
Heemstede - De kogel is door 
de kerk. Tijdens de commis-
sievergadering Ruimte van 2 
december zijn de laatste ob-
stakels weggeruimd en kan 
er nu snel met de definitie-
ve uitwerking worden ge-
start. Er zal een drietal pla-
tanen ter hoogte van de He-
ma worden verwijderd, waar-
door een breed middenstuk 
ontstaat. Terugplaatsen was 
een optie maar o.a. de ING 
bank wenste niet dat de bo-
men worden herplaatst op ei-
gen grond van de bank. 

Namens de bewoners en de 
winkeliers vroeg de heer Janus 
om een aantal wijzigingen in het 
plan. Zo wil hij geen bankje voor 
de Vomar winkel, daar gaat al-
leen maar jeugd zitten om een 
biertje te drinken. Ook vraagt 
hij om meer aandacht voor de 
plaatsing van de fietsenrek-
ken en vroeg zich af of de licht-
masten wel hoog genoeg zijn 
voor de feestverlichting? Hij ver-
wacht een verdubbeling van 
het verkeer op de Julianalaan. 
“Winkeliers hebben het druk 
rond deze dagen en de uitnodi-
ging voor deze vergadering be-
reikte ons veel te laat.” Een gro-
te zorg is verder het aantal be-
schikbare parkeerplaatsen. Be-
woners en winkeliers blijven te-
gen het eenrichtingsverkeer op 

het noordelijke gedeelte van de 
Binnenweg. “Wij dragen geen 
enkele verantwoordelijkheid als 
blijkt dat dit een verkeerde keus 
is geweest.” Eelco Langenrijs 
sprak namens de fietsersbond 
zijn zorgen uit over het aantal 
beschikbare fietsenrekken. Ook 
wil deze bond graag echte fiets-
stroken met een fietssymbool.

Opstoppingen
Ates (HBB) wilde weten of het 
college de suggesties van de 
heer Janus wilde overnemen. 
Dat wilde het college wel, maar 
dit komt pas aan bod als de laat-
ste hand wordt gelegd aan de 
detailinvulling. Ates vraagt zich 
ook af of alle verkeersconse-
quenties op termijn bekend zijn.
Boonstra (D66) vond dat de 
fietsveiligheid onvoldoende ge-
waarborgd is in dit plan en is te-
gen het weghalen van de drie 
bomen. De meeropbrengst, na 
de verhoging van de parkeer-
tarieven, wil hij gebruiken voor 
nieuwe parkeerplaatsen en niet 
laten wegvloeien naar het Wil-
helminaplein.
Het CDA is blij met het plan, 
maar wil wel dat er tempo ge-
maakt wordt met nieuwe par-
keerplaatsen bij de bibliotheek. 
Volgens wethouder Kuipers 
volgt er een plan voor de inrich-
ting van het terrein bij de biblio-
theek in februari 2009.

6 Euro per inwoner
Leenders (VVD) vroeg aandacht 
voor de ligging van de terras-
sen en vraagt of er ergens nog 
extra parkeerruimte gevonden 
kan worden. Hij verwacht op-
stoppingen bij de kruising met 
de Lanckhorstlaan. Ook hij wil 
de extra parkeergelden beste-
den aan nieuwe parkeeroplos-
singen.
Van der Hoeven (PvdA) voorziet 
parkeerproblemen in de omge-
ving van de Binnenweg. Het is 
nu al overvol. “Is een parkeer-
vergunning een oplossing”, 
vroeg hij zich af. Ook wethouder 
Kuiper voelt wel voor een ver-
gunningensysteem als het echt 
fout loopt. Duidelijk werd dat er 
bij de uiteindelijke invulling van 
de plannen op details nog kan 
worden bijgestuurd. 
De inspraak is achter de rug en 
het college denkt nu de balans 
gevonden te hebben tussen ver-
blijven en verkeer. De kosten 
voor dit project zijn bij voort-
during opgelopen. Uiteindelijk 
moet er flink in de buidel worden 
getast. De jaarlijkse kapitaallas-
ten komen uit rond de 150.000 
euro. Iedere inwoner van Heem-
stede betaalt zo bijna 6 euro per 
persoon mee aan de vernieuw-
de Binnenweg. In de raadsver-
gadering van 18 december valt 
het definitieve besluit.
Eric van Westerloo
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Bel nu voor
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waardebepaling 
van uw woning
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Voor 2,9 miljoen krijgt Heemstede 
een gerenoveerde Binnenweg

v.d. Geest keurslager
Raadhuisstraat 94
tel. 528 64 17

Wim Kuijk keurslager
J. van Goyenstr. 24
tel. 528 90 00

Duitse
biefstukken
5.50

4 stuks

met gratis saus

Heemstede - Regen en wind, het deert geen Sint en zeker geen 
kind. Zondagmiddag stonden de kinderen ademloos te luisteren 
naar het nieuwe liedje van de zwarte pieten, echte Muggenbla-
zers, die hun podium hadden op de Binnenweg vlak bij de ING 
Bank. De winkeliersvereniging WinkelCentrum Raadhuisstraat – 
Binnenweg had het podium georganiseerd. Sinterklaas vertelde 
hoe de kookpieten het lekkere eten van Sinterklaas hadden op-
gegeten. Echte hutsepruts notabene! Zijn lekkerste hapje. Geluk-
kig had zijn oudste piet nog wat pepernoten achterover gedrukt 
en zat er nog wat oude taai-taai in de zak. Daar bleef Sinterklaas 
mee op de been.

Sint strijkt neer op Binnenweg
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Nog 1 Nachtje

Kerstbomen
en vele andere sfeermakers voor huis en tuin!

Koopzondag 7 december
van 11.00 tot 17.00 uur

Tuincentrum Peter C. Nijssen
Sportparklaan 25 A, Heemstede



ten. Joep Brummer met zijn PC 
Support4U,  ontfermt zich over 
mensen die graag willen inter-
netten en computeren op een 
eenvoudige manier en heeft 
een laptop met de tien nodige 
functies en gelukkig niet meer. 
Info 06 47776930. De Oude-
renbonden, alle drie gezamen-
lijk, PCOB, KBO en ANBO, ga-
ven uitleg over hun en vooral uw 
belangen! Ouder worden bete-
kent ook dat je veel zaken moet 
regelen en dat doet Annelie 
Brummer met Goed Geregeld. 
06 14239739. Professioneel! De 
stichting St, Jacob Academie or-
ganiseert cursussen voor oude-
ren, 023 8922922. De Vrienden 
van het Podium gaf een over-
zicht van het programma voor 
dit seizoen van uitvoeringen 
in het Oude Slot en de Oude 
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ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. Uw 
ingezonden brief dient echter 
ondertekend te zijn met naam 
en adres, telefoon of e-mail-
adres. De redactie behoudt het 
recht brieven in te korten of te 
weigeren.

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

WWW.HeemSteder.nl

van 1930

Regio - Don is een ‘jeweetwel’ 
kater van 9 jaar oud. Hij ziet er 
uit als een gezellige theemuts 
maar achter dit zoete uiterlijk 
schuilt een eigenzinnig typetje. 
Don doet in het dierentehuis al-
tijd zijn uiterste best om de be-
zoekers over te halen hem eens 
lekker te kriebelen, hij geeft 
kopjes , kleine miauwtjes en zet 
zijn allerliefste gezichtje op. Dit 
is meestal ruim voldoende om 
een nietsvermoedende bezoe-
ker in te palmen. Helaas zorgt 
zijn volgende actie er steevast 
voor dat hij uiteindelijk toch niet 
geadopteerd wordt, Don maakt 
er namelijk een sport van om de 
aaiende bezoekers binnen en-
kele seconden kennis te laten 
maken met zijn altijd doeltref-
fende nagelpartij. Tja niet echt 
een slimme move als je op zoek 
bent naar een nieuwe baas Don! 
Om te voorkomen dat onze be-
zoekers allemaal gehavend de 
afdeling verlaten geldt er een 
aaiverbod voor Don. “U kunt al-
le katten aaien behalve die dik-
ke rooie...”. Best sneu natuurlijk 
want zijn plaatsingskansen wor-
den er niet beter op en op de-
ze manier ontnemen we hem 

ook nog zijn favoriete bezigheid. 
Onze Don heeft gewoon gauw 
een eigen thuis nodig waar alle 
aandacht voor hem is, dus geen 
concurrentie van kids en/of an-
dere huisdieren. Don vindt het 
heerlijk om buiten te struinen 
dus een tuin is een must. Bent 
u die baas die Don lekker zijn 
gang laat gaan en die beschikt 
over een bovengemiddeld reac-
tievermogen en/of incasserings-
vermogen, dan krijgt u daar het 
volgende voor terug: een prach-
tige rode ex-kater die altijd tot in 
de (scherpste) puntjes verzorgd 
is, doelbewust, trefzeker en con-
sequent is. Een kat die gek is op 
aandacht en graag op schoot 
ligt, maar liever niet geaaid 
wordt. Nog een pluspunt van 
Don is zijn overredingskracht, 
dus mocht u naar hem komen 
kijken.... “een gewaarschuwd 
mens telt voor twee”.
Dierentehuis Kennemerland
Open van maandag tot en met 
zaterdag tussen 11.00 en 16.00 
tel 023-5713888 of kijk even op 
www.dierentehuiskennemer-
land.nl
(Tekst aangeleverd door Dierente-
huis Kennemerland).

Jaargang 1943 was
uitgenodigd in raadhuis
Heemstede - “Leuk om u hier te 
ontmoeten” aldus burgemeester 
Marianne Heeremans bij haar 
welkomstwoord bij de eerste bij-
eenkomst van 65 jarige burgers 
van Heemstede in de burgerzaal 
van het raadhuis. “We willen ook 
weten of u het leuk vindt. U bent 
van 1943, nu  65 jaar, niet oud, 
u heeft wel een mijlpaal bereikt. 
Heemstede heeft een goed vrij-
willigersbestand en u kunt bij de 
diverse kramen uw informatie 
vinden van organisaties en ver-
enigingen die te maken hebben 
met vijftig plussers, met u dus”.  
Wethouder Sjaak Struijf sprak 
over de WMO, Wet Maatschap-
pelijke Ondersteuning,  de wet 
die ervoor zorgt dat u zo lang 
mogelijk zelfstandig kan blij-
ven wonen. Over de KOBUS, de 
bus die voor Welzijn Ouderen 

Heemstede rijdt en inzetbaar is 
voor vervoer van ouderen en na-
schoolse opvang. Over de solo 
apparatuur, een soort mobiele 
ringleiding voor slechthorenden, 
die overal inzetbaar is. Nog vrij 
onbekend. Over administratieve 
ondersteuning die door WOH ge-
coördineerd wordt en waar u ge-
bruik van kan maken, maar waar 
u als kampioen administratie ook 
als vrijwilliger aan de slag kan. 

Vrijwilligers stands
Naast Welzijn Ouderen,  waar 
u overigens gerust eens bin-
nen kan lopen voor informatie, 
Lieven de Keylaan 24, stond er 
het Steunpunt Vrijwilligerswerk 
Heemstede, Herenweg 96, Cas-
ca,  waar u altijd terecht kunt om 
u te oriënteren op de vele terrei-
nen waar vrijwilligers zich inzet-

Dier van de week

Don

Kerk. Buiten werd een demon-
stratie nordic walking gegeven 
door enthousiastelingen van 
Casca. Straks lekker wandelen 
in Leyduin onder begeleiding.
Deze ontmoeting met 65-jarigen 
was voor de gemeente de eerste 
keer. Er waren 350 uitnodigingen 
gestuurd en met een opkomst 
van 150 mensen een waar suc-
ces. Veel gehoorde kreet was: 
ben jij ook al 65? Bouwjaar `43? 
Erg leuk ook voor de vrijwilli-
gers van de stand die het lekker 
druk hadden. Ook druk hadden 
de rondleiders, want veel 65 ja-
rigen maakten ook gebruik van 
de rondleiding in het vernieuw-
de raadhuis en de uitleg van hoe 
gemeenteambtenaren nu wer-
ken met het flexwerken. Werken 
zonder vaste werkplek. 
Ton van den Brink
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Nieuwe bestuursleden 
Zonnebloem Bennebroek welkom
Bennebroek – Leuk is de dis-
cussie over de locatie van de 
Zonnebloembijeenkomst voor 
de kerst. De plannen maken voor 
het bezoek aan de Keukenhof in 
het voorjaar. We kunnen met de 
zonnebloemboot mee en we be-
staan volgend jaar 40 jaar. Leuke 
uitdagingen voor de nieuwe se-
cretaris en het nieuwe bestuurs-
lid die nog gezocht worden voor 
de Zonnebloem Bennebroek. 
Voorzitter Ina van der Reep doet 
dit vrijwilligerswerk al jaren en zij 
heeft met haar medebestuurs-

leden dit jaar een paar lastige 
knelpunten succesvol opgelost. 
Waar men jaren kon rekenen 
op de ruimtes in het Luciakloos-
ter en het vertrek van de zusters 
die behulpzaam waren bij acti-
viteiten, is nu de ruimte van het 
Trefpunt voor de activiteiten be-
schikbaar en zijn er net voldoen-
de vrijwilligers om te chauffe-
ren en te assisteren bij uitstap-
jes. Dankbaar werk, zo ervaart 
Ina het iedere keer weer. Het be-
langrijkste werk is het bezoeken 
van mensen met een fysieke be-

Kerstshow
Op een steenworpafstand liggen de tuincentra 
Intratuin in Cruquius en Groenrijk in Nieuw-
Vennep. Indien u tijdens de kerstperiode wilt 
genieten van mooie kerstversieringen, kunt u 
zich opgeven voor een kerstshow op maandag-
middag 8 december in Cruquius, aanvang 13.30 
uur of op woensdagochtend 10 december in 
Nieuw-Vennep, aanvang 10.00 uur. SWOB-vrij-
willigers dragen zorg voor het vervoer, zij ha-
len u op en brengen u ook weer thuis. De kos-
ten zijn € 5,- p.p. De verblijfsduur in het tuin-
centrum is circa 1� - 2 uur en u kunt op ei-
gen gelegenheid een koffi estop maken. Bij de 
ingang zijn rolstoelen aanwezig, indien u hier-
van gebruik wilt maken, kunt u dit doorgeven 
aan de SWOB.

Kerstdiner
Het SWOB-kerstdiner, bedoeld voor zelfstandig 
wonende senioren in Bennebroek, is ieder jaar 
opnieuw een succes. Ook dit keer laten de koks 
van Meerleven u graag weer een staaltje van 
hun kookkunst zien en bereiden een heerlijk 5-
gangen kerstdiner voor u. Het kerstdiner vindt 
plaats op: woensdag 17 december van 14.00 – 
17.30 uur. De grote zaal in Meerleven gaat open 
om 13.30 uur. De kosten van het kerstdiner zijn 
€ 25,00  incl. 2 consumpties. Aanmeldingen die-
nen voor donderdag 11 december bij de SWOB 
binnen te zijn. Eventueel vervoer naar Meerle-
ven kunt u aanvragen bij de SWOB.

Meer bewegen voor ouderen
Iedere maandag worden in locatie de Geest-
gronden lessen conditietraining/gymnastiek ge-
geven door een gediplomeerde docente. In de 
les van 9.00 tot 10.00 uur zijn nog enkele plaat-
sen vrij. Er wordt hier aan de conditie gewerkt, 
bijvoorbeeld met een balspel waarbij alle spie-
ren een beurt krijgen. In de les van 10.00 tot 
11.00 uur worden staand of zittend oefeningen 
op een stoel gedaan, maar ook hier geldt dat 

de spieren goed worden getraind. Voor deze les 
kunnen belangstellenden zich aanmelden bij de 
SWOB. Indien u geïnteresseerd bent, kunt u 
gratis een proefl es meemaken. 

Winterfi lm in Meerleven
Tijdens de kerstvakantie oganiseert de SWOB 
een fi lm voor grootouders en kleinkinderen. Op 
dinsdag 30 december wordt de familiefi lm ‘Pe-
ter Pan’ gedraaid, de fi lm is Nederlands ge-
sproken en duurt 110 minuten. Deze spectacu-
laire speelfi lm is geschikt voor kinderen van-
af 5 jaar. Wendy en haar broertjes krijgen 
op een avond bezoek van Peter Pan; een jon-
gen die kan vliegen en niet groot wil worden. 
Het grote avontuur begint wanneer de kinderen 
oog in oog komen te staan met Kapitein Haak en 
zijn beruchte piraten. De fi lm bevat een aan-
tal spannende scènes. Entree voor volwassenen: 
€ 4,00 p.p. en voor kinderen € 1,00 p.p., beiden 
inclusief consumptie en wat lekkers. Locatie: de 
grote zaal in Meerleven, Witte de Withlaan 1. 
De zaal gaat open om 14.15 uur en de fi lm start 
om 14.30 uur. Aanmeldingen graag voor maan-
dag 29 december doorgeven bij de SWOB.

Kerstdiner
Het SWOB-kerstdiner, bedoeld voor zelfstandig 
wonende senioren in Bennebroek, is ieder jaar 
opnieuw een succes. Ook dit keer laten de koks 
van Meerleven u graag weer een staaltje van 
hun kookkunst zien en bereiden een heerlijk 5-
gangen kerstdiner voor u. Het kerstdiner vindt 
plaats op: woensdag 17 december van 14.00 – 

Met deze rubriek informeert Stichting Welzijn 

Ouderen Bennebroek (SWOB) senioren over ac-

tiviteiten in de omgeving. De SWOB is geopend 

op maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 11.30 

uur en is gevestigd aan de Bennebroekerlaan 

3a te Bennebroek, tel. 023-5845300.  De ac-

tiviteitenagenda treft u aan op www.welzijn-

ouderenbennebroek.nl

Seniorennieuws BennebroekSeniorennieuws Bennebroek

Concert in Bennebroek
Ailos kwartet in kerstsfeer
Bennebroek - Ailos is de heer-
ser over de windstreken en de-
ze musici voelen zich 4 verschil-
lende windstreken, die al heel 
veel lucht verplaatst hebben als 
dwarsfl uitkwartet. Het Aiolos 
Kwartet is in 1982 opgericht en 
viert dit jaar haar 25-jarig be-
staan. 
Het concert dat het Aiolos Kwar-
tet geeft is op woensdag 10 de-
cember, aanvang 20.00 uur in 
‘t Trefpunt, Akonietenlaan 1 te 
Bennebroek. De zaal is vanaf 
19.30 uur open.

Het programma is een menge-
ling van oude en nieuwe muzi-
kale gezichten.
De ‘oude’ zijn: het fantastische 
Quartett van Wolfgang Amadeus 

Mozart   en het wonderschone 
werk Elégie van Joseph Jongen.

Als ‘nieuwe’ staat op het pro-
gramma een heel bijzonder 
werk van Heike Beckman: Leva-
da. Hierin wordt op grote schaal 
de percussie mogelijkheden van 
de fl uit uitgebuit. Wij imiteren 
een drumstel in de breedste zin 
en verbeelden muzikaal de hon-
derden jaren oude bewaterings-
kanalen op het eiland Madeira. 
Speciale Kerstmuziek is gecom-
poneerd door Simon Boerke 
voor het Aiolos Kwartet.

Geen lid? Ook dan bent u van 
harte welkom. De vergoeding is 
5,00 euro entree (pas 65+ 4,00 
euro).

