reisdocument of 

rijbewijs bij de woongemeente aangevraagd kan worden en dat er geen gebruik gemaakt 

kan worden van verschillende overheidsvoorzieningen. Ook wordt, als iemand 65 wordt, 

de AOW gekort. Het is daarom van groot belang dat alsnog aangifte van een verhuizing 

gedaan wordt.

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de volgende personen met 

onbekende bestemming uit te schrijven:

T.L. Banghart, geboren 24-08-1969, Struyckenlaan 13, per 08-12-2010

T.A. Barada, geboren 14-08-1972, Heemsteedse Dreef 90, per 12-11-2010 

J. Horvath, geboren 27-12-1988, Camplaan 30, per 08-12-2010

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van de bekend-

making hiervan bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift bij het college 

van burgemeester en wethouders van Heemstede, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. 

Ook kunnen belanghebbenden bij onverwijlde spoed een voorlopige voorziening aanvragen 

bij de rechtbank te Haarlem, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

Bij besluit van 7 december 2010 hebben 

burgemeester en wethouders het Besluit 

maatschappelijke ondersteuning 2011 vast-

gesteld. Eveneens bij besluit van 7 december 

2010 is het Besluit maatschappelijke onder-

steuning 2010 ingetrokken.

Het Besluit maatschappelijke ondersteuning 

2011 treedt met ingang van 1 januari 2011 in 

werking. Het Besluit ligt gedurende 12 weken 

ter inzage op het gemeentehuis. Het 

Besluit is na de inwerkingtreding ook digi-

taal te raadplegen op www.heemstede.nl 

via ‘Politiek & bestuur’ onder ‘Lokale regel-

geving’. 

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 on-

dertekend 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 terinzageleg-

ging, 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 aan-

tekenen 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 beroep-

schrift 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). 

Regelgeving

Glijdende werktijden en bezoldigingsregeling

Op 23 december 2010 is namens het college ingestemd met een nieuwe regeling glij-

dende werktijden voor medewerkers die werkzaam zijn voor de gemeente Heemstede. 

De nieuwe regeling sluit beter aan op de verschillen in roosters. Op 1 november 2010 is 

namens het college ingestemd met een nieuwe bezoldigingsregeling. De Heemsteedse 

ambtenaren in de regio-piketdienst voor de rampenbestrijding hebben de mogelijkheid 

gekregen om het verlof vanwege piket uit te laten betalen. 

Beide regelingen zijn vanaf 1 januari 2011 digitaal te raadplegen op www.overheid.nl of 

www.heemstede.nl via ‘Politiek & bestuur’ onder ‘Lokale regelgeving’.

Beleidsregels terug- en invordering en verhaal WWB en WIJ

Bij besluit van 23 november 2010 hebben burgemeester en wethouders Beleidsregels 

terug- en invordering en verhaal WWB en WIJ 2011 vastgesteld. Hierin is vastgelegd in 

welke gevallen en op welke wijze burgemeester en wethouders van de bevoegdheid tot 

terugvordering en verhaal in het kader van de Wet werk en bijstand (WWB) en de Wet 

investeren in jongeren (WIJ) gebruikmaken. 

Deze Beleidsregels treden met ingang van 1 januari 2011 in werking. De Beleidsregels 

liggen gedurende 12 weken ter inzage op het gemeentehuis. De Beleidsregels zijn na de 

inwerkingtreding digitaal te raadplegen op www.overheid.nl of www.heemstede.nl via 

‘Politiek & bestuur’ onder ‘Lokale regelgeving’.

Agenda’s en 

verslagen van de gemeenteraad?

www.heemstede.nl

Nieuwe Belastingverordeningen

Bij besluit van 15 december 2010 heeft de raad de volgende belastingverordeningen 

vastgesteld: 

- Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2011; 

- Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2011

 (Verordening begrafenisrechten 2011); 

- Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2011; 

- Verordening op de heffing en invordering van leges 2011; 

- Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2011; 

- Verordening op de heffing en invordering van onroerendezaakbelastingen 2011; 

- Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelasting 2011; 

- Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2011; 

- Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2011; 

- Verordening op de heffing en invordering van belasting op roerende woon- en bedrijfs-

ruimten 2011.

De wijzigingen bestaan voornamelijk uit wijzigingen van de tarieven.

Eveneens bij besluit van 15 december 2010 zijn de belastingverordeningen van 2010 

ingetrokken.

De nieuwe belastingverordeningen treden met ingang van 1 januari 2011 in werking. 

De verordeningen liggen gedurende 12 weken ter inzage op het gemeentehuis 

(Raadhuisplein 1 te Heemstede) en bij Gemeentebelastingen Kennemerland-Zuid aan de 

Bennebroekerlaan 5 te Bennebroek. De verordeningen zijn na de inwerkingtreding ook 

digitaal te raadplegen op www.heemstede.nl via ‘Politiek & bestuur’ onder ‘Lokale regelgeving’. 

Wanneer u meer wilt weten dan kunt u contact opnemen met Gemeentebelastingen 

Kennemerland-Zuid, telefoon (023) 512 60 21. 

Nieuw Besluit maatschappelijke ondersteuning




