
Heemstede - SEIN, eigenaar 
van het Meer en Bosch ter-
rein, heeft bij de gemeente 
een verzoek ingediend om 40 
appartementen te bouwen op 
het terrein.

De omwonenden vrezen aantas-
ting van hun leefmilieu en ma-
ken bezwaar tegen de groot-
schaligheid van het project.
Tijdens de vergadering van de 
commissie ruimte werd door 
drie betrokken omwonenden in-
gesproken. Mevrouw Flentrop 
hekelde het feit dat de verle-
denjaar opgerichte belangen-
vereniging niet de belangen van 
de buurt heeft verdedigd, maar 
samenspant met SEIN. Het ach-
terhouden van cruciale informa-
tie aan de bewoners wordt de 
belangengroep zeer kwalijk ge-
nomen. Toen er nog ruimte was 
voor bezwaar waren de bewo-
ners hiervan niet op de hoogte. 
De heer Seine kwam met een al-
ternatief plan. Hij wilde op een 
andere plek op het terrein het 
gebouw plaatsen. Hiervoor had 
hij het oude volleybalveld in ge-
dachte. Er kleven aan zijn voor-
stel kennelijk weinig nadelen. 
Dit viel op te maken uit de woor-

den van de wethouder. Het eni-
ge punt dat door de wethouder 
werd ingebracht was het feit dat 
de welstandscommissie er de 
voorkeur aan geeft het gebouw 
te plaatsen op de plek die door 
SEIN is aangevraagd. Het heeft 
iets te maken met de verdeling 
bebouwing versus groen. In het 
plan van de heer Seine bleef ook 
dit intact.
Feit is dat SEIN haast heeft en 
nog voor het einde van dit jaar 
de ontheffing op het bestem-
mingsplan en de bouwvergun-
ning geregeld wil hebben. 
Alleen HBB en D66 stonden kri-
tisch tegenover de aanvraag van 
SEIN en verzochten om naar 
een andere dan de huidige op-
lossing te kijken. De laatste in-
spreekster had moeite met de 
geluidsnorm. Deze voldoet niet 
aan de voorschriften, maar vol-
gens de wethouder is dit geen 
probleem. Met speciaal glas in 
de ramen blijft het geluid binnen 
de grenswaarde.
Als blijkt dat het niveau toch 
nog te hoog is, dan past de ge-
meente de normen aan. De ove-
rige partijen stemden in met het 
voorstel en het CDA sprak de-
ze avond zelfs namens de belan-

genvereniging die zelf niet aan-
wezig was.
Een groep van 24 verontruste 
bewoners achterlatend met een 
grote kater. Verwacht mag wor-
den dat er nog bezwaren zullen 
volgen op de aanvraag van de 
bouwvergunning.
Wethouder Van de Stadt sloot 
af met de opmerking dat de ge-
meente niet bouwt, maar het 
SEIN is die de bouwaanvraag 
doet. “Wij kijken slechts of het 
kan en het kan.”
Eric van Westerloo

Heemstede - In de maand de-
cember organiseert traditiege-
trouw het bestuur van de vrien-
den van het Podium Oude Slot 
een concert in kerstsfeer. Dit 
jaar komen het MiRanDa Trio 
en het Russisch kamerkoor on-
der leiding van Anna Azerniko-
va naar De Oude Kerk te Heem-
stede. Het repertoire van het 
MiRanDa Trio, met de bijzondere 
bezetting van harp, zang en fluit, 
bestaat naast bekend en vaker 
uitgevoerd werk ook uit door dit 
ensemble ontdekte composities.

Op het programma staan wer-
ken van o.a. Glinka “De Leeuwe-
rik”, Dargomyzhsky “De Beeld-
schone Meiden”, Varlamov 
“Rode Jurk”, Ippolitov-Ivanov 
“Gele Vogeltje” en Beltiukov 
“Theater”. Met dit programma 
bent u verzekerd van een geva-
rieerd afwisselend concert door 
drie gepassioneerde musici-

ennes Mirjam Rietberg - harp, 
Anna Azernikova - sopraan en 
Dasha Beltiukova – dwarsfluit. 
Het Russisch Kamerkoor bestaat 
uit ongeveer twintig leden. De  
leden van het koor hebben elk 
op hun eigen manier een reden 
om Russische liederen te zin-
gen. Bij allemaal speelt de lief-
de voor de Russische muziek, 
de Russische taal en de cultuur 
de boventoon. Anna Azerniko-
va studeerde koordirectie aan 
het Conservatorium van Mos-
kou. In Rusland dirigeerde ze di-
verse koren, waaronder het stu-
dentenkoor en orkest van het 
Moskous conservatorium. Op 
het programma staan koormu-
ziek uit Rusland, Belarus, Uk-
raine en Estland en liederen van 
Rachmaninov, Kalinnikov, Boiko, 
Beltiukov en Tormis. Het con-
cert vindt plaats op vrijdag 12 
december om 20.15 uur in De 
Oude Kerk, Wilhelminaplein,  

Heemstede. Toegang: 15,00 eu-
ro / voor vrienden gratis op ver-
toon van de donateurspas 2008 
/ 2009.  Reserveren kaarten 06-
13133626 of  www.podiumou-
deslot.nl. Indien voorradig voor 
aanvang concert.
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Geopend van
16.00-22.00 uur
Dinsdag gesloten

WIJ ZIJN OP
ZOEK NAAR

0251-674433
www.verspreidnet.nl

BEZORGERS
Martin

Blijvende onrust om bouw 
op Meer en Bosch terrein

Kerstbomen
en vele andere sfeermakers voor huis en tuin!

Koopzondag 14 december
van 11.00 tot 17.00 uur

Tuincentrum Peter C. Nijssen
Sportparklaan 25 A, Heemstede

Kerstsfeer komt alvast met 
kerstconcert in Oude Kerk
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eetbaar
Kerstcadeau?

www.heemsteder.nl

Expositie Gemma van Schendelen 
in gemeentehuis
Heemstede - Van 12 december 
tot 1 februari 2009 wordt in de 
burgerzaal van het raadhuis van 
Heemstede een tentoonstelling 
gehouden van de Heemsteedse 
kunstenares Gemma van Schen-

delen. Tijdens deze tentoonstel-
ling laat de kunstenares een 
overzicht zien van haar werken 
(foto’s, tekeningen en schilde-
rijen). Tijdens kantooruren is ie-
dereen van harte welkom om de 
tentoonstelling te komen bezich-
tigen.    



pagina 2 de Heemsteder - 10 december 2008

P2: Bijzonder Heemsteeds Nieuws
(redactie@heemsteder.nl)

Verschijnt woensdag

Streeknieuwsweekblad 5

HeemStede
BenneBroek
Haarlem-Zuid

informatie 
advertentie-tarieven:
tel. 0297-368671
mobiel 0650-284402

aanleveren van advertentie
aanlever@heemsteder.nl

Bladmanager/redactie:
Joke van der Zee
mobiel 0650-284402

aanleveren van kopij
redactie@heemsteder.nl

Correspondenten:
Ton van den Brink
Mirjam Goossens
Eric van Westerloo

Postadres,
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
tel. 0297-368671
Fax 0297-342900
internet www.heemsteder.nl

druk:
Boesenkool Krantendruk B.V.
Castricummerwerf 39-41
1901 RV Castricum
tel. 0251-656750
Fax 0251-650741
e-mail info@boesenkool.nl

Verspreiding/
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
tel. 0251-674433

uitgave van:
De Heemsteder Uitgevers B.V.
Heemstede

editie 5
oPlaag 17.150

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 - Otto heeft al eerder in 
de krant gestaan maar helaas 
bent u toen niet massaal van de 
bank gesprongen om hem een 
warm mandje te bieden. Van-
daar dat we hem nog maar eens 
onder de aandacht brengen. 
Otto is een jack russell reutje 
van 10 jaar oud. Hij kwam sa-
men binnen met zijn broertje 
Winston. Winston heeft inmid-
dels een thuis gevonden maar 
arme Otto wacht nog steeds.
Ondanks zijn leeftijd is Ot-
to nog erg kwiek en (bijna) al-
tijd in voor een wandeltje. Hij is 
soms wat nuffig (heet ook ei-
genlijk Sir Otto) en weigert dan 
om mee te gaan naar de dui-
nen. Tja je hoeft op die leeftijd 
ook niet altijd overal voor in te 
zijn!  Sinds hij de steun van zijn 
broertje mist (samen konden 
ze de hele wereld aan..) is Ot-
to t.o.v. andere honden wel een 
stuk gemoedelijker geworden. 
Hij vindt nog steeds niet alle 
reutjes leuk maar de knokpar-
tijtjes blijven achterwege. Otto 
heeft nog steeds een gloeiende 

hekel aan katten en trekt graag 
een sprintje als hij er een in ‘t 
vizier krijgt, dat de gemiddelde 
kat een kop groter is dan Ot-
to (oren niet meegeteld) maakt 
hem niets uit, tja het blijft ten-
slotte een terrier! Verder is Otto 
erg gemakkelijk, hij kan met ie-
dereen overweg en kan eventjes 
alleen thuis zijn. Ondanks zijn 
enorme oren lijkt zijn gehoor het 
soms af te laten weten hoewel 
hij het woord “koek” wel altijd 
hoort, hmm vreemd. We hopen 
dat Otto deze keer meer geluk 
heeft en dat u, na het lezen van 
dit stukje en het zien van zijn fo-
to, als een blok gevallen bent 
voor dit nuffige heerschap. Otto 
verdient het toch zeker om voor 
kerst 2008 een eigen mandje te 
hebben!
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 
Dierentehuis Kennemerland).

Dier van de week

Otto

Heemsteedse leeskring in 
oprichting zoekt aanvulling
Heemstede - De Heemsteedse 
Bibliotheek is zeer behulpzaam 
bij het oprichten en begeleiden 
van (bestaande) leeskringen. 
Onlangs organiseerde onze bi-
bliotheek weer een bijeenkomst 
voor mensen die graag met an-
deren een boek willen bespre-
ken. Op de eerste bijeenkomst 
waren  vier personen, 2 dames 
en 2 heren. Wij willen graag ons 
groepje uitbreiden tot zes, ze-
ven personen. Het plan is onge-
veer een keer per zes weken tot 

twee maanden bijeen te komen.
Onderwerpen zijn de actuele li-
teratuur en klassieke boeken uit 
de twintigste eeuw. Ook in het 
Nederlands vertaalde buiten-
landse literatuur kan aan bod 
komen. We willen groeien in 
aantal en kwaliteit, vandaar dat 
uw suggesties welkom zijn. 
Geïnteresseerden nodigen wij 
graag uit zich bij ons aan te slui-
ten.
Namens deze leeskring, Aad 
Lamb, telefoon (023) 5 29 14 50. 

Kerkdienst in 
het Spaarne 
Ziekenhuis
Regio - Zondag 14 december 
om 10.00 uur vindt in de kerk-
zaal in het Spaarne Ziekenhuis 
in Hoofddorp een kerkdienst 
plaats. Het is een dienst van 
Woord en Tafel met een oecu-
menisch karakter. Iedereen is 
welkom, zowel patiënten alsook 
bezoek. De kerkzaal bevindt zich 
op de begane grond naast het 
restaurant (volg route 55). Voor-
ganger is pastor F. Bossink. De 
zang wordt ondersteund door 
het Exoduskoor uit Hillegom. 
(communieviering)

Foto uit de 
oude doos
Heemstede – Familie 
Neeskens uit de Leeghwa-
terlaan stuurt deze foto. 
Vereeuwigd is een voetbal-
ploeg van ‘Cafe de instuif’. 
Staande vanaf linksboven: 
Leen Vos, Joop Poecke, 
Jaap Vester, Ab Vos, Nol 
Leuven, Henk Poecke, 
Wim Janmaat en Bertus 
Bierman. Staande vanaf 
linksonder: Jan Neeskens, 
Jan Vester, Joop Vester, Ge 
Uijtehoven (eigenaar van 
de Instuif) en Ed Jilissen.
De foto stamt uit 1964 of 
1965.

Christmas 
carols from 

scratch
Heemstede - Op zaterdag 
13 december vindt om 16 
uur ’s middags een sfeervol 
kerstconcert plaats in Oude 
Kerk in Heemstede. U kunt 
luisteren naar mooie Christ-
mas Carols die worden ge-
zongen door een gelegen-
heidskoor onder leiding van 
dirigent Piet Hulsbos, m.m.v. 
Naoko Shimizu, orgel. Ieder-
een is welkom (ook geschikt 
voor kinderen!), toegang gra-
tis, collecte bij de uitgang. De 
opbrengsten zijn voor de res-
tauratie van de Oude Kerk.
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Huize van Wely, aparte klasse 
in bonbons, ijs en taart
Heemstede - Als de Japanse architect het 
interieur een moderne uitstraling mee wilde 
geven, dan is hij daar helemaal in geslaagd. 
De bonbons van Huize van Wely liggen erbij 
als juwelen. De winkel straat luxe uit, de cho-
colade, taarten, cakes en ijstaarten zijn wer-
kelijk stukjes van edel ambacht. Niet van de 
edelsmid, maar van de patissier, de chocola-
tier en de glacier. Dat zou u op het verkeerde 
been kunnen zetten. Het ziet er prachtig uit 
en de uitstalling in de vitrines per stuk geeft 
de suggestie van bijous. Inderdaad, het roosje 
op de bouchée is verfijnd gemaakt, maar hier 
heeft een patissier aan gewerkt. 

Niet schrikken
Niet schrikken dus bij de luxe entree van Hui-
ze van Wely, niet schrikken dus van het dure 
interieur en de ogenschijnlijk dure kostbaar-
heden die uitgestald zijn. Huize van Wely heeft 
afscheid genomen van de schalen vol bon-
bons en de rommelige  aanblik van een over-
volle winkel met een massa aan cakes, taar-
ten, koeken. Ieder product van eigen bodem 
krijgt alleen de aandacht die het verdient, niet 
wat het kost. Geniet eerst van de vormgeving 
van een bonbon die gemaakt is van de bes-
te, puurste ingrediënten. Geniet van een en-
kel taartje, koekje, zout of zoet, een ijstaart-

je. Tegen de kersttijd is het helemaal mooi in 
Huize van Wely, waar een kerststol gemaakt 
is van uitgelezen rozijnen en krenten. De si-
naasappelschil gesnipperd is en waar wal-
noten, bigarreaux, sukade, kardemom, ka-
neel en zuivere amandelspijs de smaak ver-
fijnen. Die hoef je maar èèn keer dit jaar te 
kopen, dan wel graag de beste, bij Van We-
ly. Of kies voor de Christmas Preserve Confi-
ture, een zeer aromatische jam met meer dan 
60 procent vers fruit, clementine, citroen, ho-
ning, rozijnen, kardemom, kaneel en vanille. 
Leuk op tafel staan de marsepeinen engeltjes, 
die speciaal voor de kerst ontworpen zijn. De 
filosofie van Huize van Wely is eigenlijk zeer 
eenvoudig, maar werkt al sinds 1922. Zij se-
lecteren de beste en meest pure ingrediën-
ten van de wereld, zij maken er de heerlijkste 
chocolade en desserts en het meest tongstre-
lende ijs van dat u zich kunt voorstellen. De 
verkoopadviseuses kunnen u vertellen hoe u 
een kerstdiner kan  beginnen of afsluiten met 
het juiste juweel van de patissier, chocolatier 
of glacier. Vooral niet teveel, de kwaliteit van 
Van Wely wint het van de kwantiteit van de 
massa. Met die filosofie kunt u met een ge-
rust hart binnenlopen in Huize van Wely aan 
de Zandvoortselaan 163.
Ton van den Brink

Zandvoortselaan in beweging... Start Japanse, Oosterse en 
Indonesische kookcursussen
Heemstede - Wie graag eens 
proeft van oosterse specialitei-
ten kan meedoen met één van 
de kookcursussen die starten na 
de Kerstvakantie bij Casca. In de 
cursus Japanse  keuken komen 
verschillende onderdelen van 
een klassieke Japanse maaltijd 
aan bod: rijst en sushi, soep en 
noedels, groente, bonen, tofu en 
eieren, maar ook vis en schelp-
dieren, vlees en desserts. 
De cursus Japanse keuken start 
op woensdag 7 januari en be-
staat uit 4 lessen die worden ge-
geven op woensdag van 19.30 
tot 22.30 uur. Kosten: 99,50 euro 
inclusief ingrediënten. In de cur-
sus Oosterse keuken gaat u sa-
men met de Casca kok recepten 
maken uit Birma, China, Vietnam, 
India en Pakistan. Soepen, deeg-
jasjes, snacks, vlees, groenten en 
vis worden op een heel gezon-
de manier bereid en u zult ver-
rast zijn door de originele combi-
naties. De cursus Oosterse keu-
ken start op dinsdag 6 januari en 
bestaat uit 4 lessen die worden 

gegeven op dinsdag van 19.30 
tot 22.30 uur. Kosten: 99,50 eu-
ro inclusief ingrediënten. Ten-
slotte staat lekker eten voorop 
in de cursus Indonesische keu-
ken. Op een smaakvolle en mak-
kelijke manier worden de recep-
ten klaargemaakt. U leert o.a. het 
samenstellen van een rijsttafel 
en speciale Indische gerechten. 
Ook is er aandacht voor het ge-
bruik van uitheemse kruiden en 
van typisch Indonesisch keuken-
gereedschap. De cursus Indone-
sische keuken start op dinsdag 
6 januari en bestaat uit 4 lessen 
die worden gegeven op dins-
dag van 9.00 tot 12.00 uur. Kos-
ten: 99,50 euro inclusief ingredi-
enten. Nieuwsgierig? Kom naar 
één (of alle...) van deze cursus-
sen en uw smaakpapillen wor-
den geprikkeld. De kookcursus-
sen worden gegeven in de goed 
uitgeruste keuken van Casca – 
de Luifel, Herenweg 96, Heem-
stede. Aanmelden kan van ma 
t/m vrij van 9.00-12.00 uur: 023-
548 38 28 kies 1. www.casca.nl.