Groei- & Bloeiavond Bennebroek

Bloemenrijkdom in 
de Franse Alpen
Bennebroek - Vrijdag 12 de-
cember vindt de laatste lezing 
van 2008 plaats, georganiseerd 
door de afdeling Groei en Bloei 
afdeling Bennebroek e.o. Dit-
maal worden de Franse Alpen 
belicht. De avond wordt gehou-
den in Het Trefpunt van de Pro-
testantse Kerk, Akonietenplein 
in Bennebroek, aanvang 20.00 
uur. De entree is gratis. Belang-
stellenden zijn van harte wel-
kom.
De heer Wim Grimme verzorgt 

een dia-presentatie van de plan-
tenwereld in de Franse Alpen. 
Allereerst wordt rondgekeken in 
het Nationaal Park ‘Du Queyras’. 
Na de Haut-Queyras met zicht 
op de Monte Viso en een bezoek 
aan Saint-Véran gaat de tocht 
naar de Casse Déserte, een bizar 
landschap met grillige steenfor-
maties. Van deze droge woeste 
plek wordt de tocht vervolgd via 
drie hooggelegen passen naar 
de Vanoise, met een bezoek aan 
het Nationaal Park. 

perking. Mensen die door slech-
te gezondheid en mobiliteitspro-
blemen aan huis gebonden zijn 
en behoefte hebben aan soci-
aal contact. Hiervoor heeft de 
Zonnebloem in Bennebroek een 
prima bestuurslid bezoekwerk, 
maar er zijn zo veel leuke activi-
teiten te organiseren en daar ligt 
nu een taak voor de secretaris of 
bestuurslid algemeen om de uit-
daging aan te gaan. Voor infor-
matie kunt u terecht bij Geertje 
de Leeuw, tel: 023 5846209, e-
mail:jangeertjedeleeuw@tele2.nl
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Afslankmethode LaRiva 
wetenschappelijk gesteund
Heemstede - Honderden ki-
lo’s per jaar verdwijnen er per 
jaar aan de Heemsteedse Raad-
huisstraat. Het instituut voor na-
tuurlijke figuurcorrectie bege-
leidt mannen en vrouwen bij het 
afvallen. Onlangs kreeg de me-
thode die het instituut gebruikt 
bijval van voedingswetenschap-
pers van de Wageningen Uni-
versiteit.

Renate Boer oprichter en eige-
naar van LaRiva, is opgetogen 
over het onderzoek. “Wij wisten 
zelf natuurlijk dat onze methode 
werkt, maar met wetenschappe-
lijk bewijs in handen is het mak-
kelijker om mensen te overtui-
gen dat onze weg de ideale rou-
te is naar blijvend en verant-
woord afvallen.” 
Het onderzoek waaraan Boer re-
fereert, is uitgevoerd door voe-
dingswetenschappers van de 
Wageningen Universiteit. De on-
derzoekers volgden vrouwen bij-
na een jaar lang bij diverse po-
gingen om gewicht kwijt te ra-
ken. Uit het onderzoek bleek 
dat vrouwen die de boeken van 
Sonja Bakker gebruikten, in die 
periode slechts 4 procent ge-
wicht kwijtraakten. Vrouwen die 
een programma volgden waarbij 
verantwoord eten gecombineerd 
wordt met het doen van oefe-
ningen - de methode die LaRiva 
propageert - verloren maar liefst 
12 procent gewicht.
“Ik ben van mening dat alle mo-
de diëten vooral een effect op 
korte termijn hebben”, zegt Pas-
cale Zwaan, voedingsdeskundi-
ge bij LaRiva. “Het is natuurlijk 

erg fijn om snel gewicht te ver-
liezen, maar het is beter dat die 
kilo’s ook weg blijven.” 
“Wij krijgen soms te maken met 
mensen die ten einde raad zijn”, 
vervolgt Zwaan. “Ze hebben al-
les al geprobeerd. Bovendien 
zeggen veel vrouwen juist op die 
plaatsen af te vallen waar ze dat 
niet willen en dat het vet blijft zit-
ten waar ze het graag kwijt wil-
len. Bij LaRiva bewijzen we da-
gelijks dat ontspannen afvallen 
zonder frustratie mogelijk is.”

LaRiva gebruikt de zogenaam-
de Thermo Fysische Metho-
de die internationaal al ruim 25 
jaar een succes is. In het insti-
tuut wordt gebruik gemaakt van 
warmtecabines. Daarin worden 
-liggend  op een matras- bij een 
weldadige temperatuur oefenin-
gen verricht. Deze oefeningen 
zijn gericht op afslanken van het 
totale lichaam of op specifie-
ke probleemzones. LaRiva geeft 
een persoonlijk voedingsadvies. 
Geen strenge diëten, maar richt-
lijnen voor gezonde, lichte voe-
ding die past bij de leefwijze van 
de mensen.
Die combinatie van bewegen en 
bewust met eten omgaan, be-
schrijft de Wageningen Univer-
siteit nu als de meest succes-
volle.

LaRiva biedt ook de Ozon-Zuur-
stoftherapie die de stofwisseling 
stimuleert, de huid soepel houdt 
en cellulite vermindert. De-
ze therapie werkt ook heel ont-
spannend.
www.lariva.nl

Cafetaria de Sprinter, rustpunt 
op Zandvoortselaan in beweging
Heemstede – Tijdens de renovatie van het 
Roemer Visscherplein heeft cafetaria de 
Sprinter een heel moeilijke tijd doorgemaakt. 
Het vele zand, de provisorische platen over de 
moddergaten naar de snackbar, erg uitnodi-
gend was het allemaal niet.  

Maar er waren ook lichtpuntjes. De gemeen-
te legde een terrasje aan, waardoor er toch 
wat stoelen en tafeltjes buiten konden staan 
en het was aandoenlijk om te zien hoe vas-
te  klanten toch hun best deden om naar de 
voordeur te komen. Eigenaresse van de ca-
fetaria, Petri, ziet  ook de zonzijde. De reu-
ring tijdens het opbreken van de weg, weg-
werkers, chauffeurs, monteurs en de vele toe-
schouwers, het gaf wel een gezellige drukte in 
de buurt. Weinig omzet, maar ze blijft optimis-
tisch. Het plein is mooi geworden, het verkeer 
moet nog wat wennen, de nieuwe plaats, 15 
meter naar achteren is prima en de verplaat-

sing zelf was best spannend. Vol trots laat ze 
de foto`s zien die een prominente plaats bo-
ven de frituur hebben gekregen. Naast een 
luchtfoto van de oude situatie. Met nieuwe 
frisse moed gaan Petri met haar man Marcel, 
zoon Wesley, de zus van Petri en zusje Marij-
ke de Groot,  een nieuwe tijd tegemoet met 
een goed gevoel over hun plaats op het Roe-
mer Visscherplein. Het is helemaal niet erg als 
u Marijke een keer Petri noemt of omgekeerd; 
ze lijken sprekend en beeldend op elkaar en u 
bent echt niet de eerste. Als straks de nieuwe 
Vogelpark wijk is opgeleverd, komen er nog 
meer klanten, ook die zullen direct vallen voor 
hun broodje tonijnsalade of kip-kerriesalade 
die nergens zo lekker smaakt als bij cafetaria 
de Sprinter aan het Roemer Visscherplein bij 
het NS station. Zeven dagen in de week open 
van 11.00 tot 20.30 uur, maar tussen kerst en 
nieuwjaar even dicht. 
Ton van den Brink

Zandvoortselaan in beweging...

‘Met andere maten’: bundel 
over werk van Bomans
Heemstede – ‘Met andere ma-
ten’ is een door Jac Aarts ge-
schreven bundel van twintig ar-
tikelen over het werk van de 
schrijver en voordrachtskunste-

naar Godfried Bomans (1913-
1971).
Helaas is in de berichtgeving 
over het boek vorige week in de 
Heemsteder de titel weggevallen. 
De prijs bedraagt 16,95 euro ex-
cl. mogelijke bestel- en verwer-
kingskosten. Men kan het boek 
bestellen bij de webwinkel van 
de uitgever (www.boekscout.nl, 
bij de boekhandel (wel het ISBN 
vermelden: 978-90-8834-465-7) 
en bij de schrijver zelf. 
U vindt nadere info op: http://
members.chello.nl/j.aarts/meta-
ndma.htm.

U ziet er het ouderlijk huis van 
Bomans: Huize Berkenrode in 
Heemstede. Vader Bomans kocht 
het, naar men zegt, uit groot-
heidswaanzin: om anderen te 
laten zien hoever hij het gebracht 
had.

Veel te hard
Heemstede - Bij een snelheids-
controle op de Herenweg, zon-
dagmiddag tussen 15.30 en 17.30 

uur, zijn 1665 voertuigen gecon-
troleerd. Hiervan reden er 179 
sneller dan de toegestane 50 
km per uur. De hoogst gemeten 
snelheid was 97 km per uur.

Spannende strijd in kampioenschap 
dammen voor basisscholen
Heemstede - In de Prince-
hof heeft damclub Heemstede 
weer het damkampioenschap 
voor scholen georganiseerd. Dit 
jaar hebben 8 teams van 3 scho-
len zich opgegeven. De Willink-
school uit Bennebroek kwam 
met maar liefst 4 teams opdra-
ven, de Ark en de Valkenburg-
school uit Heemstede beide met 
2 teams. Jammer was het dat de 
Bosch en Hovenschool geen re-
presentatief team op de been 
kon brengen om zijn titel als 
kampioen te verdedigen. Onder 
de bezielende leiding van Ger-
rit Slottje en Frans Elzenga van 
Damclub Heemstede werd het 
damtoernooi over zeven ronden 
afgewerkt. De kinderen stre-
den flink met elkaar. Willink 1 

en de Ark 1 moesten de laatste 
ronde tegen elkaar. Zij stonden 
gelijk aan de top. Het was dus 
enorm spannend. En wat ge-
beurde er? Ze speelden 4-4 ge-
lijk. Toen moesten alle bordpun-
ten geteld worden en bleek Wil-
link 1 43 bordpunten voor en 13 
tegen te hebben, terwijl de Ark 1 
42 bordpunten voor en 14 tegen 
had. Het eerste team van de Wil-
linkschool werd daardoor kam-
pioen met het kleinst mogelij-
ke verschil. De Ark 1 werd twee-
de. Willink 4 werd derde en Val-
kenburg 1 vierde. Aan het kam-
pioenschap van Noord-Holland 
mogen deel gaan nemen: Wil-
link 1 en de Ark 1 bij de pupillen 
en Willink 4 bij de welpen.
Frans Elzenga

Filmhuis 
Plexywood

Heemstede -  ‘t Is weer Vrij-
dag: dé vrijdagavond voor tie-
ners bij Casca! Op vrijdag-
avond 12 december draaien 
we de leukste & nieuwste dvd 
van dat moment. Voor meer 
informatie over de film kun je 
bellen met Mike D: 023-548 
38 28 keuze 1. Voorafgaand 
aan deze ‘t Is weer Vrijdag is 
er de  Cook-eat-meet&greet. 
Als je hieraan mee doet mag 
je gratis blijven bij ‘t Is weer 
Vrijdag. ‘t Is weer Vrijdag is al-
tijd in de jongerenruimte van 
Plexat de Luifel, Herenweg 
96, Heemstede, van 20.00 tot 
22.00 uur. Kosten: 2,- euro. Je 
hoeft je niet op te geven.
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December? Houd uw gewicht in de gaten!

Heropeningsborrel T-line 
was groot succes

“Het was een leuke en gezellige 
heropening”, vertelt Onno Man-
tel, fitness-coördinator van T- 
line. De sfeer is typerend voor 
ons club gevoel. “Onze leden 
kiezen voor ons omdat het zo 
gezellig is en vanwege de per-
soonlijke aandacht. ”Leden vin-
den het prettig om bij naam ge-
noemd te worden en dat we 
daadwerkelijk in de persoon zelf 
geïnteresseerd zijn.”
We hebben op dit moment vier 
moderne ruimtes. Eén voor al-
gemene- en specifieke kracht-
wensen, een prachtige cardio-
ruimte met een speciale hoek 

voor vrouwen én een rustige 
fysiofitness-ruimte waar naast 
fyiofitness ook 50+ fitness pro-
gramma’s worden gegeven. Tot 
slot beschikt het centrum over 
een schitterende leszaal waar 
de meest uiteenlopende lessen 
worden gegeven zoals body-
shape, spinning, club power en 
club yoga”.

Mantel wil benadrukken dat 
het belangrijk is dat een ieder 
op zijn eigen niveau en in een 
prettige ambiance kan trainen. 
“Sommige vrouwen vinden het 
helemaal niet prettig om tussen 

Regio - Afgelopen zaterdag heeft T-line in Cruquius de fitness 
heropend met een druk bezochte borrel. Rond 100 mensen 
hebben onder het genot van een drankje in een gezellige sfeer 
nog even de vernieuwde fitness kunnen bewonderen. Juist nu! 
In deze opeenvolging van dagen van lekker eten en snoep-
goed is het een must om te blijven bewegen.

de ‘krachtsporters’ te staan. Voor 
alle doelgroepen hebben we dan 
ook aparte ruimtes.”

Speciaal aanbod
Om de heropening te vieren is er 
t/m 14 december a.s. een speci-
aal aanbod voor nieuwe leden. 
Wie zich voor 15 december aan-
meldt, maakt kan op één jaar 
gratis lidmaatschap.”
Het geheel vernieuwde en uit-
gebreide tennis- en fitnesscen-
trum T-line is alle dagen van 
de week geopend. Van maan-
dag t/m vrijdag van 09.00-22.00 
uur en zaterdag en zondag van 
09.00-13.00 uur. Het is vanaf de 
Kruisweg tussen Heemstede en 
Hoofddorp gemakkelijk te vin-
den; het ligt om de hoek bij het 
winkelcentrum Cruquius Plaza, 
tegenover Intratuin. Meer infor-
matie: www.t-line.nl.

Fiscale aftrek voor een 
grafsteen wordt geschrapt
Regio - Na een overlijden wor-
den behoorlijke kosten gemaakt, 
denk hierbij aan de kosten van 
begrafenis of crematie en alles 
wat daarbij hoort. Dus ook de 
aanschaf van een monument.

In het verleden waren deze bui-
tengewone kosten nog onder 
bepaalde voorwaarden aftrek-
baar bij de belastingdienst. Van-
af 2009 wordt deze regel ge-
schrapt. Het kan dus interessant 
zijn om bepaalde zaken nog dit 
jaar te regelen. 

Meer informatie is te vinden 
bij de eigen belastingadviseur 
en op de site van de belasting-
dienst, www.belastingdienst.nl 
of bij Troupin Natuursteen B.V. 
Troupin Natuursteen B.V wordt 
geleid door vader Hans Troupin 
en zijn zoon Guy Troupin. Samen 
met hun medewerkers zorgen 
zij dat persoonlijke aandacht en 
optimale dienstverlening cen-
traal staan. 
Na het overlijden van een dier-
bare is het vinden van een pas-
send gedenkteken erg belang-

rijk. De familie Troupin heeft een 
jarenlange ervaring met het ver-
vaardigen van allerlei grafmonu-

menten. Vader en zoon hebben 
zich in de jaren nog meer gespe-
cialiseerd in persoonlijke en bij-

zondere monumenten. Samen 
met de opdrachtgever wordt ge-
keken wat de wensen zijn en uit-
eindelijk ontstaat dan een mooi 
gedenkteken. Eigen ontwerpen 
zijn natuurlijk mogelijk.

In de uitgebreide showroom in 
de Lange Herenstraat in Haar-
lem, vlakbij het station, worden   
talloze materialen, accessoires 
en gedenktekens in elke prijs-
klasse getoond. De openingstij-
den zijn dagelijks van 8.00 uur 
tot 17.00 uur en op zaterdag van 
10.00 tot 13.00 uur. Buiten deze 
reguliere openingstijden is een 
bezoek op afspraak zeker moge-
lijk, evenals een eventueel huis-
bezoek.

Sinterklaas heeft dit jaar
weer Heemstede aangedaan

daar zag hij bij de haven
veel enthousiaste kinderen staan

zij zongen met z’n allen
mooie Sinterklaasliedjes voor hem
ja, de kinderen waren goed bij stem
Het raadhuis was de volgende gang

het was ‘n drukte van belang
kindertjes luisterden aandachtig naar Sinterklaas

en zijn knechten Pieterbaas
daarna ‘n rijtocht over de Binnenweg

wat was dat gezellig zeg
‘s avonds mochten zij hun schoentje

zetten bij de schoorsteen
dat deed dus menigeen

Sinterklaas heeft veel verlanglijstjes ontvangen
weet precies wat de kinderen verlangen

het is ‘n spannende tijd voor iedereen
hopelijk blijft Sint goed ter been

om op 5 december al die pakjes te bezorgen
dat baart hem wel wat zorgen

maar hij krijgt hulp van zijn Pieten
zoals hij heeft beloofd

kan iedereen op 5 december van zijn goedheid genieten

 
Een, twee, drie

oef, daar zit een Piet op mijn knie
is me dat even schrikken

ik zat net aan mijn ijsje te likken
Piet zei:

‘’ik heb een pakje meegenomen
want Sint zal wat later komen

hij staat nog op het dak
met de andere kadootjes in de zak”

Dichtstorten is een open podium voor dichttalent. De 
naam dichtstorten betekent eigenlijk ´storten op dich-
ten´. Wilt u ook een eigen gedicht in de Heemsteder pu-
bliceren, dan kunt u dit e-mailen naar dichtstorten@ya-
hoo.com. Per post kan ook: de Heemsteder, Visserstraat 
10, 1431 GJ Aalsmeer. Liefst niet te lang, omdat er niet 
altijd genoeg ruimte is. Inzendingen van foto´s kunnen 
niet worden geplaatst. 

Hieronder de ontvangen Sinterklaasgedichten.

Dichtstorten 
Sinterklaasspecial



Heemstede - De politie heeft 
donderdag 27 november om-
streeks 01.30 uur op de Wasse-
rij-Annalaan twee mannen aan-
gehouden.
De politie wilde de bestuurder 
van een auto laten blazen. De 

automobilist, een 40-jarige man 
uit Heemstede werkte  echter 
niet mee. Toen hij werd aange-
houden, wilde hij niet mee.
Zijn passagier, een 37-jarige 
man uit Wormer bemoeide zich 
er mee. Het tweetal  verzette 
zich hevig maar kon uiteinde-
lijk geboeid naar een politiebu-
reau  worden overgebracht. Bij 
de aanhouding werd pepper-
spray gebruikt.
Tegen de mannen wordt pro-
ces-verbaal opgemaakt. Het rij-
bewijs van de bestuurder is  in-
gevorderd.

•  Dinsdag 18.30 - 20.30 uur - Bij-
dorplaan 2.

•  Woensdag 18.30 - 20.30 uur - 
Garenkokerskade 81.

Meer informatie en aanmel-
den:  www.mzk.nl, of bel MZK- 
coördinator Bert Bouquet: 
023 553 01 02.

Regio - In januari start  in Haar-
lem een nieuwe vooropleiding 
voor jongeren die een beroeps-
opleiding Dans overwegen.  De 
vooropleiding richt zich speci-
fiek op de toelatingsauditie voor 
de landelijke mbo- en hbo-op-
leidingen klassieke, jazz en mo-
derne dans. Deelnemen aan de-
ze vooropleiding betekent twee 
avonden per week intensief oe-
fenen onder persoonlijke bege-
leiding van docenten die ook 
werken bij de mbo dansoplei-
ding van ROC Nova College/
CIOS Haarlem. Deze docenten 
kennen de toelatingseisen voor 
de landelijke opleidingen en zul-
len hun cursisten helpen hun 
danstalent op de juiste manier 
te ontwikkelen. Elke cursist be-
spreekt regelmatig met zijn do-
cent de vorderingen en samen 
bepalen zij welke vaardighe-
den nog extra aandacht moeten 
krijgen. Zo kunnen zij optimaal  
voorbereid op de toelatingsau-
ditie verschijnen. De opleiding 
is een initiatief van Muziekcen-

trum Zuid-Kennemerland naar 
een idee van het Montessoricol-
lege Aerdenhout, met inhoude-
lijk advies van de dansopleiding 
van ROC Nova College / CIOS 
Haarlem.
De lessen vinden plaats in de 
studio’s van ROC Nova College 
Dans in Haarlem:
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Schaterlachend uit workshops 
vrijwilligerswerk

Foto: Gemeenten Zandvoort, Laura Boeij.

Met onderwerpen als ‘dé for-
mule voor het vinden en bin-
den van nieuwe vrijwilligers’ en 
‘hoe spreek je jongeren aan als 
je hen wilt werven als vrijwilli-
ger’ werd er invulling gegeven 
aan de vrijwilligersmanifesta-
tie. Ruim 25 Zandvoortse vrij-
willigers hadden zich voor de-
ze avond aangemeld. Dat ze 
daarbij ook nog eens oog in oog 
kwamen te staan met een lama 
in het losse zand had niemand 
verwacht!

