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Onze methode werkt!
Bel 023 547 44 19 voor een

GRATIS figuuranalyse.

Geopend van
16.00-22.00 uur
Dinsdag gesloten

Kerst Afternoon Tea
Het Oude Slot /

De Theeschenkerij
10 t/m 24 december 

e27.50 p.p.
www.oudeslot.nl

023-5470496

S E L E C T
WINDOWS

Tel. 023 538 22 77

ALLES VOOR EEN
BETERE WONING!
WWW.VANdERVLuGT.NL

Hardlooptraining 
en 

begeleiding

info: 
www.okay4run.nl

Schilderij van Heemstedenaar Johan Brouwer 
geschonken aan Bibliotheek

Johan Gerard Brouwer (Sneek, 
1914) legde zijn herinneringen 
tijdens de mobilisatie vast in het 
boek ‘Heemstede 1940-1945; 
een gemeente in bezettings-
tijd’. In 1962 vestigde de verze-
keringsagent zich in Heemstede. 
Brouwer was tot op hoge leeftijd 
creatief als entertainer. Zo kreeg 
hij op 72-jarige leeftijd een ‘One 
Man Show’ in Amsterdam. Ook 
trad de markante Heemstede-
naar meer dan tien jaar op in het 
minitheater van Boekhandel Wil-
la Reinke in Haarlem en diver-
se malen voor radio en televisie. 
Onder meer was hij te zien bij 
Man Bijt Hond. Vanaf het begin 
in 1975 presenteerde hij zich bij 
de jaarlijkse poëzieavonden ‘Ver-
borgen dichters in Heemstede’ 

in Bibliotheek Heemstede. Johan 
Brouwer gaf in eigen beheer een 
tiental dichtbundels uit, zoals 
‘Straatbeelden’, ‘Meditaties’, ‘Le-
vensbeelden’, en ‘Dorpspompge-
dichten’. Veel daaruit publiceer-
de de Heemsteder; altijd zeer ge-
waardeerd. 
Kunstenares An Luthart vervaar-
digde in 2003 een portret van 
de plaatselijke bekendheid, een 
schilderij in olieverf op doek. De 
kunstenares volgde een respec-
tabel aantal cursussen in teke-
nen, schilderen en model- en 
portrettekenen, onder andere bij 
Kreater en Jong Haarlem Vooruit. 
Erkenning voor haar werk kreeg 
Luthart door presentaties op 
grote Nederlandse kunstbeur-
zen (ITAF, Primavera, Art Laren) 

en ook door aankopen van haar 
schilderijen door Stichting Beel-
dende Kunst Friesland en door 
de gemeente Heemstede.
Kijk voor meer informatie op 
de website van de Bibliotheek 
Haarlem en omstreken www.
sbhaarlem.nl, op de website 
van An Luthart www.anluthart.
nl of op de website van Galerie 
Beeldkracht www.beeldkracht.
com.
Bibliotheek Heemstede, Juliana-
plein 1 te Heemstede.

Heemstede - Het schilderij ‘Vijf voor twaalf’ met daarop de 
beeltenis van bekend Heemstedenaar Johan Brouwer (1914-
2007) wordt door beeldend kunstenaar An Luthart aan de bi-
bliotheek geschonken. An maakte het portret van Johan Brou-
wer in 2003. Velen zullen Johan herinneren als dichter en per-
former èn als vaste medewerker van ‘de Heemsteder’. De over-
handiging vindt plaats op donderdag 23 december, half vier in 
de middag. Johan overleed op maandag 10 december 2007. 

 

v.d. Geest keurslager
Raadhuisstraat 94
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Heemstede - Het Nationaal MS 
Fonds heeft met 8 collectanten 
het mooie bedrag van 1.952 euro 
in Heemstede opgehaald tijdens 

de collecteweek in november. 
Wilt u collectant worden? Bel het 
MS Fonds, tel. 010-5919839 of 
via www.msfonds.nl

All about Christmas in Heemstede!
Heemstede – Wat een sfeer was er afgelopen zondag in het centrum van Heemstede. Kerstsfeer 
welteverstaan! De jaarlijkse Kerstmarkt bleek weer een schot in de roos. Tal van kraampjes, war-
me wijn, lekkere hapjes, muziek hier en daar, leuke kinderactiviteiten... Waar is de kerstmarkt zó van 
alle markten thuis als in Heemstede? Geniet elders in deze Heemsteder nog even na van foto’s die 
Ton van den Brink maakte. De Heemsteder presenteert volgende week (22 december) een over- 
volle, mooie en gezellige Kerstkrant met onder meer alle kerstwensen van ondernemers en vereni-
gingen, kerstgedichten en een kerstpuzzel.

Opbrengst collecte Multiple Sclerose

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR 
ActIEvE EN sERIEuZE

0251-674433
www.verspreidnet.nl

BEZORGERs

Info:
Martin van Ooijen

vOOR WIJKEN IN 
hEEMstEdE EN
BENNEBROEK

ALTIJD GOEDE VERDIENSTE!
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. Uw 
ingezonden brief dient echter 
ondertekend te zijn met naam 
en adres, telefoon of e-mail-
adres. De redactie behoudt het 
recht brieven in te korten of te 
weigeren.

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

WWW.HEEmsTEDEr.nl

van 1930
P2: Bijzonder Heemsteeds Nieuws

(redactie@heemsteder.nl)

VAC Heemstede zoekt nieuwe leden
Heemstede - De VAC Heemste-
de is een door de gemeente in-
gestelde adviescommissie voor 
de woningbouw, onderdeel van 
een in Utrecht gevestigde lan-
delijke organisatie. De commis-
sie heeft als taak het beoordelen 
van bouwplannen en vervolgens 
advies uitbrengen aan de ge-
meente, woningbouwcorpora-
ties, projectontwikkelaars en ar-
chitecten met betrekking tot de 
gebruikskwaliteit van de te bou-
wen projecten en de omgeving; 
het uiteindelijk doel is het ver-
hogen van de gebruikskwaliteit. 

De  belangen van de (woon)con-
sument zijn hierbij het uitgangs-
punt. De toetsing en de daaruit 
voortvloeiende adviezen zijn vrij-
blijvend en kosteloos.
Dit werk wordt gedaan door vrij-
willigers, die ter bevordering van 
hun deskundigheid cursussen 
volgen waarin het beoordelen 
van bouwtekeningen, het bouw-
besluit en alle facetten van bou-
wen behandeld worden. Deze 
kennis zorgt ervoor dat de VAC 
een met argumenten onder-
bouwd advies kan geven.
In 2011 viert de landelijke VAC 

organisatie haar 65-jarig ju-
bi-leum, waaruit blijkt dat de 
regionale VAC adviescommis-
sies al heel wat jaren aan de 
weg timmeren.  Ook vandaag de 
dag nog levert VAC Heemstede 
een nuttige bijdrage aan de ver-
betering van de gebruikskwali-
teit van woningen. VAC Heem-
stede zoekt nieuwe leden om de 
commissie te versterken, nu de 
penningmeester en de secreta-
ris na jarenlang lidmaatschap de 
commissie gaan verlaten. Als u 
geïnteresseerd bent, kunt u kunt 
contact opnemen met mevrouw 
M. de Haan, tel. 023-5479596 
(na 19.00 uur).

Mogelijk verplaatsing naar Haven?

De bibliotheek moet het 
met minder geld doen
Heemstede - De Heemsteedse 
bibliotheek maakt onderdeel uit 
van de Stadsbibliotheek Haar-
lem. Betaalde Heemstede tot 
2008 alle kosten direct aan de 
bibliotheek, nu ontvangt Haar-
lem een vergoeding voor de ex-
ploitatie van de Heemsteedse 
vestiging.
Gedwongen door financiële om-
standigheden ontkomt ook de 
bibliotheek niet aan bezuinigin-
gen.
Het college stelt de raad voor in 
te stemmen met een verlaging 
van de bijdrage van Heemstede 
in 2011 van 20.000 euro oplo-
pend tot en met 2014 tot 50.000 

euro per jaar. Uiteindelijk zal de 
bibliotheek in 2014 ongeveer 
8 % moet bezuinigen ten opzich-
te van 2011.
Uit het schrijven van het college 
aan de gemeenteraad blijkt dat 
de consequenties nogal meeval-
len. Meest in het oogspringend 
is het feit dat de openingstijden 
zo worden aangepast dat de bi-
bliotheek nog maar 34 uur per 
week open is (momenteel 39 
uur).
Het aanbod van boeken zal af-
nemen met 13% in 2014. De ver-
huur van DVD’s zal worden ge-
staakt en er wordt geen inspan-
ningen meer gedaan om de ont-

moetingsruimte te verbeteren.
Aan de inkomstenkant wordt er 
gerekend op een toename van 
de commerciële verhuur van de 
educatieve ruimte. Ten slotte 
worden de kosten van het plus-
aanbod voor de basisscholen af-
geschaft.
In het nog te ontwerpen plan 
voor de bebouwing in en rond de 
haven wordt er rekening gehou-
den met een eventuele verplaat-
sing van de bibliotheek naar dat 
gebied.
Dit laatste blijkt uit een voorlopig 
plan voor dat gebied dat kort ge-
leden werd gepresenteerd.
Eric van Westerloo

Zout
op de bon?

Er is pas een buurtschouw ge-
weest in de Geleerdenwijk. 
Prima zaak. Een aantal gebre-
ken is keurig opgelost.
Hebben we, de bewoners, dan 
nog wat op te merken?

Nou en of! De directe 
schoolomgeving van De Eve-
naar en De Ark en bijbehoren-
de speelplekken vragen om 
ongelukken. Spekglad, opge-
vroren sneeuw, gevaarlijk om 
overheen te lopen. En dat met 
zoveel spelende kinderen van 
school en naschoolse opvang 
plus een redelijke vergrijzing. 
Ouderen, maar ook jonger 
dan 65, die even een bood-
schap moeten doen bij de 
Spar wagen zich letterlijk op 
glad ijs. Velen laten dat wel uit 
hun hoofd en maken gebruik 
van de telefoon en laten het 
personeel de boodschap-
pen bezorgen. Zitten noodge-
dwongen wel al dagen achter 
hun geraniums en kerstster-
ren.
Degenen die forenzen en naar 
het station moeten, hebben 
ook een hele onderneming 
aan om het bruggetje over de 
Leidsevaart te bereiken. Vroe-
ger stond daar nog een zand- 
of zoutkist om de brug mee 
te bestrooien, weg dus, waar-
om? De wegen zijn nu redelijk 
sneeuw- en ijsvrij, wellicht tijd 
en ruimte voor voetpaden en 
fietspaden? 

Moet de gemeente dan maar 
overal voor zorgen? Nee, de 
bewoners mogen deels ook 
de hand in eigen boezem 
steken. Het jammerlijke ech-
ter is dat zij die hun burger-
zin daadwerkelijk uitvoerden 
nu een sneeuwvrije maar wel 
spekgladde glijbaan voor de 
deur hebben. Daar moet je 
dus weer zand of zout voor 
hebben. Na ettelijke pakken 
Jozo te hebben uitgestrooid 
word je als goedwillende er 
wel moedeloos van. En dat 
met stijgende zorgkosten 
(gebroken ledematen) en niet 
te vergeten dito ‘kostenneu-
trale’ afvalstoffenheffing. 

Wie of wat echter is hiervoor 
aansprakelijk? Ik zou zeggen, 
wethouder kom eens uit dat 
verrukkelijke pluche en begin 
eens.

