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De Crayenauten.

Astronautenteam Crayenesterschool houdt contact met Kuipers
Heemstede - Zelfs het jeugdjournaal wilde in de Crayenesterschool komen kijken hoe astronaut Andre Kuipers woensdagmiddag voor de tweede keer
de ruimte inging. De hele school
telde af naar 14.16 uur onder
aanvoering van het astronautenteam van Juf Jolanda Peusterink.
Jolanda had in 1969 als kind gezien en gehoord hoe de eerste mens voet op de maan zette waarmee de fascinatie voor
de ruimte geboren was. Ze geeft
nu lessen over de ruimte op de
Crayenesterschool en is in haar
vrije tijd vrijwilliger bij de sterrenwacht. `Als kleuters bij mij weggaan, kennen ze het zonnestelsel

en alle planeten`. Kinderen reageren net zo vol verwondering
als zijzelf op die leeftijd. Leerlingen uit de bovenbouw duiken op
internet om meer informatie te
zoeken, kleuters zingen thuis het
planetenliedje. Met groep 7 en
8 heeft Jolanda een astronautenteam samengesteld, waarmee ze
meedoet met de missie van Andre Kuipers. Leerlingen moesten eerst een motivatie schrijven.
Nu Kuipers in de ISS is aangekomen krijgen ze van hem geheime opdrachten. Drie keer tijdens zijn ruimtereis heeft André
Kuipers een speciale missie-opdracht voor zijn ground control:
de Crayenauten. De Crayenau-

ten hebben witte ruimtepakken
en een hemelsblauwe badge van
ruimteschipaarde.nl. De eerste
missie is al bekend: bouw van
je klas een ruimteschip. Als de
Crayenauten bijvoorbeeld weten welke experiment die te maken heeft met gewichtloosheid,
Andre in de ruimte moet doen,
dan kunnen de leerlingen deze
ook op aarde uitvoeren en kijken
hoe groot het verschil is en of dat
wel mogelijk is. De komende weken worden spannend op ruimteschip Crayenest. Welke andere missies heeft Andre Kuipers
nog in petto voor de Crayenesterschool?
Ton van den Brink

Heemstede - De cliënten van
de Hartekamp en hun familie vierden zondagmiddag in de
aula hun kerstfeest met een
levende stal in hun midden.
Voor een stal in de open weide
was het weer niet zo best, binnen was het reuze gezellig. Alle 68 cliënten kregen een glaasje, daarin een waxinelichtje met
een ledlampje dat danste als een
flikkerend kaarsje. `Mogen we
dat houden?`, was de eerste
vraag van menig cliënt, want dat
kleinood geeft zo`n mooie kerstsfeer in de donkere dagen.
Kerst op de oudste locatie van

de Hartekamp aan de Herenweg. Met vrijwilligers die de
hele kerstviering hadden georganiseerd met hapjes, drankjes en kerstmuziek. Kerstliederen gezongen door het ‘Gemengd Koor Obelisk’, zonder
twijfel het leukste koor van Santpoort en Velserbroek met vijftig
koorleden. Obelisk
zingt mini4 stuks
maal één keer per maand in de
kerk
van Santpoort
‘de Naald’
v.d. Geest
keurslager
of
in de kerk 94
van Velserbroek
Raadhuisstraat
‘Het
Kruispunt’
tel. 528
64 17. Maar naast kerkdiensten is Obelisk ook wel aanWim
Kuijk
keurslager
wezig bij onder
andere doopJ.
van
Goyenstr.
24
vieringen, kerkelijke huwelijtel. 528 90 00

r5.50

De redactie van
de Heemsteder
wenst u een fijne
jaarwisseling!

Spar aanbiedingen zie pagina 7
Spar Adema, Te Winkelhof 25, Heemstede
Spar De Bruyn, Zwarteweg 42/44, Bennebroek
Yoga-aanbieding Praktijk DEEN:
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Zonnetje schijnt langer voor Heemsteedse vrijwilligers

De Meerlanden deelt uit!
Heemstede - Op woensdag 21 december hebben vrijwilligers
van tachtig goede doelen en verenigingen, in de overvolle kantine van De Meerlanden in Rijsenhout, cheques in ontvangst
mogen nemen met een totale waarde van 40.000 euro. Tijdens
de feestelijke uitreiking hebben zij een bijdrage ontvangen uit
het Meerlandenfonds. De cheques zijn overhandigd door het
bestuur van het Meerlandenfonds en door burgemeesters en
wethouders van de verschillende gemeenten waarin De Meerlanden actief is. in Heemstede zijn Honk- en Softbalvereniging
RcH pinguins en college Hageveld blijgemaakt.
Wethouder Botter van gemeente Heemstede reikte de cheques
uit. Hij zei daarbij: “Twee weken
gelden hadden we in Heemstede het jaarlijkse vrijwilligers-

feest. Daar waren 250 mensen.
We hebben ze toen in het zonnetje gezet, want De Heemsteedse
gemeente draait op haar vrijwilligers! Een aantal daarvan zijn nu

nieuw: www.cdaheemstede.nl

hier, hun zonnetje scheen twee
weken langer, omdat ze nu ook
een cheque uit het Meerlandenfonds mogen ontvangen.
Uit het Meerlandenfonds wordt
jaarlijks 40.000 euro geschonken aan lokale verenigingen en
stichtingen. Leden en vrijwilligers hebben een project of activiteit kunnen aanmelden voor
een bijdrage uit het Meerlandenfonds. Het bestuur, dat bestaat
uit de heer Hoffscholte (oudburgemeester van Aalsmeer),
burgemeester Weterings (Haarlemmermeer), Hans de Boer en
Ger de Jong, hanteert een aantal criteria om tot toekenning of
afwijzing te komen. Zo moet er
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zie onze
aanbiedingen
op pagina 11

wenst u heerlijke kerstdagen
en een gezond 2012

nieuw: www.cdaheemstede.nl
50% van de kosten voor haar

sprake zijn van een organisatie,
deze organisatie dient zich zonder winstoogmerk te richten op
de bevolking in het verzorgingsgebied van De Meerlanden en
het fonds neemt nooit meer dan

**

rekening. Voor goede doelen
is de maximale bijdrage vastgesteld op 2.500 euro en voor
(sport)verenigingen op maximaal 1.000 euro.

Aanbiedingen slagerij Van der Werff
en Supermarkt de Koning pagina 5.

**
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Camplaan 35
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mobiel 0650-284402
Fax 023-8200169

De kleurenfoto is gemaakt
tijdens het ‘treinloze’ weekend van 17 en 18 september
2011 (foto Marcel van Tongeren) en toont niet alleen
een omhooggaand spoor
maar ook spoorlijn die naar
rechts gaat. Op deze foto zeer goed te zien, 21,5
op het bordje rechts aan
bovenleidingsportaal geeft
aan dat het nog zoveel kilometer is naar het 0-punt
te Amsterdam (Westerpark). In de verte zien we
de kraan die spoorviaduct
over Westelijke Randweg
aan het vernieuwen is.

aanleveren van advertenties:
Dinsdag voor 12.00 uur
aanlever@heemsteder.nl
advertentieverkoop:
Joke van der Zee
advertentie-tarieven:
op aanvraag

De zwart-witte opname
dateert van 15 maart 1958
(foto: JGC van der Meene) en toont het station
vanuit bijna dezelfde positie, het station was nog
in aanbouw. Opvallend is
dat
perronkeerwanden
nog steeds dezelfde zijn
met de zwarte bouten in
de wanden. Ook de palen
van de hekjes zijn er nog.
Jammer dat de kleurstelling overkapping/wachtruimte in de loop der
jaren is veranderd.
Info: Gertjan Stamer,
www.stationhad.nl/
info@stationhad.nl.

Harmonie gedupeerd door
diefstal instrumenten
Heemstede - Woensdagavond
21 december is de verenigingsaanhangwagen van Harmonie
St-Michaël gestolen. De harmonie trad juist op toen de aanhanger werd weggenomen.
Deze moet tussen 18.00 en 18.45

COLOFON

uur zijn losgekoppeld van de auto waaraan hij was verbonden
en is vervolgens verdwenen. De
auto met aanhangwagen stond
nabij de Prinses Beatrixschool
aan de Von Brucken Focklaan in
Heemstede geparkeerd.

Rechts op de foto de aanhanger die gestolen is.

In de aanhanger zat al het slagwerk, dit hadden de musici zondag 18 december tijdens het
kerstoptreden in de Bavo-kerk
aan de Herenweg in Heemstede gebruikt.
Er zijn geen getuigen. St. Michaël vermoedt dat het de dieven om de aanhanger te doen
was, mogelijk weten zij niet wat
ze met de instrumenten moeten
doen. Uiteraard is de harmonie
ernstig gedupeerd. Zij mist o.a.
4 concertpauken van het merk
AJAX, 1 compleet drumstel van
het merk Pearl, 1 grote concerttrom van het merk Ludwig, 1 xylofoon van het merk Adams en
veel overige, kleinere, instrumenten.
De vereniging is niet alleen behoorlijk gedupeerd maar tevens
aangeslagen. De leden hopen
dat de aanhanger of (een deel
van) de inhoud nog gesignaleerd
wordt of misschien zelfs te koop
wordt aangeboden. In dat geval
wordt een bericht naar de vereniging toe zeer op prijs gesteld.
U kunt contact opnemen met de
vereniging via e-mail: voorzit-

aanleveren van kopij
Dinsdag voor 12.00 uur
redactie@heemsteder.nl
Bladmanager/redactie:
Joke van der Zee
redactie-coördinator:
Renée Wouwenaar
Correspondenten:
Ton van den Brink
Mirjam Goossens
Eric van Westerloo
redactie-opmaak:
Mireille Huiberts
Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-368671
Fax 0297-342900
uitgave van:
De Heemsteder Uitgevers B.V.
Heemstede
oplagE: 17.725
Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren
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-mailadres. De redactie behoudt
het recht brieven in te korten of
te weigeren.

Grote trom.
ter@stmichael-heemstede.nl of
met het secretariaat: secretariaat@stmichael-heemstede.nl.
De leden van St. Michaël willen graag muziek blijven maken
maar zonder instrumenten is dat
niet mogelijk.
Meer informatie over de vereniging, foto’s en filmpjes e.d. zijn
te zien op de website:
www.stmichael-heemstede.nl.

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 toestemming
van de uitgever!
WWW.HEEmsTEDEr.nl
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Mazda3 wint AutoWeek
Tevredenheids Trofee 2011
Regio - De Mazda3 is winnaar geworden van de AutoWeek
Tevredenheids Trofee 2011 in de bela ngrijke compacte middenklasse. In het jaarlijkse onderzoek van het grootste automagazine van Nederland naar de tevredenheid van autobezitters kwam de Mazda3 als beste uit de bus in zijn kla sse
en versloeg daarmee geduchte concurrenten. In het overallkla ssement eindigde de Mazda3 als vie rde.

Bij Mazda RC aan de Kleermakerstraat 63 in Velserbroek
is men zeer tevreden met deze prestatie. De rijeigenschappen van de Mazda3 vormen veruit de belangrijkste reden voor
een eigenaar om dit model aan
te schaffen meldt Brandmanager
Hans Touw. Wegligging, besturing en versnellingsbak worden
als bovengemiddeld goed beoordeeld, genoeg voor de winst
in deze compacte middenklasse
op het hoofdkenmerk ‘Rijprestaties’. Ook in de categorie ‘Betrouwbaarheid’ wint de Mazda3
in zijn klasse. Maar ook de standaarduitrusting en het lage aantal storingen springen eruit. Ook
hier is duidelijk sprake van “low
cost of ownership”, aldus Touw.

Mazda-rijders behoren ook in
Europa tot de meest tevreden
klanten. Dat bleek onlangs in
juni dit jaar uit twee recente
klanttevredenheidonderzoeken
in Duitsland en Groot-Brittannië
van het gerenommeerde onderzoeksbureau J.D. Power. In deze
twee grootste automarkten van
Europa werden zo’n 17.000 autobezitters gevraagd hun auto te
beoordelen op rij-dynamiek, rijeigenschappen, gebruikskosten,
mechanische betrouwbaarheid
en kwaliteit van het interieur.
Vanaf vorige maand staat de
nieuwe Mazda3 Facelift 2011
bij Mazda RC in de showroom.
Het nieuwe model is beschikbaar vanaf 18.990,- euro voor
de S-uitvoering van de vijfdeurs

atie voo r deze rub rie k
Hee mstede- De inform
de stic hti ng We lzij n
r
wo rdt verzorgd doo
OH), Lieven de Key laa n
Ouderen Hee mstede (W
24, Hee mstede.
28 85 10. Op eni ngsBereik baa r via : 023-5
derdag van 09.00don
tijden: ma andag t/m
.
g van 09.00-13.00 uur
17.00 uur en op vrijda
Samen Eten
Dinsdag 31 januari is de eerste keer in het nieuwe jaar dat Samen Eten plaatsvindt. Speciaal
voor deze dag hebben de gastvrouwen gekozen voor een ouderwetse snertmaaltijd met o.a.
roggebrood en katenspek. Kosten: 8,00 euro en
dat is inclusief twee glaasjes wijn, een lekker
toetje en kofﬁe/thee.
De maaltijden voor de maanden daarna worden bedacht door de medewerkers van WOH in
overleg met de kok.
Vanaf 12.30 uur wordt u welkom geheten door
de gastvrouwen van WOH. Maaltijdbonnen zijn
te koop bij de receptie.
Alvast voor uw agenda
De themamiddag ‘Het Ouder wordende Brein’
kon door omstandigheden niet doorgaan in 2011.
Nu komt de heer Hans van Dam op donderdag
16 februari, 2012 om 14.00 uur in De Pauwehof,
Achterweg 19 in Heemstede. Van Dam is ethicus en docent neurologie en hij vertelt u waar
het brein op hoge leeftijd sterk in is en sterk
kan blijven.

