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‘Kastanjes nog niet kappen’

Fax 023-5295407
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OUTLET
EXCLUSIEVE GALAKLEDING

Het Oude Slot Heemstede, ingang Ringvaartlaan

8 december 2007, 11.00-19.00
Galajurken vanaf
Smokings		
Jacquets

e 100,00
e 175,00
e 225,00

Informatie: www.oudeslot.nl of 023-5470496

Crayenestersingel komt
weer in opstand
Heemstede - Het is deze keer niet de nieuwbouw rond de
school, maar de voorgenomen kap van kastanjebomen,
die de omgeving van de Crayenestersingel in beroering
brengt.Tijdens de commissievergadering van maandag 3
december bood Maud Ramaker, namens 94 buurtbewoners, handtekeningen aan, als protest tegen de voorgenomen kap.
In haar toelichting vroeg de inspreekster om begrip van de
raadsleden om niet direct te
gaan kappen. De bewoners
hadden de bomenstichting ingeschakeld en de heer Mark
Helsloot, beiden hadden zich
ook bemoeid met de boom bij
het Anne Frank huis. Het advies
van de specialisten op dit gebied luidde als volgt. Drie bomen zijn aangetast door de kastanjeziekte, twee bomen zijn nog
lang niet in een staat dat zij gekapt moeten worden, de derde
boom is verder heen en kap zou
niet geheel onlogisch zijn. De
bewoners vinden het nog veel

te vroeg om te kappen en willen
o.a. door het toedienen van stikstof de bomen vitaliseren. Ates
(HBB) vroeg naar de stand van
het overleg tussen de gemeente
en de bewoners. Het bleek dat
de bewoners waren uitgenodigd
om samen met de gemeente de
bomen te gaan bekijken. Op de
bewuste dag was er echter niemand van de bewoners komen
opdagen. Het bleek allemaal op
een misverstand te berusten.
Aanstaande woensdag gaan de
gemeente, boomspecialisten en
de bewoners opnieuw bij de bomen kijken.
Wethouder Kuiper staat op het

Het aanbieden van de handtekeningen door Maud aan
commissievergaderingsvoorzitter
Johan Maas.
standpunt
dat de gemeente moet instaan voor de veiligheid. Mochten de bomen omvallen, dan zal er direct naar
de gemeente worden gewezen.
Een noodkap is altijd mogelijk
maar komt vaak ongelegen. Dit
wil de gemeente voor zijn door
nu reeds een vergunning af te
geven. De vergunning heeft
een looptijd van twee jaar, dus
de bomen zullen niet per direct
worden gekapt. De bewoners
vragen, als toch tot kap wordt
overgegaan, om nieuwe aanplant van beuken, eiken of platanen. Gezien de opstelling van
het college en de bewoners mag
worden aangenomen dat zij, in
goed overleg, tot een bevredigende oplossing zullen komen.
Eric van Westerloo

Heemstede – Zelden zo’n lief en
monter hondje gezien! Zij heet Loes
en woont aan de Cesar Francklaan. Hoewel duidelijk van het hondenras, haalt Loes nogal eens kattekwaad uit. Baasje Carla is echter
reuzeblij met Loes! Heeft u ook zo’n
lief huisdier? Mail een foto naar de
redactie: redactie@heemsteder.nl

DIER VAN DE WEEK

Overigens verschijnen op deze plek
op de voorpagina eind december
weer winterfoto’s. Heeft u een prachtige winterfoto en is die gemaakt in
Heemstede? Ook die mag worden gemaild naar het redactie-adres.

r
2 stuks
v.d. Geest keurslager
Raadhuisstraat 94
tel. 528 64 17
Wim Kuijk keurslager
J. van Goyenstr. 24
tel. 528 90 00
Voor wijk:

GEVRAAGD

BEZORGERS
Info Martin

0251-674433

- omgeving
Bennebroekerdreef
- omgeving
Ch. van Pallandtlaan
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Oude gouden ring gevonden
op Kinderboerderij!
Heemstede - De gouden ring
lag ooit anoniem te stralen bij
een juwelier in het licht van
gloeilampen op een bedje van
velours of satijn, tot iemand de
damesring een naam en tijd gaf.
Wilhelm (14 sept 1895 ). Het kan
in Heemstede of Haarlem geweest zijn, maar ook in Hoorn of
Hazerswoude. Er werd getrouwd
op 14 september 1895, een zaterdag. Wilhelm zal die dag de
brede, gladde gouden ring met
de inscriptie van zijn naam, aan
de ringvinger van zijn bruid hebben geschoven. Hoe lang de
bruid die ring gedragen heeft?
Waar ze de ring verloren is? Hoe
de ring uiteindelijk terecht is gekomen op de Kinderboerderij
Het Molentje in Heemstede, is
niet bekend. Waarschijnlijk is de
ring meegekomen met zand, dat
enige tijd geleden is bijgestort
op de kinderboerderij en afkomstig van een zending zand dat
afkomstig is van elders gerooide
bomen. Dat wordt een zoektocht
waar gewone stervelingen geen
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kans hebben. Misschien wel de
trollen, heksen, tovenaars of ander ‘volk’ van een andere wereld
die tijdens de midwinterfeesten van vrijdag 14 december op
de kinderboerderij rondspoken.
Robert, een van de trouwe me-

PvdA wil geen fietsstroken
op Binnenweg
Heemstede – In haar jongste Nieuwsbrief pleit de PvdA voor
duidelijkheid bij de reconstructie van de Binnenweg. “Het verbaast ons te horen dat er plannen zouden worden ontwikkeld, waarbij blijvend fietsstroken gelegen zijn tussen de autorijbaan en parkeervakken. Bij de herinrichting van de Binnenweg is de verbetering van de veiligheid een erg belangrijk
onderwerp. We willen er geen twijfel over laten bestaan, dat
voorstellen, die geen echt veilige situatie opleveren, wat ons
betreft verspilde moeite zijn.” De partij moet afwachten wat
de uitkomsten zijn van overleggen waarbij de klankbordgroep
een belangrijke rol speelt.
Afdelingsvergadering
Op 10 december vindt om 20.00 uur de afdelingsvergadering
plaats in de Pauwehof, achter de Grote Kerk aan het Wilhelminaplein. Onderwerp van gesprek zullen met name de Nederlandse vredesmissies zijn.

dewerkers van de Kinderboerderij toont op de foto hoe de
ring eruit ziet. Ook hij heeft geen
idee hoe die ring op de kinderboerderij terecht kwam. Ingrid
Schenk, de beheerder van de
Kinderboerderij, is wel benieuwd

Robert met de gouden ring.
of er op het Midwinterfeest nog
nieuws over de kleine gouden,
gladde damesring boven water
komt. U ook?
Ton van den Brink

Ingezonden brief

Positief geluid
Sint intocht
Heemstede - Omdat er nogal wat negatieve berichten waren over de intocht van Sinterklaas in de haven van Heemstede, wil ik graag een positief geluid
laten horen. Mijn dochters en ik waren bij Sinterklaas op het podium op de Binnenweg en we hebben
genoten van deze ‘voorstelling’ met Sinterklaas, de
burgemeester, een soort Tover Piet, Simon Paagman

Ledenvergadering
Tennisvereniging Bennebroek
Bennebroek - Het bestuur
van de TVB nodigt de leden uit
tot het bijwonen van de ALV
op donderdag, 6 december
om 20.00 uur in het clubhuis.
Leden worden verzocht de Top
Spin van tevoren te bestude-

van 1930

ren. De Top Spin is ook online
te lezen op www.tvbennebroek.
nl. Eventuele verhindering kunt
u doorgeven aan het secretariaat. Voor de functie van voorzitter van de technische commissie bestaat een vacature.

van Branding Radio, het blaasorkest en de vele andere Pieten! Hopelijk is er volgend jaar weer zo’n leuk
optreden.
Lucinda Kuik-van den Bos,
Heemstede (via e-mail)
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Ton van den Brink
Mirjam Goossens
Eric van Westerloo
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LET OP!
Nadrukkelijk maken wij u er
op attent, dat door ons in deze
krant geproduceerd advertentie-, foto-, en / of tekstmateriaal
NIET beschikbaar wordt gesteld
aan derden. Dus ook NIET per
e-mail, fotokopie of anderszins
zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de
Uitgever!
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Spelenderwijs weer grip op het leven

Ik-boek voor kinderen met epilepsie
Heemstede - Op 6 december verschijnt het Ik-boek voor kinderen met epilepsie bij epilepsiecentrum SEIN in Heemstede.
Een speel- en knutselboek voor kinderen met epilepsie, dat
hen op een creatieve manier helpt om te gaan met hun aandoening.

Gezellig en lekker eten bij Sanz.

Wijn-spijs
maand bij Sanz

Het boek is geschreven door
Agnes Dommerholt, kinderpsycholoog bij SEIN. In Nederland
heeft naar schatting 1 op de 133
mensen epilepsie. Vaak openbaart de aandoening zich in de
vroege jeugd.
Het ‘ik-boek’ is een knutselboek
dat helemaal over het kind zelf
gaat en heeft als doel het versterken van een positief zelf- en
lichaamsbeeld en het stimuleren van de identiteitsontwikkeling. Naast alledaagse onder-

Heemstede - Brasserie Sanz in Heemstede heeft de hele maand december een wijn-spijs avond. Na het succes
van vorig jaar, toen ter gelegenheid van het 6-jarig bestaan
werd gestart met dit evenement, is er besloten om ook nu
De wijn-spijs avond houdt in
dat u een 6-gangenmenu krijgt
voorgeschoteld voor 29,50 euro p.p. en dat u daarbij de bijpassende wijnen kunt drinken.
Zowel het menu, deze keer met
het thema ‘Herfst’ als de wijnen
zijn met zorg uitgezocht. Chefkok Peter Kuijper en bedrijfsleidster Roos Koster staan garant voor een gezellig avondje
uit, voorzien van heerlijke gerechten en smakelijke wijnen.
Mocht u interesse hebben in
dit menu, dat adviseert Sanz
u tijdig te reserveren op 0235291892. Op zondag 9 en 16
december heeft Sanz ook een
High Tea, heerlijke sandwiches,
scones, saucijzen-broodjes enzovoort worden geserveerd.
Voorzien van diverse dranken.
Voor 17,50 euro p.p. heeft u een
ontspannen zondag middagje.
Aanvang 12.00 uur, reserveren
gewenst.
Kerst
Met de kerst heeft Sanz een
Take Away Kerstmenu, keuze uit drie voorgerechten, drie
hoofdgerechten en drie nage-

rechten, dit kost slechts 29,50
euro p.p. Thuis eten op Sanzniveau, geen rijen voor de kassa, geen uren in de keuken,
geen stress. Heeft u interesse
in het Take Away Kerstmenu
of wilt u meer informatie hierover, email of bel. Sanz stuurt
of mailt u dan het menu en een
bebruiksaanwijzing.
Taste of Sanz
Nieuw is Taste of Sanz, de nieuwe Catering en thuisservice
van chef kok Peter Kuijper en
eigenaar van Sanz; Ruud Blom.
Alle opties m.b.t. catering en
thuis service zijn mogelijk, van
luxe hapjes tot complete maaltijden. Zelfs bediening aan huis
is geen probleem. Taste of Sanz
maakt gebruik van de professionele keuken van Sanz, met
alle toebehoren en alle koks.
Zodoende bent u gewaarborgd
van het aller beste product.
Brasserie Sanz is gevestigd
aan de Jan van Goyenstraat 31
te Heemstede en is alle dagen
geopend.
Informatie over Sanz vindt u op
www.sanz.nl

1000 euro al bereikt!

Biljarten voor CliniClowns
Heemstede – In Heemstede
spelen de biljarters in Café ’t
Bremmetje hun caramboles voor
de CliniClowns. Voor ieder puntje dat zij maken op het groene
laken betalen de spelers 20 eurocent, al deze mooie en soms
gekloste ballen worden vervolgens nog eens verdubbeld door
het café, Administratiekantoor
Membre, Verhuisbedrijf Behage en Glasservice Schoenmaker, hetgeen dus 1 euro per ge-

maakte carambole oplevert voor
de CliniClowns. Ook de tegenstanders doen spontaan mee en
zorgen mede voor een goed gevulde kas.
Nu net de helft van het seizoen
gepasseerd is, geeft de tussenstand ruim 1000 euro aan. CliniClowns zorgen ervoor dat ernstig zieke kinderen een beetje
vrolijkheid krijgen tijdens hun
vaak lange verblijf in het ziekenhuis.

werpen zoals gezin, vriendjes en
school, komen er onderwerpen
aan bod die specifiek over epilepsie gaan, zoals medicijnen,
bloedprikken, het maken van
een EEG en de dokter.
Het boek is geen voorleesboek,
maar een boek waarin het kind
met de hulp van een volwassene, actief met een onderwerp
bezig kan zijn door bijvoorbeeld
te kleuren, te knippen en te
plakken.
Juist voor kinderen in de basisschoolleeftijd is dit een mooie
wijze om aan te sluiten bij hun
behoeften en gevoelens. Door
het bezig zijn met het ik-boek
krijgt het kind meer grip op zichzelf en zijn situatie en kan door
het bijzijn van de volwassene
(ouder, groepsleider, leerkracht
of therapeut) steun ervaren.

Werksituatie
Het ik-boek is een idee van
Agnes Dommerholt (1975), psycholoog en behandelcoördinator
bij epilepsiecentrum SEIN. Ze
werkt op de afdeling Kinderen
en Jongeren. Dommerholt kende ik-boeken vanuit haar werkervaring bij een medisch kinderdag verblijf en miste deze toen
ze bij SEIN ging werken; “Toen
ik merkte dat er voor kinderen
met epilepsie niet zo’n boek
was, ben ik het zelf gaan ontwikkelen,” aldus Dommerholt.
Het eerste exemplaar wordt op
6 december overhandigd aan
de wethouder van Onderwijs te
Haarlem, de heer M. Divendal.
Het boek wordt, mede dankzij
sponsoring, uitgegeven in eigen
beheer. Uitgave in een losbladig
systeem, met een korte handleiding voor de begeleider en een
werkgedeelte van 38 pagina’s.
Prijs is 14,95 euro (incl. verzendkosten), verkrijgbaar via www.
sein.nl / ISBN978-90-810076-2-7.