Fred Belt
Huizingalaan 26
2105 SK Heemstede

INGEZONDEN

Een infrastructurele misser, 
geen ontsluiting voor de
Houthof nieuwbouwplannen!
Na een lange periode van over-
last ligt het kruispunt bij de Wes-
telijke Randweg en de Wagen-
weg er  weer strak bij! 
Je zou denken, prima actie, 
maar...  de gemeente Haarlem 
heeft op dit punt nieuwbouw-
plannen (Houthof gebouw) en 
wat zou het fantastisch zijn ge-
weest, als de stedenbouwkundi-
gen en ook de Haarlemse poli-
tiek eens iets verder hadden ge-
keken dan de spreekwoordelijke 
eigen neus lang is. 
Gemeente Haarlem:  Waarom is 
er op deze kruising geen roton-
de aangelegd met ook een aan-
sluiting naar de Claus Sluiter-
weg? Een ultieme gemiste kans 
om infrastructuurverbetering en 

nieuwbouwplannen te combine-
ren. Nee, nu ligt er nieuwe weg 
en als de bouwplannen door-
gaan wordt het verkeer naar de 
achterliggende wijken ‘geloodst’.  
De Heemsteedse bewoners van 
de prachtige wijk achter het 
Houthof gebouw nemen dit de 
gemeente Haarlem zeker niet in 
dank af. De gemeente Heemste-
de zal met verkeersmaatregelen 
moeten komen in de achterlig-
gende wijk om de toenemen-
de overlast en gevolgen van de 
Haarlemse expansie en bouw-
drift aan de Westelijke Randweg 
te beteugelen. 
De politiek in de regio praat wel 
over de noodzaak om eerst de 
infrastructuur te verzorgen voor-

dat er verdere nieuwbouwplan-
nen worden ontwikkeld. Maar 
deze misser is wederom een be-
wijs, dat de politiek in zijn daad-
werkelijke besluitvorming nog 
ver afstaat van de invulling van 
allerlei verkiezingsbeloften.
De VVD in Heemstede is van 
mening, dat als de nieuwbouw-
plannen bij de Houthof door-
gaan, dit alleen maar kan, als de 
rotonde om de verkeersoverlast 
van de achterliggende wijken te 
beperken tegelijkertijd of eerder 
wordt aangelegd.
VVD Heemstede, fractievoor-
zitter Cees Leenders.

INGEZONDEN
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25 Jaar bal-dadig bij HBC Tennis 
Tineke van Assema koninklijk!
Heemstede - Tussen de feest-
vierders stond burgemees-
ter Marianne Heeremans met 
ambtsketen en dat betekent 
meestal iets officieels. Zaterdag-
middag tegen vijf uur stroomde 
de HBC Tennis kantine aan de 
Ringvaart vol, want de club vier-
de haar 25-jarig jubileum. Met 
een welkom van voorzitter Ni-
co Geels, trots op zijn vrijwilli-
gers die het fenomeen HBC Ten-
nis met z’n allen runnen met de 
handen uit de mouwen. Zon-
der betaalde krachten, wel met 
verplichte bardiensten die in-
derdaad door iedereen met een 
lach gedraaid worden. Na 25 jaar 
een applaus dus van alle vrijwil-
ligers voor alle vrijwilligers. Een  
speech van Wim van Galen die 
het jubileumboek presenteer-
de.  Hij had met een team re-
dacteuren en fotografen een ge-
denkwaardig boek gemaakt en 
bood de burgemeester het eer-
ste exemplaar aan. Inmiddels te 
koop bij Boekhandel Blokker en 
de Pijp. Heel ad rem ging  Ma-
rianne Heeremans in op de titel 
van het boek ‘Baldadig en barac-
tief’, waarbij dat baldadige sloeg 
op het tennis en  je de bardien-

sten altijd nog kan blijven draai-
en als het tennis niet meer gaat. 
Alle lof voor een club die zo snel 
groeide en met zoveel vrijwilli-
gers werkt en daar zoveel soci-
aal plezier aan beleeft.  
Eén bijzondere vrijwilliger is 
Tineke van Assema, Heeremans 
richtte zich speciaal op haar. 
Tineke van Assema heeft zich 
al vanaf 1970 bestuurlijk inge-
zet voor de tennisvereniging,  
nu HBC, toen nog actief op het 
tennispark in het Groenendaal-
se bos. De fusie in 1985 met de 
andere vereniging die daar ook 
speelde, leidde tot de Tennisver-
eniging Merlenhove. Na deze 
fusie was zij een van de mede-
initiatiefnemers om op een an-
dere plaats verder te gaan als 
Tennisvereniging HBC.

Tineke van Assema was van 
1970 tot 1979 bestuurslid, van 
1979 tot 1981 penningmeester, 
van 1982 tot 1983 vice-voorzit-
ter en van 1982 tot nu voorzit-
ter van de Technische Commis-
sie. In de jaren 70 zorgde zij ze-
ven jaar lang voor de versprei-
ding van het clubblad ‘Graveling’. 
Als voorzitter van de Techni-

sche Commissie is mevrouw Van 
Assema verantwoordelijk voor 
de organisatie van diverse toer-
nooien, competities en opleidin-
gen voor toernooileiders en ver-
enigingcompetitieleiders. Ze on-
derhoudt ook de contacten met 
de landelijke tennisbond, de 
KNLTB, over alle zaken die raak-
vlakken hebben met regelgeving 
rond de organisatie van toer-
nooien en de competitie. 

Ook is ze lid van de commissie 
die jaarlijks de clubkampioen-
schappen voor senioren op het 
park organiseert. Daar gaat veel 
voorbereidingstijd in zitten, tij-
dens het toernooi zijn de com-
missieleden elke avond aanwe-
zig. Verder is zij medeorgani-
sator van de jaarlijkse vrijwilli-
gersdag en in het dagelijkse le-
ven een gewaardeerd apothe-
kersassistente. Voor deze acti-
viteiten is zij benoemd tot Lid in 
de Orde van Oranje Nassau. Ze 
had met stijgende verbazing ge-
luisterd naar  de burgemeester, 
net als de volle kantine met nog 
vollere feesttent die denderde 
van het applaus voor Tineke. 
Ton van den Brink

Haarlemmermeer

Conditietraining op muziek
Regio - In een ontspannen 
sfeer, gestimuleerd door het 
ritme van de muziek, werken 
aan uw conditie en de ver-
schillende spiergroepen ver-
sterken! Dat kan op dinsdag-
avond om 20.00 uur in de gym-
zaal van Het Braambos - Wad-
denweg 83 en/ of op donder-
dagavond om 20.30 uur in de 

gymzaal van Sparresholm, 
Sparresholm 175 (aan de 
IJweg) te Hoofddorp. De nieu-
we periode van 13 weken gaat 
op dinsdag 4 januari of op 
donderdag 6 januari 2011 van 
start. Kosten: 65 euro.
Voor aanmelding en/ of infor-
matie: Sandra Bezuijen,
www.gzengb.nl , 06-55363510.

Heemstede - De winnaars van 
de maand november voor een 
heerlijke high tea in het Amster-
damse Amstelhotel zijn Thea en 
Yvonne van der Hulst uit Haar-
lem. Zij gaan ‘op chique’ smake-
lijk genieten van thee met uiter-
aard diverse heerlijkheden erbij 

in het beroemde hotel in Amster-
dam centrum. Wie weet zien ze 
daar ook nog bekende sterren, 
aangezien die vaak kiezen voor 
het vermaarde hotel wanneer ze 
in ons land vertoeven.
Deze high tea voor twee is ook 
nu weer beschikbaar gesteld 

door bakkerij Bertram Heemste-
de. De actie is een doorslaand 
succes. Met de spaarkaart van 
de gezellige Binnenwegbakker 
kan elke maand kans worden 
gemaakt op een high tea. Deze 
keer zijn dus Thea en Yvonne de 
gelukkigen!

Winnaars high tea Amstelhotel Amsterdam

Vrijwilligerswerk Vacature Top 3
Heemstede - Steunpunt Vrijwil-
ligerswerk Heemstede publiceert 
haar vacature Top 3. Staat er een 
leuke functie voor u bij, neem 
dan contact op met één van de 
medewerkers van het Steunpunt 
Vrijwilligerswerk Heemstede.
We zijn bereikbaar van dins-
dag t/m donderdag tussen 9.00-
12.00 uur: tel. 023 – 5483824. Op 
onze website www.vrijwilligers-
werkheemstede.nl kunt u nog 
veel meer leuke vacatures vin-
den!

Vrijwilliger Evenementen
Voor een organisatie die zich in-
zet voor kwetsbare kinderen in 
ontwikkelingslanden zoeken wij 
een vrijwilliger die zich wil be-
zighouden met de voorbereiding 
en uitvoering van diverse activi-
teiten tijdens evenementen. Tot 
de taken behoren o.a. het mee-
denken met de organisatie voor-
afgaand aan het evenement, 
zorgen dat de materialen op de 
plaats van bestemming zijn, het 
bemannen van een stand en 
informatieverstrekking aan be-
zoekers.

Vrijwilliger met passie voor
koken
Gezellig kokkerellen en heer-
lijk smullen. Kookt u graag voor 
anderen dan kunt u als vrijwilli-
ger samen met een activiteiten-
begeleidster een heerlijke maal-
tijd bereiden voor een groep de-
menterende bewoners. Zowel in 
de middag- als avonduren willen 
de bewoners genieten van uw 
kookkunsten.

Vrijwilligers met Bestuurlijk
hart voor computers
Computers zijn in deze tijd niet 
meer weg te denken. Zowel 
jongeren als senioren werken 
ermee. Voor senioren worden 
er door heel wat organisaties 
computercursussen aangebo-
den. Voor één van deze organi-
saties zijn wij op zoek naar Be-
stuursleden die hart hebben voor 
computers en graag een steentje 
willen bijdragen aan de uitbrei-
ding van diverse activiteiten.

Het Steunpunt Vrijwilligerswerk 
is tijdens de kerstvakantie ge-
sloten.
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Blizzard ski’s gewonnen bij Difura Ski
Heemstede - De blits maken 
met Blizzard ski’s, dat kunnen 
Nout van der Spruijt en Anouk 
Dubbeldam. Zij wonnen de 
kleurplatenwedstrijd van Difu-
ra T&Ski. De Heemsteedse Nout, 
net zes jaar, skiet al vanaf zijn 
derde jaar en “dendert” al van de 
Jungfrau, de grootste berg van 
Duitsland, die uitloopt in het Oos-
tenrijkse Erhwald, waar zijn ou-
ders dit jaar weer naar toegaan. 
Zijn ouders waren onlangs in de 
winkel van Difura om een ca-
deautje uit te zoeken. Nout vroeg 
een kleurplaat want hij vond die 
getekende ski-jochies zo leuk. 
Niet wetend dat dit zijn eer-
ste echte ski’s zou opleveren en 
dan nog wel van Blizzard! Anouk 
komt uit Assendelft, is al elf jaar 

en skiet vijf jaar. Zij heeft al in-
ternationale ervaring in skiplaat-
sen als Westendorf, Brixem in 
Thale en in het Reuzengeberg-
te in Tsjechië. Zij kwam met haar 
ouders naar de Difura T&Ski om 
er een jas te kopen, slaagde naar 
volle tevredenheid en ze nam 
een kleurplaat mee om thuis 
te kleuren. Met de kerst maakt 
Anouk de blits met Blizzard  in 
Westendorf.
Vrolijke gezichten van het ver-
koopteam van Difura T&Ski 
toen ze zagen dat de Blizzard 
kinderski`s zo goed terechtkwa-
men. Willem Versluis, directeur 
van Blizzard Nederland, over-
handigde de ski`s persoonlijk. 
Hij stelde de bindingen vast 
voorlopig even vast. Het ech-

te afstellen op gewicht en leng-
te gebeurt wat later op de ski-
schoenen zelf.
Difura T&Ski is inmiddels een 
vertrouwd adres op de Binnen-
weg 75 in Heemstede voor ten-
nis en ski-sportkleding, een rui-
me collectie outdoor en sport-
kleding voor mannen, vrouwen 
en kinderen van de merken Ten-
son, Killtec, Falcon, Ice Peak, 
SOS, Chamonix, G.I.G.A-DX en 
Jack Wolfskin . Daarbij verkopen 
zij ook vogelhuisjes, zonnebrand, 
zonnebrillen, golftassen, wave-
boards en diverse sport en spel 
artikelen.
U kunt de Difura T&Ski  vinden 
aan de Binnenweg 75 te Heem-
stede.
Ton van den Brink

Directeur Blizzard Willem Versluis Nederland met Nout en Anouk.

16e Plaats voor Heemstedenaar Geels
Kandidatenlijst PvdA Provinciale Staten vastgesteld
Heemstede - De lijst van de 
PvdA voor de Provinciale Staten 
verkiezingen op 2 maart 2011 in 
Noord-Holland is op de gewes-
telijke vergadering van zaterdag 
11 december jl. vastgesteld. De 
lijst wordt aangevoerd door een 
team van vijf kandidaten.
Als lijsttrekker is unaniem 

Tjeerd Talsma gekozen, de hui-
dige fractievoorzitter. Op num-
mer twee staat de zittend Ge-
deputeerde Sascha Baggerman. 
Elvira Sweet, voormalig voorzit-
ter van het stadsdeel Zuidoost 
in Amsterdam staat op de der-
de plaats. De vierde plaats wordt 
bezet door Xander den Uyl, tot 

voor kort bondssecretaris van 
de ABVA/KABO. Op nummer 16 
is Eric Geels uit Heemstede ge-
plaatst.