Hatchback met 1.6 liter benzinemotor (77 kW / 105 pk) en handgeschakelde vijfversnellingsbak.
Met de competitieve 20% zakelijke bijtelling op de 1.6 liter
CiTD, de nieuwe actiemodellen
Navigator en Business, een gespierdere uitstraling met nieuw
front, nieuw ontworpen achterbumper, nieuwe velgen, subtiele
productwijzigingen, een nieuwe
exterieurkleur en rijker uitgeruste uitvoeringen vormt deze compacte middenklasser opnieuw
een hoogtepunt in zijn segment.
De totale wereldwijde productie
van de Mazda3 bereikte in mei
dit jaar de historische mijlpaal
van 3 miljoen exemplaren in een
nieuwe recordtijd van 7 jaar en
10 maanden na de start van de
productie van de eerste generatie van dit model. Daarmee is de
Mazda3 het snelst verkopende
model in het huidige Mazda personenauto gamma.
Hans Touw ziet hierdoor in 2012
zeer veel mogelijkheden voor de
zakelijke rijder en Mazda RC zal
zich dan ook zeer nadrukkelijk
gaan bezighouden met het bewerken van de zakelijke markt.
Het bedrijfsleven kan dus op een
telefoontje rekenen van deze actieve dealer. Het gehele Mazda RC team staat er klaar voor.
Komt u gerust een kijkje nemen
in de showroom aan de Kleermakerstraat 63 in Velserbroek
of aan de Havenstraat 81 in
Heemstede.
De koffie staat voor u klaar!

Pl exat zoekt ideeën
Heemstede - Plexat gaat een
nieuwe start maken. Vanaf
januari 2012 komt er een compleet nieuw aanbod voor
tieners in de jongerenruimte Plexat bij Casca in de Luifel, Herenweg 96, Heemstede.
Wil je dat de 15+ inloop ‘Weekbreek’ op donderdagavond
weer open gaat, laat het weten.

Blijf op de hoogte via plexatheemstede.hyves.nl.
Plexat wil graag jullie prachtige ideeën horen. Ze nemen die
dan mee in het nieuwe aanbod.
Bel naar 023-5483847, mail
naar plexat@casca.nl of laat
een berichtje achter op:
plexat-heemste.hyves.nl.

Wings Ensembl e brengt
nieuwj aarsconcert
Regio - Onder de titel ‘Próspero Año Nuevo’ geeft het Wings
Ensemble op zondag 8 januari
2012 om 15.00 uur in de Haarlemse Janskerk een bruisend
nieuwjaarsconcert. Het concert heeft als thema ‘Spanje en
het nieuwe jaar’. Op uitnodiging
van het ensemble zingt mezzosopraan Marjolein Niels een
aantal prachtige Spaanse aria’s
van Boccherini, De Falla, Turina en Bizet, die bij menig luisteraar zowel een vleugje nostalgie
als hoop voor de toekomst zullen
opwekken. De bekende ‘Suite’
en de warmbloedige ‘Habanera’ uit de opera Carmen zijn de
sluitstukken van het concert. En
met laatstgenoemde dans nog
in de oren toosten ensemble en
publiek met een glas Cava op het
nieuwe jaar!
Próspero Año Nuevo Nieuwjaarsconcert.
Zondag 8 januari 2012, 15.00

uur, Janskerk Haarlem, Jansstraat 40, 2011 RX Haarlem.
Toegang 15,- euro. Reserveren:
www.wingsensemble.nl of tel.
06-2039 2037.

Seniorennieuws Heemstede
De Klussenbank
Bij de klussenbank kunnen ouderen terecht voor
kleine klussen in en om de woning. Om de klussen uit te voeren is WOH op zoek naar mensen
die het leuk vinden te helpen met bijvoorbeeld
het ophangen van een schilderij, vervangen van
een lamp, repareren of vervangen van een slot
of het repareren van een kraan. De vrijwilligers
komt in een team van klussenmensen, is verzekerd en ontvangt een onkostenvergoeding.
Administratieve Thuishulp
Speciaal opgeleide vrijwilligers helpen ouderen
bij het ordenen van de administratie en komen
maandelijks langs om gezamenlijk de rekeningen
na te kijken en te betalen. Er wordt gewerkt
met een eenvoudig opbergsysteem.
Gastvrouwen
De Pauwehof zoekt inval-gastvrouwen voor het
verzorgen van kofﬁe/thee voor cursisten en docenten van het sociaal cultureel werk op de
maandagmiddag en/of dinsdag- tot en met vrijdagochtend. Op dit moment bestaat de groep uit
22 vrijwilligers die 1 x per 2 weken per 2 (of 3)
een ochtend of middag dienst hebben.
Houdt u van gezelligheid, bent u gastvrij en
draagt u de Pauwehof een warm hart toe dan
bent u degene die wij zoeken.

Nieuwe cursussen in de Pauwehof:
In januari starten 2 nieuwe cursussen waarvoor
nog plaats is: Cursus Kunstgeschiedenis ‘Overzicht Moderne Kunst 1850–1945’. De cursus
bestaat uit 7 lessen op vrijdagochtend en start
op 13 januari.
Cursus Mozaïek; mozaïeken met tegels, servies, glimmers en stukjes spiegel. Kom op de
cursus bij de Pauwenhof en beplak rondom een
spiegel, op een vaas, uw huisnummer of schaal.
Er zijn ontwerpen aanwezig en de materialen
worden mee genomen. Beginnerscursus start op
13 januari, 6 lessen 1 x per 2 weken.
Voor informatie en aanmelding kunt u contact
opnemen met de coördinator Anky Weitkamp
(bij voorkeur via pauwehof@gmail.com of via
023-5286022)
Feestdagen
Tussen Kerst en Oud en Nieuw is WOH geopend
op dinsdag t/m donderdag van 09.00 tot 16.00
uur en op vrijdag van 09.00 tot 13.00 uur.
Meer info op:
www.welzijnouderenheemstede.nl
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Weldaad voor lichaam en geest

Hot Tub wint aan populariteit
Regio – “Men houdt zich tegenwoordig steeds meer bezig
met recreatie thuis”, is de mening van Dick Snijders, eigenaar
van Wellness World Uitgeest.
In zijn showroom (Hoorne 16)
vind je Beachcomber hot tubs
uit Canada en het meest verkocht in Canada. Een hot tub is
een groot bad met een temperatuur van 38 tot 40 graden, waarin men met twee volwassenen,
het hele gezin, familie of vrienden een weldadige belevenis ondergaat en even weg zijn van televisie of computer. Je kan in de
tub weer communiceren met
elkaar. In het bad zitten vele jets,
die met krachtige waterstralen
(denk aan whirlpool en jacuzzi)
zorgen voor een optimale massage van nek, schouderbladen,
rug en voeten.
De hot tubs zijn er in veertien
modellen (series 7, 5 en 3). De
grootste is de Beachcomber 750
excellent, door Snijders de Rolls Royce onder de baden genoemd. Deze heeft een afmeting
van 2.26 x 2.26 meter, is 76 cm.
hoog en heeft een veilige tweetredenopstap. In deze opstap bevinden zich de motor en de pompen. Er zit in deze grootste hot
tub 1654 liter water, dat eenmalig via de tuinslang wordt ingebracht. In de kleinste hot tub
voor twee personen van 1.68 tot
twee meter zit 617 liter water. Het
water wordt 24 uur rondgepompt
en gefilterd. De zitplaatsen in de
baden zijn uiterst comfortabel en
sommige baden hebben eveneens een ruim ligbed. Men kan
de waterstralen van de jets naar
eigen believen afstellen: rustig
of op volle kracht. Draait men
via de luchtpomp luchtkracht bij
de jetkracht, dan geeft dit weer
een geheel ander gevoel. Als
men gaat verzitten heeft men
steeds weer een andere beleving omdat de jets achter elke
zitplaats weer anders zijn aangebracht. Men ondergaat een mas-

sage, die ook voor mensen met
reuma of rugklachten uitermate
weldadig is.
Constante temperatuur
De hot tub is ideaal voor mensen, die bijvoorbeeld een hele dag vergaderd hebben of een
stressbaan hebben. Zij kunnen optimaal ontspannen. De
waterstralen gaan onder meer
langs de nek, de wervels en
onder de schouderbladen. Ook
ideaal voor mensen met lichamelijke klachten, zoals rug-,
spier- en gewrichtsklachten.
Eveneens de jets voor de voeten
zorgen met een harde stroom
voor een krachtige massage. Het
is goed voor de bloedsomloop,
beginnend bij de voetzool. Na
sport zorgen de jets onder meer
voor verzachting van de spieren.
Buiten in de frisse lucht
De hot tubs staan hoofdzakelijk
buiten in de tuin. Met het hoofd
in de frisse wind en het lichaam
in een constant warm bad kan
men het hele jaar door de hot
tub gebruiken. De Beachcomberbaden zijn rondom geïsoleerd
en ook het deksel is supergeïsoleerd, zodat alles als in een thermoskan op de juiste temperatuur

2012 Is het jaar van de bij
Heemstede - Dat bijen zich
niets van de meteorologische
winter aantrekken bleek van
de week wel. Bij een temperatuur van bijna 11 graden vlogen de gevleugelde insecten op
groot aantal plekken in Heemstede naar buiten op zoek naar
bloemen. “En die werden gevonden”, zegt imker Pim Lemmers
van kinderboerderij ‘t Molentje.
Winterheide bloeit bijvoorbeeld
nog.
Volgens Lemmers gebeurt het
niet echt vaak dat bijen in deze
periode van het jaar nog actief
zijn. Alleen wanneer de temperatuur hoger is dan tien graden.
“Vorig jaar hadden wij nog een
dik pak sneeuw en probeerden
de bijen zich in de kast warm te
houden. Nu voelt het buiten zelfs

al een beetje lenteachtig aan”,
vervolgt de imker. Voor de vele
imkers is het weer te hopen dat
de bijen ongeschonden de winter doorkomen. Zo hebben ze de
laatste jaren last van wintersterfte onder de bijen. Een mogelijke
oorzaak hiervan is de zogeheten
varromyt. Een klein beestje dat
parasiteert op de bijen.
Jaar van de Bij 2012
Het jaar 2012 is door het KNNV,
IVN, EIS/Naturalis, De Bijenstichting en de NBV uitgeroepen tot het jaar van de bij. Lemmers: “Ik ben blij dat de bij komend jaar veel belangstelling
gaat krijgen. Op 1 januari aanstaande is de aftrap in het radioprogramma ‘Vroege Vogels’ van
de VARA. Het gaat slecht met de

blijft. Het bad heeft meegegoten handgrepen. Er zijn hot tubs
voor twee personen, maar ook
voor vier, vijf , zes, zeven of acht
personen. Men kan het zo luxe
maken als men wil met aan de
voorkant bijvoorbeeld een docking station voor een ipod. Belangrijk voor de fabrikant is het
energieverbruik. Men is er constant mee bezig om deze zo laag
mogelijk te houden. Beachcomber is dan ook het meest comfortabele hot tub met het laagste
energie verbruik ter wereld. Gemiddeld kan deze hot tub twintig jaar worden gebruikt zonder
vervanging.
Sauna’s en zwembaden
In de showroom bevinden zich
eveneens diverse sauna’s in verschillende modellen en afmetingen. Verder zei vermeld dat
Dick Snijders op aanvraag eveneens opbouwzwembaden aanlegt en reparaties verricht bij hot
tubs. Met name bij de Chinese
en half Chinese hot tubs komen
nogal eens problemen voor. De
openingstijden zijn: dinsdag van
10.00 tot 17.00 uur, vrijdag 13.00
tot 17.00 uur en zaterdag van
10.00 tot 16.00 uur.
Marga Wiersma
bij. Dat weet iedereen inmiddels.
Met het project wil men laten
zien dat met eenvoudige middelen de leefomstandigheden voor
de bij, ook de solitaire bij, verbeterd kan worden. Het publiek
en de lokale overheden zouden
meer aan bijvriendelijke aanleg
en beheer van groenvoorzieningen kunnen doen. Bijvoorbeeld
terreinen inzaaien met bloemen
die door bijen worden bevlogen
en bermen minder vaak maaien. Ook het neerzetten van insectenhotels zou een optie kunnen zijn. Misschien zijn er in
Heemstede wel scholen die belangstelling voor een bijenproject hebben? Iedereen heeft het
maar over duurzaamheid. Ik wil
dan ook graag uitlegen hoe belangrijk de bij is. Driekwart van
alle landbouwgewassen is namelijk afhankelijk van bestuiving
door de bij.”

Dichtstorten
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, Camplaan 35, 2103
GV Heemstede.
Vier de feesten!
Vier de feesten in je leven
vier, de feesten in je huis:
Sinterklaas, met grappen, grollen,
hier en daar een leuke sneer
Kerstmis, met zijn boom en sfeer.
Oudjaar, met z’n oliebollen
deeg, dat héél niet rijzen wil.
Drie koningen staan dan te wachten
met een krent, die altijd zakt.
De klok wordt nu vooruit gezet
want Pasen komt eraan.
Samen gaan we eieren zoeken,
grote pret: dat ene ei komt nooit terecht.
Daarna, gaan we schoonmaak houden
zie, dat feest toch niet apart:
want wie z’n bed we ook naar buiten sjouwden
trakteerde ‘s avonds op gebak.
Hemelvaartsdag....de dag!
dat de Heer naar de Hemel is gegaan
gaan we ‘s morgens vroeg op pad
horen weer de vogels zingen
zitten in de zon
eten boven op het duin een krentenbol.
Dan die lange warme fijne zomer:
op zich zelf een heel groot feest
vieren wij met kaarten, groeten, bloemen
blij, dat we terug zijn van weg geweest.
Verjaardagen, huwelijken, partijen,
vormen samen een lange rij
waarin we ons huis met slingers sieren
en met ons allen feesten vieren!
D. Kemp-Spek, Heemstede

Januari: maand van de liefde
in Het Trefpunt
Bennebroek - In de maand januari zal het thema van de vieringen van de Protestantse gemeente in het licht staan van
‘de liefde’. Zonder liefde kan een
mens niet leven. In de vijf zondagen van januari komen de verschillende aspecten van de liefde aan de orde.

En al op de eerste dag van het
nieuwe jaar kunnen we elkaar al
veel heil en liefde toewensen. Dit
is een gezamenlijke dienst met
de Protestantse gemeente uit
Heemstede, waarin ds. Arie Molendijk hoopt voor te gaan.
Allen hartelijk welkom: Akonietenplein 1 te Bennebroek.