Over oude gebouwen
in het Trefpuntcafé

Zilveren
Juf Lieke

Heemstede - Juf Lieke, 25
jaar in het onderwijs! Woensdag 28 november was het
feest in klas 2b van de Crayenesterschool, want juf Lieke zit
25 jaar in het onderwijs en dat
moest natuurlijk gevierd worden. Om 11.00 uur waren alle
ouders uitgenodigd om samen
met de kinderen uit de klas dit
feestje te vieren. De zilveren juf
kreeg een zilveren feestmuts
op en werd verschillende keren toegezongen.

Activiteiten in
de Pauwehof
Heemstede - Voor 55-plussers
die in de eerste maanden van
2008 in kleine, gezellige groepen
samen creatief bezig willen zijn
of deel willen nemen aan een gesprekscursus in ontmoetings- en
activiteitencentrum de Pauwehof,
zijn er nog een paar plaatsen op
de volgende cursussen:
• Beelden maken met stof (6 x)
•	Amerikaans Patchwork en
Quilten (7 x)
•	 Aan de verhalentafel (nieuw)
•	 Kleding naaien (13 X)
Bel voor informatie en/of inschrijving naar Pauwehof: 023528 60 22 (di t/m vrij.ochtend).

Bennebroek - Wat heb je aan
oude gebouwen? Over het
opknappen van monumenten
en andere oude bouwwerken
gaat het in de bijeenkomst
die Trefpunt Bennebroek organiseert op vrijdag 7 december. Start is 20.00 uur,
locatie de zaal van de Geref.
kerk aan het Akonietenplein.
Zonder die beeldbepalende gebouwen als een stadhuis, een
kerk, een station, zou je je waarschijnlijk ontheemd voelen. Zonder al die mooie gebouwen zou
het toch wat kil om je heen zijn.

Er zijn zelfs mensen die van die
gebouwen houden! Eén van die
mensen is te gast in het Trefpuntcafé in Bennebroek: Luigi
Prins. Het is teveel gezegd dat
zijn leven slechts uit hout en
steen bestaat, maar dat hij een
passie voor gebouwen heeft lijdt
geen twijfel! Hij zal vertellen wat
hij in die gebouwen ziet, wat het
hem doét. En vragen staat vrij in
het Trefpuntcafé, al er nog iets
te vragen valt na zijn verhaal vol
passie. Toegang is vrij en iedereen is welkom.
Voor verdere informatie: www.
trefpuntcafe.nl

Laatste kans: outlet
galakleding bij Oude Slot
Heemstede - Bent u op zoek naar een prachtige, stijlvolle
avondjurk, een mooie smoking, een jacquet voor de feestdagen of anderen feestelijke gelegenheden? Kom dan op zaterdag 8 december naar Het Oude Slot in Heemstede. Op
deze dag kunt u stijlvolle galakleding tegen zeer aantrekkelijke prijzen aanschaffen. De exclusieve collectie bestaat uit
bijzondere avondjurken in de maten 36 tot en met 54, damesblouses, pantalons, smokings en jacquets. Tevens kunt u
mooie, bijbehorende accessoires zoals manchetknopen, dassen, overhemden, boa’s, handschoenen en hoeden aanschaffen.De outlet is geopend van 11.00 - 16.00 uur op het Oude
Slot te Heemstede aan de Ringvaartlaan. Prijzen: Galajurken
vanaf 100,00 euro, smokings 175,00 euro en jacquets 225,00
euro. U kunt parkeren op het parkeerterrein van Het Oude
Slot aan de Ringvaartlaan. Contante betaling is gewenst.
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Wedstrijdbad Groenendaal
wordt tijdelijk gesloten
Heemstede - Op last van het bestuur van de provincie Noord-Holland dienen de vloer van het wedstrijdbad en de vloer en de wanden van de hot whirlpool vernieuwd te worden, omdat er enigermate
gevaar zou kunnen bestaan voor zwemmers. Hierbij dient gedacht
te worden aan lichte verwonding als gevolg van enkele gebroken
tegels met scherpe randen en uitgesleten voegwerk. De provincie
neemt overigens geen genoegen met een gedeeltelijke reparatie
van de vloer. De veiligheid van de bezoekers gaat boven alles. Op 21
december wordt het bad leegepompt. Van 24 december tot en met
6 januari moet de bestaande vloer drogen en wordt de verlichting
vernieuwd. Van 7 tot en met 12 januari worden nieuwe vloertegels
aangebracht en van 13 tot en met 18 januari is er een periode die
wordt gebruikt om de nieuwe vloer te laten uitharden. Ook wordt de
whirlpool betegeld. Van 18 tot en met 21 januari ten slotte, wordt het
bad weer gevuld en op temperatuur gebracht.
Uiteraard geeft de sluiting van het bad veel ongemak ondanks het
feit dat de sluiting deels in de periode van de feestdagen is gepland.
Het golfslagbad blijft echter gewoon open.

“In Bennebroek gebeurt niets”

Burgemeesters onder elkaar
Heemstede/Bennebroek - “In Bennebroek gebeurt niets.”
Met deze uitspraak liet burgemeester Van Leeuwen van
Bennebroek de bezoekers vorige week woensdagmiddag
van de ondernemersbijeenkomst van Meerbusiness zich
even achter de oren krabben. Meerbusiness, een belangengroep van ondernemers uit de regio, organiseerde een
bijeenkomst met zeven burgemeesters uit de regio. Dit om
eens wat knelpunten met hen door te nemen.
De inleiding door de hoofdredacteur van het Haarlems Dagblad, Jan Geert Majoor, gaf direct al een aardige inkijk in
de wijze waarop burgemeesters hun stad of dorp zelf zien.
Burgemeester Heeremans van
Heemstede vond Heemstede
een dorp met stadse allure en
heel veel groen. Zij wil graag
samenwerken met andere gemeenten maar dat moet wel een
doel dienen, samenwerken om
het samenwerken wees zij af.
Van Leeuwen van Bennebroek
vond dat er niets gebeurde in
zijn dorp en daar was iedereen
in Bennebroek gelukkig mee.
“Ons grootste probleem zijn de
twee doorgaande wegen die
het dorp doorsnijden. Wij lenen
vaak beleid uit de prullenbak
van andere gemeenten”, biechtte hij op.
Bloemendaal zelfstandig blijven
Wim de Gelder van Bloemendaal was blij dat er al een eeuw
of langer weinig veranderd was
in zijn dorp en is van mening dat
er in Bloemendaal alleen iets
veranderd kan worden als daar
draagvlak voor is onder de bevolking. “Bloemendaal wil zelfstandig blijven en met ons kernenbeleid gaat het uitstekend. Wel
helpen wij graag gemeenten die
te zwak zijn om zelfstandig te
blijven, zoals recent met Bennebroek gebeurde.”
Remmers In Vaste Dienst
Wethouder Tates van Zandvoort verving zijn burgemeester
en trachtte Zandvoort te ‘verkopen’ aan de ondernemers. “Met
de trein ben je in 30 minuten op

Schiphol en Amsterdam, waarom vestigen niet meer ondernemers zich in ons dorp? Zandvoort is jarenlang verwaarloosd,
maar er wordt nu hard gewerkt
om de achterstand in te lopen.
De files naar Zandvoort komen
maar een paar maal per jaar
voor, dus waarom maakt iedereen zich nu zo druk om de bereikbaarheid, daar is niets mis
mee. Wij ontvangen al bijna
honderd jaar vier miljoen bezoekers en dat getal blijft constant.” De vertegenwoordiger
van de Kamer van Koophandel
vroeg om meer slagkracht van
de regiogemeenten. Hij kreeg
als antwoord dat er meer was
dan economie alleen. Moet de
haven van Amsterdam wel uitbreiden richting Haarlem? “Laten wij Schiphol houden in onze regio en de havenactiviteiten
overdoen aan Rotterdam. Met
de nieuwe tweede Maasvlakte
ontstaat daar veel extra ruimte
voor economische groei.” Wethouder Van de Stadt, die burgemeester Heeremans bijstond
tijdens deze middag, wees op

het feit dat een breed genomen besluit door enkele individuen jaren kan worden getraineerd, zelfs tot de Hoge Raad
aan toe. Dat maakt het werken
steeds lastiger. Dit ontlokte de
vertegenwoordiger uit de Haarlemmermeer de opmerking dat
zij dit RIVD’ers noemen of wel
Remmers In Vaste Dienst.
Gemeentelijke fusies
Een vraag over de wenselijkheid van schaalvergroting van
de regiogemeenten, fusies dus,
zijn de burgemeesters helder.
Haarlem vond zichzelf groot genoeg en is niet uit op vergroting.
Wel wees burgemeester Bernt
Schneiders van Haarlem op het
feit, dat een omvang van 70.000
inwoners gewenst is een voor
zelfstandige gemeente. Hoofddorp sloot zich bij Haarlem aan
en vond het wel goed zo. Bloemendaal ziet geen voordelen
en blijft graag zelfstandig. Van
de Stadt is tegen een fusie en
is tevreden over de huidige samenwerking in de regio. “Laat
de Provincie meer het voortouw
nemen bij ingewikkelde zaken
zoals de oost-west verbinding.
Mocht ooit de verkeerslast bij
Heemstede komen te liggen,
dan zullen wij die dragen”, verklaarde hij. Zandvoort is tevreden over de samenwerking en
gaat graag zelfstandig verder.
Eric van Westerloo

Kansen zagen de betrokken burgemeesters op het punt
van het toerisme. Haarlem staat op de 5e plaats van
meest bezochte steden in Nederland en dat kan nog veel
beter. Er is behoefte aan 15.000 extra bedden in Amsterdam en omgeving. Die bedden kunnen net zo goed in
onze regio worden bijgebouwd, dat zou het toerisme en
daarmee de bedrijvigheid enorm stimuleren. Helaas was
de groep burgemeesters groot en de tijd veel te kort om
langdurig diep in te gaan op alle vraagstukken die de
ondernemers bezighouden. Het initiatief om dit te organiseren was goed en in een wat gewijzigde opzet zeker
voor herhaling vatbaar.
Eric van Westerloo

Trouwe huurders op de koffie bij Elan Wonen

50 Jaar in dezelfde woning!
Heemstede - Vorige week kwamen 11 huurders uit Haarlem
en Heemstede op de koffie bij woning-corporatie Elan Wonen.
Het was vijftig jaar geleden dat deze mensen de woning betrokken waarin zij tot op de dag van vandaag nog wonen. In
totaal vieren 24 huurders in 2007 hun 50-jarig huurderschap.
“Elan Wonen is blij met trouwe
huurders” zei Grischa Lowinsky in zijn toespraak. “In buurten
waar weinig mensen verhuizen,
is meer saamhorigheid. Misschien bent u het zich niet bewust, maar uw trouw heeft een
positief effect op de leefbaar-

we samen als gezin. Toen we
nog drie kinderen kregen werd
het huis eigenlijk te klein, maar
we wilden niet weg. Het is nog
steeds een prachtig huis.”
Een van de eerste bewoners
in de Goeman Borgesiusstraat
in Heemstede was Toos Prijde.

heid in uw buurt. U geeft om uw
buurt en ik hoop dat wij voor u
als klant voldoende kunnen betekenen.”
De stemming zat er meteen
goed in, toen Lowinsky in zijn
welkomstwoord terugblikte op
1957. Het jaar van het vierde kabinet Drees, het begin van de
AOW en het einde van de Blauwe Tram tussen AmsterdamHaarlem-Zandvoort.

“Eindelijk een huis voor onszelf,
na tien jaar inwonen bij de overburen van mijn ouders. Ik weet
nog dat ze twee huizen verderop een televisie kregen. Onze
twee kinderen mochten af en
toe komen kijken.
Tiny en Dick Jorden kregen een
woning in Tuindorp Haarlem
vanwege Tiny’s astma. “Duingrond was beter voor me dan
de natte veengrond in de stad.
Toch was ons huis erg vochtig, maar het vocht verdween
toen wij onze oliekachel vervingen voor centrale verwarming
op gas. Dick: “Er woonden toen
veel ouderen en wij hielpen hen
met van alles. Nu zijn wij zelf de
oudsten en helpen de jonderen
ons. Daarom is het wonen in
Tuindorp nog steeds fijn.”

Herinneringen
Coby Smit was dolblij toen zij
met haar man en twee kinderen verhuisden naar het nieuwe
huis aan de Van Beresteynstraat
in Haarlem. “Ik woonde daarvoor
met één kind bij mijn ouders en
mijn man met één kind bij zijn
ouders. Voor het eerst woonden
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Recensie

Het smaakt nog lekkerder dan het ruikt.

Swingend en vol overgave, Gé Titulaer.

Trio Johan Clement en Gé Titulaer zorgen voor een fijne muziekavond.

