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Wasserij Rheelaantje onthuld

In 1947 is er op de Blekersvaart 
nieuw gebouwd en in 1964 werd 
de wascomat geïnstalleerd. De 
eerste wasserette in Heemste-
de. Tot in 1971 de laatste Rhee 
het licht uitdeed. Geen opvolging 
meer. De jeugd zocht andere be-
roepen en vloog uit. Maar er is 
nog een stevige familieband. Dat 
bleek woensdagmiddag bij de 
ontvangst op het raadhuis, waar 
burgemeester Marianne Heere-
mans, mevrouw A. Schoon -Rhee 
ontving en met haar een volle 
zaal familie. De burgemeester 

kon zich wel herinneren, dat zij 
als jongedame nog met de auto 
van vader, de was van het gezin 
Heeremans bracht. Heeremans 
roemde de vasthoudendheid 
van mevrouw Schoon, inmiddels 
88 jaar, die enige misverstanden 
tussen ambtenaren verder, toch 
haar doel bereikte. Een straat-
naam om de bekende blekers-
familie te eren op de plek, waar 
ooit de naam Rhee op de ge-
vel prijkte. Samen met mevrouw 
Schoon – Rhee onthulde de bur-
gemeester een straatnaambord 

Heemstede -  Begin 1800 was er al sprake van een wasserij 
Rhee aan de Blekersvaart. Dit gegeven komt uit overlevering 
en niet uit boeken over Oud-Heemstede. Wel zijn er vier ge-
neraties Rhee bekend, die sinds 1917 voor Heemstede en om-
streken de was deden aan de Blekersvaart, hoek Koediefslaan, 
precies op de plek waar nu Albert Heijn staat. Een echt familie-
bedrijf zoals en in de vorige eeuw nog veel meer waren.

Wasserij Rheelaantje  op de hoek 
wasserij Annalaan, Strijboslaan 
richting Blekersvaartweg. Links 
achter Albert Heijn, ga maar kij-
ken! De inmiddels tot zestig man 
aangegroeide familie, warm en 
koud, was hier getuige van en 
trokken na deze plechtigheid 
richting restaurant Groenendaal 
waar flink bijgepraat werd. Rhee 
Friesland zag Rhee Limburg weer 
eens, en oud Rhee vertelde van 
vroeger aan jong Rhee.

Ton van den Brink
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Pafisar Trio
Aria’s uit Mozart’s opera’s
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BEZORGERS
Martin

Wildplassers 
aangehouden
Regio - De politie heeft zondag-
middag 25 november drie man-
nen aangehouden in Haarlem. 
De mannen hadden rond 16.00 
uur tegen de voordeur van een 
woning in de Pieter Maritzstraat 
geürineerd. Toen ze daarop wer-
den aangesproken door de bo-
ze bewoner ontstond er ruzie en 
sloegen de mannen in op de be-
woner. De verdachten hebben 
zich even later gemeld bij de 
politie. Ze zijn aangehouden en 
ingesloten. Het gaat om Haar-
lemmers van 16, 20 en 24 jaar. 
Tegen hen wordt proces-verbaal 
opgemaakt. 
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LET Op!
Nadrukkelijk maken wij u er 
op attent, dat door ons in deze 
krant geproduceerd adverten-
tie-, foto-, en / of tekstmateriaal 
NIET beschikbaar wordt gesteld 
aan derden. Dus ook NIET per 
e-mail, fotokopie of anderszins 
zonder uitdrukkelijke, schrif-
telijke toestemming van de 
Uitgever!

van 1930
P2: Bijzonder Heemsteeds Nieuws

(redactie@heemsteder.nl)

Heemstede - Deze week een ontroerende foto, ingestuurd 
door Ineke en Co van Akkeren van het Jozef Israëlsplein. 
Ontroerend omdat de poes op de foto de hond verzorgt, na-
dat die overleden is.

Het is het verhaal van hond Zjoef en poes Pilou. Tegen het 
einde van zijn leven waste Pilou Zjoef en deed dat ook na-
dat hij was overleden. “Ze ging op hem liggen om hem te 
verwarmen en is door Pilou helemaal gewassen”, aldus de 
familie Van Akkeren. Zelf lang na de dood van Zjoef kon Pi-
lou haar huisgenootje nog niet vergeten: het eerste dat de 
poes deed als ze binnenkwam was naar het plekje onder de 
tafel lopen, daar lag Zjoef immers altijd...

DIEREN VAN DE WEEK

Heemstede – Corrien Visser uit Heemstede heeft een 
zwam of elfenbankje gefotografeerd op landgoed Elswout. 
Ze vond deze aan de voet van een dikke oude boom. Ze 
weet niet zeker wat het precies is, schrijft ze en voegt er 
aan toe “dat ze het niet kon laten om haar achternichtje 
Mandy in de zwam ‘te zetten’! Waar vernuftige computer-
programma’s al niet geschikt voor zijn!

Schoolplein de Ark 
zwerfafval vrij!

Het startschot van de actie werd gegeven door wethouder Struijf. 
De wethouder is ook heel blij met de actie. “Zonder zwerfafval voelt 
de buurt prettiger en veiliger aan; we hopen dat deze actie ook an-
deren in de gemeente aan het denken zet zodat we gezamenlijk het 
zwerfafval aan kunnen pakken”, aldus de wethouder. Tijdens de ac-
tie hebben de kinderen veel zwerfvuil opgeruimd in de omgeving 
van de school. “We hebben heel veel papier, plastic en bierflesjes 
gevonden en opgeruimd’, vertelt één van de leerlingen trots.

Grijpploegen
Na afloop van de actie heeft de 
school van De Meerlanden het 
benodigde materiaal gekregen 
om zwerfafval professioneel op 
te blijven ruimen: vuilgrijpertjes, 
veiligheidsvestjes, vuilniszakken 
en handschoenen.
“De Ark heeft het schoolplein 
zwerfafval-vrij verklaard”, zegt 
Huub Zenden, directeur van 
De Ark. “Door de grijpertjes 
die we cadeau hebben gekre-
gen, kunnen we ‘grijpploegen’ 
opzetten om de boel schoon te 
houden. Hiermee geven we aan 
onze leerlingen hopelijk ook 
iets van de afvalproblematiek 
mee. Daar moet je vroeg mee 
beginnen.”

Heemstede - Leerlingen van groep zes, zeven en acht van De 
Ark aan de v.d. Waalslaan hebben op woensdag 21 november 
zwerfafval opgeruimd in de buurt van de school. Deze actie 
deden de kinderen samen met wethouder Struijf van de ge-
meente Heemstede en afvalbedrijf De Meerlanden, in Heem-
stede verantwoordelijk voor afvalinzameling en reiniging. Nichtje in zwam
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Heemstede onderuit tegen Alteveer

Beide teams kwamen om diverse 
redenen verzwakt aan de start. 
Vooral Heemstede leek daar last 
van te hebben. Vijf (van de acht) 
spelers van Alteveer kwamen te 
laat maar het lukte Heemstede 
niet daar profijt uit te halen. Uit-
zondering was de speller op bord 
1 De eerste bord speller van Al-
teveer kwam zelfs slechts 1 mi-
nuut voor het verstrijken van de 
limiet binnen. Vervolgens ging hij 
nog een minuut of tien hier en 
daar praren om toen pas te gaan 
schaken. Hij werd “geveegd”. Rob 
Lathouwers kende geen mede-
dogen en strafte dit op het oog 
arrogante gedrag af. Reeds na 12 
zetten was de speler van Alteveer 
een stuk achter 
Het lukte de overige Heemstede-
naren niet zich aan dit voorstref-
felijk optreden van hun captain 
op te trekken. Spoedig bleek dat 
de meeste spellers van Heem-
stede of gelijk of minder stonden. 
Dit resulteerde uiteindelijk in een 
3- 5 nederlaag. 

De volgende tegenstander in de 
volgende ronde is Zeist. Tegen 
deze club zullen punten gehaald 
moeten worden wil Heemstede 
niet in degradatie gevaar komen. 

Onnauwkeurigheid
Invaller Jan Verghagen (Wit) 
speelde op bord 2 een knappe 
partij tegen de op papier veel 
sterkere en heel chagrijnige 
Jaap de Jager. Lange tijd had 
Verhagen zicht op remise, maar 
een onnauwkeurigheid in het 

Heemstede - Na het verlies in de vorige ronde van de KNSB, 
lukte het Heemstede niet zich te revancheren in de vierde ron-
de tegen SV Alteveer uit Amsterdam.

Gedetailleerde uitslag vierde ronde KNSB, klasse 3 C,
Heemstede SC – SV Alteveer 3 – 5

Rob Lathouwers - Ron Wagenaar  1 - 0
Jan Verhagen -  Jaap de Jager 0 - 1
Pieter Kant - Jan-Willem van Prooijen     0 – 1
Patrick van Lommel - Gerard Milort 1/2 - 1/2
Hebert Perez Garcia - Bas ven de Berg 1/2 – 1/2
Simon Groot - Almar Sternau 1/2 - 1/2
Theo Hendriks - Herman Siebelhoff 0 - 1
Anne Brandsma - Aat van de Toorn  1/2 - 1/2

Schaken

pionnen eindspel kostte hem de 
partij.
Zelfs Pieter Kant lukte het niet 
om zijn goede vorm vast te hou-
den. Zijn aanval op de konings-
vleugel sloeg niet door en Kant 
werd vervolgens door Jan-Wil-
lem van Prooijen via het centrum 
ingemaakt.
Met slechts 2 westrijdpunten na 
4 rondes, moet Heemstede zich 
op gaan maken zich te ontdoen 
van het zicht op de degardatie 
plaats. Er zal in de volgende ron-
des gewonnen moeten worden. 
Het zal er op de trainingsavond 
op 7 december aanstaande ste-
vig aan toe gaan!

Eerste thuisoverwinning 
damclub Heemstede

Topscorer Stefan Stolwijk trof op 
het derde bord de zwakke Ni-
co Pronk. Dit duel werd snel in 
Heemsteeds voordeel beslist na 
een winnende damcombinatie.
Gerard van der Eem (bord 8) 
stond er niet al te best voor, 
maar zijn tegenstander A. te 
Lindert trapte in een drie om 
drie standaardcombinatie naar 
dam. (4 – 0).
De weelde van deze voorsprong 
kon damclub Heemstede echter 
niet dragen, want achtereenvol-
gend liepen Ricardo Koopman 
(bord 10) door een foutieve ach-
terloop en Gerrit Slottje tegen 
een nederlaag op (4 – 4). Ger-
rit Slottje dacht een winnende 
combinatie naar dam uit te ha-
len, maar werd op een tegen-
combinatie getrakteerd.

Geluk
Frans Elzenga trof aan bord 5 
de sterkste speler van Scheve-
ningen, Nico Mondt. In een goe-
de partij van beide spelers werd 
meer en meer duidelijk dat zij 
niet voor elkaar onder wensten 
te doen met remise als resultaat 
(5 – 5). Voorzitter Carlo Koop-
man speelde aan bord twee 
tegen J. van Setten. Laatstge-
noemde had gekozen voor een 
halve herstellingspartij. Carlo 
Koopman speelde die goed te-
gen en wist in het vergevorder-
de middenspel en eindspel enig 
voordeel te behalen, dat niet 

voldoende was voor de winst (6 
– 6). Paul Jopp speelde aan bord 
1 tegen Engelbertus Pronk een 
zinderende partij die hij in winst 
kon omzetten. Tussenstand 8 – 
6. Ron Tielrooij heeft aan bord 4 
tegen Johan Pronk diverse ma-
len verloren gestaan, maar wist 
er toch remise uit te slepen (9 
– 7).
De verrassend goed presteren-
de Theo Winkelaar verkreeg aan 
bord 9 tegen M. Bunsee enorm 
voordeel op zijn rechterflank. 
Dat resulteerde uiteindelijk in 
een doorbraak naar dam, waar-
na er voor zijn tegenstander 
geen houden meer aan was (11 
– 7).
De overwinning was binnen. Dat 
Piet Beliën aan bord 7 het tegen 
Piet Rozenboom niet kon bol-
werken, waardoor de einduitslag 
11 – 9 voor damclub Heemstede 
werd, was alleen nog maar be-
langrijk voor de statistieken.
Niemand zal ontkennen dat 
damclub Heemstede goed is 
weggekomen en dat het ook de 
andere kant had kunnen uitval-
len, maar de factor geluk heeft 
afgelopen zaterdag een aardig 
woordje meegesproken. Dam-
club Heemstede handhaaft zich 
op de tweede plaats. Zaterdag 8 
december reist damclub Heem-
stede af naar de Westlandse 
Dam Combinatie (Naaldwijk, 
Wateringen, De Lier) in De Lier.
Frans Elzenga. 

Heemstede - Na eerder tweemaal met 10-10 gelijk te heb-
ben gespeeld in thuiswedstrijden, is damclub Heemstede er 
eindelijk in geslaagd tegen damclub Scheveningen zijn eerste 
thuisoverwinning te behalen, zij het moeizaam.

Goed Turnweekend G.S.V.
Heemstede - Op zaterdag 24 
en zondag 25 november von-
den de eerste rayonwedstrijden 
in Beverwijk plaats. Alle 16 le-
den van de wedstrijdgroep van 
G.S.V.Heemstede namen hier-
aan deel. Op zaterdag was het 

begin gelijk goed. De wedstrijd 
werd afgesloten met een me-
daille voor Willemijn 5 de, Wen 
Shao 4 de en Renee 3 de plaats. 
Marlijn had ook een goede wed-
strijd gedraaid, maar met 31.80 
punten geen medaille, wel een 

goede tiende plaats. Om 16.00 
uur kwam de tweede groep van 
4 meisjes, de junioren van ni-
veau 8. Dat het in de les voorna-
melijk om gezelligheid gaat was 
in de wedstrijd goed te zien. Een 
paar tegenvallende resultaten 
voornamelijk op de brug, ver-
oorzaakte dat deze meiden niet 
op het podium mochten staan. 
Celine kwam het hoogst met 
haar 16 de plaats. 
Zondagochtend heeft Marlijn 
ook wel een goede wedstrijd 
gedraaid, maar de concurren-
tie was voor haar te groot. In de 
middag waren de groepen klei-
ner en de wedstrijden iets kor-
ter. Liza scoorde het hoogste 
van G.S.V. , zij behaalde 32.35 
punten; goed voor een derde 
plaats. Celina, Min Zhu en Mar-
jolein kwamen alle drie op een 
tweede plaats te staan in hun 
niveau. Zo hebben we de eerste 
wedstrijden afgesloten en gaan 
we verder trainen voor de vol-
gende wedstrijden in januari.
Monique Marchand  

Balfolk bij ORO een 
groot succes!
Regio - ORO heeft afgelopen 
zaterdag een zeer geslaagde 
muziek en dansavond gehad 
in het HZW gebouw. Maar 
liefst vier orkestjes zorgden 
voor mooie dansmuziek. 

Voor het eerst Balfolk in Haar-
lem en er werd er begonnen met 
uitleg van balfolk dansen met 
het orkest Knots. Iedereen kon 
meedoen en al snel dansten ruim 
50 personen op de heerlijke 
balfolk muziek. Orkesten wissel-
den elkaar af en ook daarmee 
het repertoire aan balfolk dan-
sen. Veel parendansen waar-
onder walsen, mazurka’s en 
polka’s. Maar ook franse rij-
dansen,  waarbij ook nog even 
lekker gekletst kan worden en 
de JIG waarbij je steeds door-
schuift naar een andere part-
ner.  Duo Noord-west zorgde 
voor een blokje Zweeds waar-
bij ook de nodige uitleg voor de 
dansen werd gegeven. Met Af-
slag 21 en Cooper troopers kon-
den we even uit ons dak met 

de tarantella en een paar zwie-
rige walsen. Omdat tijdens een 
balfolk niet vanuit een vast pa-
troon wordt gedanst,  maar 
vanuit basispassen waar men 
naar eigen idee variaties op 
kan maken,  kon iedereen op 
eigen niveau meedansen en 
deed men dat ook.  Een heerlijk 
avondje muziek en dans en ze-
ker voor herhaling vatbaar.

Eén op zes rijdt te hard
Heemstede -  Tijdens een snelheidscontrole op de Valkenbur-
glaan, op donderdag 22 november tussen 12.30 en 14.30 uur, 
reden maar liefst één op de zes bestuurders harder dan de 
toegestane 50 km/u. Hoogst gemeten snelheid was 76 km/u. 
Betrokkenen krijgen binnenkort een bekeuring thuisgestuurd.
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Heemsteedse Floortje 
danst voor Beatrix

Als 3-jarige peuter hield Floortje 
het al snel voor gezien bij de lo-
kale gymnastiekvereniging. Lie-
ver ging ze naar balletles. Haar 
moeder kan zich het moment 
nog goed herinneren. Het ver-
baast haar ouders nog steeds 
dat dit initiatief geheel vanuit 
Floortje zelf kwam, want nie-
mand in haar omgeving had iets 
met ballet. Het bleek een goede 
keuze, want Floortje stak al snel 
met kop en schouders uit boven 
haar leeftijdsgenootjes. Inmid-
dels danste het talentje bij bal-
letstudio Kennemerland onder 
de bezielende leiding van de fa-
milie Koster. Zij stelden voor om 
auditie te doen bij het Koninklijk 
Conservatorium in Den Haag. 
Na een periode van oriëntatie-
lessen van deze opleiding voor 
toptalenten werd zij toegelaten. 
Vanaf groep 7 reist Floortje da-
gelijks met de trein naar Den 
Haag om deze gecombineerde 
middelbare school en HBO-vak-
opleiding te volgen.
De dagelijkse lesuren van de 
eerste klas van het gymnasium 
waarin ze nu zit en de inten-

sieve balletlessen laten Floortje 
weinig tijd voor andere hobby’s. 
Wekelijks worden twaalf uren 
besteed aan ballet, maar ook het 
bespelen van een instrument is 
een verplicht onderdeel van de 
opleiding.

Talent en discipline
Vastberaden is Floortje over 
haar toekomstdroom: “Ik zou 
graag bij het Nationale Ballet 
willen dansen en als het even 
kan daarna naar New York.” Ze 
heeft al eens op het toneel ge-
danst met haar grote voorbeeld, 
de uit Haarlem afkomstige solis-
te Igone de Jongh. Floortje: “Ik 
danste mee met haar in La Sol-
fide. Zij is echt supergoed!”
Om haar doel te bereiken heeft 
het ballettalent nog een lan-
ge weg te gaan van ongetwij-
feld veel bloed, zweet en tra-
nen waarbij haar doorzettings-
vermogen op de proef zal wor-
den gesteld. Floortje heeft het er 
graag voor over, maar ze beseft 
ook dat de selectie om aan de 
eisen van de opleiding te blijven 
voldoen ieder jaar weer zwaar 

Heemstede – Op het eerste gezicht onderscheidt Floortje van 
Haften (12) zich in niets van andere brugklassers. Maar de 
meeste 12-jarige scholieren zijn nog niet bezig met de uitstip-
peling van hun carrière. Floortje weet eigenlijk precies wat ze 
in de toekomst wil gaan doen: dansen bij het Nationale Ballet. 
Ze is inmiddels al een eind op weg, want onlangs danste ze 
op het toneel van het Muziektheater in Amsterdam voor ko-
ningin Beatrix.

zijn. In het voorjaar moeten al-
le studenten aan het Koninklijk 
Conservatorium voor een stren-
ge jury van zo’n veertien man la-
ten zien dat ze voldoende pro-
gressie hebben gemaakt om te 
mogen blijven.
Mocht het onverhoopt niet luk-
ken om professioneel balleri-
na te worden, wil Floortje haar 
eigen balletstudio beginnen. 
“Of dan ga ik rechten studeren 
en dan word ik advocaat.” Dat 
een carrière in de advocatuur 
wel wat meer geld in het laatje 
brengt, merkt haar moeder la-
chend op: “Een volleerde balle-
rina verdient niet meer dan een 
modaal salaris en met 30 á 35 
jaar ben je al aan je pensioen 
toe.” 

Compliment van de Koningin
Voorlopig steunen de ouders 
van Floortje hun dochter van 
harte in haar ambities. “Wat is 
er nou nog mooier dan je droom 
te kunnen volgen”, aldus haar 
moeder.
Tijdens het Balletgala 2007 
op 13 november mocht Floor-
tje het podium van de Stope-
ra delen met andere leerlingen 
van haar opleiding en dans-
te ze voor een volle zaal onder 
het toeziend oog van koningin 
Beatrix. Dit tweejaarlijkse bene-
fietgala wordt opgeluisterd door 
vele internationale dansgezel-
schappen en stersolisten. De 
opbrengsten komen ten goede 
aan het Dansersfonds ’79.  Het 
fonds is destijds opgericht door 
het dansersechtpaar Han Ebbe-
laar en Alexandra Radius en is 
onder meer bedoeld om uitge-
danste balletdansers financieel 
te ondersteunen met hun om-
scholing. 

Floortje was na afloop van de 
voorstelling blij met haar uitvoe-
ring. “Het ging goed en ik heb 
geen fouten gemaakt.”
Zelf heeft ze naast haar eigen 
optreden het meest genoten 
van het Bayerische Staatsballet, 
dat The Lady of the Camellias 
op het toneel bracht en van het 
Royal Ballet uit Londen. En na-
tuurlijk van de ontmoeting met 
de Koningin. Onze vorstin was 
vol bewondering voor de pres-
taties van de jonge dansers. Ze 
zei: “Goed gedaan en wat heb-
ben jullie een discipline!”
Een mooi compliment van de 
vrouw die bekend staat als een 
kenner en een echte liefhebber 
van ballet. 
Of we in de toekomst nog veel 
van Floortje van Haften gaan 
horen? Aan het Heemsteedse 
toptalent zal het niet liggen. Ze 
gaat nog iedere dag met veel 
plezier naar Den Haag om te 
werken aan het verwezenlijken 
van haar droom.
Mirjam Goossens

Berichten van het front
Over leven met borstkanker
Heemstede - Wat gebeurt er 
met je als je denkt dat je kern-
gezond bent en opeens hoort 
dat je een ernstige ziekte hebt? 
Hoe ziet de behandeling van 
borstkanker eruit, en wat doet 
die behandeling met je? Hoe re-
ageren je gezin, familieleden en 
vrienden? 
In 2006 kreeg de schrijfster 
borstkanker. Berichten van het 
front is een persoonlijk en opti-
mistisch verslag van een moeilijk 
jaar, waarin naast nare ook bij-
zondere, vrolijke en waardevolle 
ervaringen aan de orde komen. 
Haar feitelijk verslag wordt afge-
wisseld met dagboekfragmen-
ten, emails en – soms ontroe-
rende, soms hilarische- weerga-

ven van gesprekken en situaties. 
De schrijfster houdt voldoende 
afstand van de eigen emoties 
en vervalt nooit in dramatiek of 
zelfmedelijden. Haar toon is za-
kelijk, soms ironisch en humo-
ristisch maar altijd valt door de 
regels heen te lezen wat een to-
tale verandering een ziekte als 
kanker in een mensenleven te-
weegbrengt. Berichten van het 
front is een boek vol waardevolle 
informatie voor vrouwen die met 
borstkanker worden geconfron-
teerd, hun familie en vrienden. 
Het boek is het te bestellen via 
de websites www.gopher.nl of 
www.bruna.nl. en bij elke boek-
handel. (ISBN 9789059741980) 
Kostprijs 11,- euro.