Het verkiezingsprogramma en 
de volledige lijst met kandidaten 
vindt u op:
www. noordholland.pvda.nl 

Haarlemmermeer

Sportief wandelen 
Haarlemmermeerste Bos

Regio - Gezond, lekker bewe-
gen en gezellig met elkaar in 
een flink tempo een uur wan-
delen. Dat kan op zaterdag-
ochtend in het Haarlemmer-
meerse Bos. De nieuwe perio-
de van 12 weken start op za-

terdag 8 januari 2011 en de 
aanvang is om 9.00 uur.  Kos-
ten: 45 euro.

Voor aanmelding en/ of infor-
matie: Sandra Bezuijen,
www.gzengb.nl, 06-55363510.

Het Oude Slot Heemstede:
Uw huis voor één dag

Heemstede - Viert u binnenkort uw meerjarige huwelijksdag, ver-
jaardag of familiefeest? Dan bent u eigenlijk op zoek naar een groot 
huis! Dat ‘huis’ kan heel goed Het Oude Slot zijn!  De parkeerwacht 
zal uw gasten welkom heten. Zij maken hun entree over de met kaar-
senpotten verlichte monumentale brug. Het Oude Slot is  sfeervol in-
gericht met fraai gedekte tafels of zelf een dansvloer. Uw gasten zul-
len zich welkom en verwend voelen. Alles is gereed voor een onver-
getelijke dag, middag of avond…. Naar uw komst wordt uitgekeken! 

Christmas Afternoon Tea in de Theeschenkerij
De Theeschenkerij van het Oude Slot te Heemstede nodigt u uit 
van 10 tot en met 24 december voor een speciale Christmas After-
noon Tea voor de prijs van 27,50 euro per persoon.Reserveer nu voor 
deze heerlijke winterse gezelligheid! Telefoon: 023-547 0496 of 
e-mail naar: info@postverkadegroep.nl.
Kijk ook eens op de website: www.oudeslot.nl 

Dichtstorten is een open 
podium voor dichttalent. Wilt 
u ook een eigen gedicht in 
de Heemsteder publiceren, 
dan kunt u dit e-mailen naar 
dichtstorten@yahoo.com. 
Per post kan ook: de Heem-
steder, Visserstraat 10, 1431 
GJ Aalsmeer. Inzendingen 
van foto´s kunnen niet wor-
den geplaatst.

Winter
Een witte deken

Van flink formaat
Ligt uitgespreid
In onze straat

Geen enkele voetstap
Heeft het betreden

De nacht is nog
Te kort geleden

Smetteloos uitgestrekt
In eindeloze rust

Heeft het wintertapijt
De aarde gekust…

Ria Hauwert-Kroon

Dichtstorten

Kerstzangdienst 
Hervormde 
Gemeente 

Bennebroek
Bennebroek – Zondag 19 de-
cember is er om 10  uur dienst 
met ds. W.M. Schinkelshoek en 
om 15 uur staat de Kerstzang-
dienst op het programma.

Cursus 
 Vroege 
Vlaamse 

schilderkunst
Heemstede - De Vlaam-
se schilderkunst is be-
roemd geworden vanwege 
de prachtige realistische de-
tails. 
Jan van Eyck is de ge-
schiedenis ingegaan als de 
grondlegger van de Vlaam-
se School en als de uitvinder 
van de olieverftechniek. 
De cursus Vroege Vlaamse 
schilderkunst: van Van Eyck 
tot Brueghel geeft een over-
zicht van de middeleeuwse 
schilderkunst, die is gewor-
teld in de traditie van de mi-
niaturen tot en met de boe-
rentaferelen op groot for-
maat van Pieter Brueghel. 
Behalve religieuze voorstel-
lingen laat docente Liselot 
de Jong u indringende por-
tretten en een toenemen-
de aandacht voor het land-
schap als thema zien. 
Er wordt gekeken naar de 
stilistische ontwikkelingen 
die hebben geleid tot het 
ontstaan van de Renaissan-
ce in de schilderkunst van de 
Zuidelijke Nederlanden. De 
belangrijkste kunstcentra in 
de 15de eeuw waren Brug-
ge, Gent en Ieperen. Antwer-
pen domineerde in de 16de 
eeuw zowel in artistiek als 
economisch opzicht.
De cursus Vroege Vlaamse 
schilderkunst: van Van Eyck 
tot Brueghel start op maan-
dag 10 januari van 10.00 tot 
11.45 uur bij Casca in de Lui-
fel, Herenweg 96, Heemste-
de.
Informatie en/of opgeven 
kan bij de receptie van de 
Luifel, telefonisch op werk-
dagen tussen 9.00 en 12.00 
uur: tel. 023-548 38 28-1 of 
via de website:
www.casca.nl. 
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Floaten bij Blitz Wellness

Privé in je eigen Dode Zee
Heemstede –  Als Wubbo Oc-
kels gewichtloos zweven door de 
capsule van de space shuttle of 
als een foetus in de baarmoeder, 
wat is de sensatie van floaten?  
Sinds 1 oktober kan iedereen 
het ondergaan bij Blitz Wellness 
aan de Raadhuisstraat. Geen be-
tere deskundige dan een erva-
ringsdeskundige. Want als glos-
sy-babes van Marie Claire, Red 
en Linda erin duiken, dan kan de 
Heemsteder natuurlijk niet ach-
terblijven, zo vond ook eigenaar 
Leendert Koppenol. Breng niets 
anders mee dan je eventueel 
vermoeide lijf, meldde hij monter. 
Het klinkt mij als muziek in de 

oren. En dat middenin de stress-
volle decembermaand.
Floaten (zweven, dobberen) is 
een betrekkelijke nieuwkomer 
in het wellness spectrum. Naast 
de ontstressende factor heeft 
de sportwereld de gunstige in-
vloed  ontdekt op sportprestaties 
en het  herstel van blessures. Zo 
kan het zijn dat de voetballers 
van Manchester United en de 
Australische zwemploeg regel-
matig liggen te floaten. Wat floa-
ten ook voor ons, gewone ster-
velingen kan betekenen  lezen 
we in de introductiefolder:
‘Wie ooit in de Dode Zee heeft 
gezwommen, heeft het al er-
varen. In zout water blijft je li-
chaam drijven. Heerlijk ont-
spannen en schijnbaar ge-
wichtloos. Met floaten in je 
eigen floatroom gaat het nog 
een stap verder. Daar ben je 
ver weg van de hectiek en ge-

luiden van alle dag. En ervaart 
je optimale ontspanning.’
De gang van het stijlvolle well-
ness centrum leidt naar een van 
de verkleedruimtes, voorzien van 
douche, haardroger, shampoo 
en andere hairstylingsproducten. 
Door een verhoogde deur betre-
den we de eigenlijke floatcabine. 
Geen benauwde capsule, maar 
een ruim vertrek, hoog genoeg 
om in te staan. Dat valt niet te-
gen. Vanuit het plafond verlicht 
een sterrenhemel de ruimte en 
zachte muziek klinkt uit de spea-
kers. Het niveau van het zoute 
water is net hoog genoeg om in 
te drijven.

‘Tijdens het floaten ligt u in 
epsomsalt. In het epsomsalt 
zit magnesium wat een be-
langrijk onderdeel is van het 
lichaam. Magnesium kan tij-
dens het floaten worden op-
genomen via de huid en zal 
het magnesium gehalte ver-
hogen in het lichaam.’
Het epsomzout tintelt licht op 
mijn huid (even wachten met 
ontharen en kleine wondjes 
met vaseline insmeren), maar 
het went snel. De tempera-
tuur van het water is gelijk aan 
de lichaamstemperatuur. Om je 
hoofd te ondersteunen is er een 
opblaasbaar kussentje, dat niet 
echt nodig is, omdat ook het 
hoofd werkelijk blijft drijven als 
een kurk. De muziek verstomt, 
het licht dooft en met gebruik 
van oordoppen  worden alle ex-
terne prikkels zo veel mogelijk 
uitgeschakeld.

‘Gegeven dat je er voor open 
staat, zal je psyche je een 
meer positieve levenshouding 
geven, diepe ontspanning en 
een grotere gemoedsrust.’
Zonet stond je nog twee deuren 
verderop bij de groenteman en 
de slager, maar daar lig je dan, 
behaaglijk warm, dat wel. Nu is 
het de kunst de onvermijdelijke 
boodschappenlijstjes en andere 
to-do zaken uit je hoofd te drij-
ven. Zoals ook bij andere medi-
tatieve vormen van ontspanning 
vergt dat enige oefening. Maar 
na korte tijd luister ik alleen nog 
naar mijn eigen ademhaling en 
ervaar de aangename sensa-
tie van gewichtloosheid. Hoor ik 
daar Marco Borsato zingen (los 
zijn van de zwaartekracht…) en 
David Bowie (Ground control to 
Major Tom)? Na een uurtje klinkt 
er daadwerkelijk een muziekje, 
ten teken dat de floatsessie ten 
einde loopt.
‘Als tijdens het floaten stress 
langzaam uit je lichaam weg-
glijdt, merk je het zelden. 
Vaak voel je je achteraf veel 
scherper en lichter; soms ook 
wat ‘stoned’.
Met een kopje thee, opgefrist en 
grondig ontzout, voel ik me op-
perbest en aangenaam ontspan-
nen. Door de speciale eigen-
schap van het zout voelt de huid 
zacht aan. 
Natuurlijk hangt aan floaten, zo-
als aan alle wellness, een prijs-
kaartje. Maar welbeschouwd 
kun je op simpele wijze en zon-
der enorme tijdsinvestering li-
chaam en geest even op vakan-
tie sturen. Daar komt geen ver-
re reis naar de Dode Zee bij kij-
ken, ons winkelcentrum is ver 
genoeg.
“Zeker iets voor mensen die te-
veel tijd hebben”, merkt mijn 
schoonmoeder op, als ik haar 
vertel over het floaten. Laat ik 
nou denken dat het tegendeel 
waar is. Zakenmensen, huis-
moeders, zwangere vrouwen en 
eigenlijk iedereen die in deze 
haastige tijd leeft, zie ik wel baat 
hebben bij een middagje floaten.
Informatie: Blitz Wellness, Raad-
huisstraat 19-21 of bezoek de 
website: www.blitzwellness.nl.
Mirjam Goossens

Luxe keuken voor senioren (55+)
Heemstede - Wilt u wel eens 
iets anders dan de dagelijkse 
maaltijd? In de cursus Luxe keu-
ken voor senioren (55+) leert u 
van Casca-kok Erna van Garde-
ren de ‘fijnere’ gerechten ma-
ken: net even anders, net even 
lekkerder. Dat kan goed van pas 
komen als u eens een etentje 
geeft. Iedereen die het leuk vindt 
om samen met lekker koken be-

zig te zijn, kan meedoen. U hoeft 
nog geen topkok te zijn. De cur-
sus Luxe keuken voor senio-
ren (55+) start op woensdag 12
januari van 17.00 tot 19.00 uur 
bij Casca in de keuken van de 
Luifel, Herenweg 96, Heemstede. 
Opgeven kan bij  de Luifel, 
op werkdagen tussen 9 en 12 
uur: tel. 023-548 38 28-1 of via 
www.casca.nl.

Oerhollands potje sjoelen
Heemstede - Zondag 12 december jl. deden meer dan 100 
mensen mee aan de sjoelwedstrijd bij Boekhandel Blokker tij-
dens het Kerst-event In Heemstede.
Jong en oud waagden zich aan een oerhollands potje sjoelen.

Om half 5 waren de drie winnaars bekend.
1e prijs: Sylvano van der Horst (129 punten)
2e prijs:  Rob iedekker (127 punten)
3e prijs: Ian van den Broek (126 punten)

Alle deelnemers ontvingen een kerstkaarsje voor de warme 
dagen.