Pas op met vuurwerkresten
Heemstede - Vuurwerk is leuk!
Maar niet als brandbom in
containers. En zeker niet als
weigeraar op straat die ontploft in nieuwsgierige kinderhandjes. Vuurwerkresten ruimt u
beter gelijk op en geef het net
als gewoon huisvuil mee aan de
afvalophaaldienst van de Meerlanden.
Wel
zo
veilig
voor
de
kinderen, beter voor het milieu
én zo begint u 2011 met een
schone straat!

Veteranencafé
Heemstede - Op dinsdag 3
januari zijn alle veteranen, oud
militairen en belangstellenden
van harte welkom, in het ca-

Afsluiten prullenbakken
en brengparkjes
Om mogelijk brandgevaar door
vuurwerk te voorkomen sluit
De Meerlanden alle prullenbakken en brengparkjes af. Bovengrondse plastic containers worden weggehaald. De glasbakken
kunt u wel gebruiken. De Meerlanden adviseert papier en ander
afval te bewaren tot begin januari. In de eerste week van 2012
worden alle containers weer geopend of teruggeplaatst.
fé “De Eerste Aanleg” om vanaf 16.00 uur het glas te kunnen
heffen op het nieuwe jaar.
Café De Eerste Aanleg, Raadhuisstraat 103, Heemstede.
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Heemstede is
eigenlijk al nummer 1

Met de beste wensen van het college

Pieter van der Stadt
wethouder

1. Wat is voor u de mooist
gerealiseerde wens van
2011?
Het feit dat de nota Jeugd- en
Onderwijs zoveel positieve reacties heeft gekregen vanuit het
werkveld en de gemeenteraad.
Daarnaast vond ik het geweldig
dat de leden van de Raad unaniem hebben ingestemd met de
startnotitie Duurzaamheid.

Meer ruimte voor
ondernemers als aanjager
van de economie

Marianne Heeremans
burgemeester
Duurzaam geluk
maakt indruk
1. Wat is voor u de mooist
gerealiseerde wens van
2011?
Dat ook in mindere tijden het
gemeentebestuur en alle medewerkers zich met veel enthousiasme en overtuiging
voor Heemstede inzetten. Dat
is ruimschoots gerealiseerd;
daar ben ik meer dan trots op.
2. Heemstede bezet dit jaar
een vijfde plaats op de lijst
‘aantrekkelijkste gemeenten om in te wonen’ (Elsevier). Zou een nummer 1
notering haalbaar zijn?
Natuurlijk. De vraag is alleen of we dat moeten willen. Want al te aantrekkelijk
kan ook weer tot teleurstellingen leiden.
3. Het was een zwaar jaar
financieel gezien. We bevinden ons zelfs in een
economische crisis. Hoe
denkt u Heemstede en
haar inwoners hiertegen
te wapenen?
Ik zou niet kiezen voor ‘hiertegen te wapenen’. Uiteindelijk gaat het er om dat we gezamenlijk de schouders er onder zetten. De basis daarvoor is het doorzetten van
ons zorgvuldig financieel beleid zodat verantwoorde politieke keuzes gemaakt kunnen
worden.
4. In het jaar 2011 maakte
dit diepe indruk op mij…
Hoeveel 50 jarige-huwelijken die we in het raadhuis gevierd hebben nog zo stralend
zijn. Over duurzaam geluk gesproken!
5. Wat is de meest vurige
wens voor het nieuwe jaar?
Dat we vooral allemaal onafhankelijk blijven nadenken
en daarin meer op zoek gaan
naar wat ons bindt dan wat
ons scheidt.

Christa Kuiper
wethouder
Inzet vrijwilligers
wordt zeer gewaardeerd
1. Wat is voor u de mooist
gerealiseerde wens van
2011?
Dat we een prachtige nieuwe stal op de kinderboerderij hebben gekregen waar ook
weer bijen een onderkomen
hebben. En dat er een sprookjesachtig Herfstbal is geweest
waar heel veel kinderen van
hebben genoten.
2. Heemstede bezet dit jaar
een vijfde plaats op de lijst
‘aantrekkelijkste gemeenten om in te wonen’ (Elsevier). Zou een nummer 1
notering haalbaar zijn?
Het is fantastisch dat wij op de
vijfde plaats staan op de lijst
van “aantrekkelijkste gemeenten om in te wonen” maar
voor mij is het belangrijkste
dat onze inwoners Heemstede
een geweldige gemeente vinden om te wonen ongeacht of
we nu op plaats 1 of plaats 5
staan.
3. Het was een zwaar jaar
financieel gezien. We bevinden ons zelfs in een economische crisis. Hoe denkt u
Heemstede en haar inwoners hiertegen te wapenen?
Wij moeten onze gemeentefinanciën op orde blijven houden ook in tijden dat wij minder geld van het Rijk krijgen.
Wij zetten ons ervoor in de
lasten voor burgers, ook op
lange termijn, zo laag mogelijk te houden.
4. In het jaar 2011 maakte
dit diepe indruk op mij…
Dat zoveel mensen zich onbaatzuchtig blijven inzetten
voor anderen. Of dat nu in het
bijstaan van ouderen is of als
vrijwilliger bij een sportclub,
iedere inzet wordt zeer gewaardeerd.
5. Wat is de meest vurige
wens voor het nieuwe jaar?
Dat we alle goede voornemens
die wij voor het nieuwe jaar
maken ook eens echt een heel
jaar volhouden.

1. Wat is voor u de mooist
gerealiseerde wens van
2011?
Vorig jaar nam ik mij voor na
een druk (verkiezings)jaar wat
extra tijd voor mijn gezin in te
ruimen. Ik ben heel blij dat dat
redelijk gelukt is en dat iedereen gezond en wel is.
2. Heemstede bezet dit jaar
een vijfde plaats op de lijst
‘aantrekkelijkste gemeenten om in te wonen’ (Elsevier). Zou een nummer 1
notering haalbaar zijn?
Natuurlijk, maar wat voor
mij veel belangrijker is, is dat
Heemstede van haar eigen
inwoners de hoogste cijfers
krijgt van alle gemeenten, zie
waarstaatjegemeente.nl.
3. Het was een zwaar jaar
financieel gezien. We bevinden ons zelfs in een economische crisis. Hoe denkt u
Heemstede en haar inwoners hiertegen te wapenen?
Je wapenen tegen slechte tijden
moet je in goede tijden doen.
Gelukkig zijn we in Heemstede
zo verstandig geweest. We hebben ons de afgelopen jaren niet
rijk gerekend en zien nu dat we
de economische teruggang beter kunnen opvangen dan veel
andere gemeenten.
4. In het jaar 2011 maakte
dit diepe indruk op mij…
De enorme drang naar vrijheid
van veel mensen in de Arabische wereld enerzijds, maar
ook de verkiezingsoverwinningen voor religieuze partijen daarna in Egypte en Tunesië. Een vrije, liberale en democratische samenleving zal
in de Arabische wereld helaas
nog ver weg blijken te liggen,
maar 2011 liet zien dat er altijd hoop is.
5. Wat is de meest vurige
wens voor het nieuwe jaar?
Ik hoop dat we in het nieuwe
jaar economisch weer de weg
omhoog terugvinden. Daarvoor is het niet alleen van belang dat het kabinet de begroting weer op orde brengt en
de overheid kleiner maakt,
maar ook dat we meer ruimte
scheppen voor ondernemers
als aanjager van de economie.
Ook in Heemstede.

Willem van den Berg
gemeentesecretaris
Top-dienstverleners,
die ambtenaren
1. Wat is voor u de mooist
gerealiseerde wens van
2011?
Dat wij er als organisatie weer
in geslaagd zijn om te excelleren in dienstverlening. Mijn
collega-ambtenaren zijn topdienstverleners.
2. Heemstede bezet dit jaar
een vijfde plaats op de lijst
‘aantrekkelijkste gemeenten om in te wonen’ (Elsevier). Zou een nummer 1
notering haalbaar zijn?
Voor mij is Heemstede de aantrekkelijkste gemeente om te
wonen en wij zullen ons best
doen om dat zo te houden.
3. Het was een zwaar jaar financieel gezien. We bevinden ons zelfs in een economische crisis. Hoe denkt u
Heemstede en haar inwoners hiertegen te wapenen?
Gelukkig heeft de gemeente in
het verleden een behoedzaam
en verantwoord financieel beleid gevoerd. Daardoor komt
de economische crisis op dit
moment nog niet zo hard bij
ons aan.
4. In het jaar 2011 maakte dit diepe indruk op mij…
Dat ik voor de gemeente
Heemstede op 10 november
de Telewerkjaarprijs 2011 in
ontvangst mocht nemen. Wij
hebben die prijs ontvangen
omdat wij op een voorbeeldige manier Het Nieuwe Werken
hebben ingevoerd.
5. Wat is de meest vurige
wens voor het nieuwe jaar?
Veel tevreden en gelukkige inwoners die respectvol met elkaar en met ons omgaan.

Jur Botter
wethouder
2. Heemstede bezet dit jaar
een vijfde plaats op de lijst
‘aantrekkelijkste gemeenten om in te wonen’ (Elsevier). Zou een nummer 1
notering haalbaar zijn?
Natuurlijk. Volgens mij zijn we
eigenlijk al nummer 1, maar
slagen we er nog onvoldoende in om dit over het voetlicht
te brengen. We hebben fantastische sociaal-culturele voorzieningen, mooie sportvelden
en -clubs, geweldige vrijwilligers en een mooie groene omgeving. Alle ingrediënten voor
een top 1 notering. Maar gepaste alertheid blijft gewenst
want we moeten niet zwelgen
in zelfgenoegzaamheid.
3. Het was een zwaar jaar
financieel gezien. We bevinden ons zelfs in een economische crisis. Hoe denkt u
Heemstede en haar inwoners hiertegen te wapenen?
Vooraf een opmerking. Ik wil
de crisis niet bagatelliseren,
maar alles is relatief. Kijk om
je heen en zie hoe goed het
hier (nog) gaat in Heemstede.
We zullen ons erbij neer moeten leggen dat het allemaal een
tandje minder gaat. Indien we
bepaalde voorzieningen willen
behouden, zullen we moeten
kijken naar de eigen bijdragen
(profijtbeginsel).
Daarnaast
blijft wat mij betreft een sociaal beleid gericht op hen die
het het aller moeilijkst hebben
van groot belang.
4. In het jaar 2011 maakte
dit diepe indruk op mij…
De enorme overstromingen in
Thailand. Van de zomer ben ik
daar samen met mijn gezin op
vakantie geweest. Lieve mensen en een heel mooi land. Het
was in en in triest om via de TV
de beelden te zien van die enorme overstromingen.
5. Wat is de meest vurige
wens voor het nieuwe jaar?
Associatief zou ik zeggen: een
geweldig mooi kerstbomenvuur op 11 januari. Ik hoop
dat iedereen weer van de partij is en dat we er het eerste mooie feest in Heemstede
van 2012 van kunnen maken.
Daarnaast hoop ik oprecht dat
iedereen gezond blijft en dat
ook in 2012 verdraagzaamheid ten opzichte van elkaar
bij iedereen hoog in het vaandel staat.
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Bij Van der Valk Haarlem Zuid

Weer gezellig kerstdiner Ouderenfonds
Regio - Op dinsdag 20 december 2011 bood het Nationaal
Ouderenfonds voor de negende keer in samenwerking met
Van der Valk Hotels ouderen een
kerstdiner aan. Het Nederlandse
Rode Kruis, District Haarlem en
Omstreken organiseerde voor de
derde keer het kerstfeest in de
regio Kennemerland.
Eenenzeventig ouderen ontvingen een uitnodiging voor het
kerstdiner. Leden van diverse Lions clubs verzorgden het vervoer van huis naar het kersfeest
en weer terug. Alle gasten werden verwelkomd door de Haarlemse Rode Kruis vrijwilligers,
die de gasten naar de tafels begeleidden.
Hotel Haarlem Zuid stelde de
Frankrijkzaal ter beschikking. Direct bij binnenkomst kwamen de
gasten al in kerststemming; de
zaal was prachtig versierd en de
tien tafels sfeervol gedekt.
Gastheer tijdens het kerstdiner was de heer Frans Huissen,
die de avond aan elkaar praatte en de optredens aankondigde.
Na het officiële welkom door het

Haarlemse Rode Kruis nam de
presentator de microfoon en las
een prachtig gedicht voor.
Alvorens de soep werd opgediend, zong Joke, een van de
zangeressen van het Trio Jong,
‘het soeplied’. Hotel Haarlem
Zuid verzorgde een heerlijk
kerstdiner, bestaande uit uiensoep met kaascroutons, met spinazie gevulde kuikenbrost en tot
slot een Pêche Melba.
Tussen de gangen door drie optredens. Eerst Trio Jong, die a
capella een aantal kerstliederen ten gehore bracht, maar ook
andere voor veel ouderen be-

kende liederen; de ouderen zongen direct mee.
Na het hoofdgerecht was het
de beurt aan het Harpensemble, onder leiding van Mariska
Pool van de Stichting de Vrolijke
Noot. Nadat zij de vorige avond
nog 2 ½ uur oefenden brachten de vier jonge leden van het
ensemble, 13, 17, 18 en 25 jaar,
een aantal schitterende muziekstukken ten gehore. Tussen
het optreden door trad de 9jarige Taengmo Nieuwboer als
soliste op en speelde drie kerstliederen.
Tot slot trad het A Capella koor
Prima Musica op. Het uit 30 leden bestaande koor onder leiding van Johan Donker Kaat
maakte de kerstsfeer echt bijzonder en compleet.
Aan het einde van de avond ontvingen alle gasten een kerstgeschenkje van het Haarlemse
Rode Kruis met daarbij de wens
dat het kerstfeest voor de deelnemers een lichtje betekende
in de voor veel ouderen donkere dagen.

Nieuwjaarsconcert met Doulce Mémoire Oud en Nieuw in het Patronaat
we jaar. Een Nieuwjaarsconcert, tevens de opening van het
jubileumjaar ‘Doulce Memoi-

re 40’! Zondag 8 januari kunt
u luisteren naar de Liebeslieder van Brahms, Due madrigali
(Hendrik Andriessen) en natuurlijk de ‘Toast pour le nouvel an’
(Rossini).
Na afloop heffen de koorleden
en de aanwezigen het glas met
elkaar op het nieuwe jaar. Locatie: Doopsgezinde Kerk, Frankestraat 24, Haarlem op 8 januari om 15.30 uur. Kaarten in
voorverkoop 14 euro bij koorleden en via www.doulcememoire.
nl. Entree aan de zaal 16 euro.
Kinderen tot en met 16 jaar betalen 10 euro. Toegangsprijs is inclusief garderobe, programmaboekje, hapje en drankje.