Art Vocale brengt kerstconcert 
in Oude kerk Wilhelminaplein
Heemstede - Zondag 21 decem-
ber vindt in de Oude Kerk aan 
het Wilhelminaplein in Heem-
stede het jaarlijks kerstconcert 
plaats. Het begint om 15.00 uur. 
Het Haarlems Kamerkoor Ar-
te Vocale zal voor u zingen on-
der leiding van Ulrikke Reed Fin-
dernegg. Zeker geen klassiek 
kerstrepertoire, maar prachti-
ge kerstmuziek uit de barokpe-
riode en vrolijke kerstmuziek uit 
Latijns Amerika. Zo zal de 117e 
psalm van Telemann en het In 
dulci jubilo van Buxtehude wor-
den afgewisseld door A La Na-
nita Nana, een Cubaans kerst-
lied. Het koor wordt bijgestaan 
door Maartje Korver en Lieke 
Arts, beiden studeren viool aan 
het conservatorium van Rotter-

dam.  Begeleiding op cello door 
Rolf Ypma, lid van het Delfts stu-
dentenorkest en de basso con-
tinuo wordt verzorgd door Klaas 
Koelewijn, die bij velen bekend is 
als organist in de Lutherse kerk 
te Haarlem. Arte Vocale is in 
1993 opgericht en ging van start 
als ‘Goed Gestemd’. Het kreeg in 
2001 zijn huidige naam. Het koor 
legt zich niet toe op één stijlvorm 
maar gaat de uitdaging aan van 
een ontdekkingstocht door de 
vocale muziekgeschiedenis. Na 
het concert is er een deurcollec-
te, om de onkosten te bestrijden. 
Daarna bent u van harte uitge-
nodigd in de naastgelegen Pau-
wehof, waar thee, koffie en ge-
bak tegen redelijke prijzen ver-
krijgbaar zijn.

Jonge 
autovernielers
Heemstede - De politie hield 
maandag 8 december omstreeks 
21.30 uur na een melding drie 
jongens aan. Het trio liep over 

geparkeerde auto’s heen op de  
Ritzema Boskade. De jongens 
werden meegenomen naar het 
politiebureau. Zij zijn 14 en 15 
jaar oud en woonachtig in Hille-
gom, Bennebroek en Heemste-
de. Ze krijgen alledrie proces-
verbaal.

Black Gospel Concert in de Pinksterkerk
Heemstede – Op 24 december 
om 20.00 uur wordt een spette-
rend black gospel concert ge-
houden in de Pinksterkerk aan 
de de Camplaan. De zaal is open 
om 19.30 uur en de toegang is 
gratis. Het thema van het con-
cert is ‘Celebrate’. Christenen 
wereldwijd vieren de geboor-
te van Jezus, de Zoon van God. 
Twee kerken in Heemstede t.w. 
de Heemkerk, aan de Herenweg 
(v/h de Vergadering van Gelovi-

gen en De Rafaelgemeenschap 
Nehemia aan de Koediefslaan 
eveneens in Heemstede hebben 
de handen ineen geslagen en 
organiseren een geweldig con-
cert, waar iedereen welkom is. 
Het concert begint om 20.00 uur 
en duurt tot ongeveer 21.30 uur. 
Er zal een korte pauze worden 
gehouden en in die pauze wordt 
een kopje koffie aangeboden. 
Het optreden zal worden ver-
zorgd door het gospelkoor Life 

Line uit Katwijk. Dit koor bestaat 
uit ongeveer 70 leden en staat 
garant voor een zeer professio-
neel en goed verzorgde avond. 
Dit Gospel koor zingt vanuit het 
hart, dat is aan alles te merken, 
Hun houding,  expressie en uit-
straling, getuigen van  heel veel 
plezier en beleving bij het bren-
gen van hun prachtige nummers. 
Met recht wordt deze avond een 
‘celebration’ om het kerstfeest op 
een geweldige wijze te vieren. 
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KvK doet aangifte van acquisitiefraude

Valse KvK-facturen in omloop

De Kamer van Koophandel ad-
viseert ondernemers facturen al-
tijd nauwgezet te controleren op 
de juiste afzender.

Factuur niet van KvK
De valse facturen wekken ten 
onrechte de indruk dat het gaat 
om de jaarlijkse bijdrage die on-
dernemers aan de Kamer van 
Koophandel betalen. Zo staat op 
de valse facturen dat de bijdrage 
is voor vermelding op “KvKHan-
delsregister.nl”. Ook de websi-
te is een nauwgezette kopie van 
die van de Kamer van Koophan-
del. Ook staat op de factuur een 
logo dat lijkt op dat van de Ka-
mer van Koophandel. Onderaan 
staat vermeld dat het hier niet 
om een factuur gaat, maar om 
een aanbod. Wie betaalt, doet 
een opdrachtbevestiging en zit 
dus vast aan het aanbod. 

Aangifte
De Kamer van Koophandel heeft 
inmiddels aangifte gedaan bij 
de politie van een strafbaar feit. 
Ook wordt onderzocht welke ci-
vielrechtelijke acties kunnen 
worden ondernomen. Daarbij 
moet worden gedacht aan stap-
pen om het informatienummer, 
de bankrekening en de websi-
te van dit bedrijf uit de lucht te 
krijgen.
Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met persvoor-
lichting van de Kamer van Koop-
handel Nederland, 06 30352921.

Regio - Duizenden onderne-
mers dreigen het slachtoffer te 
worden van een organisatie die 
zich voordoet als de Kamer van 
Koophandel. Er zijn valse factu-
ren in omloop, die bijna identiek 
zijn aan de factuur die onderne-
mers jaarlijks in januari van de 
Kamer van Koophandel ontvan-
gen. Deze facturen zijn echter 
niet afkomstig van de Kamer van 
Koophandel. Ondernemers kun-
nen een voorbeeld van de valse 
factuur bekijken op http://www.
kvk.nl/Nieuws/valsefacturenkv-
kinomloop.asp. 

75 jaar Scouting 
in Heemstede
Heemstede – Afgelopen woens-
dag is stilgestaan bij het 75-jarig 
jubileum van Scouting Sint Pa-
schalis Baylon. Een stukje ge-
schiedenis: In de jaren 30 is scou-
ting (dan nog padvinderij gehe-
ten) bijna een rage te noemen. 
Over de hele wereld worden in 
hoog tempo groepen opgericht 
die de jeugd avontuur, zelfstan-
digheid, natuurbeleving en ka-
meraadschap willen bijbrengen. 
Enkele Heemstedenaren en een 
pastoor vinden in 1933 dat er 
ook in Heemstede een scouting-
groep nodig is. Anno 2008 be-
wijzen de circa 60 leden van de 
groep dat scouting nog steeds 
populair is in Heemstede. In te-
genstelling tot veel sporten staat 
bij scouting niet alleen de pres-
tatie centraal. Het gaat er vooral 
om kinderen een leuke middag 
of avond te bezorgen. Het gaat 
om de lol, maar tijdens de activi-
teiten leren kinderen vanzelf sa-
menwerken, taken verdelen en 
gebruikmaken van elkaars ster-
ke punten. Hoe ouder de leden, 
hoe meer verantwoordelijkheid 
ze toebedeeld krijgen.

Jubileumactiviteiten
Tijdens het jubileum wordt niet 
alleen stil gestaan bij het verle-
den van de groep. Er wordt juist 
ook gekeken naar het heden en 
de toekomst. In heel 2009 staan 
diverse activiteiten in het teken 
van het 75-jarig jubileum. In ja-
nuari staat een boerenkoolmaal-
tijd op het programma. In maart 
wordt een speciale locatie in 
Heemstede door de scouts op-
gefleurd en in mei wordt een bij-
zondere invulling gegeven aan 
het ‘dauwtrappen’. In juni wordt 
voor alle leden en hun families 
een kampeerweekend georgani-
seerd. Tot slot worden in septem-
ber alle vrijwilligers in het zonne-
tje gezet. De scoutinggroep Sint 
Paschalis Baylon gebruikt de ru-
ine en de blokhut in Wandel-
bos Groenendaal als uitvalsba-
sis voor haar activiteiten. Alle 
jongens en meisjes vanaf 7 jaar 
kunnen lid worden. Kom eens 
kijken. Meer informatie via Niek 
Vernooy (023-5421703), info@
paschalisbaylon.com of www.pa-
schalisbaylon.com. 

Goede doelen en verenigingen 
ontvangen geld Meerlanden
Heemstede - Bijna tach-
tig regionale goede doelen 
en (sport)verenigingen heb-
ben woensdag 10 december jl. 
een bijdrage uit Het Meerlan-
denfonds ontvangen.
Ook Heemsteedse instan-
ties werden blijgemaakt. Het 
gaat om: Volkstuinenvereniging 
Groenendaal, Harmonie St. Mi-
chael Heemstede, Speeltuin Kin-
dervreugd en Atheneum College 
Hageveld.
 
Het Meerlandenfonds
Ter ere van haar 10-jarig bestaan 

heeft afvalbedrijf De Meerlanden 
in 2007 Het Meerlandenfonds 
opgericht. En ook dit jaar heeft 
De Meerlanden weer een mooi 
bedrag in het fonds gestort.

“De Meerlanden vervult een be-
langrijke maatschappelijke func-
tie in haar verzorgingsgebied,” 
aldus Ger de Jong, directeur van 
De Meerlanden. “Na het succes 
van vorig jaar willen wij ook dit 
jaar via goede doelen en vereni-
gingen iets doen voor de inwo-
ners van de gemeenten waar wij 
inzamelen.”

Lezing Mission Aviation Fellowship 
(MAF) Afrika
Heemstede - De heer Job Ro-
senhart presenteert dinsdag-
middag op 16 december voor 
het Trefpunt Heemstede een le-
zing over zijn betrokkenheid bij 
de wereldwijde vlieghulporga-
nisatie MAF (Mission Aviati-
on Fellowship), die van levens-
belang is voor het functioneren 
van ruim 900 hulporganisaties. 
Bij vele brandhaarden en nood-
situaties in de wereld wordt de 
MAF, met meer dan 50 jaar er-
varing, ingezet om hulporgani-
saties effectief te laten functio-
neren. Hulpverleners, voedsel en 

Aanvragen bijdrage uit
Meerlandenfonds
Goede doelen of (sport)-vereni-
gingen en hun leden en vrijwil-
ligers hebben een project of ac-
tiviteit kunnen aanmelden voor 
een bijdrage uit het Meerlan-
denfonds. Het aantal aanvragen 
dat is binnengekomen overstijgt 
het bedrag dat Het Meerlanden-
fonds beschikbaar stelt. Het be-
stuur heeft daarom een selectie 
gemaakt uit alle inzendingen. Op 
www.meerlanden.nl staat een 
overzicht van de goede doelen 
en verenigingen die een bijdrage 
ontvangen. Voor goede doelen 
is de maximale bijdrage 5.000,= 
euro en voor (sport)verenigingen 
max 1.000,= euro.

andere goederen dienen snel op 
de juiste plaats terecht te komen 
waar hulp nodig is. Hij zal ingaan 
op de situatie in Tsjaad en Su-
dan Darfur en spreken over de 
effecten van ontwikkelingshulp 
in zijn algemeenheid. Met een 
vloot van meer dan 140 vliegtui-
gen in Afrika, Zuid Amerika, Au-
stralië en Zuid-Oost Azië vormt 
zij de grootste niet commerciële 
luchtvaartmaatschappij. 
U bent welkom op de Trefpunt-
middag die om 14.00 uur be-
gint in zaal 1 van de Pinkster-
kerk, Camplaan 18 in Heemste-
de. Eindtijd ca. 16.15 uur. Entree 
2,50 euro.
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Huizen op garageterrein

Gemeente en bouwer Heijmans 
leggen samenwerking vast
Heemstede - Burgemeester 
Marianne Heeremans en direc-
teur Leon Heddes van Heijmans 
tekenden de samenwerking- en 
exploitatieovereenkomst voor 
het terrein van de voormalige 
Van Lent garage aan de Dreef.
Zoals bekend zal er op de plek 
van deze voormalige garage an-
nex benzinestation een complex 
van 22 huizen verrijzen. Het doel 
van deze overeenkomst is om 
vast te leggen wie wat doet en 
onder welke voorwaarden. Het 
terrein in haar geheel zou nog 
altijd eigendom te zijn van de 
familie van Lent. Zodra de hui-
zen zijn gebouwd volgt de ver-
koop aan Heijmans. De toekom-
stige woningen moeten wel ont-
sloten worden en aan een straat 
worden geprojecteerd. Het ligt 
dus voor de hand dat de weg 
uiteindelijk wordt overgedra-
gen aan de gemeente Heemste-
de. Volgens Heijmans gaan zij 
het gebied volledig aanleggen, 
dus niet alleen de huizen maar 
ook de riolering en de beplan-
ting. Aanvankelijk wilde Heij-
mans appartementen realiseren 
op deze locatie, vertelde de heer 
Heddes de aanwezigen. Hier 
stak de gemeente een stokje 
voor. De nieuwe woningen moe-
ten passen in de jaren 30 om-
geving en dat doet een appar-
tementengebouw niet. Heddes 
kon begrip opbrengen voor dit 
standpunt en heeft er nu vrede 
mee dat er een prachtwijkje kan 
worden neergezet.  Er bleek ook 
nog gedoe te zijn geweest over 
een oude boom die moet blijven 
staan. Ten koste van één woning 
mag deze boom nu blijven. 