Dis en Design,
de echte cadeauwinkel

Heemstede – Bij Dis en Design aan de Raadhuisstraat 18b kijkt 
u verlekkerd naar alle fraais voor de gedekte tafel. Niet alleen 
krijgt u zin in gezellig en smakelijk tafelen... Ook de artikelen 
zijn zo mooi! U bent van harte welkom om rond te kijken. On-
getwijfeld slaagt u hier voor een prachtig kerstcadeau voor een 
keukenprins(es)!
Tel.: 023-5476097. Kijk alvast even op: www.disendesign.nl

Fietsen op de Binnenweg 
gevaarlijk zonder licht

Al enige tijd inwoner van Heemstede,heb ik de Binnenweg zien 
veranderen van een doorgaande weg met een tram tot de huidige 
prachtige winkelstraat. Zowel als wandelaar, fietser en automobi-
list maak ik hier gebruik van.
Na de herinrichting is er veel gesproken en geschreven over het 
gevaar voor de fietsers en het gedrag van de automobi-
list. Ik zou dit willen omkeren: Het gevaar voor de automobilist 
door ca. 70% van diezelfde fietsers, die in deze donkere dagen 
zonder licht rijden. Wat gebeurt er als een  fietser door een auto is 
aangereden? Enige tijd geleden heeft de politie op  de woensdag-
markt fietsers bekeurd,die fietste op de stoep achter de kramen. 
Op zich terecht, maar is de situatie op de Binnenweg niet veel 
gevaarlijker?
N.J. van der Wind, Wasserij Annalaan 23
2101 PA Heemstede

INGEZONDEN
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Drukke kerstmarkt op
Binnenweg en Raadhuisstraat

Heemstede – Waterig koud, maar toch soms 
een zonnetje die de wangen liet gloeien, de 
kerst markt in WinkelCentrum Heemstede had 
er het mooiste weer van de week bij. Voor de 
organisatie, WinkelCentrum Heemstede, de 
winkeliers van de Binnenweg Raadhuisstraat, 
een hele opluchting, want het was met de 
vele bezoekers  gelijk drukste kerstmarkt 
van de laatste jaren. Een kilometer gezellig-
heid met glühwein van de juwelier Velthoven, 
poffertjes bij de oude dorpspomp, muziek 
van de jeugd van de Harmonie St. Michael, 
show van die balletschatten van Jolein en de 
veelbelovende muzikale jeugd van Hageveld. 
Wintersport voor de kinderen die konden voe-    
 len wat er gebeurt als je op een wiebelende 

snowboard gaat staan, met een rotvaart van 
de hoge sneeuwhelling met je gladde bord-
je naar beneden suist of bij Casca ijspegels 
vangt. Koude bekkies lopen langs de tachtig 
kramen, waar winkeliers hun aanbiedingen 
aanprijzen en hun handen warmen aan vuur-
korven.
Kerstsfeer midden in Heemstede op een ver-
nieuwde  Binnenweg met een mooie vijfster-
ren verlichting. Een heuse kerstmarkt met nu 
al tachtig kramen, vorig jaar nog veertig. De 
voor de kerstmarkt aangewezen organisa-
tor Jasper de Zwart van verhandel Ree is ge-
lukkig met de vele bezoekers, waar daarvoor 
ben je maanden bezig. Was Gerard Wigchert 
van de Zandvoortselaan vroegere al bekend 

om zijn mooie kerststukjes, hij staat al weer 
jaren op de kerstmarkt, hij heeft er zijn vas-
te klanten en  is ieder jaar weer te vroeg “Los”. 
Meer dan honderd mensen sloegen aan het 
sjoelen bij Boekhandel Blokker en de eige-
naar, Arno Koek, bemerkte dat veel kinderen 
voor het eerst sjoelden. Staat dat Oudholland-
se spelletje niet meer thuis?

Voor een gezellige kerstmarkt hoef je 
tegenwoordig dus niet meer ver te gaan. Op 
de vernieuwde Binnenweg met de Raad-
huisstraat kan je de kerstsfeer echt proeven. 
Vooral met die vertederende kerststal van de 
Kinderboerderij.
Ton van den Brink
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WNF Rangers bij
De Oosteinde
Bennebroek – De 
vrijwilligers van het 
W N F-Reg io team 
Meer & Bollenstreek 
en dat van Kennemerland wer-
ken samen met Tuincentrum De 
Oosteinde te Hillegom. Op zon-
dag 19 december gaan Rangers 
van het Wereld Natuur Fonds 
(WNF) kerststukken maken bij 
het tuincentrum op de grens 
Hillegom/Bennebroek. Het bakje 
met kerstgroen en andere kerst 
artikelen worden voor het goe-
de doel door het tuincentrum ter 
beschikking gesteld. Zo maak jij 
je eigen beestachtige kerststuk-
je! Je kunt ook meewerken aan 
deze actie als je geen Ranger 
bent. Het maken van de kerst-
stukken gebeurt zondag tus-
sen 10.00 en 16.00 uur. Met een 
strippenkaart mag je een kerst-
stukje maken, grabbelen (altijd 
prijs!) en schminken! De kos-
ten zijn 4,50 euro voor WNF- 
Rangers en 5,- euro voor niet-

Rangers. De op-
brengst is voor het 
Wereld Natuur Fonds. 
Aanmelden graag met 
gepast geld. Vergeet je 
Rangerpaspoort niet! Er 
zijn ook weer prachtige 
nieuwe pluche knuffels in 
de WNF verkoopkraam. 
Tuincentrum De Oostein-
de, Zandlaan 22, Ben-
nebroek/Hi l legom. 
Meer informatie: 
www.wnf.nl/mee-
renbol lenstreek 
of www.wnf.nl/kennemerland 
onder activiteiten. Wil je meer 
weten, mail dan naar meeren-
bollenstreek@wnfregioteam.
nl, of bel naar tel. 0172-518929 
(na 19.00 uur).

Kerst voor het goede doel 
op ‘De Evenaar’

Heemstede - Dat Kerstmis niet 
alleen een tijd is van lekker eten, 
je mooi aankleden, kadootjes 
onder de Kerstboom.... Maar ook 
een periode van bezinning en 
denken aan anderen, bewijzen 
de kinderen van basisschool de 
Evenaar. In de week voorafgaan-
de aan het traditionele Kerstont-
bijt, waarbij elk kind een feeste-
lijk ontbijt klaarmaakt voor een 
ander kind, worden er in de hal 
van de school sfeervolle Kerst-
optredens verzorgd. De kinde-
ren die zich hiervoor opgege-
ven hebben, mogen op het po-
dium hun mooiste Kerstlied laten 
horen op viool, keyboard, saxo-

foon of blokfluit. Verder wordt er 
ook gedanst op de meest swin-
gende Kerst-songs. Tijdens deze 
optredens zal er geld opgehaald 
worden voor het goede doel. Is 
er in de voorgaande jaren ge-
speeld voor War-Child en KIKA, 
dit jaar wordt er geld opgehaald 
voor het Ronald MC Donald huis.
Op vrijdag 17 december vindt het 
Kerstontbijt plaats. Op het podi-
um is dan plaatsgemaakt voor 
het Evenaar Kerstkoor, een koor 
bestaande uit kinderen en ou-
ders. En als de kinderen in de 
klas smullen van hun ontbijtje, is 
er voor de ouders een kop koffie 
met Kerstbrood in de hal.

Brandveiligheid tijdens de feestdagen
Regio - Kerstmis, met 

z’n allen gezellig bij el-
kaar. Helaas kan brand 
de gezelligheid wreed 

verstoren. Onveilige 
kerstversieringen blijken 
maar al te vaak de oor-
zaak van menig decem-
berbrand. De brandweer 

heeft een aantal nuttige 
tips voor u. 

  Versieringen
Natuurlijk be-
perkt moeilijk 

brandbaar versieringsmateri-
aal de kans op brand. Derge-
lijk versieringsmateriaal is ver-
krijgbaar bij de reguliere handel. 
Vraag hier expliciet om. Bij het 
ophangen van de versieringen 
is het belangrijk dat het materi-
aal niet in aanraking komt met 
verlichting en andere appara-
ten die warm worden. Het ge-
bruik van ‘echt’ dennengroen 
wordt afgeraden. Uitgedroogd 
dennengroen is zeer brandge-
vaarlijk.

Kaarsen
Zet kaarsen in stevige niet-
brandbare houders op een vlak-
ke ondergrond. Brandende kaar-
sen zijn altijd gevaarlijk in de 

nabijheid van huisdieren en klei-
ne kinderen. Plaats kaarsen waar 
u ze kunt zien en niet te dicht 
bij andere brandbare materia-
len zoals gordijnen. Plaats geen 
kaarsen binnen een afstand van 
2 meter van enig deel van de 
kerstboom.

Kerstbomen
Een ‘echte’ kerstboom is erg 
brandbaar. Kies daarom bijvoor-
keur voor een kunststof kerst-
boom van het type kunststof dat 
niet makkelijk brandt. Gebruikt 
u toch een ‘echte’ kerstboom, 
koop dan een verse boom.  Het 
belangrijkste is dat de naalden 
genoeg vocht krijgen. Daarom 
moet de boom altijd in het wa-
ter staan. Omdat bomen zonder 
kluit aan de onderkant van de 
stam al ‘oud hout’ hebben, moet 
u zo’n drie centimeter van de 
stam afzagen voordat u de boom 
in een waterreservoir zet. Zaag 
de stam recht af; het afschuinen 
van de stam om hem beter in de 
houder te laten passen is nade-
lig voor de wateropname. Zorg 
er voor dat er altijd minimaal vijf 
centimeter water in staat. Bij een 
boom met kluit is het belangrijk 
om te weten of de boom in een 
pot is gekweekt. Is dit niet het 

Kerstverhalen in de huiskamer
Heemstede – Drie families in 
Heemstede hebben het initia-
tief genomen bij elk van hen een 
kerstverhaal te presenteren. De 
data die daarvoor zijn uitgeko-
zen zijn maandag 20, dinsdag 21 
en woensdag 22 december.
De avonden duren van 20.00 tot 
21.30 uur. Op maandag 20 de-
cember wordt het kerstverhaal 
voorgelezen bij familie Schut, 
telefoon 023-5477016. Vervol-
gens op dinsdag 21 december 
bij familie Van Dijk, telefoon 023-
5291656 en woensdagavond tot 
slot bij familie Oosting, telefoon 
06-34255892. 
Op alle avonden wordt een bij-
zonder (ver)bindend kerstver-
haal verteld. De avond begint 
met ontvangst van 
koffie en thee en 
daarna begint het 
kerstverhaal. Een 
halfuurtje napraten 
maakt de verbinding 
met de ander nog eens 
groter en misschien zelfs dieper. 

U bent van harte welkom bij de 
mensen waarvan de deur open-
staat voor een bijzonder samen-
zijn. U kunt zich te le-
fonisch aanmel-
den, graag 2 da-
gen van te voren zo-
dat de gastheer/vrouw 
weet hoeveel mensen 
ongeveer aanwezig zul-
len zijn. Het is ook moge-
lijk dat indien u slecht ter 
been bent, u opgehaald 
kunt worden. Ook graag 
dit 2 dagen van te vo-
ren melden zodat u op 
tijd opgehaald kunt 
worden. 