Spaanse hapjes en swingende
muziek in het ‘Het Oude Slot’
Heemstede - Bij mijn eerste
optreden als recensent viel ik
gelijk met mijn neus in de tapas.
In het Oude Slot ging namelijk
op 28 november aan het concert van het trio Johan Clement,
met als gastzanger Gé Titulaer,
een uitgebreid en smakelijk tapas-buffet vooraf. Het Trio Johan
Clement, met op drums Frits
Landesbergen, ook vermaard
als vibrafonist, Eric Timmermans
op contrabas en uiteraard Johan Clement zelf op piano, behoort al weer enige tijd tot één
van de betere jazztrio’s van Nederland. Zoals zij ook in theater
De Krocht in Zandvoort met wisselende gasten optreden deden
zij dat nu in het Oude Slot. Het
duurt nog even, maar ik attendeer u erop dat het Trio Johan
Clement op 25 maart 2008 weer
verschijnt in het Oude Slot met
dan Hermine Deurloo als gast,
virtuoos bespeler van de chromatische mondharmonica.
Een gelouterd artiest
Deze keer was echter Gé Titulaer
aan de beurt. Hoewel qua bekendheid allang ingehaald door
zijn zoon en Idols-idool Boris, is
Gé natuurlijk een uitmuntend
vocalist en sympathiek performer. Begin jaren 70 leidde hij de
popgroep Pat Cool, om vrij snel
daarna zijn eigen pad te gaan,
wat in 1980 het met een Edison

bekroonde album ‘what’s new’
opleverde. Daarna trad hij overal op, in het buitenland vaak met
de voor Engelstaligen makkelijker uit te spreken artiestennaam
‘Jeffrey Garth’. Nadat het trio het
concert met een eigen compositie had geopend, nam Gé onberispelijk in pak gestoken het
heft over. Het trio werd soms gepijnigd met voor hen minder bekende stukken, hetgeen bleek
uit gestoei met partituren, tot
hilariteit van de band zelf. Frits
Landesbergen dreigde zelfs,
met een pak papier in de hand,
gedichten te gaan voorlezen.
Aan de muziek was het zeker
niet te horen, een keur aan bekende en minder bekende stukken passeerde soepel de revue,
variërend van jazztraditionals als
de Jobim-bossa ‘no more blues’
(chega de saudade), ‘I got a name’, ‘this masquerade’ van Leon
Russell en vooral bekend in de
versie van George Benson, ‘Mr.
Bojangles’ en ook ‘She’s allways
a woman’ van Billy Joel. Gé Titulaer slaagt erin met zijn eigen stemgeluid en enthousiaste
presentatie de muziek naar zijn
hand te zetten en het publiek bij
het optreden te betrekken.
Het Oude Slot
Zo blijkt ook hoe blij we moeten zijn dat we voor intieme luisterconcerten in Heemstede be-

Naam auteur weggevallen
Heemstede - Vorige week heeft in de Heemsteder een bericht
gestaan over het boek ‘Berichten van het front’ - Over leven met
borstkanker. Het boek is geschreven door Claartje Bunnik. Berichten van het front is haar persoonlijk verslag van nare maar
ook vrolijke ervaringen die Claartje ervaren heeft tijdens haar
ziekte. Helaas is in het bericht de naam van de auteur niet genoemd: Claartje Bunnik dus. Het boek is bij elke boekhandel te
bestellen. ISBN 9789059741980.

schikken over een prachtige locatie als het Oude Slot. Niet alleen de zaal is gerieflijk en mooi,
ook het gebouw en de ligging
ervan. Brandende fakkels verlichten sfeervol de brug en de
entree, sinds enige tijd bereikbaar vanaf het parkeerterrein
aan de zijkant. Voor kamermuziek wordt soms uitgeweken
naar De Oude Kerk op het Wilhelminaplein, ook mooi. Kijkt u
voor meer informatie en de programmering bijvoorbeeld eens
op de website: www.podiumoudeslot.nl. Het trio opende na

de pauze wederom instrumentaal, nu op verzoek met een
compositie die in het kader van
een Oscar Peterson-project eerder in het Oude Slot ten gehore werd gebracht: ‘soft winds’.
Er blijkt nog eens duidelijk wat
een fantastische en smaakvolle pianist Johan Clement is. Gé
pakte daarna de draad weer vol
overgave op, en tijdens een Lou
Rawls-medley was aan de bewegende schouders en voeten
goed te zien dat het publiek geconcentreerd luisterde en intens
genoot. ‘Blackbird’ van Lennon

Baklucht

Polonaise

Geen groot nieuws in de media, maar uit betrouwbare bron heb ik vernomen dat peuterspeelplaats ‘t Hoepeltje zich solidair heeft verklaard met de acties van de scholen. Voor welke vorm van protest zal worden gekozen was op
het moment van informatie nog overleg gaande.
De pas opgerichte werkgroep PPHNL (Peuters
Pikken Het Niet Langer) was daar nog niet helemaal uit. In verband met kleine sanitaire problemen worden demonstraties op straat al bij
voorbaat uitgesloten. Dit in tegenstelling tot hun
oudere leerling-collegia die inmiddels met hun
waanzinnige acties geheel Nederland onveilig
maken. Even een klein rekensommetje. We hebben het over de uitbreiding van een het aantal
lesuren naar 1040 uur per jaar. Uitgaande van
44 beschikbare lesweken komt dat neer op nog
geen 24 uur per week of minder dan 5 uur per
dag. En daar raakt dat zooitje ongeregeld overspannen van. Ik begin mij nu pas echt zorgen te
maken over de vergrijzing in dit land. Maar dan
om een heel andere reden: wie moet het geld
voor de oudjes bijeen brengen? Met die mentaliteit als de laatste dagen getoond zijn ze in

en McCartney klonk, volgens
Gé zijn enige hit en in die versie met een solo van jazzgrootheid Toots Thielemans. Het concert eindigde met een heerlijk
‘you are the sunshine of my life’
van Stevie Wonder, waarin alle
bandleden nog eens een keer
alle ruimte kregen om hun kwaliteiten te tonen, en later de toegift ‘Mack the knife’.
Naast het genoemde volgende
concert van het trio Johan Clement met Hermine Deurloo in
maart verdient ook het optreden
op 10 januari a.s. van Mazzeltov
met Rolinha Kross aanbeveling.
Dan kunnen we in het Oude Slot
een gerenommeerd klezmer-orkest met op het CV een Edisonnominatie en optredens in het
Concertgebouw van Amsterdam zien!
Tom Bak

de toekomst nog niet in staat om hun eigen boterham te verdienen. “Als dit doorgaat hebben
wij geen tijd meer voor buitenschoolse activiteiten”, hoorde ik op TV een overspannen leerlinge lispelen, terwijl er op de achtergrond maatjes
van haar de middenvinger omhoog staken. Waar
die buitenschoolse activiteiten uit bestaan hebben wij al uit de kranten mogen vernemen. Je
binnen de kortst mogelijke tijd klem zuipen. “Je
staat verbaasd van het aantal jongeren dat zich
in het weekend bij de Eerste Hulp vervoegt. Helemaal van de wereld zijn ze dan. “En dan nog
meemaken dat de ouders geïrriteerd zijn omdat
ze een half uur moeten wachten”, hoorde ik van
een arts die gedurende het weekend op die post
hulp had verleend. Maar ik heb wel een plan om
die overlast van kinderen van vaak niet meer dan
14 of 15 jaar aanzienlijk te verminderen. Plemp
die waterkanonnen van de politie eenmalig vol
met breezer en bespuit daar die jongeren met
teveel vrije tijd mee. Kost een paar centen maar
die zijn zo terug verdiend door de politie-inzet
die in aantal terug sterk teruggebracht kan worden tot maximaal twee robuust ogende dienders. Met een goede geluidsinstallatie op het
dak van de begeleidende politieauto moet het
mogelijk zijn om het ‘zatgezopen’ met de geluiden van hun passende muziek in een soort hiphoppolonaise naar het gevang te begeleiden en
ze daar een tijdje vast te houden. En in ieder geval langer dan vijf uur.
Wim Bak
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Ingezonden

Verkeersborden

Oefening baart kunst

Het muzikale elftal van
Marina Tovmasyan.

Pianotalenten Marina Tovmasyan
geven prachtig concert
Heemstede – Mooie maar soms
ook wat haperende pianoklanken kwamen zaterdagmidddag
uit de Pinksterkerk aan de Camplaan. De bovenzaal van het gebouw was goed gevuld met ietwat bezorgd kijkende ouders en
ook wethouder Sjaak Struif had
met zijn echtgenote een plaatsje gevonden om te kijken, maar
meer nog om te luisteren naar
de vorderingen van de leerlingen van de in Heemstede woonachtige pianolerares Marina
Tovmasyan. En dat de uit Armenië afkomstige pianiste niet alleen fabelachtig goed speelt,

maar ook het lesgeven haar
goed afgaat bleek uit de vele
vaak moeilijke muziekstukken
die door de leerlingen ten gehore werden gebracht. Elf vaak
nerveus ogende aankomende
muzieksterren vertolkten zonder bladmuziek stukken van
grotendeels Russische componisten. Na de pauze, waarbij de
jonge musici zich bij een glaasje fris even konden uitleven, was
het tijd voor een samenspel met
de lerares. En dan werd er vaak
gekozen voor wat makkelijker
in het oor liggende melodieën.
Opvallend was de liefdevol-

Verfhandel Ree en de Roos….

Nieuwe winkel: Juul
Heemstede - Twee zielen, één
gedachte. Dat overkwam Jasper
de Zwart en Alexander Mengerink in de zomer van 2007. Beiden zijn enthousiaste ondernemers van respectievelijk Verfhandel Ree en de Roos aan de
Binnenweg in Heemstede. De
één bekend van behang en verf
van topkwaliteit en de ander om
zijn veelomvattende assortiment
kantoorartikelen en luxe schrijfwaren. Beiden op zoek naar een
oplossing. Zoekend naar ruimte in hun winkel en hun assortiment. Bruisend van energie en
zoekend naar meer…. Meer service, meer keuze en meer mogelijkheden. Tot ze elkaar eindelijk
eens rustig spraken onder het
genot van een kop koffie.
Raamdecoratie
Verfhandel Ree zocht een oplossing voor de kunstschilderbenodigdheden en de Roos zocht uitbreiding in het assortiment teken- en kleurmaterialen. De op-

lossing lag voor het oprapen...
Verfhandel Ree zal met ingang
van 1 januari afscheid nemen
van haar klanten op het gebied
van kunstschilderbenodigdheden en deze overdragen aan de
nieuwe winkel JUUL aan de Julianalaan. Juul is een zusterbedrijf van de Roos en zal haar activiteiten starten medio februari
2008 in het pand naast de Roos
waar op dit moment nog Kapsalon Heimann is gevestigd. De
heer Heimann staakt zijn activiteiten omdat voor hem de respectabele leeftijd van zijn pensioen is bereikt. Vanaf januari
2008 zal Verfhandel Ree zijn assortiment gaan uitbreiden met
raamdecoratie! Vroeger moest
raamdecoratie vooral functioneel zijn. Tegenwoordig is dat
zeker niet meer het geval. Integendeel. Raamdecoratie past
daarom perfect bij het assortiment behang en verf! Veelomvattend zal het worden; van gordijnen tot lamellen en alles wat

le wijze waarop Marina Tovmasyan met de talentjes omging en
waarbij het zichtbaar werd hoe
jeugd heel zinvol met vrije tijd
kan omgaan, daarbij gesteund
door de charmante en goedlachse Heemsteedse pianolerares. Een piepend geluid van
het rem – of gaspedaal van het
muziekinstrument was de enige dissonant bij deze prachtige
muziekhappening. Maar dit
werd door de vriend, Michel,
van Marina vakkundig verholpen. Voor herhaling vatbaar.
Informatie: 06-25491054
marina_piano@hotmail.com
er tussenin zit…begin volgend
jaar willen zij u graag adviseren!
Nadruk op leuk
JUUL zal de oplossing bieden
waar de Roos al enige tijd naar
op zoek was. Ruimte en rust in
het assortiment. Geen halve
oplossingen meer maar goede presentaties voor het basisassortiment
kantoorartikelen
en extra ruimte voor de specialisatie op het gebied van luxe
schrijf- en lederwaren. Van paperclip tot Parker en van schaar
tot Succes.
Bij JUUL wordt vooral de nadruk
gelegd op LEUK! Allerlei artikelen die prima kunnen dienen
als cadeau of aansluiten bij uw
hobby op het gebied van kunstschilderen. Schoolartikelen, frisse kleuren en een nieuwe naam
moeten een publiek gaan aanspreken van jong en enthousiast
tot creatief en kunstzinnig.
Bekende merken als Talens, Caran d’Ache, Galeria en Faber
Castell zullen bij JUUL in een
kleurrijk assortiment worden samengebracht. Van canvasdoek
tot schildersezel en van aquarel
tot olieverf. Binnenkort aan de
Julianalaan in Heemstede….