Heemstede - Vitaminstore aan de Binnenweg in Heemstede 
(tegenover de Dekamarkt) is al vanaf de opening 9 jaar geleden 
een zeer drukbezochte  winkel. De verbouwing vorige week zal 
u dan ook niet zijn ontgaan! De winkel is binnen enkele dagen 
omgetoverd tot een opvallende zaak met frisse kleuren en grote 
foto’s, die u al vanaf de buitenkant toelachen. Dit wordt gevierd 
met een feestelijke opening op zaterdag 1 december waar er 
voor de eerste honderd klanten een leuke tas vol gezonde ver-
rassingen klaar staat!

Gemakkelijk
De winkel is zó ingedeeld dat u gemakkelijk uw eigen weg kunt 
vinden naar het product dat bij u past. Natuurlijk staan ook de 
ervaren adviseurs altijd klaar om, aan de hand van een aantal 
vragen, samen met u tot de juiste keuze te komen. Of het nu 
gaat om uw gewicht, lichamelijke ongemakken of uw uiterlijk. U 
wordt altijd serieus genomen en er is meer mogelijk dan u denkt. 
Vitaminstore is de gezondheidspeciaalzaak waar een deskundig, 
persoonlijk advies en hoogwaardige producten centraal staan. U 
kunt er ook altijd terecht voor het laatste gezondheidsnieuws en 
voor de nieuwste producten en trends. 

Drie categorieën 
Vitaminstore heeft haar ruime assortiment gezondheidsproduc-
ten onderverdeeld in drie categorieën; Vitaminhealth, Vitamin-
sports en Vitaminbeauty. Duidelijk herkenbaar door drie helde-
re kleuren. Binnen elke categorie kiest Vitaminstore voor mer-
ken die staan voor kwaliteit. Zo zijn ze exclusief verkoper van 
de Vitaminemerken Solgar, Orthica en Toppharm. Ook wordt 
er alleen maar de beste sportvoeding verkocht van EAS en van 
MDoubleYou. Ook de natuurlijke cosmetica van Weleda en Dr. 
Hauschka is ruim aanwezig in de winkel. Daarnaast heeft Vita-
minstore een zeer hoogwaardig eigen label met een uitsteken-
de prijs/kwaliteitverhouding. Ook voor tijdschriften, boeken en 
DVD´s over gezondheid kunt u bij Vitaminstore terecht. Kortom 
Vitaminstore is dé moderne gezondheidswinkel die een bezoek-
je meer dan waard is. Kom snel eens langs om rond te kijken of 
om u geheel vrijblijvend adviseren. Vitaminstore, Binnenweg 19, 
Heemstede, telefoon 023 – 547 35 90  

Vitaminstore Heemstede: 
Een gezonde zaak
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Fabian Kossen winnaar 
Unicefwedstrijd
Heemstede - Fabian Kossen, leerling van groep 6 van R.K. Basis-
school De Ark heeft een grote beker gekregen, een grote knuffel 
en een pracht van een spel. De jonge leerling heeft namelijk een 
winnend idee geopperd tijdens de Unicef-les, enkele weken gele-
den. De opdracht was een goed idee te bedenken om geld bijeen 
te zamelen voor het goede doel: zorgen dat kinderen in arme lan-
den ook onderwijs kunnen krijgen.
Fabian had bedacht dat leerlingen van De Ark de wijk schoon van 
zwerfafval kunnen maken met hulp van niemand minder dan bur-
gemeester Heeremans

Lekker voluit zingen bij 
het Valkenburg koor

U kunt vrijblijvend kennismaken 
bel met dirigent Aat Broersen, tel. 
023-5283285, of met voorzitter 
Ton Klaver (tel. 023-5280881). U 
kunt ook meezingen met de vie-
ringen van Kerst, Pasen en Pink-
steren. Benieuwd? U kunt  frag-
menten van composities beluis-
teren  op de website van van de 
parochie www.olvh.nl; een ver-
meend gebrek aan zangerva-
ring is dus géén beletsel om deel 
te nemen aan het koor!  Repeti-
ties vinden plaats op donderdag-
avond om 19.30 uur in de R.K. 
Basisschool Valkenburg aan de 
Molenwerfslaan 7-9 in Heem- 
stede. Na afloop van de repeti-
tie is er gelegenheid tot een ge-
zellig samenzijn, terwijl eenmaal 
per jaar een aantal leden de uit-
gaansdag organiseert. Het pa-

rochiekoor – opgericht in 1927 
- bestaat uit een 46-tal leden, 
29 dames en 17 heren. Het koor 
wordt geïnspireerd door een 
vakbekwame dirigent/organist, 
omdat een grote waarde wordt 
gehecht aan de kwaliteit van 
de gezangen, waarbij beschikt 
wordt over een gevarieerd aan-
bod van werken van toonaange-
vende componisten. Naast de di-
rigent/organist heeft het koor de 
beschikking over een vaste orga-
nist voor het begeleiden met pia-
no of orgel bij in-oefening en uit-
voering van het repertoire. We-
kelijks verzorgt het koor de muzi-
kale ondersteuning van de Litur-
gie, met uitzondering van (in de 
regel) de laatste zondag van de 
maand, met Nederlandse of La-
tijnse missen.

Heemstede - Iedereen kan zingen! Iedereen kan beter leren 
zingen. Goed leren zingen doe je in een koor waar een goeie 
dirigent staat. Zoals bij het koor van de Valkenburg. Waar een 
zangtraditie bestaat, want daar hebben ze de beste ervaring 
om nieuwe leden op te vangen.

Bibliotheek gesloten van
30 november t/m 3 december

Heemstede - Van vrijdag 30 november tot en met maandag 
3 december 2007 is Bibliotheek Heemstede gesloten. Op deze da-
gen wordt een nieuw bibliotheeksysteem geïnstalleerd. Geen sy-
steem betekent dat het in deze sluitingsperiode niet mogelijk is ma-
terialen te verlengen en/of te reserveren via de websites van de 
Stadsbibliotheek Haarlem en Bibliotheek Heemstede. Ook de cata-
logi zijn tijdelijk niet beschikbaar.  Bel voor meer info 023 – 511 53 00. 
Of kijk op www.sbhaarlem.nl en www.bibliotheekheemstede.nl

Haemstede Barger wint 
KidzWise Award

Vol spanning kwamen scholie-
ren vanuit het hele land dins-
dagmiddag bijeen om hun cre-
atieve plannen te presenteren. 
Van sponsorloop en triatlon tot 
workshops geven en een talk-
show organiseren; allerlei idee-
en kwamen voorbij. De scho-
lieren zijn de afgelopen weken 
druk bezig geweest met het 
uitwerken van hun plan en het 
betrekken van de media hier-
bij. Lisa, Julia, Cynthia, Deniz en 
Kelly van het Haemstede Bar-
ger uit Heemstede wonnen met 
hun idee een van de KidzWise 
Awards. Zij zijn van plan een 
ballonnenactie te houden. Aan 
de ballonnen hangen ze kaart-
jes waar informatie en schrij-
nende feiten over kinderarbeid 
op staan. Op deze manier wordt 
hun boodschap door het land 
verspreid. Naast deze actie wil-
len ze ook een website opzetten 
waar mensen hun reacties kun-
nen plaatsen en een kledingin-
zamelingsactie houden. 
De andere winnaars bedachten 
onder andere een logo tegen 
kindermishandeling, een dagje 
meelopen in het leger en een op-
treden met de Jeugd van Tegen-
woordig om voor kinderrechten 
in actie te komen. De winnende 

groepen krijgen vanuit de Nati-
onale Jeugdraad een coach toe-
gewezen die hen het komende 
jaar gaat begeleiden bij de uit-
voering van de plannen.
Sinds het begin van dit school-
jaar zijn honderden scholieren 
uit de onderbouw van het voort-
gezet onderwijs (vmbo, havo en 
vwo) bezig geweest met het be-
denken en uitwerken van cam-
pagneplannen om kinderrech-
ten onder de aandacht te bren-
gen. Codename Future ontwik-
kelde hiervoor lesmateriaal over 
bijvoorbeeld kindsoldaten, kin-
dermishandeling en kinderar-
beid. Deze onderwerpen kwa-
men dan ook vaak terug in de 
presentaties van de leerlingen. 

De KidzWise Awards zijn dit jaar 
voor de tweede keer uitgereikt 
tijdens het KidzWise Event, wat 
onderdeel uitmaakt van de cam-
pagne KidzWise. Met deze cam-
pagne stimuleert het Kinder-
rechtencollectief jongeren om 
in actie te komen voor de rech-
ten van kinderen in Nederland 
of ergens anders op de wereld. 
Meer info:
www.kidzwise.nl 
www.jeugdraad.nl 
www.codenamefuture.nl 

Heemstede - Workshops geven, stoeptegels beschilderen, 
een protestdans op de Dam; volgens jongeren zijn dit allemaal 
geschikte manieren om kinderrechten onder de aandacht te 
brengen. Tijdens het KidzWise Event in Dierenpark Amers-
foort streden 100 scholieren uit het hele land om tien Kidzwi-
se Awards. Hiervoor moesten zij de jury overtuigen van hun 
actieplannen voor kinderrechten. De bedenkers van de tien 
beste ideeën werden beloond met een geldbedrag van 500 
euro ter uitvoering van hun project. Een van de winnaars is het 
Haemstede Barger uit Heemstede, zij willen ballonnen opla-
ten om kinderarbeid onder de aandacht te brengen. KidzWise 
is een project van het Kinderrechtencollectief en wordt uitge-
voerd door Codename Future en de Nationale Jeugdraad.

Ben jij een 
echte filmster?
Heemstede - Wil jij een echte 
filmster worden? Of wil je lie-
ver achter de camera je talen-
ten ontwikkelen? Deze vrijdag 
is het tweede deel van Shoot 
a Clip. Vorige week is gestart 
samen met Mike D. om een 
scenario te bedenken. Op 7 en 
14 december gaan we acte-
ren, de film opnemen en mon-
teren. De première is op vrij-
dag 21 december. Je mag dan 
mensen uitnodigen om hierbij 
aanwezig te zijn. Na de film is 
er natuurlijk een afterparty. Je 
krijgt de film op dvd mee naar 
huis. Geef je van tevoren op. 
Dit kan bij Casca in Plexat – de 
Luifel, Herenweg 96, Heemste-
de, telefonisch: (023)5483828 
of via e-mail plexat@casca.nl. 
Kosten: 15,- euro (voor 3x, het 
feest èn de dvd). Zie voor het 
hele programma van ‘Het is 
Weer Vrijdag’ook www.casca.
nl bij Plexat.

Knutselclub:
Sfeerlichtje maken

Heemstede - Sinterklaas  is 
bijna jarig. Bij Casca wordt 
geknutseld. De kinderen ma-
ken een mooi sfeerlichtje voor 
de decembermaand met goud 
en zilver op glas. Gezellig ’s 
avonds de kaarsjes aan en 
wachten tot Sinterklaas komt. 
Deze knutselclub is op 5 de-
cember voor kinderen van 5-
10 jaar van 13.30-15.15 uur bij 
Casca in het Honk, Molenwerf-
slaan 11, Heemstede. Kosten:  
3 euro, De kinderen s.v.p. voor-
af aanmelden, deze middag is 
altijd heel populair, dus vol = 
vol: 023-548 38 28 - keuze 1.
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Zwemmen

HPC-minioren 
verrassend derde
Heemstede - Het weekend is de Landelijke voorronde geweest 
van de Speedo-Club-Meet. Een grote zwemtoernooi voor mi-
nioren. In Zaandam ging een groot team van HPC-Heemstede 
te water voor de Noord-Hollandse wedstrijd. Er vielen vele Per-
soonlijke en Clubrecords. Eerste plaatsen werden er behaald 
door Nikita Vos, David van Groen en Tim Walstock, terwijl Anouk 
van Dam twee maal naar een derde plaats zwom. Gwyn Bird viel 
net buiten de prijzen op de 50 m. vlinderslag. Wesley Bos deed 
goede zaken in zijn allereerste zwemwedstrijd. Hij kreeg mooie 
tijden op zijn lijst te staan. Grote records verbeteringen waren er 
voor Sylle Hoogeveen, Veerle Claassen en Laura Hartman. 
Na de tussenstanden van o.a. een zevende plaats werden de 
HPC-ers verrast bij de totaaluitslagen. Met 8 punten voorsprong 
waren ze in de prijzen gevallen. De beker voor de derde plaats 
werd met veel gejuich opgehaald. Het trainerskorps is terecht 
trots op hun jongste zwemmers en zwemsters.

Strijkexpress helpt u en u helpt Paul

Paul ziet zijn studievrienden 
stuk voor stuk leuke carrières 
opbouwen; hij kan nergens op 
hopen. Hij moet zijn leven aan-
passen aan zijn aandoening en 
dat is heel ingrijpend. Hij waakt 
als hij moet slapen en slaapt 
als hij moet waken. Met me-
dicijnen kan hij een heel klein 
stukje regelen. Voelt inmiddels 
aan als er een onbedwingbare 
slaapaanval komt en kan voor-
bereidingen treffen om te sla-

pen. Hij probeert zijn levensom-
standigheden aan te passen aan 
zijn handicap en is een strijkex-
pres begonnen. Hij haalt strijk-
goed op bij u thuis en levert uw 
was weer keurig gestreken bij u 
thuis af. Binnen 24 uur! Voor een 
overhemd vraagt Paul 1,75 euro, 
T-shirt 1 euro, theedoek 50 cent 
en een dekbedovertrek 2,50 
euro. Kinderkleding doet hij 
voor de halve prijs. Voordeli-
ger dan een stomerij, gehaald 

Regio - Narcolepsei, u heeft er vermoedelijk nog nooit van 
gehoord. Paul van Donk ook niet, tot hij er mee te maken 
kreeg. Zomaar in slaap vallen. Het treft weinig mensen maar 
de slaapziekte is heel ingrijpend. Voor Paul betekent het, dat 
hij met zijn HBO-opleiding nergens terecht kan. Geen baas 
die hem wil hebben.

en gebracht en alles binnen 24 
uur. 
Welke tweeverdiener valt niet 
voor dit aanbod van Paul? Hij 
is graag  bezig met zijn handen 
en voelt hij de slaap opkomen, 
hij zet de bout af en gaat sla-
pen. De was kan best een uur-
tje wachten. Als jonge vent wil 
Paul niet zijn hand ophouden en 
wil werken voor zijn huishouden 
en huur. Heeft u geen tijd en of 
zin om te strijken, laat Paul zijn 
handjes wapperen, hij doet het 
graag. Even bellen 06-10414662 
of mail: strijkexpress@live.nl en 
Paul komt de was ophalen in 
Heemstede, Bennebroek, Haar-
lem en omgeving.
Ton van den Brink

Vergeten
Stof om op bijna wekelijkse basis een stukje in 
‘de Heemsteder’ te schrijven is altijd in ruime ma-
te aanwezig. In dit compleet mesjokke gewor-
den land dienen zich dagelijks vele onderwerpen 
aan die, doorhalen wat niet wat van toepassing 
is, ergernis, lachbuien of een depressie tot ge-
volg hebben. Daar ga ik een stukje over schrij-
ven zeg ik dan tegen mijn geliefde klankbord die 
voor de zelfde prijs ook nog dagelijks mijn maal-
tijden bereidt. “Lijkt mij een goed idee”, is dan al-
tijd haar positieve respons, om te vervolgen “maar 
je moet nu eerst even mee naar de Dekamarkt.” 
Nu heeft het bezoeken van dergelijke gelegen-
heden op mij een zeer slechte invloed. Duwend 
achter het stalen winkelwagentje aanschouw ik 
de stellingen vol met artikelen die het leven lek-
kerder en aangenamer moeten maken. Dat geldt 
dan misschien voor een hele hoop andere men-
sen bij mij roept het een beeld op van het einde 
der tijden. Als ik dan ook nog eens de tassen in de 
auto moet tillen heb ik het gevoel boodschappen 
te hebben gedaan voor een jeugdherberg in een 
middelgrote stad. En dat is dan voor één weekje. 
Opgewekt word ik er niet echt van, maar erger 

is dat als ik thuis kom totaal vergeten ben waar 
ik in mijn column over zou gaan schrijven. Heel 
voorzichtig probeer ik mijn winkelgenootje op de 
hoogte te stellen van het verliezen van mijn cre-
ativiteit bij het bezoeken van supermarkten. Die 
heeft daar echter geen boodschap aan. “Je eet 
en drinkt er toch ook van”, is haar te voorspellen 
reactie. Mijn dilemma heeft inmiddels reusach-
tige afmetingen aangenomen. Behulpzaam assi-
steer ik bij het uitpakken en op zijn plaats zetten 
van de naar mijn idee te vele boodschappen mij 
daarbij mijzelf koortsachtig afvragend ‘waar zou 
ik ook weer over gaan schrijven’. Die hulp van mij 
wordt niet altijd op prijs gesteld. Bij mij komt alles 
in de ijskast terecht met als gevolg dat wij enke-
le weken geleden de tandpasta maar als peper-
muntjes hebben uitgedeeld. Ik vrees dat de Sint 
Maarten kindertjes die mij aan de deur zijn ge-
weest nu nog steeds op die kiezelsteentjes lopen 
te zuigen. Maar mijn huismaatje is net als de ING 
bank, ze denkt met mij mee. Toen ik enkele da-
gen geleden met een chagrijnig gezicht de koffie 
een plaatsje probeerde te geven sprak zij de his-
torische woorden “als het zo moet dan doe ik het 
in de toekomst de boodschappen wel alleen.” Ik 
informeerde haar over mijn probleem dat ik door 
dat gedoe bij die supermarkt mijn onderwerpen 
voor de column vergat. “Schrijf het dan op een 
papiertjem” zuchtte zij. Dat heb ik dan ook direct 
gedaan. Nu nog even dat papiertje terug vinden 
en ik heb weer een column. 
Wim Bak.

Baklucht

Lezing met muziek
Het Weihnachtsoratorium
Heemstede - Johann Sebas-
tiaan Bach woonde en werk-
te vanaf 1723 tot aan zijn dood 
in 1750 in Leipzig. In deze stad 
heeft hij een belangrijke rol ge-
speeld in de kerkelijke compo-
sities voor de vier grote kerken, 
zoals bijvoorbeeld de Thomas en 
de Nicolai Kirche. Een heel be-
langrijk onderdeel van zijn wer-
ken was het Weihnachtsoratori-
um. Eigenlijk bestaat het Weih-
nachtsoratorium uit zes onaf-
hankelijke muziekwerken die 
zijn geschreven voor de Kerst-
dagen, Nieuwjaarsdag, de zon-
dag erna en uiteindelijk Drie Ko-
ningen. De muziek bestaat uit 
koren, aria’s en recitatieven. Alle 
gezongen teksten worden door 

een orkest begeleid.  Muzieklief-
hebber en –expert André Kaart 
zal u vol enthousiasme vertellen 
over deze zes cantates, die door 
Bach zelf waarschijnlijk niet wa-
ren bedoeld om als één geheel 
opgevoerd te worden. U zult ook 
delen van de muziek kunnen 
beluisteren die deze interessan-
te lezing ondersteunen.
De lezing wordt gegeven op 
donderdag 6 december, aan-
vang 10.30 uur, bij Casca in de 
Luifel, Herenweg 96, Heemste-
de. Entree: 3,50 euro, voor 65+ 
3,- euro. 
Opgeven kan tot en met maan-
dag 3 december bij de recep-
tie van de Luifel of telefonisch: 
(023) 548 38 28, keuze 1.
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29 Maal
geflitst 

Heemstede - Tussen 8.15 
en 9.30 uur op maandag 
19 november reden 29 van 
de in totaal 1.140 passe-
rende voertuigen op de 
Herenweg te hard. Dat was 
de uitkomst van de snel-
heidscontrole die de politie 
daar hield. Alle overtreders 
zijn geflitst. 

Proefdiervrij inkopen 
voor de feestdagen!

De cosmeticagids van Proef-
diervrij is een handig hulpmid-
del bij het kopen van proefdier-
vrije cosmetica. Deze gids bevat 
meer dan 130 proefdiervrije mer-
ken. “Op de verpakkingen van 
cosmetica staat bijna nooit ver-

meld of de inhoud is getest op 
proefdieren. De gids geeft hier-
op antwoord.”, aldus Zuidgeest. 
“Met de producten uit deze gids 
kan iedereen mooi zijn zonder 
dierenleed.” In de webwinkel op 
www.proefdiervrij.nl staan meer 

Regio - Als het aan vereniging Proefdiervrij ligt, zijn alle Sinter-
klaas- en Kerstgeschenken dit jaar proefdiervrij. Proefdiervrij 
roept het winkelend publiek op om bij het kopen van cadeaus 
te denken aan proefdiervrije geschenken, zoals proefdiervrije 
cosmetica, een lidmaatschap van Proefdiervrij of één van de 
cadeaus die via www.proefdiervrij.nl te krijgen zijn. “Met het 
kopen van deze cadeaus geeft u iets bijzonders en steunt u 
Proefdiervrij.”, aldus Marja Zuidgeest, directeur van Proefdier-
vrij.

Tarief OV-chipkaart 10 cent 
per kilometer in Noord-Holland

Wie gebruik maakt van de kaart betaalt vanaf het invoeringsmo-
ment dit vaste bedrag per gereisde kilometer. Reizigers betalen 
met dit tarief gemiddeld net zoveel als nu. Alleen voor het noor-
den van de provincie staat het tarief nog niet vast. Daar wordt het 
openbaar vervoer volgend jaar opnieuw aanbesteed.

Regio - Er komt één kilometertarief van 10 cent voor bijna 
al het stad- en streekvervoer in de provincie Noord-Holland. 
Dat hebben de provincie Noord-Holland en de Stadsregio 
Amsterdam besloten. De invoering van het kilometertarief 
is gekoppeld aan de invoering van de OV-chipkaart, waar-
mee vanaf 1 augustus 2008 in heel Noord-Holland kan wor-
den gereisd.