Veel organisaties kampen met 
een tekort aan vrijwilligers, an-

dere organisaties klagen over 
onvoldoende instroom van jon-
ge vrijwilligers. Door middel van 
een persoonlijke uitnodiging zijn 
alle vrijwilligers organisaties in 
Zandvoort uitgenodigd om deel 
te nemen aan de vrijwilligers-
manifestatie  en kennis te ne-
men van de nieuwe methoden 
om (jonge) vrijwilligers te wer-
ven en te behouden. 

Aanwezige vrijwilligers (be-
stuurders) kregen tijdens de 
workshops praktische handvat-
ten om het tekort aan vrijwil-
ligers aan te pakken. Hiervoor 

Heemstede - De gemeente Zandvoort, Stichting Pluspunt 
Zandvoort en Sportservice Heemstede-Zandvoort organi-
seerden in samenwerking met NH Zandvoort en Primo NH op 
vrijdag 21 november jongstleden een ‘vrijwilligersmanifesta-
tie’ voor alle vrijwilligersorganisaties in Zandvoort.

werd door mevrouw Marianne 
Reij, van PRIMO NH een dui-
delijke uitleg gegeven over de 5 
B’s binnen het vrijwilligerswerk 
en de beeldvorming rond jeug-
dige vrijwilligers. Naast de the-
oretische kennisoverdracht was 
er ook plaats voor kennisuitwis-
seling tussen vrijwilligers onder-
ling en kon er tussen de work-
shops door deelgenomen wor-
den aan een heuse improvisa-
tie workshop van theatergroep 
Los zand. Schaterlachend kwa-
men sommige vrijwilligers uit de 
workshop: “Daar had je echt bij 
moeten zijn…”, werd er enthou-
siast geroepen naar mede vrij-
willigers die hadden gekozen 
voor een iets rustigere besteding 
van de pauze.

Deze avond in Zandvoort is één 
van de activiteiten die de ge-
meente Zandvoort, Sportservice 
Heemstede-Zandvoort, Stichting 
Pluspunt en Primo NH organise-
ren met als doel de  kennis en 
vaardigheden op het gebied van 
bestuurdersschap te vergroten 
of aan te scherpen. 
Daarbij is deze vrijwilligersmani-
festatie een aanloop op de nieu-
we vrijwilligersnota zoals die in 
2009 geschreven zal gaan wor-
den in het kader van de WMO.

Verenigingen en/of organisa-
ties die nadere informatie wen-
sen over (toekomstig) vrijwilli-
gers-beleid of nu al een con-
crete ondersteuningsvraag heb-
ben kunnen contact opnemen 
met Sportservice Heemstede 
Zandvoort, Steffen van de Pol, 
tel: 023-5740116 of per mail: 
svanderpol@sportserviceheem-
stedezandvoort.nl.

Activiteiten Heemhaven
Heemstede - De drukke en 
feestelijke decembermaand 
breekt weer aan. Wilt u samen 
met anderen deze maand en 
lang daarna gezellige activitei-
ten ondernemen? Dan is vrijwil-
ligerswerk in Zorgcentrum De 
Heemhaven misschien iets voor 
u. De Heemhaven heeft een uit-
gebreid aanbod van activiteiten 
die begeleid worden door een 
enthousiaste groep vrijwilligers. 
Er is wegens uitbreiding van het 
activiteitenaanbod  weer plaats 
voor nieuwe vrijwilligers.

Er zijn verschillende mogelijkhe-
den, o.a. computerwerk, winkel-

werk,  gastvrouw/heer in het res-
taurant, begeleiden van koers-
bal, vlotbruggen en bustochtjes. 
Daarnaast worden er geregeld 
speciale activiteiten georgani-
seerd zoals dansmiddagen, op-
tredens van artiesten etc.

Spreekt dit u aan, neem dan 
contact op met de coördinator 
vrijwilligers zij kan u alles ver-
tellen over het activiteitenaan-
bod en de mogelijkheden voor 
u. Zij is te bereiken onder num-
mer 023 8916106 / 8916100.
Zorgcentrum De Heemhaven ligt 
aan de Von Brucken Focklaan 20 
in Heemstede.

In samenwerking met Nova College

Dans Vooropleiding beroepsdans

Nederlanders steeds 
feestelijker gekleed!

Voor dames zien we veel rijke 
materialen, zoals een trendy bla-
zer en pantalon met glans effect. 
De traditionele feestkleur zwart 
zien we ook dit jaar weer terug 
in de collectie. Daarbij is het tijd 
voor veel variatie in glitter en 
glamour: feestelijke tops met 
pailletten en tunieken in glan-
zende stoffen. Ook heren kleden 
zich speciaal aan voor de feest-
dagen: zij gaan casual maar 
feestelijk gekleed. 

Twee keer per week worden de 
nieuwste fashion-items aange-
leverd. Daarnaast biedt Shoe-
by Fashion een uitstekende ser-
vice en mode voor een vriende-
lijke prijs. De dameslabels Zoï 
en Eksept vind je exclusief bij 
Shoeby Fashion. Voor heren zijn 
er de eigen labels Third Republic 
en Cult Edition. Daarnaast heeft 
Shoeby Fashion een uitgebreid 
assortiment basics, jeans en ac-
cessoires.

Heemstede - Voor veel Nederlanders betekent de december-
maand elk jaar weer Party Time! Bij Shoeby Fashion is het dan 
ook druk met klanten die het oude jaar feestelijk gekleed uit 
willen luiden.

Geweldplegers 
aangehouden
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Optreden en kerstlunch 55+

Blue Ladies Surprise
Heemstede - Voor de laatste 
keer zullen de Blue Ladies, be-
staande uit Nicolette Vroon (cel-
lo), Coby Roelofsen (fluit) en El-
ly Kerckhof (piano) een muzikaal 
kerstprogramma voor u verzor-
gen. De Blue Ladies spelen nu 
zo’n 4,5 jaar samen en hebben 
al een aantal keren met veel 
succes bij Casca gespeeld. Het 
programma is nog niet bekend, 
maar zal helemaal in kerstsfeer 
zijn. Na dit mooie programma 

gaan we in de foyer, onder de 
kerstboom, genieten van een 
heerlijke lunch. Het optreden en 
de lunch zijn bij Casca in de Lui-
fel, Herenweg 96, Heemstede op 
donderdag 11 december, aan-
vang 10.30 uur. Entree inclusief 
lunch:11,- euro, voor 65+ 10,00 
euro. Opgeven kan door middel 
van betalen bij de receptie van 
de Luifel, Herenweg 96, Heem-
stede tot uiterlijk maandag 8 de-
cember.

Cabaret in Heemstede
Kristel Zweers: Onschuldig
Heemstede - In ‘Onschuldig’ 
gaat Kristel op zoek naar een be-
tere versie van zichzelf. Blijft ze 
hierbij trouw aan de Kristel die 
ze graag wil zijn of geeft ze toe 
aan de eisen van de media en 
de maatschappij? Eén ding weet 
Kristel zeker: het draait tegen-
woordig niet alleen bij televisie 
om de kijkcijfers!
Kristel Zweers kent het klap-
pen van de zweep. Ze overleef-
de als één van de weinige vrou-
wen het harde stand-up circuit, 
was op TV te zien in ‘Hard Ge-
lach’  en was vast panellid van 
‘De Lama’s’. oor de vele televisie-
verschijningen werd zij op de di-
verse populaire websites inge-
lijfd als ware cabaretbabe. Voor 
het theaterpubliek is zij de gla-
mour cabaretière.
Aan een theaterprogramma stelt 
Kristel Zweers dezelfde eisen als 
aan een ideale avond uit: goede 
gesprekken, ontspannen lachen 
en een gezonde dosis seks. 
Voor gevoelige liedjes, perfec-
te imitaties en herkenbare type-
tjes ben je bij Kristel aan het ver-
keerde adres. Weliswaar vindt zij 
dit geweldige ingrediënten voor 
een avondvullend programma, 

maar helaas, ze kan het niet. En 
dus doet Kristel Zweers gewoon 
waar ze goed in is. 
Ze vertaalt haar irritaties en ver-
bazing in een vlijmscherpe con-
ference.

www.kristelzweers.nl
www.standupcomedy.nl

Vrijdag 12 december is de voor-
stelling te zien in Theater de Lui-
fel,  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 12.00 uur en 
45 minuten voor aanvang.
Telefonisch reserveren via thea-
terlijn: (023) 548 38 38. 
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Eerste paal nieuwbouw 
SEIN Cruquius geslagen
Regio – Een hardhouten paal, 
versierd met kleurige handjes, 
gemaakt door bewoners van de 
Cruquiushoeve, werd donder-
dag op het terrein van het Epi-
leptisch Centrum SEIN, de klei-
grond in geslagen door in lan-
ge witte jassen gestoken en van 
een bouwhelm voorziene offici-
ele figuren. Burgemeester van 
de gemeente Haarlemmermeer, 
Theo Weterings, BAM bouwdi-
recteur Joost Nelis, bewoners 
van De Cruquiushoeve en fami-
lie, stonden aan de touwen om 
het blok omhoog te hijsen en op 
bevel van de vele toeschouwers 
in koor, op het ritme van het af-
tellen van twintig naar nul, het 
blok te laten vallen. Een sneeuw-

kanon spoot vrolijke vlokken van 
papier naar zwoegende notabe-
len. Even eerder had bestuurs-
voorzitter van SEIN, Jean Willem 
Barzilay in de aula van School de 
Waterlelie uitleg gegeven over 
de bijzondere procedure betref-
fende de aanbesteding. Hier-
bij zijn zowel de aannemer als 
de architect al heel vroeg in het 
traject bij de plannen betrokken. 
Het nieuwbouwproject van Lang 
Verblijf voor huisvesting van 240 
cliënten op de Cruquishoeve en 
40 op Meer en Bosch in Heem-
stede. Met een programma van 
eisen waarin de functionele, 
ruimtelijke en technische wen-
sen zijn opgenomen zonder te-
keningen of bestek. Eind 2007 

zijn er drie aanbieders gese-
lecteerd uit de negen partijen 
die gereageerd hadden op de 
Europese aankondiging van de 
bouwplannen. Aan het lawaai 
te horen, aldus Barzilay, kan je 
horen dat het nu echt gebeurd! 
Burgemeester Theo Weterings 
sprak even over de belangrij-
ke paal die geslagen is op de as 
van de gezondheidsvoorzienin-
gen, vlak bij het nieuwe Spaar-
ne Ziekenhuis en aan de noord-
kant van de Haarlemmermeer,  
waar tot aan Lisserbroek straks 
10.000 woningen gebouwd wor-
den. Midden oktober zullen de 
eerste woningen bouwkundig 
worden opgeleverd. 
Ton van den Brink

Heemstede - Op dinsdag 16 de-
cember is er weer een kerstmarkt 
in Zorgcentrum De Heemha-
ven. Er zijn verschillende stands 
waar u uw kerstcadeautjes kunt 
kopen en leuke ideeën opdoen. 
Tijdens de markt is er een lote-
rij waarmee u prijzen in de kerst-

sfeer kunt winnen. Natuurlijk is 
de Kerstman aanwezig met heer-
lijke warme chocolademelk en 
gluhwein. 
U bent welkom tussen 14.00-
16.00 uur op de Von Brucken 
Focklaan 20 Heemstede, tel.nr. 
8916106/8916100.

Met de Ko-Bus naar de Kerstmarkt
Heemstede - Even genieten 
van de gezellige kerstsfeer.
Stichting Welzijn Ouderen 
Heemstede biedt de mogelijk-
heid aan Heemsteedse ouderen 
een bezoek te brengen aan de 
Kerstmarkt bij Intratuin, Cruqui-
us. De Ko-Bus rijdt op woensdag 
10 december. Vertrek om 13.00 
uur en terug om 16.15 uur. U 
wordt thuis opgehaald en weer 
teruggebracht. De Ko-Bus biedt 
alleen vervoer, er is dus geen 

begeleiding tijdens het bezoek 
aan de markt en de rollator moet 
helaas thuis blijven. Men kan bij 
Intratuin gebruik maken van de 
ondersteuning van een winkel-
wagen. Kosten 3,00 euro. 
Inschrijving bij Stichting Welzijn 
Ouderen Heemstede, Lieven de 
Keylaan 24.
Geopend op maandag t/m don-
derdag van 09.00-17.00 uur en 
op vrijdag van 09.00-13.00 uur.  
Telefoon 023-528 85 10.

Kerstmarkt in De Heemhaven

PvdA buitenspel in college-
onderhandelingen Bloemendaal
Bennebroek - Op dit moment is 
de PvdA in de nieuwe gemeen-
teraad van Bloemendaal niet 
uitgenodigd deel te namen aan 
de gesprekken om te komen tot 
een nieuw college.
Fractievoorzitter Tames Kokke 
van de VVD heeft, als grootste 
partij, het initiatief genomen tot 
de eerste verkennende gesprek-
ken. Alle partijen, gekozen in de 
nieuwe raad van Bloemendaal 
met daarbij de nieuw kern Ben-
nebroek, hebben de bereidheid 
getoond deel te nemen aan het 
vormen van een college.
Gezien het geringe aantal ze-
tels en bestaand oud zeer ligt 
het niet voor de hand dat Groen 
Links,  Leefbaar Bloemendaal 
en de PvdA bij de vervolgge-

sprekken zal worden betrokken.
D66, de grote winnaar van de 
verkiezingen, zal ondanks dat zij 
slechts 36 stemmen meer heb-
ben gekregen dan de PvdA wel 
aan de verdere onderhandelin-
gen meedoen. Dit op basis van 
de winst die zij ten opzichten 
van de vorige verkiezingen heb-
ben behaald.

Het CDA heeft samen met de 
VVD al een krappe meerderheid 
van één zetel in de raad, zodat 
deze beide partijen samen een 
college kunnen vormen. Toch 
wordt deze situatie door de par-
tijen niet gewenst, zodat er een 
derde partij zal worden gezocht 
om een wat bredere coalitie te 
vormen. Deze derde partij zal 

vrijwel zeker D66 zijn. Voor D66 
een enorme opsteker. Zij zullen 
de kans, om te gaan besturen, 
niet laten passeren. Grote af-
wezige bij de gesprekken is de 
PvdA. Fractievoorzitster Thera 
Wolf wijt de teruggang van de 
PvdA, maar ook die van Groen 
Links aan de lage opkomst. “Tra-
ditioneel scoren de linkse partij-
en minder bij een lage opkomst. 
Wij hebben de afgelopen peri-
ode vele goede dingen gedaan 
in het college en de raad. Wij 
wachten rustig af wat de onder-
handelingen met D66 gaan op-
leveren. Het college zal zonder-
meer een ruk naar rechts maken 
als de drie genoemde partijen 
het college gaan vormen.”
Eric van Westerloo



Als betrokken bank heeft de 
Rabobank oog voor kwetsbare 
groepen in de maatschappij, zo-
als ouderen en mensen met een 
geestelijke of lichamelijke handi-
cap. Zo ondersteunt de bank on-
der meer tal van maatschappelij-
ke projecten, de gehandicapten-
sport, zorgboerderijen en helpt 
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Tummers team Patisserie Passionelle, 
mix van jong en ervaren
Heemstede – Teamwork tussen 
ervaren banketbakkers en jong 
talent is de basis van het heden-
daagse succes van Banketbak-
kerij Tummers, dat het best ver-
woord wordt in hun naam ¨Pa-
tisserie Passionelle Tummers. 
Patisserie is hun vak, passionelle 
de instelling van alle 28 teamge-
noten. Piet Wingerden en Victor 
Goosens hebben samen meer 
dan 60 jaar ervaring met de da-
gelijkse ovenheerlijke deegpro-
ducten als de boterletters, spe-
culaas en de slanke stengels. 
Ruim 50 jaar ervaring brengen 
Rob Veenendaal en Michel Of-
ficier, die verantwoordelijk zijn 
voor de punten, taarten en slag-
roomgebak, waaronder marse-
pein, chipolata taart, champag-
ne punt en moorkoppen.
De dagelijkse passieproducten 
en ijstaarten waaronder de spe-
culaas appeltaart, marsepein 
pizza`s en ijsdyonaise zijn van 
Daniel Jongsma en het opko-
mend jeugdig talent van Chan-
tal Visser, Emily en Naomi. Da-
niel is zich nu aan het voorbe-

reiden op Nederlands presti-
gieuze wedstrijd “Dutch Pastry 
Award”, die in maart 2009 ge-
houden wordt. Bij de chocola-
de  leeft wereldkampioen Pa-
tisserie 2006 Ronald van Haar-
lem zich uit bij het maken van 
letters, bonbons, chocolade ta-
feldecoratie zoals de sneeuw-
vlok, de chocoboom en Santa. 
Recentelijk won hij de zilveren 
beker voor de lekkerste Neder-
landse bonbon. Lisette Weijs is 
het jonge talent die nog verder 
leert op het ROC. De chocolade 
die zij gebruiken, komt van het 
Franse merk Valrhona, die volle-
dig biologische de Grand Cru`s 
bonen teelt, die maar aan vijf-
tien patissiers in Nederland ge-
leverd wordt. Dit team van Tum-
mers, noem het maar produc-
tieteam, ziet u nooit, ze werken 
achter de schermen in alle rust 
om het mooiste en lekkerste 
taartje, bonbonnetje of koekje te 
maken, al sinds 1921 en je zou 
haast denken, met steeds meer 
passie. Zo gaat het als het klikt 
tussen de wijsheid van de erva-

ring en het enthousiasme van de 
jeugd en hun talenten. 

Winkel en tearoom
Het begeleiden van uw keuze 
is een heel ander verhaal. Dat 
kunnen dames heel goed. De 
tearoomdames van Tummers 
bieden dagelijks de heerlijkste 
en verste traditionele en inno-
vatieve heerlijkheden aan, nu al 
meer dan tachtig jaar. Met de 
oven op nog geen 10 meter van 
de winkel. Ovenvers! U treft er 
Maartje, Helen, Jolanda, Janna, 
Annemiek, Jacqueline, Sylvia en 
Linda, met elkaar meer dan 150 
jaar patisserie ervaring en ken-
nis. Zaterdags treft u het jeug-
dig enthousiaste team van Me-
rel, Hanna, Rosan, Evelyn, San-
ne en Lisanne. Voor elke feest-
dag of gewone dag die u spe-
ciaal wil maken, weten zij de 
heerlijkste oplossingen. Heer-
lijk werken op de Binnenweg-
Raadhuisstraat, waar het winke-
len nog zo heerlijk is bij je “be-
kende” winkeliers. 
Ton van den Brink

Neem vrijblijvend een kijkje

Originele kerstcadeaus 
bij ‘Ook Voor Jou’
Regio - De stichting ‘Ook Voor 
Jou’ verzorgt dagbesteding voor 
mensen met een verstandelijke 
beperking en niet aangeboren 
hersenletsel die bedrijfsmatig 
zouden willen werken, maar dit 
qua druk en snelheid niet aan-
kunnen. Dit gebeurt in het pand 
aan de Diezestraat 18 in Bever-
wijk. In dit pand is tevens de ca-
deaushop van ‘Ook voor Jou’ 
gevestigd. Hier worden de pro-
ducten die de deelnemers op de 
dagbesteding maken verkocht. 
In het assortiment zit o.a. bad-
schuim, letterzeepjes, kaarten, 
badzout, douchegel, mozaïek-
stukken, geurzakjes, opgemaak-
te gaasbakken, schilderijen, enz.
Ook kunt u er een eigen ca-
deaupakket laten samenstellen. 
Leuk om te geven maar zeker 
ook leuk om te krijgen.
Tevens worden er seizoensge-
bonden producten verkocht zo-
als kransen met vogelvoer en nu 
natuurlijk kerststukjes.
Ook is er de mogelijkheid om op 
bestelling cake en taart te la-
ten bakken voor uw feest of ver-
jaardag. De winkel is op maan-
dag, dinsdag, donderdag en vrij-
dag geopend van 10.00 tot 12.00 
uur en van 14.00 tot 16.00 uur. 
In het weekend is de winkel ge-
sloten. Iedereen kan vrijblijvend 
binnenlopen en naar de moge-
lijkheden vragen.
Op de dagbesteding wordt naast 
het werk voor de winkel ook ar-
beidsmatig werk gedaan voor 

derden. Zo is er een postwijk 
waarbij post gesorteerd en ge-
lopen moet worden, inpakwerk 
voor een speelgoedfabrikant, in 
elkaar zetten van cursusboeken, 
op bestelling maken van zeep-
producten, enz. ‘Ook voor Jou’ is 
altijd op zoek naar diverse werk-
zaamheden die door de bezoe-
kers van de dagbesteding kun-
nen worden gedaan, zoals in-
pakwerk, verzorgen van mailings 
of ander werk dat geen spoed 
heeft en aansluit bij de doel-
groep. Heeft u als bedrijf werk 
dat geschikt kan zijn neem dan 
contact op met één van de coör-
dinatoren Brenda of Letty.