Op nog geen 60 meter lengte Valkenburgerlaan in Heemstede zorgen verkeersborden
voor chaotische toestanden. Gevolg: enorme schade aan auto’s en persoonlijk
leed. Borden staan gericht
naar de huizen, anderen worden over elkaar gezet maar de
grote boosdoener is wel een
paal op 20 cm afstand van een
druk bezochte parkeerplaats.
Al drie maanden lang rijden
parkeerders daarop hun portieren aan diggelen. Menigmaal is de paal met bord en
al uit woede de grond uitgerukt en op straat gesmeten.
Na dagen op de grond zwerven plaatste de gemeente het
bord weer op dezelfde plaats
overeind. Dit ondanks bezwaren van omwonenden. Nadat
er zaterdagavond 1 december
een bejaarde bewoner ten val
kwam met ernstige verwondingen aan het gelaat, werd
maandagmiddag met spoed
de boosdoener verwijderd.
Schadeclaims zijn reeds ingediend. De gemeente blijft
het antwoord schuldig op een

chaos

brief van 15 augustus 2007
waarin omwonenden bezwaar
maken tegen het feit dat de
politie bekeuringen uitschrijft
aan parkeerders op de openbare weg voor het pand Lentelaan 2. Normaal dient de
gemeente antwoord te geven
binnen 6 weken. De vraag is
of de ambtenaren verkeerszaken van de gemeente mogelijk
doof en blind zijn.
J.C.M. Sijm, Valkenburgerlaan 42 Heemstede

Ondanks storm en regen
mooi resultaat Kon. HFC
Regio - Het was bar en boos afgelopen zondag aan de Spanjaardslaan, waar de Kon. HFC
moest aantreden tegen Fortuna
Wormerveer. Storm en een striemende regen maakte het de toeschouwers en spelers niet echt
plezierig. Er werd op het kunstgras gespeeld, omdat zelfs het
nieuw aangelegde hoofdveld de
enorme hoeveelheid neerslag
niet kon verwerken. Voor beide
teams was het even wennen aan
de omstandigheden, maar HFC
had het juiste ritme snel te pakken. Coach René Anneese had
zijn ploeg goed voorbereid en
met een grote portie werklust
werd de strijd met de elementen
en Fotruna aangegaan. Na 10
minuten was het Joost Cornelissen die de bal aan de verkeerde kant van de paal schoot gevolgd door een geplaatste vrije
trap van Wesley Kamerbeek die
net geen doel trof. Beide spelers waren ook betrokken bij het
eerste doelpunt van HFC, waarbij Cornelissen, Kamerbeek bediende en deze laatste het feilloos afmaakte. Fortuna kreeg
opeenvolgende corners te nemen die toch enig gevaar stichtte in de verdediging van HFC.
De regelmatig goed opkomende verdediger Hernan Noorman
speelde de bal perfect op Joost
Cornelissen. Hij bediende wederom Kamerbeek die met een
gericht schot de 2-0 liet aantekenen. Fortuna kon hier weinig
tegenover stellen, temeer daar

de voorhoede niet bleek te beschikken over voldoende kwaliteit om de luttele kansen te benutten. Het was Renee Reijenga
die uit een schitterend genomen
vrije trap, kort voor rust, Fortuna
terugbracht in de wedstrijd.
Valreep
Met de storm tegen vreesden
de toeschouwers een moeilijke
tweede helft voor HFC, maar zoals zo vaak voetbalt het met de
wind tegen gemakkelijker. HFC
behield dan ook het beste van
het spel en maakte listig gebruik
van de ruimte die Fortuna hen
bood. Er deden zich voldoende
kansen voor maar de buitenspelval werkte goed bij Fortuna en ook de keeper redde tot
tweemaal toe. Het duurde tot
de 80e minuut voordat het volgende HFC doelpunt tot stand
kwam. Cornelissen betrok Hans
Van Laar bij de aanval en van
Laar speelde de bal op het juiste moment in op Pascal Averdijk,
die het derde doelpunt liet aantekenen. De voor Averdijk ingevallen spits, Bas Lindenhovius, brak door de verdediging en
kreeg alle kans te scoren, maar
de storm haalde alle snelheid uit
zijn actie. Op de valreep was het
Bart Nelis die het moegestreden
Fortuna de genadeslag gaf en
met een knap schot de 4-1 op
het scorebord zette. HFC staat
na deze overwinning nu aan kop
van de 3e klasse B.
Eric van Westerloo
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Voetbalverslag

VEW verstevigt
koppositie
Heemstede - Zaterdag 8 december ging VEW naar Amsterdam waar VVGA de tegenstander was. Voor de wedstrijd waren er nog de nodige problemen met de personele bezetting:
Michiel Dekker- nog te geblesseerd- Ronald Gilden-(foto) vader geworden van een tweeling en Sven van Bohemen- ziek.

Foto: Leyduin door Jos Teeuwisse

Excursie naar landgoederen

Bosuilen luisteren
in het donker

Heemstede - Op dinsdag 11 december van 19.00 tot ca. 20.30
uur organiseert Landschap Noord-Holland een bosuilenexcursie. U loopt samen met een gids in het donker over de
landgoederen Leyduin, Vinkenduin en Oud-Woestduin.
Bosuilen zijn bijzondere vogels; ze hebben een grote kop die 270
graden kan draaien, een korte hals en ze jagen in het donker. Bovendien vliegen ze geruisloos en broeden ze graag in holtes van
oude bomen. In de wintermaanden laat de bosuil zijn aanwezigheid
duidelijk blijken door de baltsroep. Het mannetje maakt dan het bekende onheilspellende uilengeluid. Deze vogel blijft het hele jaar
dichtbij zijn gebied en vormt een paartje voor het leven. Op de Landgoederen broeden zo’n zes paar bosuilen.
Aanmelden is verplicht en kan bij de InformatieWinkel van Landschap Noord-Holland, tel. 0251-362 762. De kosten bedragen 3,50
euro, beschermers van Landschap Noord-Holland betalen 2,50 euro
en kinderen tot 12 jaar 1,20 euro. Startpunt is het informatiecentrum
Kakelye bij de parkeerplaats aan de Manpadslaan 1 tussen Heemstede en Vogelenzang. Leyduin ligt ten zuiden van Station Heemstede, langs de Leidsevaart.
Meer informatie op www.landschapnoordholland.nl. Alle buitenactiviteiten in Noord-Holland staan op www.natuurwegwijzer.nl.

VEW startte fanatiek en in de
14de minuuut was er al succes.
Een voorzet van Martijn Roozen
werd bij de tweede paal afgemaakt door Bouk Beliën 0-1.Na
twee minuten was het al weer 02: een combinatie tussen Roozen en van’t Sant werd keurig
afgerond door Maarten Veenhof. Laatst genoemde scoorde
na een half uur ook de 0-3 en
de wedstrijd leek beslist. Roozen
viel nog geblesseerd uit en werd
vervangen door Paul van Marsbergen.
Na de thee een aanvallender
VVGA wat resulteerde in een
penalty die,onder Michael van
Gennip door, werd benut. Vijf
minuten later was de spanning
terug want VVGA scoorde op
fraaie wijze 2-3.VEW kreeg nog
twee kansen maar die werden
niet benut. Met nog 10 minuten
op de klok werd Remco Neerken
gewisseld voor Joran Tienpont.

Er kwam geen verandering meer
in de stand. Tegen het einde van
de strijd kreeg van’t Sant nog
geel. De concurentie verspeelde hier en daar wat punten dus
VEW staat stevig boven aan.
Programma zaterdag:
VEW-1- RCH-1
VEW-2- V’dam-7
Bl’ daal-2- VEW-3
VEW-4- AMVJ-5
Bl’daal-3- VEW-5
VEW-vet- Schoten-vet
VEW-b- Onze Gez.-b
THB-c- VEW-c
VEW-d- KHFC-d
VEW-e1- Hoofddorp-e
KHFC-e- VEW-e2
DSS-e- VEW-e3
Schoten-f- VEW-f1
O.G.-f- VEW-f2
VEW-f3- SIZO-f

14.30 uur
12.15 uur
14.30 uur
12.15 uur
14.30 uur
14.30 uur
10.30 uur
12.15 uur
10.30 uur
09.30 uur
10.00 uur
09.45 uur
10.30 uur
09.30 uur
09.30 uur

Activiteiten
Vrijdag 30 november organiseerde VEW ism wijnkoperij VINI-

TES, Kenaupark in Haarlem voor
de derde keer een wijnproeverij.
Zo’n zestig liefhebbers genoten
van de uitleg van Eddie Boer en
de smaak van negen verschillende Italiaanse wijnen. De overige december activiteiten: 8 december- kerststukjes maken olv
Martin Schoone. Opgeven wenselijk ivm de aanschaf van het
materiaal. Kosten: afhankelijk
van het materiaal. 14 december:
Derde ronde Klaverjas competitie- Aanvang 20.00 uur. 15 december: jeugdigen - van 18.3020.00 uur. Plankjes per stuk 0.50
euro. Kerstkien- aanvang 20.00
uur. Grote loterij met mooie prijzen. 31 december: het beroemde Oliebollentoernooi.De Groenendaalhal is die dag van VEW.
De MINI’s en F-junioren beginnen om 09.30 uur. De B-junioren
sluiten de rij. Vrijdag 4 januari:
Nieuwjaars-receptie- clubhuis
VEW aanvang 20.15 uur.

Bibliofiele bleeker editie in Blokker Boekhandel

Slauerhoff en Heemstede
Heemstede - In zijn laatste levensfase verbleef
arts en dichter Jan Jacob Slauerhoff (1898 – 1936)
een aantal malen in Heemstede. Aan die weinig
bekende episode wordt in een bijzondere ’Bleeker editie’ nader aandacht besteed. De historicus
Wouter Hugenholtz schetst de band van Slauerhoff met Heemstede . De graficus Willem Snitker
verluchtte deze editie met een viertal originele

houtsneden. Het eerste exemplaar van deze bibliofiele editie wordt op zondagmiddag 16 december
in Blokker Boekhandel aan de Binnenweg aangeboden aan de Heemsteedse burgemeester Marianne Heeremans. Voorintekening is mogelijk. Na
de presentatie zullen auteur en graficus de editie
die slechts 35 exemplaren omvat desgewenst signeren. De editie kost 75 euro.

Fakkelwake Amnesty Nostalgische voorstelling met de
Toverlantaarn

Heemstede - Amnesty International viert maandag 10
december de Dag van de Mensenrechten. Het is dan 59
jaar geleden dat de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens werd aangenomen.

Belangstellenden kunnen die dag een petitie ondertekenen tijdens de fakkelwake in de Binnenweg van 15.30 tot 17.30 uur.
Er is ook een mogelijkheid de petitie te ondertekenen in de bibliotheek, tussen 14.00 en 21.00 uur. Burgemeester mevrouw
Heeremans zal om 14.00 de start van de actie verrichten.
De handtekeningen gaan naar Irak waar de 25-jarige Samar
Saad Abdullah ter dood is veroordeeld omdat zij wordt verdacht van medeplichtigheid bij moord op een familielid. Zij
geeft aan te zijn gemarteld in de gevangenis en heeft om deze martelingen te stoppen een bekentenis getekend, op basis
hiervan werd zij veroordeeld. Volgens de internationale standaard mogen verklaringen verkregen door marteling niet als
bewijs worden gebruikt.
Amnesty wil een eerlijk proces en een onderzoek naar de
moord en vraagt de regering van Irak om het doodstrafvonnis
niet uit te voeren.

Heemstede - Wie heeft er niet ooit van
zijn opa of oma van gehoord: een soort
diavoorstelling met de toverlantaarn. De
toverlantaarn is al 300 jaar oud en wordt
tegenwoordig weer gebruikt om voorstellingen te geven. Daan Buddingh en Ankie
Menger, twee lantaarnisten uit Haarlem,
presenteren een nostalgisch familie-programma met hun grote Engelse toverlantaarn. Zo rond 1895 werd deze lantaarn in
ons land gebruikt op kermissen, in het onderwijs of in kerken en zondagsscholen. In
die tijd was er nog geen televisie of film en
brachten de platen van de toverlantaarn andere
landen en volkeren, reizen, verhalen e.d. dichtbij.
In het programma van vanmiddag zullen traditionele verhalen aan bod komen zoals: het Kerstverhaal, A Christmas Carol van Dickens, sprookjes en
komische verhalen als de Gelaarsde Kat, het ver-

haal van de Drie Biggetjes en
minder bekende sprookjes. De
lantaarnisten gebruiken daarvoor beweegbare glazen platen met afbeeldingen, overvloeiers en andere trucages.
De voorstelling is voor jong en
oud. U kunt alleen komen of
met kinderen vanaf 7 jaar om
samen te genieten van beelden uit het verleden door deze prachtige platen. De Toverlantaarn-voorstelling is in de
Princehof, Glipperweg 57, Hoek
Prinsenlaan, Heemstede op zondag 16 december,
aanvang: 14.00 uur. Kaartverkoop bij Casca in de
Luifel, Herenweg 96, Heemstede. Entree: kinderen 7,- euro, volwassenen 9,- euro. Reserveren is
noodzakelijk en kan bij de receptie van de Luifel
of telefonisch: (023) 548 38 28 keuze 1.

pagina 16

de Heemsteder - 5 december 2007

Dirigentstokje KNA in
andere handen gegeven
Bennebroek - Op 27 oktober jl. werd tijdens de jaarpresentatie van Muziekvereniging Kunst Na Arbeid het dirigentenstokje overgedragen aan Lorenzo. De heer Wolfs had na 16 jaar
trouwe dienst te kennen gegeven, dat hij wilde stoppen met
dirigeren en dat hij alleen nog de leerlingen wilde lesgeven.
Muziekvereniging Kunst na Arbeid is heel blij met de komst
van haar nieuwe dirigent, Lorenzo. Tijdens de jaarpresentatie
werd hij voorgesteld aan het publiek en men kon zien en horen,
wat hij in korte tijd samen met
de Meerklankband had bereikt.
De band bracht nummers ten
gehore uit de 3 grote musicals
Fame, Tarzan en Doe Maar. Een
wervelend optreden met heel
andere muziek en van een heel
ander kaliber dan men normaal
op straat te horen krijgt.