Knipkaart-
koor

Regio - Zondag 2 december 
kan weer gezongen worden 
bij het Knipkaartkoor van 
Leny van Schaik. Het koort 
zingt van 12.00 tot 13.30 
uur in het gebouw Zang & 
Vriendschap aan de Jans-
straat 74 Haarlem.

Iedere zangliefhebber van 12 
tot 100 jaar is welkom. Naast 
het zingen van gevarieerd 
repertoire, wordt aandacht 
besteed aan stemvorming. 
Er staan ook Sinterklaas-
liedjes op het  programma. 
Knipkaarten kosten 25 euro 
voor vijf keer zingen zijn een 
half uur voor aanvang aan 
de zaal verkrijgbaar.
Inlichtingen: 023-5312396.

Convenant Autisme
ondertekend

De aangesloten organisaties komen halfjaarlijks bij elkaar om on-
der andere kennis uit te wisselen, knelpunten te signaleren en zo 
mogelijk op te lossen. De kernteams die in het leven zijn geroepen 
bespreken complexe casuïstiek. Een kernteam bestaat uit deskun-
digen uit de GGZ, zorginstellingen voor mensen met een verstande-
lijke beperking, onderwijs en arbeid en MEE (ondersteuningsorga-
nisatie voor mensen met een beperking). 

Wanneer u op zoek bent naar informatie over of hulp voor men-
sen met autisme, dan kunt u contact opnemen met de informatie 
en adviesteams van MEE. Binnen de regio’s Zuid-Kennemerland, 
Midden-Kennemerland en Amstelland en de Meerlanden hebben 
MEE Amstel en Zaan en MEE Noordwest-Holland de volgende ves-
tigingen; 
-  Amstelland en de Meerlanden (MEE Amstel en Zaan), Boekanier-

laan 2, 2132 TA Hoofddorp, Tel. 023 - 556 33 00
-  Midden-Kennemerland (MEE Noordwest-Holland), Duitslandlaan 

3, 1966 XA Heemskerk, Tel.  0251 - 261 660
-  Zuid-Kennemerland (MEE Noordwest-Holland), Richard Holkade 

2, 2033 PZ Haarlem, Tel. 023 -535 88 77

Regio - Dinsdag 13 november is het Convenant Autisme on-
dertekend voor de regio’s Kennemerland, Amstelland en de 
Meerlanden. Dit convenant wil de zorg voor mensen met 
autisme – op alle levensgebieden en voor alle leeftijden – 
beter op elkaar afstemmen.

Leeftijdskorting blijft gelden
De Stadsregio Amsterdam en de provincie Noord-Holland zijn de 
twee overheden die voor Noord-Holland opdrachtgever zijn voor het 
openbaar vervoer. Bij de keuze voor één tarief stond eenvoud en 
klantvriendelijkheid voorop. Vooral omdat een aantal buslijnen, zo-
als de Zuidtangent, onder verantwoordelijkheid van zowel de stads-
regio als de provincie vallen. Beide overheden willen voorkomen dat 
reizigers op één rit straks met meerdere tarieven geconfronteerd 
worden. Het vaste kilometertarief biedt de reiziger duidelijkheid. 
Naast dit kilometertarief geldt voor de OV-chipkaart een basistarief 
van 70 cent. De huidige leeftijdskortingen blijven gelden. Zo reizen 
kinderen onder de vier jaar gratis en ontvangen kinderen tot 12 jaar 
en ouderen 34 procent korting op het tarief. 

Nuchtere 
bestuurders
Heemstede - Tijdens de 
alcoholcontrole die de po-
litie maandag 19 november 
in de avonduren op het Val-
kenburgerplein hield, bleek 
geen van de gecontroleerde 
bestuurders in overtreding. 

Foto: DJ Long-Play (Christiaan 
Vos)

Regio - Op vrijdag 14 decem-
ber wordt de Grote Onderne-
mersprijs van Haarlemmermeer 
uitgereikt. Dit exclusieve eve-
nement vindt plaats tijdens het 
MeerBusiness Kerst Gala in het 
Dorint Hotel te Schiphol-Oost. 
De initiatiefnemers van deze  
ondernemersprijs voor Haar-
lemmermeer zijn de gemeen-
te Haarlemmermeer, Rabobank 
Regio Schiphol, Dorint Hotel 
Amsterdam Airport, Holland Ca-
sino, Deloitte en MeerBusiness. 
MeerBusiness heeft DJ Long-
Play als topact weten te boeken.

In the mix met DJ Long-Play
Long-Play die in de jaren 80 fu-
rore maakte bij clubs als Car-
touch in Utrecht en Escape in 
Amsterdam zal op speciaal ver-
zoek van de directie van Meer-
Business, een set als vanouds 
draaien. De jetset-DJ (op feest-

jes van Paris Hilton, Rolling Sto-
nes, Alicia Keys) en oprichter 
van Club  Panama in Amsterdam 
is in het dagelijks leven fiscalist 
en partner bij JAN© Accoun-
tants & Belastingadviseurs én 
actief als coach voor opkomend 
internationaal  DJ-talent  (Mark 
August en XtraLarz). Long-Play 
mixt uw favoriete discoplaatjes 
dan ook naadloos aan elkaar 
met Dance muziek van nu. Put 
on your dancing shoes voor een 
spetterend slot van het Meer-
Business Kerstgala en laat u 
verleiden door de opzwepen-
de muziek van DJ Long-PLay. 
Verder treedt die avond het 
Kwintet van Frits Landesbergen 
& Friends op.  Voor meer infor-
matie surf naar www.meerbusi-
ness.nl.

DJ Long-Play draait op MeerBusiness KerstGala

proefdiervrije cadeausuggesties, 
onder andere t-shirts, tassen, 
knuffels en de hondenpenning, 
die Henk Schiffmacher speciaal 
voor Proefdiervrij ontwierp.
 
Proefdiervrije technieken
Dierproeven veroorzaken een 
hoop dierenleed, en dat kan an-
ders. Proefdiervrij zet zich in voor 
de proefdieren. Met originele, 
spraakmakende acties en voor-
lichting geeft Proefdiervrij een 
duidelijk signaal af aan politiek, 
bedrijfsleven en consumenten. 
Dit jaar is Proefdiervrij een groot-
schalige campagne gestart om 
aandacht te vragen voor meer 
investeringen in proefdiervrije 
technieken. Hoe vaker en hoe 
breder deze technieken worden 
ingezet, hoe meer dierenlevens 
gespaard worden.
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Open Dag voor
computergebruikers

Regio - HCC afdeling Kennemer-
land organiseert op zaterdag 8 
december een Open Dag om 
mensen te helpen met het com-
putergebruik in het algemeen 
en interessante toepassingen 
in het bijzonder. Er zullen work-
shops gegeven worden over di-
gitale fotografie, er kunnen fo-
to’s van modellen gemaakt wor-
den en uw foto’s kunnen beoor-
deeld worden. Neem uw came-
ra mee.  Ook zijn er heel inte-
ressante workshops over ge-
bruik van digitale video. Voor 
alle computergebruikers is er 
natuurlijk ook informatie over 
e-mail, internet, muziek beluis-
teren en maken, flightsimula-
tor en games. Maar b.v. ook 
over verschillende computer-
programma’s en besturings-

systemen. Locatie: hotel Haar-
lem Zuid(1e etage), Toekanweg 
2, Haarlem-Schalkwijk. Datum 
en tijd: zaterdag 08 december 
11.00 - 16.00 uur. Toegang vrij 
voor alle geïnteresseerden, dus 
ook niet-leden.

Wat is HCC?
HCC is de grootste vereniging 
van amateur computergebrui-
kers met meer dan 180.000 le-
den. De vereniging heeft 27 regi-
onale afdelingen, waarvan HCC 
Kennemerland (met > 6.000 le-
den) er één is. Ook heeft HCC 
meer dan 30 verschillende inte-
ressegroepen met een bepaal-
de specialiteit  zoals b.v. PCgg 
en D-Dig. Informatie is beschik-
baar op allerlei gebied met het 
doel om elkaar te helpen.

Ingezonden brief
‘Kerstpakketten voor Polen’

Heemstede - De tijd gaat vlug 
en ik denk alweer aan Kerstmis! 
Altijd weer de vraag: Is hulp aan 
Polen nog wel nodig? Ja helaas 
nog wel, als het maar op de goe-
de plaats komt! Via mijn contac-
ten krijg ik regelmatig de aan-
vragen, waar hulp zo nodig is. 
Economisch mag het dan be-
ter gaan, sinds ze bij de EU zijn, 
waardoor de steden opknap-
pen.  Maar regelmatig stijgen de 
prijzen. De lonen en pensioen-
tjes gaan niet mee omhoog! Ve-
len hebben met Pasen een ge-
zin blij gemaakt met een pakket, 
waarvoor dank. Ook mijn Polen 
gironummer was niet vergeten, 
waardoor 25 ouderen ieder 50 
euro ontvingen. Als je ‘n pensi-
oentje hebt van 100 tot 150 eu-
ro in de maand, kunt u nagaan 
wat een blijdschap! Vooral dank-
baarheid. Altijd weer die dage-

lijkse zorgen, over eten, kleding, 
schoen, zeep, schoolartikelen, 
enz. Veel zieke kinderen door vi-
taminegebrek. Ze hebben niet de 
instanties om op terug te kun-
nen vallen, zoals hier. Met nu de 
Kerstdagen voor de deur, vraag 
ik, breng eens een blij Kerstfeest 
in een Pools gezin. Even wat zorg 
weg nemen! Een pakket maken 
is een feest en geeft zoveel vol-
doening. Via de Pakkettendienst 
(Haarlem) wordt uw pakket bin-
nen 14 dagen aan huis afgege-
ven. De kosten vallen mee. Is een 
pakket maken een bezwaar, dan 
kunt u op mijn Polengiro 597650 
ten name van mij een Pools ge-
zin helpen. Bij mededelingen 
‘voor Pools gezin’.
Belt u mij eens? Voor informatie: 
(023) 5282505, Cor Winnubst-
Kramer, Joh. Vermeerstraat 24, 
2102 BV Heemstede.

Landschap N-Holland 
zoekt vrijwilligers 
Regio - In recreatiegebied 
Spaarnwoude, vlakbij Halfweg, 
ligt een bijzonder natuurgebied. 
Het heet Spaarnwouderveen en 
Batterij. Landschap Noord-Hol-
land is bezig met het oprichten 
van een vrijwilligersgroep voor 
het beheer en zoekt daarom 
mensen die ervan houden in de 
buitenlucht te werken.
 
Werkgroep 
Als natuurvrijwilliger kom je op 
allerlei onverwachte plekken. In 
Spaarnwouderveen en Batte-
rij maken de vrijwilligers kennis 
met veenheides en met de voor-
loper van de Stelling van Am-
sterdam. De werkgroep werkt 
van augustus t/m februari één 

zaterdag in de maand. De werk-
zaamheden starten om 10.00 en 
eindigen circa 14.30 uur. De da-
ta voor dit seizoen zijn 15 de-
cember, 12 januari en 9 febru-
ari. Lijkt het u wat om met een 
gezellige groep mensen de han-
den eens flink uit de mouwen 
te steken? Neem dan ’s avonds 
contact op met Liesbeth Wie-
ringa, tel. 075-6413704. Land-
schap Noord-Holland zorgt on-
der meer voor gereedschap, 
verzekering en enkele gezellige 
activiteiten. 

Voor meer informatie over dit 
natuurgebied en de werkzaam-
heden kijk op www.landschap-
noordholland.nl. 

Sudoku
in het

Psy-café

Zwarte Pieten diploma 
bij Klimmuur Haarlem 
Regio - Op woensdag 5 decem-
ber kan iedereen (zowel kinde-
ren als volwassenen) die ver-
kleed als zwarte piet naar Klim-
muur Haarlem komt een gratis 
introductieles krijgen en daar-
mee zijn of haar zwarte pieten 
diploma halen! Iedereen is tus-
sen 13.00 en 22.30 uur van har-
te welkom in de Klimmuur op de 
Spaardamseweg 120 B. 
Tijdens de introductieles kan 

iedere zwarte piet kennis ma-
ken met de klimsport. Met een 
hoogte van 17 meter en 130 ver-
schillende klimroutes kun je op 
je gemak de hal en de hoogte 
ontdekken. Voor meer informa-
tie over het zwarte pieten di-
ploma kunt u contact opnemen 
met Jelmer Melis telefoon 023-
5259997 / 06-26144117. Kijk ook 
op www.deklimmuur.nl of mail 
naar jelmer@deklimmuur.nl

Inloop voor rugpatiënten 
Regio - De Nederlandse Vereni-
ging Van Rugpatiënten (NVVR) 
verzorgt op dinsdag 11 decem-
ber 2007 haar  maandelijkse 
inloopochtend in het Spaarne 
Ziekenhuis Hoofddorp. Tussen 
10.30 – 12.30 uur zijn twee le-
den van de vereniging aanwezig 

800 Scholieren op de 
Grote Markt Haarlem
Regio - In de regio hebben 
scholieren maandag 26 no-
vember op diverse plaatsen ac-
tie gevoerd. In Haarlem gingen 
honderden jongelui de straat op 
om te protesteren tegen de 1040 
urennorm. Rond 13.00 uur ston-
den ongeveer 800 scholieren 

op de Grote Markt in Haarlem. 
De politie zag toe op een orde-
lijk verloop van de acties. Er zijn 
acht scholieren aangehouden in 
Haarlem voor het gooien van ei-
eren en stenen, mishandeling, 
vernieling en baldadigheid. Ge-
wonden vielen er niet.

Heemstede -  Een 17-jarige 
Heemstedenaar is zondagavond 
jl. op het Houtplein te Haarlem 
beroofd van zijn bromfiets. De 
jongen had zijn brommer gestald 
bij de bloemenstal. Toen hij wil-
de wegrijden werd hij door twee 

mannen met kracht tegen de 
grond geduwd en ging het duo 
er met zijn bromfiets vandoor 
in de richting van het Frederik-
spark. De politie is op zoek naar 
de verdachten en naar getuigen. 
Politie: 0900-8844. 

Het werk zal onder meer bestaan uit het verwijderen van ruigte en 
boomopslag. Foto Landschap Noord-Holland.

Regio - Het Psy Café (Psy-
chiatrie Café) houdt op 
dinsdag 11 december een 
thema-avond over sudo-
ka, de populaire puzzel. In 
het café wordt de sudoku-
puzzel uitgelegd en krijgt 
u instructies hoe deze te 
spelen. Het Psy Café is ge-
opend vanaf 17.00 uur. De 
locatie is café Het Wapen 
van Bloemendaal, Zijlvest 
1a in Haarlem. Belangstel-
lenden van harte welkom. 
Meer info: CBB, telefoon 
023-5187690. De toegang 
voor de bijeenkomsten is 
gratis, elke bezoeker ont-
vangt bij binnenkomst een 
consumptiebon voor een 
gratis drankje.

Over sudoku
De puzzel is ontworpen 
door Howard Garns, een 
gepensioneerde architect 
en freelance puzzelma-
ker, en werd voor het eerst 
gepubliceerd in 1979 on-
der de naam Number Pla-
ce. De puzzel werd echter 
vooral populair in Japan. 
Hier komt ook de naam 
vandaan: su is Japans voor 
getal en doku betekent al-
leen. Een paar jaar gele-
den dook de puzzel ineens 
op in Britse kranten, op de 
plaats waar eerst kruis-
woordpuzzels of crypto-
grammen stonden. Sudo-
ku werd snel ontzettend 
populair, alle forensen in 
de metro zaten te sudoku-
en. Andere kranten in Eu-
ropa namen de puzzel al 
snel over.

om iedereen, die meer wil weten 
over hoe om te gaan met chro-
nische rugklachten, persoonlijk 
te woord te staan. Zij zijn voor u 
bereikbaar in het Informatiepunt 
Zorg Spaarnepoort in de centra-
le hal van het Spaarne Zieken-
huis locatie Hoofddorp. Wilt u 
meer weten, dan kunt u contact 
opnemen met het Informatie-
punt Zorg Spaarnepoort van het 
Spaarne Ziekenhuis  (023) 890  
83 60. Het Informatiepunt Zorg 
Spaarnepoort is een uniek sa-
menwerkingsverband tussen di-
verse zorginstellingen in de re-
gio’s Haarlemmermeer en Zuid 
Kennemerland. U kunt er terecht 
voor gerichte achtergrondinfor-
matie over gezondheid, ziekte 
en het totale zorgaanbod. Meer 
informatie vindt u  op www.
spaarnepoort.info

17-jarige beroofd van bromfiets



“Het is een uniek project om 
een karakteristiek oud pand om 
te mogen buigen naar een fraaie 
fitnessclub waar de karakteris-
tieke elementen van het pand 
weer tot leven komen” aldus ar-
chitect Mark van der Geest.

Geluk
Een gezonde geest in een ge-

zond lichaam. Half december 
opent FM HealthClub zijn deu-
ren.  Bezoekers kunnen er te-
recht voor een heilzame mix 
van fysieke inspanning, mentale 
ontspanning en sociale activitei-
ten. “Wij vinden dat het dagelijks 
kunnen genieten van het leven 
voor een groot deel samenhangt 
met een goede fysieke en men-
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Locatie Javalaan vervalt
Elan Wonen verhuist

Vanwege de verhuizing is het 
kantoor van Elan Wonen geslo-
ten op vrijdag 30 november en 
maandag 3 december. Met in-
gang van 4 december zijn klan-
ten welkom op het nieuwe adres 
en vervallen de twee oude be-
zoekadressen (Zijlweg in Haar-
lem en Javalaan in Heemstede).
Het kantoor aan de Meesterlot-
telaan 301 is bereikbaar met de 
streekbussen 50, 51, 90 en 140 
(halte Dreef).

Verrassing
Huurders en relaties van Elan 
Wonen werden deze maand 
verrast met een pakketje over 
de post. Behalve de verhuis-
kaart zat hierin ook de nieuwe 
stedengids ‘Dwalen door Haar-
lem’. Dit onverwachte cadeautje 
leverde de corporatie tientallen 
bedanktelefoontjes en –mailtjes 
op. De Stedengids is sinds de-
ze week te koop bij de boekhan-
dels in Haarlem, maar dan zon-
der het logo van Elan Wonen. 

Hoog tijd
Grischa Lowinsky, directeur van 
Elan Wonen vindt het hoog tijd 
worden dat Elan Wonen naar een 
groter kantoorpand verhuist. “In 
de afgelopen jaren pakten wij 

steeds meer uitdagingen op, zo-
als stedelijke vernieuwing, leef-
baarheidsprojecten, wonen en 
zorg, wijk- en buurtaanpak en 
bewonersbegeleiding. De me-
dewerkers die daarvoor nodig 
zijn, konden wij niet meer alle-
maal een goede werkplek bie-
den. Ik ben daarom heel blij dat 
we na lang zoeken deze locatie 
aan de Meesterlottelaan hebben 
gevonden. Persoonlijk ben ik er 
gelukkig mee dat het kantoor 
mooi centraal ligt in het grens-
gebied van Haarlem en Heem-
stede, aan de rand van de Haar-
lemmerhout.” Lowinsky vindt het 
heel goed om zo’n verhuizing 
zelf mee te maken. “Nu begrij-
pen onze medewerkers en ik uit 
eigen ervaring wat verhuizen 
voor onze bewoners inhoudt. Wij 
zijn onze bewoners in zo’n situa-
tie vast nog beter van dienst.”

Pand Javalaan te koop
Voor de kantoorruimte aan de 
Zijlweg zoekt Elan Wonen een 
nieuwe huurder. Het pand aan 
de Javalaan staat te koop. De 
omwonenden van beide kan-
toorpanden zijn erover geïnfor-
meerd, dat wordt gezocht naar 
nieuwe gebruikers die geen 
overlast veroorzaken.

Heemstede - Meer dan twintig jaar heeft woningcorporatie 
Elan Wonen gewerkt vanuit de kantoorlocaties aan de Zijl-
weg in Haarlem en de Javalaan in Heemstede. Maar het be-
drijf is uit haar jasje gegroeid. Al enige tijd werd gezocht naar 
een andere kantoorlocatie om de klanten een goede service 
te kunnen blijven bieden. En die locatie is gevonden! Begin 
december verhuist Elan Wonen naar de Meesterlottelaan 301 
in Haarlem.

Aanhoudingen na diefstal pinapparaat
Heemstede - 22 november. Omstreeks 11.45 uur hielden po-
litieagenten op de Kerklaan twee verdachten aan. Dat waren 
Roemenen van 34 en 26 jaar. Zij worden ervan verdacht kort 
daarvoor uit een nabij gelegen winkel een pinapparaat te heb-
ben gestolen. Het duo is op basis van de doorgegeven signale-
menten aangehouden. Zij zijn voor nader onderzoek ingesloten.

Bloemenbureau Holland verrast 
Floortje Dessing met een kleur-
rijke Kerststerren collectie. Haar 
overstap naar de maatschappe-
lijke omroep LLINK en Floortjes 
duurzame winkel Nukuhiva le-
verde haar de titel Kerstster van 
het Jaar op.
Floortje Dessing: ‘Wat een ont-
zettend leuk initiatief, ik voel me 
echt vereerd. Het is een bijzon-
der jaar oor mij geworden. Het 
jaar van idealen: Ik maakte de 
overstap van de grootste com-
merciële omroep naar de klein-
ste en groene publieke. En mijn 
groene winkel Nukuhiva groei-
de uit tot een groot succes. Ik er 
erg blij mee!’

Kerstkleuren
Kerststerren stralen in de fees-
telijke decembermaand en fleu-
ren meteen het nieuwe jaar op. 
Ze zijn onlosmakelijk verbonden 

Heemstede - Bekende Ne-
derlanders zijn er in alle soor-
ten en smaken. En vaak zet-
ten zij zich in voor een goed 
doel. Bloemenbureau Hol-
land verkiest er één die bij-
zonder kleurrijk is én zich in-
spant voor anderen... Dit jaar 
is Floortje Dessing, afkom-
stig uit Heemstede uitge-
roepen tot Kerstster van het 
Jaar. Energiek, actief, spor-
tief, ondernemend, wereld-
wijs en groen!

Floortje Dessing is door Bloemenbureau Holland uitgeroepen tot 
Kerstster van het jaar. Foto: Bloemenbureau Holland.

met de feestmaand. Kerstster-
ren hebben traditionele kleuren, 
bijvoorbeeld donker- of lich-
ter rood, wit en crème. Maar ze 
schitteren ook in trendy varia-
ties zoals lime, lichtroze, hard-
roze, zalmroze en roze met witte 
bladranden! Er is ook veel keus 
in het formaat, van mini’s tot XL 
en zelfs op stam.