Nieuwjaarsconcert Holland Symfonia
Regio - Traditiegetrouw geeft
Holland Symfonia zijn nieuwjaarsconcert op 1 januari in de
Haarlemse Philharmonie. Dit jaar
staan de Russische componisten
centraal. Onder leiding van chefdirigent Otto Tausk opent Holland Symfonia met de ‘Ouverture Khovanshchina’ van Modest
Moessorgski. Hierna volgt het
’Eerste pianoconcert’, eigenlijk
een dubbelconcert voor piano
en trompet met begeleiding van
strijkers, van Dmitri Sjostakovitsj, met als solisten pianist Wibi
Soerjadi en trompettist uit eigen
orkest Erwin ter Bogt. Na de pauze worden de ‘Masquerade Suite’ van Aram Chatsjatoerjan, de
‘Waltz Suite’ van Sergej Prokofjev
en ‘Suite for Variety Orchestra,
nr. 1’ van Dmitri Sjostakovitsj ten
gehore gebracht. Voorafgaand

aan het concert verzorgt musicoloog Kees Wisse een inleiding.
Na afloop van het concert krijgen alle bezoekers een feestelijk glas champagne en oliebol-

len aangeboden. Zondag 1 januari 2012, 15.00 uur, Philharmonie
Haarlem, tel. 023-5121212, inleiding om 14.00 uur.

Regio - Het Haarlemse Patronaat reist dit jaar op oudejaarsavond af naar Vintage Vegas,
een gezandstraalde party oase,
waar het wel altijd goud is dat
net niet meer glimt. Vanuit jouw
casino heb je niet door of het
buiten dag of nacht is, want hier
gaat het feest door, ‘from dusk
till dawn’. Op het podium de moderne Elvis-klonen van Memphis
Maniacs, die live ingenieus muzikaal knip- en plakwerk verrichten en met explosieve mashups
en onverwachte combinaties van
hits uit zeer uiteenlopende genres de zaal afbreken. De dj’s van
de avond, Stylus (ft. Giel Beelen),
Kuddedieren en Paullie, kunnen
dan ook alles maken.
In de kleine zaal is het rauw, in-

dustrieel en toch warm gezellig. Een oude elektriciteitscentrale is er niets bij en met techno kan het. En dat betekent met
Onderstroom helemaal! Met uit
Duitsland Robert Babicz, FORMAT kopstuk Juan Sanchez en
residents Mark Boon en Flying
Circus.
Het Café gaat Fear & Loathing
met Plafonddienst. Een chillout
met psychedelische visuals en
spacende beats van bijvoorbeeld
The xx of Burial. Achter de decks
onder andere Know V.A. en Riff
Raff.
Het feest in het Patronaat begint
om 01.00 uur en duurt tot 07.00
uur. Een kaartje kost 35 euro en
de leeftijd is 35+. Meer informatie: www.patronaat.nl.

Zingen met Leny van Schaik
op Nieuwjaarsdag
Regio - Op Nieuwjaarsdag
wordt in de Lutherse kerk in
Haarlem een bijzondere happening georganiseerd voor jong
en oud, om elkaar op een andere dan gebruikelijke manier
een gelukkig nieuwjaar te wensen. Om 15.30 uur zal de bekende dirigente Leny van Schaik
op speelse wijze een community-singing leiden, waarbij liederen gezongen worden boordevol goede voornemens en voor
elk wat wils. Deelname hieraan
is geschikt voor zowel geschoolde als ongeschoolde zangers
Na het zingen is er gelegenheid
om elkaar alle goeds te wensen
onder het genot van een glaasje.

Foto: Jaap Pop.

Regio - Met ‘Prosit Neujahr’
opent Doulce Memoire op stijlvolle wijze met u het nieu-

Neem de overgebleven oliebollen maar mee. Toegang vrij. De
opbrengst van de collecte is geheel bestemd voor goede doelen
in Kenia. Het Knipkaartkoor van
Leny van Schaik komt op deze
dag te vervallen.
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‘WinterParade aan Tafel’ in Haarlem
Regio - De WinterParade aan
Tafel, variant op het zomerse
rondreizende theaterfestival de
Parade, gaat op tournee met de
120 meter lange ‘Tafel van de
Idee’. Deze tafel is eettafel en
podium tegelijk, waarop acteurs,
dansers, muzikanten en dichters
hun kunsten vertonen. Ondertussen zorgt theaterkok André
Amaro (zie foto) voor een diner.
Artiesten, koks en serveersters
beklimmen de Tafel en vormen
samen met u een kleurrijk gezelschap. Woensdag 4 en donderdag 5 januari 2012 staat de
Tafel in de Oude Kerk in Haarlem.
Samen met u vormt zich een
wonderlijk gezelschap in de Oude Kerk, met op tafel theater van
Stefanie Louwrier, Circus Treurdier, George Tobal en theatergroep HELT. Terwijl Amaro en
crew een spannende maaltijd
bereiden, wordt u per hoofdtelefoon ontvoerd door meesterverteller Willem de Ridder. Warm

Kerstvakantieactiviteit

Informatieboerderij Zorgvrij

gehouden met dekens en kruiken laat componist Harry de Wit
u de symfonische kwaliteit van
de Oude Kerk ervaren. Wat verder ter tafel komt: werk van Piet
Hein Eek, Joep van Lieshout en
Koos Breukel. Silent Disco zorgt
voor de afterparty.
Het programma verschilt per

avond. Kijk op de website voor
actuele informatie. De avond begint om 19.00 uur. Het programma duurt tot 23.00 uur. Een kaart
kost 32,50, inclusief programma en diner, exclusief drank. De
Oude Kerk is onverwarmd, dus
kleedt u goed aan. Kaartverkoop
via: www.winterparade.nl.

Regio - In de kerstvakantie zijn
er diverse knutselactiviteiten op
Informatieboerderij Zorgvrij in
Spaarnwoude. Met diverse materialen worden beide zijden van
een handpop versierd, zo ontstaan er twee dieren. In de poppenkast kan er meteen mee worden gespeeld. Het maken van
dierenpoppen is van maandag
tot en met vrijdag tussen 13.00
uur en 16.00 uur (4 euro).
Dagelijks kunnen er kaarsen van
bijenwas worden gerold (1,50)
en stompkaarsen worden versierd (2,50). Op de boerderij zijn
ook knutselsetjes in een cadeautasje te koop om thuis een kaars

Kerstvakantie-activiteit

Sport In tussen Kerst en Oud en Nieuw
Regio - Altijd al een keer willen
boogschieten of salto’s maken?
Dat kan! Maar daarnaast kun je
ook komen voetballen, badmintonnen, rugbyen, streetdansen
en nog veel meer tijdens SportIn, dat plaatsvindt van 3 tot en
met 5 januari 2012. Locatie is het
Kennemer Sportcenter aan de
IJsbaanlaan in Haarlem.
De Sport In is inmiddels een vast
sportevenement dat wordt georganiseerd in de 2e helft van de
kerstvakantie, bedoeld voor kin-

deren in de basisschoolleeftijd
van 6 tot 14 jaar. Je kunt je ook
eindeloos vermaken in de funhal,
met allerlei luchtkussen-attributen of prachtig laten schminken.
Kortom, een hele dag actief vermaak!
Ook dit jaar is de organisatie
weer in de vertrouwde handen
van SportSupport in nauwe samenwerking met het Kennemer
Sportcenter en de CIOS sportopleiding. Het programma begint om 10.30 uur (zaal open om

10.00 uur) en loopt tot 16.30 uur.
Let op! Sportschoenen (geen
zwarte zolen!) zijn verplicht! En
VOL=VOL!
Op donderdag 29 en vrijdag 30
december is een voorverkoop
van de toegangskaarten. Op beide dagen van 10.00 uur tot 12.00
uur kunt u terecht aan de IJsbaanlaan 4F, ingang CIOS. Informatie kunt u vinden via internet
www.sportsupport.nl/doelgroep/
jeugd/sportin of telefonisch via
023-5260302.

Activiteiten in het Nationaal Park
Zuid-Kennemerland
Regio - Het nationaal park
heeft in de kerstvakantie diverse activiteiten georganiseerd voor jong en oud.
Zondag 1 januari:
Nieuwjaar in het bos
Om 11.00 uur start een twee uur
durende wandeling voor alle
leeftijden vanaf Duin- en Kruidberg in Santpoort-Noord. Begin
januari heeft het bos een doodse
aanblik. Maar is dat echt zo? Als
je goed kijkt en luistert, valt er
nog genoeg te ontdekken. Ganzen die overvliegen, spechten die
voedsel zoeken, struiken die hun
knoppen beschermen tegen de
kou. De eerste tekenen van het
nieuwe groeiseizoen zijn al te
zien. Lekker een frisse neus halen en onderweg ontdekken dat
ook het bos begonnen is aan een
nieuw jaar.

Duin- en Kruidbergerweg ter
hoogte van nr. 74. Kosten: 2,50
euro/volwassene en 1,50 euro/
kind/65+ Aanmelden: via www.
np-zuidkennemerland.nl of 0235411123 (di t/m zo, 12–17 uur.)
Zondag 8 januari:
Snertwandelin g
Om 11.00 uur start een twee uur
durende wandeling voor alle
leeftijden vanaf Bezoekerscentrum De Zandwaaier. Combineer
het mooie van de natuur met het
aangename door na afloop kunt
uw handen te warmen aan een
lekkere kop snert of warme chocolade melk, verkrijgbaar in het
Duincafé naast De Zandwaaier.
Bezoekerscentrum De Zandwaaier, Zeeweg te Overveen.
Kosten: 2,50 euro per deelnemer
(chocomel en snert zijn niet bij
de prijs inbegrepen!)

Aanmelden: nodig via www.npzuidkennemerland.nl of 0235411123 (di t/m zo, 12-17 uur).

Kickboksen
Heemstede - Pakjesavond en
de Kerst zijn al lang en breed
voorbij en dan smijt Plexat toch
nog met cadeau’s! Op woensdag
4 januari is er een gratis kickboks-workshop van Dahltrainingen voor jongeren vanaf 14 jaar.
Kickboksen is goed voor de conditie, de lenigheid, het reactievermogen en het zelfvertrouwen.
Tijdens de workshop worden nagenoeg alle spiergroepen getraind. ‘Fullcontact’ is een sport
die op verschillende niveaus beoefend kan worden. Van gezellig
aan de conditie werken tot wedstrijdniveau.
De Kickboks-workshop is in jongerenruimte Plexat, bij Casca in
de Luifel, Herenweg 96 in Heemstede. Wil je meer informatie of
je opgeven? Bel met Plexat, 0235483847 of mail naar plexat@
casca.nl.

te versieren. Leuk voor onder de
kerstboom. Het rollen en versieren van kaarsen is van dinsdag
27 december tot en met vrijdag 6
januari tussen 13.00 uur en 16.00
uur. Aan het einde van de middag worden de koeien gemolken en zijn de boeren graag bereid om vragen te beantwoorden
of gewoon een praatje te maken.
Sinds kort kunnen kinderen bij
de receptie voor een euro een
koeienkoek kopen. Dit mogen
ze aan de koeien voeren.
In de kerstvakantie heeft het bijgelegen pannenkoekenrestaurant ‘Onder de Platanen’ een
speciaal feestmenu (www.onderdeplatanen.nl).
De boerderij is in de vakantie dagelijks open van 10.00 tot
17.00 uur. Op eerste kerstdag en
nieuwjaarsdag is Zorgvrij gesloten.
Informatieboerderij Zorgvrij ligt
aan de Genieweg 50 in Spaarnwoude
(Velsen-Zuid),
0235202828, zie ook www.spaarnwoude.nl.

Kinderfilm
Lepel

Regio - Dinsdag 3 januari om
14.00 uur wordt in CJG, Dennenweg 15a in Bloemendaal
de kinderfilm Lepel gedraaid.
Het verhaal gaat over het
negenjarige jongetje Lepel
(Joep Truijen) dat bij zijn gemene oma Koppenhol moet
wonen omdat zijn ouders al
heel lang op reis zijn. Wanneer hij op een dag de kans
krijgt, verstopt hij zich in een
warenhuis. Hij raakt bevriend
met het stoere meisje Pleun
(Neeltje de Vree), dat stiekem
achter de truien in het warenhuis woont. Samen met verkoper Max en Pleun beleeft
Lepel spannende avonturen
in zijn zoektocht naar een lieve moeder. Entree 3 euro voor
volwassenen en 1 euro per
kind. Opgave bij Welzijn Bloemendaal, 023-5250366.

Game-middag
Heemstede - Ben je tussen de
10 en 15 jaar? Op woensdag 28
december staat Jongerencentrum Plexat vol met retro spelcomputers! Je kunt dan de hele
middag van 13.00 tot 16.00 uur
lekker gamen en uiteraard wordt
een toernooitje Mariokart gespeeld. Kom ook naar Plexat, bij
Casca in de Luifel op de Herenweg 96. Entree is gratis. Je mag
je opgeven, maar het hoeft niet.
Bel met Plexat op 023-5483847
of mail naar plexat@casca.nl.
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Cursus
Flamenco

Midden Mik van der Bor bij Award uitreiking in de la Mar met rechts Jose van Duin Steunpunt vrijwilligers
Heemstede.