40-jarig toneeljubileum

Fotograaf: Dorst: Ben van Duin

Elsje de Wijn Toneelgroep
Dorst speelt Drang
Heemstede - Na het succes
van hun eerste productie Dorst,
laaien hartstocht en passie ook
in Drang weer hoog op. In deze hilarische tragi-komedie van
Tjeerd Bischoff staat het verlangen om te zorgen en voort te leven via een kind centraal.
Maar vooral ook gaat het over
de last om voor een ander verantwoordelijk te zijn. Wat als de
verloren zoon plotseling voor je
neus staat?
Daar waar het programma
Spoorloos ophoudt, begint
Drang. Een confrontatie waarbij

goede bedoelingen botsen met
eigenbelang en hebzucht. Met
veel dwaasheid en onmacht en
ondanks de grimmigheid, toch
veel liefde. Drang gaat over gedrag waar we geen vat op hebben.
In de regie van Porgy Franssen
spelen twee van de beste comediennes van ons land – Trudy
de Jong en Elsje de Wijn – samen met Theo de Groot en Ruben Brinkman deze regelrechte
aanrader. De rol van De Verloren Zoon wordt gespeeld door
de jonge talentvolle acteur Ru-

Vrijwilligers vacature top 3
Heemstede - Steunpunt Vrijwilligerswerk Heemstede publiceert
haar vacature Top 3. Staat er een leuke functie voor u tussen,
neem dan contact op met José van Duin of Cilia Bouwman (023 5483828) of kijk op www.vrijwilligerswerkheemstede.nl.
Sportief type, voetbalfan?
Voetbalvereniging VEW is op zoek naar een secretaris (duo-functie), een penningmeester (duo-functie) en een medewerker voor
barwerkzaamheden. VEW is een kleine en gezellige vereniging.
Naast het voetbal (junioren en senioren, competitie op zaterdag)
zijn er ook veel gezelligheidsactiviteiten voor jong en oud.
Dol op tieners?
Tienercafe Blue Moon zoekt vrijwilligers. Blue Moon is een soort
huiskamer waar tieners elkaar na schooltijd kunnen ontmoeten.
Elke maandag, dinsdag en donderdag van 15.00 - 17.30 uur is het
tienercafe open. Op deze middagen kunnen tieners van 10 t/m
14 jaar komen en gaan wanneer ze willen. Je bent op zo’n middag het aanspreekpunt voor de tieners en je zorgt dat ze op een
gezellige en veilige manier aanwezig kunnen zijn.
Is dansen uw hobby?
Stichting de Baan zoekt vrijwilligers voor het begeleiden van
mensen met een verstandelijke beperking bij het volksdansen.
Hou je van volksdansen en heb je affiniteit met mensen met een
verstandelijke beperking, kom dan eens kennis maken. Iedere
donderdagavond wordt er gedanst van 19.00 - 21.00 uur.

ben Brinkman. Ruben speelde
in Londen´s West End de rol van
Vincent van Gogh.
Wanneer?
Zondag 16 december is de voorstelling te zien in Theater de
Luifel, Herenweg 96 in Heemstede. Aanvang: 20.15 uur. De
entree is 17,50 euro. CJP/65+
16,50 euro.
Kaartverkoop van maandag t/m
vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur en
45 minuten voor aanvang. Telefonisch reserveren via theaterlijn: (023) 548 38 38.

Ouderen aan
het kerstmaal

Heemstede - Een jaarlijks
terugkerende traditie is het
Kerstdiner bij Stichting Welzijn Ouderen aan de Lieven
de Keylaan 24 in Heemstede.
De koks doen hun uiterste best
om u ook dit jaar weer te verrassen met een feestelijke maaltijd.
De gastvrouwen van WOH heten u van harte welkom op dinsdag 18 december 2007 om 13.00
uur voor het Kerstdiner.
De kosten bedragen 18,-- euro per persoon Vanaf dinsdag
28 november kunt u een maaltijdbon kopen bij de receptie
van Stichting Welzijn Ouderen
Heemstede op maandag t/m
donderdag van 09.00-17.00 uur
en op vrijdag van 09.00-13.00
uur. Telefoon 023-528 85 10. U
kunt zich tot 1 week van tevoren
opgeven. Zodra u heeft betaald
is uw inschrijving definitief.

Lorenzo is een echte beroepsmuzikant. Hij volgde een opleiding aan het conservatorium
met de trompet als hoofd instrument. Thans, zeven jaar na afstuderen, rond hij zijn studie af
met een masterclass in de jazz.
Wekelijks is de dirigent van KNA
te horen bij de musical Hair.
Daarnaast doet hij de begeleiding van nog twee muziekbands
en een dweilorkest. Tussentijds
schrijft en bewerkt hij muziek.
Lorenzo is de uitdaging aangegaan om komend jaar 6 nieuwe stukken te gaan bewerken
en in te studeren met de Meerklankband. Verder streven hij en
KNA er naar om de band zowel
op muzikaal niveau als qua ledenaantal te laten groeien. Voor
een instructeur/dirigent van zijn
niveau geeft het natuurlijk heel
veel voldoening, om aan een
grote enthousiaste groep les te

geven en om met een dergelijke
groep kwalitatief steeds een niveau verder te komen. Op maandagavond staat Lorenzo voor de
band en op dinsdagavond geeft
hij les aan de koperblazers, zowel privé- als groepslessen.
Tal van instrumenten
Vanaf januari starten de repetities weer. Bij KNA wordt er door
zeer ervaren instructeurs lesgegeven voor de volgende instrumenten: Trompet, bugel, cornet,
euphonium, tuba, (alt-, tenor, barriton-) saxofoon, klarinet,
dwarsfluit(piccolo), blokfluit, marimba, bekkens, snare trommel,
drumstel en gitaar(akoestisch).
Er is nog plaats voor zowel jonge, oudere, enthousiaste en beginnende muzikanten. Ervaren
muzikanten die KNA en Lorenzo willen steunen in hun streven,
zijn ook van harte welkom.
De beginnende leden van KNA
krijgen eerst privéles en als er
voldoende kennis is opgedaan
en ze hebben hun certificaat behaald, dan kunnen ze mee gaan
draaien met de band. Mensen
die geïnteresseerd zijn in les van
Lorenzo of van een van de andere ervaren instructeurs, kunnen
zich opgeven bij het secretariaat
van KNA voor een gratis proefles. Contactpersoon is de heer
B. van Heerwaarden, tel. 023584 54 55 Voor meer informatie
kunt u ook kijken op www.knabennebroek.nl

Klankschalenconcert
Heemstede - Hindoes en boeddhisten maken al sinds mensenheugenis gebruik van klank. Tibetaanse klankschalen zijn al honderden
jaren oud. Het werken met deze klanken evenzeer. Zowel als religieus object als op meditatief en geneeskrachtig gebied. Kees Huges, werkzaam als muziektherapeut, werkt al 20 jaar met deze vorm
van concerten en therapieën. Hij schreef ook composities voor orgel
en klankschalen, een schijnbaar onmogelijke combinatie, maar toch
één die zijn uitwerking niet mist.
Deze avond zal Huges dieper ingaan op de bespeling van de schalen, haar oorsprong en therapeutische werking. Naast de demonstratie wordt een concert(je) op de schalen gegeven en voor wie dat
wil kan hij of zij de input van de schalen letterlijk op het lijf voelen.
De vibraties van de diepe klanken worden door elke vezel in het lichaam gevoeld en klinken nog lang na. Een wonderlijke wereld van
klankbeleving die we deze avond mee zullen maken.
De lezing wordt gegeven op donderdag 13 december, aanvang
20.00 uur, bij Casca in de Luifel, Herenweg 96, Heemstede. Entree:
5,- euro. Opgeven kan bij de receptie van de Luifel of telefonisch:
(023) 548 38 28, keuze 1.

Datum benefietconcert
Heemstede - Het benefietconcert in de Oude Kerk Heemstede dat de Rotary Heemstede organiseert voor de hulpmotor
van de side by side fiets van Huize Flora wordt gehouden op
dinsdag 18 december. Dat stond per ongeluk niet vermeld in
het artikel van vorige week.
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Ouderen krijgen bezoek
van kerstengelen
Heemstede - In het kader van
Actie Kerstengel bezoeken
vrijwilligers van Fortis Foundation Nederland in 13 steden, waaronder Heemstede,
circa 500 eenzame ouderen
om hen te verblijden met een
kerstboompje. Dit gebeurt op
6 december.
Als ware kerstengelen gaan
zij deze ouderen in kerstsfeer
brengen door samen met hen
het kerstboompje op te tuigen.
De actie is een initiatief van het
Nationaal Fonds Ouderenhulp,
in samenwerking met Fortis
Foundation Nederland en tuincentrumketen GroenRijk.
Maar liefst 200.000 ouderen
brengen de kerstdagen alleen
door. Het Nationaal Fonds Ouderenhulp organiseert daarom
in de feestmaand allerlei activiteiten om een deel van deze
ouderen toch een fijne kerst te
geven. Zo krijgen ruim 1.500 ouderen een gratis kerstdiner aangeboden en heeft het fonds voor
het tweede jaar Actie Kerstengel
geïnitieerd, waarbij eenzame
ouderen worden verrast met een
kerstboompje.
De 20 ouderen uit Heemstede

die in aanmerking komen voor
een kerstboom zijn geselecteerd
door de Stichting Ouderenwerk
en de Zonnebloem.

VEW feestelijk ontvangen
bij Good Night Kidzz
Heemstede - Zaterdag 1 december was het feest bij Good
Night Kidzz, Spaarneweg 16K,
Cruquius. Om 09.00 uur werden
de leiders, ouders en spelers
van VEW-d1 gastvrij ontvangen
door de heren Van der Klaauw
en Van der Wiel. De nieuwe outfit werd officieel overgedragen

aan de spelers. Onder het genot van een fris drankje en een
hapje toonden de trotse spelers
het nieuwe tenue. In de toonzaal
werden foto’s genomen. Het was
een zeer geslaagde ochtend, en
na de het schudden van de handen vertrokken de trotse spelers
en leiders weer richting Heem-

Gezondheidstest in
Nieuw Groenendaal

Heemstede - Healthcenter Spaarneboog in Haarlem en Nieuw
Groenendaal in Heemstede organiseren in samenwerking met
het Servicepaspoort de zogenoemde Health Check. In deze gezondheidstest van 20 minuten controleert een gespecialiseerd verpleegkundige op cholesterol, bloedsuiker, bloeddruk, BMI (gewicht in verhouding tot lengte) en longfunctie. Indien nodig vindt doorverwijzing plaats naar huisarts of
diëtist. De Health Check vindt bij Healthcenter Spaarneboog plaats
op maandag 10 december van 19.00 tot 22.00 uur en op dinsdag 11
december van 09.00 tot 17.00 uur. Adres: Paul Krugerkade 22, Haarlem. Aanmelden kan bij de balie of telefonisch op 023–5 252 010.
Bij Nieuw Groenendaal kan men voor de test terecht op woensdag 19 december van 09.00 tot 17.00 uur. Adres: Sportparklaan 18,
Heemstede. Aanmelden bij de balie of telefonisch: 023–5 280 806.
In alle gevallen is van te voren aanmelden noodzakelijk. De kosten
bedragen 25,- euro. Leden van het Servicepaspoort betalen 15 euro, uitsluitend op vertoon van een geldige ledenpas. Voor informatie
over het Servicepaspoort kan gebeld worden naar 023 – 8 918 440
of kijk op www.servicepaspoort.nl.

Extra surveillance politie
tijdens donkere dagen
In Heemstede krijgen zo’n
twintig ouderen een kerstboompje.

Op de groepsfoto ziet u
1ste rij vlnr Tom Schoone,
Dave Kamsteeg, Thijs Blad,
Lion de Bell, Tom van Houten, Martijn van der Kammen en Dogan Altun. 2de
rij vlnr Jori van de Rijst,
Jerry Romp, Sander Dammers, Koen Blad,
Rick
Schoone en Jesse Wijbenga. 3de rij vlnr de trotse
sponsors Van der Klaauw
en Van der Wiel.
stede. Zaterdag 8 december
wordt de eerste wedstrijd gespeeld in de nieuwe outfit.

Heemstede - De politie Kennemerland zal de komende
weken extra surveillances opzetten die er op gericht zijn
het aantal overvallen op winkels en berovingen zo veel
mogelijk te beperken. De ervaring leert dat in de laatste
maand van het jaar het aantal overvallen op winkels flink
stijgt ten opzichte van het gebruikelijke aantal. Ook zijn er
meer straatroven. Die stijging is verklaarbaar gezien de
Sinterklaas- en kerstinkopen waardoor de kassa’s in winkels beduidend beter gevuld zijn dan normaal.
Om het aantal overvallen en
berovingen zo klein mogelijk
te houden rijdt de politie specifieke surveillance-routes op
bepaalde tijdstippen. Verder
houden ze extra toezicht bij
banken op de tijdstippen dat
daar geld door ondernemers
wordt gestort en stappen ze
af en toe eens winkels binnen
om rond te kijken, een praatje te maken en zichtbaar aanwezig te zijn. Insteek is om te
zorgen dat het publiek zich
veiliger voelt. Ondernemers
wordt aanbevolen de kas regelmatig ‘af te romen’. Indien
de overvaller weet dat er weinig te halen valt zal de neiging
om een winkel te overvallen
kleiner zijn en bij een eventuele overval blijft de schade te-

Hoogsensitieve
kinderen

Regio - De praktijk voor hoogsensitieve kinderen en volwassenen verzorgt een presentatie
over deze gevoelige kinderen op
dinsdagavond 11 december in
het steunpunt voor ouderen aan
de Van Oosten de Bruijnstraat
60 te Haarlem. Deze presen-

vens beperkt. Winkeliers maar
ook winkelend publiek wordt
gevraagd verdachte personen
of voertuigen te signaleren en
door te geven aan de politie. Daarnaast wordt ondernemers aangeraden met minimaal twee personen geld naar
de bank te brengen en dit op
wisselende tijden te doen.
Het aantal overvallen in Nederland is de laatste jaren
sterk terug gelopen. Ook in
de politieregio Kennemerland
was er sprake van een dalende trend. In 2007 echter is het
aantal overvallen ten opzichte
van het jaar ervoor toegenomen. Het aantal is nog aanzienlijk lager dan in 2001 maar
de politie wil een verdere stijging voorkomen.

tatie start om 20.00 uur. Waarom vallen deze kinderen zo op
in school of voelen zij zich onbegrepen? Waarom zijn ze vaak
boos, druk, eenzaam en gedragen zij zich anders dan anderen? De presentatie gaat hier op
in. De toegang bedraagt 5 euro.
Voor inlichtingen en reserveren:
Lucy Geutjes, tel 06-21553424,
mailen naar crystalstar@planet.
nl. Zie ook www.crystalstar.nl
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Activiteiten voor ouderen

De SWOB al in kerstsfeer
Regio - Senioren uit Bennebroek die graag de uitbundige kerstshow in het tuincentrum Overvecht in Lisse willen bekijken, maar
daar geen mogelijkheid voor zien, heeft Stichting Welzijn Ouderen Bennebroek (SWOB) de oplossing. Vrijwilligers van de SWOB
rijden met hun eigen auto naar Lisse en halen u van huis op en
brengen u ook weer terug. U kunt kiezen uit maandag 10 december om 13.30 uur óf dinsdag 11 december om 10.00 uur of 13.30
uur. De kosten zijn 5 euro p.p. Verblijfsduur tuin ca. 1 ½ - 2 uur.
Sport
Op dinsdag 11 december staat Nordic Walking in de duinen op
het programma. Het duinlandschap is ook in de winter de moeite
waard. Reden om in de winter in de duinen te gaan Nordic Walken. Als u de techniek van deze sport beheerst dan bent u van
harte welkom om mee te wandelen met de SWOB-vrijwilligster.
Gestart wordt om 10.00 uur vanaf het Panneland.