Wereldwijs
De kerstster, oftewel de Poinset-
tia komt oorspronkelijk uit La-
tijns-Amerika en heet daar ‘Flo-
res de Noche Buena’, bloem van 
kerstavond. Ze bloeien in Ne-
derland als kamerplant in deco-
ratieve manden, potten of scha-

Floortje Dessing is 
Kerstster van het Jaar!

len. Je kunt er gemakkelijk en 
snel sfeer mee creëren in de 
woonkamer, hal of keuken. Geef 
ze regelmatig wat lauw water, 
maar houd hun voeten droog. 
Kerststerren houden niet van 
tocht. Zorg voor een licht plekje, 
maar voorkom rechtstreeks zon-
licht. Dan blijven ze schitteren 
en stralen tot diep in januari.

Kerststerren zijn nu verkrijgbaar 
bij de bekende verkooppun-
ten voor bloemen en planten. 
Prachtig om zelf mee uit te pak-
ken en vooral ook om een ander 
mee blij te maken. Ideaal om stijl 
en sfeer in huis te brengen. Fijn 
om te geven of te krijgen!

Oude bollenschuur wordt verbouwd 
naar exclusieve fitnessclub
Heemstede – In hartje Heemstede wordt een karakteristie-
ke oude bollenschuur verbouwd tot een club waar bezoekers 
kunnen werken aan hun fysieke conditie en mentale ontspan-
ning. De komende weken wordt er hard gewerkt om de ver-
bouwing af te ronden en sfeervol in te richten.

tale conditie’’,  zegt mede-eige-
naar Wouter Brans. “Veel men-
sen willen aan hun gezondheid 
werken, maar het liefst wel in 
een omgeving met stijl en sfeer. 
Dit pand geeft ons daartoe veel 
mogelijkheden.”  
De inspanning gebeurt aan de 
hand van een uniek, nieuw ont-
wikkeld trainingsprincipe: het 
systeem GELUK©. Na het eer-
ste gesprek met een instruc-
teur wordt een op maat gesne-
den programma gemaakt op 
basis van GELUK©. De doelen 
die de leden willen bereiken, 
zijn het uitgangspunt. “Al ja-
ren zit ik in de fitness-branche 
en zag ik hoe mensen hun doe-
len niet haalden. Met GELUK© 
wordt trainen een onderdeel van 
iemands levensstijl. Het is 
kort, effectief en gezellig’’, zegt 
Brans.
 
Geen opdringerige muziek
De leden krijgen advies en be-
geleiding van een enthousi-
ast en deskundig team. In de 
sfeervolle koffie-corner zijn gra-
tis koffie, thee en sportdrankjes 
voorhanden. Regelmatig komen 

interessante gastsprekers naar 
de FM HealthClub en worden 
diverse workshops gehouden.
Individueel trainen of meedoen 
aan groepslessen, het wordt in 
FM HealthClub gemakkelijk be-
reikbaar in een aangename am-
biance. Massagebanken, infra-
roodsauna’s en groepslessen 
Yoga/Tai Chi/Pilates dragen bij 
tot de noodzakelijke mentale en 
fysieke ontspanning die de le-
venskwaliteit evenzeer verhogen 
als inspanning. Op zonneban-
ken kan de gebronsde zomer-
se ‘teint van levenslust’ worden 
opgehaald. Van harde, opdrin-
gerige en al te bonkige muziek 
heeft bij FM HealthClub nie-

mand last; FM heeft (hoe toe-
passelijk!) een eigen radiosta-
tion.
En de prijs? FM HealthClub is 
niet de goedkoopste, maar ook 
niet de duurste! En leden hoeven 
niet voor minimaal één jaar lid te 
worden. “Al was het maar omdat 
ons concept er voor zal zorgen 
dat de leden helemaal niet weg 
wíllen, let maar op’’, zegt Brans, 
die vooral tegen de mensen wil 
zeggen: ‘’Kom kijken tijdens on-
ze preview dagen van 3 decem-
ber t/m 21 december!’’

FM HealthClub, Kerklaan 
113achter Heemstede, telefoon-
nummer 023-7114415.



2 DECEMBER: SINTERKLAAS LIVE IN WINKELCENTRUM HEEMSTEDE

Sint Koopzondag

Op zondag 2 december zijn de meeste winkels open 
van 12.00 tot 17.00 uur voor alle Sint-inkopen. Want 
de Sint weet net als u: waarom zou je stad en land 
afzoeken als je het in Hartje Heemstede kunt vinden!?
De Sint zelf geeft op de podia in de Raadhuisstraat en 
Binnenweg een geweldige Live Sint-Show!! Hij wordt 
bijgestaan door heel veel Pieten... MuziekPieten, 
ZangPieten, VertelPieten, ToverPieten.... Kom allemaal, 

kijk en zing mee! Het wordt een geweldige happening!
De Sint en al zijn Pieten komen van 13.00-14.00 uur op 
het podium in de Raadhuisstraat, en van 14.30-15.30 
uur op het podium voor de ING Bank op de Binnenweg. 
Op 3 en 4 december zullen ‘s avonds veel winkels geopend 
zijn, maar er zijn geen offi ciële koopavonden.

Alle info over WinkelCentrum Heemstede vindt u op 
www.wch.nl
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werd geboren te Sint Petersburg 
op 12 november 1833. Hij over-
leed te Ibid nabij Sint Petersburg 
op 27 februari 1887. 
Alexandr Borodin was de on-
wettige zoon van een ouderwor-
dende vorst, prins Luka Gedea-
nov en de vrouw van een militai-
re arts (in feite een volksmeis-
je). Volgens het gewoonterecht 
van die tijd werd hij ingeschre-
ven als de wettige zoon van een 
lijfeigene van zijn vader, Porfiry 
Borodin genaamd. Zijn mooie 
en verstandige moeder bezat 
enig geld en liet hem een ver-
zorgde opleiding geven. Zo leer-
de hij verschillende vreemde ta-
len spreken en kreeg zijn eerste 
muzieklessen toen hij acht jaar 
was. 
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Het concert gaat van start om 
20.15 uur.
Op het programma vindt u: 
Nikolay Rimsky Korsakov: Sui-
te uit de opera (Kerstavond),  
Gustav Mahler: Lieder eines 
fahrenden Gesellen. Na de 
pauze wordt opgevoerd de 
Alexander Borodin: Symfonie 
nr. 2 in B mineur. De entree be-
draagt 15 euro.

De dirigent. 
In november 2002 kreeg Lukas 
Groen de prestigieuze Kersjes 
van de Groenekan Beurs voor 
jong Nederlands dirigeertalent 
uitgereikt. Uit het juryrapport: 
“Lukas Groen mag met recht 
één van de meest veelbeloven-
de exponenten van de jonge 
Nederlandse dirigentengenera-
tie worden genoemd. 

Heemstede – Het Heemsteeds Philharmonisch Orkest 
geeft op zaterdag 15 december een kerstconcert in college 
Hageveld. Dirigent is Lukas Groen.  Jan Willem van der Hagen, 
bariton, soleert.

De solist.
Bariton Jan Willem van der Ha-
gen studeerde aanvankelijk 
hoorn aan het Utrechts conser-
vatorium. Hij maakte vervolgens 
de overstap naar het conserva-
torium van Maastricht waar hij 
in 2001 met succes zijn twee-
de fase  solozang behaalde bij 
Mya Besselink. Tijdens zijn stu-
die maakte Jan Willem deel uit 
van de operaklas waar hij ver-
schillende rollen zong, zoals Pa-
pageno (Die Zauberflöte), 

Nikolay Rimsky-Korsakov, een 
Russische componist en mu-

Goud en zilver voor
slager Van der Werff!

Dat maakt de competitie al-
leen nog maar spannender 
en ook moeilijker, maar Sla-
ger Sjaak van der Werff van de 
Glipper Dreef 121 weet iede-
re keer weer met echt slagers-

Heemstede – Het slagerij Van der Werff uit Heemstede hem 
weer gelukt om met lekkere producten flinke prijzen te ha-
len tijdens de Nationale Slagers Vakbeurs in Amsterdam. Een 
beurs, vroeger een Amsterdamse aangelegenheid, nu met 
veel deelnemers uit heel Noord-Holland en de laatste jaren 
zelfs een nationale beurs geworden.

vakwerk tot het podium door te 
dringen. Dit jaar bekroond met 
zilver zijn; gekookte worst en de 
Gelderse rookworst. Zijn achter-
ham, pekelvlees en kalfsgehakt. 
Goud haalde hij met zijn witlof 
gratiné, kalfsstoofpotje en broc-
coli in bladerdeeg. Goud ook 
voor zijn winterse erwtensoep 
en de ossenworst.
 
Jeugdkampioenschap 
Zien winnen doet winnen, 
zo dacht de jonge medewer-
ker Barry die meedeed met de 
jeugdwedstrijden tot 25 jaar. 
Dat is hij nog lang niet, maar 
hij maakte goud met zijn versie 
van filet americain en met zijn 
variatie met deze filet americain 
met zijn speciale pesto. Ook 
goud voor zijn Zeeuws spek en 
zilver voor gebraden gehakt. Zo 
wordt je een vakslager.
Slager Sjaak van der Werff is 
flink trots op zijn medewer-
ker en ook veel klanten zijn er 
trots op. Voor de vakslagers 
zijn die beurzen altijd weer een 
plek,waar je kan laten zien, 
wat je kan en wat anderen doen. 
Je steekt er altijd wat van op 
en het speciale van deze van-
ouds Amsterdamse beurs is die 
typische Amsterdamse gezel-
ligheid waar je mensen uit de 
branche ontmoet en elkaar 
waardeert. 

Slagerij Van der Werff vindt u in 
de Spar de Koning aan de Glip-
perdreef 105.
Ton van den Brink

Kerstconcert in college Hageveld
ziekpedagoog werd geboren 
te Tichvin op 18 maart 1844 en 
overleed te Ljoebensk op 21 ju-
ni 1908.
Rimsky-Korsakov volgde een 
opleiding aan de marineschool 
te Sint-Petersburg, daarnaast 
studeerde hij ook nog cello en 
piano. Tijdens die opleiding 
maakte hij een wereldreis op 
een zeilschip. De vele indrukken 
die hij daarbij opdeed, verwerk-
te hij later in zijn composities. In 
zijn loopbaan werd hij sterk be-
invloed door Balakirev. Hij trad 
toe tot “Het Machtige Hoop-
je”, een vijftal bekende (en ge-
vreesde) componisten. Aan het 
einde van de jaren tachtig com-
poneerde hij een aantal virtuoze 
orkeststukken, waaronder Ca-
priccio Espagnole (1887).
Sinds de jaren negentig con-
centreerde hij zich vooral op het 
componeren van opera’s. 
De opera Kerstavond compo-
neerde hij in 1894-95, waarin hij 
de indrukken van lucht en he-
mel verwerkte die hij op zee had 
opgedaan. Het libretto, naar een 
verhaal van Gogol is een won-
derlijk gebeuren met een heks, 
haar zoon, de duivel, een Ko-
zak met zijn dochter en…… hoe 
kan het anders, liefdesverwik-
kelingen.

Alexandr Porfirevitsj Borodin 

Bijna Kerst 
Kinderdisco
Heemstede - De kachel is weer 
aan en buiten wordt het kou-
der. ’s Avonds gezellig kaarsjes 
aan en dan is het alweer bijna 
Kerst! Op zaterdag 8 december 
vieren we alvast een beetje Kerst 
met een galadisco speciaal voor 
kinderen van 6 tot 10 jaar. Als je 
het leuk vindt mag je je mooi-
ste (kerst) kleding aan, maar het 
hoeft natuurlijk niet. Lekker dan-
sen, springen of een wedstrijdje 
op de nieuwste liedjes, neem je 
vriendjes en vriendinnen mee!  
Iedere maand zijn er in Plexat, 
de jongerenruimte van Casca 
- de Luifel, echte kinderdisco’s 
met een thema. Een heuse DJ 
maakt gebruik van de draaitafels 
en discoverlichting. Ouders mo-
gen wel even binnenkijken, maar 
daarna moeten ze eruit! In de 
Luifel is een gezellige foyer waar 
zij intussen aan de bar wat kun-
nen drinken en praten. Alle be-
zoekertjes krijgen een kaartje. 
Hiermee kunnen zij limo halen 
en 1 keer een zakje snoep. Op 
dit kaartje komt ook het thuis-
telefoonnummer en hun naam 
te staan. Ouders kunnen hun 
kind dus zorgeloos achterlaten. 
Zaterdag 8 december is Plexat 
in Kerstsferen voor de Bijna-
Kerst-Disco. Deze kinderdisco 
(6-10 jaar) is van 19.00-21.00 uur 
bij Casca, Herenweg 96, Heem-
stede. Entree: 2,- euro.
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Met closeharmony ‘Zo gewoon’

Concert Cor Bakker & Friends 
in Bavokerk Haarlem 

Regio - Pianist Cor Bakker, 
bekend van radio én televisie 
geeft op donderdag 13 decem-
ber, vanwege het grote succes 
van de drie voorafgaande ja-
ren, weer een prachtig sfeervol 
kerstconcert in de Kathedraal 
St. Bavo aan de Leidsevaart.
Om weer een warme en intieme 
kerstsfeer te garanderen heeft 
gastheer Cor Bakker een aan-
tal gerenommeerde artiesten 
uit zijn muzikale vriendenkring 
uitgenodigd, die u ook onge- 
twijfeld een onvergetelijk kerst-
gevoel zullen bezorgen.
De grote kopstukken dit jaar zijn 
niemand minder dan Rita Reys, 
Suzan Seegers (TV Evita) en Lac-
corda Meidenkoor (m.m.v. solis-
te Piek van der Kaaden). Ook 
Kim Hoorweg (14 jaar), een zeer 
jeugdige jazz-zangeres, en de 
zangeres van Braziliaanse jazz 
Josee Koning zijn van de partij.  
Daarnaast zal de inmiddels be-
kende Haarlemse close harmo-
ny groep ‘Zo Gewoon’ ook van 
de partij zijn.
Alle artiesten worden deze 
avond begeleid door het zes-
mans orkest, waaronder Allard 
Buwalda op saxofoon, onder 
leiding van Cor Bakker aan de 
vleugel.  
Kortom, een avondvullend pro-
gramma in het bijzondere ver-
warmde monument: de Kathe-
draal St. Bavo aan de Leidse-
vaart te Haarlem (ingang onder 
de torens).
Reserveren van kaarten kan 

via www.stobc.nl, per telefoon 
0900-5111222 (0,45 eurocent 

Cor Bakker zal met een aantal gerenommeerde gasten optreden in de 
verwarmde Bavo kathedraal te Haarlem.

Zichtbaar en inzichtelijk maken
Lezing over autisme
Regio - Op woensdag 30 januari 2008 geeft Colette de Bruin een le-
zing over autisme in het kader van methodiek Geef me de 5. Dit is een 
heel praktische methode voor de begeleiding van kinderen met een 
autistische stoornis. Colette is werkzaam als opleider en gedragsdes-
kundige autisme en ook is ze zelf moeder van 5 autistische (pleeg) 
kinderen en haar vader heeft het syndroom van Asperger.
De bijeenkomst vindt plaats in de Nederlands Gereformeerde Kerk 
Haarlem Gedempte Oude Gracht 61, Haarlem en duurt van 19.30 
uur tot 21.30 uur. In de lezing wordt autisme zichtbaar en inzichtelijk 
waardoor uw signalerend vermogen vergroot wordt. De hele presen-
tatie met videobeelden wordt omlijst met vele praktijk voorbeelden 
en handvatten voor alledag. Iedereen is uitgenodigd. De zaal is open 
vanaf 18.30 uur. Entree: 15,- euro per persoon te betalen bij entree. 

Inschrijving via de website: www.autistisch-spectrum.nl of telefonisch 
0314 - 661086.

Voorbereiding fusie Heemstede

Verzelfstandiging van 
de Stadsbibliotheek 
Regio - Het College van 
Burgemeester en Wethou-
ders is dinsdag 13 novem-
ber akkoord gegaan met 
het raadsvoorstel om over 
te gaan tot verzelfstandi-
ging van de Stadsbiblio-
theek Haarlem (SBH).  

Schaalvergroting
Traditioneel kent elke ge-
meente zijn eigen autonome 
bibliotheekvoorziening. De 
maatschappelijke en techno-
logische ontwikkelingen vra-
gen echter om een vergroting 
van de schaal waarop de uit-
voering van bibliotheekwerk 
plaatsvindt. Hiervoor worden 
zogenaamde basisbibliothe-
ken gevormd, met werkgebie-
den van minimaal 100.000 in-
woners. De bibliotheek Haar-
lem treft in dat kader voor-
bereidingen om in 2008 met 
de gemeentelijke Openbare 
Bibliotheek Heemstede een 
fusie aan te gaan. Dit is een 
vervolg op de sinds 1 janua-
ri 2007 bestaande nauwe sa-
menwerking. 

Nieuwe stichting
De klanten van de bibliotheek-
vestigingen in Haarlem en 
Heemstede kunnen straks te-
recht bij één organisatie in hun 
regio. Ze treffen daar één ni-
veau van dienstverlening en 
gebruiksvoorwaarden aan. De 
bibliotheken hebben straks 
alle hetzelfde bibliotheeksy-
steem. De klanten hebben 

daardoor makkelijker toegang 
tot de samengevoegde collec-
ties van beide bibliotheken. Het 
lenen en inleveren van materi-
alen kan dan in de bibliotheek-
vestigingen van zowel Haarlem 
als Heemstede. Voor de mede-
werkers verandert er weinig, zij 
gaan allemaal één op één over 
naar de nieuwe stichting, zij 
behouden hun huidige func-
tie en werkplek. Met de defi-
nitieve besluitvorming verzelf-
standiging bibliotheek wordt 
ingestemd met de oprichting 
van de Stichting Basisbiblio-
theek Haarlem – Heemstede 
(werknaam). Dit besluit wordt 
op 13 december 2007 aan de 
Gemeenteraad van Haarlem 
voorgelegd. De verwachting is 
dat de nieuwe organisatie in 
de vorm van een Stichting in 
het tweede kwartaal van 2008 
van start gaat. 

Regie
De gemeente Haarlem wil een 
kleinere, flexibelere organisa-
tie worden, die de uitvoering 
van haar beleid niet meer zelf 
doet, maar wel de regie op de 
uitvoering houdt. Daartoe zijn 
de taken die de eigen organi-
satie uitvoert tegen het licht 
gehouden. Het gaat daarbij 
om Belastingen; Service Be-
drijf Haarlem, Aannemerij en 
Parkeerbeheer; Stadsbiblio-
theek; Frans Hals Museum; 
Onderwijs Servicekantoor 
Kennemerland; Brandweer en 
Ambulance

Tussen steiger en vloer gevallen
Regio - Bij een ongeval op een bouwplaats in Lisserbroek op 
dinsdag 20 november raakte een jongen gewond aan zijn been. 
De 17-jarige bouwvakker was bezig met werkzaamheden op de 
Vuurdoornstraat. De jongeman, een inwoner van Lisse, viel en was 
met zijn been tussen een steiger een betonnen vloer gekomen. Een 
en ander gebeurde rond half een ‘s middags. De politie heeft de Ar-
beidsinspectie op de hoogte gesteld van het voorval.

p/m) en bij de VVV in Haarlem 
aan het Stationsplein.

Splitsing GGD Amstelland 
de Meerlanden per 1 januari

Regio - Per 1 januari 2008 houdt 
GGD Amstelland de Meerlan-
den op te bestaan als zelfstan-
dige organisatie. De taken van 
GGD Amstelland de Meerlan-
den gaan over naar GGD Am-
sterdam en GGD Kennemerland.  
De reden voor deze splitsing is 
de herindeling van de grenzen 
van de veiligheidsregio’s in Ne-
derland, zodat de geografische 
werkgebieden van brandweer, 
politie en GGD hetzelfde zijn. 
Op die manier kan in geval van 
een ramp de geneeskundige 
hulpverlening beter worden af-
gestemd op die van brandweer 
en politie. Ook kan beter worden 
ingegrepen bij een crisissituatie, 
zoals een grootschalige uitbraak 
van een infectieziekte.
GGD Amsterdam neemt per 1 
januari 2008 de dienstverlening 

aan de gemeenten Aalsmeer, 
Amstelveen, Uithoorn en Ouder-
Amstel (in totaal circa 130.000 
inwoners) over. De dienstverle-
ning aan de gemeente Haarlem-
mermeer (ook circa 130.000 in-
woners) zal worden uitgevoerd 
door GGD Kennemerland. 

Geen gedwongen ontslagen
Alle taken worden voortgezet on-
der de naam van de twee boven-
genoemde GGD’en, die daarvoor 
het voltallige personeel van GGD 
Amstelland de Meerlanden over-
nemen. Er vallen door de split-
sing geen gedwongen ontsla-
gen. Hierover zijn met vakbon-
den afspraken gemaakt in een 
sociaal plan. In totaal gaat het 
om zo’n 180 medewerkers. Beide 
GGD’en nemen elk ongeveer de 
helft van de medewerkers over. 

Regio - Per 1 januari 2008 houdt GGD Amstelland de Meer-
landen op te bestaan als zelfstandige organisatie. De taken 
van GGD Amstelland de Meerlanden gaan over naar GGD 
Amsterdam en GGD Kennemerland.

Uitgangspunt is dat de zorg op 
lokaal niveau goed beschikbaar 
en bereikbaar blijft. Zo blijven de 
consultatiebureaus voor jeugd-
gezondheidszorg op dezelfde lo-
caties. De GGD Amsterdam en 
GGD Kennemerland informeren 
binnenkort per brief hun relaties 
in de beide regio’s.

Overgang 
De colleges van B&W van de 
verschillende gemeenten in de 
regio Amstelland hebben het 
besluit al bekrachtigd. Als de ge-
meenteraden akkoord zijn vindt 
op 21 december de onderteke-
ning van het bestuurlijk conve-
nant plaats door de betrokken 
gemeenten. Hierin staan de af-
spraken die de gemeenten heb-
ben gemaakt met de gemeente 
Amsterdam over de dienstver-
lening vanaf 1 januari. De GGD 
Amsterdam voert de afspraken 
in het convenant uit en bestaat 
na de overname uit ongeveer 
1200 medewerkers.
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Gastvrijheid heel belangrijk
1ste Aanleg in de café top 100
Heemstede - Afgelopen don-
derdag is de nieuwe café top 
100 van Nederland uitgekomen. 
De drie cafés in de regio, De Ui-
ver en Koops in Haarlem en Ca-
fé de 1ste Aanleg in Heemstede, 
hebben allen hun positie kun-
nen verbeteren. 1ste Aanleg ver-
beterde zijn positie van 65 naar 
de 61e plaats. Kees en Christine 
Heger van de 1ste Aanleg zagen 
hun inspanningen in 2005 be-
loond worden met een positie in 
deze landelijke top 100. Vanzelf-
sprekend zijn ze zeer tevreden 
met de stijging en hopen hun po-
sitie in de komende jaren verder 
te verbeteren. 