Alternatief plan nooit
besproken
In het najaar van 2005 is een be-
wonerscomité opgericht om de 
belangen van de omwonenden 
te behartigen. De nieuwe wo-
ningen zullen aansluiten aan de 
bestaande achtertuinen van de 
omwonenden, dit geeft uiter-
aard de nodige zorgen. De heer 
Campen, namens 38 huishou-
dens, is blij dat er geen apparte-
menten komen maar heeft nog 
vele bedenkingen.
Het totale bouwvolume dat nu 
wordt ontwikkeld is volgens de 
heer Campen zelfs nog meer 
dan in het oorspronkelijke ap-
partementenplan. De huizen ko-
men op een oppervlakte van-
af 180 m2 waar in de omge-
ving percelen van 500 m2 gang-
baar zijn. Ook het verkeer en de 
speelmogelijkheden baren de 

omwonenden zorgen. Een ex-
tra (uit)weg tegenover de Jaco-
baschool zal voor de nodige ge-
vaarlijke situaties zorgen. Twee-
maal heeft de heer Campen 
mogen inspreken, maar met de 
opmerkingen, gedaan namens 
de omwonenden, is niet veel ge-
daan. De buurtbewoners heb-
ben moeite met het oprekken 
van de regels door de gemeente, 
om zo linksom of rechtsom het 
plan van de grond te trekken. Zij 
zijn zelf met alternatieven geko-
men maar daar is door Heijmans 
nooit op gereageerd.
De bezwaarschriften kunnen 
nog worden ingediend, nadat er 
een definitieve bouwaanvraag 
is ontvangen bij de gemeente. 
Of de politiek zich nog mengt 
in deze kwestie is nog niet 
bekend. 
Eric van Westerloo

Speelpostkinderen doen weer mee 
aan kerstkaartenwedstrijd Casca
Heemstede - Met de Kerstda-
gen in aantocht buigen bedrij-
ven en organisaties hun hoofd 
over de te verzenden kerstkaar-
ten. Elk jaar weer voor de dag 
komen met een originele kaart 
is niet altijd even makkelijk. Bij 
Casca hebben ze daar een leu-
ke oplossing voor gevonden: 
de kinderen die de Naschool-
se Opvang de Speelpost bezoe-
ken maken elk jaar onder be-
geleiding van de pedagogisch 
medewerkers de prachtigste 
kersttekeningen. Door een des-
kundige jury wordt hier dan één 
winnend exemplaar uit gekozen.  
Dat valt nog niet mee! Ieder jaar 
zijn er zoveel leuke inzendingen, 
maar er kan er maar één geko-
zen worden.
De winnaar van de kerstkaar-
tenwedstrijd van 2008 is gewor-
den: Liselotte Croft, ze is 9 jaar 
en bezoekt de locatie Speelpost 

de Evenaar. De tekening van Li-
selotte zal bij alle relaties van 
Casca door de brievenbus val-
len. En uiteraard is er een klein 
prijsje aan verbonden.

Op de foto een selectie uit de 
mooiste inzendingen: hier aan 
kunt u zien hoe moeilijk het voor 
de jury is om maar één tekening 
te kiezen. 

Nieuwe start teken- en 
schildercursussen in de Kunstflat
Heemstede - Een goed voor-
nemen om het nieuwe jaar 
mee te beginnen? Lekker teke-
nen en schilderen in de Kunst-
flat van An Luthart. Al bijna 10 
jaar geeft zij les in de breedste 
zin des woords. U kunt in haar 
atelier alle materialen uitprobe-
ren, elke les kun je weer wat an-
ders ontdekken en kijken wat je 
het leukst vindt. Door de per-
soonlijke begeleiding krijgt el-
ke cursist de juiste aandacht bij 
welk materiaal dan ook. Mede 
door de gemoedelijke sfeer blij-
ven de cursisten graag terug ko-
men en vooral mannen zijn ruim 
vertegenwoordigd wat op zich al 
opmerkelijk is. De cursus is voor 

starters en gevorderden in klei-
ne groepen tot 8 personen en 
een gemiste les kan altijd in-
gehaald worden. De cursus be-
staat uit 15 lessen van 2,5 uur, 
kosten zijn 255 euro. Het materi-
aal is bij de prijs inbegrepen, be-
halve penselen, palet, paletmes 
en gum. Er is nog een beperkt 
aantal plaatsen vrij. Maandag 
en dinsdagochtend van 3.30 tot 
12 uur en maandag en dinsdag-
avond van 19.30 tot 22.00 uur.
Start 5 en 6 januari 2009. De 
Kunstflat van An Luthart vindt 
u aan de Jan Wiegmanlaan 14, 
Heemstede. Tel. 023-5280655, e-
mail  an.luthart@quicknet.nl  en 
website: www.anluthart.nl 

Mien en Ries van Zoelen 
winnaars Bridgeclub Bel Air
Heemstede - Op zaterdag 6 
december 2008 werd in het GSV 
gebouw aan de Frans Schubert-
laan de derde wedstrijd gehou-
den van buiten activiteit van BC 
Bel Air op zaterdag.
22 Paren hadden zich gemeld in 
de A lijn en gedurende de wed-
strijd werd al duidelijk dat Mien 
en Ries van Zoelen aan het 
langste eind zouden trekken. 
Met een score van 64,33 % werd 
de eerste plaats gepakt en met 
een gemiddelde van 59,81% ne-
men zij ook de eerste plaats in in 
de totaalstand. Op spel 1 kwa-
men zij als enige in klein slem 
schoppen en dat was een ab-
solute top. Vérène v.d. Bosch en 
Marieke v.d. Burg hadden voor 
het ingaan van de laatste ron-
de nog een kans om te winnen 
maar tegen Miep v.d. Raad en 
Theresia v.d. Horst leden zij een 
gevoelige nederlaag. Zij behaal-
den maar 30%. 

Er was deze middag goed ge-
schud, want op wel zeven spel-
len kon klein slem worden uit-
geboden en gehaald. Door goed 
tegenspel konden er wel enke-
le down gespeeld worden. An 

Vink en Lenie Rixel behaalde 
met 56,13% een goed resultaat 
maar zij zakten naar plaats drie 
omdat Ada en Hans Groenevelt 
met 62,83% uit hun slof schoten. 
Martin Baas en John Missaar 
hadden hun dag niet. 49,71% 
is niet het resultaat waar zij op 
hadden gehoopt. Er zitten nog 
teveel hiaten in hun systeem. Zij 
krijgen weer een maand te tijd 
om te oefenen. Ook een feno-
meen van voorheen Tine Zwa-
ger kan met haar partner Leo-
nie Worp geen potten meer bre-
ken. Ook zij behaalden maar 
47,73% en bungelen nu ergens 
onderaan. Ondanks het feit dat 
Willie Grootendorst en Tineke 
v.d.Linden maar tot 46,83% kwa-
men verloren zij niet zoveel in de 
totaalstand. Slechts een plaats-
je. Ali Boeder en Els Zonneveld 
wilden beslist van de laatste 
plaats (22) af. Met een score van 
55,35% is dat gelukt. Zij stegen 
naar plaats vijftien.

De volgende drive is op zater-
dag, 3 januari 2009.
Meer info: 023-5847156 – 06-
22983867 – bc.belair@quicknet.
nl of zie www.nbbportal.nl/6007
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Laatste kans op een appartement in winkelgebied

De Heemveste: centraal wonen op niveau

Hoe verloopt de verkoop van 
de appartementen?
“Van de 21 appartementen zijn 
er op dit moment nog 8 te koop. 
Zij variëren in prijs. Vanaf 293.00 
euro tot de hogere prijsklas-
se voor een penthouse. Voor elk 
wat wils. In de onderliggende 
parkeergarage zijn 32 parkeer-
plekken gecreëerd. De mensen 
kunnen dus binnendoor met de 
auto hun appartement bereiken. 
Die zijn overigens allen voorzien 
van een intercom met camera-
beeld. Vanaf de eigen voordeur 
is te zien wie er aanbelt.”

Wat maakt wonen in de
Heemveste zo aantrekkelijk? 
Het is gewoon een supermooi 
gebouw dat goed  past in de 
sfeer van de Raadhuisstraat.  Bij 
de bouw is rekening gehouden 
met de steenkleur van het er-
naast gelegen wooncomplex. 
Daarnaast zijn alle appartemen-
ten zeer luxueus afgewerkt.
Verder is Heemveste natuurlijk 
gelegen op een toplocatie. Cen-
traal met alle noodzakelijke win-
kels in de directe omgeving. De 
Raadhuisstraat en Binnenweg 
hebben zich tot een fantastische 
winkelstraat ontwikkeld. Toch zit 
je op deze plek niet in de groot-
ste drukte, maar enigszins in de 
luwte. Er is voldoende mogelijk-
heid om te parkeren in de buurt 
en wandelbos Groenendaal ligt 
werkelijk om de hoek. Ook voor 
wie geen auto rijdt is het even-
eens een geweldig punt, met 
de bushalte op steenworp af-

stand. In het complex komen 
niet uitsluitend ouderen te wo-
nen, maar de pluspunten voor 
hen zijn evident. Je wilt toch zo 
lang mogelijk zelfstandig kun-
nen wonen. Met de bakker, de 
slager en de melkboer op loop-
afstand wordt dat een stuk een-
voudiger. De appartementen zijn 
laagdrempelig en dus aangepast 
op alle leeftijden.”

Vanwaar de naam Heemveste?
“Die naam is bedacht door de 
architecten van KPG uit Heem-
stede, die het gebouw hebben 
ontworpen. Er heeft in het ver-
leden een stukje van de ves-
ting gestaan op deze locatie. 
Dit lijkt ons daarom een passen-
de naam. We willen  liever geen 
naamgeving zoals bijvoorbeeld 
‘Residence’; daar hebben we er 
al genoeg van. Er verschijnt bin-
nenkort een mooi bordje met 
Heemveste erop in stijlvol letter-
schrift.” 

Wat gaat er gebeuren met de 
etage op de begane grond?
“Deze ruimte van totaal 1000 
vierkante meter gaan we verhu-
ren. Liefst aan één bedrijf, maar 
opsplitsen in ruimtes vanaf 120 
vierkante meter behoort ook tot 
de mogelijkheid. Er komt in elk 
geval geen supermarkt, want 
dat mag niet van de gemeente 
Heemstede. Daar is bovendien 
te weinig parkeerruimte voor. 
We hebben de kopers beloofd 
dat er iets zal komen in de sfeer 
die past bij deze luxe bewoning. 

Heemstede – Inwoners van Heemstede kan het niet zijn ont-
gaan. Op de hoek van de Raadhuisstraat en de Provinciënlaan 
waar de Nissangarage van Gratama gevestigd was, is lang-
zaam maar zeker een stijlvol appartementencomplex verre-
zen: Heemveste. Ooit dreef de familie Westra er hun kruide-
nierszaak en bij het autobedrijf Teeuwen kon getankt worden. 
Maandenlang liepen moeders met buggy’s in een boogje om 
de bouwplaats en stapten oudere heren van hun fiets om met 
een sigaar in de mond de vorderingen te aanschouwen. Wat 
is de stand van zaken, nu het af is. Martin Putzes van Oolders 
Omaco Makelaars heeft alle antwoorden.

Om die reden komt er dus geen 
Xenos of Scapino. Ook de bibli-
otheek kwam in beeld, maar zij 
wilden niet huren, maar kopen. 
We zijn nu met enkele partijen in 
onderhandeling.”

Is wonen in het centrum een 
trend?
“Inderdaad zien we een ver-
schuiving hierin. Voorheen ver-
trokken senioren vaak naar een 
rustige, wat afgelegen omge-

ving. Maar de moderne ouderen 
hebben andere wensen. Zij pre-
fereren een levendige woonsfeer 
met alle voorzieningen bij de 
hand. Vooral als dat gerealiseerd 
kan worden in een luxueuze wo-
ning zoals de Heemsveste.
Maar let wel, dit is de laatste mo-
gelijkheid voor een appartemen-
tencomplex aan de Binnenweg 
of Raadhuisstraat. Alle voor- 
malige autobedrijven zoals van 
Lent, Rhee en Gratama zijn in-
gewisseld voor appartementen. 
Maar meer ruimte is er nu niet 
meer.” 

Zijn de appartementen te
bezichtigen?
“We gaan op zaterdag 20 de-
cember een open dag organi-
seren. We denken dat er dan 
net als enkele weken geleden, 
weer veel belangstelling is van-
uit Heemstede en omgeving. 
We zullen iedereen die een kijkje 
wil nemen met open armen ont-
vangen.

Heemstede wordt steeds leuker 
en gezelliger en dan bedoel ik 
met name het winkelgebied.”
Mirjam Goossens

Recensie
‘Russische Winter’ door het 
Heemsteeds Philharmonisch Orkest
Heemstede - Zondag 7 decem-
ber was een van die stralende 
zondagen zoals je die in decem-
ber maar weinig treft, het zon-
netje nog zo warm in je gezicht. 
En “Dickensdag” bovendien. 
Gezelligheid, kraampjes achter 
de Bavo, wandelaars, werklui, 
Carolsingers, koperblazers, ar-
tiesten, alles in stijl van de 19e 
eeuw. Waarom dan binnen gaan 
zitten?
Uw recensent weerstond de 
verleiding en met hem nog een 
goede vierhonderd muzieklief-
hebbers. We werden niet teleur-
gesteld.

Als eerste vermeldde het pro-
gramma een opera ouverture. 
Waar die meestal een opsom-
ming geeft van wat er allemaal 
zal volgen, is deze meer een in-
leiding op het verhaal. Ik citeer 
een andere recensie: “De scè-
ne baadt in de ochtendscheme-
ring. De opgaande zon glinstert 
op de kerkkoepels. De metten 
worden geluid. Vanuit een ach-
tergrond met zacht zinderende 
strijkers neemt het daglicht ge-
leidelijk bezit van het Rode Plein. 
Dit betoverend zangerige voor-
spel is één van de zeldzame mo-
menten uit Chovansjtsjina waar-

in een idyllische sfeer wordt ge-
schilderd”. 
In dit geval was de start wat 
aarzelend, alsof het orkest, on-
der de leiding van de nieuwe di-
rigent Dick Verhoef deze subtie-
le uitdaging niet helemaal aan-
durfde.
In het volgende programmapunt 
was het de beurt aan de soliste, 
Hebe Mensinga. Zij kent het po-
dium want ze is concertmees-
ter van de Nieuwe Philharmonie. 
Wellicht onder de invloed van 
haar entree wierp het orkest al-
le schroom van zich af en kon-
den we genieten van een spran-

kelend vioolconcert. Hebe speel-
de zelfverzekerd, gearticuleerd 
en met fraaie volle klank, ook in 
de uitgebreide cadensen. Het or-
kest begeleidde attent en nauw-
keurig, vooral de strijkers onder-
steunden heel goed, een enke-
le maal wat te luid. Na afloop 
drong zich de vraag op: waar-
om wordt dit concert niet vaker 
gespeeld? Wat een juweeltje, ze-
ker het laatste deel. Misschien 
omdat het wat te kort is voor de 
programmering, maar dan zeg 
ik: het goede is veel en het vele 
is niet altijd goed. Bravogeroep, 
luid applaus en bloemen waren 
Hebe’s deel. 
Na de pauze waren de liefheb-
bers van stevige kost aan de 
beurt: de Eerste Symfonie van 
Tsjaikovski, genaamd “Winter-
dromen”. Het eerste deel is nog 
vrij rustig, het heet dan ook “Mij-
meringen van een winterse reis”. 

Het tweede deel heeft de aan-
duiding Adagio Cantabile en het 
orkest deed die aanduiding al-
le eer aan, in het bijzonder het 
hoornthema klonk als een Rus-
sisch koor. Het Scherzo ademt 
weer een heel andere sfeer en 
de Finale die met een eenvoudi-
ge melodie begint, kent een zin-
derend einde waar de blazers 
en vooral het koper zich kranig 
weerden.

Het programma was, hoewel wat 
kort, heel uitgebalanceerd, be-
ginnend met Moesorgski door 
en door Russisch, daarna Gla-
zoenov als synthese naar Tsjai-
kovski met zijn meer Wester-
se oriëntatie. Al met al een heel 
lonende muziekmiddag. In de 
lounge was er nog een geani-
meerde nazit. Buiten kregen de 
Dickensgangers het koud.
G.R. Luksen, Zandvoort



Heemstede - Maria Stuart heeft 
het afgelopen voorjaar met veel 
succes langs de Nederlandse 
theaters gereisd. Vooral de unie-
ke dubbelrol van Gabby Bakker, 
die zowel Maria Stuart als Eliza-
beth speelt, werd geroemd. De 
toneelkijkersjury van Theater 
aan het Spui in Den Haag heeft 
Maria Stuart verkozen tot bes-
te voorstelling van het seizoen 
2006/2007. Op 17 januari 2009 
wordt Theater De Luifel Heem-
stede bezocht. (informatie: 023-
5483838)
De katholieke Maria Stuart is 
zelfs vanuit haar kerker een 
groot gevaar voor de protestant-
se koningin Elizabeth. Samen-
zweringen vanuit heel katholiek 
Europa moeten ertoe leiden dat 
zij Elizabeth van haar troon stoot. 
Volk en spindoctors dringen aan 
op onthoofding van Maria, maar 
Elizabeth durft de zustermoord 
niet aan.
In een poging het onverzoenlij-
ke met elkaar te verzoenen toont 
Theatergroep Aluin de strijd tus-
sen Maria en Elizabeth als een 
gevecht tussen het hoofd en 
het hart. Het preutse, sobere en 

strenge protestantisme versus 
het sensuele, gulle en opportu-
nistische van de katholieke le-
vensstijl. Een tegenstelling die 
ons onder en boven de rivieren 
nog heel bekend voorkomt. 
Schiller schreef een prachtig 
drama over de erotiek van de 
macht en de intolerantie van het 
geloof. Over vuile handen, een 
knagend geweten en hilarische 
hofspionage. 
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Zoenoffer
Vanmorgen zag ik

in de wolken
die langzaam

voorbij trokken
een kusbare mond

twee volle ruime lippen
naar mijn gezicht gericht

zij schoven, met
onzichtbare krachten

mijn zoekende gedachten
naar buiten, die zich  

naar binnen, in de krochten
een uitweg zochten

en namen ze
als zoenoffer mee.