Muziek brengt de mensen bij de dichter

Concert van Droomkoor
in de Bavokerk
Heemstede – Op vrijdag 14 en zondag 16 december vinden
Droombeelden concerten plaats in de Bavokerk aan de Herenweg te Heemstede. Beide concerten beginnen om 20.15 uur.
Het is bijna zo ver dat negentig dromen uitkomen. Het begon met fascinatie voor het
onderwerp ‘dromen’ van dirigent Cees Thissen van het
projectkoor Stichting Muziekprojecten Pablo Neruda. Wat
is mijn droom, mijn streven in
mijn leven; welke wensen heb
ik voor mezelf en voor anderen,
voor de wereld? Waar droom ik
van …, dagdromen, wat betekenen ze, wat laten ze me zien?
Kan je dit delen met mensen via
muziek? Het idee was er, het
proces gestart, negentig koorleden werden uitgenodigd teksten te schrijven en ideeën aan
te leveren.
Er werd een inspirerende workshop gehouden met veel praten, mini-concertjes met liedjes van Cees en van een enkel
ingeleverde tekst. Daarna zijn de
dromen gaan stromen. Mooie
ideeën, prachtige teksten van
de koorleden kwamen binnen.
Cees ging aan de slag met dat
wat hij het liefste doet.
Componeren op inspirerende teksten.. .. de tekstschrijver
Andre Rooijmans bewerkte en
schreef een aantal teksten met
als resultaat, ruim twintig liederen van gevoelig en indringend, tot vrolijk en vol humor.
Vanaf april dit jaar is het koor
bezig met het instuderen van
de liederen. Een bijzonder proces. Liederen van je buurman of
buurvrouw die persoonlijke gedachten, dromen, wensen met je
deelt, dat geeft een extra dimensie aan meezingen.

Actueel
Er is een tekst bij over een vluchtverhaal van een Koerdische familie uit Afghanistan, door een
bevriend koorlid opgetekend en
geheel uitgewerkt door Andre
Rooijmans. Een verloren droom,
waarin Anna het verlies van haar
partner beschrijft in een strandwandeling. Haar droomervaring,
waarin zij deel uitmaakt van het
grote geheel; ieder mens verbonden met de totale schepping. De
droom verwijst naar de zingeving
van de dingen, de samenhang
tussen alles en het voorrecht
daar deel van uit te maken.
Ben ik de kiezel langs de weg
Het kleine blaadje aan de heg?
Ben ik een steen hier op het land
Het roze schelpje op het strand?

Adrienne Rijk, beeldend kunstenares, maakte tijdens de repetities intuïtieve schilderingen en
tekeningen, die geprojecteerd
worden en een acteur zal de
teksten verbinden. Uitvoerenden zijn Het dromenprojectkoor,
Het Symfonie Orkest Haerlem
en de solisten Judy Kesnar, alt,
en Paul Herber, bariton. De productie staat onder leiding van
Cees Thissen
Naast de concerten in Heemstede, zijn er uitvoeringen in Amsterdam, op vrijdag 18 en zondag 20 januari 2008, in de Dominicuskerk aan de Spuistraat 123
in Amsterdam.
Kaarten zijn te bestellen op de
voorverkoopadressen in Heemstede bij Blokker Boekhandel op
de Binnenweg 138, in Haarlem
bij Klassika Z Kruisstraat 31 en
in Amsterdam bij Amsterdams
Uitburo, www.aub.nl
Online bestellen via de website
www.neruda.nl. Ook is het mogelijk kaarten direct voor aanvang van de concerten te kopen
aan de ingang van de kerk.
Ton van den Brink

Trefpunt gaat langs oude
Nederlandse dorpskerken
Heemstede - De TrefpuntHeemstede dialezing “Langs oude Nederlandse dorpskerken”
wordt op dinsdagmiddag 11 december gepresenteerd door de
heer K.Maat. U zult genieten
van de schoonheid van de Nederlandse middeleeuwse dorpskerken in het gehele land. De
ligging van de dorpskerk in haar
omgeving en in de vier jaargetijden van het landschap. Zowel
het exterieur, o.a. de bouwstijl

en allerlei uiterlijke bijzonderheden als het interieur met het
beeldhouwwerk, houtsnijwerk
en muurschilderingen zullen
aan de orde komen. Na afloop
van deze lezing zult U overtuigd
zijn dat de Nederlandse middeleeuwse dorpskerk behouden
moet blijven! De Trefpuntmiddag gaat om 14.30 uur van start
in zaal 1 van de Pinksterkerk,
Camplaan 18. Eindtijd ca. 16.45
uur; Entree 2,50 euro.

Cultuur
Tijdens de ‘Koffie Plus’-ochtend op donderdag 13 december
komt u meer te weten over iconen. Een zeer speciale ochtend,
die dit keer gehouden wordt in Huis te Bennebroek aan de Binnenweg 6. U komt in kerstsfeer door het bekijken van en de uitleg over iconen. Iconen zijn van oorsprong religieuze objecten,
meestal op houten panelen geschilderd. Ria Bijnsdorp geeft, aan
de hand van meegebrachte iconen, uitleg over de achtergronden,
de manier van vervaardigen en hoe iconen geschilderd worden.
Aanvang: 10.30 uur, duur ca. 1 ½ uur. Kosten: 2 euro, incl. kofffie of thee. Aanmeldingen of meer informatie bij Stichting Welzijn
Ouderen Bennebroek, Bennebroekerlaan 3a. Tel. 584 53 00 van
maandag t/m vrijdag van 9.00 – 11.30 uur.

Mogelijkheden rond het laatste afscheid

Kinderen en de dood (1)
Verlies in een kinderleven
Bij kinderen denken we aan
spelen, plezier maken, groeien, leren. Maar ook in een
kinderleven komt verdriet
voor door verlies of afscheid.
Ergens tijdens de vakantie
een knuffel laten liggen, een
vriendje dat verhuist, of een
huisdier dat doodgaat. Kinderen kun je de verdrietige
kant van het leven niet besparen. Je kunt ze er beter
vertrouwd mee maken dan
het te verbergen.
Zwijgen over verlies en dood
betekent immers niet dat kinderen niets weten of aanvoelen. Het is een misverstand
te denken dat kinderen zich
niet bezighouden met de
dood. Waarom hen in hun
eentje laten worstelen? Er
gebeurt regelmatig wel iets
waardoor we kinderen langzaamaan vertrouwd kunnen
maken met verlies en zelfs
met de dood.
Vertrouwd raken met de
dood
Elke dag zien kinderen wel
iets dat doodgaat: een verwelkte bloem, een dode mier.
Zo kunnen we hen leren dat
als iets doodgaat het niet
meer kan groeien en bewe-

gen en ook niet meer gaat
leven.
Als kinderen zich realiseren
dat mensen ook dood gaan,
kunnen ze leren dat dood
veroorzaakt wordt door ziekte, ouderdom of een ongeluk.
Oma is dood omdat zij heel
erg oud was. Jeroen omdat
hij al lang ziek was en de
beste dokter hem niet meer
beter kon maken. De papa
van Louis is doodgegaan omdat hij met de auto tegen een
boom reed. Kinderen kunnen ook leren wat er na de
dood gebeurt. Door samen
de hamster of de gevonden
dode vogel te begraven raken kinderen vertrouwd met
het afscheid nemen. Ze leren
de manieren kennen waarop
wij afscheid nemen, rituelen
waarmee je vorm kan geven
aan afscheid en verdriet.
De volgende keer meer over
Kinderen en de dood.

Marry Brokking
van Brokking
en Bokslag
Uitvaartbegeleiding
in Haarlem
Tel. 023-5310238
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Seniorennieuws Bennebroek
Bennebroek - Met deze rubriek wil de Stichting Welzijn
Ouderen Bennebroek (SWOB) de senioren van deze gemeente informeren over de activiteiten en zaken die voor
hen van belang kunnen zijn. U vindt de SWOB aan de
Bennebroekerlaan 3a te Bennebroek. Tel. 023-5845300.
Open: maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 11.30 uur. De
website is: www.welzijnouderenbennebroek.nl.

Iconen

Oneman Show
Howard Komproe in Heemstede
Heemstede - Een nieuwe onemanshow maak je
niet 1, 2, 3. Da’s ’n intens proces, er komt heel wat
bij kijken. Na veel 5en en 6en is het dan toch gelukt! Zonder ge7r en schijnbaar 8eloos neemt Howard je mee naar een andere wereld. Anders maar
toch herkenbaar. Maar no spang, deze goedlachse 9r is de beste gids die je kunt wensen. Dus op
safari door de jungle die we zelf met z’n allen hebben gemaakt. Volg alle instructies te allen tijde op,
en blijf op het pad. In deze vierde theatershow van
Howard Komproe vertelt hij over zijn leven, zijn relaties, het verschil tussen mannen en vrouwen in
velerlei situaties, zijn kinderen, de multiculturele

samenleving, zijn ergernissen en zijn wat treurig
bestaan als gescheiden vader. Hij is een fraai verteller en een komiek van formaat, in zijn verhalen
zal ieder iets herkennen uit het eigen leven.
Wanneer?
Vrijdag 14 december is de voorstelling te zien
in Theater de Luifel, Herenweg 96 in Heemstede. Aanvang: 20.15 uur. De entree is 15,50 euro,
CJP/65+ 14,50 euro. Kaartverkoop van maandag
t/m vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur en 45 minuten
voor aanvang. Telefonisch reserveren via theaterlijn: (023) 548 38 38.
Foto: Ronald Brakel.

Met de Ko-Bus naar de Kerstmarkt
Heemstede - Even genieten van de gezellige
kerstsfeer. Stichting Welzijn Ouderen Heemstede biedt de mogelijkheid aan ouderen om
een bezoek te brengen aan de Kerstmarkt bij
Intratuin, Cruquius.
De Ko-Bus rijdt op woensdag 12 december. Vertrek om 13.00 uur en terug om 16.15 uur.
Men wordt thuis opgehaald en weer terugge-

bracht. De Ko-Bus biedt alleen vervoer, er is dus
geen begeleiding tijdens het bezoek aan de markt
en de rollator moet helaas thuis blijven.
Kosten bedragen 2,50 euro.
Inschrijving bij Stichting Welzijn Ouderen Heemstede, Lieven de Keylaan 24. Geopend op maandag t/m donderdag van 09.00-17.00 uur en op vrijdag van 09.00-13.00 uur. Telefoon 023-528 85 10.

Multiculturele koffieochtend
voor vrouwen

Heemstede - Iedere twee weken is er bij Casca in de Luifel, Herenweg 96, Heemstede een multiculturele ochtend voor buitenlandse vrouwen. Er wordt gezellig met elkaar een kopje koffie gedronken en gepraat. Ervaringen worden uitgewisseld en er is aandacht voor elkaars levensverhalen. Kinderen mogen meekomen. Eén keer per maand hebben deze ochtenden een thema.
Op woensdag 12 december komt Hannie van Osnabruggen praten over gezondheid. Hannie heeft
een internetproject ontwikkeld waarbij anderstaligen kunnen oefenen met de woordenschat en situaties in de Nederlandse gezondheidszorg, ondersteund door interactieve afbeeldingen. Lijkt het
je leuk om samen met de kinderen elkaar te ontmoeten, loop dan eens binnen op woensdagochtend van 9.30 tot 11.00 uur. Kosten: 2,- euro.

Knutselclub: Kerstkaarten maken
Heemstede - Over twee weken is het al Kerst. Tijd dus om kerstkaarten te versturen naar je vriendjes en vriendinnetjes! Iedereen
vindt het leuk om een zelfgemaakte kaart te krijgen. De kinderen
maken van allerlei verschillende materialen kerstkaarten, de mooiste creaties kunnen straks worden verstuurd.
Deze knutselclub is op woensdag 12 december voor jongens en
meisjes van 5-10 jaar van 13.30-15.15 uur bij Casca in het Honk,
Molenwerfslaan 11, Heemstede. Kosten: 3,- euro.
De kinderen s.v.p. vooraf aanmelden: 023-548 38 28 - keuze 1.

Uitverkocht
Heemstede - De voorstelling van Joep Onderdelinden, zondag 9 december
in theater De Luifel is uitverkocht.

Om in de kerstsfeer te komen! Op donderdag 13 december houdt Ria Bijnsdorp een lezing over iconen. Iconen
zijn van oorsprong religieuze voorstellingen meestal op
hout geschilderd. In de oosters-orthodoxe kerk spelen zij
een belangrijke rol. Er zijn nog steeds mensen die iconen
schilderen. Aan de hand van iconen die Ria Bijnsdorp zelf
schilderde, vertelt zij over de achtergronden van iconen
en hoe ze geschilderd worden.
De lezing vindt plaats in Huis te Bennebroek, Binnenweg
6. De SWOB is het bestuur van Huis te Bennebroek erkentelijk dat het voor deze ochtend ruimte én kofﬁe beschikbaar stelt. Aanvang: 10.30 uur, aﬂoop 12.00 uur. Aanmelden bij de SWOB. Kosten: 2 euro p.p.