Deskundige jury
De beoordeling kent vele criteria 

maar in de essentie komt het er 
op aan of je na een bezoek aan 
een van deze cafés het aandurft 
om de volgende keer je moeder 
mee te nemen. Goede cafés on-
der de aandacht brengen van 
vakgenoten en consumenten. 
Dat is de bedoeling van de Cafe 
Top 100.
Deskundige juryleden gingen 
op pad door het hele land om 
de TOP 100 van beste cafés van 
Nederland samen te stellen. De 
TOP 100 van beste cafés is een 
initiatief van de redactie Misset 
Horeca, het wekelijks verschij-
nende vakmagazine van Reed 
Business. De juryleden zijn ge-
selecteerd op basis van jaren-
lange ervaring in en met cafés. 
Velen van hen hebben zelf een 

Het jaar dat mijn vader stierf

Boek over leven
Heemsteder Theo Fijen

Over het sterven van deze be-
trokken mens verscheen deze 
week het boek ‘Het jaar dat mijn 
vader stierf’. Het werd geschre-
ven door zijn zoon Leo Fijen die 
als journalist werkzaam is bij de 
KRO en al verschillende boeken 
over spiritualiteit op zijn naam 
heeft staan. Hij legde afgelopen 
jaar op papier vast wat een zoon 
allemaal meemaakt wanneer 
zijn vader ziek wordt en over-
lijdt. Het is een boek geworden 
over herkenbare thema’s die alle 
kinderen ervaren wanneer hun 
ouders sterven. En dus gaat het 
over de ziekte die steeds erger 
wordt, over de ontkenning van 
de dood in eerste instantie, over 
het doodsaankondiging in het 
ziekenhuis, over de laatste we-
ken thuis, over de ziekenzalving 

terwijl het bloemencorso voor-
bijtrekt, over het laatste afscheid 
en over het opruimen van het 
huis. Het boek zit vol met ont-
roerende momenten, maar is te-
gelijk een pleidooi om tijd te ma-
ken voor ouders als ze ziek wor-
den en de dood tegemoet gaan. 
Want in die laatste maanden en 
weken komt een familie rond de 
stervende ook tot leven: de broer 
en zussen ontdekken elkaar op-
nieuw, de stervende hoeft niets 
meer te verbergen en laat diep 
in zijn hart kijken. 

Dood en rouw
Het boek laat ook zien wat de 
waarde van bidden kan zijn. Als 
een mens bijna niets meer kan, 
valt hij terug op de meest een-
voudige gebeden. Vader en zoon 

Heemstede - Theo Fijen woonde 28 april van dit jaar op de dag 
af 25 jaar aan de Professor Asserlaan in Heemstede. En juist 
op die zaterdag stierf hij in zijn eigen huis op 82-jarige leeftijd.
Fijen was geboren in Amsterdam, woonde daarna in Haarlem, 
maar bracht een kwart eeuw van zijn leven door in Heemste-
de. Daar maakte hij vele vrienden, in het koor van de Bavo-
kerk, in de verzorgingshuizen waar hij de communie rond-
bracht en in de Raadhuisstraat waar hij een graag geziene 
klant was van de plaatselijke middenstand. Theo Fijen werd 
een halve Heemsteder en vond zijn laatste rustplaats op het 
kerkhof achter de Bavokerk.

bidden samen iedere ochtend, 
middag en avond de rozenkrans. 
De gebeden geven rust en troost 
en helpen de kinderen zich te 
verzoenen met het onverzoenlij-
ke. ‘Het jaar dat mijn vader stierf’ 
is een boek over dood en rouw, 
over troost en inspiratie, over het 
moeilijkste maar ook het mooiste 
jaar in een mensenleven. Want 
op de drempel van de dood geeft 
een mens soms meer van zich-
zelf dan bij leven. Leo Fijen heeft 
het boek over zijn vader geschre-
ven, in samenwerking met de in-
ternationale successchrijver An-
selm Grün. ‘Het jaar dat mijn va-
der stierf ‘, kost 16.90 euro, telt 
224 pagina’s en is te koop bij de 
Primera ‘De Pijp’ in de Raadhuis-
straat.

Seniorennieuws Heemstede

Feestelijk Kerstdiner
Traditioneel wordt de laatste maand van het jaar afgeslo-
ten met een feestelijk Kerstdiner in de Grote zaal bij WOH. 
De laatste dinsdag van dit jaar valt op 2de Kerstdag, daar-
om wordt het feestelijke Kerstdiner geserveerd op dins-
dag  18 december. Aanvang: 13.00 uur.
De kosten voor het 4 gangen diner bedragen 18 euro p.p. 
De dinerbon is vanaf dinsdag 27 november te koop bij de 
receptie van Welzijn Ouderen Heemstede, Lieven de Key-
laan 24.

Alzheimer Café 
Het Alzheimer Café Zuid-Kennemerland wordt elke 2e 
woensdag van de maand gehouden vanaf 19.00 uur in de 
Schakel, Pijnboomstraat 17 in Haarlem-Noord.
Het thema voor woensdag 12 december is ‘Dementie be-
tekent verlies van houvast. Praten over zingeving en ge-
loof kan veel betekenen’. Vanaf 19.00 uur is men welkom. 
De toegang is gratis en het eerste kopje koffi e wordt gra-
tis aangeboden.
Voor vragen kan contact worden opgenomen met Rob 
Rammeloo, Vereniging Alzheimer afdeling Zuid-Kenne-
merland, telefoon: 023-524 60 94.

Ko-Bus naar Kerstmarkt
Stichting Welzijn Ouderen Heemstede biedt ouderen de 
mogelijkheid om een bezoek te brengen aan de Kerst-
markt bij Intratuin, Cruquius. Op woensdag 12 december 
wordt men thuis door de Ko-Bus opgehaald en ook weer 
teruggebracht. Er zijn nog enkele plaatsen!
Vertrek: 13.30 uur terug om 16.15 uur.
De Ko-Bus biedt alleen vervoer, er is dus geen begelei-
ding tijdens het bezoek aan de markt.  De kosten bedra-
gen 2,50 euro per persoon. Inschrijving bij Welzijn Oude-
ren Heemstede. telefoon 023-528 85 10.

Activiteiten Pauwehof
Voor januari 2008 kan men zich nog inschrijven voor de 
cursussen Patchwork, Naaigroep en Verhalen aan Tafel.
Informatie en aanmelding: De Pauwehof: telefoon 023 
528 60 22.

Activiteiten Casca

Muziek en kerstlunch 
Op donderdag 13 december zullen de Blue Ladies, be-
staande uit Nicolette Vroon (cello), Coby Roelofsen (fl uit) 
en Elly Kerckhof (piano) weer een muzikaal kerstprogram-
ma  verzorgen. Na dit sfeervolle programma kan men ge-
nieten van een heerlijke lunch in de foyer van de Luifel, on-
der de kerstboom. Aanvang 10.30 uur.  Reserveren kan tot 
uiterlijk maandag 10 december bij Casca in de Luifel, He-
renweg 96, Heemstede, telefoon 023-548 38 28.

Excursie naar Picasso in Den Haag
Op deze bijzondere overzichtstentoonstelling zijn werken 
te zien van Picasso vanaf zijn 18de jaar tot het einde van 
zijn leven in 1973. Te zien zijn zeer bekende werken als ‘de 
Kraanvogel’, ‘liggende naakte vrouw met vogel’ en de be-
roemde serie ‘Suite Vollard’. Tenslotte geven  foto’s van 
Roberto Otero van de mediagenieke Picasso een blik in 
zijn woelige leven. Vertrek dinsdag 18 december om 09.40 
uur, vooraf verzamelen in de hal van station Heemstede. 
Inlichtingen: Casca: telefoon 023 – 548 38 28.

Aangepaste openingstijden tussen Kerst en Oud & Nieuw
Op maandag 24 december en maandag 31 december is 
het kantoor van WOH gesloten. Op beide dagen is er ook 
geen vrijwilligersvervoer.

Website WOH
Informatie: www.welzijnouderenheemstede.nl

Heemstede- De informatie voor deze rubriek  wordt ver-
zorgd door de stichting Welzijn Ouderen Heemstede 
(WOH) Lieven de Keylaan 24, Heemstede, telefoon: 023-
528 85 10.

respectabele staat van dienst 
als kastelein en ondernemer. De 
jury let op vijf belangrijke on-
derdelen: gastvrijheid, sfeer en 
uitstraling, hygiëne, productbe-
handeling en de ondernemer/
kastelein.

Belangrijkste criterium in alle 
bezoeken is gastvrijheid. De ju-
ry zal zich altijd afvragen: kun-
nen wij dit café aanbevelen aan 
vrienden, familieleden en ken-
nissen, aan vrouwen en man-
nen, aan jong en oud. En wor-
den zij daar dan vriendelijk en 
correct geholpen tegen een 
goede prijs-kwaliteitverhou-
ding? Zo ja, dan maakt het be-
drijf kans opgenomen te worden 
in de TOP 100.

Heemstede - Culinair journalist Marcus Polman 
signeert aanstaande zaterdag tussen 13.30 en 
17.00 uur bij slagerij & traiteur Chateaubriand op 
de Binnenweg in Heemstede. Er zijn recent twee 
nieuwe kookboeken van de Heemstedenaar ver-
schenen. ‘Nog beter koken met De Perfecte Kok’ 
is een kookboek met praktische tips en maakbare 
basisrecepten van profkoks zoals driesterrenchefs 
Jonnie Boer en Cees Helder. Het tweede boek is 
‘Haarlem Kookt’ en daarin wijst Polman de thuis-
kok de weg naar de mooiste culinaire speciaalza-
ken in Heemstede en omgeving (inclusief recep-

ten). Marcus Polman alias De Perfecte Kok kookt 
tijdens de signeersessie lekkere hapjes uit zijn boe-
ken en geeft u desgewenst simpele tips om uw ko-
mende feestdiners tot een succes te maken. Als 
extra attractie zal deze middag ook een proeverij 
plaatsvinden met de kaasmakers van De Reype-
naer, een traditionele kaasmaker uit Woerden. Cha-
teaubriand werd onlangs bekroond met de presti-
gieuze prijs ‘beste foodspeciaalzaak 2008’ en mag 
zich nu offi cieel de lekkerste winkel van Nederland
noemen. Chateaubriand vindt u aan de Binnenweg 
163, Heemstede.

De Perfecte Kok signeert bij Chateaubriand
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Welkom in het paleis van Koning Winter

Winterstuif op zoek 
naar haar vrijwilligers

Organiserende stichting is 
Stichting DOCK Haarlem, die 
deze activiteit heeft overgeno-
men van stichting RADIUS. Van 
woensdag 2 tot en met zaterdag 
5 januari 2008 kunnen kinderen 
van 4 tot en met 12 jaar zich in 
de Egelantier weer amuseren 
met allerhande activiteiten.
Zo zullen er weer kaarsen ge-
maakt worden, gaan we bouw-
wedstrijden met LEGO doen, 
kan er gekookt en gekokkereld 
worden en staat er een groot 
podium waar playbackshows en 
spelletjes kunnen worden ge-
daan. 

Adressenbestand weg
Zonder vrijwilligers kan de win-
terstuif geen doorgang vinden. 
In het verleden kon de organi-
satie beschikken over een groot 
bestand van namen en adres-
sen. Door de overgang naar 

Stichting DOCK Haarlem zijn 
die echter onbereikbaar ge-
raakt. De organisatie zit nu met 
een groot probleem. Hoewel een 
gedeelte van de staf-vrijwilligers 
zich reeds gemeld heeft en via-
via er al wel een aantal andere 
vaste vrijwilligers benaderd zijn, 
blijven er grote gaten in de be-
zetting zitten. Achter de scher-
men wordt er door DOCK hard 
gewerkt om de bestanden terug 
te halen, maar de winterstuif na-
dert met rasse schreden.
Mensen die in het verleden vrij-
williger waren en dat weer wil-
len zijn of die op de hoogte wil-
len blijven van de activiteiten 
worden dan ook gevraagd zich 
opnieuw te melden. Dat kan via 
een E-mail naar fnijpels@dock.
nl of een briefje naar de Win-
terstuif, p.a. Buurtcentrum de 
Fjord, Paul Krugerkade 6, 2021 
BN  Haarlem.

Regio - Net als voorgaande jaren vind er in de tweede week 
van de kerstvakantie een activiteit voor kinderen plaats in de 
Egelantier te Haarlem.

Kunst met nieuw elan

Kreater kunsteducatie 
wordt H’art

H’art laat jong en oud op ver-
schillende manieren kennis ma-
ken met heel veel kunstvormen. 
Doel is en blijft om mensen te 
stimuleren op het gebied van 
kunst, creativiteit en expres-
sie. Hartstochtelijk van (en met) 
kunst genieten is een geweldi-
ge ervaring. H’art, passie voor 
kunst.

Met de tijd mee
Een naam verander je niet zo-
maar. Zeker niet als je hem al 37 
jaren hebt en als je in die jaren 
tienduizenden cursisten over de 
vloer hebt gehad en evenzo-

veel leerlingen van het primair 
en voortgezet onderwijs de weg 
naar kunst- en cultuureduca-
tie hebt gewezen.  Maar tijden 
veranderen en cursisten vragen 
om andere cursussen. En wil-
len deze in andere vormen aan-
geboden krijgen. Scholen heb-
ben behoefte aan de juiste on-
dersteuning op het gebied van 
kunsteducatie en die behoefte 
is nu heel anders dan tien jaar 
geleden. H’art doet actief mee 
in de ontwikkelingen op het ge-
bied van kunst, creativiteit en 
expressie. Wat blijft bestaan zijn 
de vertrouwde cursussen en de 

Regio - Met ingang van 1 december verandert Kreater kun-
steducatie haar naam in H’art. H’art is de korte schrijfwijze 
voor Haarlem Art. Deze naamswijziging geeft aan dat 2008 
met nieuw elan gestart wordt.

ondersteuning van kunsteduca-
tie voor het primair en voortge-
zet onderwijs. De vernieuwing 
zal zichtbaar worden in de on-
derwerpen en vormen van de 
nieuwe activiteiten die worden 
ontplooid.
Inlichtingen: H’art , Passie voor 
kunst, Maud Ramaker  tel: 023-
5317183, e- mail:mramaker@
kreater-haarlem.nl

Habitat for Humanity biedt 
noodhulp in Bangladesh

De cycloon Sidr raasde op 15 
november met desastreuze ge-
volgen over Bangladesh. 3400 
mensen lieten het leven, bijna 
één miljoen huizen werden ver-
woest. Om het land weer leef-
baar te maken gaat Habitat for 
Humanity vanuit lokale onder-
steuningscentra in Bangladesh 
noodhuizen bouwen die later 
worden uitgebouwd tot perma-
nente, veilige behuizing. 

Deze tijdelijke woningen biedt 
de gezinnen in deze noodsi-
tuatie een voorlopige stevige 
basis. Ook bij eventuele toe-
komstige cyclonen of andere 

rampen biedt het onderkomen 
voldoende veiligheid.
Naast het bouwen van tijdelij-
ke onderkomens biedt Habitat 
for Humanity de overlevenden 
en andere hulporganisaties de 
benodigde hulp bij de renova-
tie en reparatie van getroffen 
huizen in het rampgebied. Ha-
bitat for Humanity roept via de 
website, www.habitat.nl <ht-
tp://www.habitat.nl/> , men-
sen op om de getroffen gezin-
nen te helpen door een donatie 
te doen. Deze giften maken het 
mogelijk dat Habitat for Huma-
nity de noodhulp kan bieden 
die nodig is. 

Regio – Habitat for Humanity in Haarlem gaat dakloze 
gezinnen in het door de cycloon Sidr getroffen Bangladesh 
weer een dak boven het hoofd bieden. De internationale 
hulporganisatie heeft een voorstel voor noodhulp opgesteld 
waardoor minimaal 1000 getroffen gezinnen geholpen gaan 
worden. Om deze hulp te kunnen bieden heeft Habitat for 
Humanity een actie opgezet om het benodigde bedrag van 
1 miljoen euro op te halen.

Over Habitat for Humanity
Habitat for Humanity richt zich 
op de bouw en renovatie van 
huizen in ontwikkelingsgebie-
den. Zij heeft als doel het bie-
den van een veilige thuisba-
sis en een hoopvolle toekomst 
voor kansarme mensen. Bij-
zonder feit is dat de toekom-
stige huiseigenaren meehelpen 
bij de bouw. Basis voor de or-
ganisatie werd dertig jaar gele-
den gelegd. Wereldwijd zijn er 
95 lokale vestigingen van Ha-
bitat. In totaal heeft Habitat for 
Humanity inmiddels 225.000 
huizen gebouwd, waardoor één 
miljoen mensen een veilig dak 
boven het hoofd hebben. In 
Nederland is Habitat for Huma-
nity sinds 1993 actief.

Website biedt kijkje op de baan

Schaatsbaan
Oude Groenmarkt

Jarenlang zijn er diverse partijen bezig geweest om een ijsbaan 
in de stad te realiseren maar elke keer liep het spaak op de hoge 
kosten die zo’n baan met zich meebrengt.
 
Sponsors
H&L producties heeft een aantal Haarlemse bedrijven bereid ge-
vonden hun naam aan dit plan te verbinden, het zijn ook deze 
bedrijven die alle eer toekomt voor de eerste schaatsbaan in 
Haarlem.
Enthousiaste bedrijven zoals Kol tegels wil samen met RWE 
energie, Köster-Advocaten, Mooijekind en Vleut makelaars en 
Vliegwinkel dat alle Haarlemmers kunnen genieten van een 
rondje schaatsen.
Maar ook ondersteunende diensten die in zo’n periode voor de 
schaatsbaan nodig zijn worden ingevuld door Haarlemse be-
drijven, bijvoorbeeld het reinigen van de baan dat elke ochtend 
moet plaatsvinden wordt door schoonmaakbedrijf Ruud Zander 
gedaan en met de  boarding van Van Straaten krijgt het geheel 
een vrolijke uitstraling en Alpha Security houdt een oogje in het 
zeil.

Door deze bedrijven is de haalbaarheid gegarandeerd en gaan 
er zelfs al stemmen op om het jaarlijks te laten plaatsvinden. De 
eerste editie is gerealiseerd nu schaatsen uit het vet en genie-
ten, mocht je geen schaatsen hebben je kan ze ook huren bij de 
baan van 11 tot en met 27 december.

Op www.oudegroenmarkt.nl meer informatie over openings-
tijden, huurprijzen en kan iedereen meekijken hoe Haarlem 
schaatst.

Regio - Vanaf 11 december krijgt Haarlem haar eerste 
stadsijsbaan in het centrum… nou ja ijs? Er komt een 
kunststof baan van 10 x 20 meter op de Oude Groenmarkt, 
op deze baan kan men net zo goed schaatsen als op echt ijs, 
grote theater-ijshows en diverse steden maken er al jaren 
gebruik van, nu ook Haarlem.
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Olympisch hockeyscheidsrechter 
Rob ten Cate op Rood-Wit

Rob ten Cate - bondsscheids-
rechter in de landelijke hoofd- 
en overgangsklasse - behoort 
tot de absolute top in arbitra-
ge. Ook internationaal draait 
hij al jarenlang mee op het al-
lerhoogste niveau. Nadat hij in 
2006 het WK en afgelopen zo-
mer het EK heeft gefloten, is hij 
nu geselecteerd als één van de 
scheidsrechters voor de Olympi-
sche Spelen die in 2008 in Pe-
king zullen plaatsvinden. 

Houding
Belangrijkste onderwerp tijdens 
de Masterclass was ‘houding 
en communicatie’. Met andere 
woorden, wat maakt dat je ach-
teraf kunt zeggen “Goed geflo-
ten, scheids!”. Dat is niet alleen 
kennis van de regels, maar voor-
al en met name de houding van 

de arbiter en de wijze waarop 
hij met zijn medescheidsrech-
ter, de spelers, de bank én de 
toeschouwers communiceert. 
Ten Cate maakte in een spran-
kelende presentatie duidelijk 
dat juist het toepassen van deze 
fijne kneepjes maakt dat je als 
scheidsrechter met plezier een 
goede wedstrijd zult fluiten.
De Masterclass werd gevolgd 
door de leden van het FluitCorps 
van Rood-Wit en maakt onder-
deel uit van een uniek pakket 
activiteiten die Rood-Wit inzet 
om de arbitrage nog beter en 
bovenal leuker te maken. Deze 
activiteiten worden mede mo-
gelijk gemaakt door een geheel 
nieuwe vorm van sponsoring; 
arbitragesponsoring. Hiervoor 
is een driejarige verbintenis ge-
tekend tussen Blenheim advo-

Regio - Zondag 25 november jl. gaf toparbiter nr. 1, Rob ten 
Cate een Masterclass Arbitrage op hockeyclub Rood-Wit te 
Aerdenhout. Ten Cate, die in de zomer van 2008 op de Olympi-
sche spelen zal fluiten, bracht de deelnemers de fijne kneep-
jes van het vak bij. De organisatie van deze masterclass maakt 
bij Rood-Wit onderdeel uit van een pakket aan activiteiten die 
mede mogelijk worden gemaakt door een unieke vorm van 
arbitragesponsoring.

caten te Amsterdam en Rood-
Wit.
Afsluitend onderdeel van de 
Masterclass was de wedstrijd 
van Rood-Wit H1 – Victoria H1 
die mede gefloten werd door 
Ten Cate hoogstpersoonlijk. De-
ze zinderende wedstrijd eindig-
de uiteindelijk in een 4-4 gelijk-
spel.