Julia H.M.Olk. 

Dichtbij
Het is gedicht!

... Opent zich weer...
Wie dichtte;

Dicht nog ‘n keer.

Is het gedicht?
Weer opent zich...
Van welke dichter

Is het gedicht?

H. V. Deursen, Heemstede

Dichtstorten is een open 
podium voor dichttalent. 
De naam dichtstorten be-
tekent eigenlijk ´storten 
op dichten´. Wilt u ook een 
eigen gedicht in de Heem-
steder publiceren, dan 
kunt u dit e-mailen naar 
dichtstorten@yahoo.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 ge-
plaatst. 

Dichtstorten

Instant Karaoke Show 
bij Café de 1ste Aanleg
Heemstede - Een popster voor 
5 minuten? Met programma’s 
als ‘So you wanna be a popstar’ 
en Idols is de jacht geopend op 
aanstormend talent. 
Café de 1ste Aanleg heeft op 
zaterdag 27 december de In-
stant karaoke show op de büh-
ne staan. Met een repertoire van 
meer dan 300 nummers kunnen 
ze (bijna) alles aan. Zelfs als je 
graag een nummer zingt wat niet 
standaard in de lijst staat kan je 
via www.instantkaraokeshow.nl 
aanvragen. Indien het je droom-
wens is om een bepaald liedje te 
doen, die niet op de lijst van het 
Instant Repertoire staat, dan kan 
je die gewoon mailen. 
Zij zullen dan wel bekijken of 
jouw verzoekje binnen het re-
pertoire past en of deze haal-
baar en herbruikbaar is. Zo ja, 
dan mailen ze je een bevesti-

ging. Per show doen ze maxi-
maal 2 (voor hun) nieuwe lied-
jes. Op deze site kan je tevens 
het hele repertoire bekijken en 
songteksten downloaden. Grijp 
nu je kans en maak van 2008 op 
het nippertje het jaar waarin jij 
doorbrak in de pop en glamour 
wereld.
Meedoen is gratis maar van te-
voren aanmelden is wel noodza-
kelijk.
Aanmelden kan via  bovenstaan-
de website, je krijgt dan een be-
vestiging retour gestuurd. Om 
de spontaniteit van een Karao-
ke-avond te kunnen garande-
ren, kunnen er totaal maximaal 
10 voorinschrijvingen gehono-
reerd worden. De avond begint 
om 21.30 uur en de toegang is 
gratis. Het gezellige Café de 1ste 
Aanleg vind je aan de Raadhuis-
straat 103.

Mindfulnesstrainingen
Regio – Vanaf januari worden in 
Villa Uitzicht in Hillegom mindful-
nesstrainingen gegeven. Ze vin-
den plaats op de maandagavon-
den (vanaf 12 januari), vrijdag-
ochtenden en -middagen (vanaf 
16 januari). Mindfulnesstrainin-
gen voor professionals, jongeren 
en ouders, Mindful Parenting.

Vanaf begin januari vindt u hier 
een breed scala aan workshops, 
trainingen, coaching, massages, 
stiltedagen en weekendretraite. 
Voor informatie en aanmelding 
kijk op www.villauitzicht.nl of bel 
Trees van Hennik 06-23218704. 
Locatie: Haarlemmerstraat 43 te 
Hillegom.

Heemsteedse stukken 
in Anton Pieck museum
Heemstede - Het hele jaar 2009 
viert het Anton Pieck museum in 
Hattem het 25-jarig bestaan van 
het museum. Speciaal hier voor 
heeft het museum getracht in 
de streek waar Anton Pieck zo-
vele jaren heeft gewoond en ge-
arbeid bijzondere eigendom-
men en werken van Pieck voor 
haar tentoonstelling op te spo-
ren. Bij velen staat Pieck gere-
gistreerd als tekenleraar aan het 
Coornhert College in Haarlem. 
Reistekeningen, proef-aqua-
rellen voor zijn bekende kalen-
ders en evenzoveel voorstu-
dies vonden zich in deze omge-
ving zijn weg. Het sprookjesach-
tige werk van Anton Pieck ge-
drukt op ansichtkaarten en pla-
ten is massaal over de wereld 
verspreid. In 25 jaar verzamel-
de het Anton Pieck Museum ve-
le topwerken. De Heemsteedse 
Anton Pieck-verzamelaar Koos 
Sijm wist door een oproep in de 
media daar toch nog vijf werken 
aan toe te voegen. Nog altijd is 
het mogelijk hieraan iets toe te 
voegen door hem te bellen 023-

5289970. Vooral persoonlijke ei-
gendommen, een eigendruk 
ets(je) of origineel werk. Boeken 
en kaarten daar van heeft het 
museum complete collecties. 
Voor hen die het werk van An-
ton Pieck waarderen is het zeker 
de moeite waard om de Jubile-
umtentoonstelling vanaf 1 janu-
ari 2009 tot 31 december 2009 in 
Hattem te gaan bezoeken.

Niet-gordel dragers beboet
Bennebroek - Op de Rijks-
straatweg hielden politieagenten 
woensdag 3 december van 18.30 
tot 21.30 uur een controle, spe-

ciaal gericht op het dragen van 
de gordel. Twee automobilisten 
droegen ze niet en kregen een 
boete.

Maria Stuart.

Theatergroep Aluin speelt 
Maria Stuart in De Luifel

Woensdagmiddagclub 
Kaarsen versieren
Heemstede - Met kneedwas en 
kerstversiering van natuurlijke 
materialen maak je een heel ge-
wone kaars bijzonder. Met al de 
kerstactiviteiten van de woens-
dagmiddagclub raken de kin-
deren helemaal in Kerstsfeer. 
En wat staat er nu mooier op de 
gedekte tafel dan een eigenge-
maakt Kerstkunstwerkje?
Kinderen die niet zo van knut-
selen houden kunnen ook mee-
doen met een bordspel of kring-
spel of – als het droog en niet 
te koud weer is – lekker buiten 
spelen. 
Deze woensdagmiddagclub is 
op 17 december van 13.30-15.15 
uur bij Casca in het Honk, 
Molenwerfslaan 11, Heemstede. 
Kosten per keer: 3,50 euro, een 
kaart voor 10x kost 30,00 euro.

Muzikale open repetitie Kleine Vermaning

Casca Koor gaat 
optreden

Heemstede - Het Casca Koor 
onder leiding van dirigent/- 
arrangeur Peter Cammermans 
treedt voor het eerst naar bui-
ten in de vorm van een open 
repetitie. Deze vindt plaats in 
een intiem kerkje in Heemste-
de: de Kleine Vermaning in de 
Postlaan. Het Casca Koor is 
net begonnen en op 18 de-
cember is het de 10e keer dat 
de groep bij elkaar is. Een jubi- 
leum? Nee, gewoon een 

avondje lekker zingen. “The 
Making Of” van een swingend 
en enthousiast koor met re-
pertoire van Pop tot Gospel en 
van Soul tot Jazz met verras-
sende arrangementen. 

Het koor zingt voor en met u 
op donderdag 18 december 
in de Kleine Vermaning aan 
de Postlaan, Heemstede, aan-
vang: 20.00 uur, entree: 2,50 
euro. 
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Hillegom/Bennebroek – 
Kerstbomen koop je als vanouds 
bij tuincentrum Oosteinde en 
daar zijn er inmiddels twee van. 
De vertrouwde Oosteinde op 
de grens Hillegom Bennebroek 
en sinds april de nieuwe vesti-
ging van Oosteinde in Vijfhui-
zen aan de parallelweg van de 
Schipholweg. Oosteinde haalt 
zijn kerstbomen met eigen wa-
gens uit Denemarken om zeker 
te zijn van vers gekapte en daar-
mee sterke bomen, die de he-
le kerst en nieuwjaartijd heer-
lijk blijven geuren en de naalden 
vasthouden,  dus beslist niet uit-
vallen. Originele Nordman spar-
ren van 50 centimeter tot 7 me-
ter. Voor de liefhebbers van 
blauwsparren, deze worden ge-
leverd in de pot, met wortel, dus 
ook naaldvast en met die heer-
lijke geur. Alle bomen worden 
gratis ingepakt met behulp van 
een ingenieuze trechter. Schoon 
en droog in de auto! Voordeli-
ge Nordmannen,zo houdt u nog 
voldoende over om wat extra 
decoratie voor de boom te ko-
pen, misschien zelfs een heel 
nieuwe kleurkeuze te maken. 
De trends dit jaar zijn zilver met 

grijs en wit of grijstinten met li-
la. In de beide tuincentra ziet u 
binnen diverse opstellingen van 
kerstbomen en kerstdecoraties. 
U ziet er zelfs de klassieke rood-
groen combinatie, die altijd sterk 
blijft. De decoraties zelf, ballen, 
pieken en leuke frutsels zijn op 
kleur gesorteerd en maken het 
uitzoeken tot een minifeestje op 
zich. De verlichte takken zijn een 
doorslaand succes, eigenlijk de 
hele winter een sierstuk in de 
woonkamer. Voor kaarsen neem 
je de echte Bolsius kaarsen die 
walmen tenminste niet en geven 
heel lang licht. Ook hier kwaliteit 
voor een Oosteinde prijsje. Dat 
geldt ook voor de kerststerren 
in wit of rood en wilt u iets an-
ders, kijk eens bij de orchideeën 
of de azalea`s!  In de doe-het-
zelfhoek vindt de thuisarrangeur 
alles voor de mooiste kerstcrea-
ties. Kransen, mossen, dennen-
appels, oase, draad, kaarsen-
houders, glitter en ideeën.  
Bij de Lemax huisjes en kerst-
dorpjes krijgen alle kinderen hele 
grote oogjes en ze krijgen geen 
genoeg van die minihuisjes,mini 
kermisjes, minidorpen en mini-
mensjes.  Oosteinde heeft een 

groot assortiment losse Lemax 
onderdelen.

Activiteiten
De vestigingen Vijfhuizen en 
Hillegom zijn op zondag 14 de-
cember open. In Hillegom tre-
den de Jingle Belles op die a ca-
pella kerstliederen zingen. Door 
professionele fotografen kunnen 
kinderen in een kerstdecor op 
de foto gezet worden. Het WNF, 
Wereld Natuur Fonds voert ac-
tie met kerststukjes maken, die 
wel 3.50 euro kosten, maar die 
euro`s gaan naar het WNF. In 
Vijfhuizen speelt het Symfonisch 
Blaasorkest uit Heemstede ge-
zellige kerstmuziek. In Hillegom 
staat de levende kerststal met 
schapen en ezels, in Vijfhuizen 
met schapen en een kameel en 
in beide tuincentra schenken ze 
gratis gluhwein. Op 21 decem-
ber is Vijfhuizen ook geopend. 
De gezellige kerstsfeer ontmoet 
je bij De Oosteinde In Hillegom/
grens Bennebroek en in Vijfhui-
zen langs de Schipholweg de 
hele week door, waar de aanbie-
dingen om thuis de kerstsfeer te 
maken flink helpen.
Ton van den Brink

De Oosteinde is
   klaar voor de kerst!

Bennebroek buigt zich over 
de islam

Bennebroek - Ooit was Ne-
derland het grootste moslim-
land ter wereld- toen Indone-
sië nog Nederlands-Indië heet-
te. Vandaag is de islam in In-
donesië nog steeds de religie 
met de meeste aanhangers, al 
groeit de christelijke kerk er en 
zijn er ook hindoes te vinden. 
Hoe functioneert die islam in 
dat land? Wat is de rol van is-
lam? En wat betekent dat voor 
ons in het oude ‘moederland’? 
In het Trefpuntcafé in Benne-
broek zal dat allemaal uit de 
doeken worden gedaan door 

Nico Schulte Nordholt, een 
van de weinige professoren die 
heel menselijk kunnen praten- 
ook in een café! Dat zal zijn op 
vrijdag 12 december aanstaan-
de, een week na het feest van 
die heilige van een andere re-
ligie. U bent van harte welkom 
erbij te zijn. De toegang is gra-
tis. Het Trefpuntcafé, uniek 
ontmoetingspunt in Kenne-
merland, doet zijn deuren open 
om acht uur en om ca. Half ne-
gen komt de speciale gast aan 
het woord. Sluitingstijd is erg 
flexibel…

Erica Terpstra signeert 
Help, ik val af!
Heemstede - Meer dan 40 jaar 
vond Erica Terpstra het niet erg 
om dik te zijn. Ze probeerde wel 
eens een dieet, maar ze viel snel 
weer terug op oude eetgewoon-
ten. Begin mei 2008 besloot ze 
van haar afvalrace een nieuw 
Olympisch project te maken en 
raakte sindsdien al meer dan 40 
kilo kwijt. Hoe? Dat kunt u lezen 
in Help, ik val af!

‘Geluk is een keuze’, zei de filo-
soof Descartes ooit. Laat u door 
de ervaring van Erica Terpstra 
inspireren om óók een nieuwe 

keuze te maken. Om af te val-
len, om (weer) te gaan sporten 
en bewegen of bijvoorbeeld om 
een nieuwe baan aan te nemen. 
Levenslef, keuzes maken en 
daar de consequenties van aan-
vaarden. Dáár gaat het om! Lees 
dit boekje en u wilt meteen aan 
de slag! Iedereen kan het! Van-
af 12 december is het verkrijg-
baar in de boekhandel en za-
terdag 13 december komt Erica 
Terpstra haar boek signeren bij 
Boekhandel Blokker, van 11.00 
tot 12.00 uur.
Boekhandel Blokker vindt u aan 

de Binnenweg 138 te Heemste-
de. Tel. 023 5282472 en website: 
www.boekhandelblokker.nl 
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Diploma’s voor jonge zwemsters HPC
Heemstede - Afgelopen zon-
dag reisden Arantxa Everhard 
en Romy Koning van HPC af 
naar Purmerend om af te zwem-
men voor een synchroonzwem-
diploma. Romy ging op voor het 
basishouding diploma. Dat is het 
eerste synchroonzwemdiploma 
dat kan worden behaald. Romy 
moest laten zien dat ze de basis 
van het sychroonzwemmen be-
heerst.  De zwemster moet bij-
voorbeeld laten zien dat ze net-
jes kan zwemmen op de maat 
van de muziek, maar ook dat ze 
haar lenigheid voldoende oefent 
met rek en strek oefeningen. 
Daarnaast moest Romy laten 
zien dat ze kan drijven en stu-
wen. Daarbij mogen de voeten 
niet onder water zakken. Geluk-
kig heeft Romy alles goed ge-
noeg gedaan en mocht ze haar 
diploma in ontvangst nemen. 
Arantxa ging op voor het twee-
de diploma: het zeilbootdiploma. 
Ook bij het zeilbootdiploma ko-
men alle aspecten van het sy-
chroonzwemmen aan bod, maar 
dan in een iets moeilijker vari-
ant. Voor Arantxa was de lenig-
heid het allermoeilijkst. Gelukkig 
mocht ze daar mee beginnen, 
zodat ze het ergste meteen ach-

ter de rug had.  De rest van het 
diploma was voor haar nauwe-
lijks een probleem. Ook Arantxa 
ging met een diploma naar huis.
De komende weken zullen 
Arantxa en Romy samen met 
hun clubgenootjes heel hard oe-
fenen voor de Nieuwjaarsshow. 
De Nieuwjaarsshow is een eve-
nement waarbij alle synchroon-
zwemsters van kring Noord-
Holland laten zien wat zij kun-
nen. De Nieuwjaarsshow wordt 

gehouden op 10 januari 2009 in 
zwembad de Hoornse Vaart in 
Alkmaar. Er zullen twee voorstel-
lingen worden gegeven: een ma-
tinee (16:30) en een avondvoor-
stelling (19:30). Er zijn nog enke-
le kaarten te koop, dus als u de 
talenten van Romy en Arantxa 
en hun clubgenootjes wilt ko-
men bewonderen, dan moet u 
snel zijn! (Kaartverkoop: Daw.
njs2009@gmail.com matinee à 6 
euro/avond à 7 euro).