Kerstactiviteiten

• Kerstshow in tuincentrum Overvecht. Op maandag 10
december om 13.30 uur en op dinsdag 11 december om
10.00 uur of 13.30 uur rijden SWOB-vrijwilligers naar tuincentrum Overvecht. Als u mee wilt om alle kerstversieringen te bekijken en evt. inkopen te doen kunt u zich aanmelden bij de SWOB. De kosten zijn 5 euro p.p. De verblijfsduur in het tuincentrum is ca. 1�-2 uur. Overvecht
heeft beschikking over twee rolstoelen. Wel bijtijds reserveren.
• Kerstavond
Op donderdag 13 december om 20.15 uur geeft het Oratoriumkoor in de Gereformeerde Kerk aan de Akonietenlaan een muziek/theatervoorstelling ‘Het wonder van stille nacht’. Kaarten à 10 euro kunt u kopen bij Bruna en Otja
Harpcentrum. Indien noodzakelijk kan de SWOB voor deze speciale gelegenheid vervoer verzorgen.
• Het SWOB-kerstdiner wordt gehouden op maandag 17
december van 14.00 tot + 17.30 uur in de grote zaal van
Meerleven. Zelfstandig wonende senioren in Bennebroek
kunnen zich tot uiterlijk 10 december opgeven. Kosten:
25 euro incl. 2 drankjes. Eventueel vervoer kunt u aanvragen bij de SWOB.
• Kerstconcert in de Geestgronden. Het duo Satiere zingt
op woensdag 26 december om 15.30 uur in het ziekenhuiskerkje op het terrein van de Geestgronden. De toegang is vrij.
• Lichtjestocht naar Den Ilp en Landsmeer.
Op donderdag 27 december wordt een bustochtje georganiseerd naar Den Ilp en Landsmeer, de dorpen met een
zeer uitbundige kerstverlichting. Vertrek is tussen 16.00
en 16.30 uur. In Den Ilp wordt gepauzeerd voor Hollandse erwtensoep met roggebrood en spek. De kosten zijn �
12,50 incl. de erwtensoep. Senioren die niet zo gemakkelijk de deur meer uit kunnen hebben voorrang. Aanmelden
zo spoedig mogelijk bij de SWOB, tel. 5845300.

Familieﬁlm in Meerleven

Op woensdag 2 januari wordt de ﬁlm ‘Happy Feet’ vertoond. Aanvang ﬁlm 14.30 uur. Entree volwassenen 3,- euro en kinderen 1,- euro. Opgave bij SWOB.

Alzheimer Café

In het Ouderencentrum het Pluspunt, Henri Dunantplein
28 in Hillegom wordt iedere 3e dinsdag van de maand
het Alzheimer Café gehouden. De eerstvolgende bijeenkomst is op dinsdag 18 december. Thema is ‘Op wie kan
ik een beroep doen?’ Inloop vanaf 19.00 uur, het programma start om 19.30 uur. De afsluiting is om 21.00 uur. Toegang gratis.

Openingstijden SWOB

Op maandag 24, donderdag 27, vrijdag 28 en maandag
31 december is het kantoor alleen van 9.00 – 10.00 uur
geopend.
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Opslag in garagebox en schuur van flat

Drie mannen en een vrouw
opgepakt voor illegaal vuurwerk

Helpt u ook mee?

Aan de slag op Eindenhout!

Regio - Het Interregionaal Milieuteam van de
Bovenregionale Recherche Noordwest en Midden Nederland heeft onlangs negen verdachten
aangehouden die zich bezig hielden met de handel in (illegaal) vuurwerk. Daarbij is in totaal 1750
kilo vuurwerk in beslag genomen. De verdachten zijn vier Haarlemmers, een 36-jarige vrouw en
drie mannen van respectievelijk 23, 29 en 42 jaar.
Er zijn zoekingen verricht in auto’s van de verdachten, in een woning aan het Louis Hartzplein,
in een garagebox aan de Jan Sluyterlaan en in een
woning aan de Amsterdamsevaart.
Ook hennep
In de woning aan het Louis Hartzplein lag een kleine hoeveelheid vuurwerk, terwijl bij de woning aan
de Amsterdamsevaart circa 1000 kg illegaal vuurwerk werd aangetroffen. Daarnaast vond de politie in die woning nog een hennepkwekerij. Er zijn
245 plantjes en apparatuur in beslag genomen. De
stroom voor deze kwekerij bleek illegaal te worden
afgetapt. De planten en apparatuur zijn inmiddels

Een muzikaal begin...

vernietigd. De hoofdverdachte van deze handel is
door de rechter-commissaris in bewaring gesteld.
De overige verdachten zijn na verhoor in vrijheid
gesteld.
Verdachten weer vrij
Bij een eerdere vuurwerktransactie zijn de verkoper en de koper van dit vuurwerk aangehouden.
Het gaat om een 22-jarige man uit Obdam en een
31-jarige man uit Heerhugowaard. Verder zijn er
nog drie medeplichtingen aangehouden, mannen
van 22, 28 en 36 jaar uit Heerhugowaard. Bij deze
transactie werd vervolgens in een garagebox circa
600 kg illegaal vuurwerk aangetroffen en in een
schuur in een flatgebouw nog eens 150 kg. Gezien de aangetroffen hoeveelheid vuurwerk en de
gebruikte opslagplaatsen heeft dit tot brand/explosief gevaarlijke situaties geleid. De aangehouden verdachten zijn na verhoor in vrijheid gesteld.
Het onderzoek naar deze illegale vuurwerkhandelaren is deels opgestart naar aanleiding van meldingen via het meldpunt Meld Misdaad Anoniem.

Regio - Mensen die het leuk
vinden om hun handen uit de
mouwen te steken voor de
Haarlemse natuur kunnen hun
hart ophalen. Het IVN ZuidKennemerland organiseert in
samenwerking met Dik Vonk, de
stadsecoloog van de gemeente
Haarlem zaterdag 8 december
een werkdag in het vogelbosje
Eindenhout. Een ruim tweehonderd jaar oud landgoed gelegen
tussen de Haarlemmerhout en
de Leidsevaart in Haarlem.
Bomen van 200 jaar oud
Eindenhout herbergt heel veel
bijzonderheden; meer dan 140
soorten planten waarvan een
tiental uniek voor Haarlem. De
essen en de elzen blijken na onderzoek een leeftijd te hebben
van 200 jaar! En de broedvogelbevolking vertoont overeenkomsten met rivierbegeleidend
ooibos uit Midden-Europa. Een
echt natuurreservaat!
Deelnemers aan deze werkdag
gaan onder begeleiding weer
een oud perceel essen hakhout
afzetten, esdoornboompjes af-

knippen en uitsteken, overwoekerende braamstruiken kortwieken en eeuwenoude (zij)paden
weer in ere herstellen. Al dit
werk is nodig om Eindehout
weer een waar toevluchtsoord
voor vogels en planten te laten
zijn.
Locatie
De groep verzamelt om 9.30
uur op de parkeerplaats naast
de middelbare school Sancta
Maria aan de Van Limburg Stirumstraat. De werkdag duurt tot
15.30 uur. Zorg zelf voor werkkleding en laarzen, koffie/thee
en lunchpakket. Voor begeleiding, gereedschap, werkhandschoenen en een lekkere vlaai
bij de koffie wordt gezorgd. Het
belooft een leuke en gezellige
werkdag te worden.
Informatie en aanmelden bij
Marc van Schie, 023-5351239 of
publiciteit@ivnzk.nl. Aanmelden
verplicht. Dit in verband met de
hoeveelheid gereedschap en
vlaai!
Kijk ook eens op de website
www.ivnzk.nl.

Reveille voor jarig Kinheim!
Regio - Bij Serviceflat Kinheim
aan de Zandvoorter Allee te
Haarlem gingen 26 november de
vlaggen uit. Vervolgens klonk een
reveille door hoornblazers. Kinheim viert deze week haar 40jarig jubileum. De burgemeester van Haarlem, de heer Mr. B.B.
Schneider, woonde de officiële
opening van de feestweek bij. Hij
sprak de trotse bewoners en medewerkers in hartelijke bewoordingen toe. De bewoners maakten een week vol feestelijke activiteiten mee. Het programma
bevatte onder meer een “Tussen Kunst en Kitsch”-achtig onderdeel met medewerking van
De burgemeester van Haarlem
spreekt tijdens de opening van
de feestweek.

het veilinghuis Sotheby. Bewoners van Kinheim konden een
voorwerp uit privé-bezit laten
taxeren. Een delegatie van het
Nederlands Philharmonisch Orkest kwam spelen. En de actri-

ce Nel Kars presenteerde haar
nieuwste
solotoneelvoorstelling: “Koningin Emma, redster
van Oranje”. Op zaterdag zijn de
festiviteiten voor de bewoners afgesloten met een High Tea.
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Controle hondenbelasting
In de maanden december 2007 en januari 2008 gaan controleurs weer huis aan huis
controleren op het houden (bezit) van honden. De controlebezoeken vinden plaats
tussen 13.00 en 20.00 uur. Na dit laatste tijdstip wordt er niet meer aangebeld. De
controle wordt in opdracht van Gemeentebelastingen Kennemerland-Zuid uitgevoerd
door medewerkers van het Velpse bureau Legitiem BV. Zij zijn in het bezit van een
legitimatiebewijs met een pasfoto van de controleur. De controleurs bellen aan om
het hondenbezit te controleren. Indien een hond wordt aangetroffen die nog niet is
aangemeld, wordt een aangiftebiljet ingevuld.
De gemeente mag hondenbelasting heffen
op grond van artikel 226 van de Gemeentewet. Belastingplichtig is de houder van één
of meer honden. Houder is degene die een
hond bezit, verzorgt of onder toezicht heeft.
De houder hoort ervoor te zorgen dat de
hondenbelasting wordt betaald. Als de
houder een gezinslid is, wordt degene die
de aanslag gemeentelijke belastingen ontvangt, aangewezen als belastingplichtige.

Tarieven
Het aantal honden dat u bezit, bepaalt de

hoogte van de aanslag hondenbelasting.
Voor het belastingjaar 2008 gelden de volgende (voorgenomen) tarieven:
€ 71,76
1e hond
€ 119,64
2e hond
€ 159,48
3e hond en volgende

Wijzigingen doorgeven
Wijzigt in de loop van het jaar het aantal
honden of vertrekt u met uw gezin uit de
gemeente? Dan meldt u dit bij Gemeentebelastingen Kennemerland-Zuid. De aanslag hondenbelasting kan dan worden

-
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aangepast. Als de hond overlijdt moet u
daarvan een bewijsstuk tonen, bijvoorbeeld
een kopie van de nota van de dierenarts.
Wanneer u geen bewijsstuk kunt overleggen wordt de datum van afmelding gehanteerd als datum einde belastingplicht.
Alle wijzigingen kunt u doorgeven aan
Gemeentebelastingen Kennemerland-Zuid.
U kunt aangifte- en afmeldbiljetten krijgen
aan de balie van het gemeentehuis óf
aanvragen
bij
Gemeentebelastingen
Kennemerland-Zuid.
De gewenste formulieren kunt u ook downloaden van internet op www.gbkz.nl.
Hier vindt u nog meer informatie over de
hondenbelasting.

Informatie

diensten van de gemeenten Bennebroek,
Bloemendaal, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemstede en Zandvoort samen.

U kunt ook telefonisch informatie inwinnen
bij Gemeentebelastingen KennemerlandZuid, onder deze naam werken de belasting-

Telefoonnummer: (023) 522 55 31
Adres: Postbus 47, 2050 AA Overveen

Nieuwe busdienstregeling Connexxion 2008
De lijndienstbussen van Connexxion gaan binnenkort rijden volgens de nieuwe busdienstregeling 2008. De dienstregeling gaat in op 9 december 2007, tegelijk met de wijziging
van de NS-dienstregeling. In Heemstede worden de routes van lijn 3 en 4 gewijzigd.

Lijn 3 (Heemstede-Aerdenhout NS Haarlem NS - Delftplein/Kennemergasthuis)
De route van lijn 3 in Heemstede wordt aan-

gepast. Het eindpunt ligt niet meer bij De Glip
maar bij NS-station Heemstede-Aerdenhout.
Hierdoor wordt de verbinding tussen Schalkwijk en Heemstede station verbeterd. Ook

wordt de bediening van het Spaarneziekenhuis in Heemstede verbeterd.
De vertrektijden van lijn 3 zijn aangepast
om een goede aansluiting op de treinen in
Heemstede te bereiken. In Heemstede loopt
de route vanaf het NS-station, via de Zandvoortselaan, Herenweg, Kerklaan, Provinciënlaan, Raadhuisplein, Valkenburgerlaan,
Heemsteedse Dreef, Johan Wagenaarlaan
en César Francklaan en verder door naar
Haarlem.

gaat rijden. De nieuwe route gaat via de
Heemsteedse Dreef en de Lanckhorstlaan
zodat er goede overstapmogelijkheden zijn
op lijn 140 richting het centrum van Haarlem.
Naast deze routewijzigingen van lijn 3 en 4
gaan de lijnen 50, 51 en 90 minder frequent
rijden.
Meer informatie over de nieuwe dienstregeling is te vinden op www.connexxion.nl.

Lijn 4
(Heemstede - Haarlem - IJmuiden)
Lijn 4 wordt ingekort waardoor niet meer
gereden wordt op het traject Nieuw-Vennep Heemstede De Glip. De bediening van dit
gebied wordt overgenomen door lijn 57 en
lijn 60 die rijden in opdracht van de provincie
Zuid-Holland. In Heemstede rijdt lijn 4 niet
langer via het Raadhuisplein, waar lijn 3

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.