Wijnen van Paul Brantjes 
geproefd op de Hartekamp
Heemstede - Een wijnproeverij 
van Paul Brantjes in de Gouden 
Zaal van Landgoed de Harte-
kamp is werkelijk een feestmid-
dag. De ontvangst door dochter 
Amber in de prachtige marme-
ren hal is van bijna Spaanse vro-
lijkheid en de lijst met te proe-
ven wijnen gelukkig overzich-
telijk en niet te lang. Spanje is 
en blijft belangrijk in het assorti-
ment van Paul, vanwege de bij-
zondere prijs-kwaliteit verhou-
ding die hij realiseert door ter 
plaatse te proeven en te zien 
hoe men omgaat met wijn.
Bij de Rode wijn was dat de Ca-
bieza tinto Joven 2006 en zijn rij-
kere broer de Cabieza tres me-
ses 2005 beiden uit de Extrema-
dura een gebied in Spanje gele-
gen in het westen tegen de Por-
tugese grens, absolute toppers 
met geuren van rijp fruit ceder-
hout en zeer zachte volle sma-
ken. Dit gebied van Spanje zit 
boordenvol met cultuur, prach-
tig glooiend en is door de toe-
rist nog niet ontdekt. Het is ook 
het gebied van de Pata Negra, 
een heerlijke delicatessenham 
die befaamd is. Bij de witte wij-
nen was het de Toro van Guil-
lermo 2006 Penamonte welke 
de winnaar was van de proeve-
rij. Tevens vind je hier de beste 
olijfolies van Spanje.
Dit en de ongelofelijke smaak 
van de olie van Cabieza gaf voor 

Paul de doorslag om tevens de 
olie van Cyntia Calego van het 
wijnhuis Cabieza te importeren.

Stellenbosch
Op de zondagavond houdt de 
TV ons met  Stellenbosch in 
Zuid-Afrika bezig. “ Oom” Frans 
Malan, een van de pioniers al-
daar, maakt er van de chardon-
nay druif de beste wijnen als 
vroeger in Zuid-Frankrijk. Met 
de 300 hectare wijngaarden 
heeft hij een compleet aanbod 
voor rood en wit. De Simonsig 
Estate is kort gelagerd op Frans 
eiken, strogeel , lekker vol en 
naast aperitief een ideale com-
binatie met vis en gevogelte in 
roomsaus, bij zachte kazen of 
gerechten uit de exotische keu-
ken.  Cabernet Sauvignon Shiraz 
is een blend waarin de caber-
net zorgt voor een romige en 
vlezige structuur met zwarte 
bessenaroma`s. deze wijn on-
dergaat geen houtrijping waar-
door lichtere bereidingen van 
vlees en zoute kazen moeiteloos 
combineren met deze wijn. 

Prosecco
La Tordera Prosecco is afkomstig 
van de uitlopers van de Alpen ten 
noorden van Venetië. De wijn is 
genoemd naar zijn druivenras 
prosecco, een lastige variëteit die 
laat rijpt en daardoor een frisse 
zuurgraad heeft. Zeer geschikt 

voor mousserende wijn. De pro-
secco van de familie Vettoretti uit 
het plaatsje Vidor in de provin-
cie Treviso is een echt Italiaanse 
terras-en aperitief wijn aange-
naam bruisend, lekker bloemig 
van geur, fris en toch een beetje 
zoet van smaak. Speciaal voor de 
decembermaand is deze Prosec-
co een heerlijk alternatief voor 

de veel duurdere Champagne en 
voor de prijs 7.25 euro hoef je het 
feestelijk genieten niet te laten. 

Kerstpakketten
Paul Brantjes verzorgt al ja-
ren kerstpakketten en relatie-
geschenken voor bedrijven in 
de hele Randstad. Wijnen en 
wijnbenodigdheden in kistjes, 

fraaie dozen, etui`s, helemaal 
naar uw wens. Op zijn websi-
te www.brantjeswijn.nl vindt u 
voorbeelden van pakketten met 
de daarbij behorende concur-
rerende prijzen. Voor informatie 
kunt u bellen met Brantjes Wij-
nen, Meer en Boschlaaan 12 in 
Heemstede, tel: 023 5290260.
Ton van den Brink

Wie weet nog dat dit gebouwtje aan de watertoren vroeger dienst 
deed als openbaar badhuis? Eneco gebruikt het nu als opslag van 
materialen.

Watertoren als kantoor 
en expositieruimte?
Heemstede - Nog vijf jaar blijft 
de watertoren van Heemstede 
in functie: het op druk houden 
van het waterleidingnet en het 
herbergen van een noodvoor-
raad water. Als deze jaren zijn 
verstreken, houdt het niet op 
voor de grijze toren. Die zal een 
tweede leven krijgen als kan-
toor of misschien wel expositie-
ruimte. Dit zegt wethouder Pie-
ter van de Stadt in het Waterto-
rennieuws van oktober dit jaar. 
In het blad, dat de Nederland-
se Watertorenstichting uitgeeft, 
staan ook voorbeelden van wa-
tertorens buiten functie, die zijn 
ingericht als woonlocatie. Zo-

ver komt het in Heemstede niet, 
hoewel de toren wel beeldbe-
paler is van een nieuwe woon-
wijk. Over vijf jaar komt de wa-
tertoren in eigendom van de ge-
meente (nu is de eigenaar nog 
Waternet). De toren is in 1910 
gebouwd en heeft, net als veel
andere watertorens in ons land, 
de status van provinciaal mo-
nument. Nog vijf hele jaren om 
over een eventuele nieuwe be-
stemming na te denken. Eerst 
maar eens afwachten hoe de 
nieuwe wijk rondom de toren, 
die gaat bestaan uit 215 wonin-
gen, ondergronds parkeren en 
een park, er uit gaat zien.



Heemstede - Op zaterdag 
9 juni overhandigde Rotary 
Heemstede een ‘side by side’ 
fiets aan de bewoners van 
Huize Flora aan de Von Bruc-
ken Focklaan. Deze fiets stelt 
de bewoners in staat weer 
eens de wind door de ha-
ren te voelen. Naar buiten te 
gaan en mensen te ontmoe-
ten, wat van de omgeving te 
zien. Kortom een dimensie 
erbij. De bewoners kunnen 
nu, onder begeleiding, zelf 
boodschappen doen in de 
nabij gelegen Binnenweg en 
Raadhuisstraat en tochtjes 
door de omgeving maken.

Motortje
Maar het trappen valt zwaar op 
een side by side fiets. Eigenlijk 
moet er een motortje op. Die op-
merking viel al op die dag, maar 
eerst even proberen. Je vangt 
wel veel wind met die fiets, die 
vanaf de eerste dag  intensief 
gebruikt wordt. Kleine stukjes 
gaan prima, maar met een mo-
tortje worden de mogelijkheden 
nog groter. Wat doet een Rota-
ry dan? Die gaat weer iets or-
ganiseren. Vandaar het prach-
tige concert om helemaal in de 
kerstsfeer te komen en de be-
woners van Huize Flora te hel-
pen aan een motortje aan hun 
side by side fiets die ze nu aal 
niet meer kunnen missen.

Dirigent
Het Overveens Vocaal Ensemble 
is in 1984 opgericht op initiatief 
van de Buurtvereniging Over-
veen. Sinds 2001 staat het koor 
onder leiding van Piet Hulsbos. 
Het koor telt 24 leden, allen af-
komstig uit Zuid-Kennemerland. 
Verscheidene koren/ensembles 
hebben inmiddels onder zijn 
leiding gestaan, waaronder het 
Haarlems Bachensemble en de 
Heemsteedse Christelijke Ora-
toriumvereniging. Naast dirigent 
van het OVE is hij dirigent van 
het Koninklijk Haarlems Man-
nenkoor Zang en Vriendschap 

en de C.O.V. IJmuiden, organist 
van de Oude Kerk te Heemstede 
en docent Voorbereidende Vak-
opleiding en orgel aan Fluxus 
afd. Muziekschool te Zaanstad. 
Pianiste Lennie Kerkhoff stu-
deerde aan het Utrechts conser-
vatorium bij de Belgische pia-
nist Robert Groslot. Zij behaalde 
in 1988 het diploma Docerend 
Musicus. Zij slaagde in 1994 
cum laude voor het examen 
Uitvoerend Musicus. Zij bege-
leidt diverse koren op de piano, 
speelt zelf graag kamermuziek 
en vormt een vast pianoduo met 
Johanna Leenhouts.
Muzikaal programma: het koor 
zal werken zingen van Parry, 
Rutter, Chilcott, Bennett, Martin/
Blane, Hutson/Burt, Gillespie/
Coots, Rossetti, Alexander/Gau-
tlett en Mendelssohn.
Soliste Lennie Kerkhoff speelt 
pianomuziek van Scarlatti en sa-
men met Piet Hulsbos verschil-
lende West-Europese kerstlie-
deren. 

Programma
Om 19.30 uur gaat de zaal open 
en wordt gratis warme chocola-
demelk en Glühwein geschon-
ken. Het officiële welkom is om 
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Synchroonzwemsters 
boeken goede resultaten

Nadia Kelouh en Jade Kan-
delaar deden voor het eerst 
mee in de categorie zonder 
zeilbootdiploma. Deze zwem-
sters moesten laten zien dat 
ze goed kunnen drijven en 
dat ze ook van houding kun-
nen veranderen tijdens het 
drijven.
De 13-jarige Nadia is erg goed 
bij de ‘zeilboot’; het moeilijk-
ste figuur van allemaal. Voor 
de zeilboot moet een stuk van 
het been boven water worden 
getild, terwijl de zwemsters 
zo goed mogelijk moet blij-
ven drijven. De 8-jarige Jade 
was erg goed met de ‘oester’. 
Voor de oester moet het 
meisje helemaal uitgestrekt 
op het water liggen om ver-
volgens als een schelp dicht 
te klappen. Jade kan dit erg 
mooi! 

Dolfijn
Daphne Groen en Kim Pol-
derman deden mee in de ca-
tegorie zonder balletbeendi-
ploma.  Net als bij de ‘zeil-
boot’ in de vorige categorie, 
moet het been boven water 
worden getild, maar nu niet 
een stukje, maar liefst hele-
maal! Kim deed het erg goed 
bij de dolfijn. 

In de categorie zonder bar-

racuda diploma presteerde 
Zwannete Pancras verras-
send goed, terwijl  in de ca-
tegorie age 1 Karin Vink met 
haar lange benen de jury ver-
steld deed staan met haar 
overslag.
In categorie age 2 boekten 
Daisy Crabbendam en Nikita 
van Groenigen mooie resul-
taten. Nikita deed het zelfs 
zo goed, dat zij een gouden 
medaille in ontvangst mocht 
nemen.

Goud was er ook voor Kim-
berley van Raavenswaaij: bij 
de junioren was zij de bes-
te. Andere deelneemsters van 
HPC bij de junioren waren 
Tamara Schellingerhout en 
Sarah Oosterbeek, die bei-
den een mooi persoonlijk 
resultaat hebben geboekt.
Bij de senioren bestond bij-
na de helft van de deelneem-
sters uit HPC-ers. Wederom 
was Kimberley van Raavens-
waaij de beste. Een bronzen 
medaille was er voor Lilian 
van der Waals. Ester Bartels, 
Tamara van Rhee, Mariet-
te Kol, Elise Groenendijk en 
Wendy Vollenga. 

De coaches van HPC waren 
erg tevreden over de resulta-
ten van de zwemsters. 

Heemstede - De synchroonzwemsters van HPC zwom-
men afgelopen zondag in Alkmaar in de verenigingscom-
petitie van Kring Noord-Holland de eerste techniekwed-
strijd van het seizoen. Kunstzwemmen is een sport waar 
je heel fanatiek mee bezig kunt zijn. Toch is de sfeer tij-
dens een wedstrijd erg gezellig. Natuurlijk moet er naast 
deze gezelligheid ook gepresteerd worden.

Benefietconcert in Oude Kerk

Hulpmotor voor side by 
sidefiets Huize Flora

20.15 uur (inleiding goede doel 
en concert). Het concert start 
20.30 uur . Om 21.45 uur volgt 
de verhandiging van de cheque 
aan de vertegenwoordiger van 
het goede doel en om 22.00 uur 
kan er worden nagepraat on-
der het genot van warme cho-
colademelk en fluwijn. De avond 
eindigt om 23.00 uur. 

Kaarten kosten 15,- euro per 
stuk incl. warme chocolademelk 
en/of glühwein. Bestellen via 
tel. 06 - 235 125 62 of e-mail 
rotaryheemstede@xs4all.nl of 
via makelaarskantoor Peter 
Grajer, Raadhuisstraat 67 te 
Heemstede.

Cursussen voor 50+
Somberheid en angst overwinnen
Heemstede - De Geestgronden, specialis-
ten in geestelijke gezondheidszorg, bieden 
aan: de cursus ‘Op zoek naar zin 50+’, de 
cursus ‘In de put, uit de put 55+’ en de cur-
sus ‘Angst de baas 55+’.

Vijftien procent van de mensen van 55 jaar en 
ouder heeft last van somberheid. Eén op de vijf 
heeft last van angsten. Voor mensen met derge-
lijke klachten die opzien tegen de toekomst en 
een steuntje in de rug kunnen gebruiken, start 
de dienst Preventie & Innovatie van de Geest-
gronden in Haarlem in januari drie cursussen. 
Belangrijk is dat men er niet mee blijft lopen, 
want er is iets aan te doen!

De cursus ‘Op zoek naar zin’ heeft tot doel u op-
nieuw bewust te worden van uw eigen levens-
kunst- en kracht. In de cursus komen op ver-
schillende manieren fragmenten uit het eigen 
levensverhaal in beeld. De nadruk ligt op de ge-
wone en positieve ervaringen. Diverse oefenin-
gen helpen de deelnemers de eigen verhalen te 
vinden. Door deze activiteiten ontstaat er een 
nieuwe balans en krijgt u meer interesse in de 

toekomst. De cursus bestaat uit twaalf wekelijk-
se bijeenkomsten.

In de cursus ‘In de put, uit de put’ leert u vaar-
digheden aan waarmee u uw stemming kunt be-
invloeden. Naast informatie over wat depressie-
ve klachten zijn, gaan we aan de slag met leren 
ontspannen, plezierige activiteiten ondernemen, 
anders leren denken en opkomen voor uzelf. De 
cursus omvat tien wekelijkse bijeenkomsten.

In de cursus ‘Angst de baas’ leert u om in kleine 
stapjes uw angstklachten te overwinnen. Vermij-
den van de angstige situatie houdt de angst in 
stand. Daarom is het belangrijk heel geleidelijk -
eerst in gedachten, en daarna door in de praktijk 
te oefenen- te leren omgaan met deze situaties. 
We beginnen met hetgeen voor u het gemakke-
lijkste is. U leert handvatten om de angst de baas 
te worden. De cursus bestaat uit acht wekelijkse 
bijeenkomsten.
Voor meer informatie en aanmelden kunt u 
contact opnemen met het cursusbureau 023-
5187640 of met Yvonne de Roode (ma t/m do) 
023-5187631.



Regio – Lenneke Ruiten zingt op zaterdag 15 december om 
20.15 uur in Museum de Cruquius liederen in kerstsfeer van 
Reger, Wolf, Grieg, R. Strauss, Poulenc, Cornelius en De No-
bel. Thom Janssen is haar  ideale begeleider, door uit de 
vleugel een haast orkestrale klank te laten komen, zonder 
de stem ook maar een moment te overheersen.

Lenneke Ruiten geeft concer-
ten in o.a. Amsterdam (Con-
certgebouw), München, Ma-
drid, Dublin, Galway, Wexford, 
New York, Japan, Frankrijk 
en Oostenrijk. Zij is regelma-
tig gast op gerenommeerde 
festivals zoals de Robeco Zo-
merconcerten in het Concert-
gebouw Amsterdam, de Bran-
denburgische Sommerkonzer-
te en het Delft Chamber Music 
Festival. 

Reisopera
Lenneke zong onder andere 
Susanna in Le Nozze di Figa-
ro, Elisa in Il Re Pastore (Con-
certgebouw Amsterdam) en 
Blondchen in Die Entführung 
aus dem Serail (Schleswig Holstein Musik Festival). Bij De Na-
tionale Reisopera zong ze Ksenia in Boris Godunov en Yniold in 
Pelléas et Mélisande. Naast het opera- en concertvak koestert 
Lenneke Ruiten een grote liefde voor het lied. Zij werkt samen 
met de pianist Thom Janssen, die een prachtige begeleider is. 
Voor het komende seizoen is Lenneke Ruiten onder andere ge-
engageerd bij De Nederlandse Opera en zal zij concerten geven 
in New York (Matthaus Passion), Galway (Schubertfestival) en 
Amsterdam (recitals in Kleine Zaal Concertgebouw en Muziek-
gebouw aan ‘t IJ).

Voor meer informatie concerten zie www.CruquiusConcerten.
nl  De toegangsprijs voor alle concerten is 17,50 euro inclusief 
pauzeconsumptie. Kaarten zijn verkrijgbaar via schouwburg de 
Meerse: 023 – 556 37 07 en via www.CruquiusConcerten.nl
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Heemstede - Duo Disegno in-
terieur architectuur voor zowel 
particulier als bedrijven heeft 
samen met de  Italiaanse keu-
kenproducent Rosanna een 
nieuwe keuken ontworpen.Deze 
keukenlijn staat in de studio van 
Duo Disegno opgesteld klaar 
om aan u te laten zien. Belang-
stellenden kunnen een work-
shop koken volgen onder bege-
leiding van chef kok Walter Bur-
ger van DUO DELICIOUS kook-
studio. Op deze manier kan de 
keuken worden getest en u uzelf 
laten inspireren. Tevens is er een 
ruim assortiment kookboeken 
en keukenaccessoires om uw 
keuken kompleet te maken.

Duo Disegno interieur architec-
tuur organiseert tevens INTERI-
EUR workshops. Waar u op cre-
atieve wijze leert wat de basis-
principes zijn voor een uitgeba-
lanceerd interieur. Uw eigen stijl 
gaat u vertalen door middel van
een mood board, plattegron-
den en materialen plan naar een 
persoonlijk totaal interieur. Dit 
onder professionele begeleiding 
van Muriel de Mooy en Mieke
Bart.

Maakt kennis met Duo Disegno 
en Duo Delicious onder genot 
van een lekker kopje koffie en 
zelf gemaakte lekkernijen.
U bent van harte welkom op 
donderdag en vrijdag tussen 
10.00 en 17.00 uur of op af-
spraak, neem gerust contact of 
kijk op de website www.duodi-
segno.nl of www.duodelicious.nl
Herenweg 19, Heemstede. 
Tel. 023-5243574 / 023-5840318
e-mail duodisegno@planet.nl
e-mail duodelicious@planet.nl

Workshops koken en interieur bij Duo Disegno

Haarlemsche Toneel Club speelt Hooikoorts  
Heemstede - De Haarlem-
sche Toneel Club heeft kwaliteit 
hoog in het vaandel en staat al-
tijd garant voor een echte thea-
teravond.  Ook dit keer heeft de 
Haarlemsche Toneelclub voor  
een toneelstuk van wereldklas-
se gekozen. “Hooikoorts” is een 
van Noël Coward’s bekendste 
stukken. In dit stuk is te zien hoe 
de familie Lust van toneelspelen 
een manier van leven heeft ge-
maakt. In wat voor situatie deze 
familie ook terecht komt, het le-
ven is een groot toneelstuk. Dit 
geldt ook voor visite van de fa-
milie, zij spelen ongewild letterlijk 
een gastrol. “Hooikoorts” is een 
komedie over omgangsvormen.

Coward schreef het stuk in 
1924. Dat het nog steeds actu-
eel is, blijkt wel uit het feit dat 
het zelfs dit jaar nog in de Britse 
theaters te zien was. Regisseur 
Henk Paulusma regisseert dit 
stuk voor de derde keer. Paulus-
ma ziet, ondanks dat het stuk 83 
jaar geleden geschreven is, toch 
overeenkomsten met het he-
den: “Dit is een stuk dat op heel 
veel manieren geïnterpreteerd 
kan worden. Ik heb er dan ook 
bewust geen museumstuk van 
willen maken. Dit is een kome-
die die snel gespeeld moet wor-
den. Ik denk dat het dan voor 
het publiek goed te behappen 
is. Ik merkte ook dit keer weer 

dat er binnen het verhaal nog 
veel te ontdekken valt. De ver-
houdingen tussen de persona-
ges zijn spannend, de familie is 
excentriek, de gasten burgerlijk. 
Ik denk dat het publiek in eer-
ste instantie denkt, wat een rare 
mensen. En dat is misschien ook 
wel zo, maar aan het eind vraag 
je je toch af, wie was er nu ei-
genlijk echt zichzelf.”

Wanneer
Hooikoorts is te zien vrijdag 7 en 
zaterdag 8 december 20.15 uur 
in Theater ‘De Luifel’ Herenweg 
96. Kaarten zijn te telefonisch te 
bestellen 023 – 5241000. Bij af-
wezigheid graag inspreken. 

Pianoconcert 
leerlingen

Heemstede - Het jaar-
lijkse pianoconcert van 
talentvolle leerlingen van 
docente Marina Tovma-
syan vindt plaats op za-
terdag 1 december in de 
Pinksterkerk.

Het concert gaat van 
start om 16.00 uur. U kunt 
luisteren naar leerlingen 
tussen de 9 en 18 jaar. Toe-
gangskaarten kosten 10eu-
ro per stuk. Het eerste deel 
van het concert bestaat 
uit solo, klassieke muziek- 
stukken. Na de pauze, die 
om 16.45 uur begint, vangt 
om 17.00 uur het tweede 
deel van het leerlingencon-
cert aan. Dan tijd voor Qua-
tre Mains, moderne muziek-
stukken tot 18.00 uur.

Kaarten voor dit concert 
kunnen van tevoren gere-
serveerd worden bij Mari-
na via Marina_piano@hot-
mail.com

Sopraan Lenneke in 
Museum de Cruquius



de Heemsteder  - 28 november 2007 pagina 27

Liefdesboodschappen met kerst
All You Need is Love 
caravan in Haarlem
Regio - Van donderdag 29 no-
vember tot en met zaterdag 22 
december trekt de ‘All You Need 
Is Love-caravan door Nederland 
om plaats te bieden aan zoveel 
mogelijk verliefde landgenoten. 
Op vrijdag 30 november staat de 
caravan in Haarlem op het Flori-
daplein van 14.30 tot 20.30 uur. 
Iedereen die voor zijn of haar 
geliefde een speciale boodschap 
heeft, kan naar de caravan ko-
men om zijn of haar boodschap 
in te spreken. Deze wordt dan 
op CD-rom gezet en met kerst 
bij diegene thuis bezorgd.

Kleenex
De caravantour is onderdeel 
van een intensieve samenwer-
king tussen Kleenex en RTL 
Nederland rond het program-
ma ‘All You Need Is Love’, dat 
op maandag 24 december tus-
sen 20.30 en 22.25 uur bij RTL 
4 wordt uitgezonden. Kleenex 
heeft voor dit programma geko-
zen in het kader van de start van 
de nieuwe campagne: Kleenex 
Let it Out. De campagne stimu-
leert mensen vooral zijn of haar 
hart te luchten. Iemand je liefde 
betuigen is daar een heel mooi 

voorbeeld van. Bovendien zit het 
programma vol ontroerende en 
emotionele Kleenex momenten, 
waarbij Kleenex tissues goed 
van pas komen.