Marry Brokking
van  Brokking
en Bokslag 
Uitvaartbegeleiding
in Haarlem
Tel. 023-5310238

Veranderingen rond het laatste afscheid

De afscheidsbijeenkomst 
(deel 2)

Een uitvaart zonder kerk-
dienst is niet voor iedereen 
gemakkeijk in te vullen. Hoe 
kan de afscheidsbijeenkomst 
eruit zien? Wie spreekt? Wel-
ke muziek?
Er zijn diverse rituelen die 
kunnen helpen het afscheid  
een persoonlijk afscheid te 
laten zijn.

Bloemen voor oma
Bij dit ritueel verzamelen de 
kinderen en/of de kleinkin-
deren zich om de kist, spre-
ken één voor één een regel 
uit van het vers en leggen 
een bloem op de kist:
een bloem voor je lieve ogen
een bloem voor je zachte 
lach
een bloem voor de gegeven 
koekjes
ook een bloem voor elke dag
dat je kwam met je verhalen
elke dag dat ik je zag.

Lichtceremonie
Dit ritueel biedt de mogelijk-
heid dat meerderen (bijvoor-
beeld kinderen en kleinkin-
deren) een kort tekstje van 
een paar regels zeggen. Zij 
vertellen iets over wat de-
gene die overleden is voor 
hen betekend heeft of wat zij 
van hem/haar geleerd heb-
ben. De zevenarmige kan-
delaar kan hiervoor gebruikt 
worden, maar waxinelichtjes 
zijn ook mogelijk. Steeds 
komt er iemand naar voren, 
steekt een kaars aan en zegt 
zijn/haar bijdrage. Of de be-
trokkenen staan bij elkaar en 
stappen even uit de groep 
voor hun bijdrage. 

Eigen vorm
Onze manier van werken 
leidt tot heel verschillende 
afscheidsbijeenkomsten. Ter 
illustratie zal ik een aantal 
voorbeelden uit de praktijk 
noemen:
bij een gepensioneerd man 
werd in één oogopslag dui-
delijk wat zijn hobby was: tui-
nieren. Zijn kinderen hadden 
geregeld dat het rond zijn 
kist vol stond met kleurrijke 
planten. Heel herkenbaar 
voor alle nabestaanden.
voor de afscheidsbijeenkomst 
van zijn moeder had een man 
een fotoserie gemaakt. Hier-
door ontstond een beeld van 
haar hele leven. De zoon ver-
telde zelf het levensverhaal 
erbij.
zo’n twintig mensen namen 
afscheid van hun moeder en 
oma. Zij zaten rond de kist en 
haalden samen herinnerin-
gen aan haar op. Een groot 
gevoel van verbondenheid 
gaf dit aan alle aanwezige 
familieleden.
Deze paar voorbeelden ge-
ven aan dat je vaak niet ver 
hoeft te zoeken om een per-
soonlijke invulling te geven 
aan een uitvaart.

Heemstede - Al 40 jaar lang is 
Yvonne Keuls een veel gelezen 
en geprezen auteur. Van haar 
roman ‘Mevrouw mijn moeder’ 
zijn meer dan 300.000 exempla-
ren verkocht. Benjamins bruid 
is de nieuwe roman van Yvon-
ne Keuls. Deze roman vertelt het  
evensverhaal over Dolores. 
Dolores is twaalf jaar als zij in 
1935 met haar moeder naar Ne-
derland repatrieert. Zij heeft nog 
geen idee wat het leven voor 
haar in petto heeft. Een bewo-
gen leven zal later blijken. Cru-
ciaal zijn haar drie huwelijken 
en op latere leeftijd de komst 
van de jongeman Benjamin, die 
zij als haar verloren zoon gaat 
beschouwen. Benjamins bruid 
is het meeslepende en ontroe-
rende levensverhaal van Dolo-

res, maar het is ook het verhaal 
van haar Indische familie, haar 
echtgenoten, haar vrienden en 
vooral van haar zoon en diens 

Koopzondag 14 december:
Interview en signeren Yvonne Keuls

plaatsvervanger. De enigszins 
getroebleerde moeder-zoonre-
latie wordt in deze nieuwe ro-
man van Yvonne Keuls op ont-
wapende wijze neergezet. Zij 
schuwt daarbij thema’s als de-
mentie, homoseksualiteit en het 
feminisme niet, waarmee ze ook 
de tijdsgeest van de jaren 60, 
70 en 80 verbeeldt. Daarnaast 
is Benjamins bruid een ode aan 
artistieke en creatieve mensen. 
Yvonne Keuls (1931) schrijft met 
humor en op persoonlijke en 
ontwapende wijze. Haar eerdere 
romans werden veelal bekroond 
en zijn uitgegroeid tot klassie-
kers van de Nederlandse litera-
tuur. Yvonne Keuls zal worden 
geïnterviewd door Dorine Hol-
man. Uiteraard zal zij ook signe-
ren. 

Heemstede - De politie heeft in 
een woning aan de Spinozalaan 
op zaterdag 6 december een 
grote hoeveelheid sofdrugs aan-
getroffen en in beslag genomen. 
Verder lagen er in de woning 26 
negen mm-patronen. Ook deze 
zijn in beslag genomen.

De huiszoeking werd ingesteld 
naar aanleiding van een tip 
dat de bewoner ook de beschik-
king zou hebben over een vuur-
wapen. Dat vuurwapen werd 
niet gevonden. Tegen de bewo-
ner wordt proces-verbaal opge-
maakt.

Munitie en softdrugs in 
beslag genomen

Blue Moon Tienercafé bij Casca
Heemstede - Gezellig na school 
met vrienden en vriendinnen 
chillen in de jongerenruimte van 
Plexat? Kom ook eens langs, je 
mag komen en gaan wanneer je 
wil. Er is altijd wel wat te doen: 
gewoon kletsen, potje airhoc-
key, poolen of een dvd-tje kijken. 
Soms worden er ook vanuit Blue 
Moon activiteiten georganiseerd 
zoals sport, spel en creatief. Daar 
kun je aan mee doen, maar dat 

hoeft niet. Misschien heb je zelf 
wel een leuk idee. Blue Moon is 
gewoon supergezellig! En het is 
nog helemaal gratis ook! Kom 
je ook eens langs? Tienercafé 
Blue Moon is altijd op dinsdag 
en donderdag open van 15.00 
tot 1730 uur. Op dinsdag is het 
voor tieners van 10 tot 14 jaar, op 
donderdag ook voor 14+. 
De locatie is: Plexat, Herenweg 
96, Heemstede. 

Yvonne Weijers treedt op
Heemstede - De Jazz en Latin 
band van Yvonne Weijers speelt 
aanstaande zondag in restaurant 
Spijs in Bentveld. Dit keer in een 
bijzondere setting. Yvonne heeft 
gitarist Henk Sprenger uitgeno-
digd om haar te begeleiden. Ze 
spelen de swingende jazz, bos-
sanova, rumba, samba en prach-
tige bolero’s die het publiek van 
ze kent. 
Maar nu met gitaar in plaats van 
piano en dat geeft een compleet 
andere sound.

Een tijdje geleden speelde Yvon-
ne Weijers met Henk Sprenger 

tijdens een optreden in Bussum 
en dat klikte heel goed. Dus ze 
hebben er allebei erg veel zin in 
om komende zondag samen te 
musiceren, een uitdaging!

De ritmesectie is dik voor elkaar 
met Hans Beun op drums en 
Vincent Kuiper op contrabas. En 
natuurlijk is ook saxofonist Ruud 
Eeuwen van de partij. Dus kom 
a.s. zondag (14 december) voor-
al gezellig luisteren. Het optre-
den is van 15.00-18.00 uur.
De toegang is zoals altijd gratis. 
Locatie: Zandvoortselaan 363, 
Bentveld. 



pagina 16 de Heemsteder - 10 december 2008

Winters Kerstevent in 
hartje Heemstede

Stapt u tussen het kerstshoppen 
door op de paardentram voor 
een gratis ritje over de sfeervol 
verlichte Binnenweg en Raad-
huisstraat? Ter hoogte van res-
taurant ‘Bij Bomans’ kunt u ge-
nieten van verschillende op-
tredens op het podium in de 
Raadhuisstraat: warme klan-
ken van de diverse (kerst) ko-
ren en swingende optredens 
van de enthousiaste leerlingen 
van Balletstudio Jolein. De per-
formances vinden plaats tussen 
12.00 en 17.00 uur. Als de win-
terse koud u teveel wordt, kunt 
u zich opwarmen aan de glüh-
wein, die tezamen met de pof-
fertjes op twee plekken in de 
winkelstraat worden aangebo-
den door WinkelCentrum Heem-
stede. Op het middelste gedeel-
te van de Binnenweg, ter hoogte 
van Verfhandel Ree, is er tevens 
een kerstmarkt georganiseerd. 
Ruim vijftig kramen bieden 
(kerst)artikelen van de plaatse-
lijke ondernemers en creatieve 
hobbyisten uit de regio. 
Net als vorig jaar is het voor 
de kinderen mogelijk om slee-
tje te glijden op de winterse rol-
lerbaan op  het terrein naast 
de Dekamarkt of om een rit-
je te maken in de kinderzweef-
molen of kinderdraaimolen ter 

hoogte van de HEMA. Tevens is 
er een draaiorgel met kerstlied-
jes en een popcorn- en suiker-
spinkraam. Nieuw dit jaar is de 
heuse kinderschaatsbaan van  
op het terrein van Rivièra Mai-
son. Veel schaatsplezier voor uw 

kinderen op deze kunstschaats-
baan in kerstsfeer! Ter aankle-
ding lopen er over de gehele 
winkelstraat diverse figuranten 
gekleed in authentieke Charles 

Heemstede - Het winters Kerstevent, georganiseerd door de 
Winkeliersvereniging van WinkelCentrum Heemstede, belooft 
op zondag 14 december wederom een gezellige happening te 
worden. Met ruim 50 kerstkramen en de vele winkels die ge-
opend zijn, kunt u zondag in winkelcentrum Heemstede goed 
slagen voor uw laatste kerstinkopen. De winterse activiteiten, 
deels in Charles Dickens stijl, maken deze dag een belevenis 
voor jong en oud!

VVD lijnrecht tegenover 
coalitiepartijen
Heemstede - De coalitie in 
Heemstede begint scheurtjes te 
vertonen. Vorige maand stemde 
VVD tegen de collegebegroting 
nu was het wederom de VVD die 
zich heftig verzette tegen een 
meerderheid van de raad. Dit-
maal was een vervolgonderzoek 
over de toekomst van Heemste-
de de aanleiding.

Een raadscommissie die, in op-
dracht van de raad, met voor-
stellen moest komen, om helder 
te krijgen wat Heemstede de ko-
mende 25 jaar te wachten staat 
aan ontwikkelingen presenteer-
de haar voorstel.
Nadat eerder al een rapport was 
verschenen over de demografi-
sche ontwikkeling in Heemstede 
vond deze commissie dat dit een 
vervolg moest krijgen. Er is een 
drietal bureaus gevraagd een of-
ferte uit te brengen. De keus viel 
op de firma Futureconsult. Nor-
maal presenteren dit soort bu-
reaus datgene dat de opdracht-
gever wil horen. Omdat het kij-
ken in de toekomst een slag in 
de lucht is, kwam directeur Nek-
kers uitleggen wat hij dacht te 
gaan doen. Zijn bureau gaat de 
onzekerheden in kaart bren-
gen en zal vervolgens de con-
sequenties van de te nemen be-
leidskeuzes helder proberen te 
krijgen.
Het was niet de bedoeling dat 
burgers worden betrokken bij 
dit project, maar gaandeweg de 
vergadering ging men overstag 
en mogen maatschappelijke or-
ganisaties ook meepraten. De 
kosten die aanvankelijk waren 
geraamd op 10.000 euro zijn in-
tussen opgelopen tot 25.000 eu-
ro. Futureconsult wilde op basis 
van nacalculatie afrekenen maar 
daar trapte de raad niet in.

VVD en HBB faliekant tegen
HBB vond het al beschikbare 
rapport voldoende en had geen 
behoefte aan een opvolger. Gold 
ook voor VVD-woordvoerder 
van Emmerik. “Dit rapport ver-
dwijnt in een la. Onze ambte-
naren hebben het toch zo druk 
en nu moeten zij opeens hel-
pen meeschrijven aan dit ver-
haal. Er wordt gemeenschaps-
geld gebruikt om een rapport 
te schrijven, waarop de partij-
en dan hun programma gaan af-
stemmen. De inzet van de amb-
tenaren is niet meegerekend en 
dat de overschrijding uit het pot-
je onvoorzien moet komen vindt 
de VVD onacceptabel”, betoog-
de Van Emmerik. “De termijn tot 
2030 is veel te lang om een zin-
nige voorspelling te maken. Het 
gaat net zo als met het rapport 
2015, daar hoor je sinds het be-
gin van deze eeuw niets meer 
over. Misschien zijn wij over een 
paar jaar wel gefuseerd, dan kan 
dit rapport alsnog in de prullen-
bak.” De overige partijen zagen 
wel iets in nog een rapport.
Boonstra (D66), hoewel ak-
koord, verwacht dat er na ver-
loop van tijd weer wordt verwe-
zen naar dit rapport. “Toen heb-
ben wij dit vastgesteld dus daar-
om moeten wij nu zaken dus zus 
of zo regelen.”
De indruk bestond dat de voor-
standers het rapport willen ge-
bruiken om hun partijprogram-
ma te schrijven, maar ontkennen 
dit ten stelligste. Meest opmer-
kelijke was dat de VVD in deze 
kwestie weer lijnrecht tegenover 
de PvdA en het CDA kwam te 
staan. Het rapport zelf zal weinig 
verandering in het beleid bren-
gen, daarvoor zijn de externe in-
vloeden te grillig.
Eric van Westerloo

Dickens stijl en kunt u hen zien 
fietsen op een 7-persoons velo 
cipede. Natuurlijk zal de Kerst-
man niet ontbreken in dit winter-
se tafereel. 

Kerst in het verteltheater
Heemstede - Op zaterdag 13 
december is er een kerstvoor-
stelling in Lilaluna Verteltheater. 
De voorstelling heet ‘Wordt het 
een kale Kerst dit jaar?’ David 
gaat met zijn vader, die houthak-
ker is, naar het bos op zoek naar 
kerstbomen. Daar ontdekken 
ze iets heel vreemds. Ze moe-
ten het probleem snel oplossen, 
anders wordt het een hele on-
gezellige kerst. De voorstelling 
is geschikt voor kinderen vanaf 

3 jaar, maar natuurlijk ook voor 
hun ouders en grootouders en 
begint om 14.30 uur. Kom luis-
teren en genieten in het sprook-
jesachtige theater van Lilaluna 
aan de Ir. lelylaan 10 (oude Nova 
College) in Heemstede. Kaart-
jes kosten 6,50 euro per kind en 
7,50 euro per volwassene.
Kaarten graag reserveren via 
023-5475892 of via info@lilalu-
na.nl Meer info op www.lilalu-
na.nl

Nieuwjaarskaartjes van
de Heemsteder

Heemstede – Vanaf deze 
week kunt u de bezorger van 
de Heemsteder aan de deur 
verwachten met een Nieuw-
jaarskaartje.
Het kaartje is natuurlijk be-
doeld om u fijne feestdagen 

en een jaar vol leesplezier te 
wensen. U kunt de bezorger 
daarnaast een extraatje geven 
als dank voor de trouwe be-
zorging. Dit wordt zeer zeker 
erg gewaardeerd!
De Heemsteder

Gezellige Lindy Hop Dansavond 
op het station

Regio - Op zondag 14 decem-
ber van 19.00 tot 01.00 uur wordt 
in de Wachtkamer 2e Klasse op 
het station van Haarlem een su-
perdansavond gehouden.
Medewerking aan deze avond 
verleent de Caledonians Big 
Band. Op de site www.lindyhop-
dropevents.eu vind je veel meer 
informatie over dit event. Ook 
vinden er workshops lindy dance 

plaats. Wie zondag naar dit feest 
gaat wordaangeraden je aan te 
melden in verband met een ver-
rassing bij binnenkomst.
De dresscode is chic en de stijl 
is 1930-150. Entree voor de par-
ty is 15 euro pp. Komst melden 
kan via: Lindyhopdrop@gmail.
com De ingang van de wachtka-
mer 2e klasse vind je op perron 
3a NS-station Haarlem.