In deze HeemstedeNieuws
vindt u o.a. informatie over:
• Bouwplannen
• Bestemmingsplan
• Loket Heemstede

• Serviceloket
begraafplaats
• Verkeersbesluit

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.

HeemstedeNieuws
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Bouwplannen

Bestemmingsplan

Aanvragen bouwvergunning
2007.273
2007.314
2007.324

2007.325

Verzoek vrijstelling bestemmingsplan

het vergroten van een dakkapel op het
achterdakvlak
het uitbreiden van de 1e verdieping,
optrekken voorgevel
het uitbreiden van een woonhuis en
vergroten dakkapel op het voor- en
achterdakvlak
meerwerk opties 12 woningen

- Zandvoortselaan 163A

2007.043

- Camplaan 17

2007.307

- Heemsteedse Dreef 227

2007.316

- La Travee 1-12
(Meerweg)

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

Verleende lichte bouwvergunningen (verzonden 27 november 2007)
2007.163
2007.195
2007.296

het plaatsen van een carport
het uitbreiden van een woonhuis
het vergroten van een dakkapel op
het zijdakvlak

- Heemsteedse Dreef 116
- P.C. Hooftkade 8
- Adriaan Pauwlaan 25 + 27

Verleende reguliere bouwvergunningen (verzonden 27 november 2007)
2007.131

het uitbreiden van een woonhuis

- Rembrandtlaan 33

De bovenstaande vergunningen liggen van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling
Bouw- en Woningtoezicht (Havenstraat 87). U kunt hiertegen bezwaar maken.

Loket Heemstede
Heemstede heeft één centrale plek waar u
voor al uw vragen op het gebied van wonen,
zorg en welzijn terecht kunt, namelijk Loket
Heemstede aan de Blekersvaartweg 84.
Of het nu gaat om het aanvragen van een
voorziening in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (zoals hulp bij
het huishouden, OV-taxi, aanpassingen in
de woning of een rolstoel) of om informatie
en advies, wij helpen u graag verder.

Iedere werkdag tussen 09.00 en 12.00 uur
kunt u, zonder afspraak, bij het Loket langskomen. U kunt ons ook bellen om uw vraag
te stellen.
Loket Heemstede
Blekersvaartweg 84 (hoek KoediefslaanBlekersvaartweg). Telefoon (023) 548 30 40
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur.

Serviceloket Begraafplaats
Alle zaken met betrekking tot overlijden
en begraven zijn op een efficiënte en praktische manier te regelen aan het Serviceloket Begraafplaats. De dienstverlening aan
nabestaanden is verbeterd doordat de informatie te verkrijgen is via één loket. Als extra
service is een overzichtelijke brochure uitgebracht over de algemene begraafplaats.
De brochure is gratis te verkrijgen bij het
Serviceloket op de begraafplaats, bij het

gemeentekantoor (Havenstraat 87) en te
downloaden vanaf www.heemstede.nl.
Serviceloket, Herfstlaan 3 (rechterkant
van hoofdingang) is geopend op werkdagen van 09.00 tot 16.00 uur, tel. (023)
528 03 76 (bereikbaar van 09.00 tot
12.00 uur), fax: (023) 547 98 58, e-mail:
begraafplaats@heemstede.nl.
De begraafplaats is toegankelijk van zonsopkomst tot zonsondergang.

www.heemstede.nl

het uitbreiden van een woonhuis + stuken - Lentelaan 10
van de gevels
het uitbreiden van een woonhuis en
- Javalaan 46
opbouw op de berging
het verhogen van de nok van het woonhuis - Huizingalaan 19

De verzoeken en ontwerpbesluiten liggen vanaf 06-12-2007 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.

Verzoek vrijstelling bestemmingsplan
Voor de nieuwe woonwijk Vogelpark bij
het station Heemstede-Aerdenhout is door
burgemeester en wethouders in oktober
2006 aan de VOF Vogelpark op grond van
artikel 19, tweede lid van de wet op de
Ruimtelijke Ordening vrijstelling verleend
van het bestemmingsplan ‘Herziening 50a
van het Uitbreidingsplan’. Onderdeel van
deze vrijstelling is de mogelijkheid om
21 woningen te bouwen aan het nog aan te
leggen verlengde van de Schollevaarlaan.
Voor deze woningen is door VOF Vogelpark
onlangs een aanvraag voor een bouwvergunning ingediend. De aanvraag is getoetst
aan de verleende vrijstelling. Het bouwplan
past in de vrijstelling met uitzondering van
de voorgestelde dakkapellen.
Burgemeester en wethouders zijn voornemens om voor deze dakkapellen op grond

van artikel 19, tweede lid van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening vrijstelling van het
bestemmingsplan ‘Herziening 50a van het
Uitbreidingsplan’ te verlenen.
Het verzoek om vrijstelling en het ontwerp
van het besluit van burgemeester en wethouders liggen vanaf donderdag 6 december 2007 voor 6 weken ter inzage. U kunt
gedurende deze termijn hierover uw zienswijze aan de gemeente kenbaar maken.
Dit kan schriftelijk of mondeling. Als u
schriftelijk wilt reageren vindt u elders in
deze advertentie informatie hoe u dit kunt
doen. Wilt u mondeling reageren dan kunt
u contact opnemen met de heer G.A.M.
Klaassen van de afdeling Ruimtelijk Beleid.
Zijn telefoonnummer (023) 548 57 65. Ook
voor nadere informatie over het vrijstellingsverzoek kunt u zich tot hem wenden.

Verzoek vrijstelling bestemmingsplan
Voor het bestemmingsplan ‘ZandvoortselaanHerenweg’ is een verzoek om vrijstelling
binnengekomen. De reden voor dit verzoek is:

bedraagt 9 meter daar waar 6 meter goothoogte en 9 meter nokhoogte is toegestaan.

Stichting Philadelphia Zorg wil voor haar
cliënten 20 zorgappartementen bouwen op
de locatie ‘De Overstap’, Herenweg 113 te
Heemstede. Het ingediende bouwplan vervangt de 24 zorgplaatsen in de huidige
gebouwen van ‘De Overstap’.

Het ontwerpbesluit en de daarbij behorende
stukken liggen vanaf 6 december 2007 ter
inzage voor een periode van 6 weken. In
genoemde periode kunt u over dit bouwplan uw zienswijze aan de gemeente kenbaar maken. Dit kan schriftelijk of mondeling.
Als u schriftelijk wilt reageren, dan vindt u
elders in deze advertentie informatie hoe u
dit kunt doen. Wilt u mondeling reageren
dan kunt u contact opnemen met mevrouw
L.C. Wijker van de afdeling Ruimtelijk Beleid.
Haar telefoonnummer is (023) 548 57 83.
Ook voor nadere informatie over het verzoek en het ontwerpbesluit kunt u zich tot
mevrouw L.C. Wijker wenden.

Het beoogde bouwplan is in strijd met de
bepalingen in het bestemmingsplan op de
volgende punten:
- het gebouw overschrijdt het aangegeven
bouwvlak,
- er wordt gebouwd in afwijking van de
bestemming Tuin en Erf,
- de bouwhoogte van het gehele gebouw

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 projecten in Heemstede.

Taxatiegegevens
van uw woning bekijken?
www.heemstede.nl

HeemstedeNieuws

INFORMATIE VAN DE GEMEENTE HEEMSTEDE - 5 DECEMBER 2007

Verordeningen
De gemeenteraad heeft op 25 oktober 2007
vastgesteld de Verordening cliëntenparticipatie WWB gemeenten Bennebroek, Bloemendaal, Haarlemmerliede
en Spaarnwoude en Heemstede.
De verordening bevat o.m. bepalingen over
de taak, samenstelling en werkwijze van
een Cliëntenraad WWB voor alle genoemde
gemeenten. De Cliëntenraad van Heemstede
zal m.i.v. 1 januari 2008 officieel de belangen voor alle cliënten gaan behartigen. Het

Verkeersbesluit

is de bedoeling dat de Intergemeentelijke
afdeling Sociale Zaken via de adviezen
van deze cliëntenraad de algemene ervaringen van zijn cliënten verneemt en zo
nodig verbeteringen aanbrengt in de
dienstverlening. De verordening ligt ter
inzage bij de griffie van de gemeente
Heemstede en treedt in werking op 1 januari
2008. Per die datum vervalt de verordening Cliëntparticipatie WWB vastgesteld bij
raadsbesluit 23 december 2004, nr. 77.

Het aanwijzen van een parkeerplaats nabij
de woning Bosboom Toussaintlaan 32 als
gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats
ten behoeve van de bewoner.
(verzonden 27 november 2007).
Het besluit en bijbehorende stukken liggen
vanaf 5 december zes weken ter inzage.
U kunt hiertegen bezwaar maken. Door het

indienen van een bezwaar wordt dit besluit
niet opgeschort. Bij een spoedeisend belang
kan degene die een bezwaarschrift heeft
ingediend een voorlopige voorziening vragen aan de president van de rechtbank,
sector bestuursrecht, Postbus 956,
2003 RZ Haarlem. Bij het indienen van
een verzoek om voorlopige voorziening
moeten griffierechten worden betaald.

Bezwaar maken of uw mening kenbaar maken

(FWBBSPGTDIBEFPQTUSBBU
Meld dit bij de Serviceteams

De gemeente Heemstede beschikt over serviceteams om kleinere onderhoudswerkzaamheden uit te voeren en klachten te verhelpen die niet meer dan één tot twee dagen vergen.
De werkzaamheden kunnen betrekking hebben op straten, wegen, straatverlichting,
straatmeubilair (banken en speeltoestellen), verkeers- en straatnaamborden, openbare
groenvoorzieningen 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).

Muziekavond in kerstsfeer

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 burgemeester 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 burgemeester en wethouders, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Uw reactie zal bij de besluitvorming worden betrokken.
Meer weten?
Neem contact op met de gemeente, telefoon (023) 548 58 68, of e-mail: gemeente@heemstede.nl.

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).

Voetbal

Vier Spaanse
Muziektheater treedt
topspelers bij RCH!
op in Bennebroek
Bennebroek - Het N.O.G Muziektheater uit Haarlem
bestaat al ruim 50 jaar en geeft jaarlijks een opvoering van
een bekende operette of een operetteconcert. Op dinsdag 11 december vindt het optreden plaats in ’t Trefpunt
Bennebroek, aan de Akonietenlaan 1. Het begint om
20.00 uur.
Het koor en de solisten worden begeleid door Alexander Kounetsov en de algemene leiding is in handen van dirigent Jeroen
J. Vermeulen.
• Wat is een muziektheater?
• Naast opera ontstond er een luchtiger vorm van muzikaal theater. In Italië sprak men over ‘opera buffa’ en in Duitsland het
‘singspiel’. Ook de Weense ‘lokalposse’ of de engelse ‘ballad
opera’ en de franse ‘veaudeville’, kunnen min of meer als voorlopers van de operette worden beschouwd. De franse componist
Jaques Offenbach gaf het de vorm die de operette nu heeft en
behoort tot het lichte muzikaal theater.
Traditiegetrouw krijgen de bezoekers een glas warme glühwein.
De zaal is vanaf 19.30 uur open.
Geen lid? Ook dan bent u van harte welkom.
De entree is in dat geval 5,00 euro (pas 65+ 4 euro).

Heemstede
Afgelopen
woensdag heeft de voetbalvereniging R.C.H. zich versterkt met maar liefst vier
Spaanse topspelers afkomstig uit Barcelona. Onder luid
gejuich vanaf de royaal gevulde tribunes werden de felbegeerde toppers onthaald.

Die middag werd het jaarlijkse
pepernoten toernooi georganiseerd. Het evenement, inmiddels dus ook internationaal bekend, werd opgeluisterd door
een viertal Spaanse voetballers
die hoog op het verlanglijstje
staan bij vele coaches in binnen
en buitenland.
De vier Pedro´s
De Spaanse balgoochelaars vertoonden enkele trucs die nooit
eerder vertoond zijn op de vaderlandse velden. In vloeiend Nederlands werden de pers en de

massaal aanwezige belangstellenden te woord gestaan door de
talenten genaamd Pedro1, Pedro2, Pedro 3 en Pedro 4.
Contractonderhandelingen
Ondanks verwoede pogingen van
de voorzitter konden de Spanjaarden niet worden vastgelegd voor
langere tijd. Deze spelers, deel uitmakend van de selectie van Sint
Nicolaas, hadden helaas elders
verplichtingen waardoor ze slechts
tijdelijk beschikbaar waren.
Verrassing
Na afloop van het toernooi vond
men in het sfeervolle clubhuis van
R.C.H. honderdencadeaus voor
alle deelnemende kinderen en
hun broertjes en zusjes. Deze verrassing namens de werkgever van
de vier spelers bleek o.a. een set
voetbalpionnen die de jeugd van
deze sfeervolle voetbalclub naar
een nog hoger niveau zal tillen.

Muziek en
arrenslee bij
De Oosteinde
Regio - Tuincentrum de Oosteinde op de rand van Bennebroek heeft gedurende deze
tijd van het jaar weer heel veel
moois te bieden. Het tuincentrum is een echte trekpleister
met al zijn prachtige kerstartikelen.
Maar er is meer. Zo organiseert De Oosteinde aanstaande zondag, 8 december,
van 12.30 tot 16.00 uur een
heerlijke middag met muziek
van het Symfonisch Blaasorkest Heemstede, een levende
kerststal en er komt een heuse arrenslee. Een professionele fotograaf maakt de leukste
foto van uw kind in de arrenslee.
Ondertussen kunt u genieten
van een lekker glas gluhwein,
want ook dat hoor et bij zo net
voor kerst! U bent van harte
welkom bij De Oosteinde.