Stichting ‘Ook voor Jou’ biedt 
ook buitenschoolse opvang en 
individuele thuisbegeleiding 
voor kinderen met een beper-
king (o.a kinderen vanuit het 
speciaal onderwijs).
Aangezien hier veel vraag 
naar is is de stichting doorlo-
pend op zoek naar geschikte 
(oproep)medewerkers om aan 
deze vragen te kunnen blijven 
voldoen.
Geïnteresseerden kunnen een 
brief met cv mailen naar:
mvanderploeg@ookvoorjou.com 
.
Voor meer informatie over dit en 
alle andere activiteiten kan een 
kijkje genomen worden op de 
website: www.ookvoorjou.com 
of bellen naar nummer
0251-208238. 

Rabobank Foundation
Lezen met je oren en je vingers

Het boek maakt onderdeel uit 
van de reeks ‘Onbeperkt Lezen’. 
Met deze reeks wil de NLBB 
Vereniging van Leesgehandi-
capten een brug vormen tus-
sen blinde en ziende kinderen. 
Door het gebruik van braille, 
grote letters, audio en voelba-
re tekeningen kunnen kinderen 

met een visuele handicap leren 
lezen met hun vingers en met 
hun oren. Zo leest prinses Lau-
rentien, beschermvrouwe van 
NLBB, de verhaaltjes voor. Kin-
deren zonder kijkproblemen le-
ren met de boekjes dat het niet 
vanzelfsprekend is dat alle kin-
deren kunnen zien. 

Regio - ‘De wereld van Winnie de Poeh.’ Dat is de titel van het tweede 
doe- voel- en luisterboek dat is bedoeld voor kinderen met én zonder visue-
le handicap. Het boek is een initiatief van NLBB, Vereniging van Leesgehandi-
capten. De Rabobank Foundation schenkt alle 8.700 basis- en speciale scho-
len in Nederland een exemplaar van het boekje en een bijbehorende lesbrief.

ze als grondlegger van de Stich-
ting Lezen & Schrijven mee in de 
strijd tegen laaggeletterdheid.

De bank juicht het initiatief van 
NLBB dan ook van harte toe. De 
Rabobank Foundation, die de 
positie van kansarme groepen 
in de samenleving in binnen- en 
buitenland helpt te verbeteren, is 
in het project ‘Onbeperkt Lezen’ 
samen met Uitgeverij Rubinstein 
partner van NLBB. De Rabobank 
Foundation geeft geld en heeft 
het boekje ‘De wereld van Win-
nie de Poeh’ samen met een bij-
behorende lesbrief gratis ter be-

schikking gesteld aan alle 8.700 
scholen (basis- en speciaal on-
derwijs) in Nederland. 
Ook in haar dienstverlening 
houdt de Rabobank rekening 
met ouderen en gehandicapten. 
Dat blijkt bijvoorbeeld uit initia-
tieven zoals de voorleesfunctie 
op internet, geldservice aan huis, 
een speciaal apparaatje waar-
mee blinden en slechtzienden 
kunnen internetbankieren en de 
recente introductie van een pra-
tende geldautomaat. Meer in-
formatie over de betrokkenheid 
van de Rabobank staat op www. 
rabobankfoundation.nl

Opbrengst collecte Multiple Sclerose
Heemstede - Het MS Fonds 
heeft het mooie bedrag van 
2.652 euro in Heemstede op-
gehaald.
Dankzij deze opbrengst kun-
nen er nuttige dingen ge-
daan én geregeld worden voor 
mensen met Multiple Scle-
rose (MS). Maar ook voor de 
mensen in hun naaste omge-
ving. Met uw hulp krijgen meer 
mensen met MS zicht op een 
toekomst.
Multiple Sclerose is de meest 

invaliderende aandoening on-
der jonge mensen, zelfs kin-
deren, in Nederland. Helaas is 
het nog niet mogelijk om MS te 
genezen. 
Het MS Fonds helpt mensen 
die Multiple Sclerose hebben 
met coaching, voorlichting en 
financiering van wetenschap-
pelijk onderzoek. 
Collectant worden? Neem con-
tact op met het Nationaal MS 
Fonds, tel. 010-591 98 39 of via 
www.msfonds.nl



parcours toegevoegd. De ver-
schillende trails leiden door een 
afwisselend Engels landschap. 
Niet vreemd dat hier eerder dit 
jaar een etappe van de interna-
tionale mountainbike-wedstrijd 
‘Avalanche Trophy’ plaatsvond. 
Meer informatie over de clinic 
met Bart Brentjens op dfds.nl/
mtb. 
Onder alle deelnemers wor-
den twee Cube ATB fietsen ver-
loot (aangeboden door Fietsland.
com). Meer informatie over het 
mountainbikeaanbod in Noord-
oost-Engeland is te vinden op 
http://nl.visitnortheastengland.
com/mtb/home 

Door een nauwe samenwerking 
met het officiële verkeersbureau 
North East England kan DFDS 
Seaways de mountainbiker een 
professionele reis aanbieden. 
Naast de clinic door Brentjens 
is er op zaterdag en zondag vol-
op gelegenheid om zelf tours 
te maken. Het Kielder Water & 
Forest Park bestaat uit 8 ver-
schillende routes, variërend in 
lengte en moeilijkheidsgraad. 
Hierdoor is het mountainbiken 
een uitdaging voor zowel de be-
ginnende als gevorderde ‘biker’. 
Op de heen- en terugreis over-
nachten reizigers aan boord bij 
DFDS Seaways. De cruiseferries 
van DFDS Seaways zijn van alle 
gemakken voorzien en de over-
tocht is ideaal voor mountainbi-
kers die met eigen vervoer en uit-
rusting een bike-trip in Engeland 
willen maken. Overnachting op 
bestemming vindt plaats in het 
luxe landhuis Slaley Hall, inclu-
sief 3-gangen diner en ontbijt. 
 
Sterke ontwikkeling
mountainbikebestemming 
Het Kielder Water & Forest Park, 
op circa twee uur rijden van New-

castle, bestaat in totaal uit 138 
kilometer aan trails en investeert 
sterk in de uitbreiding hiervan. 
Zo is in 2007 de Deadwater Trail 
geopend, een echte ‘thrillseeker’ 
voor de ervaren ‘biker’. Onlangs 
zijn er ook twee lange afstand-
routes (14,2 en 18,7 km) aan het 
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DFDS Seaways zet ‘bikers’ in het zadel

Mountainbikeclinic met 
Bart Brentjens in Engeland

Het Kielder Water & Forest Park bestaat in totaal uit 138 kilometer 
aan mountainbiketrails. Mountainbikeliefhebbers kunnen met DFDS 
Seaways van 13 – 16 maart 2009 deelnemen aan een clinic van Bart 
Brentjens in deze regio.

Regio - Mountainbikeliefhebbers kunnen in het weekend 
van 13 – 16 maart 2009 deelnemen aan een clinic van Bart 
Brentjens in Noordoost-Engeland. Bart Brentjens, tienvoudig 
Nederlands kampioen mountainbiken, vaart met cruiseferry-
maatschappij DFDS Seaways naar Newcastle en geeft een 
weekend lang workshops in het Kielder Water & Forest Park. 
De 4-daagse shortbreak is te boeken vanaf 197,- euro per 
persoon, inclusief overnachtingen, vervoer van eigen auto en 
clinic.

Kunstgeschiedenis dialezing

Er is een kind geboren
Heemstede - Op woensdag 10 
december komt kunsthistorica 
en auteur Karin Braamhorst ons 
vertellen over het oude verhaal, 
de fabels en legendes rond de 
geboorte van Jezus. De mees-
te van deze verhalen zijn ons 
wel bekend. Maar weten we ook 
wat er gebeurde bij de water-
put? Wie Salomé en Zelomi wa-
ren? En waarom Jozef zijn broek 
uittrok? Het kind, zijn moeder en 
pleegvader, de kraamvisite, de 
machtige vijand, maar ook de 
astronomie en de huwelijksge-
bruiken komen aan bod in de-

ze lezing. Karin is een ervaren 
spreekster met een grote pas-
sie voor kunst. Door haar per-
soonlijke aanpak weet ze haar 
toehoorders enthousiast te ma-
ken en te betrekken bij deze ver-
rassende en ontroerende diale-
zing omlijst met 40 afbeeldingen 
van voorwerpen uit de kunstge-
schiedenis die in de lezing wor-
den besproken. 
De kunstgeschiedenis dia-lezing 
is bij Casca in de Luifel, Heren-
weg 96, Heemstede op woens-
dag 10 december, aanvang: 
20.00 uur, entree: 6,00 euro. 

Puur voor het plezier
Voor de G23 was er deze week geen competitiewedstrijd
en als je niet oppast dan duurt de voetballoze een te lange tijd.
Daarom maar weer gauw een oefenpotje georganiseerd.
De coach van de C4 voelde zich met de uitnodiging zeer vereerd. 
Helaas was Nick ondergedoken en moest dus afschrijven.
Een uitgelezen kans om wat jongens van de G1 in te lijven.
Wesley, Sebastiaan en Jeroen W vielen de eer te beurt.
Het duurde nog even voor de voorwaarden werden goedgekeurd,
2 x 30 minuten, spelen op een half veld en 9 tegen 9,
maar uiteindelijk kregen wij van Peter toch ook de zegen.
Hij was het ook die de wedstrijd met zijn fluitje in gang zette.
Jammer was het dat de G23 nog niet goed oplette.
Voor zij het wisten was het al de eerste keer raak.
Teveel spelers vergaten duidelijk hun taak.
Was het gebrek aan een goede opwarming hier debet aan?
Hoe dan ook, de C4 liet ons toch wel wat in ons hemdje staan.
Zij waren de betere ploeg en gingen ook rustig door met scoren.
Wij konden ze niet tegenhouden en kwamen zelf nauwelijks naar 
voren.
Tegenover de 6 schoten waarop Sam het antwoord schuldig bleef
stelden wij een kans van Sebastiaan en een van Dave.
Die leverden beiden tragisch genoeg niets op.
Totdat de C4 keeper te ver uitliep en tot zijn strop 
werd dat met een penalty bestraft door scheidsrechter Peter.
David accepteerde het cadeautje graag en scoorde van elf meter.
In de 2e helft, weer terug uit de catacomben,
waar coach Leo nog eens de problemen opsomde,
was het spel ook daadwerkelijk beter om aan te zien.
Hadden we de 1e helft niet moeten spelen misschien?
In ieder geval waren Jordy en Michael nu wel bij de les.
Ze speelden tenminste weer frank en vrij, zonder stress.
Een tegendoelpunt werd door dit duo niet meer toegestaan.
Rick beperkte zijn aspiraties voor wat betreft aanvallen
tot vanaf de cornervlag getrapte ballen.
Maar ook de bal, gekruld met gevoel
trof op deze mooie zaterdag geen doel.
Jeroen W, onze invaller, lukte dat na zo een 10 minuten wel.
Hij gaf daarmee weer een positieve draai aan het spel. 
Wel negeerde hij daarbij het door coach Jan uitdrukkelijk 
gegeven verbod!
Waarschijnlijk ontkomt hij nu niet aan een transfer door een nog 
hoger bod. 
Intussen sjouwde Jeroen R zich een slag in de rondte op het 
middenveld.
In die linie was hij vandaag overduidelijk de held.
Na weer een aanval gaf Ibrahim de o zo belangrijke assist
op Davy en, koelbloedig als hij is, die kans werd niet gemist.
Daarmee werd een alleszins acceptabele uitslag neergezet.
Maar, nog veel belangrijker, iedereen had vandaag zichtbaar pret
Waarbij sportiviteit gelukkig ook nu weer hoog in het vaandel 
stond.
De geblesseerde C speler was door het water van Frank zo weer 
gezond.
Voor het “echie” spelen doen we weer volgende week.
Een uitwedstrijd waar de halve selectie al een tijdje naar uit keek.
Want ja, spelen in Rotterdam in de schaduw van het mooiste 
stadion?
Volgens mij is dat het scenario waar menig droom mee begon.
Groet, Sint

INGEZONDEN Sport

Werken in de zorg?
Dan heeft Aquilae een baan voor jou
Regio - Aquilae is in 2002 op-
gericht uit onvrede over de be-
perkte keuzemogelijkheden die 
er voor gehandicapten bestaan 
op het gebied van wonen, wer-
ken, training, vrijetijdsbesteding 
en begeleiding. Zo bieden wij 
bijvoorbeeld in het project Aqui-
lae-Nido proef begeleid wonen 

en training met logeeractivitei-
ten. Aquilae organiseert tevens 
vakantieweken, logeerweeken-
den, uitstapjes en er wordt elke 
week gerepeteerd voor de twee-
jaarlijkse opvoering van een mu-
sical (musicalgroep Ludamus). 
Op onze nieuwe locatie aan de 
Peperstraat te Beverwijk worden 

de activiteiten van de Dagbeste-
ding uitgebreid met een lunch-
room waar de cliënten zelfge-
bakken lekkernijen aan gasten 
zullen serveren. Kortom, wij bie-
den een creatieve en inspire-
rende werkplek voor iedereen 
die graag wil werken binnen de 
zorgverlening.  

Limousine-arrangement
Bistro Deux Café Deux

Heemstede – Tijdens de kerst-
dagen presenteert Bistro Deux 
Café Deux een speciaal limou-
sine-arrangement.
Dit wordt mogelijk gemaakt 
door samenwerking met het 
Heemsteedsche Limousine Ver-
huurbedrijf. Indien u op Kerst-
avond of 2e kerstdag een reser-
vering maakt voor het specia-
le 5-gangen (keuze)kerstmenu 

kunt u tegelijkertijd kiezen om 
opgehaald en weggebracht te 
worden per limousine.
Volgende week meer in de 
Heemsteder over dit bijzonde-
re arrangement en het heerlij-
ke 5-gangenmenu wat daar bij 
hoort.
Voor informatie bel telnr. 023-
5293950 of kijk op:
www.deuxcafedeux.nl

Kerstkaarten maken
Heemstede - Op woensdag 10 
december mogen de kinderen 
mooie kerstkaarten maken met 
verschillende technieken en ma-
terialen om aan hun vriendjes 
of vriendinnetjes te geven. Kin-
deren die niet zo van knutselen 
houden kunnen meedoen met 
een bord- of kringspel of lek-
ker buiten spelen.  Deze woens-
dagmiddagclub is op 10 decem-
ber van 13.30-15.15 uur bij Cas-
ca in het Honk, Molenwerfslaan 
11, Heemstede. Kosten per keer: 
3,50 euro, een kaart voor 10x 
kost 30,00 euro.



Bennebroek - De eerste 
battleweek begin november 
van Superster - The Fami-
ly Battle leverde een razend 
spannende competitie op. De 
nek-aan-nek race tussen de 
familie Lamers en de fami-
lie Claasens werd uiteinde-
lijk gewonnen door de dolge-
lukkige Mabel Lamers (8) en 
Milly Oosterberg (37).

Ondanks de overwinning gin-
gen Mabel en Milly in de zang-
battle – waar ze ‘SOS’ van 
ABBA zongen - onderuit tegen 
de sympathieke Mandy (10), Gèr 
(40) en Patrizia (34) Claasens uit 
Maastricht, die een goede ver-
sie van ‘Rosanne’ (van Nick en 
Simon) neerzetten. Het één en 
ander werd rechtgezet tijdens 
de dansbattle, waar Mabel en 
Milly uitblonken op het nummer 
‘Fame’. Niet verwonderlijk, aan-
gezien Milly in het dagelijks 
leven dans- en musicallessen 
geeft. 
Uiteindelijk kwam alles neer op 

de Ultieme Battle: Mabel en Mil-
ly’s ‘Bop To The Top’-act uit High 
School Musical was overtuigen-
der dan de “1001 Nights” van 
Chipz die de familie Claasens 
hadden uitgekozen. 
Deze overwinning bezorgde 
Mabel en Milly een plaats in de 
halve finales waar ze dit keer te-
gen twee families, de Belgische 
familie Publie (Jasper 11 jaar en 
moeder Annette) en tegen de 
familie Tuhumena (Charifa 14 
jaar met moeder Ulla en stiefva-
der Harry) zullen strijden om de 
felbegeerde finaleplaats. 
Op zaterdag 6 december zijn de 
tv-opnames van de halve fina-
le en als ze doorgaan volgen di-
rect op zondag 7 december de 
tv-opnames voor de finale! 
De TV-uitzendingen van de hal-
ve finale van Mabel en Milly vin-
den direct plaats na de opna-
men op maandag 8, dinsdag 9 
en woensdag 10 december om 
de gebruikelijke tijd van 19.15 
uur op Nickelodeon. Op zondag 
14 december worden dan alle-

drie de afleveringen vanaf 15:00 
achterelkaar herhaald!
De uitzending van de finale is 
ook al bekend: de finale bestaat 
uit drie spetterende familieop-
tredens. De twee halve finalisten 
en een derde familie - de win-
naar van de websitewilcardwed-
strijd* - voeren hier hun ultie-
me muzikale act uit tijdens een 
spetterende show! Het is een 
razend spannende marathon-
uitzending die één uur duurt. 
Deze wordt uitgezonden op 
dinsdag 23 december. 
Kijk ook op: http://superster-
familybattle.nl/ of op de eigen 
‘Superster’ hyves van Mabel 
en Milly: http://mabelmillystfb. 
hyves.nl/

Halve finale-plek voor 
moeder en dochter

Heemstede - In donkere jaar-
getijden als de duisternis vroeg 
invalt wordt het optimaal genie-
ten van de tuin beperkt. Terwijl  
juist in de herfst en wintermaan-
den de tuin zo boeiend van kleur 
kan zijn! Waarom de dag niet 
verlengen en in de avonduren 
uitzicht hebben op een  verlichte 
tuin? Na een hectische dag re-
laxt turen naar een levend schil-
derij in plaats van in een donker 
gat kijken? Gegarandeerd een 
verademing en een geestelij-
ke ontspanning. Als een levend 
schilderij van Anton Pieck met 
sneeuw en rijp uw oog streelt of 
de schrik toeslaat als een egel 
of sluipende kat zich meester 
maakt van uw territorium. Dit en 
nog veel meer in de sirene rust 
van de avond en nacht.
Zeker nu er een groot assorti-
ment nostalgische buitenver-
lichting armaturen wordt aange-

boden is het aanleggen van een 
feeërieke tuinverlichting voor ie-
dere doe-het-zelver voor wei-
nig geld haalbaar. Vele kleine 
lichtvlekjes door led- of zonne-
cel lampjes maken de tuin on-
rustig, wit licht maakt koud. On-
nodige hierin te investeren: de 
tuin wordt onvoldoende verlicht 
om er optimaal van te kunnen 
genieten. Zorg voor een roman-
tische warme uitstraling door 
gebruik te maken van een en-
kele solitair geplaatste tuinlan-
taarn op een paal en/of aan de 
muur met een ambiance-sfeer-
lamp er in. Richt vanuit de ach-
terzijde van huis of schuur een 
spot op de paal met lantaarn 
of ander kunst voorwerp in de 
tuin. Zo verkrijgt men een nos-
talgisch en warm verlichte tuin. 
Kies voor een grote lantaarn en 
plaats deze op  hoogte voor een 
goede reikwijdte van het licht. 
Kies voor een oud model lan-
taarn, rond, vierkant of zeskant 
die doorgaans in ieder tuincen-
tra verkrijgbaar is. 