Gaan de kindertuinen
groeien als kool?
Heemstede - Kinderen hebben geen flauw benul van tuinieren. Mik van der Bor secretaris van de volkstuinvereniging
Groenendaal, zocht vier jaar geleden contact met de welzijnsinstelling Casca om samen te
werken in het opzetten van de
kindertuinen. Op de kindertuinen aan de Leidsevaart krijgen
30 kinderen uit groep 6 en 7 de
mogelijkheid kennis te maken
met tuinieren. Elke week onderhouden zij hun eigen stukje tuin
van zeven meter onder begeleiding van elf vrijwilligers. De kinderen leren dat je met weer en
wind je tuin moet verzorgen. Letterlijk met je handen en voeten
in de aarde staat. Het belangrijkste van het project is dat zij
het groeiproces van de groenten
en bloemen van begin tot einde meemaken. En zo zien waar
de groenten vandaan komen. En
bovendien proeven en zien zij
zo het verschil tussen zelf gekweekte groenten en de groenten uit de supermarkt. Mik is een
echte aanpakker met een 200%
inzet. Haar enthousiasme betrekt zij daar anderen bij. Zo legt
zij verbindingen op diverse manieren. Door de inzet van het
netwerk van Casca, heeft de
Volkstuinvereniging
contact
kunnen leggen met scholen en
met naschoolse opvang. Via deze route hebben veel kinderen, vrijwilligers en ouders de
weg gevonden naar de kindertuinen. De kinderen ontmoeten
andere kinderen en werken onder begeleiding van de vrijwilligers. De vrijwilligersgroep bestaat uit mannen en vrouwen
tussen de 40 en 65 jaar, de-

ze mensen brengen hun kennis
over op de kinderen. Dus oud
en jong ontmoeten elkaar in de
‘natuur’.
Generatietuin
In november won Mik van der
Bor de Vrijwilligersprijs Heemstede als de organisator van de
Kindertuinen. Zij werd tevens
voorgedragen voor de landelijke
“Meer dan Handen Award”. Zij
won deze niet maar kwam wel in
contact met de staatssecretaris,
de Heemsteedse Marlies Veldhuizen - van Zanten, die de prijzen uitreikte. Mik vertelde hoe zij
op haar volkstuinvereniging met
succes een project heeft opgezet
om kinderen uit de bovenbouw
aan het tuinieren te krijgen. Kinderen leren van alles over groente en biologisch kweken. Veldhuizen van Zanten, met gezondheid in haar portefeuille, was zo
enthousiast over dit initiatief, dat
zij Mik toestemming gaf haar
naam als ambassadrice aan het
project te verbinden. De staatssecretaris zag geen financiële mogelijkheden, Mik had haar
verteld hoe bouwvallig het hutje was op de tuinderij. Als ze de
prijs van 5000 euro, die aan de
Award verbonden was, had gewonnen dan had ze wel geweten
hoe ze dat hutje een beetje had
opgeknapt, maar nog geen water voor de tuin, dus het zou behelpen blijven. Wel kreeg ze een
waardevol advies om meer partijen bij elkaar te brengen. Dat
motiveert en zo werd er al verder gefilosofeerd over tuinieren met ouderen. Bij de Hartekamp zou een mogelijkheid zijn
om de moestuin daar nieuw le-

ven in te blazen met een kindertuin. Maar dat is veel verder weg
voor de kinderen. Een kindertuin
bij een verzorgingshuis? Overbos ligt centraal, Bosbeek? St.
Jacob in de Hout? Ze beschikken ook nog over grote stukken
grond. Een generatietuin is een
nieuwe uitdaging die Mik graag
aangaat, ze is al bezig om contacten te leggen. Wie weet wat
voor mogelijkheden er liggen
voor jong en oud om samen te
tuinieren, van elkaar te leren en
gezondheid te laten groeien. De
staatssecretaris wordt bedankt
voor dit advies. Wordt vervolgd!
Ton van den Brink

Heemstede - In de uitbundige
en temperamentvolle flamencodans zie je krachtig voetenwerk,
ritmisch handgeklap en karakteristieke bewegingen. Flamenco is de typische muziek, zang
en dans uit Andalusië, het zuidelijk deel van Spanje. Kenmerkend voor deze muziekvorm zijn
de Arabisch aandoende klanken en bijzondere ritmes. In de
cursus Flamenco die Casca vanaf 11 januari organiseert kunt u
kennismaken met deze temperamentvolle danskunst uit Spanje.
Maar pas op! Als je er eenmaal
aan begint, wil je meer!
In principe kan iedereen, vrouwen en mannen, jong of oud met
enig gevoel voor ritme, aan deze cursus meedoen. Ook als je
al eerder iets aan flamenco hebt
gedaan, kan deze cursus als een
leuke ‘opfrisser’ gelden. De lessen worden gegeven door docente Eva Nijhoff en ‘live’ begeleid door een flamencogitarist.
Op woensdag 11 januari start
deze cursus bij Casca in de Luifel, Herenweg 96 in Heemstede.
De cursus bestaat uit acht lessen van 20.00 tot 22.00 uur. Aanmelden kan van maandag tot
en met vrijdag tussen 9 en 12
uur via 023-5483828 – 1 of via
www.casca.nl.

Geparkeerde
auto geraakt

Heemstede – In de Billitonstraat
bleek woensdagmiddag 21 december een automobiliste onwel geworden te zijn. De vrouw
had het gaspedaal ingetrapt en
was achteruit tegen een geparkeerde auto gereden. De auto
kwam tot stilstand tegen een gevel van een woning in de Billitonstraat. De bestuurster, een 74-jarige Heemsteedse, is met onbekend letsel naar een ziekenhuis
vervoerd. De aangereden auto
liep forse schade op. Aan de gevel van de woning is vooralsnog
geen schade geconstateerd.

Politie houdt
mogelijke
inbreker aan

Heemstede - Politiemensen
stelden vrijdagmiddag 23 december een onderzoek in na
een melding van een oplettende buurtbewoner dat er een man
met gezichtsbedekking stond
bij een woning aan de Herenweg. Het zou gaan om een kleine man met donkere kleding. De
deur van de woning bleek beschadigd te zijn. Op de Kerklaan
werd een 40-jarige Haarlemmer
gecontroleerd die aan het opgegeven signalement voldeed. Bij
de man werd een flink formaat
schroevendraaier aangetroffen.
De schade aan de deur van de
woning waar de man had gestaan, bleek van gelijke grote te
zijn. Hierop werd de man aangehouden op verdenking van (poging) inbraak. Er is nog een melding geweest van een poging inbraak in die straat, er wordt gekeken of de man hier ook mogelijk wat mee te maken heeft.

Onveilige paden Landgoed Elswout
en Duinvliet door oude bomen
Heemstede - Staatsbosbeheer raadt bezoekers af te wandelen in het bosgedeelte van landgoed Elswout. Uit recent
onderzoek is gebleken dat de monumentale bomen, die langs
de wandelroutes staan, kunnen omvallen. Ook is het mogelijk dat takken afbreken. Omdat dit gevaarlijk is voor de vele
bezoekers van Landgoed Elswout, raadt Staatsbosbeheer ten
sterkste af om deze paden te betreden.
De Orangerie blijft toegankelijk
voor het publiek. De route naar
de Orangerie kan veilig bewandeld worden en wordt aangeven
met verlichting. Ook kan er gewandeld worden rondom de hertenbaan. Bij de ingang van Landgoed Elswout staat een bord met
informatie. Staatsbosbeheer zal
de onveilige bomen kappen. Paden worden opengesteld zodra
ze weer veilig zijn voor het publiek. Tot die tijd worden onveili-

ge routes gemarkeerd met hekken en duidelijk zichtbare linten.
Risico
Staatsbosbeheer controleert regelmatig de bomen langs wandelpaden. Als er dode bomen
staan die een gevaar opleveren, worden deze gekapt of ontdaan van hun takken. In augustus 2011 viel een grote beuk om
die ogenschijnlijk gezond was.
Staatsbosbeheer heeft daarom

een extern bureau opdracht gegeven alle bomen langs de gemarkeerde wandelroutes op Elswout en Duinvliet te controleren. Uit dit onderzoek is gebleken dat bij meerdere bomen een
risico bestaat dat zij omvallen of
afbreken. Op Duinvliet is zaterdag 24 december begonnen met
het verwijderen van de risicovolle bomen, omdat deze langs een
doorgaande fietsroute staan.
Onderzoek
Landgoed Elswout wordt nu in
zijn geheel onderzocht. Het onderzoek en de werkzaamheden
lopen door tot in de eerste helft
van 2012. Zodra paden weer veilig zijn, worden ze weer opengesteld voor het publiek.
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Teisterband speelt
Midden in de nacht
Heemstede – Zeven jaar geleden speelde de Teisterband voor
de eerste keer in de kerstnacht
in Heemstede vóór het raadhuis.
Voor een nog bescheiden aantal
bezoekers die bij elkaar warmte
zochten onder de paraplu. Het
regende en het was er zo koud.
Gemeentesecretaris Willem van
den Berg schonk er glühwein
en hoofd interne zaken Hans
van Leeuwen de chocolademelk.
Een bescheiden begin van een
kerstconcert dat in de volgende jaren steeds meer bezoekers
trok. Eenmaal verhuisd naar het
pleintje op de Raadhuisstraat
bij de dorpspomp en de chocolaterie van Dam kreeg het concert een volwassen status en is
inmiddels uitgegroeid tot een
traditie die niet meer weg te
denken is. Het gemeentebestuur
ondersteunt dit initiatief nog
steeds, Willem en Hans delen
nog steeds de glühwein uit, Van

Dam zorgt voor de chocolademelk. Dirigent Bert Steinmann
vertelde dat dit concert ooit
begon op de Grote Markt in
Haarlem waar zij speelden voor
een dakloze, een verslaafde en
twee verdwaalde Australische
toeristen. Toen werd de kiem van
de Heemsteedse traditie gelegd
onder de muzikanten. Tegen
twaalf uur, bij de eerste tonen
van Rudolf the rednose Reindeer, stond het rond de dorpspomp al vol. Jong en oud zongen
bekende kerstliederen, afgewisseld met enkel arrangementen van kerstliederen waarop de
heren van de Teisterband zich
konden uitleven. Want plezier
maken met muziek is de passie van deze enthousiaste blazers. Na het wondermooie en bijna tweehonderd jaar oude Stille
Nacht, kon met elkaar de kerstwensen geven.
Ton van den Brink

Kerstviering met
gedichten en muziek
Heemstede - Op dinsdagochtend 20 december vond de jaarlijkse kerstviering voor ouderen
plaats in de Pinksterkerk aan de
Camplaan. Circa 90 ouderen genoten van muziek en voordrachten. Ds Arie Molendijk verzorgde
de overdenking.
De belangstelling voor deze
kerstviering bleek zoals gebruikelijk groot. Er mochten 90 ouderen door Boudi Dortland verwelkomd worden. Dominee Arie
Molendijk verleende zijn medewerking en iedereen luisterde naar de oude woorden en

een mooie overdenking. Muzikale medewerking werd verleend
door Peter van Heerde die op
de piano zowel de samenzang
begeleidde als werken van Van
Beethoven en Schubert ten gehore bracht. Marty Oosting en
Wil van Lavieren hebben passende kerstgedichten voorgedragen. Een belangrijk onderdeel van de viering was de ontmoeting met elkaar in de pauze.
Zowel de gasten als de organisatoren, de plaatselijke Diaconie, zien terug op een fijne kerstviering.

Column
Rampkerst bij
het schnitzelparadijs
Heemstede – Ver voor Cheryl,
Willemijn, Anouk en Claire uit ‘Gooische vrouwen’ kende ik er al eentje. Mijn moeder was voor ze een Heemsteedse werd, een Amsterdamse, maar geboren in Bussum en
opgegroeid in Blaricum en Hilversum. Een Gooische vrouw dus, maar dan wel
zonder Botox en miljoenen. De liefde voor deze
enclave zat diep. Bij de aanblik van hei, schapen,
Brink en stoeploze lanen begon haar lip te trillen en lispelde ze met omfloerste stem: hè, wat
voel ik me hier thuis. Lang vierde onze familie de
Tweede Kerstdag daarom met een brunch bij de
Bussumse uitspanning Jan Tabak. Het inmiddels
prima 4-sterrenhotel bood een top-KB waarbij
zowel grootouders als de kleintjes zich uitstekend
vermaakten. Jan Tabak was een kerst- en soms
ook paashit bij ons.
Waarom er in 2006 plots een eind aan kwam, was
niet geheel duidelijk. Maar het kwam hard binnen
zo vlak voor de feestdagen. “Waar moeten we nu
heen?”, riepen we vertwijfeld uit. “Alles is natuurlijk al volgeboekt.” In 2006 was namelijk nog geen
bank omgevallen, laat staan dat er sprake was van
een eurocrisis. Toen stond het woord ‘zelfbedieningskapitalisme’ hoog in de top 10. Inderdaad,
geen plek meer te krijgen. Maar wacht even, bij
het restaurant ook bekend als ‘het schnitzelparadijs’ kon nog geschoven worden met tafeltjes.
Dankbaar accepteerden we het buitenkansje.
Op Tweede Kerstdag werd snel duidelijk dat we
deze dag in elk geval niet alleen hoefden te vieren.
Ongeveer tweeduizend mensen probeerden ook
hun auto te parkeren. Dezelfde menigte kwamen
we weer tegen in de zalen die efficiënt met nummers waren aangeduid. Toen we via een hostess
met plattegrond onze tafel bereikt hadden, kon
het festijn beginnen. Een Kerstman in de nabijgelegen zaal stak van wal met een welkomstspeech
die in alle zalen luid en duidelijk door de geluidinstallatie schalde. Alvorens ons op de buffetten te storten (“Je mag net zoveel eten als je ken,
hoor!“), vroeg deze olijke dikkerd ons om een
moment van bezinning en te denken aan ‘mensen
die het niet zo leuk hebben’. Direct schoof hij een
benauwd kijkend jongetje naar voren. Dit kleine
kereltje, vertelde de ingehuurde dikzak, leed aan