‘De Droomboom’
Kinderkerstfeest 
in de Oude Kerk!
Heemstede - Vrijdag 24 de-
cember is er een kinderkerst-
feest in de Oude Kerk aan het 
Wilhelminaplein Heemstede. 
Het thema is ‘De droomboom’. 
Bij Freek thuis staat er met kerst 
altijd een prachtige kerstboom 
in de kamer. En net als elk jaar 
mag Freek ook een stukje van 
de boom versieren. Wat hij erin 
gaat hangen? Zijn eigen, speci-
ale kerstfiguurtjes…
Kom luisteren naar dit mooie 
kerstverhaal en zing mee met de 
kerstliedjes! 
Het kinderkerstfeest is voor kin-
deren van 4-12 jaar. Het begint 
om 17.30 uur. Na afloop zijn bui-
ten warme chocolademelk & 
gluhwein verkrijgbaar. Voor klei-
ne kinderen is er een crèche. Van 
harte welkom!
Voor meer informatie:
www.kerkpleinheemstede.nl

Kerstoptreden
Zang & Vriendschap

Regio - Het Koninklijk Haarlems Mannenkoor Zang & 
Vriendschap houdt op zaterdagmiddag 18 december een 
kerstoptreden in de grote zaal van het eigen verenigings-
gebouw aan de Jansstraat 74, Haarlem. Er wordt een aan-
tal bekende en enkele minder bekende kerstliederen ten 
gehore gebracht uit binnen- en buitenland. De nadruk ligt 
op samenzang met het publiek en zangplezier. De zan-

geres en zangpedagoge Wieke Ubbels, die voor dit 
optreden het koor dirigeert, zal zelf ook en-

kele liederen vertolken. Het optreden 
is van 16.00-16.30 uur. De toegang 

is gratis. Een mooie gelegen-
heid om ook eens 
het verenigingsge-
bouw van Zang & 
Vriendschap, dat 
dit jaar het 180- 
jarig jublileum viert, 

te bekijken.

geval, dan geldt ook, afzagen en 
in het water zetten.
In een kerstboom hoort natuur-
lijk kerstverlichting. Gebruik al-
leen elektrische verlichting met 
het KEMA-keur. Controleer ieder 
jaar opnieuw de bedrading van 
de elektrische kerstboomverlich-
ting op beschadigingen. Probeer 
de installatie eerst uit door de 
lampjes voor het ophangen korte 
tijd te laten branden. Gaat u weg, 
doe dan de verlichting uit, ook 
als u gaat slapen. Haal altijd de 
stekker uit het stopcontact. Als u 
alleen een lampje losdraait blijft 
de kans op brand bestaan.
Rol kabelhaspels altijd helemaal 
af en leg de kabel zo neer dat 
niemand er over kan struikelen. 
Zet de boom met elektrische ver-
lichting niet te dicht bij de gor-
dijnen.
Zie ook de website www.brand-
weerkennemerland.nl

‘Uitgedroogd dennegroen 
zeer brandgevaarlijk’ 

Luxe verwennerij bij
Hair & Beauty Lounge
Heemstede – Niets zo heer-
lijk als een luxe verwencadeau 
voor Kerst geven... Of ontvan-
gen natuurlijk. Klop eens aan 
bij de sfeervolle Hair & Beauty 
Lounge Heemstede, gevestigd 
aan de Blekersvaartweg 14a. 
Laat je verrassen door de sere-
ne rust die de lounge uitstraalt. 
Informeer vooral naar de moge-
lijkheden van beautybehandelin-
gen. Dat is ècht verwennerij! Het 

vr iendeli j-
ke team van 
Mieke Huls-
bergen vertelt je 
graag de ins en outs voor je 
huid, feestmake-up en –haar of 
een ontspannen massage. Een 
tip-de-luxe: de cadeautip die je 
aan je geliefde kunt geven als 
kerstgeschenk.
Informatie: www.hblheemstede.
nl of 023-5474435.
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Alom gerespecteerd reiziger
Tentoonstelling van 
kunstenaar Jan Makkes
Regio – “Mijn opdracht als kun-
stenaar in deze wereld heb ik 
volbracht. Mijn talent als kun-
stenaar neem ik mee in de eeu-
wigheid, terug naar mijn Schep-
per. Want Hij is het, die mij be-
oordeelt.”  
Woorden van de gepassioneerde 
kunstenaar Jan Makkes, over-
leden in 1999. Hij liet een veel-
zijdige en omvangrijke collectie 
na. Bloeiende boomgaarden, ou-
de dorpjes, kleurrijke landschap-
pen, haventjes, stadsgezichten 
en de door hem zo geliefde bloe-
men. Een deel van deze indruk-
wekkende collectie zal tijdens 
een drietal tentoonstellingen te 
zien zijn in de Museumboerde-
rij Jan Makkes aan de Hofgees-
terweg 22a in Velserbroek. Die 
museumboerderij ademt nog 
steeds de sfeer van Makkes. Aan 
de muren hangen schilderijen 
en foto’s van zijn ontmoetingen 
met de groten der aarde. Mak-

kes was ver buiten onze gren-
zen bijzonder geliefd en werd al-
om gerespecteerd. Zo ging hij in 
zijn bewogen en bevlogen leven 
op audiëntie bij de Paus en had 
hij een indringende ontmoeting 
met onder andere de voormali-
ge president van de Sovjet-Unie, 
Micael Gorbatsjov en ook met 
John F. Kennedy. Makkes hield 
van reizen en haalde hier ook in-
spiratie uit. Hoewel hij ook vaak 
schilderde in zijn geliefde ha-
ven van IJmuiden. Hij vloog naar 
de mooiste streken in de we-
reld om deze vast te leggen op 
het witte doek. Befaamd zijn ook 
de bloemstillevens die Dries van 
Agt ‘fonteinen van kleur’ noem-
de.
‘In kleuren zal hij bij ons blijven’, 
heet dan ook de tijdens de ten-
toonstellingen vertoonde video-
presentatie  over Makkes zijn le-
ven en zijn werken. Tevens is het 
boek ‘Jan Makkes.. .een gedre-

ven kunstenaar’ te koop.
Tentoonstellingen 2010 - 2011:
Kerst: zaterdag 2 december 2010 
tot en met zondag 2 januari 
2011. Pasen: zaterdag 16 april tot 
en met zondag 1 mei 2011.
Hemelvaart/Pinksteren: donder-
dag 2 juni tot en met maandag 
13 juni 2011. Geopend van 11.00 
tot 18.00 uur. Buiten deze expo-
sities alleen op afspraak.
Museumboerderij Jan Makkes, 
Hofgeesterweg 22a te Velser-
broek. Telefoon 023-5376227.

Haarlemmermeer

Sporten/Spel, iets voor u?
Regio - Altijd graag de ver-
schillende sportspelen ge-
daan? Vanaf begin 2011 kunt 
u weer wekelijks komen spor-
ten van 19.00 tot 20.00 uur. 
Het is in de gymzaal van Spar-
resholm, Sparresholm 175 ( 
ingang aan de kant van de 
IJweg) in Hoofddorp. Na een 
gezamenlijk warming-up 
wordt er gesport. De volgende 

sporten komen, onder ande-
re, afwisselend aan de beurt: 
volleybal, badminton, voetbal 
en zaalhockey. De nieuwe pe-
riode van 13 weken gaat op 
donderdag 6 januari 2011 van 
start. Kosten: 65 euro. 

Voor aanmelding en/ of infor-
matie: Sandra Bezuijen,
www.gzengb.nl , 06-55363510.

Paul Kloek.

Cursus boekhouden ZZP
Regio - In een cursus van drie 
dagdelen legt Paul Kloek van 
Adminiles in ‘Jip en Janneke taal’ 
uit hoe een zelfstandige de be-
drijfsboekhouding doet. FNV 
Zelfstandigen/ZBo juicht de cur-
sus toe en neemt hem op in haar 
servicepakket voor 2011. FNV-
leden krijgen daarom 30 euro 
korting. 
Met behulp van praktijkvoor-
beelden wordt uitgelegd welke 
bonnetjes mogen worden afge-
trokken en wat precies bedrijfs-
kosten zijn. Na de cursus kun je 
werken met een simpel boek-
houdprogramma, facturen ma-
ken en je eigen BTW aangif-
te doen. Je krijgt uitleg over de 
aangifte inkomstenbelasting, 
urencriterium en belastingvoor-
delen. Bijkomende voordelen: in-
zicht in je bedrijfsadministratie 
en (aanzienlijke) verlaging van 
de boekhoudkosten doordat je 
de boekhouder werk uit handen 

neemt. Vergoeding door SoZa-
We, UWV Ziektewet en re-inte-
gratiebureaus is soms mogelijk. 
Start cursus: maandagavond 10 
januari in buurtcentrum De Fjord 
in Haarlem. 
Meer info: www.adminiles.nl of 
06-28478291.

Protestantse gemeente Heemstede
Heemstede – Aanstaande zon-
dag 19 december (4e advents-
zondag) in Oude Kerk: 10.00 u. 
gezamenlijke dienst met Benne-
broek, met ds. Jolien Nak-Visser 

en ds. Arie Molendijk, met kin-
derkring en crèche. Kennemer-
duin: 10.30 u. dr. Henk Koetsier, 
m.m.v. Gregoriaans koor. Pink-
sterkerk: geen dienst.

Programmeren theatervoorstellingen 
Heemstede heroverwogen
Heemstede - In Heemstede 
zijn drie verschillende organisa-
ties die zich bezighouden met 
de programmaring van culture-
le voorstellingen. Het Oude Slot, 
Casca en de Oude Kerk ontvan-
gen samen 120.000 euro om te 
zoeken naar de juiste voorstellin-
gen en het contracteren van ge-
zelschappen en overige uitvoe-
rende artiesten. Alle partijen wil-
len het Theater de Luifel behou-
den maar het theater kampt met 
een jaarlijks tekort van 60.000 
euro. Om de samenwerking van 
de drie instellingen te bevor-
deren en hiermee de kosten te 
drukken stelde de gemeente een 
werkgroep podiumkunst Heem-
stede in. Het uitgangspunt was 
om het totale aantal uitvoerin-
gen op minimaal 80 voorstellin-
gen te houden.
De werkgroep denkt hiervoor 
167.000 euro subsidie van de 
gemeente nodig te hebben. De 
toenmalige wethouder Struijf 
gaf de opdracht mee 20.000 
euro te bezuinigen. Op basis van 
de gegevens van de werkgroep 
ging de gemeenteraad in febru-
ari akkoord met een subsidie van 
147.000 euro voor de program-
mering. De gemeenteraad hield 
daarbij de mogelijkheid open om 

tijdens de begroting voor 2011 af 
te wijken van dit bedrag.
Omdat er, ondanks de taakstel-
ling door de wethouder, nog een 
gat in de begroting resteert van 
27.000 euro (147.000 euro in 2011 
tegenover 120.000 euro in 2010) 
werd er aanvullende dekking ge-
vonden.
Binnen het budget van het vrij-
willigerswerk en de bibliotheek 
werd de 27.000 euro wegge-
haald. Rest nog de invulling van 
de bezuiniging van 20.000 euro 
door de stichting zelf. Dit wordt 
o.a. bereikt door de kaartver-
koop centraal te gaan regelen. 
Casca draagt zorg voor de gehe-
le programmering, men wil meer 
vrienden van de Luifel aantrek-
ken en/of de recettes verhogen. 
De gemeenteraad zal alle subsi-
dies in het begin van 2011 herij-
ken waarbij ook de podiumpro-
grammering niet buiten schot zal 
blijven.
Met een lijvig rapport wist de 
werkgroep de gemeenteraad te 
overtuigen dat er niet minder 
maar juist meer geld moet naar 
deze voorziening. Ondanks een 
hechtere samenwerking en het 
samenvoegen van diensten moet 
er toch geld bij. Men rekent met 
een bezettingsgraad van 65% 

voor de oude Kerk, 80% voor de 
Luifel en 85% voor het Oude Slot 
en die moet omhoog.
Wat het effect zal zijn van de 
BTW-verhoging van 6% naar 
19% kan men slechts gissen. 
Zonder afbreuk te doen aan de 
kwaliteiten van de twee freelance 
programmeurs is een bedrag van 
31.000 euro voor de programme-
ring ruim te noemen. Men heeft 
berekend dat de gemiddelde 
kosten van een voorstelling ho-
ger zijn dan de opbrengst. Bij ie-
dere voorstelling meer loopt het 
verlies met 531 euro op. Bij min-
der voostellingen blijven de vaste 
lasten bestaan, waardoor de ge-
middelde kosten per voorstelling 
hoger worden. Daarnaast heeft 
een minder aantal voorstellin-
gen een verschralend effect op 
de voorziening.
Er is nog veel werk aan de win-
kel voor de nieuwe stichting Po-
diumprogrammering Heemstede 
er ligt een mooie uitdaging om 
binnen de afgesproken kaders 
te blijven. Met het ruime aanbod 
aan voorstellingen in de direc-
te omgeving van Heemstede zal 
het bestaansrecht van de Heem-
steedse podia nu moeten wor-
den waargemaakt. 
Eric van Westerloo

Op de foto wethouder Ton Bruggeman (Bloemendaal), zijn echtgenote 
(links) en Jeanne Kuiper van het poppentheater (rechts).