Op de site www.tuinlantaarn.nl 
treft men oud ambachtelijk ge-
maakte lantaarns aan en kan 
men lantaarns laten poedercoa-
ten in de door u gewenste kleur. 
Ook kan men per e-mail vragen 
stellen of een foto sturen van 
huis en tuin voor advies. Laat u 
verrassen en stap in een nieuw 
tijdperk van verlichten van uw 
tuin en geniet op deze manier 
méér van uw directe omgeving.
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Eenmalige uitkering 50 euro 
netto voor minima
Heemstede - Huishoudens met een laag inkomen 
(lager dan 120% van de bijstandsnorm) krijgen in 
december een netto extra bijdrage van 50 euro. 
Het geld, afkomstig van het Rijk, komt volledig be-
schikbaar voor die huishoudens die het het hardst 
nodig hebben. Het uitgekeerde bedrag van 50 eu-
ro is belastingvrij en heeft geen gevolgen voor een 
bijstandsuitkering of een ander inkomen.

Wie krijgen automatisch een uitkering?
Ontvangt u een bijstandsuitkering van de Inter-
gemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ)? Of 
heeft u in 2008 bijzondere bijstand ontvangen of 
een andere toelage voor minima? Dan bent u be-
kend bij de IASZ en krijgt u de vijftig euro in de-
cember automatisch overgemaakt op uw bank/gi-
rorekening. U hoeft hier dus niks voor te doen.

Mogelijk komt ook ú in aanmerking
Heeft u wel een laag inkomen, maar bent u niet 
bekend bij de Intergemeentelijke Afdeling Socia-
le Zaken? Mogelijk heeft u ook recht op de extra 
bijdrage van 50 euro netto. Kijk in de tabel of u 
hiervoor in aanmerking komt. Is dat het geval, dan 
kunt u een aanvraag indienen. 

Wanneer komt u in aanmerking voor de extra
bijdrage? 
Zoek in de tabel het bedrag dat bij uw leeftijd en 
leefsituatie hoort. Is uw inkomen gelijk of lager 
dan het in de tabel genoemde bedrag? En is uw 
vermogen ook niet hoger dan genoemde grens? 
Dan kunt u de extra bijdrage van 50 euro krijgen. 
Vraag in dat geval met het speciale formulier de 
vijftig euro aan (zie onder ‘Aanvragen’).

Leefsituatie 65 jaar of jonger  Ouder dan 65 jaar  Vermogensgrens
 netto maandinkomen  netto maandinkomen
Alleenstaanden 1.021 euro 1.117 euro   5.325 euro
Alleenstaande ouder 1.312 euro 1.377 euro 10.650 euro
Echtpaar/samenwonend 1.458 euro 1.532 euro 10.650 euro

Aanvragen
U vraagt de extra bijdrage van 50 euro aan met een formulier. Dit is te verkrijgen:
- bij de IASZ, Raadhuisplein 1, Heemstede, telefoon (023) 548 58 68;
- op de website: iasz.heemstede.nl (zonder www ervoor!), onder: Downloads > Formulieren.
U kunt een aanvraag indienen tot 1 februari 2009 bij de IASZ, postbus 352, 2100 AJ  Heemstede.
Aanvragen is dus niet nodig als u in 2008 al een uitkering van de IASZ ontvangt of heeft ontvangen. In dat 
geval krijgt u het bedrag automatisch in december.

Kookworkshop ‘Frankrijk’
Heemstede - Vanuit de goed 
uitgeruste Casca keuken heb-
ben al veel kookgekken en 
koksmaatjes de weg gevonden 
naar een gezellig gedekte tafel 
met daarop heerlijke zelf klaar-
gemaakte gerechten uit één van 
de vele culinaire kookcursussen 
bij Casca.  
Nieuw dit jaar zijn de kookwork-
shops met een (Europees) lan-
denthema. 
Op maandag 15 december is 
een kookworkshop Frankrijk aan 
de beurt. 
Bekende en minder bekende 
culinaire tradities van dit popu-
laire vakantieland staan in deze 

workshop centraal. Er wordt met 
elkaar gekookt en daarna gezel-
lig samen gegeten in de foyer 
van de Luifel. De kookworkshop 
is bij Casca in de Luifel, Heren-
weg 96, Heemstede van 10.00 
tot 13.00 uur. Kosten van deze 
workshop zijn 28,50 euro inclu-
sief ingrediënten.
Bij Casca is een aparte folder 
verkrijgbaar over de workshops 
met een landenthema.
Opgeven kan telefonisch: 023-
548 38 28 keuze 1 of via www.
casca.nl.
De volgende kookworkshop 
heeft als thema Engeland en is 
op 26 januari.

Tuin als levend schilderij
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Kon HFC pakt weer een 
nuttige overwinning mee
Regio - Een bijster goede wed-
strijd was het niet, afgelopen 
zondag aan de Spanjaardslaan. 
De intentie van het veel lager 
geplaatste SO Soest was goed. 
De eerste  paar minuten waren 
dan ook voor  Soest, dat sterk 
van start ging. Al in de tweede-
minuut was het Jordie Brouwer 
die met een afgemeten voorzet  
Ron Musolf bereikte. Zijn schot 
kon door de HFC doelman van 
Rossum worden gekeerd.
Het duurde niet lang voor-
dat HFC orde op zaken stel-
de. Rechts voorin was de  licht-
geblesseerde Joost Cornelis-
sen vervangen door verdediger 
Elso Noya. Langzaamaan won 
HFC steeds meer terrein en na 
wat plaagstootjes werd, na goed 
doorzetten van Hans van Laar, de 
bal op spits Averdijk gespeeld. 
Deze legde de bal af op de op-
gekomen centrale verdediger 
Noorman. Zijn schot passeerde 
de doellat op enkele centime-
ters. Soest was gewaarschuwd 
en kreeg het steeds drukker met 
het afweren van de HFC aanval-
len. Noya werd gehaakt, maar 
de scheidsrechter gaf voordeel 
en liet het spel verder gaan. 
De sterk spelende rechtsachter 
Geert Luyten pikte de bal mee 
en liet een afgemeten voorzet 
los op spits Averdijk die de bal 
achter doelman Timo Arts depo-
neerde. Het wachten was op het 
volgende HFC doelpunt maar tot 
de rust zou er niet meer worden 
gescoord. Na 25 minuten kwam 
Hans van Laar nog oog in oog 
met de Soest doelman te staan, 
na wederom een goed afgeleg-
de bal door Averdijk. De doel-
man keerde het schot door zich 
voor de aanstormende van Laar 
te storten. Soest wilde wel maar 
verloor de slag op het midden-
veld. Veel lange ballen op de ge-

vaarlijke spitsen was het gevolg. 
Een prachtig afstandschot van 
Brouwer kon nog maar net door 
HFC keeper van Rossum tot cor-
ner worden verwerkt. Voor rust 
had HFC al afstand kunnen ne-
men maar dat gebeurde niet.
Soest ging na rust nog meer de 
lange bal spelen op de spitsen. 
Weer moest HFC goalie van Ros-
sum redding brengen voor HFC. 
Een vrijtrap van zeker 35 meter 
wist hij met een ultieme krachts-
inspanning nog tot een corner te 
verwerken. HFC bleef het bes-
te van het spel houden en kreeg 
ook wat mogelijkheden. Michiel 
Lindenhovius verving zijn afwe-
zige broer Jochem op het mid-
denveld en groeide uit tot een 
van de betere spelers deze mid-
dag. Coach Anneese bracht wat 
verse spelers in het veld. Het 
bleek te werken want kort daar-
na was het wederom Averdijk die 
de achterhoede en de keeper 
van Soest het nakijken gaf. De 
buit was binnen voor HFC hoe-
wel de aandacht voor de spitsen 
van Soest niet mocht verslap-
pen. Joost Cornelissen werd toch 
nog door Anneese in het veld 
gebracht en hij was het die een 
afgemeten voorzet van Wesley 
Kamerbeek langs de verslagen 
doelman Arts kon schuiven. Met 
nog een ruim kwartier te spelen 
gaf HFC niets meer weg en wa-
ren tevreden met de drie punten. 
Soest zal volgende week tegen 
Roda 46 moeten proberen uit 
de gevarenzone weg te komen. 
HFC wacht wederom een thuis-
wedstrijd tegen het Amster-
damse DCG. In de eerste wed-
strijd van het seizoen liep HFC 
een gevoelige nederlaag op te-
gen DCG. Intussen heeft er een 
spelersleegloop plaatsgevonden 
bij DCG. 
Eric van Westerloo

Onvolledig VEW verliest van buurman
Heemstede - De toch al niet 
brede selectie van VEW had za-
terdag 29 november nog meer 
problemen. Gerben Jukema, 
Bas van’t Sant en Ed Nederveen 
waren om verschillende rede-
nen niet aanwezig. Trainer Wim 
van Marsbergen had de nodi-
ge moeite om twee elftallen op 
sterkte te brengen. De wedstrijd 
RCH-VEW werd uiteindelijk 2-1. 
Het eerste halfuur had VEW nog 
het heft in handen en had moe-
ten scoren. De rust ging in met 
1-1, doelpunt van VEW van Paul 
van Marsbergen. Na de thee was 
RCH beter en sloot de wedstrijd 
af met een verdiende winst.

Het programma voor 
6 december:
SIZO-1- VEW-1                14.30 uur
V’dam- VEW-2                  14.30 uur
VEW-3- VVC-5                 14.30 uur

VEW-4- HBC-3                 13.00 uur
VEW-5- Castricum-5         15.00 uur
RCH-vet- VEW-vet            14.30 uur
Z’landia-a- VEW-a             14.45 uur
Sp’woude –c- VEW-c1      12.00 uur
HBC-c- VEW-c2                13.00 uur
VEW-me- Z’voort-me        11.30 uur
,.VEW-e1- Hoofdd- e         10.30 uur
VEW-e2- K’land-e             09.30 uur
DSS-e- VEW-e3                10.45 uur
VEW-f-1                            vrij 
VEW-f2- DIOS-f                09.30 uur

Wijnavond groot succes
Afgelopen vrijdag was het club-
huis van VEW omgetoverd tot 
een waren wijnproeverij. VINI-
TES bv organiseerde in samen-
werking met het jeugdbestuur 
dit jaarlijks terugkerend evene-
ment. Zo’n zestig liefhebbers 
proefden ongeveer zestien Ita-
liaanse wijnen. Het viel zeer in 
de smaak: ruim zeshonderd fles-

sen gingen over de toonbank.

VEW-agenda:
12 december: 4de ronde klaver-
jas kompetitie. Aanvang 20.00 
uur.
17 december: KNVB training 
voor de tweede jaars E-junioren. 
Aanvang 17. 30 uur. De KNVB 
nodigt hierbij E-junioren trainers 
uit voor een inhoudelijk pro-
gramma met het doe: E-pupillen 
met pezier leren voetballen.
Het programma:
17.30 uur -  Ontvangst
17.45 uur -  Inleiding door Rob 

Gansner
18.00 uur -  Praktijk
18.45 uur -  Koffie/thee
19.00 uur -  Terugkoppeling
                  praktijk.
Dit alles gebeurt in het clubhuis 
en op de velden van VEW aan de 
Sportparklaan in Heemstede.

Synchroonzwemmen
Prima prestatie Lilian van der Waals
Heemstede - Afgelopen zater-
dag hebben 2 meisjes van de 
Heemsteedse Zwem- en Polo-
club HPC deelgenomen aan een 
meerkampwedstrijd te Utrecht.
Lilian van der Waals heeft daar 
haar 1e limiet behaald voor de 
Nederlandse Senioren Kam-
pioenschappen. Dit betekent 
dat zij mee mag doen aan deze 
Kampioenschappen.
Kimberley van Ravenswaaij  
heeft op deze dag een eerste 
plaats behaald bij de Junioren-
wedstrijd. Zij heeft inmiddels 
limieten voor de Nederlandse 
Junioren- en de Senioren Kam-
pioenschappen. Een heel goed 
resultaat van deze dames.

De komende weken zullen de 
synchroonzwemsters van HPC 

hard oefenen voor de Nieuw-
jaarsshow. De Nieuwjaarsshow 
is een evenement waarbij alle 
synchroonzwemsters van kring 
Noord-Holland laten zien wat zij 
kunnen. Deze show wordt ge-
houden op 10 januari 2009 in 
zwembad de Hoornse Vaart in 
Alkmaar. Er zullen twee voorstel-
lingen worden gegeven: een ma-
tinee (16.30 uur) en een avond-
voorstelling (19.30 uur).
Er zijn nog enkele kaarten te 
koop, dus als u de talenten van 
de dames wilt komen bewonde-
ren, dan moet u snel zijn! (Kaart-
verkoop: Daw.njs2009@gmail.
com matinee à 6 euro/ avond à 
7 euro).

Damclub Heemstede wint derby
Heemstede - Dat het na de 
promotie naar de landelijke eer-
ste klasse moeilijk zou worden 
voor damclub Heemstede stond 
eigenlijk bij voorbaat vast. Za-
terdag 29 november trad dam-
club Heemstede voor al weer de 
zesde wedstrijd van het seizoen 
aan tegen de Haarlemse Dam-
club (HDC) in Haarlem, even-
als damclub Heemstede gepro-
moveerd. 
John Dalman speelde op bord 3 
een goede partij tegen Dick Sie-
gers. Beide spelers waren aan 
elkaar gewaagd en remise was 
dan ook de logische uitslag. Ste-
fan Stolwijk moest het aan bord 
4 opnemen tegen Fabian Snijder. 
Hoewel Stefan van alles pro-
beerde, gaf Fabian, die de partij 
thuis goed had voorbereid, geen 
krimp en ook deze partij ein-
digde in remise: 2-2. Inmiddels 
had Pieter Schoonderbeek, die 
steeds beter gaat spelen, groot 
voordeel bereikt tegen Frank 
Hagebeek op bord 9. Het was 
een kwestie van tijd, doorbreken 
naar dam op de linkerflank en 

de winst binnenhalen. Heemste-
de kwam met 2-4 voor. Helaas 
was dit van korte duur, omdat 
Piet Belien op bord 7 tegen Ge-
rard van Velzen in een zetje tuin-
de en de stand was weer gelijk: 
4-4. Op bord 8 speelde Gerard 
van der Eem tegen Rob van der 
Klashorst. Dit was een partij van 
wisselende kansen, maar uitein-
delijk kon Gerard van der Eem 
op routine de strijd in Heem-
steeds voordeel beslissen: 4-6. 
Dat teamleider Gerrit Slottje het 
tegen Mark Deurloo op bord 2 
niet zou redden, was gezien het 
grote verschil in rating voor nie-
mand verrassend: 6-6. Op bord 
1 zat Ron Tielrooij tegen Roel 
Janssen. Beide spelers speelden 
een degelijke partij met remise 
als resultaat: 7-7. Sensatie leek 
zich af te gaan spelen op bord 
5, waar Frans Elzenga in een 
slechte stand kwam tegen Dimi-
tri Otto. Schijfverlies voor Frans 
was onafwendbaar en voor de 
omstanders was het al duidelijk 
dat hij zou gaan verliezen. Dimi-
tri kwam inderdaad een schijf 

voor, maar was niet doortastend 
genoeg, speelde even te passief 
waardoor Frans zijn kans op de 
rechterflank pakte door de schijf 
achterstand weer terug te win-
nen en door te breken met remi-
se als resultaat: 8-8.
Nog twee partijen te gaan. Op 
bord 10 speelde Paul Jopp te-
gen Leo Hablous. Paul Jopp won 
omdat Leo Hablous dacht dat 
hij verloren stond en zijn par-
tij opgaf, hoewel er nog wel de-
gelijk een remisevariant was: 8-
10. Voor de Haarlemmers stond 
Peter Schipper op bord 6 voor 
de onmogelijke opgave om zijn 
partij tegen Carlo Koopman, de 
voorzitter van damclub Heemste-
de, te winnen om nog een gelijk-
spel uit het vuur te slepen, terwijl 
Carlo een zeer voordelige stand 
op het bord had. Carlo bleef koel 
en won uiteindelijk nog. HDC-
Heemstede: 8-12. 
Eindelijk winst voor damclub 
Heemstede die nog wel op de 
onderste plaats staat maar wel 
aansluiting heeft gevonden.
Frans Elzenga.

Heemstede – Mensen willen 
het gevoel hebben dat we leven, 
dat de levensenergie stroomt. 
Dat is niet voor niets. Het is 
van belang voor onze gezond-
heid dat de energie door ons li-
chaam stroomt. Hoe kunnen we 
de stroom bevorderen en onze 
gezondheid zien toenemen? 
In deze lezing van Karin Sillevis 
gaan we dieper in op deze vraag 

en doen een aantal oefeningen 
waarmee de energie door je li-
chaam kan gaan stromen. 
Karin is al vele jaren bezig met 
de bestudering van ons energie-
systeem en de gezondheid van 
mensen. Deze lezing is bij Cas-
ca in de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede op donderdag 11 
december, aanvang 20.00 uur. 
Entree: 6,- euro,



De Kindertelefoon zoekt vrijwilligers!
Regio - De Kindertelefoon is een 
organisatie die het belangrijk 
vindt dat er een plek is waar kin-
deren en jongeren in vertrouwen 
kunnen praten en hulp, advies 
en informatie kunnen krijgen. 
De Kindertelefoon is landelijk 
actief sinds 1979 en destijds op-
gezet om kinderen en jongeren 
op een laagdrempelige manier 
te informeren, ondersteunen, 
adviseren en waar nodig te ver-
wijzen. Tegenwoordig wordt er 
niet alleen gebeld met de Kin-
dertelefoon, maar kan er ook 
worden gechat via onze web-
site www.kindertelefoon.nl, en 
kunnen kinderen ons zelfs toe-
voegen op msn! In alle geval-
len gaan de kinderen in gesprek 
met vrijwilligers van de Kinder-
telefoon. Ook zijn er vrijwilligers 
die gastlessen geven op basis-
scholen. Werken als vrijwilliger 
bij de Kindertelefoon is leuk! Je 
hebt aandacht en zorg voor kin-
deren, terwijl je tegelijkertijd je-
zelf ontplooit.

De Kindertelefoon Noord-Hol-
land is elke dag, dus ook in de 
weekenden en op feestdagen, 
geopend van 14.00 uur tot 20.00 
uur. Momenteel zijn wij voor de 
locatie Haarlem op zoek naar 
nieuwe vrijwilligers. Mannen of 
vrouwen die met kinderen en 
jongeren in gesprek willen gaan 
over allerlei onderwerpen zo-
als pesten, seks, drugs, verliefd-
heid etc. De minimumleeftijd om 
te kunnen solliciteren als vrijwil-
liger is 19 jaar. Als vrijwilliger bij 
de Kindertelefoon beschouw je 
kinderen en jongeren als gelijk-

waardige gesprekspartners, heb 
je goede communicatieve vaar-
digheden en ben je bereid bent 
om vijf keer per maand een tele-
foon- of chatdienst van drie uur 
te draaien. De Kindertelefoon 
biedt vrijwilligers een intensieve 
training, die gebaseerd is op een 

beproefde gesprekmethodiek 
voor zowel telefoon als chat. 
Heb je interesse om als vrijwil-
liger bij de Kindertelefoon aan 
de slag te gaan? Vraag dan nu 
de kennismakingsreader en het 
aanmeldformulier aan via noord-
holland@kindertelefoon.nl.
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Regio - December is normaal 
de maand voor giften aan goe-
de doelen. Grote fondsen lijden 
sterk onder de kredietcrisis en 
consumenten weten niet goed 
meer waar aan te geven.
De nieuwe site schenking.nl 
speelt hier op in. Consumen-
ten kunnen nu snel en makke-
lijk informatie te vinden over de 
voordelen van schenken. Te-
vens geeft de site een overzicht 
van goede doelen waaraan ge-
schonken kan worden. Door 
de kredietcrisis zijn Nederlan-
ders minder gul geworden in 
het geven van gelden. Het geld 
wordt vastgehouden omdat men 
bang is komend jaar in financi-
eel zwaar weer te komen. Omdat 
er minder geld vergeven wordt, 
heeft schenking.nl een overzicht 
gemaakt van goede doelen naar 
categorie (kinderen, ontwikke-
lingshulp, dieren etc.).
Zo kunnen consumenten snel 
en makkelijk fondsen met elkaar 
vergelijken voordat de laatste 
giften dit jaar worden vergeven.