Exclusieve 
truienverkoop
Regio - Op 19 december van 
10.00 - 12.00 uur vindt er een 
verkoop plaats van truien die 
normaal alleen te koop zijn 
op de Margriet/Libelle-beurs. 
Voor slechts 39,- euro per stuk! 
U bent welkom in het Petit Ca-
fe van zorgcentrum Sint Jacob 
in de Hout, tel: 8927900.
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Kerstfeest begint met het ‘Weihnachts’
Regio - Het kerstfeest staat 
weer voor de deur. Het is de-
cember, Sinterklaas is achter de 
rug, en een ieder maakt zich op 
voor het Kerstfeest. Voor inwo-
ners van Haarlem en omstreken 
betekent dat traditiegetrouw dat 
ze binnenkort weer kunnen ge-
nieten van het Weihnachts-Ora-
torium  van Johann Sebastian 
Bach, uitgevoerd door het Haar-
lems Gemengd Koor. Het con-
cert vindt plaats op zondag 21 
december, om 14.30 uur in de 
Grote Zaal van de Philharmonie. 
Het Weihnachts-Oratorium is 
een groots en feestelijk koor-
werk dat Bach heeft geschreven 
en uitgevoerd op enkele zon-
dagen rond het kerstfeest van 
1734.
Het Haarlems Gemengd Koor 
voert het Weihnachts-Oratorium 
al vanaf kort na de oprichting 
van het koor in 1921 uit, aan-
vankelijk jaarlijks op de middag 
van de Tweede Kerstdag. Tegen-
woordig wordt het “Weihnachts” 

tweejaarlijks uitgevoerd op de 
laatste zondagmiddag voor de 
Kerst.  
Deze uitvoering behoort dus al 
erg lang tot de culturele tradi-
tie in Haarlem, en betekent voor 
veel Haarlemmers dan ook stee-
vast een feestelijk begin van de 
kersttijd. 
Het Haarlems Gemengd Koor, 
een van de oudste oratorium-
koren in Haarlem, bestaat uit 95 
amateurzangers en –zangeres-
sen, bassen, tenoren, alten en 
sopranen. Zoals steeds de laat-
ste jaren wordt het koor bege-
leid door het Begeleidingsor-
kest Continuo-Rotterdam. Ook 
dit jaar is het koor er weer in ge-
slaagd om zeer goede solisten 
bereid te vinden de recitatieven 
en aria’s voor hun rekening te 
nemen. Maja Roodveldt, de so-
praan, en Jan Van Elsacker, de 
tenor, zijn voor de trouwe bezoe-
kers van de concerten van het 
Haarlems Gemengd Koor inmid-
dels bekende gezichten. Harda 

van Wageningen zingt dit jaar de 
altpartijen, en Wiard Witholt is de 
bas. Gerrie Meijers, ook een ver-
trouwd gezicht in de Haarlemse 
cultuurwereld, en met name ook 
voor leden van het koor en be-
zoekers van de concerten, bege-
leid op het orgel.
Een mooi gezelschap van koor- 
en orkestleden, van solisten en 
orgelbegeleidster, maar stuurloos 
zonder de leiding van de dirigent 
Frank Hameleers. Frank leidt het 
koor al vanaf begin 2001, en in 
de afgelopen jaren heeft hij het 
koor muzikaal naar een hoger 
plan getild. Dit zal naar alle ver-
wachting hoorbaar zijn in de ko-
mende uitvoering!
De kaartverkoop is goed ge-
gaan, maar er zijn nog plaat-
sen vrij. Kaarten kunt u kopen 
bij de kassa van de Philharmo-
nie (open van maandag t/m za-
terdag, van  10.00-14.00 uur en 1 
uur voor aanvang) of reserveren 
op 023 5121212 of www.theater-
haarlem.nl.

Kerstconcert Kathedrale Koren
Kerstmis in de Kathedraal
Regio - De  koren van de Ka-
thedrale Basiliek  St. Bavo geven 
ook  dit  jaar weer het traditio-
nele kerstconcert in de sfeervol 
verlichte Kathedrale Basiliek aan 
de Leidsevaart in Haarlem. Op 
zondag 14 december 2008 bren-
gen  zij een gevarieerd program-
ma met bekende en minder be-
kende kerstliederen als warme 
aanvulling in deze donkere ad-
ventstijd. Ook  is er dit  jaar weer 
op veler verzoek de samenzang 
met het Kathedrale Koor.  De 
koren staan onder leiding van 
de dirigenten Gilles Michels en 
Fons Ziekman. De muzikale be-
geleiding van het concert is in 

handen van organist Albert-Jan 
Roelofs met medewerking van 
een koperensemble.
Het concert begint om 15.30 uur 
(deur open om 15.00).  Kaarten 
à 10,00 euro (CJP/65+/KFed  7,50 
euro) verkrijgbaar bij de ingang 
van de Kathedraal.
Naast bekende kerstliederen 
als “Hodie Cristus natus est” en 
“Nu zijt wellekome”, zal het con-
cert worden afgesloten met de 
bijzondere uitvoering van “Four 
Songs of the Nativity” van Ho-
ward  Blake. Deze vier liederen 
zijn gebaseerd  op laat middel-
eeuwse gedichten, waarmee het 
Groot Kathedrale Koor, samen 

Van Ravesteyn-Kramer waarnemend 
burgemeester Bloemendaal

De vorige burgemeester, de heer 
W.H. de Gelder heeft per 1 de-
cember 2008 zijn functie neer-
gelegd omdat hij per genoemde 
datum benoemd werd tot bur-
gemeester van de gemeente Al-
phen aan den Rijn.
De procedure voor de benoe-
ming van een nieuwe burge-
meester zal worden gestart. De 
invulling van de burgemeesters-
vacature zal ruim een half jaar in 
beslag nemen. Het is beleid van 

de commissaris van de Koningin 
in dergelijke omstandigheden 
een waarnemend burgemeester 
te benoemen.
Mevrouw M.J. van Ravesteyn-
Kramer is sinds 1995 Hoog-
heemraad (DB) van het water-
schap Schieland en de Krimpe-
nerwaard; sinds oktober 2003 is 
zij hier loco-dijkgraaf. Mevrouw 
Ravesteyn-Kramer is voorna-
melijk verantwoordelijk voor de 
portefeuilles p&o, belasting, fa-

Regio - De commissaris van de Koningin in de provincie 
Noord-Holland, mr. H.C.J.L. Borghouts, heeft in overeenstem-
ming met een delegatie van het gemeentebestuur van de 
nieuwe gemeente Bloemendaal, besloten mevrouw drs. M.J. 
van Ravesteyn-Kramer te benoemen tot waarnemend burge-
meester van de gemeente Bloemendaal. 

cilitaire zaken, handhaving en 
communicatie. Daarvoor was zij 
van 1998 tot 2006 gemeente-
raadslid/fractievoorzitter van ge-
meente Rotterdam.
Mevrouw Ravesteyn-Kramer is 
lid van D66 en 60 jaar oud. 

De nieuwe waarnemend burge-
meester treedt per 8 december 
2008 in functie in de gemeente 
Bloemendaal en tevens daarop 
aansluitend per 1 januari 2009 
in de nieuw te vormen gemeen-
te Bloemendaal. De nieuwe ge-
meente Bloemendaal zal op 1 ja-
nuari 2009 ontstaan uit de sa-
menvoeging van de huidige ge-
meenten Bloemendaal en Ben-
nebroek. 

Iedereen kan meedoen...

Hakhout zagen in het 
Bennebroekbos
Bennebroek - Natuurliefheb-
bers die het leuk vinden om de 
natuur in hun eigen leefomge-
ving een handje te helpen zijn 
van harte welkom. Het IVN Zuid-
Kennemerland organiseert in 
samenwerking met Landschap 
Noord-Holland op zaterdag 13 
december een bijzondere werk-
dag in het Bennebroekbos ge-
legen op de grens van Benne-
broek en Heemstede. Een dag 
lekker buiten werken in de na-
tuur met een groep enthousias-
te mensen! 

Het Bennebroekbos is een 
prachtig landgoedbos met mooie 
oude bomen en befaamd om zijn 
fraaie stinsenplanten in het voor-
jaar maar ook een landgoed met 
rododendrons, pollen bamboe, 

waterpartijen en mooie door-
kijkjes! De natuur gaat hier flink 
op de schop. We gaan aan de 
slag in het hakhoutbos; voorna-
melijk esdoorns (af)zagen. Hier 
in het Bennebroekbos gaan we 
weer een nieuw deel van het ou-
de hakhoutbos afzetten. Broed-
vogels, paddenstoelen, mossen 
en de stinsenplanten hebben 
daar baat bij. Dit afzagen is no-
dig om de natuurwaarde van dit 
gebied te vergroten en de oor-
spronkelijke flora weer een kans 
te geven! 

De werkdag duurt van 9.30 uur 
tot 15.00 uur. Verzamelen is om 
9.30 uur bij de ingang van het 
Bennebroekbos naast de par-
keerplaats van de Linnaeushof 
aan de Binnenweg/Glipperweg. 
Gaarne de auto parkeren op de 
parkeerplaats van de tennisclub 
t/o het Bennebroekbos. Zorg 
zelf voor werkkleding, lunch, 
laarzen en neem je eigen kof-
fie/thee mee. Voor gereedschap, 
begeleiding, werkhandschoenen 
en een lekkere vlaai voor bij de 
koffie wordt gezorgd! Informa-
tie en aanmelden bij Marc van 
Schie, 023-5351239 of publici-
teit@ivnzk.nl. Kijk ook eens op 
www.ivnzk.nl 
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Ton Moen neemt afscheid van 
de Antoniusschool Aerdenhout
Regio – 55 Jaar geleden reed 
Ton Moen voor het eerst op zijn 
fietsje naar de Antoniusschool 
om daar plaats te gaan nemen 
in de toenmalige tweede klas. 
In 1977 reed hij weer op de fiets 
naar de school, maar dan als 
leerkracht. 
En dan nu gaat het doek vallen. 
Ton: “Ik heb in al die jaren ont-

dekt dat blije kinderen beter le-
ren en dat alles dat aandacht 
krijgt gaat groeien. Ik heb ge-
tracht ze op een blijmoedig pad 
te zetten en een luisterend oor 
te zijn. Dat proces heeft mij altijd 
heel veel voldoening en vreugde 
gegeven en die rijke herinnering 
ga ik onwaarschijnlijk missen. Ik 
hoop en weet eigenlijk wel zeker 

dat dankbaarheid het gemis ver-
andert van die herinnering en ik 
in stille vreugde verder zal gaan 
op mijn levenspad. 
Ton werkt nog tot 20 december. 
Een receptie wordt niet gehou-
den, op zijn eigen verzoek.
Persoonlijk afscheid nemen kan 
elke woensdag, donderdag en 
vrijdag in de maand december. 

Officiële richtlijn voor 
veilig ondernemen

Het KVO is een methode om 
de veiligheid van een winkel-
gebied of bedrijventerrein on-
der de loep te nemen. Onder-
nemers, gemeente, brandweer 
en politie werken hierin samen. 
Door te onderzoeken wat er no-
dig is aan maatregelen en door 
vervolgens goede afspraken te 
maken, wordt de veiligheid ver-
beterd. Het KVO wordt begeleid 
door het Hoofdbedrijfschap De-
tailhandel en MKB Nederland 
in samenwerking met het Regi-
onaal Platform Criminaliteitsbe-
heersing Kennemerland.
Een concrete activiteit binnen 
het KVO is een schouw in het 
gebied. Gezamenlijk bekijken al-
le betrokkenen in het KVO-pro-
ject wat voor maatregelen er ge-
nomen kunnen worden om de 

veiligheid in het gebied te ver-
beteren. Praktijkoplossingen zijn 
onder andere het aanbrengen 
van meer verlichting op straat, 
meer toezicht in het gebied en 
het aanbrengen van eenvoudige 
verbeteringen in panden.

KVO als belangrijk instrument
In een aantal gemeenten, waar-
onder Haarlem en Haarlemmer-
meer, zijn al KVO’s behaald of 
ingezet. De burgemeesters in 
de regio Kennemerland hebben 
in het Regionaal College afge-
sproken dat zij het KVO zullen 
opnemen als instrument in het 
gemeentelijk veiligheidsbeleid. 
Het is de bedoeling dat er het 
komende jaar nog meer KVO’s 
worden gestart in de diverse ge-
meenten in Kennemerland.

Regio - Het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) is opgeno-
men als officieel instrument voor veilig ondernemen in de regio 
Kennemerland. Dat hebben de burgemeesters van Kennemer-
land gezamenlijk bepaald. Het KVO zal het komende jaar in nog 
meer gemeenten worden ingezet om de veiligheid in winkelge-
bieden en op bedrijventerreinen te behouden en te verbeteren.

Winterwandeling...
Winter in Hollands duin

Regio - Zondag 14 december 
organiseert het IVN Zuid-Ken-
nemerland een winterwandeling 
door de Amsterdamse Waterlei-
dingduinen hopelijk in een win-
ters landschap. Natuurgidsen 
van het IVN nemen deelnemers 
mee op een  boeiende reis door 
de natuur. 

De Amsterdamse waterleiding-
duinen zijn een stiltegebied van 
ongekende omvang. Echt een 
ongerept natuurgebied kun je 
het niet noemen, er zijn infiltra-
tiekanalen aangelegd waar ri-
vierwater wordt ingelaten om 
door een dikke laag zand gezui-
verd te worden tot drinkwater. 
Maar de kansen die hier liggen 
voor de natuur zijn enorm, er is 
een grote variatie aan natuur in 
het terrein. Van hoge duinen tot 
brede valleien, van dicht bos tot 
sompige kanaaloevers. Bossen, 
velden en zandverstuivingen. 
Als wandelaar raak je niet snel 
uitgekeken! 
Tijdens deze wandeling ver-
telt de IVN-gids over alles wat 
hij tegenkomt. Over de vorm 

van de knoppen van eiken in de 
winter, vuurzwammen op abe-
len, de laatste paddestoelen van 
het seizoen, afgesleten schuur-
plekken op bomen van reeën 
en de verdorde adelaarsvaren 
in de winter. Ook vertelt hij over 
damherten in de duinen en mis-
schien kom je wel reeën of dam-
herten tegen!

Vooral in strenge winters is het 
hier druk met massa´s water-
vogels, zoals krooneend, zaag-
bekken, wilde en roerdomp. Dan 
wordt er ook de velduil, blauwe 
kiekendief en de ijsvogel gezien. 
In de vogeltrektijd wordt regel-
matig de visarend gezien… 
Kom mee op deze boeiende 
winterreis door de Amsterdam-
se Waterleidingduinen!      

Vertrek om 13.00 uur bij de in-
gang Oase aan de Vogelenzang-
seweg. Duur: 1,5 uur. Toegangs-
kaart verplicht. Aanmelden voor-
af  is niet noodzakelijk. 
Informatie: Evert  van het Schip, 
0252-414866 of op www.ivnzk.nl 
en www.natuurwegwijzer.nl. 

Activiteiten ouderen Bennebroek
Bennebroek - Het SWOB-
kerstdiner, bedoeld voor zelf-
standig wonende senioren in 
Bennebroek, is ieder jaar op-
nieuw een succes. In december 
laten de koks van u graag weer 
een staaltje van hun kookkunst 
proeven. Het kerstdiner vindt 
plaats in Zorgcentrum Meerle-
ven op 17 december van 14.00 
– 17.30 uur. De in kerstsfeer ge-
hulde zaal van Meerleven gaat 
open om 13.30 uur. De kosten 
zijn 25 euro  incl. 2 consumpties. 
Aanmeldingen dienen vóór 11 
december binnen te zijn bij de 

SWOB tel. 584 53 00. Eventueel 
vervoer naar Meerleven kunt u 
aanvragen bij de SWOB.

Geheugencursus
Vergeet u wel eens een afspraak, 
een boodschap in de winkel of 
kunt u niet op een naam ko-
men? De cursus ‘Het geheugen 
de baas’ van de SWOB is be-
doeld voor personen vanaf 55 
jaar bij wie het geheugen min-
der goed functioneert dan zij 
zouden willen. Alle info over de-
ze cursus kunt u krijgen bij de 
SWOB, tel. 584 53 00.