Levendige première Spoekie het Spookje
Regio - Afgelopen zondag 12 
december bij Poppentheater de 
Zilveren Maan te Overveen, heeft 
een volle zaal genoten tijdens de 
première van de nieuwste voor-
stelling ‘Spoekie het Spookje’.
Wethouder Ton Bruggeman van 
gemeente Bloemendaal en zijn 

vrouw Clementine waren ook 
aanwezig. Zij werden door Ham-
pelman, de theaterkabouter van 
het poppentheater, naar voren 
gehaald en kregen een tover-
steentje.
Geroerd door het begeleiden-
de toversteenliedje namen Ton 

Bruggeman en zijn echtgeno-
te het steentje in ontvangst. 
De wethouder heeft vervol-
gens de mooie wens uitgespro-
ken voor het poppentheater dat 
nog vele duizenden kinderen 
van Spoekie het Spookje mo-
gen genieten. Na afloop van de 

voorstelling werd er een glas 
gedronken en geklonken en 
nog even nagepraat. Ton en 
zijn vrouw verzekerden Jean-
ne Kuiper de poppenspeelster 
en maakster van de voorstelling, 
dat ze heel erg hebben genoten. 
Ze moesten lachen om de koddi-
ge boerderijdieren en waren be-
toverd door alles wat er zich in 

de poppenkast had afgespeeld. 
Ook Frans Bakker die alle lied-
jes muzikaal begeleidde kreeg 
complimenten. Spoekie Het 
Spookje is in 2010 nog te zien 
op 19, 21, 22 en 28 december 
bij Poppentheater De Zilveren 
Maan. Landgoed Elswout, Els-
woutlaan 28, 2051 AE te Over-
veen.
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Nieuwjaarswedstrijd op 2 januari
Ook dit jaar weer
ex-internationals bij kon. HFC
Regio - Tradities zijn er om in 
stand gehouden te worden. Zo 
ook de jaarlijkse voetbalwed-
strijd van de Kon. HFC tegen de 
voormalige spelers van het Ne-
derlands elftal. Over traditie ge-
sproken: Al in 1923 werd de eer-
ste wedstrijd gespeeld op 1 ja-
nuari van dat jaar. Op 2 janua-
ri 2011 zal de 78e wedstrijd wor-
den gespeeld tussen de beide 
teams. Ja, u leest het goed de 
wedstrijd vindt plaats op 2 janu-
ari. De voormalige Oranjespelers 
hebben twee jaar geleden laten 
weten dat zij liever op een ande-
re dag dan 1 januari spelen, we-
gens de vele verplichtingen die 
zij al hebben. Steeds meer oud-
gedienden hebben een baan ge-
vonden in het voetbal als trainer, 
manager of bestuurslid waar-
door hun agenda al ruim gevuld 
is met voetbal. Ook zien zij elkaar 
nu veel meer dan in het verleden, 
waar zij vroeger na hun actieve 
carrière hun collega’s nog maar 
zelden zagen. Ondanks het druk-
ke bestaan vinden alle voorma-

lige Oranjespelers het een grote 
eer om de traditie van een wed-
strijd rond Nieuwjaar en tegen de 
oudste voetbalclub van Neder-
land in stand te houden. Er zijn 
ruim 30 uitnodigingen verzonden 
naar ex-internationals. 

Namen
Gerekend wordt op de aanwe-
zigheid van Pierre van Hooijdonk 
en Giovanni van Bronckhorst, 
ook Pieter Huijstra (de huidi-
ge coach van Groningen) pro-
beert te komen. Uiteraard heb-
ben Marco van Basten en Den-
nis Bergkamp een uitnodiging 
ontvangen. Vaste waarden als 
de gebroeders Witschge, Benny 
Wijnstekers, John van den Brom 
en Stanley Menzo kunnen op 
een basisplaats rekenen.
Om deze spelers, die ons jaren-
lang en meestal via de televisie 
hun capaciteiten toonden, kun-
nen op 2 januari in levende lij-
ve worden bewonderd. De gele-
genheid om te genieten van een 
techniek en spelinzicht, waar 

menig amateur slechts met be-
wondering naar zal kijken. Om 
teleurstellingen te voorkomen is 
HFC nu al gestart met de voor-
verkoop van kaartjes voor de 
wedstrijd van 2 januari 2011.

Kaarten
Na een interessant voorprogram-
ma treden de ex-internationals 
om 14.00 uur op in het veld te-
gen HFC, dat het dit jaar zo goed 
doet in de eerste klasse van het 
amateurvoetbal. Voor kaartjes 
in de voorverkoop (met reductie 
op de toegangprijs) kunt u van-
af nu terecht bij Sigarenmaga-
zijn van der Wal, Jan van Goy-
enstraat 4, Ajewe Sport Raad-
huistraat 95, Boekhandel De Pijp 
Raadhuisstraat 30 en Café De Ta-
puit (vanaf 17.00 uur) Wagenweg 
68 (Haarlem). In het clubhuis van 
HFC aan de Emauslaan 2 zijn op 
11 en 18 december en 1 janua-
ri kaartjes te verkrijgen tussen 
10.00 en 14.00. Uiteraard op de 
dag van de wedstrijd aan de kas-
sa’s op het HFC-complex.

Haarlemmermeer

Sporten en afvallen
Regio - Op dinsdag 4 janua-
ri en op donderdag 6 januari in 
het nieuwe jaar gaan in Hoofd-
dorp de cursussen ‘Afvallen’ 
van start. Aan deze cursus, die 
13 weken duurt, gaat een per-
soonlijk intakegesprek vooraf. 
Meer bewegen is de basis van 
deze cursus. Door te bewegen 
voelen we ons beter en ener-
gieker en verbruiken we de 
opgeslagen energie. Er wordt 
gezamenlijk gesport waar-
bij de sfeer ontspannen is. Bij 

aanvang ontvangt u een voe-
dingsadvies en wekelijks 
worden de vorderingen ge-
evalueerd. Zo kunt u op een 
verantwoorde wijze de nodi-
ge kilo’s kwijtraken. De kos-
ten voor de cursus is afhan-
kelijk van de combinatie. Na-
melijk met welke sportie-
ve activiteit(en) u de cursus 
wilt combineren. Voor aanmel-
ding en/ of informatie: Sandra 
Bezuijen, www.gzengb.nl, 
06-55363510.

Het WhoZnextteam van HBC (Sportservice Noord-Holland).

WhoZnextteam bij HBC Tafeltennis
Heemstede - De gemeen-
te Heemstede en Sportservice 
Heemstede-Zandvoort vinden 
het belangrijk om jongeren te 
behouden voor de sportvereni-
gingen. Dit doen zij onder an-
dere via het project WhoZnext. 
Vrijdag 10 december jl is er een 
WhoZnextteam met jongeren van 
start gegaan bij HBC Tafelten-
nis. Binnenkort zal ook roeiver-
eniging Het Spaarne een start-
training krijgen. Jongeren haken 
rond de leeftijd 13-18 jaar vaak 
af bij hun sportvereniging. Ook 
tafeltennisvereniging HBC heeft 
hiermee te maken. Zij raakte in 
korte tijd veel jeugdleden uit de-
ze leeftijdscategorie kwijt. Daar-
om is HBC van start gegaan met 
het WhoZnextproject. 

Starttraining en
ondersteuning 
Vrijdag 10 december kreeg het 
WhoZnextteam een starttraining 
van Hubert Habers van Sportser-
vice Heemstede-Zandvoort. Tij-
dens de starttraining kreeg het 
team uitleg over het WhoZnext-
project. De taken werden ver-

deeld. Er werd een voorzitter, een 
secretaris en een penningmees-
ter gekozen. Anderen hielden 
zich bezig met PR en communi-
catie, sponsoring, en benodigd-
heden. Een leuke verrassing was 
dat alle teamleden een mooie 
WhoZnexttrui ontvingen. Daar-
naast kregen zij 100 euro start-
budget. Daar waar de jongeren 
verwachtten vooral veel te moe-
ten luisteren was het tegenover-
gestelde waar. Het team mocht al 
gelijk aan de slag met het orga-
niseren van hun eerste activiteit! 
Na een korte brainstorm, waar 

vele leuke ideeën uit voort kwa-
men, ging men aan de slag met 
het organiseren van een filma-
vond voor de jeugd van HBC. 

Meer informatie
Bent u geïnteresseerd om net 
als HBC en Het Spaarne ook een 
WhoZnextproject bij uw vereni-
ging op te starten, of wilt u hier 
meer informatie over? Neem dan 
contact op met Hubert Habers 
van Sportservice Heemstede-
Zandvoort via hhabers@sport-
serviceheemstedezandvoort.nl of 
023-5740116.

Met opgeheven
hoofd de A lijn verlaten
A lijn: Jan en Joop Warmerdam konden met een score van 56,25%  
de tweede plaats vasthouden en dat kwam mede door de matige 
prestatie van Theresia v.d. Horst en Matthieu Lommerse (44,58%). 
Dit paar bood op spel 12 klein slem SANS (contract), terwijl bijna ie-
dereen in klein slem harten met een overslag haalde. Zij ging voor 
de slemtrofee. Sans geeft 2 punten en harten maar 1 punt. Hier-
door moesten zij zelfs Agnes Hulsebosch en Tiny Uitendaal voor la-
ten gaan. Agnes speelde met Tine Posthuma en dit ingespeelde paar 
(de kampioenen van BC Adriaan Pauw) behaalde 53,75%, waardoor 
Tine met haar (afwezige) partner Irma v. Roosmalen de volle winst 
in deze serie pakte. Onderaan moest Miep v.d. Raad en haar partner 
minstens 63% halen. Nu speelde Miep met Yvon Tromp en dat is na-
tuurlijk een handicap, het spelen met een andere partner. Het paar 
behaalde de eerste plaats met 61,67% en dat was 1,66% te weinig, 
maar wel een zeer goed resultaat. Met opgeheven hoofd hebben zij 
de A lijn verlaten. De partner van Yvon, Hannie Koek mag blij zijn, 
want dit paar zat op de wip.
B lijn: Kennelijk heeft de grote voorsprong, die Jet en Kees Gilijam-
se hadden niet gezorgd voor het ontspannen spelen. Na afloop had-
den zij geen goed gevoel over de uitslag, maar 52,78% was ruim vol-
doende voor de winst in deze serie. Ali Boeder en Roos v.d. Elst gaan 
samen met Marijke v. Lamoen en Ronald v.d. Holst  de A lijn weer 
onveilig maken. Het laatste paar werd gered door de reglementen. 
Marijke had een keer in de A lijn gespeeld en werd daar nu voor ge-
compenseerd, waardoor het paar Fia de Kluijver en Marrie Mesman 
van de derde plaats verdrongen. Of de laatste daar erg rauwig om 
zijn is een tweede. Tinus Spreeuw en Gerard v.d. Berk zit in de hoek 
waar de klappen vallen. Met een score van 43,75% kwamen zij uit op 
een gemiddelde van 46,82% en dat betekende, naar de C lijn. Kees 
Doorn en Niek Ferwerda hadden zich daar al mee verzoend en von-
den dat het goed was voor hun ontwikkeling. Er moet nog gebouwd 
worden aan het partnerschap. Toos v.d. Tweel en Albert v .d. Moolen 
stonden op een degradatieplaats maar een score van rond de 50% 
zou voldoende zijn om in de B lijn te blijven. De spanning was te 
groot, want het werd maar 43,75%, zodat ook zij afdalen.
C lijn: Rietje Koopman en Ingrid Roosendaal stonden op plaats 8 bij 
het begin van de avond. Een score van 62,50% was goed voor de 
toppositie in de C lijn. Irmi v. Dam speelde met Jan v. Dam en be-
haalde slechts 49,17% waardoor zij met haar partner Anneke v. Vree 
zakten naar plaats vier. Ook Martien en André Mesman konden de 
druk van het moeten presteren niet aan. Met 48,75% hadden zij de 
promotie niet meer in eigen hand. De laatst genoemde paren had-
den geluk dat er vier paren uit de B lijn degradeerden en dat Klaas en 
Tonny Westra maar één keer samen hadden gespeeld, waardoor als-
nog promotie een feit was. Jenny v. Heuckelum en Herre Mostert be-
haalden 52,50% en kwamen daarmede op de derde plaats terecht.
Piet van den Raad.