Goede doelen
Een belangrijk onderdeel op de 
site is het overzicht van goe-
de doelen/ stichtingen en ande-
re organisaties met een maat-

schappelijk doel in Nederland. 
Van deze goede doelen wor-
den de doelstellingen, contact-
gegevens en rekeningnummers 
weergegeven voor het doen van 
donaties. Inmiddels worden al 
zon 250 goede doelen gepre-
senteerd op de site. Bij deze or-
ganisaties wordt o.a. aangege-
ven of zij het CBF keurmerk heb-
ben. Tevens worden direct ande-
re of vergelijkbare organisaties 
weergegeven die op hetzelfde 
gebied actief zijn. 

Voordelig schenken
Tevens geeft schenking.nl infor-
matie over hoe om te gaan met 
opgebouwd vermogen. Kernge-
dachte is de overdracht van ver-
mogen aan derden (waaronder 
kinderen en goede doelen) tij-
dens het leven zonder dat er on-
nodig veel wordt afgedragen aan 
de belastingdienst. Het is voor 
de gever namelijk leuker om te 
geven bij het leven, dan pas bij 
je dood. Dit geldt ook voor de 
ontvanger, omdat die namelijk 
vaker minder belasting hoeft te 
betalen, dus meer zelf overhoud 
bij een juiste overdracht. 

Aanmelden goede doelen
De site schenking.nl is geheel 

Hulp aan goede doelen in crisistijd
onafhankelijk van iedere orga-
nisatie/ goed doel en is een be-
langeloos initiatief van de firma 
InternetAdres.
Alle goede doelen in Nederland 
kunnen zich aanmelden, on-
geacht of de organisatie wel of 
niet CBF goed gekeurd is, de 
achtergrond of het werkterrein 
van de organisatie. Internet-
Adres houdt zich wel het recht 
voor om bepaalde organisaties 
te weigeren. 

Nieuwe organisaties en goede 
doelen initiatieven die nog niet 
vermeld staan kunnen zich kos-
teloos aanmelden. Bij de aan-
melding moet wel duidelijk aan-
gegeven worden wat de doel-
stellingen zijn van de organisa-
tie. Daarnaast moet er aangege-
ven worden waarvoor men do-
naties wenst te krijgen. Naast de 
grote bekende (inter)nationale 
organisaties maken daarom 
steeds vaker privé -initiatieven 
gebruik van dit platform om zich 
te presenteren in Nederland. 
Aanmelding van een nieuw goed 
doel, kan geheel kosteloos via de 
website. InternetAdres verwacht 
binnen een jaar het 500-ste goe-
de doel te kunnen presenteren 
op de website.

Sinterklaasvreugde voor 
kinderen in jeugdzorg
Regio - Voor kinderen in de 
jeugdzorg is het Sinterklaasfeest 
niet zo vanzelfsprekend. Maar 
dankzij de Actie Pepernoot van 
het Nationaal Fonds Kinderhulp 
kunnen 57.000 kinderen tóch 
genieten van een echte pak-
jesavond. Kinderhulp stelt hier-
voor cadeaukaarten van V&D 
ter waarde van 20 euro beschik-
baar. Een uitkomst voor jeugd-
zorginstellingen en (pleeg-) 
ouders die zich het kopen van 
cadeaus anders vaak niet kun-
nen veroorloven. “Pakjesavond 
is een echt kinderfeest. Kinde-
ren die te maken krijgen met de 
jeugdzorg hebben het niet mak-
kelijk en verdienen juist op de-
ze avond een steuntje in de rug. 
Met Actie Pepernoot zorgt Kin-
derhulp ervoor dat deze kinde-
ren niet worden overgeslagen”, 
zegt Jan Wezendonk, directeur 
van Nationaal Fonds Kinderhulp. 
In totaal zijn er dit jaar aan meer 
dan 100 organisaties voor jeugd-
zorg cadeaukaarten verstrekt. 
De kaarten worden verdeeld 

over 57.000 kinderen in tehuizen, 
pleeggezinnen en behandelcen-
tra. Met Actie Pepernoot beoogt 
Kinderhulp dat een Sinterklaas-
viering voor ieder kind vanzelf-
sprekend blijft. De actie die sinds 
2000 bestaat en jaarlijks wordt 
georganiseerd, ontvangt ook dit 
jaar weer een flinke bijdrage van 
de Sponsor Bingo Loterij. 
Het Nationaal Fonds Kinderhulp 
zet zich al bijna 50 jaar in om kin-
deren die te maken krijgen met 
jeugdzorg een beetje gewoon 
geluk te bezorgen. Kinderhulp 
honoreert aanvragen voor fi-
nanciële ondersteuning, afkom-
stig van allerlei instellingen voor 
jeugdzorg. Het gaat hierbij om 
direct kindgerichte zaken zoals 
een weekje kamperen in de zo-
mer, een fiets, een lidmaatschap 
van een sportclub of een echte 
Sinterklaasviering. Het Nationaal 
Fonds Kinderhulp is geheel af-
hankelijk van giften en donaties. 
Bijdragen voor Nationaal Fonds 
Kinderhulp kunnen worden ge-
stort op gironummer: 40.40.40. 

Open dag in draaiorgelmuseum
Regio - Wegens groot succes 
organiseert het technisch team 
Compton Haarlem van de Ne-
derlanse Orgel Federatie een 
open dag op 6 december van-
af 10.30 tot 16.00 uur, in samen-
werking met het Kunkels Draai-
orgel Museum. Het thema is 
‘Kerst met de Compton, waar is 
Sinterklaas?’ Mocht u het leuk 
vinden om het orgel zelf eens 
te bespelen dan kunt u zich 
opgeven via de nieuwspagina 
op www.comptonhaarlem.nl of 
via: http://comptonhaarlem.nl-
nieuws/ U hoeft niet te spelen, u 
kunt ook gezellig komen genie-
ten van het orgelspel en kletsen 

over koetjes en orgels. Kunkels 
Draaiorgel Museum vindt u aan 
de Kuppersweg 3 te Haarlem.

Realistisch abstracte pastel-
tekeningen bij Stadsbibliotheek
Regio - Vanaf heden tot 9 
januari 2009 zijn in Bibliotheek 
Noord tekeningen tentoonge-
steld van Henk Stoop. De teke-
ningen van Henk Stoop zijn ge-
maakt met pastelkrijt naar de re-
aliteit maar heel abstract uitge-
werkt. Door het intense kleur-

gebruik van het materiaal tonen 
de tekeningen bijna als schilde-
rijen. De pastels zijn buitenge-
woon kleurig en expressief. De 
expositie is gratis te bezichti-
gen tijdens openingsuren van de 
bibliotheek, die u vindt aan de 
Planetenlaan 170 te Haarlem.



Regio - Een van de populairste 
lentebloeiers is de hyacint. De-
ze lentetopper is vanaf januari 
verkrijgbaar in veel verschillen-
de kleuren. Ze hebben allemaal 
één duidelijke overeenkomst: 
de zoete lentegeur. Een jury van 
tuin- en interieurdeskundigen 
heeft de hyacint ‘Purple Sensa-
tion’ uitgeroepen tot dé Lente-
bloeier van het Jaar. De naam 
doet het al vermoeden; het is 
een paarse hyacint die zowel in 
als om het huis voor een lente-
sensatie zorgt!

Sterk
De ‘Purple Sensation’ is afkom-
stig uit de zogenaamde groep 
Pearl-hyacinten. De hyacint ‘Pur-
ple Sensation’ is dus het paar-
se zusje van ‘Pink Pearl’, ‘White 
Pearl’, ‘Violet Pearl’ en ‘Blue 
Pearl’. Het unieke van Pearl-hy-
acinten is dat ze een tweede 
bloei kunnen geven en dat ze 
ondanks de zware ‘bebloeming’ 
niet zo snel omvallen. De Lente-
bloeier van het Jaar kleurt gedu-
rende de bloeitijd van lichtpaars 
naar donkerpaars.

Makkelijk
Bloeiende bolletjes, als de hya-
cint ‘Purple Sensation’, vragen 
nauwelijks verzorging omdat 
de bloemen hun voeding uit de 
bloembol halen. Als je de ‘Pur-
ple Sensation’ in bakken zet, 
hoef je er dus alleen maar op 
te letten dat de grond niet uit-
droogt. De bloeitijd is afhanke-

lijk van de temperatuur. In huis 
kun je ongeveer twee tot drie 
weken genieten van de Lente-
bloeier van het Jaar; buiten heb 
je vaak meer dan zes weken len-
te-plezier. Zijn de hyacinten uit-
gebloeid? Geef de bollen een 
zonnig plekje in de tuin. De kans 
is groot dat je volgend voorjaar 
weer kunt genieten van de paar-
se sensatie!
Tip: Zet hyacinten in bakken 
bij de voordeur, bezoekers krij-
gen dan een vrolijke lente-ont-
vangst.
Kijk voor meer informatie op 
www.bloembollencentrum.nl

Lentebloeier van het Jaar 2009: 
Hyacint ‘Purple Sensation’.

Lentebloeier van het Jaar 2009

Paarse sensatie in 
én om het huis

Fred Teeven in debat op 
het Coornhert Lyceum
Regio - Op maandag 8 decem-
ber brengt voormalig officier van 
justitie en tweedekamerlid voor 
de VVD, Fred Teeven, een be-
zoek aan het Coornhert Lyceum.
Bij het vak maatschappijleer in 5 
Havo hebben de leerlingen vra-
gen over verschillende maat-
schappelijke verschijnselen ge-
formuleerd. Naar aanleiding van 
deze vragen zullen zij met Fred 
Teeven in discussie gaan. Zo 
zal er onder meer aandacht zijn 
voor  het gedoogbeleid t.a.v. soft-
drugs, het effect van de straffen 
die worden opgelegd aan cri-

minelen en het eventueel aan-
scherpen van de verlofregeling 
voor TBS-ers in ons land.
Natuurlijk zal er ook worden ge-
sproken over de huidige krediet-
crisis die door velen wordt ge-
zien als het vastlopen van de 
vrije markteconomie. Zouden 
we na enige tijd weer voort kun-
nen op de ‘oude’ voet of dient 
er juist meer overheidsinvloed 
te komen? Wanneer er over de 
landsgrens wordt gekeken rijst 
o.a. de vraag of de Amerika-
nen met Barack Obama de juis-
te keuze hebben gemaakt? 
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Zwerven in Nationale Park 
De Hoge Veluwe

Het Nationale Park De Hoge Veluwe.

Regio - Iedere zondag in 2008 is het mogelijk om samen met 
een natuurgids door Het Nationale Park De Hoge Veluwe te 
zwerven, tijdens de excursie Zwerven door het Bos en over de 
Vlakte. De natuurgids laat zien waarom het Park zo uniek is, 
zo wordt stil gestaan bij prachtige vergezichten en wordt er 
aandacht geschonken aan het samengaan van natuur en cul-
tuur.

Ieder jaargetijde heeft iets bijzon-
ders. Het voorjaar brengt nieuw 
leven, in de zomer staat alles in 
bloei, in de herfst laten de bla-
deren van de bomen hun prach-
tige kleuren zien en in de winter 
straalt alles rust uit. Tijdens het 
zwerven door het Park wordt een 
combinatie gemaakt tussen na-
tuur en cultuur. Zo wordt aan-
dacht geschonken aan de ver-
schillende Veluwse Landschap-
pen en het jaargetijde waar zij 
zich in bevinden, maar wordt ook 
informatie gegeven over de na-
latenschap van Helene en Anton 
Kröller-Müller. Iedere Zwerven 
door het Bos en over de Vlakte 
Excursie heeft een andere inde-
ling en een ander verhaal.  

Praktische informatie
Zwerven door het Bos en over de 
Vlakte Excursie start iedere zon-
dag in 2008 van 13.00 tot 15.00 
uur. Vertrek vanaf het Bezoe-
kerscentrum. Deelname is gratis, 
dit is exclusief entree Park: vol-
wassenen 7 euro, kinderen 6 t/
m 12 jaar 3,50 euro. Reserveren 
is niet nodig. 

Betere schoenenwerk in 
zorgcentrum Jacob in de Hout
Regio - Op dinsdag 9 december 
bezoekt schoenhandel Donja-
cour St. Jacob in de Hout  aan de 
Zuiderhoutlaan 1 Haarlem. Don-
jacour is leverancier van het be-
tere schoenwerk, waaronder ook 

pantoffels en luxe damestassen. 
De verkoop (pinnen mogelijk) 
is van 10.00 tot 12.00 uur in het 
Petit Café van St. Jacob in de 
Hout, Zuiderhoutlaan 1 in Haar-
lem. U bent van harte welkom.

Indische middag in Zorgcentrum Schalkweide
Regio - Op zondag 7 decem-
ber van 14.00-17.00 uur vindt de 
vierde Rumah Ngobrol (gezel-
lig met elkaar praten, spelletjes 
doen) in Zorgcentrum Schalk-

weide plaats. Deze Indisch ge-
tinte zondagmiddag is bedoeld 
voor iedereen die van gezellig-
heid houdt en is mede georga- 
niseerd door een groep enthou-

Wandeling langs Haarlemse schilders
Regio - Tijdens de tentoonstel-
ling ‘De Gouden Eeuw begint in 
Haarlem’ nog tot 1 februari 2009 
in het Frans Hals Museum or-
ganiseren de stadsgidsen van 
het Gilde Haarlem wekelijks op 
dinsdag een wandeling langs 
de belangrijkste woonadres-

sen van de Haarlemse schilders 
uit de 17de eeuw. Vertrek 13.30 
uur vanaf de Grote Markt bij de 
trappen van het Stadhuis. Eind-
punt het Frans Halsmuseum, zo-
dat er gelegenheid is aanslui-
tend de tentoonstelling te be-
zoeken. Kosten 2,50 euro per 

persoon. Minimale deelname 6 
personen. Duur van de wande-
ling ± 1,5 uur. 
Aanmelden verplicht op: Tel: 
023-5324345 of 06-44154133 
(op werkdagen tussen 9 en 10 
uur of tussen 17.30 en 19.30 
uur). 

siaste vrijwilligers. Toegang is 
gratis.
Zorgcentrum Schalkweide ligt 
aan de Floris van Adrichemlaan 
15 te Haarlem.



Een snoepje en dat voor maar 
3,95 euro. Tevens was Teres Va-
les aanwezig van het inmiddels 
voorname wijnhuis Pares Balta 
om hun wijnen toe te lichten wel-
ke in de Spaanse kamer stonden. 
Hier werd de sfeer opgeleukt 
door Martinez met zijn akoesti-
sche gitaarklanken.
Ook was er in de Franse kamer 
een Bandoneonspeler Jos Jong-
mans, die zorgde voor een ge-
weldige sfeer. 

Kerstdecoraties
Paul had Annemarie Hoekstra 
uitgenodigd. Zij zorgde voor de 
aankleding van het gehele ge-
bouw met de meest prachtige 
kerstdecoraties, maar ook had 
zij Kerststukken gemaakt waar-
in wijnen verwerkt waren. Iedere 
week een kleurig, fleurig visite-
kaartje op de receptiebalie? An-
nemarie verzorgt het.
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Erepenningen op popfestival van 
Heemsteedse poppen en mannetjes
Heemstede – Bij de kanaries, 
vinken en parkieten heten de 
vrouwtjes poppen en de man-
netjes gewoon mannen. Twee-
honderdzesenzeventig vogeltjes 
trekken zich vrijdagavond niets 
aan van het geroezemoes en het 
gekwetter van de leden van de 
Heemsteedse Vogelvrienden tij-

dens de opening van hun eigen 
expositie of popfestival, waarbij 
de stars dezelfde roem oogsten 
als op TV. Precies 276 vogels zit-
ten in keurige hokken, voorzien 
van zand, water en voer, opge-
poetst door hun baasjes. Er wa-
ren liefst vier keurmeesters van 
de Nederlandse Bond van Vo-

gelliefhebbers gecontracteerd 
om in iedere categorie de mooi-
ste vogel aan te wijzen. Voorzit-
ter Theo Helmink gaf de uitsla-
gen en had bij de opening van 
de tentoonstelling in het ge-
bouw van de Duivenvereniging 
de Vredesbode aan de Meijers-
laan leuke boodschappen. De 
club heeft er drie nieuwe jon-
gere leden bij. De inbreng van 
vogels voor de expositie is ver-
heugend hoog, 276 inzendingen, 
waar vorig jaar nog 207 vogels 
meedongen. 
Twee jubilarissen, J. Diependaal 
en F. Greevenbroek werden ge-
feliciteerd met hun 25-jarig jubi-
leum. Heel bijzonder vond Theo 
Helmink dat Henk Behage, vijf 
jaar geleden al geëerd vanwe-
ge zijn 25-jarig jubileum, nu zijn 
dertigste tentoonstelling had 
georganiseerd. Reden om het 
hoofdbestuur te verwittigen, die 
had de heer Sjoerd Munniksma 
afgevaardigd om Henk de gou-
den speld Bijzondere Waarde-
ring op zijn revers te prikken. 
Dat de familie Behage tijdens 
de dagen voorafgaand aan de 

voorbereidingen van tentoon-
stellingen en de tombola, het 
huis overvol was, werd duide-
lijk toen voorzitter Theo Helmink  
de redactrice van het maandblad 
van de Vogelvrienden naar vo-
ren haalde. Geheel buiten pro-
tocollen om, die voorzien niet in 
deze bijzondere aanpak van bij-
zondere families bij bijzondere 
vogelclubs, werd Gerda Beha-
ge, echtgenote van Henk, naar 
voren gehaald en tussen de vo-
geltjes geëerd met bloemen. 
Vanwege haar betrokkenheid bij 
het binnenhalen van advertenties 
voor het maandblad, het maken 

van dit blad, dat iedere Vriend 
van de Vogels stukleest. Het bin-
nenhalen van de vele prijzen 
voor de jaarlijkse Tombola waar 
zij alle winkeliers van Heemstede 
eeuwig dankbaar voor is. Daar-
naast is zij onmisbaar bij de or-
ganisatie van de tentoonstelling 
vanwege haar praktische aan-
pak. Voor informatie over de-
ze bijzondere club in Heemste-
de, die nu al 45 jaar het houden 
en kweken van vogels bevordert 
kunt u ook terecht bij de familie 
Behage, tel 023 5470222 e-mail: 
h.g.behage@zonnet.nl 
Ton van den Brink

Heemstede - Het schitteren-
de gebouw de Hartekamp aan 
de Herenweg in Heemstede 
was zondagmiddag het toneel 
voor een heerlijke wijnverwen-
dag van Paul Brantjes. Waar-
schijnlijk voor het laatst dat 
de proeverij hier gehouden 
kan worden, want het gebouw 
wordt helemaal opgeknapt wat 
waarschijnlijk twee jaar gaat 
duren.