een levensbedreigende ziekte. Bedrukt nipten de
overige gasten verder aan hun glaasje nepchampagne. ‘Jemig, straks komen ze nog met een collectebus”, merkte neefje Paul op. Even later kreeg
hij gelijk. Door dezelfde geluidinstallatie kwamen
de instructies dat de heerlijke buffetten per genummerde zaalsectie bezocht mochten worden.
Om opstoppingen zoveel mogelijk te voorkomen,
zei de blikken stem. ‘Kom, we gaan naar huis”,
fluisterde mijn echtgenoot. Maar dat was natuurlijk geen reële optie, want de kinderen stonden al
in de rij voor het snackbuffet. Geduldig schuifelde
het publiek met hun bordje in de aanslag naar het
einddoel in de verte. “In welke rij sta jij”, werd een
vaste vraag als een verdwaald familielid in beeld
kwam. “Geen idee, maar ik hoop dat dit naar de
toetjes leidt.”
Allengs kregen we lol in het hele gebeuren, de
slappe lach was nog maar een kwestie van tijd.
Helaas sloeg de sfeer gauw om. In de hoek van
onze zaal verstomde het geroezemoes. Niet lang
daarna verscheen een delegatie ambulancepersoneel, dat vervolgens verwoede pogingen deed een
oudere heer bij kennis te krijgen. Onder bezorgde blikken werd het slachtoffer per brancard afgevoerd. Ook voor de andere gasten werd het tijd
om op te stappen. Ons restte nog een laatste rij:
die van de kassa (graag de pinpas gereed houden voor een zo snel mogelijke afhandeling). Toen
we drie kwartier later buiten stonden, hoefden we
het niet eens hardop te zeggen, volgende kerst
wordt anders. Sinds 2007 knutselen we zelf onze
KB in elkaar met hulp van de Heemsteedse topslagers en zaken als Tummers, AH, Aldi en eigengemaakte recepten. We zitten onder onze boom
met zelfgekozen muziek en we kunnen er net
zo lang over doen als we willen. Er is weinig tot
geen filevorming en vertraging bij de buffetten.
We moeten wel zelf de troep opruimen, maar de
Kerstman houden we beslist buiten de deur.
Mirjam Goossens
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Nieuwe site vliegverkeer
voor omwonenden Schiphol
Regio - Wie plannen heeft om
in de omgeving van Schiphol te
gaan wonen of daar al woont,
kan vanaf nu veel belangrijke informatie vinden op www.bezoekbas.nl, de website van het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol.
Onder de tab ‘Wonen bij Schiphol’ kunnen bewoners onder andere opzoeken hoe vaak en hoog
er de afgelopen jaren gemiddeld
over hun woonomgeving is gevlogen door startend en landend
vliegverkeer.
Bewoners kunnen op “Wonen bij
Schiphol” de postcode invoeren
van hun (toekomstige) woonlocatie. Ook zijn voor negen gebieden rond Schiphol indicatieve gegevens te vinden over het
vliegverkeer. Verder bevat de

webmodule veel informatie over
het banenstelsel van Schiphol en
het gebruik ervan.
De realisatie van de nieuwe webmodule is een uitvloeisel van afspraken die in 2008 zijn gemaakt
aan de Tafel van Alders (overlegorgaan van het Rijk, luchtvaartpartijen, regionale en lokale overheden en omwonenden
van Schiphol). Deelnemers hebben afgesproken dat huidige en
nieuwe bewoners zo vroeg mogelijk objectief moeten worden
geïnformeerd over de geluidbelasting door vliegtuigen van
Schiphol. Om aan deze afspraak
te voldoen heeft de provincie
Noord-Holland in opdracht van
de Alderstafel alle relevante bewonersinformatie over Schiphol

en het luchtverkeer in de regio
bijeengebracht. Deze informatie stond voorheen verspreid op
de websites van meerdere partijen en was hierdoor minder makkelijk toegankelijk. De Alderstafel heeft besloten deze informatie beschikbaar te stellen op de
website van Bas (www.bezoekbas.nl), omdat Bas hét informatie- en klachtencentrum voor
omwonenden van Schiphol is.
Gedeputeerde Talsma (Ruimtelijke ordening, Schiphol) roept de
gemeenten in de regio en andere betrokkenen, zoals makelaars en projectontwikkelaars op,
om op hun website een verwijzing op te nemen naar de module “Wonen bij Schiphol” van de
website van Bas.

Plaatsing viaducten
SEIN heeft
over A4 bij Hoofddorp een nieuwe
Regio - De provincie Noord-Holland legt, samen met de gemeente Haarlemmermeer twee nieuwe aansluitingen aan op
de A4. Een onderdeel van deze aansluitingen zijn de nieuwe
viaducten over de A4. In de weekenden van 13 tot 15 januari en van 20 tot 22 januari 2012 worden de liggers van de viaducten geplaatst. Verkeer over de A4 moet rekening houden
met wegversmallingen en een snelheidsbeperking gedurende
de werkzaamheden.
Voor een betere doorstroming
en vergroting van wegcapaciteit
komt er een nieuwe aansluiting
op en een viaduct over de A4 ten
noorden van de Bennebroekerweg. In de nachten van 13 op 14
januari en 14 op 15 januari 2012
worden de liggers van dit viaduct, aan de westkant van de A4
geplaatst. De werkzaamheden
starten elke avond om 20.00 uur
en duren tot 09.00 uur. De rijbaan
richting Den Haag wordt afgesloten voor al het verkeer. Het
verkeer richting Den Haag wordt
over twee rijstroken aan de oostkant (rijbaan richting Amsterdam) geleid. Hierdoor heeft het
verkeer tijdens de werkzaamheden in beide richtingen 2 rijstroken beschikbaar. Voor het verkeer geldt bij deze wegversmalling een snelheidsbeperking van
70 km/u. Begin maart worden de
leggers van het viaduct aan de
oostkant geplaatst.
Overdag blijven er voor beide
richtingen 4 rijstroken beschikbaar
Werkzaamheden viaduct
nieuwe N201
Op de A4 bij De Hoek in Hoofddorp wordt de bestaande aansluiting van de N201 op de A4
verlegd. Hiervoor komt eveneens een nieuw viaduct over de
A4. In september j.l. is het eerste (westelijke) deel al geplaatst.
In de nachten van 20 op 21 en
van 21 op 22 januari 2012 worden de liggers van het nieuwe viaduct aan de oostkant geplaatst.

De werkzaamheden starten elke dag om 20.00 uur en duren
tot 09.00 uur. De rijbaan richting
Den Haag blijft open. Het verkeer richting Amsterdam wordt
met twee rijstroken over de voormalige afrit Hoofddorp geleid en
komt na het viaduct weer op de
hoofdrijbaan. De afrit Hoofddorp
zelf is afgesloten voor al het verkeer. Overdag zijn er drie rijstroken over de hoofdrijbaan richting Amsterdam beschikbaar en
is de afrit Hoofddorp open.
Mochten de werkzaamheden
in genoemde nachten uitlopen,
dan is er een reserveweekend
gepland van 10 tot 12 februari 2012.
N201+
Deze
werkzaamheden
maken onderdeel uit van de nieuwe Aansluitingen A4 van het
N201+-programma. De provincie Noord-Holland werkt samen
met de gemeenten Aalsmeer,
Amstelveen, De Ronde Venen,
Haarlemmermeer en Uithoorn
aan de vernieuwing en verbreding van de N201 tussen de A4
en Amstelhoek. Dat is hard nodig om dit economisch belangrijke gebied rondom Schiphol
en Flora Holland vitaal te houden. De nieuwe weg verbetert
de leefbaarheid, bereikbaarheid
en verkeersveiligheid in het gebied. De aansluiting van de nieuwe N201 op één van de belangrijkste verkeersaders in Nederland, de A4, is een onderdeel van
dit project.

website

Heemstede - Stichting Epilepsie Instellingen Nederland
heeft een nieuwe website. De
site www.sein.nl biedt veel relevantie en actuele informatie
en interactiviteit voor patiënten, bewoners, ouders/vertegenwoordigers, verwijzers,
onderzoekers, kinderen en
jongeren, vrijwilligers en geinteresseerden in een functie,
stage of opleidingsplaats.
De nieuwe website ziet er fris
uit en is overzichtelijk en gebruiksvriendelijk. De website gaat uit van informatie gericht op de verschillende doelgroepen. Tenslotte wil een patiënt iets anders weten dan
een onderzoeker of werkzoekende. Verwijzers, patiënten en kinderen en jongeren hebben dan ook hun eigen ingang gekregen met informatie. De verschillende afdelingen, diensten en disciplines van SEIN zijn duidelijk in beeld gebracht en makkelijk te vinden. De bezoeker
kan zijn/haar vraag stellen via
contactformulieren of de SEIN
infolijn. Ook is SEIN actief op
social media.
Verder zijn onder andere te
vinden op de website: de contactgegevens, routebeschrijvingen naar de verschillende
locaties van SEIN, wachttijden
van de poliklinieken, Diagnose Behandel Combinaties, 360
graden foto’s die rondom een
kijkje bieden van slaap- en
woonkamers op een woonafdeling en een opname afdeling, films en brochures. Ook
is het mogelijk dat patiënten
elektronisch hun aanvallen en
medicatie inname bijhouden.

Ballast Nedam bouwt
nieuwe brandweerkazerne
Regio - Ballast Nedam start
begin 2012 met de bouw van
een nieuwe brandweerkazerne in opdracht van de gemeente Zandvoort. De kazerne biedt
onderdak aan de plaatselijke
brandweer en de Zandvoortse Reddingsbrigade. Het nieuwe
pand krijgt twee verdiepingen
met een totale oppervlakte van
ca. 1.400 vierkante meter. Daarmee biedt het voldoende ruimte aan 15 brandweerpersonen in
de dagdienst en 40 vrijwilligers
en alle voertuigen. De reddingsbrigade zal de kazerne gebruiken als kantoorruimte, voor stalling en onderhoud van de boten
en voor onderricht aan de leden.
De reddingsbrigade heeft 524 leden, waarvan er 146 jonger zijn
dan 18 jaar.

Eerder deze maand hebben burgemeester Niek Meijer, brandweercommandant Sander Boon
en voorzitter van de Zandvoortse
Reddingsbrigade, Jan-Hein Carré de symbolische eerste paal
geslagen voor het nieuwe gebouw. De brandweerkazerne is
ontworpen door Jeanne Dekkers
Architecten en zal naar verwachting eind 2012 in gebruik worden
genomen.
De gemeentelijke brandweerkorpsen werken samen in 25
veiligheidsregio’s. De brandweer van de gemeente Zandvoort maakt samen met 9 andere gemeentes deel uit van de veiligheidsregio Kennemerland, een
verzorgingsgebied van ruim een
half miljoen inwoners.

Dankzij BOVAG goed voorbereid
de sneeuw tegemoet rijden
Regio - In de kerstvakantie is een groot aantal Nederlanders
weer op wintersport gegaan. Als het goed is in een auto op
winterbanden, maar zijn er ook sneeuwkettingen aan boord?
BOVAG presenteert op haar website een handige overzichtskaart met de wettelijke regels rond winterbanden en sneeuwkettingen in Europa.
Op www.bovag.nl/winterbanden
is vanaf heden precies te zien
welke winterbandenregels gelden in de verschillende Europese landen. Want in België gelden
bijvoorbeeld andere regels dan
in Frankrijk of Oostenrijk. En wie
op wintersport gaat in Oostenrijk
is verplicht een set sneeuwkettingen aan boord te hebben. In
veel andere landen zijn sneeuwkettingen bovendien verplicht als
er een bord langs de weg staat.
De keuze van de juiste winterbanden en sneeuwkettingen
is specialistenwerk. Bij winterbanden moet behalve de juiste
maat ook gekozen worden voor
de juiste snelheidscodering van

de band. Sneeuwkettingen moeten ook de juiste maat hebben
en bovendien kunnen niet op
alle soorten (lichtmetalen) wielen zondermeer sneeuwkettingen gemonteerd worden. Naast
het bekijken van de regelgeving
op de winterbandenkaart van
BOVAG is het dus ook raadzaam
om voor een goed advies over de
juiste winteruitrusting voor vertrek even langs te rijden bij een
BOVAG-autobedrijf.
De
winterbandenkaart
op
BOVAG.nl kwam tot stand in samenwerking met Vereniging VACO en is gebaseerd op de informatie zoals bekend op 1 september 2011.

Paranormale avond

ledenen. Deze avond is voor iedereen vanaf 16 jaar toegankelijk
en vindt plaats in verenigingsgebouw Speeltuin Oost, Anna Kaulbachstraat 14A in Haarlem. Entreeprijs leden 1 euro,
niet leden 7 euro. Meer informatie: www.epckennemerland.nl of
023-5364593.

Regio - Op maandagavond 9 januari verzorgt het Ethisch Paranormaal Centrum Kennemerland
een paranormale avond waarop
het bekende medium Loes van
Loon waarnemingen gaat doen
aan de hand van foto’s van over-
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Agenda

Heemstede/
Bennebroek
Exposities

Tot en met vrijdag
30 december
• Schilderijen van Luna
Meis in bibliotheek Heemstede, Julianaplein 1, te bezichtigen tijdens de openingstijden
tot en met 30 december.
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Tot en met
vrijdag 27 januari
• Expositie van kunstenaar
Hans Elsas in de foyer van
de Luifel, het sociaal cultureel centrum van Casca aan
de Herenweg 96, Heemstede.

Schotersingel 2 in Haarlem.
Informatie: www.hetdolhuys.nl.
Tot en met 29 april
• Platen uit Atlas van Huet
in museum Cruquius.
Informatie: www.museumdecruquius.nl.

Muziek
Tot en met dinsdag
31 januari
• Keramiek van Ineke
Hoekstra en schilderijen
van Jenny Klevering in het
voormalige gemeentehuis van
Bennebroek, Bennebroekerlaan 5, 1 december t/m 31 januari. Te zien maandag t/m
vrijdag 08.30-12.30 en woensdag 13.30-16.30 uur.
Tot eind januari
• ‘Huizen’ van Co Hoogendijk in Raadhuis Heemstede.
Te bezichtigen op werkdagen.

Regio

Zondag 1 januari
• Nieuwjaarsconcert Holland Symfonia in de Haarlemse Philharmonie, 15.00 uur.
Inleiding om 14.00 uur. Kaarten: www.theater-haarlem.nl
of 023-5121212.

Zondag 8 januari
Nieuwjaarsconcert Doulce Mémoire in de Doopsgezinde Kerk aan de Frankestraat 24 in Haarlem, 15.30 uur.
Kaarten 14 euro via:
www.doulcememoire.nl.

•

Tentoonstelling in bibliotheek
Creatief talent uit De Pauwehof

Kerst-expositie ‘Samen
100 jaar kunst” bij Ger en
Fernande
Daniëls-Laas,
Voorweg 49 in Heemstede,
12.00-17.00 uur.
Tot eind december

• Expositie 100 jaar Brand-

Van maandag 2 januari
tot en met zondag 29 april
• Expositie van cursisten
van De Pauwehof in Bibliotheek Heemstede.

•

•

Jubileum-expositie leden KZOD in De Waag,
de Kloostergangen en de
Cultuurtempel in Haarlem.
Informatie: www.kzod.nl.