INGEZONDEN

VEW voetbal blijft in beweging!
Heemstede - Ondanks het 
slechte weer, was er dit week-
end bij VEW weer van alles te 
beleven voor jong en oud. Za-
terdagochtend 11 december 
was het een drukte van belang. 
Om 9.30 uur startten de E-juni-
oren met een training onder lei-
ding van Patrick Dolle. Om 10.30 

uur had de leiding van de D-ju-
nioren een oefenwedstrijd gere-
geld tegen BSM uit Bennebroek. 
Onder grote publieke belangstel-
ling werd er fanatiek gevoetbald. 
Hoewel het een oefenwedstrijd 
betrof, was het voor de spelers uit 
Heemstede toch prettig dat VEW 
won met 7-1. Rond een uur of 

11.00 uur trapten de mini’s, on-
der leiding van drie ouders tegen 
een bal. De vaste trainers waren 
afwezig in verband met werkver-
plichtingen en ziekte. De selectie 
verzamelde om 13.00 uur om een 
klein 7 tegen 7 toernooitje af te 
werken. 
Ook op vrijdagavond 10 decem-

ber was er weer volop activi-
teit bij het clubgebouw aan de 
Sportparklaan nummer 10. Naast 
de vergadering van de jeugdlei-
ders en trainers werd er door ve-
le enthousiaste dames kerststuk-
jes gemaakt. Martin Schoone van 
Bloemisterij Harry aan de Glip-
perdreef organiseert dit creatieve 
evenement elk jaar belangeloos 
voor de vereniging. Dit jaar werd 
er een mooi langwerpig tafelstuk 

gemaakt van ongeveer 1 meter 
lang. Komende week staat het 
klaverjas toernooi op de agenda. 
Zaterdag 17 december a.s zal om 
14.30 uur worden gestart met het 
toernooitje. Belangstellenden zijn 
van harte welkom om deel te ne-
men. Het Oliebollentoernooi voor 
de jeugd van VEW is op 27 de-
cember. Dit zaalvoetbaltoernooi 
wordt georganiseerd door het 
jeugdbestuur.



derkunst met olieverf, acryl 
op doek en hout en etsen. In 
zijn werk staat veelal de mens 
centraal, maar tevens wordt 
hij geïnspireerd door land-
schappen en de natuur. Mar-
celisvaartpad 11, 2015 CS te 
Haarlem (Ramplaankwartier),  
tel.nr. 023-5100537 geopend 
van 08.00 tot 22.00 uur.

December, januari en
februari
• Fototentoonstelling ‘de 
Upside van Down’ in Spaar-
ne Ziekenhuis Hoofddorp. Fo-
to’s van Eva Snoijink.

T/m zondag 30 januari 
• Water wiegt stilte, nieuwe 
expositie van Nico van den 
Raad in Het Theehuis (Cru-
quisdijk 12 te Cruquius) zie: 
www.theehuiscruquius.nl

T/m maandag 31 januari
• ‘Het ondergeschoven 
kind’, schilderijen-expositie 
Jeannette de Bruin in Ken-
nemer Gasthuis zuid. Geïnspi-
reerd door o.a. de architectuur 
van het voormalige St. Elisa-
beth’s Gasthuis.
www.jeannettedebruin.nl
tel.: 06-14979352 of
(023) 54 704 43.

T/m 27 zondag februari
• ‘Dossier Van Gogh: gek of 
geniaal?’ Tentoonstelling in 
het Dolhuys, Schotersingel 2, 
Haarlem.
Tentoonstelling spitst zich te 
op laatste twee jaar van het le-
ven van de kunstenaar, waar-
in hij onder meer was opge-
nomen in een inrichting in St. 
Rémy, Frankrijk.
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Heemstede/
Bennebroek

Exposities
T/m woensdag 22 december
• Expositie van Marie-Thé-
rèse van der Riet bij Peter 
Grajer Makelaar, Raadhuis-
straat 67, Heemstede.
Openingstijden: maandag tot 
en met vrijdag van 8.30 uur 
tot 17.30 uur en zaterdag van 
10.00 tot 16.00 uur.

Zondag 26 december
• Kerstexpo kunstwerken 
Ger Daniëls en Fernande 
Daniëls-Laas in atelier Voor-
weg 49a Heemstede.
Te bezoeken tussen 10-18 uur. 
Info: 023-5286336.

T/m vrijdag 31 december
• Visuele poëzie van Bart 
Jonker in Bibliotheek Heem-
stede, Julianalaan 1.
Gratis toegankelijk tijdens 
openingstijden van de biblio-
theek. De expositie ´Overwe-
gen, overbruggen, overzien´ 
toont de veelzijdigheid van 
Bart Jonker als kunstenaar: 
als schrijver, dichter en foto-
graaf. Kijk voor meer informa-
tie op www.sbhaarlem.nl.

Tot zaterdag 1 januari
• Jazz zwart wit in beeld 
door Tom Schoema-
ker bij Galerie Bennebroek. 
Naast de oude meesters van 
meestervervalser Leo Hor-
tensius... de Jazz meesters 
in zwart wit foto’s geëxpo-
seerd. Bennebroekerlaan 87 
2121 GS Bennebroek.

Tot woensdag 5 januari 
• In het voormalig gemeen-
tehuis van Bennebroek 
aan de Bennebroekerlaan 
5 is kunst te zien van Ti-
neke Zwetsloot en Pieter 
Ullersma. Tineke maakt orga-
nisch gevormde beeldjes met 
mensen als onderwerp; De 
kunst van Pieter Ullersma be-
staat uit schilderijen met bloe-
men, dieren en landschappen. 
Maandag tot en met vrijdag 
van 8.30 tot en met 12.30 uur 
en op woensdagmiddag van 
13.30 tot 16.30 uur. 

T/m vrijdag 13 januari
• Expositie ‘Braille in kleur’ 
in Casca, theater De Luifel aan 
de Herenweg 96 in Heemste-
de. Voor openingstijden:
www.theaterdeluifel.nl 

Muziek
Vrijdag 17 december
• Pieter Wispelweij (cel-
lo) en Paolo Giacometti 

Agenda
Cultuur

(piano). Aanvang 20.15 uur 
Locatie:De Oude Kerk Wilhel-
minaplein, Toegang: 18,- euro/ 
vriendenprijs 15,50 euro. Re-
serveren: www.podiumoude-
slot.nl. of 06-13133626 

Zondag 19 december 
• Om 15.00 uur is er een 
kerstconcert in de Ou-
de Kerk aan het Wilhelmi- 
naplein te Heemstede. 
M.m.v. het Haarlems koor 
Viva Voce. Toegang gratis met 
deurcollecte.

Zondag 19 december
• Kerstsamenzang met
koren in de H . Bavo aan de 
Herenweg te Heemstede van-
af 15.00 uur. Toegang vrij; col-
lecte voor Stichting Warchild.

Vrijdag 24 december
• Teisterband op Kerstnacht 
v.a. 23.50u kerstsamen-
zang in Heemstede. Voor 
de deur van Chocolaterie Van 
Dam in de Raadhuisstraat. 

Theater

Vrijdag 17 december 
• Cabaretvoorstelling 
Schwalbe in Theater de Lui-
fel,  Herenweg 96 in Heemste-
de. Aanvang: 20.15 uur. En-
tree: 17,00  euro CJP/65+  16,00 
euro. Telefonisch reserveren 
via theaterlijn: (023) 548 38 38.

Zaterdag 18 en zondag
19 december
• Toneelvereniging Alber-
dingk Thijm speelt in Thea-
ter de Luifel te Heemstede 
per avond twee voorstellin-
gen. Voor de pauze ‘Kort-
sluiting’ van Peter Shaffer 
en na de pauze de eenakter 
‘Post’ van Frank Roumen.
Kaarten à 12,50 euro zijn te 
bestellen via een e-mail naar 
thijmgroep@gmail.com met 
vermelding van gewenste da-
tum en aantal kaarten of tele-
fonisch via 06-43544556.

Regio
Exposities

16 December t/m 2 januari
• Expositie 9 leden van in 
gebouw de Waag aan het 
Spaarne in Haarlem. Ver-
koopexpositie.
Zie ook: www.kzod.nl

T/m donderdag
30 december
• Expositie van Leo Derijcke 
in de Fablo tennishal. Schil-

T/m zondag 3 april
• Nieuwe tentoonstelling in 
het Archeologisch Museum 
Haarlem: Proost! Bierbrou-
wen in Haarlem, 1250-1650. 
Grote Markt 18k, Haarlem.

Tot 8 mei 2011 
• Tentoonstelling Leren 
voor het leven in het His-
torisch Museum Haarlem, 
Groot Heiligland 47, Haarlem.
Tel : 023 5422427. www.histo-
rischmuseumhaarlem.nl

Muziek
Donderdag 16 december
• Kerstconcert met het 
Leupold Trio Anne Grimm 
in Museum de Cruqui-
us om 20.15 uur. Kaarten via 
www.CruquiusConcerten.nl 
of de kassa van schouwburg 
de Meerse 023-5563707. Toe-
gang: 18,50 incl. consumptie. 

Zaterdag 18 december
• Symfonisch Blaasorkest 
o.a. kerstmelodieën, van 
15.00-16.00u in Nieuwe Kerk, 
Nieuwekerksplein Haarlem.

• Tsjechisch meisjeskoor 
Jitro zingt kerstliederen in 
de Groenmarktkerk aan 
de Nieuwe Groenmarkt te 
Haarlem. Aanvang van de 
concerten: 19 en 20.45 uur.
Kaarten: stichting Organisatie 
Bijzondere Concerten www.
stobc.nl. Tevens bij het VVV.

• Kerstoptreden Zang & 
Vriendschap, verenigings-
gebouw aan de Jansstraat 74, 
Haarlem. Van 16.00-16.30 uur. 
Toegang is gratis. 

Donderdag 23 december
• Ethiopische band Fendi-
ka met Musica Globalista 
in Mondiaal Centrum Haar-
lem. Lange Herenvest 122. 
Aanv. 20.30 uur, toegang: 7,50 
euro. Tel. 023-5423540.

Divers
T/m maandag
20 december
• Kerstevent Mirakels in en 
rond de Ruïne van Bredero-
de in Santpoort.
Met shoppen, muziek en een 
schoonheidsplein.
www.mirakels.eu

Foto: Ideas Matter & Arjan 
Benning.

Regio - Zondagmiddag 19 
december geeft het Gemengd 
Koor ‘Zuid West’ uit Haar-
lem onder leiding van Henny 
Brouwer een kerstconcert in 
de Oosterkerk te Haarlem.
Met een gevarieerd program-
ma wordt Kerst begroet. Be-
kende en minder gekende 
sfeervolle kerstmuziek in zo-
wel het Frans, Duits en En-
gels passeren de revue. Maar 
ook traditionele kerstliederen 
en Christmas Carols ontbre-
ken niet. De Oosterkerk vindt 
u aan de Zomerkade 165 te 
Haarlem. Aanvang 16.00 uur. 
Kerk open om 15.30 uur. Toe-
gangsprijs 7,- euro, inclusief 
consumptie na afloop.

Kerstconcert 
Gemengd Koor 

Zuid West

Aantrekkelijke 
kunst in de 

Waag
Regio - Op de valreep van het 
oude naar het nieuwe jaar expo-
seren 9 leden van KZOD (Kunst 
Zij Ons Doel, een van de oud-
ste Kunstenaarsverenigingen in 
ons land) op hun eigen plek in 
het historische gebouw de Waag 
aan het Spaarne in Haarlem. 
Het bijzondere van deze exposi-
tie? Het betreft een verkoopten-
toonstelling waarbij vele kleine-
re kunstwerken (waar altijd wel 
een plaats voor te vinden is) voor 
aantrekkelijke prijzen (maxi-
maal 250 euro per kunstwerk) 
te koop worden aangeboden. 
En wel onder het motto: koop 
kunst op de valreep van het ou-
de naar het nieuwe jaar! De ex-
poserende kunstenaars zijn Ro-
bert van Bruggen, Josee Gou-
da, Kees Kalkman, Mapje Keere-
weer, Joke Kokkelkoren, Ria van 
Kooten, Otto van Os, Loes Stal-
pers en Leo van Velzen. De wer-
ken zijn vanaf 16 december tot 
en met 2 januari in de expositie-
zaal op de 1e verdieping van de 
Waag te bezichtigen. Tijdens de 
dagen voor Kerst en voor Nieuw-
jaar is de Waag speciaal ge-
opend op woensdag en donder-
dag vanaf 13.00 tot 17.00 uur. De 
Waag is gesloten op beide Kerst-
dagen en op Oudejaarsdag en 
Nieuwjaarsdag 2011. Een feeste-
lijke afsluiting van deze tentoon-
stelling vindt plaats tijdens de 
nieuwjaarsborrel op zondag 2 ja-
nuari 2011. Zie ook: www.kzod.nl

Robert van Bruggen ‘Lovely deer’.

Kerk in 
ziekenhuis

Regio - Zondag 19 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 oe-
cumenisch karakter. Voorgan-
ger is ds. Mevrouw P. Renes. 
De zang wordt ondersteund 
door het koor Cantate Domi-
no. (avondmaalviering/4e ad-
vent)
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Adresgegevens & openingstijden

Publieksbalie (voorheen burgerzaken) 
Maandag tot en met woensdag van 08.30 - 17.00 uur, Donderdag van 08.30 - 19.30 uur,  (tussen 
17.00 - 19.30 uur: alléén voor reisdocumenten, rijbewijzen en uittreksels GBA/Burgelijke stand),
Vrijdag van 08.30 - 13.00 uur
Voor ondertrouw/partnerschapsregistratie, erkenning van (ongeboren) kinderen en naturalisatie 
moet u vooraf eerst een afspraak maken.