Romantisch dineren 
De caravan maakt een tour door 
Nederland en doet twaalf plaat-
sen aan. 
Op www.allyouneedislove.nl is 
het tourschema van de ‘All You 
Need Is Love Kleenex Tissue 
Tour’ te bekijken.
De meest originele boodschap 
die tijdens de tour wordt inge-
sproken, wordt op een speciale 
manier beloond. Met een pro-
jectie van de liefdesboodschap 
op een gebouw en vóór dat ge-
bouw gaat de winnaar roman-
tisch dineren.
Voor alle verliefde mensen die 
geen tijd hebben om naar de 
caravan te komen, is er de mo-
gelijkheid om op de site van 
‘All You Need Is Love’ een ei-
gen kerstboodschap te plaat-
sen. Dit  fi lmpje wordt op kerst-
avond in de uitzending van ‘All 
You Need Is Love’ door Robert 
ten Brink per mail naar de ge-
liefde in kwestie gestuurd. 

Symfonisch Blaasorkest 
en Brassband treden op
Regio - Kleurig als de herfst, 
dat is het concertprogramma 
waarmee het Haarlems Symfo-
nisch Blaasorkest en de Brass-
band Haarlem zondag 2 de-
cember op het podium komen. 
Het gezamenlijke concert is in 
de Groenmarktkerk (Nieuwe 
Groenmarkt in Haarlem) en be-
gint om 15.00 uur. Het Haarlems 
Symfonisch Blaasorkest on-
der leiding van Matthijs Broers, 
brengt een gevarieerd repertoi-
re van bekende en minder be-
kende componisten ten geho-
re. Matthijs Broers, van huis uit 
fl uitist en ook bekend als diri-
gent van het Kennemer Jeugd-
orkest, leidt het orkest sinds 
2001, en met verve!

Palet
Van de Amerikaan Richard Sau-
cedo staat het symfonisch ge-
dicht ‘With Each Sunset’ op het 
programma (elke zonsonder-
gang belooft een nieuwe dag), 
een sfeervol stuk met een fraai 
palet aan klankkleuren. Inder-
daad, zoals de herfst. Eveneens 
Amerikaans is de musical ‘Fid-
dler on the roof’ van Jerry Bock, 
een verhaal over de lotgevallen 
van een joodse familie in het 

dorp Anatevka in het Tsaristi-
sche Rusland van de 19e eeuw. 
Het orkest speelt het in een ar-
rangement van Warren Bar-
ker. Van de Zweden Benny An-
dersson en Bjorn Ulvaeus (be-
kend van de popgroep ABBA) 
is de muziek bij de rock-opera 
‘Chess’. Johan de Meij schreef 
de bewerking voor symfonisch 
blaasorkest, die het HSB in de 
Groenmarktkerk tot klinken 
brengt. De feestelijke opening 
door beide orkesten met ‘Music 
of the Royal Fireworks’ van G.F. 
Händel (1685 - 1759), tenslot-
te, is befaamd genoeg om voor 
zichzelf te spreken. 

Solopartij trombone 
Bijzonder bij het optreden 
van het Haarlems Symfonisch 
Blaasorkest is deze keer de sa-
menwerking met Brassband 
Haarlem. Dit koperensemble 
staat sinds kort onder leiding 
van de trompettist Ron Mos-
taard. De repertoirkeuze van 
Brassband Haarlem verraadt 
de muzikale wortels van het or-
kest en haar dirigent: Ron Mos-
taard kreeg zijn eerste cornet-
lessen bij het Leger des Heils. 
In de Groenmarktkerk speelt 

Brassband Haarlem onder meer 
‘Songs of the Faith’ (een bewer-
king van bekende Nederland-
se kerkliederen) van de Leger 
des Heils-componist Dean Gof-
fi n en ‘Variations on ‘Laudate 
Dominum’ van Edward Greg-
son. Het koperensemble brengt 
voorts ‘Morceau Symphonique’ 
van de Fransman F.A. Guilmant 
(1837 - 1911) ten gehore. Dit 
is een concert voor trombone; 
Rein Quint, eerste trombonist 
van Brassband Haarlem, neemt 
de solopartij voor zijn rekening. 
Verder heeft de band een muzi-
kaal intermezzo, ‘Melody in fi ve’, 
van Jan Hadermann en ‘What 
a wonderful world’ van Geor-
ge Weiss en George Douglas, 
waarmee Louis Amstrong on-
sterfelijk werd, op het program-
ma. Kaarten voor het gezamen-
lijke concert van het Symfo-
nisch Blaasorkest en Brassband 
Haarlem zijn aan de zaal te koop 
voor 10 euro.  In de voorverkoop 
voor 8 euro, te bestellen via het 
secretariaat van het Haarlems 
Symfonisch Blaasorkest (023-
5335691), of via een e-mail aan 
HSB_2002@hotmail.com  In-
lichtingen: www.hasbo.nl en 
www.brassbandhaarlem.nl

In de Groenmarktkerk Haarlem

Swingjazz op zondag
Vijf-tet zorgt voor live-
muziek in de Rusthoek
Regio - De laatste maand van 
dit jaar is  Grand Café “de Rust-
hoek” bij uitstek geschikt om 
op zondagmiddagen naar goe-
de live muziek te luisteren! Zon-
dag 2 december vanaf 15.00 uur 
speelt een 5-tet o.l.v. drummer 
Nanning van der Hoop dat be-
staat uit de volgende leden:
Saxofoons en klarinet: Frits 

Kaatee (Dutch Swing College-
band!)
Piano: Cajan Witmer (1 van de 
beste begeleiders van Neder-
land!) Gitaar: Walther de Graaf ( 
o.a. Hans Dulfer)
Contrabas: Hans de Heus
Voor degenen die ‘swingjazz’ 
een warm hart toe dragen.
De toegang is gratis. 

Inloopochtend voor 
vrouwen met borstkanker
Regio - Op donderdag 6 de-
cember organiseert de afde-
ling Haarlem van de Borstkan-
kerVereniging Nederland, in sa-
menwerking met het Kennemer 
Gasthuis, van 10.00 - 11.30 uur 
in het Kennemer Gasthuis lo-
catie zuid een inloopochtend 
voor vrouwen die borstkanker 
hebben (gehad). Vrouwen met 
borstkanker, maar ook familie-
leden zijn van harte welkom om 
met elkaar en met leden van de 
afdeling Haarlem te praten over 

hun ervaringen en gevoelens.
Voor meer informatie hierover 
kunt u terecht bij Tineke van der 
Ploeg, tel. 023-5630899, of via 
e-mail info.afdelinghaarlem@
borstkanker.nl. 

In Haarlem en omgeving en in 
de Haarlemmermeer wonen 
veel vrouwen (en mannen) met 
borstkanker. Zij hebben meestal 
een grote behoefte aan informa-
tie. Ook willen zij graag hun er-
varingen en gevoelens vertellen 

aan lotgenoten. Daarom worden 
op veel plaatsen in Nederland 
inloopochtenden georganiseerd 
door afdelingen van de Borst-
kankerVereniging Nederland. 
Elke eerste donderdagochtend-
van de maand is er van 10.00 
- 11.30 uur zo’n inloopochtend 
in het Kennemer Gasthuis loca-
tie zuid. Elke derde woensdag-
ochtend van de maand is er van 
10.00 - 11.30 uur een inloopoch-
tend in het Kennemer Gasthuis 
locatie noord
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Politici stevig aan de tand gevoeld

Volop discussie 
bij politiek café
Heemstede - Zo’n vijftig bezoekers kwamen af op het politie-
ke café dat donderdagavond 22 november plaatsvond in de 1e 
Aanleg in Heemstede. Tijdens deze avond, georganiseerd door 
het lokale bestuur van de VVD en de PvdA, werd stilgestaan bij 
de huidige politieke situatie. 

Geen daadkracht
De Tweede Kamerleden Arda Gerkens (SP), Stef Blok (VVD) en 
Paul Tang (PvdA) waren op de uitnodiging ingegaan en naar 
Heemstede gekomen. Verschillende thema’s kwamen aan de or-
de, van integratie en de Nederlandse identiteit tot de belasting-
druk en de inmenging van de overheid in privé-zaken. Het pu-
bliek mengde zich actief in de discussie en voelde de politici ste-
vig aan de tand. Zo werd bijvoorbeeld geklaagd over het – ook 
op deze avond - onderlinge gekissebis tussen de politici en het 
gebrek aan daadkracht om de problemen in de samenleving op 
te lossen. Als voorbeeld werd het fileprobleem genoemd, waar-
over veel gepraat wordt maar dat nog steeds niet is opgelost. De 
gespreksonderwerpen van de avond gaven de politici een goede 
indruk van wat er zoal leeft in Heemstede. Het debat werd ge-
leid door Prof. Jan Breman, emeritus hoogleraar Sociologie aan 
de Universiteit van Amsterdam, die niet naliet ook zijn eigen visie 
op de thema’s uiteen te zetten. Al met al was het een avond met 
levendige discussie, voor herhaling vatbaar! 

Commissies en gemeenteraad
Heemstede - Op pakjesavond, woensdag 5 december, wordt er na-
tuurlijk niet vergaderd in het Gemeentekantoor en daarom komt de 
commissie ‘Middelen’ bijeen op woensdag 12 december. Maandag 3 
en dinsdag 4 december vinden de commissies Ruimte en Samenle-
ving plaats. Alle vergaderingen starten om 20.00 uur en het kantoor 
aan de Havenstraat houdt de deuren open voor belangstellend pu-
bliek. Deze week nog, donderdag 29 november, is er gemeenteraad. 
Deze vergadering vindt ook in het tijdelijk gemeentehuis plaats en 
gaat van start om 20.00 uur. Ook deze vergadering is openbaar toe-
gankelijk dus publiek is welkom. Belangrijk punt op de agenda vormt 
het rapport van de rekenkamercommissie Zuid-Kennemerland. 

Tentoonstelling  
‘Tijd om te Gaan’ bij het Kunstbedrijf

Mensen hebben altijd gebruik 
gemaakt van symbolen en ritue-
len om uitdrukking te geven aan 
hun gevoelens bij het sterven 
van een naaste. Deze symbolen 
verschillen per cultuur en veran-
deren in de tijd. De deelnemers 
hebben zich hiermee samen een 
aantal maanden beziggehou-
den.Vanuit deze samenwerking, 
waarbij de kunstenaars van-
uit hun eigen gevoel en erva-
ring  gezocht hebben naar vor-
men om het verwerken van het 
verlies van een naaste gestalte 
te geven, is een tentoonstelling 
ontstaan: ‘Tijd om te Gaan’.

Tijdens de opening van de ten-
toonstelling op 1 december 
om 16.00 uur wordt door Milja 
Willemse en Jan Rijsterborgh  
een woordklankverhaal verteld. 
Hierbij wordt gebruik gemaakt 
van het door Jan gemaakt 
‘pandemonium’, bestaande uit 
niet-traditionele klankschalen. 
De deelnemende kunstenaars 
spelen mee. Het Kunstbedrijf, 
Raadhuisstraat 56A in Heem-
stede, is geopend van 13.00 tot 
17.00 uur op woensdag, donder-
dag en vrijdag en van 13.00 uur 
tot 16.00 uur op zaterdag. Op 
die dagen is altijd één van de 

Heemstede - Vanaf 28 no-
vember t/m 22 december  zal 
in het Kunstbedrijf in Heem-
stede de tentoonstelling “Tijd 
om te Gaan” te zien zijn.

Dertien beeldend kunste-
naars tonen vanuit verschil-
lende disciplines werk met 
de dood als thema.

kunstenaars aanwezig. Con-
tactpersoon: Inge Evers. E-mail: 

inge.d.evers@xs4all.nl
website: www.wvevers.dds.nl

Ranglijst VEW 
gewijzigd
Heemstede - De B-junioren 
van VEW hebben het hele sei-
zoen trots bovenaan gestaan 
maar door het terugtrekken van 
Stormvogels/Telstar staat VEW 
opeens op de tweede plaats met 
een achterstand van twee pun-
ten maar één wedstrijd min-
der gespeeld, dus kansen op 
een kampioenschap zijn er nog 
steeds. Afgelopen zaterdag wer-
den de B-junioren van Onze Ge-
zellen verslagen met 5-1. Zater-
dag 1 december de topper DI-
OS-b- VEW-b.

Het programma voor zaterdag 1 
december:
VVGA-1- VEW-1   14.30 uur
Fortius-2- VEW-2       14.30 uur
VEW-3- Ymuiden-6    14.30 uur
VEW-5- VEW-4              14.30 uur
United/DAVO-vet- VEW-vet 14.00 uur
DIOS-b- VEW-b         14.30 uur
VEW-c- de Brug-c     12.00 uur

De overige jeugd elf- en zeven-
tallen zijn vrij ivm diverse Sint 
Nicolaas vieringen. 

“Ik ben niet zo’n hippert”
* Keyzer, alweer meer dan een jaar open aan de 
Kerklaan 25 in Heemstede. Hoe is dat eerste jaar 
verlopen?
Spannend, Sinterklaas. En dan bedoel ik spannend in de zin van 
onwijs leuk! De stap om een winkel te starten was groot maar is 
het op alle fronten waard!!
* Ik ben nu een aantal keren binnen geweest en ik 
moet zeggen, wat een winkel. Hoe zou u zelf uw win-
kel omschrijven?
Tja, ik begrijp het. Ten eerste is de winkel veel groter dan de buiten-
kant doet vermoeden en vlak bij de Binnenweg/Raadhuisstraat, het 
is om precies te zijn 150 stappen. Het uitgangspunt, een jaar gele-
den, was een mannenwinkel. Maar al doende kom je van alles tegen 
wat ook ontzettend leuk is om erbij te hebben. Dus nu is het op mo-
degebied een jongens- en mannenwinkel. Hippe, trendy kleding met 
soms een knipoog naar klassiek en soms een knipoog naar sportief.
* Maar dat is niet alles toch? Ik ben niet zo’n hippert 
en toch ben ik, zeker rond de decembermaand, vaak 
bij u te vinden.
Ja, en dat vind ik een enorme eer. Wat u en uw pieten bij mij vin-
den, zijn leuke en/of gekke cadeautjes. Voor in de schoen, maar 
ook voor in de zak. Verder zijn er fotolijsten, spaarpotten, servet-
dispensers, klokken, boeken, tassen, sieraden…. eigenlijk moet je 
meerdere malen binnen zijn geweest om alles te zien, en dan nog, 
er komen wekelijks nieuwe spullen bij. Zo blijft het spannend.
* Dus als ik het goed begrijp, er is voor ieder wat 
wils, of je nu jong of oud bent, heel hip of wellicht 

iets minder hip. Maar hoe zit het met de prijzen?
Ik doe erg mijn best om een collectie samen te stellen die ook op 
dat gebied voor iedereen toegankelijk is. Dat wil zeggen, voor jon-
gens variëren de broeken van. 29,95 tot. 89,95 euro, voor mannen 
is dat van 69,95 tot 149,95 euro. Ik heb bekende merken zoals Scot-
sch & Soda, Japan Rags, Solid en TimeZone en minder bekende 
merken zoals Take Two en Gaudi. Deze laatste 2 zijn te vergelijken 
met o.a. G-star en Diesel, alleen wat rustiger in prijs. Voor de jon-
gens verkoop ik Outfitters Nation, het jongere broertje van Jack & 
Jones. Verder Tumble & Dry, een Nederlands label, Doerak, Guru 
en RG512. Aankomend jaar zal Scotch en Soda met een jongenslijn 
komen. Daar verheug ik mij heel erg op.
* Het is mij allemaal heel duidelijk. Je moet eigenlijk 
gewoon eens gaan kijken.
Ja, lekker binnenwandelen en het geheel eens rustig in je opne-
men. Heb je zin in koffie of thee, geen probleem, zet ik altijd. Soms 
is er zelfs warme chocolademelk (zonder slagroom, de Keyzer lust 
alleen zelfgeklopte).
* Heeft u nog wensen?
Nou, daar vraagt u wat. Als Keyzer heb je altijd wensen, Sinterklaas. 
Mijn grootste wens is echter dat alle mannen in Heemstede en om-
geving, de jonge en de minder jonge, een gokje wagen, en mijn 
drempel overstappen! Heeft u nog wensen Sinterklaas?
* Mag ik en mijn pieten nog een middagje bij u langs-
komen, en dat u dan ook andere mensen uitnodigt?
Net zoals verleden jaar bedoelt u?
Ja, net zoals vorig jaar.
Ik denk dat we een hoop mensen daar een plezier mee doen. Als 
u er bent op 1 december tussen 12.00 en 16.00 uur, dan zorgen wij 
voor gasten en gezelligheid!
Hartelijk dank voor dit interview en tot 1 december 
bij u in de winkel.

Sinterklaas interviewt Keyzer Sosze



Week tegen Huiselijk Geweld 25 november - 1 december
Een man die zijn vrouw slaat, een oudere die verwaarloosd wordt door haar dochter, een kind dat ziet hoe zijn ouders elkaar iets 
aandoen. Mishandeling, maar ook vernedering, verwaarlozing, seksueel misbruik of financiële uitbuiting: huiselijk geweld kan 
veel vormen aannemen. Tijdens de week tegen geweld wordt aandacht gevraagd voor huiselijk geweld. Wat kunt u als familie, 
buren en andere omstanders doen?

Heemstede

NIEUWS

Adresgegevens & openingstijden
Gemeentekantoor, Havenstraat 87, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede
Telefoon: (023) 548 58 68. Fax: (023) 548 57 00. E-mail: gemeente@heemstede.nl 
Website: www.heemstede.nl
Openingstijden: maandag t/m donderdag van 08.30 - 17.00 uur en vrijdag van 08.30 - 16.00 uur.

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

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

Afhaalbalie (reisdocumenten en rijbewijzen):
Maandag, dinsdag, donderdag van 08.30 - 16.00 uur. Woensdag van 08.30 - 16.30 uur.
Vrijdag van 08.30 - 13.00 uur.
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•  Sinterklaas bezoekt 
de Heemsteedse 
markt

• Bouwplannen

•  Uitvoering 
Generaal 
Pardon

•  Bestemmingsplan

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

Huiselijk geweld: nu is het genoeg
Hoe vaak huiselijk geweld voorkomt, blijkt 

uit de cijfers: vijfenveertig procent van de 

Nederlanders krijgt er ooit mee te maken. 

Maar huiselijk geweld is níet normaal. Wat 

doe je als je wekelijks herrie hoort bij de 

buren of als je collega voor de zoveelste keer 

met blauwe plekken op het werk verschijnt?

Eén derde van de mensen die het Advies- 

en Steunpunt Huiselijk Geweld belt, doet dat 

met een vraag over een buur, een ver familie-

lid of iemand op het werk. Vaak heeft zo’n 

‘omstander’ lang getwijfeld voordat hij aan 

de bel trekt. Toch kan het heel belangrijk zijn 

wél actie te ondernemen. Je voorkomt daar-

mee mogelijk dat de situatie uit de hand 

loopt en daarbij heeft iedereen baat.

Tussentijdse evaluatie inzameling 
kunststof flessen en flacons

Meten is weten
In de periode juli-september 2007 zijn de hoe-

veelheden ingezamelde kunststof gemeten. 

Vanuit de 11.000 huishoudens in Heemstede 

is in totaal 4300 kilo ingezameld bij 7 (winkel)-

locaties en 2 locaties bij verenigingen/

scholen. In de proefgemeenten Aalsmeer en 

Diemen is respectievelijk 4040 en 1440 kilo 

ingezameld in de verzamelcontainers.

Vervuilingsgraad
De mate van vervuiling ligt in Heemstede 

iets hoger dan in de twee andere gemeen-

ten doordat inwoners ook afval in de bakken 

hebben gegooid dat hier niet voor bedoeld 

is. Denk hierbij aan bijvoorbeeld papier 

en andere soorten kunststof. Per 100 kilo 

plastic is een vervuilingsgraad gemeten 

van 5,7 kilo. In Aalsmeer en Diemen waren 

deze hoeveelheden respectievelijk 4 en 

4,4 kilo. In verhouding tot de hoeveelheid 

ingezameld plastic is dit niet veel en geluk-

kig is dit afval makkelijk te scheiden van 

het plastic.

Toplocaties
Het meeste kunststof is ingezameld op de 

locaties Binnenweg (Dekamarkt), Glipper 

Dreef (Spar) en Blekersvaartweg (Albert 

Heijn). De containers op deze locaties zaten 

meestal binnen een week vol en moesten 

vaak tussentijds geleegd worden. 

Communicatie
Voorafgaand aan de start van de 

proef bent u via een huis-aan-

huisfolder op de hoogte ge-

steld over de start en de 

doelstelling van de proef. 

Vervolgens is via de ge-

meentelijke informatie-

rubriek Heemstede-

Nieuws in de 

Heemsteder regelmatig 

aandacht besteed aan 

het verloop van de in-

zameling. Met name de 

omschakeling van oranje 

inzamelbollen naar de be-

kende groene 

ondergrondse 

containers is 

meerdere ma-

len voor het 

voetlicht ge-

bracht.

De reacties van de 

inwoners van Heem stede 

zijn overwegend positief. Dit is dan ook 

te zien aan de stijgende lijn van inge-

zamelde hoeveel heden in de loop van 

derde kwartaal.

Recycling
Van uw gescheiden ingeleverde plastic 

flessen en flacons worden nieuwe fles-

sen gemaakt, maar ook bijvoorbeeld 

tennisballen en fleecetruien. Het 

plastic blijft ‘in de kringloop’.  

Plastic afval is dan ineens geen 

afvalproduct meer, maar een 

nieuwe grondstof! Wist u dat 

aardolie de grondstof is van 

plastic? Door het recyclen 

van plastic is dus minder 

aardolie nodig om nieuw 

plastic te maken!

De proef met het inzamelen van kunststof flessen en flacons van huishoudens in 
Heemstede verloopt goed. Dat is de conclusie van een tussentijdse evaluatie die afval-
bedrijf De Meerlanden heeft gehouden.