Kundalini Yoga voor beginners
Heemstede - Deze meest vol-
ledige vorm van yoga houdt u 
in vorm en maakt u soepel en 
sterk. Een inspirerende ervaring! 
Kundalini Yoga geeft ontspan-
ning, nieuwe energie en verbe-
tert uw weerstand. De combi-
natie van yoga, meditatie en het 

zingen van mantra’s brengt u in 
contact met uzelf als eenheid. U 
voelt zich compleet, leert gren-
zen en uw potentieel kennen: 
dat geeft zelfvertrouwen. Bijzon-
dere lenigheid is niet nodig, ie-
der werkt vanuit zijn eigen rea-
liteit. Meenemen: makkelijk zit-

tende kleding, een fles water en 
een dekentje. De cursus Kundali-
ni Yoga wordt gegeven door Ale-
na Zastrow bij Casca in Heem-
stede. Er zijn 13 bijeenkomsten, 
op maandag van 19.30 tot 21.00 
uur. De cursus start 5 janua-
ri. Aanmelden kan bij Casca van 
ma t/m vrij van 9.00-12.00 uur: 
tel. 023-548 38 28 kies 1. 



Heemstede - Afgelopen zater-
dag werd er door 36 spelers van 
de jeugdafdeling deelgenomen 
aan het Open Langedijker Kam-
pioenschap. Dit hadden er nog 
veel meer moeten en kunnen 
zijn (46), ware het niet dat het 
Sinterklaas virus heersten. Voor-
al bij de jongere jeugd waren er 
veel spelers afwezig die op voor-
hand kansrijk waren voor een 
prijs. 

Al om 8.15 uur vertrok de colon-
ne aan auto´s richting Lange-
dijk (boven Alkmaar), want om 
9.30 uur moest er voor de dub-
beltitels gestreden worden. Hier 
speelde de jongens overigens 
met de meisjes samen. Al tijdens 
dit dubbel toernooi bleek dat de 
spelers van H.B.C. in de jong-
ste categorie er behoorlijk bo-
ven uit staken. Er werden maar 
liefst in totaal 6 finale plaatsen 
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Kon. HFC loopt gevoelig verlies op
Regio - Afgelopen zondag 
bracht de thuiswedstrijd van 
HFC weinig goeds voor de 
ploeg. Het veel lager geplaatste 
DCG bleek voor HFC een Angst 
Gegner. De uitwedstrijd, de eer-
ste van het seizoen, werd door 
DCG met 3-0 gewonnen. Intus-
sen draait HFC steeds beter en 
dus zou het nu wel eens an-
dersom kunnen zijn. Hoe anders 
pakte het uit. DCG bleek stug te 
verdedigen en zocht waar mo-
gelijk de aanval. De selectie van 
HFC had een collectieve offday. 
Veel passes kwamen niet aan en 
spelers namen een te afwach-
tende houding aan. Trainer Dan-
ny van der Moot had de boom-
lange Carlos Opoku opgesteld 
als wapen tegen de eveneens 
lange HFC spits Averdijk. Dit 
weerhield Averdijk niet om in de 
tweede helft zichzelf een paar 
maal goed vrij te spelen.
Dat DCG niet alleen kwam om te 
verdedigen bleek al in de tweede 
minuut toen een voorzet van Roy 
Smit door Michael Vos op een 
haar na werd gemist. Even later 
was het middenvelder Degen-
kamp die zijn kopbal naast zag 
gaan. HFC zou gewaarschuwd 
moeten zijn, maar hervond zich 
nog altijd niet. Pas in de twin-
tigste minuut was het Noya, die 
de nog altijd geblesseerde Cor-
nelissen verving, die de bal te-
gen de keeper schoot. De te-
rugspringende bal werd door 
van Laar op doel gekopt maar 
net naast. Een volgens scheid-
rechter Ritmeester buitenspel-
goal werd afgekeurd. Na een af-
geslagen aanval van HFC ramde 
de DCG verdediging de bal naar 

voren op spits Sander Pietersen. 
Één tegen één met Roy Verkaik 
wist hij deze uit te spelen en be-
heerst de bal langs doelman van 
Rossum te prikken.

Na de rust zette HFC een tand-
je bij en probeerde het tij te ke-
ren. Hernan Noorman werd mid-
denvelder en verscheen regel-
matig in de spits naast Averdijk. 
Het werd spannend en de druk 
op het DCG doel nam toe. Via 
de onderkant van de lat sprong 
de bal terug in het veld. Een vrije 
trap van Noorman werd door 
de uitstekende keeper Jan Zie-
re gestopt. Ook op inzetten van 

Averdijk en Nelis stond of lag 
de doelman altijd op de juis-
te plaats. DCG kwam niet veel 
meer aan aanvallen toe en een 
aantal spelers liet zich uitvoe-
rig behandelen voor blessu-
res. Een gelijkspel was op basis 
van de tweede helft zeker ver-
diend geweest. Voor de winter-
stop komen beide ploegen nog 
eenmaal in actie. HFC speelt de 
uitwedstrijd tegen  Roda 46 en 
DCG ontvangt thuis Roda 23.
Het gat tussen HFC en de num-
mers één en twee is intussen 
opgelopen tot respectievelijk 
zeven en drie punten.
Eric van Westerloo

Jeugd H.B.C. tafeltennis 
haalt genadeloos uit

VEW: Wonderen bestaan nog
Heemstede - Na vele regen-, ha-
gel-  en sneeuwbuien waren de 
verwachtingen niet hoog ge-
spannen dat er zaterdag nog 
gevoetbald kon worden bij VEW. 
Henny van Rooijen is en op vrij-
dag en op zaterdag in de weer 
geweest met kruiwagens zand 
en met de hooivork. Het eerste 
veld was goed bespeelbaar, het 
tweede veld/trainingsveld kon 
alleen ’s morgens gebruikt wor-
den door de E- en de F-junioren.
VEW-5 moest worden afgelast 
anders bleef er helemaal niets 
van het veld over.
VEW-e1 won met 3-1 van Hoofd-
dorp, VEW-e2, met een uitblin-
kende Bas van Houten (foto) in 
het doel won met 4-2 van Ken-
nemerland. VEW-f2 verloor met 
1-4 van DIOS.
VEW-1 (uit bij SIZO), VEW-2 (uit 
bij Volendam) en de A-1 (uit bij 
Zaanlandia) waren afgelast.

Het programma voor
zaterdag 13 december:
VEW-1- KDO-1           14.30 uur
VEW-2- SDZ-2         12.00 uur
Swift-9- VEW-3            15.00 uur
Bl’daal-3- VEW-4          14.30 uur
HBC-3- VEW-5             14.30 uur
VEW-vet- B’dorp-vet     14.30 uur
VEW-A1- Hellas Sport      10.00 uur
VEW-c1- Ripperda-c  10.30 uur
VEW-c2- SCW-c          10.45 uur
VSV-me- VEW-me        10.00 uur
Sp’woude-e- VEW-e1        10.15 uur
Concord-e- VEW-e2    10.00 uur
VEW-e3- Alliance-e      09.30 uur
VEW-f1- SIZO-f            09.30 uur

United-f- VEW-f2          09.00 uur

VEW-agenda
12 december: 4de ronde Klaver-
jas competitie. Aanvang 20.00 
uur. Kosten 2.50 Euro pp.

17 december: KNVB training 2de 
jaars E-junioren. Alle E-junioren 
trainers zijn hierbij uitgenodigd 
om deze laatste training mee te 
maken. Het programma ziet er 
als volgt uit:
17.30 uur -  Ontvangst
17.45 uur -   Inleiding door Rob 

Gansner
18.00 uur -  Praktijk
18.45 uur-  Koffie/thee pauze
19.00 uur -  Terugkoppeling
   praktijk.

31 december: Oliebollentoer-
nooi. Sporthal Groenendaal heet 
dan voor één dag Sporthal VEW. 
De tijden per leeftijdgroep wor-
den zsm bekendgemaakt. Het 
oliebollentoernooi wordt gehou-
den op 31 december in de Groe-
nendaalhal. De tijden zijn:
Mini’s en F-junioren: 09.30 uur
E-junioren: 10.30 uur
C-junioren en de meisjes: 11.30 
uur
A-junioren: 13.00 uur.

De borrel op het jaar 2009 wordt 
gehouden op 3 januari van 
15.00- 18.00 uur, natuurlijk in het 
clubhuis van VEW. Adverteer-
ders, sponsors, spelers en ieder-
een die een VEW-hart heeft is 
van harte welkom.

behaald. Keurig verdeeld uitein-
delijk in drie 1e plaatsen en drie 
2e plaatsen.
Toine Weijers/Ali Issazadeh, Joey 
Smit/Martijn Elferink en Maurice 
en Rudy Cramer werden allen 1e. 
Simone Broersen/Jos Ritmees-
ter, Amon Havers/Ruby Tanger-
man en Lisa Goossens/Surin-
de Chandie Shaw behaalde de 
2e plaats.
Na het overweldigende succes 
bij de dubbels begon het gevecht 
om de enkeltitels. Deze wordt in 
nog meer klassen gespeeld als 
bij de dubbels, omdat de meisjes 
hier een aparte competitie spe-
len. De H.B.C. meisjes waren hier 
super succesvol. Het begon al bij 
de welpen. Hier speelde 8 meis-
jes mee en werden de H.B.C. 
meisjes keurig 1e en 3e. Vooral 
Lisa Goossens speelde een goed 
toernooi. Met veel balgevoel en 
slim tafeltennis won zij al haar 7 
partijen. Surinde Chandie Shaw 
werd met 2 nederlagen 3e. Bij de 
pupillen was Simone Broersen 
oppermachtig en behaalde de 1e 
plaats. Ook bij de kadetten was 
er een 1e en 2e plaats. Hier was 
het oudere zus Madelon die  de 
titel binnen haalde en werd Ru-
by Tagerman keurig 2e. Bij de ju-
nioren waren er 2 klassen. De C/
D klasse werd gewonnen door 
Rosalie Ruigrok en in de hoog-

ste klasse werd Josine Kuijk 3e. 
Bij de jongens was de overmacht 
iets minder groot. Door de ziekte 
bij de jongste waren er hier ook 
geen deelnemers. Bij de pupil-
len C echter wel. Hier behaalde 
Melle de 1e plaats, in de D klas-
se wisten Rudy en Maurice Cra-
mer een 2e en 3e plaats tijden 
hun eerste toernooi optreden te 
behalen. Eén klasse hoger won 
Ali Issazadeh de kadetten D titel 
en bij de B/C waren Joey Smit en 
Martijn Elferink respectievelijk 2e 
en 3e. Bij de Junioren waren er 
dit jaar heel weinig deelnemers, 
toch wist 1 ervan, Toine Weijers 
de 3e plaats te behalen.
Aan het einde van de dag bleek 
dat de H.B.C. brigade ruim 1/3 

van de prijzen gewonnen te heb-
ben. Zij waren dan ook voor het 
4e jaar op rij de winnaar van het 
verenigingsklassement met 42,5 
punt. De organiserende ver-
eniging was 2e met 23 punten. 
Een zeer overtuigende overwin-
ning met veel jonge spelers. Dat 
beloofd  voor de toekomst veel 
goeds.
Op naar de volgende toernooi-
en in deze drukke maand. Vol-
gende week een heel weekend 
in Assen, daarna wederom een 
heel weekend in Panningen, om 
vervolgens in de Kerstvakantie 6 
dagen lang interne toernooien te 
hebben (waaronder voor de 22e 
keer het Kindertafeltennisfeest)  
Ron Olijdam
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Heemstede

NIEUWS

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.

I N F O R M A T I E  V A N  D E  G E M E E N T E  H E E M S T E D E  -  1 0  D E C E M B E R  2 0 0 8

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

… gewijzigde openingstijden 
gemeente en Loket Heemstede

In verband met de feestdagen zijn de 

 openingstijden van de gemeentelijke 

 diensten en het Loket Heemstede voor de 

komende dagen aangepast:

- de publieksafdelingen zijn op woensdag 

24 en op woensdag 31 december vanaf 

15.00 uur gesloten. 

- op donderdag 25, vrijdag 26 december, 

donderdag 1 en vrijdag 2 januari zijn alle 

gemeentelijke afdelingen gesloten. 

Op maandag 5 januari zijn alle gemeente-

lijke afdelingen vanaf 10.00 uur voor het 

publiek geopend. 

… langere levertijd voor 
reisdocument en rijbewijs 

Paspoorten, identiteitskaarten en rijbewijzen 

worden om veiligheidsredenen op een cen-

trale plaats in Nederland gemaakt. Hierdoor 

duurt het ongeveer vijf  werkdagen voordat uw 

document klaar is. Dit betekent dat u twee 

keer persoonlijk bij de  publieksbalie moet 

langskomen: een keer om het reisdocument of 

rijbewijs aan te vragen en een keer om het op 

te halen. Vanwege kerst en oud & nieuw zal 

hiertussen een langere periode dan  gewoonlijk 

zitten. Houd hiermee rekening bij de aanvraag 

voor de feestdagen!

Spoedprocedure
U kiest voor een spoedprocedure als u 

bovenstaande documenten snel wilt  hebben. 

U kunt dan de volgende werkdag over een 

nieuw reisdocument of rijbewijs beschikken 

als u de aanvraag voor 13.00 uur indient 

(en een toeslag betaalt). Vanwege de feest-

dagen wijzigt ook de spoedaanvraag: Een 

spoedaanvraag op 24 december kan op z’n 
vroegst op  29  december (na 09.30 uur) 
worden  opgehaald. Een spoedaanvraag op

31  december kan op 5 januari na 11.00 uur 
worden opgehaald.

… en het doen van geboorteaangifte 

Alle pasgeboren baby’s worden door het 

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 

(RIVM) binnen zeven dagen na de geboorte 

gescreend op een aantal zeer ernstige, maar 

behandelbare ziekten. Dit gebeurt door de zo-

genaamde hielprik. Het is van groot belang, dat 

deze hielprik op tijd wordt uitgevoerd. Soms kan 

elk uur van  levensbelang zijn.

De geboorteaangifte is voor het RIVM startpunt 

voor het onderzoek. Zodra de  geboorteaangifte 

heeft plaatsgevonden, krijgt het RIVM hier 

automatisch bericht van. Het instituut zorgt ver-

volgens voor de tijdige screening. Als een kindje 

geboren wordt, moet binnen drie werkdagen 

geboorte aangifte gedaan worden. Deze termijn 

van drie werkdagen kan in verband met de hiel-

prik rondom de kerstdagen en de jaarwisseling 

een probleem gaan vormen. Wij adviseren 

daarom dringend het volgende:

Uw kind is geboren op 22 of 23 december: geboorteaangifte uiterlijk op 24 december 14.00 uur.
Uw kind is geboren op 24 december:  geboorteaangifte uiterlijk op 29 december.
Uw kind is geboren op 29 of 30 december:  geboorteaangifte uiterlijk op 31 december 14.00 uur.
Uw kind is geboren op 31 december:  geboorteaangifte uiterlijk op 5 januari.

Zo bent u er in ieder geval zeker van, dat de hielprik op tijd wordt gegeven en een eventuele 

ziekte bij uw kind tijdig wordt opgespoord.

… uw OV-Taxi 

Ook tijdens kerst en oud en nieuw brengt 

de OV-Taxi u graag waar u wilt zijn. Om 

 teleurstelling te voorkomen op deze drukke 

dagen, vragen we u rekening te houden 

met het volgende.

Kerstdagen
Bestel uw rit ruim van tevoren. U kunt nu al 

boeken! Uw ritten voor beide kerstdagen 

kunt u bestellen tot uiterlijk maandag 22 

december 18.00 uur. Door de grote drukte 

kan het voorkomen dat er geen rit 

 beschikbaar is op het tijdstip dat u wenst. 

Wij zoeken dan in overleg met u naar een 

ander tijdstip.

Oud en nieuw
Bestel de rit ruim van tevoren. U kunt nu al 

boeken! Op 31 december brengt de 

 OV-Taxi u tot uiterlijk 20.00 uur op uw 

plaats van bestemming. 

Op 1 januari 2009 kunt u vanaf 08.00 uur de 

OV-Taxi weer gebruiken. Uw ritten voor 31 

december en 1 januari kunt u bestellen tot 

uiterlijk maandag 29 december 18.00 uur. 

Door de grote drukte kan het  voorkomen dat 

er geen rit beschikbaar is op het tijdstip dat 

u wenst. De OV-Taxi zoekt dan in overleg 

met u naar een ander tijdstip.