Paul had zijn wijnen samen met 
zijn vaste team, waaronder Anita 
en Willem Winter, Evi en natuur-
lijk echtgenote Irma en dochter 
Amber dit maal per land uitge-
stald, waarbij een aantal wijnen 
opvielen.
Allereerst de wijnen uit Rueda 
van Valdelapinta. Op de vlucht 
voor de oprukkende Christenen 
vanuit het noorden, verwoest-
ten de Moren alles wat ze op 
hun weg naar het zuiden tegen-
kwamen. Zo gingen veel lande-
rijen en dorpjes van Oud Casti-
lië tijdens het begin van de Re-
conquista in de tiende eeuw ver-
loren door brand. De streek ver-
anderde in een verlaten deso-
late regio. Totdat Alfons VI een 
eeuw later met een beleid kwam 
dat vestiging in dit gebied aan-
moedigde, enkele kloosterorden 
en boeren stichtten hier weer 
nieuwe gemeenschappen. Uiter-
aard werden direct druivenstok-
ken aangeplant. Sherry werd in 
die tijd aan de hoven en in de 
belangrijkste steden van de ver-
schillende koninkrijken, graaf-

schappen en hertogdommen 
op het Iberisch Schiereiland 
beschouwd als de beste wijn 
ter wereld. Maar aangezien de 
Jerezstreek (nog) onderdeel uit-
maakte van het Islamitische Rijk 
in Andalucië, moest dit type wijn 
noodgedwongen ergens an-
ders worden gemaakt. De bes-
te plek daarvoor was de Rueda 
waar een autochtone druiven-
soort voorkwam die uit zichzelf 
oxideerde: de verdejo. De wijn-
industrie vaarde daar wel bij. 
Een Spaanse wijnboer welke zijn 
kennis had opgedaan in Bor-
deaux  had ontdekt dat er met 
moderne vinificatietechnieken 
van de verdejo een frisse, frui-
tige wijn was te maken. Verde-
re experimenten met sauvignon 
blanc leverden eveneens inte-
ressante resultaten op. Veel bo-
dega’s volgden hun voorbeeld 
en vandaag de dag worden Ru-
edawijnen gerekend tot de bes-
ten van de wereld. 

Betaalbaar met de kerst
Daarnaast ook vooral de rode wij-
nen uit Estremadura een gebied 
ter hoogte van Lissabon, maar 
dan net over de grens van Span-
je. Daar worden mede door het 
klimaat en de kennis van Cyntia 
Collego een paar prachtige rode 
wijnen geproduceerd, welke be-
horen tot de meest zachte van 
het assortiment van Paul.
Vooral de Senoria de la Cabe-
za 2006 tres meses viel op door 
zachte rijpe tannines en geu-
ren van bramen en cederhout. 

Pure wijnverwendag 
in de Hartekamp

Bloemen zorgen voor rust en har-
monie in een ruimte. Of dat nu 
de receptie, een vergaderruimte 
of de directiekamer is; met een 
mooi boeket krijgt de ruimte een 
fleurige uitstraling. Zij zorgt graag 
voor de mooiste bloemen en/of 
bloemstukken op uw kantoor. 
Iedere week komt zij op een 
vaste dag langs om de ruim-
tes van een nieuw bloemstuk te 
voorzien. Onze bloemstylist zorgt 
er, in overleg met u, voor dat alle 
bloemstukken speciaal naar uw 
wensen worden geschikt.

Annemarie werkt onder de naam 
Bloemen Service Nederland aan 
de Palletweg 29  in Haarlem, tel-
nr. 023 5422220. Paul Brant-
jes is gevestigd in de Meer en 
Boschlaan 12 in Heemstede tel-
nr. 023 5290260, e-mail: info@
brantjeswijn.nl
Ton van den Brink

Topjazz
Regio - Zondag 7 december 
spelen Dirk Balthaus (piano) 
en Bert Lochs (trompet/bugel) 
in Restaurant Spijs in Bentveld. 
In Spijs spelen de heren samen 
met de Utrechtse bassist Dion 
Nijland en drummer Yonga Sun 
uit Arnhem. Tijd: tussen 15.00 tot 
18.00 uur. Locatie: Zandvoortse-
laan 363 Bentveld.

Parkinson 
Inloopmiddag
Regio - De Parkinson Pa-
tiënten Vereniging verzorgt 
op iedere tweede woensdag  
van de maand een inloopuur 
in het Spaarne Ziekenhuis 
Hoofddorp. 

Op woensdag 10 december 
zijn tussen 14.00 - 15.00 uur 
zijn 2 leden van de vereniging 
aanwezig om iedereen, die 
meer wil weten over de ziekte 
van Parkinson persoonlijk te 
woord te staan. Zij zijn voor u 
bereikbaar in het Informatie-
punt Zorg Spaarnepoort in de 
centrale hal van het Spaar-
ne Ziekenhuis locatie Hoofd-
dorp.

Wilt u meer weten, dan kunt 
u contact opnemen met mevr. 
R.F. de Vries (van de vereni-
ging) (023) 53 38 658 of 
met het Informatiepunt Zorg 
Spaarnepoort van het Spaar-
ne Ziekenhuis (023) 890 83 
60.
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Jubileumjaar Rode Kruis afgesloten 
met fondsenwervend diner
Regio - De viering van het 140-
jarig bestaan van de Vereniging 
Afdeling Haarlem en Omstreken 
van het Nederlandse Rode Kruis 
werd op 26 november jl. offici-
eel afgesloten met een fond-
senwervend jubileumdiner in de 
Gravenzaal van het Stadhuis te 
Haarlem.  Om deel te kunnen 
nemen aan dit diner zijn elf ta-
fels verkocht aan bedrijven en 
instellingen. Elke tafelsponsor 
nodigde 10 relaties uit.  Hon-
derd en tien personen namen 
deel aan het speciale diner.
De opbrengst van de avond 
wordt besteed aan de renovatie 
van het schoolplein van de Al-
bert Schweitzerschool te Haar-
lem. Op de Albert Schweitzer-
school wordt onderwijs en zorg 
gegeven aan kinderen uit de re-
gio met een chronisch soma-
tische aandoening. Het betreft 
kinderen met luchtwegproble-
matiek, allergieën, nieraandoe-
ningen, diabetes, maag-/darm-
problematiek of kinderen met 
een groei- en/of ontwikkelings-
achterstand. 

Het schoolplein voldoet niet aan 
de eisen voor kinderen met een 
chronische en/of somatische 
aandoening. Een deel van de 
kinderen kan geen gebruik ma-
ken van de speeltoestellen. Een 
zachte rubberondergrond onder 
de speeltoestellen biedt meer 

veiligheid en is hygiënischer en 
dus meer toegankelijk voor alle 
leerlingen.

Victor Eiff, voorzitter, en Irene 
Garthoff, directeur, heetten de 
gasten welkom in de Refter van 
het Stadhuis. Het diner, verzorgd 
door B&W catering, werd geser-
veerd in de feeëriek met kaarsen 
verlichte Gravenzaal. De heer 
Bernt Schneiders, burgemees-
ter van Haarlem en erevoorzit-
ter van het Rode Kruis Haarlem 
en Omstreken, opende de avond 
met een toast op het jubilerende 
Rode Kruis. 
Gastvrouw Irene Moors, pre-
sentatrice en ambassadrice van 
het Nederlandse Rode Kruis, 
presenteerde de avond. Optre-
dens werden verzorgd door de 
Barbershoppers, Josee Koning 
en het Trio Johan Clement. Het 
Trio verzorgde tevens de achter-
grondmuziek. 

Ook werd een veiling gehouden 
van door kunstenaars, bedrijven 
en instellingen ter beschikking 
gestelde veilingstukken. Veiling-
meester Willem de Winter, be-
edigd taxateur in kunst en an-
tiquiteiten en eigenaar van de 
Haarlemse kunsthandel E.J. van 
Wisselingh & Co, veilde met ver-
ve de veilingstukken, die ge-
heel belangeloos ter beschik-
king zijn gesteld. Aangespoord 

door Irene Moors deden de gas-
ten enthousiast mee aan de vei-
ling.  Geveild werden schilderij-
en van Joke Aelberts, Annemie-
ke Botterman, Kees Okx, Euge-
nie van Raaij en Klaar Wolff; een 
zeer bijzonder Omega horloge 
uit de James Bond collectie van 
juwelier Driessen; een exclusie-
ve cocktailjurk van Players Col-
lections; meedraaien in de keu-
ken van Restaurant De Bokke-
doorns, Overveen,  met aanslui-
tend diner voor twee personen; 
een vijfgangen diner voor vier 
personen in Restaurant Groe-
nendaal, Heemstede, een tes-
tament opgesteld door notaris-
kantoor Janssens; een schaats-
clinic voor 20 personen door 
Barbara de Loor, een fotosessie 
door Fotoshoot.nl en twee dozen 
wijn door de Wine Strategist. 
Ook de bloemstukken op tafel 
werden geveild om een nog ho-
gere opbrengst voor het jubile-
umproject te realiseren.  

Aan het eind van de avond ont-
ving de heer Charles Broekhui-
zen, lid van de bestuurscom-
missie Openbaar Primair On-
derwijs Haarlem, uit handen van 
het Haarlemse Rode Kruis een 
cheque ter waarde van 30.000 
euro. In overleg met het bestuur 
van de Albert Schweitzerschool 
en de Gemeente Haarlem wordt 
de opbrengst in 2009 besteed. 

Van links naar rechts: Burgemeester en ere-voorzitter, de heer Bernt Schneiders, de heer Victor Eiff, voor-
zitter Rode Kruis Haarlem e.o. Onder: de heer Charles Broekhuizen, bestuur Albert Schweitzerschool, 
Irene Garthoff, directeur Rode Kruis Haarlem e.o., Irene Moors.

Dichters gezocht voor 
Poëzieprijs 2009

Een deskundige jury zal de dicht-
werken beoordelen en draagt 20 
deelnemers voor die hun werk 
op de gedichtendag in de biblio-
theek voordragen. De uitreiking 
zal plaatsvinden tijdens de jaar-
lijkse poëzieavond op de Doe-
lenzolder van de Stadsbiblio-
theek Haarlem Centrum, op Ge-
dichtendag, donderdag 29 ja-
nuari 2009. Onder de titel ‘Poë-
zie op Zolder’ zullen de dichters 
zich presenteren aan het pu-
bliek. Het thema van Gedichten-
dag 2009 is “de verkiezing”.

Reglement
•  Gedichten worden aangeleverd 

in Word bestand.
•  Dichters zijn woonachtig in 

Zuid-Kennemerland en zenden 
3 nieuwe, ongepubliceerde ge-
dichten in. 

•  Men mag zich laten inspireren 
door het thema van de Lande-
lijke Gedichtendag: ‘De verkie-
zing’. Verder is de onderwerp-
keuze vrij. De voertaal is Ne-
derlands. Uiteraard zijn an-
derstalige uitdrukkingen toe-
gestaan.

•  Elk gedicht past op een A4, 
met onder aan naam of pseu-
doniem. Van alle deelnemers 
aan de avond wordt een ge-
dicht opgenomen in een ver- 
zamelbundel, die tijdens 
‘Poëzie op Zolder’ wordt uitge-
reikt. Elk gedicht zou daarom 
moeten passen op A5-formaat. 
Naast de gedichten voegt 
de dichter een korte biogra-
fie van zichzelf toe, met naam 
(evt. pseudoniem), adresge- 
gevens, telefoonnummer en 
e-mail.

•  Een deskundige jury zal de 
dichtwerken beoordelen en 
draagt 20 deelnemers voor die 
hun werk op de gedichtendag 
in de bibliotheek voordragen. 
Over de beslissing kan niet 
worden gecorrespondeerd.

Inzending per e-mail (gedich-
ten in bijlage met Wordbe-
stand),  uiterlijk 29 december 
2008 om 17.00 uur naar Stadsbi-
bliotheek Haarlem, e-mail stads- 
bibliotheek@haarlem.nl t.a.v. 
Poëzieprijs, Postbus 204, 2000 
AE Haarlem. 

Regio - Voor Gedichtendag op 29 januari 2009 kunnen dich-
ters werk inzenden. Dichters woonachtig in Zuid-Kennemer-
land worden uitgenodigd om deel te nemen aan de vierde editie 
van de Stadsbibliotheek Poëzieprijs. De wedstrijd is een initia-
tief van de Stichting Stadsbibliotheek Haarlem en Omstreken.

Presentatie Dieuwertje Blok

Talentenjacht jonge 
muzikanten
Regio - In deze tijd van televisie 
competities zoals Idols en Dan-
cing Queen en Evita, organiseert 
het Haarlems Amateur Symfonie 
Orkest in de eerste helft van 2009 
een talentenjacht voor jonge mu-
sici. Onder de titel: ”Op de Stip” 
organiseert zij deze wedstrijd, 
waarbij jonge muzikanten van 8  
tot 18 jaar, die een klassiek in-
strument bespelen, kunnen mee-
doen . Zij kunnen een klassiek 
stuk voor hun instrument kiezen 
en dat komen voorspelen.
De eerste ronde is op 8 februa-
ri in de Philharmonie. De twee-
de ronde op 15 maart, ook in de 
Philharmonie.  De jury bestaat uit 
leden van Holland Symphonia. 
De hoofdprijs is een galaconcert 
met de jonge muzikant als so-
list in de Philharmonie op 21 ju-
ni 2009. Zij worden dan begeleid 

door het HASO aangevuld met 
jonge muzikanten, in een wellicht 
volle Philharmonie! 
Haso heeft op 2 juni 2008 de pu-
blieksprijs gewonnen van “De 
Olifant”, de Kunst- en Cultuur-
prijs van het Haarlems Dagblad 
en de IJmuider Courant. Met de-
ze competitie wil het orkest het 
aan de prijs verbonden geld be-
drag ten goede laten komen aan 
de jonge musici en hen een po-
dium bieden om hun talanten te 
tonen aan een breder publiek. 
Het waren immers diezelfde jon-
ge musici, die meededen aan het 
programma “een Haarlems Feest”  
in 2007  naar aanleiding waarvan 
HASO de olifant won. De lijst met 
muziekstukken waar een keu-
ze uit kan worden gemaakt is te 
vinden op www.op-de-stip.nl Kijk 
ook op www.haso-orkest.nl 
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Benefietdiner voor Het Duinhuis groot succes
Regio - Het benefietdiner voor 
Het Duinhuis, dat op  vrijdag 21 
november jl.  in Restaurant On-
der de Sterren in het Sterren Col-
lege in Haarlem werd georgani-
seerd, is een doorslaand succes 
geworden. De culinaire avond 

heeft maar liefst 2.740,- euro op-
gebracht ten behoeve van het 
regionale kinderdienstencen-
trum van De Hartekampgroep. 
Het Duinhuis is een regionaal 
kinderdienstencentrum (RK-
DC) van De Hartekampgroep 

voor kinderen en jeugdigen met 
een verstandelijke of meervoudi-
ge beperking. Met de bouw van 
Het Duinhuis komt een lang ge-
koesterde wens in vervulling: al-
le ondersteuning onder één dak. 
Er komt een prachtig en eigen-

tijds centrum, waar kinderen en 
ouders zich veilig voelen en ge-
holpen kunnen worden. Naast 
dag- en naschoolse opvang en 
opvang  in weekeinden  en va-
kanties,  komt er bijvoorbeeld 
ook een logeerunit, een speel-
ruimte, een bubbelbad en een 
zwembad.

Lezing in de Kapel
Regio - Op 14 december vindt in 
De Kapel aan de Potgieterweg 4 
te Bloemendaal een lezing plaats 
door mr. Hans Leewens. Thema 
is Gnosis, als brug tussen weten-
schap en religie. De lezing begint 
op 10.30 uur; toegang is gratis.
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Adresgegevens & openingstijden

Publieksbalie (voorheen burgerzaken) 
Maandag tot en met woensdag van 08.30 - 17.00 uur, Donderdag van 08.30 - 19.30 uur, 
Vrijdag van 08.30 - 13.00 uur
Voor ondertrouw/partnerschapsregistratie, erkenning van (ongeboren) kinderen en naturalisatie 
moet u vooraf eerst een afspraak maken.

Bouw- en Woningtoezicht (BWT)
Maandag t/m donderdag van 08.30 - 17.00 uur, Vrijdag van 08.30 - 13.00 uur
Op afspraak: de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag tot 13.00 uur) en donderdagavond tussen 
17.00 - 19.30 uur.

Raadhuis: Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Telefoon (023) 548 58 68.
Fax (023) 548 57 00. E-mail: gemeente@heemstede.nl  Website: www.heemstede.nl

Sociale Zaken 
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur. Op afspraak: de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag 
tot 13.00 uur)

Loket Heemstede
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur. Op afspraak: de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag tot 
13.00 uur). U kunt ook een afspraak maken voor een huisbezoek.
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Huishoudens met een laag inkomen (lager 
dan 120% van de bijstand) krijgen in 
december een netto extra bijdrage van 
€ 50. Het geld, afkomstig van het rijk, komt 
volledig beschikbaar voor die huishou-
dens die het het hardst nodig hebben. Het 
uitgekeerde bedrag van € 50 is belasting-
vrij en heeft geen gevolgen voor een 
bijstandsuitkering of een ander inkomen.

Wie krijgen automatisch een 
uitkering?
Ontvangt u een bijstandsuitkering van de 

Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken 

(IASZ)? Of heeft u in 2008 bijzondere bij-

stand ontvangen of een andere toelage 

voor minima? Dan bent u bekend bij de 

IASZ en krijgt u de vijftig euro in december 

automatisch overgemaakt op uw bank/giro-

rekening. U hoeft hier dus niks voor te doen.

Mogelijk komt ook ú in aanmerking
Heeft u wel een laag inkomen, maar bent u 

niet bekend bij de Intergemeentelijke 

Afdeling Sociale Zaken? Mogelijk heeft u 

ook recht op de extra bijdrage van € 50 

netto. Kijk in de tabel of u hiervoor in aan-

merking komt. Is dat het geval, dan kunt u 

een aanvraag indienen. 

Wanneer komt u in aanmerking 
voor de extra bijdrage? 
Zoek in de tabel het bedrag dat bij uw 

leeftijd en leefsituatie hoort. Is uw inkomen 

gelijk of lager dan het in de tabel genoem-

de bedrag? En is uw vermogen ook niet 

hoger dan genoemde grens? Dan kunt u 

de extra bijdrage van € 50 krijgen. Vraag in 

dat geval met het speciale formulier de 

vijftig euro aan (zie onder ‘Aanvragen’).

Aanvragen
U vraagt de extra bijdrage van € 50 aan met 

een formulier. Dit is te verkrijgen:

-  bij de IASZ, Raadhuisplein 1, Heemstede, 

telefoon (023) 548 56 00;

-  op de website: iasz.heemstede.nl 

(zonder www ervoor!), onder: Downloads >

Formulieren.

U kunt een aanvraag indienen tot 1 februari 

2009 bij de IASZ, Postbus 352, 2100 AJ  

Heemstede.

Aanvragen is dus niet nodig als u in 2008 

al een uitkering van de IASZ ontvangt 

of heeft ontvangen. In dat geval krijgt u 

het bedrag automatisch in december.

Leefsituatie 65 jaar of jonger,
netto maandinkomen

Ouder dan 65 jaar,
netto maandinkomen

Vermogensgrens

Alleenstaanden € 1.021 € 1.117 €   5.325

Alleenstaande ouder € 1.312 € 1.377 € 10.650

Echtpaar/samenwonend € 1.458 € 1.532 € 10.650

Regelingen 
voor minima
Heeft u een laag inkomen en weinig 
tot geen eigen vermogen? Naast de
eenmalige uitkering van € 50 kunt u 
mogelijk ook gebruikmaken van aan-
trekkelijke (fi nanciële) regelingen. Voor 
alle cliënten van de Intergemeente-
lijke Afdeling Sociale Zaken geldt per 
1 januari 2008 hetzelfde minimabeleid. 
Inwoners van Bennebroek, Bloemendaal, 
Haarlemmerliede en Spaarnwoude en 
Heemstede kunnen dus allemaal van 
dezelfde regelingen gebruikmaken. 

Voor vervolg zie volgende pagina.

• Bouwplannen

• Inzicht in uw woonwensen

• Werk aan de weg

• Evenementvergunningen

• Kapvergunningen

• Expositie

In deze HeemstedeNieuws:

HeemstedeMail is de gratis berich-

ten service van de gemeente. Word 

abonnee via www.heemstede.nl 

en ontvang periodiek een e-mail-

bericht met nieuws op maat van 

de gemeente.