Nieuwjaarsconcert van
het Wings Ensemble met
als titel ‘Próspero Año Nuevo’
om 15.00 uur in de Haarlemse Janskerk. Het concert heeft
als thema ‘Spanje en het nieuwe jaar’.

•

Nieuwjaarsconcert van
het gemengd koor ‘Haarlemmer Olie’ in de Groenmarktkerk, Nieuwe Groenmarkt 12. Aanvang: 15.30 uur.

Oliebollen en
glühwein van
D66
Tot 3 januari
• Expositie Joyce Brink
‘Tussen fantasie en werkelijkheid’ in Zorgcentrum Bosbeek, Glipperweg 209, Heemstede.
Tot en met 20 januari
• Cursisten-expositie bij
Casca in de Molenwerf, Molenwerfslaan 11 in Heemstede.

Tot zondag 22 januari
• Expositie ‘De bruid van
Leopold’, in de schaduw van
een ziekte in het Dolhuys,

iedere cursist een eigen stijl en
vaardigheid, mede door de individuele begeleiding. De cursisten werken naar opdracht, aan
de hand van thema’s en maken
ook stillevens. Vooral veel plezier in schilderen en gezelligheid
staan voorop!
De werken zijn te zien in activiteitencentrum de Molenwerf,
Molenwerfslaan 11, Heemstede
tijdens openingsuren.

Zingen met Leny van
Schaik in de Lutherse Kerk,
Witte Herenstraat in Haarlem,
15.30 uur. Entree gratis.

•

T/m zaterdag 31 december
• Hans Versfelt en Joris August Verdonkschot exposeren in Galerie Année,
Gedempte oude Gracht 33 in
Haarlem. Informatie:
www.galerieannee.nl.

Heemstede - Tot en met vrijdag
20 januari is bij Casca een expositie te zien van werk van cursisten van de cursus Aquarelleren, tekenen en schilderen. Onder leiding van docente/kunstenaar Caroline Aarens hebben
deelnemers aan de cursus speciale technieken, zoals het werken met een spons, droogpenseel, spatten en meer foefjes en
trucjes geleerd. Zo ontwikkelt

•

Exposities

weer Heemstede in het
Raadhuis van Heemstede. Te
bezichtigen op werkdagen.

Cursisten-expositie bij
Casca in de Molenwerf

Heemstede - Komende oudejaarsdag is D66 Heemstede traditiegetrouw weer
aanwezig op de Binnenweg, om het winkelende publiek te trakteren op
oliebollen en glühwein.
Iedereen die trek heeft
in een lekkere bol en een
warm glaasje is van harte
welkom tussen 13.30 uur
en 15.30 uur ter hoogte
van firma De Roos.

Heemstede - Van 2 januari tot
en met 29 april tonen cursisten
van De Pauwehof eigen werk in
Bibliotheek Heemstede. De tentoonstelling is gratis te bezichtigen tijdens openingsuren van de
Bibliotheek.
In de tentoonstelling tonen cursisten van De Pauwehof werk
dat zij maken tijdens hun wekelijkse creatieve cursussen. In januari en februari zijn acrylschilderijen te bezichtigen die onder leiding van Ruth van Veenen
speciaal gemaakt zijn voor deze
tentoonstelling. In de vitrine ligt
werk van cursisten kantklossen
van docent Els Laanbroek en te-

vens speksteenbeelden gemaakt
onder leiding van Wim Wissingh.
In maart en april worden schilderijen van de cursus met Win
van der Schaaf getoond.
In de vitrine liggen mandala
symboolkaarten en andere mandala-kunst gemaakt door cursisten van Kitty van Pel. Het maken
van kaarten blijft zich ontwikkelen en er zijn wekelijks 2 groepen onder leiding van Anneke
Otte. In de vitrine zijn de laatste
werken te zien.
Kijk voor informatie op:
www.bibliotheekhaarlem.nl en
op www.welzijnouderenheemstede.nl.

Viering Trefpunt
Bennebroek

Oud en
Nieuw dienst
Hemelvaartkerk

Bennebroek - De Protestantse gemeente Het Trefpunt houdt
zondag 8 januari dienst op de locatie Akonietenplein 1 Bennebroek. Aanvang is 10.00 uur en
het thema ‘Beminde Gelovigen’.
Ds Jolien Nak gaat de dienst
voor.

Diensten Oud
en Nieuw Bavo

Heemstede – Op zaterdag 31
december is er een Oudejaarsviering met P. Visser in de Bavokerk aan de Herenweg. Die
begint om 19.00 uur. Muzikale
ondersteuning is er van harmonie St. Michaël. Op Nieuwjaarsdag, zondag 1 januari wordt een
eucharistieviering gehouden met
J. Vanderstadt en P. Visser.

Heemstede – In de kerk aan
het Valkenburgerplein vindt op
Oudjaarsdag 31 december om
19.00 uur een eucharistieviering
plaats. Op Nieuwjaarsdag, zondag 1 januari, is er om 9.00 uur
een eucharistieviering, gevolgd
om 10.30 uur door de plechtige
hoogmis met samenzang.

Petrakerk
Heemstede

Heemstede - Zondag 1 januari,
aanvang 11.00 uur. Voorganger
deze nieuwjaarsdag zijn zr. Pauly Rebel en br. Frans Schippers.
Er is kinderopvang voor de
kleinsten.
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Nieuwjaarsreceptie
Heemstede
9 januari vanaf 19.30 uur in het raadhuis
De gemeente luidt het nieuwe jaar graag
samen met u in!
We nodigen alle inwoners van Heemstede
uit voor een nieuwjaarsreceptie op maandag 9 januari vanaf 19.30 uur. De receptie
vindt plaats in de Burgerzaal en de ontvangsthal van het raadhuis. 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!

Woensdag 11 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.

Inleveren boom
Op woensdag 11 januari tussen 13.30 en
16.00 uur kunnen bomen worden ingeleverd op de volgende plaatsen:

opluisteren. De vrienden van de kinderboerderij Heemstede schenken (gratis)
warme chocolademelk.

Prijzen direct ophalen

Hoek Zandvoortselaan/Zandvoorter Allee

Glipperdreef nabij winkelcentrum

Jan Miense Molenaerplein

Köhnstammlaan parkeerterrein

Vrijheidsdreef trapveldje (tot 18.00 uur)

Gewonnen prijzen kunnen direct na de
trekking worden afgehaald bij de brandweer op het trapveldje. Je kunt je prijs niet
meer achteraf ophalen bij het raadhuis,
dus zorg dat je erbij bent woensdag 11
januari om je prijs niet mis te lopen!

Programma
De trekking van de loterij vindt plaats om
18.45 uur en wordt verricht door wethouder
Jur Botter. Na de trekking (± 19.00 uur)
begint de verbranding van de ingezamelde kerstbomen. Jachthoornblazersgroep
’t Panneland zal het geheel muzikaal

Afsluiting Vrijheidsdreef
In verband met de kerstboomverbranding is
de Vrijheidsdreef op 11 januari 2011 van
18.00 tot 22.00 uur afgesloten voor autoverkeer. Houders van een invalidenparkeerkaart
kunnen wel op de Vrijheidsdreef parkeren.

Gewijzigde openingstijden
Op vrijdag 30 december is het raadhuis open tot 13.00 uur. Ook via het algemene telefoonnummer 14 023 zijn wij die dag tot 13.00 uur bereikbaar. Op maandag 2 januari zijn
wij vanaf 10.00 uur geopend.

In deze HeemstedeNieuws:
• Parkeren

Volg ons op:

• Voorzie uw rolemmer van de juiste
sticker
www.youtube.com/gemeenteheemstede

heemstedetweet

HeemstedeConnect (group)

gemeenteheemstede

• Bomenkapbeleid voorlopig
onveranderd

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/Burgerlijke stand),
Vrijdag van 08.30 - 13.00 uur
Voor ondertrouw/partnerschapsregistratie, erkenning van (ongeboren) kinderen en naturalisatie
moet u vooraf eerst een afspraak maken.
Bouw- en Woningtoezicht (BWT)
Maandag t/m donderdag van 08.30 - 17.00 uur, Vrijdag van 08.30 - 13.00 uur
Op afspraak: de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag tot 13.00 uur) en donderdagavond tussen
17.00 - 19.30 uur.

Raadhuis: Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Telefoon (023) 548 58 68.
Fax (023) 548 57 00. E-mail: gemeente@heemstede.nl Website: www.heemstede.nl
Sociale Zaken
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur. Op afspraak: de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag
tot 13.00 uur)
Loket Heemstede
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur. Op afspraak: de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag tot
13.00 uur). U kunt ook een afspraak maken voor een huisbezoek.
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Containers met bouwafval die niet afsluitbaar zijn, schaftketen
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 2011 verwijderd te
worden. Dit verbod geldt tot 2 januari 2012. 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 2011

vuurwerk afsteken op 31 december vanaf 10 uur ‘s ochtends tot 2 uur ’s nachts


Wat moet?

het afval veroorzaakt door het afsteken van het vuurwerk opruimen


Veiligheidstips

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 oliedrums, vuurkorven en alle andere vormen van open vuur voor heel Heemstede. De veiligheidsrisico’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 wordt dan ook alles aan gedaan om
te voorkomen dat materialen worden verzameld waarmee je brand kunt stichten.
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, telefoon (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.

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. Het
is onmogelijk te vermijden dat ze op rieten daken, in natuurgebieden of anderszins
onwenselijke plaatsen landen. Daarom is het verboden dit soort ballonnen op te laten.


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 fles die stevig rechtop staat en voor 1/3 is gevuld met los zand


ga na het aansteken direct zes flinke stappen naar achteren


laat vochtig en oud vuurwerk liggen

steek weigeraars niet opnieuw af

Tijdelijke afsluiting/verwijdering
(ondergrondse) containers
Tussen vrijdag 30 december 2011 en maandag 2 januari 2012 zijn alle ondergrondse papieren plasticcontainers in Heemstede afgesloten in verband met de jaarwisseling. De textielcontainers van KICI worden in deze periode verwijderd. Vanaf maandag 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.

De gemeente Heemstede wenst u een veilige
jaarwisseling en een gelukkig 2012!
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Parkeren
Vanaf 2 januari 2012 ook
betaald parkeren in Vogelpark
Bij het maken van de inrichtingsplannen
voor de wijk Vogelpark ten westen van het
NS-station Heemstede-Aerdenhout is
bepaald dat betaald parkeren in deze wijk
zou worden ingevoerd. De parkeermeters
zijn inmiddels geplaatst. Vanaf 2 januari
2012 geldt in de gehele wijk betaald parkeren. Zonder parkeervergunning of bezoekerschipkaart kost parkeren in deze wijk
€ 0, 30 per 4 minuten. Het minimale tarief
is € 0,30. Het tarief per uur is € 4,50 met
een maximale parkeertijd van 200 minuten.

Betaald parkeren rond oud en
nieuw
Vanwege mogelijke schade aan de
parkeerautomaten worden de parkeerautomaten in Heemstede rond oud en nieuw
afgesloten. De parkeerautomaten in de

woonwijken zijn niet in bedrijf van vrijdag
23 december 2011 tot 2 januari 2012. De
parkeerautomaten in de Binnenweg en
Raadhuisstraat en rond het NS-station
Heemstede-Aerdenhout worden vanaf vrijdag 30 december afgesloten. Vanaf 2
januari 2012 zijn alle automaten weer actief
en gelden de gewone parkeerregels weer.

Landelijke boetes per 1 januari
2012 omhoog
Per 1 januari 2012 wordt landelijk de
aanpak van asociale overtredingen en
bovengemiddelde snelheidsovertredingen
verscherpt. Zo krijgen hardrijders in woonwijken te maken met flink hogere boetes.
Onder de verhogingen zit ook het parkeren
op een invalideparkeerplaats. Deze boete
gaat omhoog van € 180 naar € 340. Meer
boeteverhogingen vindt u op
www.rijksoverheid.nl.
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Geen rijbewijs aanvragen
of afhalen op 28 en
29 december 2011
De Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) vervangt op 28 en 29 december 2011 de huidige
systemen. Omdat wij bij het aanvragen en uitreiken van rijbewijzen direct contact hebben
met de systemen van de RDW, kunt u op deze twee dagen GEEN rijbewijzen aanvragen en
afhalen.

Nieuwe Nota Jeugd en Onderwijs
Bij besluit van 15 december 2011 heeft de raad de Nota Jeugd en Onderwijs vastgesteld.
De nota behandelt de onderwerpen: Opvoeden en opgroeien, Gezondheid, Onderwijs en
opvang, Vrijetijdsbesteding en Jeugdparticipatie.
De Nota Jeugd en Onderwijs treedt met ingang van 1 januari 2012 in werking. Deze nota ligt
gedurende 12 weken ter inzage op het gemeentehuis. De nota is na de inwerkingtreding
ook digitaal te raadplegen op www.overheid.nl onder “Lokale regelingen” of op
www.heemstede.nl via Politiek en organisatie naar “Lokale regelgeving”.

Omgevingsvergunning
Aanvragen omgevingsvergunning

Bomenkapbeleid
Heemstede voorlopig
onveranderd
Op donderdag 15 december 2011 heeft de gemeenteraad van Heemstede besloten de
invoering van nieuwe regels voor het kappen van bomen uit te stellen. De raad wil eerst het
bestaande groen- en bomenbeleid evalueren voordat wordt besloten de regels voor
het aanvragen en verlenen van een omgevingsvergunning voor kappen van bomen te versoepelen. Naar verwachting wordt in de loop van 2012 een nieuw voorstel behandeld.

Omgevingsvergunning voor afwijken bestemmingsplan en kappen
Vondelkade 2
het uitbreiden van een woonhuis,
een gevelwijziging aan de zijgevel en het
kappen van 4 bomen
ontvangen 18 december 2011

2011.339

De beslistermijn voor bovengenoemde aanvragen is 8 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.
Omgevingsvergunning voor kappen
Johannes Vermeerstraat 40het kappen van een conifeer en een berk 2011.336
ontvangen 11 december 2011
Blekersvaartweg 24
het kappen van 29 coniferen,
2011.338
1 esdoorn, 1 meidoorn
ontvangen 13 december 2011
De beslistermijn voor bovengenoemde aanvragen is 8 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.

Voorzie uw grijze rolemmer
tijdig van de juiste sticker!