Voor al uw vragen kunt u terecht bij de 
telefonistes van de OV-Taxi: 0900 - 8684.

Tijdens de 
feestdagen…

Kerststal op markt 

Valkenburgerlaan 
Glühwein en warme chocolademelk 

met koek op de markt! Woensdag 17 

december van 10.30 - 14.30 uur. 

Aangeboden door de marktkooplieden.

•  Brandveiligheid
 gedurende de feest-
dagen

•  Wijziging inzamel-
locatie gebruikt 
textiel

•  Eemalige uitkering 
van € 50 netto voor 
minima

•  Expositie Gemma 
van Schendelen in 
raadhuis
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Brandveiligheid gedurende de feestdagen
In de donkere dagen van december met zijn 

feestdagen, brengen we graag warmte en licht 

in huis. Helaas kan de gezelligheid door brand 

wreed worden verstoord. Vandaar deze 

 ‘brandveilige’ tips gedurende de feestdagen. 

Rookmelders redden levens
Elke dag breekt er in zo’n 20 woningen in 

Nederland brand uit. Dit zijn ongeveer 7.000 

woningbranden per jaar. Daarbij vallen 

 gemiddeld 40 doden en raken 700 mensen 

ernstig gewond. Rookmelders waarschuwen 

tijdig bij brand en zijn daarom een goed middel 

om bij brand tijdig te kunnen vluchten. Plaats 

een brandmelder op iedere etage in de gang of 

hal, dus voor de woonkamer, slaapkamer en 

(indien aanwezig) op zolder. Koop daarnaast 

een klein blusmiddel, bv. 6 kg sproeischuim-

Wijziging inzamellocatie gebruikt textiel Stationsomgeving
Vorige week heeft KICI een ondergrondse con-

tainer voor de inzameling van gebruikt textiel 

geplaatst bij het parkeerterrein aan het Roemer 

Visscherplein. Deze ondergrondse container 

vervangt de twee bovengrondse textielcon-

tainers bij de Albert Heijn-supermarkt aan de 

Zandvoortselaan. U kunt tot de kerstdagen nog 

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 huis houdens 
die het het hardst nodig hebben. Het 
 uitgekeerde bedrag van € 50 is  belastingvrij 
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 

 bijstand 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 

 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 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 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.

Eenmalige uitkering van € 50 netto voor minima

Expositie 
Gemma van 
Schendelen 
in raadhuis

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

blusser en hang deze op een vaste plaats in 

uw huis. 

Tips voor kaarsen in huis
- Zet kaarsen in een stevige houder op een 

vlakke ondergrond. 

- Gebruik geen houders van brandbaar 

materiaal zoals plastic, hout, kerstbakjes e.d. 

- Zet kaarsen en kerststukjes op plaatsen 

waar u ze altijd kunt zien en niet te dicht bij 

andere brandbare materialen zoals de 

 gordijnen e.d.

- Zet kaarsen en kerststukjes niet te dicht bij 

een warmtebron zoals de radiator van de 

centrale verwarming of bijvoorbeeld in de 

vensterbank. De kaarsen kunnen dan week 

worden en ombuigen. 

- Zorg dat de kaarsen buiten bereik van 

Tot 1 februari 2009 wordt in de Burgerzaal 

van het raadhuis van Heemstede een 

 tentoonstelling gehouden van de 

Heemsteedse kunstenares Gemma van 

Schendelen. Tijdens deze tentoonstellin-

gen laat de  kunstenares een overzicht zien 

van haar werken (foto’s, tekeningen en 

 schilderijen). Haar opleiding heeft zij 

 genoten aan de Gerrit Rietveldacademie 

en de Rijksacademie voor Beeldende 

Kunsten. Werken zijn onder ander te zien 

geweest in Galerie Meerman (Haarlem), 

Galerie Kwartijn (Amsterdam) en S.B.K/

Kunstcentrum (Haarlem). Daarnaast zijn 

werken van haar hand in privébezit in 

Engeland, Duitsland en Nederland. Tijdens 

kantooruren bent u van harte welkom om 

de tentoonstelling te komen bezichtigen.    

 kinderen en huisdieren blijven. 

- Laat kinderen en huisdieren nooit alleen 

met brandende kaarsen ook niet voor een 

paar minuten. 

- Laat kaarsen in kerststukjes niet te ver 

 opbranden en plaats de kerststukjes zo dat 

u ze kunt zien.

Tips voor versiering
- Gebruik geen dennengroen of doe dit slechts 

in beperkte mate. Dit materiaal is zeer 

 brandgevaarlijk, zeker als het droog is. 

- Moeilijk brandbaar versieringsmateriaal 

 beperkt het risico op brand. Dergelijk 

 versieringsmateriaal is verkrijgbaar bij de 

 reguliere handel. Vraag hier dus expliciet om. 

- Versieringsmateriaal langs en aan de 

 plafonds, dient met de onderzijde zo te han-

gebruikmaken van beide inzamellocaties. Rond

 de jaarwisseling worden de bovengrondse 

containers verwijderd en is de ondergrondse 

container aan het Roemer Visscherplein   

de inzamellocatie voor uw gebruikt textiel. 

Deze wijziging staat aangegeven op de huidige 

 bovengrondse containers. 

gen dat niemand hier tegenaan kan lopen.  

- Zorg ervoor dat versieringen niet in aan-

raking kunnen komen met verlichting en 

andere warm wordende apparaten.  

- Hang de versiering op met behulp van

 ijzerdraad.

Mocht er, ondanks alle door u genomen

 voorzorgen, toch nog iets misgaan, handel dan

als volgt:

1. Blijf kalm.

2. Waarschuw de overige bewoners.

3. Vlucht volgens uw eigen vluchtplan.

4.  Houd deuren en ramen gesloten en sluit

deuren achter u.

5. Blijf dicht bij de grond.

6. Bel NA ONTVLUCHTING direct 1-1-2
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Bouwplannen

Agenda

Aanvragen bouwvergunning
2008.328 het wijzigen van de zijgevel van het woonhuis  - Kraanvogellaan 27

2008.330 het bouwen van een zwembad - Melchior Treublaan 11

2008.331 het plaatsen van reclame - Herenweg 55

2008.295 het uitbreiden van een woonhuis, wijzigen zijgevel  - Binnenweg 158

 en vergroten dakkapel zijgeveldakvlak 

2008.333 het vernieuwen van een garage/berging aan de  - Javalaan 52

 zijkant van het woonhuis

2008.334 het uitbreiden van een woonhuis - Zomerlaan 2

Aanvraag aanlegvergunning
2008.332 het verwijderen van houtgewas t.b.v. herstel zichtas  - Herenweg 2A + 2B

 tussen de Overplaats en landgoed Hartekamp 

  

Aanvragen sloopvergunning
2008.934 het gedeeltelijk slopen van de woning en winkelruimte - Binnenweg 55

2008.935 het verwijderen van asbesthoudende golfplaten van  - Eikenlaan 12

 het dak van de schuur  

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

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

Verleende lichte bouwvergunningen (verzonden 5 december 2008)
2008.302 het wijzigen van de zijgevel van het woonhuis - Kraanvogellaan 12

2008.312 het plaatsen van een dakkapel op zijdakvlak - Reigerlaan 11

2008.315 het vernieuwen van een dakkapel op het - Oosterlaan 11

 voorgeveldakvlak

2008.327 het plaatsen van een ballenvanger - Bosboom Toussaintlaan 18

Verleende lichte bouwvergunning (verzonden 5 december 2008) 
en vrijstelling bestemmingsplan
2007.319 het uitbreiden van een woonhuis en bouwen berging - Paulus Potterlaan 1

Verleende reguliere bouwvergunning (verzonden 2 december 2008)
2008.205 het plaatsen van een zonwering - Raadhuisstraat 36

Verleende reguliere bouwvergunning (verzonden 5 december 2008)
2008.258 het wijzigen van een balkonhek - Raadhuisstraat 44

2008.265 het wijzigen van de indeling en het maken van  - Herenweg 2A

 diverse constructieve doorbraken 

2008.277 het plaatsen van reclame op de gevels en een zuil - Bronsteeweg 10

2008.285 het uitbreiden van de Prinses Beatrixschool - Von Brucken Focklaan 2

Verleende sloopvergunning (verzonden 3 december 2008)
2008.932 het verwijderen van asbesthoudende materialen - Javalaan 8A

Verleende sloopvergunning (verzonden 5 december 2008)
2008.933 het verwijderen van vloerbedekking,  - Binnenweg 81 

 systeemplafond en -wanden

De bovenstaande vergunningen liggen van  08.30 - 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur 

ter inzage bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). Belanghebbenden  kunnen 

hiertegen bezwaar maken. Zie kader.

Verleende ontheffing bestemmingsplan (verzonden 5 december 2008)
2008.244 een verzoek tot ontheffing voor een - Blekersvaartweg 14 

 schoonheidscentrum

Het besluit en bijbehorende stukken liggen ter inzage  bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht 

(Raadhuisplein 1). U kunt hiertegen in beroep bij de rechtbank Haarlem, sector bestuursrecht, 

Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

Starten voorbereidingsprocedure ontheffing bestemmingsplan 
2008.117 het uitbreiden van een woonhuis - Frederik van Eedenplein 5

2008.270 het uitbreiden van een woonhuis - J. van Ruisdaellaan 15

2008.307 het plaatsen van een dakopbouw - Van der Waalslaan 18

De verzoeken en ontwerpbesluiten liggen vanaf 11-12-2008 gedurende 6 weken van 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. Belanghebbenden kunnen hierover zienswijzen 

aan de gemeente  kenbaar maken. Diegenen die zienswijzen indienen willen wij de gele-

genheid geven over de zienswijzen gehoord te worden. U moet hier dan wel uitdrukkelijk om 

vragen bij het indienen van de zienswijzen. De hoorzittingen zullen worden gehouden door 

de medewerkers van Bouw- en Woningtoezicht tijdens de openingstijden. Voor nadere infor-

matie over het verzoek kunt u zich wenden tot M. Jansen van de afdeling Bouw- en 

Woningtoezicht, telefoon (023) 548 57 52. 

Op grond van de Algemene plaatselijke 

verordening (APV) is het verboden ten 

behoeve van publiek als straatartiest, 

straatmuzikant, straatfotograaf, tekenaar, 

fi lmoperateur of gids op te treden op alle 

wegen en weggedeelten in de gemeente. 

Op grond van artikel 2.1.4.3., lid 3, kan de 

burgemeester ontheffing verlenen van het 

gestelde verbod. 

In het belang van de openbare orde en ter 

beperking van overlast, zijn de volgende 

beleidsregels vastgesteld ten aanzien van 

het verlenen van ontheffingen voor straat-

muzikanten:

1.  De ontheffing wordt alleen verleend als

betrokkene een ondertekende verklaring 

van geen bezwaar kan overleggen van de 

bedrijfsleider van de winkel ter hoogte 

waarvan hij standplaats als straatmuzikant 

wil innemen, met daarin genoemd de 

dag(en) en tijd(en) waarvoor de ontheffing 

wordt gevraagd. 

2.  Een ontheffing wordt verleend voor

maximaal 2 dagen per week gedurende 

maximaal een jaar.

3.   De ontheffing dient door de straatmuzikant

persoonlijk te worden afgehaald en de 

 legeskosten dienen contant te worden 

betaald.

Wijziging in beleid straatartiesten
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Opening Roemer Visscherplein 
De werkzaamheden op de Zandvoortselaan 

en het Roemer Visscherplein naderen hun 

einde. Een lange periode van verkeers-

hinder en andere ongemakken kan worden 

afgesloten. Wij realiseren ons dat uw geduld 

vaak op de proef is gesteld door de uitloop 

van het werk. Op vrijdag 12 december 2008 

wordt het vernieuwde stationsgebied op fees-

telijke wijze officieel in gebruik genomen door 

wethouder Christa Kuiper. De bijeenkomst 

vindt plaats van 15.00 tot 16.00 uur op het 

noordelijke deel van het Roemer Visscherplein. 

U bent van harte uitgenodigd bij deze bijeen-

komst aanwezig te zijn.

Vergadering gemeenteraad
De gemeenteraad van Heemstede houdt een openbare vergadering op 18 december a.s. 
om 20.00 uur in het gemeentehuis. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Op de agenda:

• Defi nitief Ontwerp Herinrichting Binnenweg (bespreekpunt)

• Aanpak discussie Toekomstverkenning 2030 (hamerpunt)

• Bestuurlijke boete (hamerpunt)

• Controleprotocol accountantscontrole jaarrekening 2008 gemeente Heemstede (hamerpunt)

• Belastingverordeningen 2009 (hamerpunt)

• Evaluatie stedenbanden (hamerpunt)

• Deelname experiment Stemmen in een willekeurig stemlokaal (hamerpunt)

Kijk op www.heemstede.nl voor de volledige agenda en gerelateerde raadsstukken. 

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

raadsgriffier@heemsrede.nl.

Bestemmingsplan
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Zoekt u een vrijwilligersbaan of klus? 

Heeft uw organisatie vacatures voor 

vrijwilli gers? Heeft u vragen over arbeids-

voorwaarden, rechten en plichten? Of 

zoekt u een goede cursus/work shop voor 

uw vrijwilliger(s)? Dan kunt u terecht bij het 

steunpunt Vrijwilligerswerk Heemstede!

p/a Casca-de Luifel - Herenweg 96 - 

Postbus 578 - 2100 AN Heemstede. 

Spreekuur op afspraak, telefonisch 

bereikbaar ma. t/m do. van 09.00 tot 

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

informatiezuil (dagelijks tijdens openings-

tijden van de Luifel)

E-mail: 

steunpuntvrijwilligerswerk@casca.nl 

Website: 

www.vrijwilligerswerkheemstede.nl

Heemstede heeft nu één centraal meldpunt voor het melden 
van gevaar en schade op straat en van bijvoorbeeld van-
dalisme 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 

openingstijden 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

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 beroepschrift moet zo mogelijk een afschrift van het besluit waarop het geschil betrekking heeft, 
worden overlegd.
 
Ter inzage
Stukken liggen gedurende openingstijden ter inzage in de het raadhuis, Raadhuisplein 1. De stukken zijn 
tevens in te zien in de gemeentelijke openbare bibliotheek (Julianaplein 1). 

Het aanwijzen van een parkeerplaats nabij 

de fl at Provinciënlaan 56 als gereserveerde 

 gehandicaptenparkeerplaats ten behoeve 

van de bewoonster. (verzonden 3 decem-

ber 2008).

Het besluit ligt vanaf 11 december 2008 

zes weken ter inzage. U kunt hiertegen be-

zwaar maken. Door het indienen van een 

bezwaar wordt dit besluit niet opgeschort. 

Bij een  spoedeisend belang kan degene 

die een bezwaarschrift heeft ingediend een 

voorlopige voorziening vragen aan de pre-

sident van de rechtbank, sector bestuurs-

recht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. 

Bij het indienen van een verzoek om voor-

lopige voorziening moeten  griffierechten 

worden betaald. 

Verkeersbesluit

Op donderdag 11 december gaat de ge-

meente in samenwerking met de politie 

fi etswrakken 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 verbo-

den om fi etsen of bromfi etsen, die rijtech-

nisch in onvoldoende staat van onderhoud 

en in verwaarloosde toestand verkeren, op 

de weg te laten staan. Verwijderde fi ets-

wrakken 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-

nummer (023) 548 58 68.

Verwijdering fi etswrakken

Kapvergunningen
Er is een kapvergunning verleend voor:

Het kappen van 35 diverse bomen op het 

perceel van Herenweg 2 en 2 B, 

kadastraal bekend gemeente Heemstede, 

sectie C. nr. 05054 en sectie C. nr. 04268, 

in  verband met het herstellen van de histori-

sche zichtas tussen de Hartekamp en de 

voormalige theekoepel op de Overplaats. 

Aan de vergunning is het volgende bijzondere 

voorschrift verbonden:

De vergunning is pas van kracht met ingang 

van de dag na de dag waarop de bezwaar-

termijn afl oopt. Indien gedurende de bezwaar-

termijn een verzoek om voor-lopige voorziening 

is  gedaan, wordt de vergunning niet van kracht 

voordat op dat verzoek is beslist.

Verzonden 10-12-2008.

Het besluit en de bijbehorende stukken 

liggen vanaf 10 december 2008 gedurende

6 weken ter inzage in het raadhuis aan het 

Raadhuisplein 1. U kunt tegen dit besluit

bezwaar maken. 