Wat kan je doen?
Als een omstander het steunpunt belt, be-

spreekt een medewerker van het steunpunt 

de mogelijkheden om te helpen. Als je al 

contact hebt met het mogelijke slachtoffer, 

kun je beginnen met eens te polsen: ‘Gaat 

het wel goed?’ en ‘Je weet toch dat je altijd 

bij me terecht kunt?’. Een onbekende buur-

vrouw kun je uitnodigen op de koffie. Het is 

ook belangrijk dat de omstander weet dat 

hij hulp kan krijgen van instanties. Hij hoeft 

het niet alleen te doen. Bellen met het steun-

punt kan anoniem. Iedereen kan zijn zorgen 

dus delen zonder dat daarvan een rapport 

wordt gemaakt. Als er duidelijke aanwijzin-

gen zijn voor kindermishandeling, is het 

raadzaam wel aan een officiële melding te 

doen bij het Advies- en Meldpunt Kinder-

mishandeling.

Advies en steun
Huiselijk geweld komt veel voor. Maar er is 

iets aan te doen. Heeft u te maken met huise-

lijk geweld of vermoedt u dat iemand in uw 

omgeving slachtoffer is? Zoek hulp en help 

uzelf of de ander! Voor advies, verwijzing of 

een luisterend oor kunt u contact opnemen 

met het Advies- en Steunpunt Huiselijk 

Geweld, tel. (023) 547 29 99. De mede-

werkers van het steunpunt zoeken samen 

met u naar een oplossing. Ze hebben geheim-

houdingsplicht en u kunt anoniem bellen.
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HeemstedeMail is de gratis berich-

ten service van de gemeente. Word 

abonnee via www.heemstede.nl 

en ontvang periodiek een e-mail-

bericht met nieuws op maat van 

de gemeente.

HeemstedeMail

Kleurplaten wedstrijd 5 december

Sinterklaas bezoekt de Heemsteedse markt
Sinterklaas bezoekt op 5 december de week-

markt in Heemstede. Voor zijn verjaardag 

hebben de marktkooplieden kleurplaten uit-

gedeeld aan de klanten en de kinderen op 

de markt. De ingekleurde kleurplaten kunnen 

vervolgens op 5 december tussen 11.30 en 

12.45 uur bij de speciale sinterklaaskraam 

worden ingeleverd. De hoofdpiet brengt alle 

kleurplaten naar Sinterklaas. De Sint kiest op 

5 december om 13.00 uur twintig kunst-

werken uit en beloont de makers met een 

verrassing.

Honden aangelijnd in ‘Engelse bos’
In heel Heemstede geldt een aanlijngebod voor honden. Dat betekent dat de hond op 

de openbare weg aan de riem moet lopen. Uitzondering hierop zijn de twee losloopge-

bieden: 

- het gebied bij het Spaarneziekenhuis langs het Spaarne, 

- het wandelbos Groenendaal, in het gebied ten noorden van de Sparrenlaan bínnen 

de klaphekken.

In het ‘Engelse bos’ bij wandelbos Groenendaal geldt een aanlijngebod voor honden. 

Het Engelse bos ligt ten zuiden van de kinderboerderij en wordt begrensd door de 

Bosbeeklaan, Burgemeester van Rappardlaan, Herfstlaan en Glipper Dreef. Ook voor 

de parkeerterreinen in het Groenendaalse bos geldt het aanlijngebod.

Loslopende honden lopen hier echter regelmatig de weg op en dit zorgt voor gevaarlijke 

situaties. De gemeente gaat er daarom scherper op toezien dat de verplichting om de 

hond hier aan te lijnen ook daadwerkelijk wordt nageleefd. Om hondenbezitters hierop 

te attenderen, zijn borden geplaatst.

De hele maand november 

hebben toezichthouders 

waarschuwend opgetreden. 

Vanaf 1 december 2007 

zal ‘handhavend’ worden 

opgetreden, wat inhoudt dat 

er bekeuringen worden gegeven.

Uitvoering Generaal Pardon
Op 15 juni 2007 is de pardonregeling in 

werking getreden. Het Generaal Pardon is 

een rijksregeling waardoor personen die 

aan een aantal voorwaarden voldoen toch 

voor een verblijfsvergunning in aanmerking 

kunnen komen.

Wie komen er in aanmerking 
voor de pardonregeling?
U komt in aanmerking voor de pardonrege-

ling wanneer u:

- voor 01-04-2001 uw eerste asielaanvraag 

heeft ingediend of als u zich voor 01-04-

2001 bij de IND of Vreemdelingendienst 

heeft gemeld voor het indienen van een 

eerste asielaanvraag én

- sinds 01-04-2001 ononderbroken in 

Nederland heeft gewoond én

- schriftelijk heeft verklaard alle (eventuele) 

nog lopende procedures in te trekken.

Gezinsleden van iemand die op grond van 

de pardonregeling een verblijfsvergunning 

krijgt, kunnen ook een verblijfsvergunning 

krijgen wanneer:

- zij uiterlijk op 13 december 2006 in 

Nederland zijn aangekomen én

- de gezinsband met de hoofdpersoon al be-

stond voordat men naar Nederland kwam.

Deze voorwaarden gelden ook voor in 

Nederland geboren kinderen van ouders 

die op grond van de pardonregeling een 

verblijfsvergunning krijgen.

Wanneer komt u niet in aanmer-
king voor de pardonregeling?
U komt niet in aanmerking voor de regeling 

wanneer u:

- al een verblijfsvergunning heeft

- onderdaan van een lidstaat van de EU/

EER bent

- in verschillende procedures verschillende 

identiteiten of nationaliteiten hebt opge-

geven, waarvan de rechter heeft vast-

gesteld dat deze niet juist zijn

- mogelijk een gevaar vormt voor de open-

bare orde of de nationale veiligheid.

Wie voert de pardonregeling uit?
De pardonregeling wordt uitgevoerd door 

de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). 

De gemeente helpt indien nodig mee door 

de afgifte van een zogenaamde burgemees-

tersverklaring. Een burgemeestersverklaring 

kan alleen worden afgegeven wanneer u 

aan kunt tonen dat u in 2006 in Nederland 

heeft gewoond.

Wat moet u doen?
a. Als u bekend bent bij de IND én u vol-

doet aan de criteria, dan wordt u per-

soonlijk door de IND benaderd.

b. Als u niet bekend bent bij de IND en 

toch voldoet aan de criteria, kunt u een 

burgemeestersverklaring aanvragen.

Hoe vraagt u een burgemeesters-
verklaring aan?
Om een burgemeestersverklaring te krijgen 

moet u aantonen dat u van 1 januari 2006 

tot 31 december 2006 ononderbroken in 

Nederland hebt gewoond. Hiervoor moet u 

bewijsstukken verzamelen, zoals bewijs-

stukken van Sociale Zaken, Burgerzaken, 

Informatie Beheer Groep, politie, rechtban-

ken, abonnementen, medische instellingen, 

onderwijsinstellingen, ziektekostenverzeke-

ring, energiebedrijven, CAI-aansluiting, tele-

foon, banken, vrijetijdsbesteding, huurcon-

tracten, advocaten etc. Als u voldoende 

bewijs kunt overleggen, stuurt de burge-

meester een verklaring naar de IND waarin 

hij/zij verklaart overtuigd te zijn dat u gedu-

rende 2006 in Nederland heeft gewoond. 

U krijgt deze verklaring dus niet zelf.

Wanneer u denkt voor een burgemeesters-

verklaring in aanmerking te komen, kunt u 

contact opnemen met de Intergemeentelijke 

afdeling Sociale Zaken van de gemeenten 

Bennebroek, Bloemendaal, Haarlemmer liede 

en Spaarnwoude en Heemstede. Haven-

straat 87, 2101 LB Heemstede, telefoon-

nummer (023) 548 58 68.

Gevaar of schade op straat?
Meld dit bij de Serviceteams
De gemeente Heemstede beschikt over serviceteams om kleinere onderhouds werk zaam-

heden uit te voeren en klach ten te verhelpen die niet meer dan één tot twee dagen vergen. 

De werkzaamheden kunnen betrekking hebben op straten, wegen, straat verlichting, straat-

 meubilair (banken en speeltoestellen), verkeers- en straatnaamborden, openbare groen-

voorzieningen etc.

Bel het speciale telefoonnummer (023) 548 57 62 of vul het formulier in op de homepage 

van de gemeentelijke website (www.heemstede.nl). U kunt ook een brief schrijven aan: 

Gemeente Heemstede, t.a.v. Serviceteams, Antwoordnummer 8, 2100 VB Heemstede 

(geen postzegel nodig).

Zoekt u een vrijwilligersbaan of klus? 

Heeft uw organisatie vacatures voor vrij-

willi gers? Heeft u vragen over arbeids-

voorwaarden, rechten en plichten? Of 

zoekt u een goede cursus/work shop 

voor uw vrijwilliger(s)? Dan kunt u 

terecht bij het steunpunt Vrijwilligers-

werk Heemstede!

p/a Casca-de Luifel - Herenweg 96 - 

Postbus 578 - 2100 AN Heemstede. 

Spreekuur op afspraak, telefonisch 

bereikbaar ma. 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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Aanvragen bouwvergunning
2007.043   het uitbreiden van een woonhuis en  - Lentelaan 10

stuken van de gevels
2007.266   het plaatsen van een dakkapel op het  - Manpadslaan 6

achterdakvlak en een inpandige verbouwing
2007.321   het uitbreiden van een winkel op de  - Zandvoortselaan 163

begane grond
2007.322    het uitbreiden en verbouwen van  - Binnenweg 1

een winkel en bouwen woning op 
de 1e verdieping

2007.323   het plaatsen van een bouwbord  - Glipperweg 94

De bovenstaande aanvragen liggen van 08.30 – 13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouw- 
en Woningtoezicht (Havenstraat 87).

Bouwplannen
Vergadering commissie Ruimte
De raadscommissie Ruimte houdt een openbare vergadering op maandag 3 december 
om 20.00 uur in het gemeentekantoor aan de Havenstraat. U bent van harte uitgenodigd 
hierbij aanwezig te zijn.

Op de agenda:
- Overdracht woonwagenstandplaatsen (A-stuk)
- Voorbereidingsbesluit Centrum (A-stuk)
- Opheffing gemeenschappelijke regeling Afvalverwerking Zuid-Kennemerland (A-stuk)
- Maatregelenpakket Kaderrichtlijn Water (B-stuk)
- Overzicht bouwplannen (overige punten)

Kijk op www.heemstede.nl voor de volledige agenda. Tevens treft u hier informatie over 
het spreekrecht en uitleg over de indeling van onderwerpen naar A-, B- of C-stukken. 
Meer weten? Neem contact op met de raadsgriffie, telefoon (023) 548 56 46 of e-mail: 
raadsgriffier@heemstede.nl.

Vergadering commissie Samenleving
De raadscommissie Samenleving houdt een openbare vergadering op dinsdag 4 decem-
ber a.s. om 20.00 uur in het gemeentekantoor aan de Havenstraat. U bent van harte 
uitgeno digd hierbij aanwezig te zijn.

Op de agenda:
- Fusie en verzelfstandiging bibliotheken (A-stuk)
- Evaluatie Cultuurnota (A-stuk)
- Nieuwbouw kleutergedeelte Crayenesterschool (C-stuk) o.v.v. D66 

Kijk op www.heemstede.nl voor de volledige agenda. Tevens treft u hier informatie over het 
spreekrecht en uitleg over de indeling van onderwerpen naar A-, B- of C-stukken. Meer 
weten? Neem contact op met de raadsgriffie, telefoon (023) 548 56 46 of e-mail: 
raadsgriffier@heemstede.nl.

Vergadering commissie Middelen
De raadscommissie Middelen houdt een openbare vergadering op (Let op!) woensdag 
12! december a.s. om 20.00 uur in het gemeentekantoor aan de Havenstraat. U bent van 
harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Op de agenda:
- Derde wijziging gemeenschappelijke regeling HDK, toetreding Haarlemmermeer en voor-

waarde toetreding Haarlemmermeer tot de GGD HDK (A-stuk)
- Belastingverordeningen 2008 (A-stuk)
- Controleprotocol accountantscontrole jaarrekening 2007 (A-stuk)
- Benoeming accountant 2008-2010 (A-stuk)
- Verordening Burgerinitiatief (A-stuk)

Kijk op www.heemstede.nl voor de volledige agenda. Tevens treft u hier informatie over het 
spreekrecht en uitleg over de indeling van onderwerpen naar A-, B- of C-stukken. Meer 
weten? Neem contact op met de raadsgriffie, telefoon (023) 548 56 46 of e-mail: 
raadsgriffier@heemstede.nl.

Vergadering Bezwarencommissie
De commissie voor bezwaarschriften houdt een vergadering op donderdag 6 december 
2007 om 20.00 uur in het gemeentekantoor Havenstraat.

20.00 uur  bezwaren tegen de verleende vergunningen voor het bouwen van drie garages 
en voor het bouwen van twee garages en een berging tussen Amer 4 en 
Herenweg 43 - openbaar - 

20.45 uur   bezwaren tegen de verleende bouwvergunning voor het plaatsen van veld-
verlichting en hekwerken t.b.v. hockeyclub Alliance - openbaar -

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

Agenda’s

Verzoek vrijstelling
2007.277   veranderen van een opslagruimte tot  - Hageveld 15

geluidsstudio voor Branding radio en tv 

Het verzoek ligt vanaf  29-11-2007 gedurende 6 weken van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de 
afdeling Bouw- en Woningtoezicht aan de Havenstraat 87. U kunt hierover uw zienswijze 
aan de gemeente kenbaar maken. Voor nadere informatie over het vrijstellingsverzoek kunt u 
zich wenden tot M. Jansen van de afdeling Bouw- en Woningtoezicht, telefoon (023) 548 57 52. 
Zie ook hieronder.

Bestemmingsplan

2007.277   veranderen van een opslagruimte tot  - Hageveld 15

geluidsstudio voor Branding radio en tv 

Doorbreken aanhoudingsplicht

Op 1 oktober 2007 heeft de Vereniging 

loka le Huisomroep Branding een bouwver-

gunning aangevraagd voor het veranderen 

van een opslagruimte tot geluidsstudio op 

het perceel Hageveld 15. Het bouwplan is 

in strijd met het geldende bestemmingsplan 

Hageveld e.o. 

Het schoolgebouw heeft de bestemming 

‘Natuurgebied met bijzonder gebruik’. Op 

de plek van de school mag een onderwijs-

gebouw met bijbehorende kantoorruimte 

aanwezig zijn. Het ge bruik van het gebouw 

als radiostudio is met deze bestemming in 

strijd. Hiervoor starten wij een procedure 

tot vrijstelling van het bestemmingsplan. 

Zie daarvoor hierboven.

Voor de gronden behorende bij het betref-

fende perceel is een nieuw bestemmings-

plan in voorbereiding. Daarom moeten wij 

de aanvraag van de bouwvergunning aan-

houden totdat het bestemmingsplan in wer-

king is getreden. Dit op grond van artikel 50, 

eerste lid van de Woningwet. Het nieuwe 

bestemmingsplan ‘Landgoederen en Groene 

gebieden’ is op 29 maart 2007 vastgesteld 

door de gemeenteraad en ter goedkeuring 

doorgezonden aan Gedeputeerde Staten. 

Het is dus nog niet van kracht.

Het bouwplan voldoet niet aan het nieuwe 

in voorbereiding zijnde bestemmingsplan. 

Ook hier vanwege gebruik in strijd met de 

bestemming. In dit nieuwe bestemmingsplan 

heeft het schoolgebouw de bestemming 

Maatschappelijke doeleinden, onderwijs-

instelling. Het gebruik als geluidsstudio is 

in strijd met deze bestemming.

De aanvrager heeft vanwege sloop van het 

huidige onderkomen een nieuw onderko-

men nodig voor de lokale omroep. Ondanks 

het feit dat het gebruik van de ruimte als 

geluidsstudio in strijd is met zowel het hui-

dige als het nieuwe bestemmingsplan past 

dit gebruik uitstekend in onze visie voor 

Hageveld, in het bijzonder de school.

Wij starten nu de procedure om de be-

staande aanhoudingsplicht te doorbreken op 

grond van artikel 50, zesde en zevende lid 

van de Woningwet, in samenhang met afde-

ling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. 

Als de aanhoudingsplicht is doorbroken en 

de vrijstelling van het huidige bestemmings-

plan is verleend kan de bouwvergunning 

worden verleend.

De aanvraag en het ontwerpbesluit liggen 

vanaf 29-11-2007 gedurende 6 weken van 

08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling 

Bouw- en Woningtoezicht aan de Haven-

straat 87. Gedurende deze periode kunt u 

hierover uw zienswijze aan de gemeente 

kenbaar maken. Voor nadere informatie 

kunt u zich wenden tot M. Jansen van de 

afdeling Bouw- en Woningtoezicht, telefoon 

(023) 548 57 52.
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Op 16 november 2007 heeft de burge-

meester besloten, op grond van artikel 2.2.2. 

van de Algemene plaatselijke verordening, 

een vergunning te verlenen voor het houden 

van een kerstboomverbranding op het trap-

veldje aan de Vrijheidsdreef op 9 januari 

2008 van 17.00 tot 22.00 uur.

In verband met het bovenstaande is, 

overeenkomstig artikel 17 van de Wegen-

verkeers wet juncto artikel 34 van het Besluit 

administratieve bepalingen inzake het weg-

verkeer, toestemming gegeven het weg-

gedeelte van de Vrijheidsdreef tussen de 

Van Merlenlaan en de Burgemeester van 

Rappardlaan af te sluiten voor autoverkeer 

op 9 januari 2008 van 17.00 tot 22.00 uur.

Indien u meer informatie wenst kunt u con-

tact opnemen met de afdeling Algemene & 

Juridische Zaken, tel. (023) 548 56 07.

Evenement

www.heemstede.nl
Op de gemeentelijke website treft u uitgebreide informatie over wonen, 
werken en recreëren in Heemstede. Bezoek www.heemstede.nl voor het 
digitale loket (producten en diensten), uitgebreide politieke informatie, de 
officiële mededelingen (bouwvergunningen e.d.) en informatie over projec-
ten in Heemstede.

Op grond van artikel 8, eerste lid, van de 

Verordening op het gebruik van openbare 

havens en binnenwateren moet de gezag-

voerder van een vaartuig waarmee lig-

plaats wordt genomen in de gemeentelijke 

haven de aankomst van zijn vaartuig bin-

nen 24 uur melden aan burgemeester en 

wethouders.

De gezagvoerders van de navolgende 

vaartuigen wordt verzocht zich per direct te 

melden bij bureau Handhaving van de ge-

meente Heemstede op telefoonnummer 

(023) 548 57 39:

- Durcy Nelly’s, gelegen aan de zijde 

Heemsteedse Dreef

- Seal, gelegen aan de zijde Industrieweg

Indien de gezagvoerders van naastge-

noemde vaartuigen zich niet binnen 14 dagen 

na deze publicatie hebben gemeld bij bureau 

Handhaving noch met hun vaartuigen uit 

Heemstede zijn vertrokken, dan zullen bur-

gemeester en wethouders bestuursdwang 

toepassen en de vaartuigen laten verwij-

deren. De vaartuigen worden dan voor een 

periode van 13 weken opgeslagen bij de 

bewaarhaven te Amsterdam. De gezag-

voerder kan zijn vaartuig binnen die periode 

terug ontvangen na betaling van de kosten 

die zijn gemoeid met de uitoefening van de 

bestuursdwang en tevens het liggeld van 

de tijd dat het vaartuig in de gemeentelijke 

haven heeft gelegen. Indien het vaartuig niet 

wordt opgehaald binnen bovengenoemde 

periode dan zullen burgemeester en wet-

houders overwegen om de vaartuigen open-

baar te verkopen.

Twee vaartuigen zonder melding in gemeentelijke haven

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

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

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

Wat gebeurt waar 
in Heemstede?

Vergaderingen, 
bijeenkomsten & 
evenementen

 Gemeenteraad, 29 november, 20.00 uur, 

gemeentekantoor Havenstraat

 Commissie Ruimte, 3 december, 

20.00 uur, gemeentekantoor 

Havenstraat

 Commissie Samenleving, 4 december, 

20.00 uur, gemeentekantoor 

Havenstraat

 Commissie Middelen, 12 december, 

20.00 uur, gemeentekantoor 

Havenstraat

 Gemeenteraad, 20 december, 20.00 uur, 

gemeentekantoor Havenstraat

 Veteranencafé, dinsdag 4 december, 

16.00-18.00 uur, café De Eerste Aanleg

 Midwinterfeest, 14 december 17.30-

20.00 uur, Kinderboerderij ’t Molentje

 Christmas Carols zingen, 15 december 

16.00 uur, Oude Kerk

 Kerstmarkt, 16 december, Binnenweg/

Raadhuisstraat 

Ook een (niet-commerciële) bijeenkomst 

of evenement in deze rubriek laten 

opnemen? 

Mail aan communicatie@heemstede.nl.

Werk aan de weg

 Aanleg bergbezinkbassin Wasserij 

Annalaan: medio augustus 2007-april 

2008

 Van Merlenlaan/Raadhuisplein (tussen 

Valkenburgerlaan en Vrijheidsdreef): 

vervangen riolering en herinrichting. 

Start medio augustus 2007, uitvoering 

tot april 2008.

 Riolering Dr. Schaepmanlaan e.o. inclu-

sief aanleg bergbezinkbassin. Zomer 

2007-juni 2008

 Van den Eijndekade: aanleg nieuwe 

hogedrukgasleiding, plaatsen dam-

wand. Medio september tot eind 2007. 

Grote projecten

 Herinrichting Binnenweg & bestem-

mingsplan Centrum: realisatie 2008-

2010

 Bouwplan Watertoren/Privilege 

Heemstede: realisatie 215 appartementen 

in vier fases in de periode 2005-2010

 Omgeving station Heemstede-

Aerdenhout: realisatie woonwijk 

Vogelpark in periode 2007-2009 (voor-

lopige planning)

 Uitbreiding raadhuis: centralisatie 

gemeentelijke organisatie. Realisatie 

oktober 2006 t/m februari 2008.

 Omgeving Spaarne Ziekenhuisterrein: 

realisatie 139 woningen in parkachtig 

gebied aan het Spaarne in periode 

2008-2010

 Park Meermond: realisatie nieuw 

natuurgebied op voormalige vuilstort 

aan de Cruquiusweg in periode 2005-

2009 (aanleg recreatiepad Spaarne/

Ringvaart: realisatie 2006-2007)

 Renovatie Provinciënwijk: uitvoering 

renovatieplan en andere deelplannen 

begin 2008

 Manpadslaangebied: uitwerken ontwik-

kelingsvarianten. Planning volgt.

Kijk op de gemeentelijke website voor uit-

gebreide informatie over deze projecten 

(www.heemstede.nl > Nieuws > Plannen 

en projecten).
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