Omgevingsvergunning voor slopen
C.Francklaan 22
het verwijderen van asbest
ontvangen 14 december 2011

2011.340

De beslistermijn voor bovengenoemde aanvragen is 8 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.
In tegenstelling tot onze berichtgeving van vorige week worden de afvalkalenders 2012 eind
volgende week bezorgd door De Meerlanden. Wel kunt u nu al op www.meerlanden.nl een
digitale versie inzien. Net als in voorgaande jaren ontvangen gebruikers van grijze rolemmers een nieuwe sticker bij deze afvalkalender. Het is de bedoeling dat u deze sticker
direct plakt op het deksel van de grijze rolemmer. In 2012 moeten de grote rolemmers met
een inhoud van 240 liter voorzien zijn van een roze sticker. De kleine rolemmer heeft een
appelgroene sticker nodig. De stickers met barcode vormen een controlemiddel dat onder
andere informatie geeft over het adres waartoe de rolemmer behoort.
In januari 2012 worden de aangeboden grijze rolemmers die nog geen juiste sticker
hebben, voorzien van een geel waarschuwingslabel. Op dit label staat het verzoek om de
sticker alsnog aan te brengen.
Vanaf maandag 30 januari 2012 worden alleen nog grijze rolemmers geleegd die voorzien
zijn van een juiste sticker. Heeft u nog vragen over het gebruik van de sticker, de grijze rolemmer of de afvalkalender? Neem dan contact op met de afdeling Publieksinformatie van
De Meerlanden via telefoonnummer (0297) 381717.

Serviceloket Begraafplaats
Alle zaken met betrekking tot overlijden
en begraven zijn op een efficiënte en
praktische manier te regelen aan het
Serviceloket Begraafplaats. Nabestaanden
kunnen aan dit loket informatie opvragen
en de brochure over de begraafplaats
verkrijgen. Deze brochure is ook te
downloaden vanaf www.heemstede.nl.
Daarnaast is het mogelijk om ook buiten
openingstijden een digitaal informatiepaneel te raadplegen met daarop een
overzicht (dat u kunt uitprinten) waar

graven gelegen zijn en hoe men er naar
toe moet lopen.
Serviceloket, Herfstlaan 3 (rechterkant van
hoofdingang) is geopend op werkdagen
van 09.00 tot 14.00 uur, tel. (023) 528 03
76 (bereikbaar van 09.00 tot 12.00 uur),
fax: (023) 547 98 58, e-mail:
begraafplaats@heemstede.nl. De begraafplaats is toegankelijk van zonsopkomst tot
zonsondergang.
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Nieuwe Belastingverordeningen 2012

Vergadering

Bij besluit van 15 december 2011 heeft de raad de volgende belastingverordeningen vastgesteld:

Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2012;


Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2012 (Verordening
begrafenisrechten 2012);

Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2012;


Verordening op de heffing en invordering van leges 2012;


Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2012;


Verordening op de heffing en invordering van onroerendezaakbelastingen 2012;


Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelasting 2012;


Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2012;


Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2012;


Verordening op de heffing en invordering van belasting op roerende woon- en bedrijfs
ruimten 2012.

De wijzigingen bestaan voornamelijk uit wijzigingen van de tarieven.

Eveneens bij besluit van 15 december 2011 zijn de belastingverordeningen van 2011
ingetrokken.

Vergadering commissie Samenleving
De raadscommissie Samenleving houdt een openbare vergadering op dinsdag 10 januari
2011 om 20.00 uur in de Burgerzaal van het Raadhuis aan het Raadhuisplein 1 te
Heemstede. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

De nieuwe belastingverordeningen treden met ingang van 1 januari 2012 in werking.
De verordeningen liggen gedurende 12 weken ter inzage op het gemeentehuis
(Raadhuisplein 1 te Heemstede). De verordeningen zijn na de inwerkingtreding
ook digitaal te raadplegen op www.overheid.nl onder “Lokale regelingen” of op www.heemstede.nl via Politiek en organisatie naar “Lokale regelgeving”.
Wanneer u meer wilt weten dan kunt u contact opnemen met Gemeentebelastingen
Kennemerland Zuid, telefoonnummer (023) 512 60 21.

Verkeersbesluit

Het aanwijzen van een parkeerplaats nabij de woning Meijerslaan 342 als gereserveerde
gehandicaptenparkeerplaats ten behoeve van de bewoonster (verzonden 20 december
2011).
Het besluit ligt vanaf 29 december 2011 zes weken ter inzage. U kunt hiertegen bezwaar
maken. Door het indienen van een bezwaar wordt dit besluit niet opgeschort. Bij een spoedeisend belang kan degene die een bezwaarschrift heeft ingediend een voorlopige voorziening vragen aan de president van de rechtbank, sector bestuursrecht, Postbus 1621,
2003 BR Haarlem. Bij het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening moeten griffierechten worden betaald.

Op de agenda:

Vaststellen agenda commissievergadering 10 januari 2012

Spreekrecht burgers

Presentatie Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland

Begroting 2012 Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland (A-stuk)

Wet werk en bijstand (Wwb 2012); verordeningen (A-stuk)

Besluit Maatschappelijke ondersteuning o.v.v. VVD (C-stuk)

Terugkoppeling uit het Dagelijks Bestuur Paswerk en Algemeen Bestuur Paswerk

Actiepuntenlijst

Wat verder ter tafel komt

Vergadering commissie Ruimte
De raadscommissie Ruimte houdt een openbare vergadering op 12 januari 2012 om 20.00
uur in de Burgerzaal van het Raadhuis. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te
zijn.
Op de agenda:

Vaststellen agenda commissievergadering 12 januari 2012

Spreekrecht burgers

Verklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning bloemenkiosk Adriaan van
Ostadeplein (A-stuk)

Vaststellen bestemmingsplan ‘De Slottuin ’(A-stuk)


Ontwerpbestemmingsplan ‘Woonwijken Zuidoost’ (B-stuk)


Beleidsplan en beheer openbare verlichting (C-stuk)

Overzicht bouwprojecten

Actiepuntenlijst

Wat verder ter tafel komt

De vergadering commissie Middelen van 11 januari 2012 komt te
vervallen.
Op www.heemstede.nl vindt u de betreffende stukken die worden besproken. Hier treft u
bovendien informatie over het spreekrecht en uitleg over het verschil tussen A-, B- en
C-stukken. Alle stukken liggen ook ter inzage in de ontvangsthal van het Raadhuis. Meer
weten? Neem contact op met de raadsgriffie, telefoon (023) 548 56 46, of
e-mail: raadsgriffier@heemstede.nl

Informatie over grote projecten?
www.heemstede.nl

Loket Heemstede
Heemstede heeft één centrale plek waar u
voor al uw vragen op het gebied van wonen,
zorg en welzijn terecht kunt, namelijk Loket
Heemstede aan het Raadhuisplein 1. Of
het nu gaat om het aanvragen van een
voorziening in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (zoals hulp bij
het huishouden, OV-taxi, aanpassingen in
de woning of een rolstoel) of om informatie
en advies, wij helpen u graag verder.

Iedere werkdag tussen 08.30 en 13.00 uur
kunt u, zonder afspraak, bij het Loket
langskomen. U kunt ons ook bellen om uw
vraag te stellen.
Loket Heemstede
Raadhuis, Raadhuisplein 1
Telefoon (023) 548 30 40
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 13.00 uur.

Zoekt u een vrijwilligersbaan of klus?
Heeft uw organisatie vacatures voor
vrijwilligers? Heeft u vragen over arbeidsvoorwaarden, rechten en plichten? Of
zoekt u een goede cursus/workshop voor
uw vrijwilliger(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. van 09.00 tot 12.00
uur, tel: (023) 548 38 24/26.Digitale informatiezuil (dagelijks tijdens openingstijden
van de Luifel)
E-mail:
steunpuntvrijwilligerswerk@casca.nl
Website:
www.vrijwilligerswerkheemstede.nl
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Bezwaar maken of uw mening/zienswijze kenbaar
maken

Meldingen worden in principe binnen één week afgehandeld.

Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen een door de gemeente genomen besluit door
binnen zes weken na de verzenddatum, een gemotiveerd bezwaarschrift te richten aan het college
van burgemeester en wethouders, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Een bezwaar moet zijn ondertekend en zijn voorzien van naam en adres, datum, een duidelijke verwijzing naar het besluit en
de reden van bezwaar.
Over onderwerpen waarover nog geen beslissing is genomen kunt u in die gevallen waar dit is
aangegeven uw zienswijze kenbaar maken. Richt hiertoe binnen de termijn van terinzagelegging,
schriftelijk uw reactie aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 352, 2100 AJ
Heemstede. Uw reactie zal bij de besluitvorming worden betrokken.

Overlast

Meer weten?

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

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

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.

punt. 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

Beroep

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

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

last structureel is én u vindt dat uw melding aan de politie onvoldoende resultaat heeft, neem
dan contact op met het meldpunt van de gemeente. De gemeente zal uw melding dan afstemmen met de betrokken instanties en u van de voortgang op de hoogte houden.

Melden via www.heemstede.nl
Geef uw melding bij voorkeur door via de website van de gemeente (www.heemstede.nl).
Dit garandeert een snelle en effectieve aanpak. Maak hiervoor gebruik van het
speciale meldformulier op de website (rubriek: Wonen en woonomgeving > Meldpunt
overlast). Wanneer u uw e-mailadres invult houden wij u op de hoogte van de afhandeling.
Indien u geen toegang heeft tot het internet, kunt u tijdens openingstijden ook het meld-

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).

nummer van de gemeente bellen: (023) 548 57 62. Buiten deze tijden en in het weekeinde
vindt doorschakeling plaats naar een telefoonbeantwoorder.

Water voor waterputten in
restaurants Kennemerland
Regio – Bij diverse reataurants in de regio Kennemerland kunnen gasten in de maanden december en januari een karaf
‘Max-water’ bestellen. Voor 2,50 euro kan het hele gezelschap
gedurende lunch of diner water bijbestellen – ze betalen dus
slechts eenmalig 2,50 euro. Dit bedrag gaat rechtstreeks naar
Max Foundation, een goed doel dat dit geld gebruikt voor aanleg van waterputten, latrines en hygienevoorlichting in Bangladesh om zo kindersterfte te bestrijden. De deelnemde restaurants zijn: Chapeau!, Fleurie, La Capannina en De Rusthoek
in Bloemendaal, ‘t Wapen van Kennemerland (‘De Stinkende
Emmer’), La Plume en Fortuyn in Haarlem, Cheval Blanc en
Hof van Heemstede in Heemstede, Loetje en Klein Centraal
in Overveen. Deze actie is een initiatief van de Ladies’ Circle
Haarlemmerland.

Voor de meeste mensen zijn december en januari een tijd van
gezellig samenzijn onder het genot van lekker eten en drinken.
Dat is echter niet voor iedereen vanzelfsprekend. 1,1 miljard
mensen op onze wereld hebben
geen toegang tot schoon drinkwater. Iedere 17 seconden sterft
een kind onder de 5 jaar aan
de gevolgen van
het drinken van vervuild water. Schoon
water is het beste medicijn. Max

Foundation, die zich inzet tegen
kindersterfte, steunt daarom lokale projecten die voor schoon
drinkwater, latrines en voorlichting over hygiene (WASH genaamd) zorgen. Vooral deze
geïntegreerde aanpak scheelt
jaarlijks vele gevallen van kindersterfte.
Schoon water is een
mensenrecht
Schoon water is in 2010 uitge-

roepen tot ‘mensenrecht’ door
de VN om het zodoende hoger op de agenda te zetten. Wat
de millenniumgoals voor schoon
water betreft liggen we wereldwijd redelijk op schema, maar op
het gebied van sanitatie liggen
we ver achter.
39% Van de wereldbevolking
heeft geen sanitaire voorzieningen, waarbij 44% van Zuid-Oost
Azië zich ontlast in het open
veld. Deze vorm van ontlasting is
het meest risicovol als het gaat
om verspreiding van ziektes,
zoals diarree. Vooral kinderen
zijn vaak slachtoffer van deze
erbarmelijke hygiënische omstandigheden. Door in de genoemde restaurants karaffen
Max-water te bestellen, dragen gasten bij aan een (gezonde) toekomst voor kinderen in
Bangladesh. Restaurants die
ook graag mee willen werken
aan deze actie, kunnen contact
opnemen met Inge Heringa van

Ladies’ Circle Haarlemmerland
(telefoon 06-33715330, email
ingeheringa@xs4all.nl). Zij ontvangen dan tafelkaartjes waarmee ze hun gasten kunnen informeren over de actie en bedankkaartjes om achteraf mee
te geven.
Over Max Foundation
Max Foundation is als particulier initiatief van Bloemendalers Steven en Joke le Poole,
opgericht in 2005 na het overlijden van hun oudste zoon Max
op een leeftijd van 8 maanden.
Hun doel is om kindersterfte
op de meest effectieve manier
te voorkomen. De aanpak van
water, sanitatie en voorlichting
over hygiëne (WASH) bleek na
uitgebreide studie de meest effectieve wijze om kindersterfte tegen te gaan. Momenteel
concentreert Max Foundation
zich op lokale WASH-proejcten in Bangladesh; één van de
anden met de hoogste kindersterfte.
Max Foundation wordt gerund door vrijwilligers die actief zijn in het bedrijfsleven. De
stichting draagt alle particuliere
donaties voor 100% af aan de

projecten in Bangladesh en koppelt op transparante wijze terug
naar donateurs waar hun geld
aan is besteed dmv foto’s van de
geslagen waterput.
Eind
2010
bereikte
Max
Foundation
de
mijlpaal van 1.000 geholpen
dorpen, en daarmee 200.000
mensen die voorzien zijn van
een gezonde toekomst. Bij de
viering op 17 maart jongstleden
was ZKH Prins Willem-Alexander aanwezig en werd een paneldiscussie gevoerd over rendementgericht-denken in ontwikkelingshulp.
Zie ook de website:
www.maxfoundation.nl.
Over Ladies’ Circle
Haarlemmerland
De Ladies’ Circle is een internationale serviceclub die bestaat
uit jonge, dynamische en enthousiaste vrouwen tot 45 jaar.
Het doel is het verlenen van service door het inzamelen van
fondsen of door zich persoonlijk in te zetten voor de gemeenschap.
Het
goede
doel
waar
Ladies’ Circle Haarlemmerland
zich dit jaar voor inzet, is Max
Foundation.