HeemstedeMail

Eenmalige uitkering van 
€ 50 netto voor minima 
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Welke regelingen zijn er?
Inwoners met een inkomen tot 110% van de 

bijstandsnorm en een beperkt eigen vermo-

gen, komen onder bepaalde voorwaarden in 

aanmerking voor:

- collectieve ziektekostenverzekering, inclusief 

een fi nanciële tegemoetkoming;

- vergoeding van kosten voor o.a. (sport)ver-

eniging, cursussen, bibliotheek, zwemles;

- vergoeding van studiekosten voor school-

gaande kinderen.

Verder is er de bijzondere bijstand, als u te 

maken krijgt met ongewone kosten die u niet 

kunt betalen.

Collectieve 
ziektekostenverzekering
Minima kunnen gebruikmaken van de collec-

tieve ziektekostenverzekering die is afgesloten 

bij Zilveren Kruis/Achmea. Deze zorgverzeke-

ring bestaat standaard uit het basispakket én 

aanvullende pakketten (o.a. voor tandarts-

kosten). Omdat deze verzekering voor een 

grote groep mensen is afgesloten, profi teert u 

van een uitgebreide dekking tegen een scherpe 

premie. 

Bovendien hebben deelnemers automatisch 

recht op het Gemeente Extra Pakket. Dit bete-

kent dat u nog een extra fi nanciële vergoeding 

ontvangt bovenop de vergoedingen op basis 

van de aanvullende pakketten. Ook komen 

deelnemers automatisch in aanmerking voor 

Inzicht in uw woonwensen
De  gemeente Heemstede is geïnteresseerd 

in de woonwensen van haar inwoners. 

Hiervoor sluit de gemeente aan bij een 

woonwensenonderzoek van het ministerie 

van VROM en het CBS. Het WoonOnderzoek 

Nederland wordt met enige regelmaat ge-

houden en geeft inzicht in de manier waarop 

mensen wonen, hoe zij hun woning en 

woonomgeving beleven en waarderen en 

wat hun woonwensen zijn. Het ministerie, 

maar ook gemeenten en woningcorporaties 

gebruiken de informatie uit het onderzoek 

om hun activiteiten gericht in te zetten voor 

een aantrekkelijk woningaanbod, voor een 

prettige leefomgeving en een goed niveau 

van voorzieningen. Om de woonwensen 

van de bewoners in Heemstede in beeld te 

krijgen worden interviews afgenomen. De 

gemeente en de woningcorporaties Elan 

Wonen en Pré Wonen hebben besloten 

naast het landelijk onderzoek extra inter-

views uit te zetten in/onder Heemstede. 

Het woonwensenonderzoek bestaat uit in-

terviews die thuis, telefonisch of via internet 

worden afgenomen. Het interview bevat 

vragen over de kenmerken van de huidige 

en gewenste woonsituatie van bewoners en 

de waardering voor deze kenmerken. 

Daarnaast omvat het onderzoek ook een 

aantal vragen over werk, vrijetijdsbesteding 

en de behoefte aan zorg en hulp bij het 

wonen.

Het onderzoek staat of valt met de bereidheid 

van de inwoners van de gemeente om mee 

te werken aan een interview. Via een willekeu-

rige selectie uit het bevolkingsregister worden 

ongeveer 500 inwoners in de gemeente 

Heemstede benaderd. Deze personen krijgen 

vanaf medio december een uitnodiging om 

deel te nemen aan het onderzoek. Het onder-

zoek loopt tot 1 mei 2009. De gemeente hoopt 

op een grote bereidheid om mee te werken 

aan het onderzoek. 

Expositie 
Rita van Enschot  
Van 2 december 2008 – 30 januari 2009

Tot 30 januari 2009 is in de hal van het 

raadhuis van Heemstede een expositie te zien 

van Rita van Enschot. Zij schildert al ruim 

20 jaar met olieverf op doek en paneel. De on-

derwerpen zijn veelzijdig: strandgezichten, 

bloemenmarkten, terrasjes, landschappen. 

Het werk is vrolijk van kleur en ontwerp. Haar 

grote voorbeeld en inspiratiebron is Kees 

(A.C.) van Noordt uit Heemstede, beroemd 

geworden om zijn strandgezichten en bollen-

velden. Momenteel hebben de duinen haar 

voorkeur. Haar inspiratie hiervoor vindt zij in 

de waterleidingduinen.

een maandelijkse tegemoetkoming van € 10 

per verzekeringspolis. 

Chronisch zieken, gehandicapten en oude-
ren  kunnen ook in aanmerking komen voor 

de collectieve ziektekostenverzekering, mits 

het gezamenlijk inkomen niet hoger is dan 

130% van de bijstandsnorm. Voor chronisch 

zieken, gehandicapten en ouderen is de maan-

delijkse tegemoetkoming zelfs € 20 per polis.

Declaratieregeling maatschappe-
lijke participatie:
Tegemoetkoming in kosten voor o.a. (sport)
vereniging, cursussen, bibliotheek, zwemles
Heeft u kosten gemaakt voor het lidmaat-

schap van een vereniging of voor cursussen, 

culturele activiteiten, lidmaatschap biblio-

theek of volkstuin, zwembadabonnement 

of zwemles, of een abonnement op de 

Linnaeushof voor kinderen tot 13 jaar? 

U kunt uw kosten declareren tot maximaal 

€ 175 per persoon per jaar. 

Studiekosten
Schoolkosten voor kinderen tot 18 jaar op 

het basis- en voortgezet onderwijs? U kunt 

uw kosten declareren tot maximaal € 150 

per kind in het basisonderwijs en € 300 per 

kind in het voortgezet onderwijs. Voorwaarde 

is dat u de kosten niet via andere instanties 

vergoed krijgt. Boekengeld komt niet in aan-

merking voor vergoeding, maar wel kosten 

voor bijvoorbeeld schrijfmateriaal, agenda, 

gymkleding, schoolreisje e.d.

Bijzondere bijstand
Ook voor de bijzondere bijstand is het beleid 

gelijkgetrokken voor de vier gemeenten die in 

de Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken 

samenwerken. Heeft u een bijstandsuitkering, 

dan komt u -afhankelijk van de kostensoort- 

over het algemeen voor bijzondere bijstand in 

aanmerking. De bijzondere bijstand wordt afhan-

kelijk van de kostensoort verstrekt als lening of 

als bedrag ‘om niet’. Maar ook wanneer u een 

inkomen boven bijstandsniveau heeft, kunt u 

soms bijzondere bijstand krijgen. Dat hangt af 

van uw fi nanciële draagkracht en uw vermogen. 

Informatie 
Wilt u meer weten over de mogelijkheden van 

het minimabeleid en de bijzondere bijstand en 

hoe u een beroep kunt doen op de regelingen? 

Bijvoorbeeld over de inkomens- en vermogens-

grenzen bij het minimabeleid of de draagkracht-

berekening bij bijzondere bijstand; kijk dan op 

de website!

Meer informatie leest u ook op de website van 

de Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken, 

te bereiken via iasz.heemstede.nl onder Werk 

& Inkomen. U kunt hier ook de brochure down-

loaden. U kunt tevens contact opnemen met 

Sociale Zaken, telefoon (023) 548 58 68.

Vervolg vorige pagina
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Van Merlenlaan, tussen W.A. de Tellolaan en Herenweg
Tot en met 6 december 2008
Tot en met 6 december vinden diverse werkzaamheden plaats op en naast de rijbaan 

tussen W.A. de Tellolaan en Herenweg. Er is kans op verkeershinder door de aanwezig-

heid van werkverkeer.

Glipperweg, tussen Kemphaanlaan en grens Bennebroek
tot april 2009 
Tot medio maart 2009 is één rijbaan van de Glipperweg tussen de Kemphaanlaan en 

de grens met Bennebroek afgesloten. Verkeer richting Bennebroek kan van de weg ge-

bruikmaken. Autoverkeer richting Heemstede wordt omgeleid via de Herenweg. Fietsers 

kunnen in beide richtingen gebruik blijven maken van de Glipperweg. Voor het open-

baar vervoer worden alternatieve opstapplaatsen bij de haltes aangegeven.

De werkzaamheden betreffen het vervangen van het riool en de aanleg van vrijliggende 

fi etspaden.

Crayenestersingel, ter hoogte van Crayenesterschool
tot en met april 2009
Tot en met april 2009 is het deel van de Crayenestersingel voor de Crayenesterschool 

afgesloten voor alle verkeer. De school is alleen voor voetgangers bereikbaar vanaf de 

Lanckhorstlaan. 

De afsluiting heeft te maken met bouwwerkzaamheden bij de Crayenesterschool.

Werk aan de weg Aanvragen bouwvergunning
2008.272 het vernieuwen van  kozijnen/balkonhekken - Zandvoortselaan 84

2008.323 het uitbreiden van een woonhuis - Sportparklaan 9

2008.325 het plaatsen van reclame - Binnenweg 130

2008.326 het uitbreiden van een woonhuis - Constantijn Huygenslaan 10

2008.327 het plaatsen van een ballenvanger - Bosboom Toussaintlaan 18

2008.320 het oprichten van een naschoolse opvang - Ringvaartlaan 4

Aanvraag reguliere bouwvergunning 1e fase
2008.329 het bouwen van 22 woonhuizen - Heemsteedse Dreef 261

Aanvraag reguliere bouwvergunning 2e fase
2007.119 het verbouwen/vernieuwen van een winkel en woonhuis - Binnenweg 55

Aanvraag sloopvergunning
2008.933 het verwijderen van vloerbedekking, systeemplafond - Binnenweg 81 

 en -wanden

De bovenstaande aanvragen liggen van maandag tot en met donderdag 08.30 – 17.00 uur  en op 

vrijdag van 08.30 – 13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). 

Verleende lichte bouwvergunningen (verzonden 28 november 2008)
2008.251 het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak - Prinsessenhof 5

2008.256 het uitbreiden van een woonhuis aan de achterzijde - Johan Wagenaarlaan 42

2008.267 het uitbreiden van een woonhuis op begane grond en  - Dr. P. Cuyperslaan 25 

 1e verdieping

2008.280 het plaatsen van twee raamkozijnen in de zijgevel - Laan van Bloemenhove 16

2008.313 het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak - Kraanvogellaan 15 

 en zijgeveldakvlak 

Verleende lichte bouwvergunning en vrijstelling van het 
bestemmingsplan (verzonden 28 november 2008)
2008.172 het uitbreiden van een woonhuis - Meer en Boslaan 3 + 5

Verleende reguliere bouwvergunningen (verzonden 28 november 2008)
2008.291 het plaatsen van een dakopbouw - Oosterlaan 15

2008.306 het uitbreiden van de 1e verdieping - Herenweg 188

Verleende sloopvergunning (verzonden 28 november 2008)
2008.931 het slopen van een ventilatiekanaal - Zandvoortselaan 74

Verleende reguliere bouwvergunning 2e fase 
(verzonden 28 november 2008)
2007.305 het uitbreiden van de kantine, bouwen kleedruimte  - Cruquiusweg 39

 en naschoolse opvang bij het sportpark HBC

De bovenstaande vergunningen liggen van maandag tot en met donderdag 08.30 – 17.00 uur  en 

op vrijdag van 08.30 – 13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht 

(Raadhuisplein 1). Belanghebbenden kunnen hiertegen bezwaar maken. Zie kader.

Verleende reguliere bouwvergunning en ontheffing van het 
bestemmingsplan (verzonden 28 november 2008)
2007.351 het verhogen van de nok van het woonhuis - Von Brucken Focklaan 41 

De bovenstaande vergunning ligt van maandag tot en met donderdag 08.30 – 17.00 uur  en op 

vrijdag van 08.30 – 13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht (Raadhuisplein 

1). Belanghebbenden kunnen hiertegen in beroep gaan bij de rechtbank Haarlem. Zie kader.

Bouwplannen

Verzoek ontheffing
2008.320 het oprichten van een naschoolse opvang - Ringvaartlaan 4

Bestemmingsplan

Het verzoek ligt vanaf 4 december 2008 gedurende 6 weken van maandag tot en met

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

Bouw- en Woningtoezicht aan het Raadhuisplein 1. 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 
Er is een verzoek binnengekomen om vrijstelling op grond van artikel 19, tweede lid van de 

Wet op de Ruimtelijke Ordening van het bestemmingsplan Schilderswijk. Van der Hulst 

Beheer BV vraagt vrijstelling aan voor het aan de achterzijde uitbreiden van een super-

markt aan de Jan van Goyenstraat 21-23 te Heemstede, kadastraal bekend gemeente 

Heemstede, sectie A, nummers 7694, 9028 en 7246. Het bouwplan is in strijd met het

ter plaatse geldende bestemmingsplan Schilderswijk, omdat de uitbreiding plaatsvindt op 

gronden met de bestemmingen Tuin en Erf waar geen gebouwen zijn toegestaan en die niet 

mogen worden gebruikt ten behoeve van een supermarkt. 

Burgemeester en wethouders zijn voornemens om de vrijstelling te verlenen. Het ontwerp-

besluit en de daarbij behorende stukken (waaronder de aanvraag) liggen vanaf donderdag 

4 december 2008 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 de heer

G. Klaassen van de afdeling Ruimtelijk Beleid. Zijn telefoonnummer is (023) 548 57 65. 

Ook voor nadere informatie over het verzoek en het ontwerpbesluit kunt u zich tot de 

heer Klaassen wenden. 
Verhuizing doorgeven?

www.heemstede.nl

Gemeentegids online?
www.heemstede.nl
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Bezwaar maken of uw mening/zienswijze kenbaar maken 

Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen een door de gemeente genomen besluit door binnen
zes weken na de verzenddatum, een gemotiveerd bezwaarschrift te richten aan het college van burge-
meester en wethouders, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Een bezwaar moet zijn ondertekend en zijn 
voorzien van naam en adres, datum, een duidelijke verwijzing naar het besluit en de reden van bezwaar. 
Over onderwerpen waarover nog geen beslissing is genomen, kunt u uw mening/zienswijze aan de 
gemeente kenbaar maken (m.u.v. de aanvragen onder bouwplannen). Richt hiertoe binnen de termijn 
van terinzagelegging, schriftelijk uw reactie aan het college van burgemeester en wethouders, 
Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Uw reactie zal bij de besluitvorming worden betrokken. 

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

Beroep
U kunt, als u belanghebbende bent, op grond van de Algemene wet bestuursrecht beroep aantekenen bij 
de rechtbank Haarlem wanneer u in een voorfase zienswijzen heeft ingediend of wanneer u niet ver-
weten kan worden geen zienswijzen te hebben ingediend. Richt uw beroepschrift binnen zes weken na 
dag van verzending van het besluit aan: Rechtbank Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 
BR Haarlem. Een beroepschrift moet zijn ondertekend en zijn voorzien van naam en adres, datum, een 
omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt en de reden van beroep. Bij het beroep-
schrift moet zo mogelijk een afschrift van het besluit waarop het geschil betrekking heeft, worden over-
legd.
 
Ter inzage
Stukken liggen gedurende openingstijden ter inzage in de het raadhuis, Raadhuisplein 1. De stukken zijn 
tevens in te zien in de gemeentelijke openbare bibliotheek (Julianaplein 1). 

Het aanwijzen van een parkeerplaats nabij 

de fl at Meijerslaan 292 als gereserveerde 

gehandicaptenparkeerplaats ten behoeve 

van de bewoner.  (Verzonden 27 november 

2008).Het besluit ligt vanaf 4 december 

2008 zes weken ter inzage. U kunt hierte-

gen bezwaar maken. Door het indienen 

van een bezwaar wordt dit besluit niet op-

Verkeersbesluit
geschort. Bij een spoedeisend belang kan 

degene die een bezwaarschrift heeft 

ingediend een voorlopige voorziening 

vragen aan de president van de rechtbank, 

sector bestuursrecht, Postbus 1621, 

2003 BR Haarlem. Bij het indienen van een 

verzoek om voorlopige voorziening moeten 

griffierechten worden betaald. 

Er is een kapvergunning verleend voor:

Het kappen van 11 diverse bomen op het perceel Jan van Goyenstraat 21 -23,  kadastraal bekend 

gemeente Heemstede, sectie A nr: 07693 in verband met de uitbreiding van de supermarkt.  

Aan de vergunning is het volgende bijzondere vergunningsvoorschrift verbonden:

De vergunning is pas van kracht met ingang van de dag na de dag waarop de bezwaar-

termijn afl oopt. Indien gedurende de bezwaartermijn een verzoek om voorlopige voorziening is 

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

Verzonden 3 december 2008

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 3 december gedurende 6 weken ter inzage in 

het raadhuis aan het Raadhuisplein 1. U kunt tegen dit besluit bezwaar maken. 

Er is een kapvergunning verleend voor:

Het kappen van 16 diverse bomen op het perceel Cruquiusweg 39 (terrein H.B.C.) kadastraal 

bekend gemeente Heemstede, sectie A, nr. 09947 in verband met nieuwbouw van een naschoolse 

opvang en kleedaccomodatie en uitbreiding van de kantine en de aanleg van een kunstgrasveld.  

Op basis van artikel 4.3.5 van de APV zijn de volgende bijzondere vergunningsvoorschriften verbonden:

-  Vóór 31 maart van het jaar na de herinrichting van het terrein dienen 4 iepen (Ulmus ‘Columnella’) 

te worden herplant met een minimale stamomtrek van 20-25 centimeter. Indien een boom niet 

aanslaat, dient hij vóór 31 maart van het jaar na aanplant te worden vervangen door een nieuw 

exemplaar;

-  De vergunning is pas van kracht met ingang van de dag na de dag waarop de bezwaartermijn 

afl oopt. Indien gedurende de bezwaartermijn een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, 

wordt de vergunning niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.  Verzonden 3 december 2008

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 3 december gedurende 6 weken ter 

inzage in het raadhuis aan het Raadhuisplein 1. U kunt tegen dit besluit bezwaar maken. 

Kapvergunningen

Op 20 november 2008 heeft de burge-

meester besloten, op grond van artikel 

2.2.2. van de Algemene plaatselijke veror-

dening, een vergunning te verlenen aan de 

Stichting Avond-vierdaagse Haarlem e.o. 

voor het houden van de avondvierdaagse 

van dinsdag 9 juni 2009 tot en met vrijdag 

12 juni 2009. 

Tevens is, overeenkomstig artikel 17 van de 

Wegenverkeerswet juncto artikel 34 van 

het Besluit administratieve bepalingen in-

Evenement

zake het wegverkeer, toestemming gege-

ven om op vrijdag 12 juni 2009 van 18.00 
tot 21.00 uur de volgende wegen af te slui-

ten voor het autoverkeer:

- de Vrijheidsdreef tussen de Van 

Merlenlaan en de Burg. Van Rappardlaan

- de Sportparklaan tussen de Glipperdreef 

en de Meer en Boschlaan.

Indien u meer informatie wenst kunt u contact 

opnemen met de afdeling Algemene & 

Juridische Zaken, telefoon (023) 548 56 07.

Op donderdag 11 december gaat de gemeente in samenwerking met de politie fi etswrak-

ken verwijderen die zich in de directe omgeving van het station Heemstede - Aerdenhout 

bevinden. Het is op grond van artikel 5.1.11, lid 3 van de Algemene plaatselijke verordening 

Verwijdering fi etswrakken 

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

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

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

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

Meldingen worden in principe binnen één week afgehandeld.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

overlast). Wanneer u uw e-mailadres (of telefoonnummer) invult houden wij u op de hoog-

te van de afhandeling. Indien u geen toegang heeft tot het internet, kunt u tijdens ope-

ningstijden ook het meldnummer van de gemeente bellen: (023) - 548 57 62. Buiten deze 

tijden en in het weekeinde vindt doorschakeling plaats naar een telefoonbeantwoorder.

Meldpunt overlast

verboden om fi etsen of bromfi etsen, die rijtechnisch in onvoldoende staat van onderhoud 

en in verwaarloosde toestand verkeren, op de weg te laten staan.

Verwijderde fi etswrakken zullen gedurende drie maanden worden opgeslagen bij De Meerlanden 

aan de Cruquiusweg. Rechthebbenden kunnen hun fi etswrak terugkrijgen tegen betaling van de 

kosten die gemaakt zijn voor de verwijdering en opslag. Voor vragen kan men contact opnemen 

met bureau Handhaving, via het algemene telefoon (023) 548 58 68.