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

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

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

Loket Heemstede
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur. Op afspraak: de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag tot 
13.00 uur). U kunt ook een afspraak maken voor een huisbezoek.

50 jaar 
getrouwd 
Een toepasselijke locatie om het 50-jarig 

huwelijk te vieren: de trouwzaal in Heem-

stede. Eén keer in het half jaar worden 

alle bruidsparen die 50 jaar getrouwd 

zijn, uitgenodigd voor een bijeenkomst/

borrel. Van juli tot en met december van 

dit jaar zijn er 39 bruidsparen 50 jaar 

getrouwd, daarvan waren 27 bruidsparen 

aanwezig.

Nieuwjaarsreceptie 
Heemstede 
3 januari vanaf 19.30 uur in het raadhuis

Gewijzigde 

openingstijden 

Vrijdag 24 en 

31 december is 

het raadhuis vanaf 

13.00 uur gesloten 

voor publiek

Voorzie uw grijze rolemmer 

tijdig van de juiste sticker!
Volgende week ontvangt u als inwoner van Heemstede de nieuwe afvalkalender voor 

2011. Net als in voorgaande jaren ontvangen gebruikers van grijze rolemmers een nieuwe 

sticker bij deze afvalkalender. Het is de bedoeling dat u deze sticker direct plakt op het 

deksel van de grijze rolemmer. In 2011 moeten de grote rolemmers met een inhoud van 

240 liter voorzien zijn van een groene sticker. De kleine rolemmer 

heeft een rode sticker nodig. De stickers met barcode vormen 

een controlemiddel dat onder andere informatie geeft 

over het adres waartoe de rolemmer behoort.

In januari 2011 worden de aangeboden grijze rolemmers 

die nog geen juiste sticker hebben, voorzien van een 

geel waarschuwingslabel. Op dit label staat het verzoek 

om de sticker alsnog aan te brengen.

Vanaf 31 januari 2011 worden alleen nog grijze rolemmers 

geleegd die voorzien zijn van een juiste sticker. 

Heeft u nog vragen over het gebruik van de sticker, de grijze 

rolemmer of de afvalkalender? 

Neem dan contact op met de afdeling Publieksinformatie 

van De Meerlanden via telefoonnummer (0297) 38 17 17.

HeemstedeMail is de gratis berich ten service van de gemeente. Word 

abonnee via www.heemstede.nl en ontvang periodiek een e-mail-

bericht met nieuws op maat van de gemeente.

HeemstedeMail

Op 15 december is het nationale natura-

lisatiedag. Ook in Heemstede wordt op 

die dag gevierd dat 8 inwoners het 

afgelopen jaar officieel het Nederlander-

schap hebben verkregen. Samen met hun 

familieleden zijn zij uitgenodigd voor een 

bijeenkomst in Casca. Een bijeenkomst 

die is gericht op de betrokkenheid bij 

Nederland, maar daarnaast ook is bedoeld 

als culturele uitwisseling! 

Naturalisatiedag Heemstede

De gemeente luidt het nieuwe jaar graag 

samen met u in! 

Wij nodigen alle inwoners van Heemstede 

uit voor een nieuwjaarsreceptie op maandag 

3 januari vanaf 19.30 uur. De receptie 

vindt plaats in de Burgerzaal en de 

ontvangsthal van het raadhuis. Voor 

muziek en een hapje en een drankje 

wordt uiteraard gezorgd. Dé gelegenheid 

om uw nieuwjaarswensen uit te wisselen 

en om in een feestelijke sfeer nieuwe 

contacten te leggen. U bent van harte welkom!
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•  Spelregels tijdens de jaarwisseling

•  Wijzigingen afvalinzameling met 

ingang van 2011

•  Expositie Florian van Rooij in 

de Burgerzaal van het raadhuis
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Wijzigingen afvalinzameling 

met ingang van 2011
Op 5 november 2010 heeft de gemeenteraad ingestemd met een aantal wijzigingen op het 

gebied van afvalinzameling. Met ingang van 1 januari 2011 gaan de volgende regels gelden:

Beperken aanbod hoeveelheid grofvuil

Inwoners van Heemstede mogen jaarlijks tot een maximum van 3 m� grofvuil per adres 

gratis afl everen bij de milieustraat. Wanneer deze hoeveelheid wordt overschreden, 

wordt € 40,-- per m� in rekening gebracht. 

De volgende stoffen vallen niet onder de 3 m�-regeling en blijven gratis:

- groente-, fruit- en tuinafval;

- grof tuinafval;

- papier en karton;

Voor de volgende afvalstoffen moet altijd betaald worden. Deze vallen niet onder de 

3 m�-regeling: 

- autobanden;

- grond;

Invoeren tarief ophalen grofvuil

U kunt er ook voor kiezen het grofvuil thuis te laten ophalen. De hoeveelheid aangeboden 

afval wordt geregistreerd en telt dus ook mee voor de 3 m�-regeling. 

Het thuis laten ophalen van grofvuil is niet langer gratis. U betaalt altijd € 20,-- voor de rit 

(voorrijkosten). Het grofvuil wordt 1 maal per 2 weken ingezameld.

U bent dus voordeliger uit als u het grofvuil zelf wegbrengt.

De genoemde bedragen worden defi nitief vastgesteld door de gemeenteraad bij de 

behandeling van de Legesverordening op 15 december 2010.

Hoeveel is een kuub?

Een m� (kuub) is 1 meter breed, 1 meter diep en 1 meter hoog. Als vuistregel kunt u 

aanhouden dat een driezitsbank ongeveer één kuub is.

Stopzetten takkenronden

De tweejaarlijkse takkenronde voor grof snoeihout vervalt. Grof snoeihout en takken 

kunnen gratis worden afgeleverd bij de milieustraat of als grofvuil (betaald) thuis worden 

opgehaald. Grof tuinafval telt niet mee voor de 3 m�-regeling. 

- glas;

- plastic verpakkingsafval;

- textiel en schoeisel;

- zand;

- bouw- en sloopafval;

Spelregels tijdens de 

jaarwisseling

Vuur op openbare weg tijdens jaarwisseling niet toegestaan

Met het oog op de openbare orde en veiligheid is er tijdens de jaarwisseling geen vuur op de 

openbare weg toegestaan. Dit betekent een verbod op vreugdevuren, vuren in oliedrums, 

vuurkorven en alle andere vormen van open vuur voor heel Heemstede. De veiligheids-

risico’s zijn te groot.

De politie en de gemeente zullen er dan ook strikt op toezien dat er geen vuur op de 

openbare weg wordt ontstoken. Er zal alles aan gedaan worden om te voorkomen dat er 

materialen verzameld worden die gebruikt kunnen worden voor verbranding.

Mocht u aanwijzingen hebben dat er bij de komende jaarwisseling toch voorbereidingen 

getroffen worden voor een vuur, dan verzoeken wij u contact op te nemen met de politie 

(0900-8844) of met de gemeente, bureau handhaving, telefoon (023) 548 56 30.

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de gemeente, de heer 

D. Nieuweboer, adviseur Openbare Orde en Veiligheid, telefoon (023) 548 57 45.

Het is verboden zogenoemde wensballonnen op te laten

Door de brandweer in Nederland zijn incidenten gemeld met zogenoemde wensballonnen. 

Deze wensballonnen zijn onder verschillende namen bekend, maar kenmerkend is dat zij 

met open vuur worden opgelaten en zonder enige controle op de wind wegdrijven. Er is 

absoluut geen mogelijkheid te vermijden dat ze op rieten daken, in natuurgebieden of 

anderszins onwenselijke plaatsen landen. Daarom is het verboden dit soort ballonnen op 

te laten.

Containers met bouwafval die niet afsluitbaar zijn en mobiele 

toiletunits dienen voor kerst van de openbare weg verwijderd 

te zijn

Met het oog op de veiligheid dienen alle niet afsluitbare containers met bouwafval en 

mobiele toiletunits, op of aan de openbare weg, voor 25 december 2010 verwijderd te 

worden. Dit verbod geldt tot 2 januari 2010. Containers en mobiele toiletunits die niet 

verwijderd zijn kunnen door de gemeente verwijderd worden. De kosten hiervan worden 

verhaald op de eigenaar.

Degenen die de containers op het eigen erf hebben staan wordt geadviseerd om deze 

rond oudjaar af te sluiten of af te dekken. Daarnaast is het verstanding om alle vuilnis en 

losse brandbare materialen en voorwerpen op het eigen erf weg te nemen. 

Kopen en afsteken van vuurwerk

Wat mag?

- legaal vuurwerk (met Nederlandse gebruiksaanwijzing) kopen op 29, 30 en 31 december 2010 

- vuurwerk afsteken op 31 december vanaf 10.00 uur 's ochtends tot 02.00 uur ’s nachts 

Wat moet?

- het afval, veroorzaakt door het afsteken van het vuurwerk, opruimen

Veiligheidstips

- lees voor het afsteken de gebruiksaanwijzing 

- bewaar vuurwerk op een veilige, droge plek 

- draag geen kleding van kunststof; het brandt snel en smelt vast op je huid 

- stop vuurwerk nooit in je zakken 

- steek vuurwerk af op een dusdanige wijze/plek dat niemand wordt geraakt 

- gebruik een aansteeklont en een veiligheidsbril

- zet vuurpijlen in een fl es die stevig rechtop staat en voor 1/3 is gevuld met los zand 

- ga na het aansteken direct zes fl inke stappen naar achteren 

- laat vochtig en oud vuurwerk liggen 

- steek ‘weigeraars’ niet opnieuw af 

Gewijzigde openingstijden CJG 
Op 30 december a.s. zal het CJG gesloten zijn. 

Op 27, 28 en 29 december is het CJG gewoon geopend 

(van 09.00 tot 12.00 uur).

december 2010-januari 2011

Expositie Florian van Rooij in 

de Burgerzaal van het raadhuis
Florian van Rooij, geboren in Heemstede in 

1976, exposeert in de maanden december 

en januari in de Burgerzaal van het 

raadhuis in Heemstede met schilderijen 

en grafi eken. Zijn werk is overwegend 

abstract. Meestal is de aanleiding voor een 

werk juist heel concreet; een sterren-

beeld, een cijfer, een kunsthistorische 

verwijzing of een foto uit krant of tijdschrift.

De kunstenaar Florian van Rooij is in 

Heemstede geen onbekende. Zo is werk 

van hem te zien geweest tijdens een 

groepsexpositie in 1999 (Gemeentelijke 

Kunstaankopen) en in 2005 (Kunstlijn). 

Overig werk vindt u op de website van de 

kunstenaar: www.fl orianvanrooij.nl.

- klein chemisch afval; 

- elektrische en 

   elektronische apparatuur.

- bedrijfsafvalstoffen.
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Nieuws van de Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken

Wijzigingen in beleid bijzondere 
bijstand
Per 1 januari 2011 zijn er een aantal veran-

deringen in de bijzondere bijstand. We 

hebben de belangrijkste wijzigingen voor 

inwoners van de gemeenten Heemstede, 

Bloemendaal en Haarlemmerliede en 

Spaarnwoude op een rijtje gezet. Meer 

informatie over de veranderingen vindt 

u op www.iasz.nl.

Geen bijzondere bijstand meer voor 

kosten die verband houden met ziekte 

of gebrek. 

Voor kosten die uw ziektekostenverzeke-

ring niet vergoedt, kunt u vanaf 1 januari 

in principe geen bijzondere bijstand 

meer krijgen. Houd hier rekening mee bij 

de keuze van uw ziektekostenverzekering 

voor 2011. Een (aanvullende) verzekering 

met een goede dekking wordt dus wel 

heel belangrijk! 

Collectieve verzekering van Zilveren 

Kruis/Achmea: Een prima verzekering!

De gemeenten bieden al jaren de moge-

lijkheid om gebruik te maken van de 

collectieve ziektekostenverzekering van 

Zilveren Kruis/Achmea. Deze verzekering, 

speciaal ontwikkeld voor minima, gaat als 

uitgangspunt dienen bij het bijzondere 

bijstandsbeleid per 1 januari 2011.

Neemt u deel aan onze collectieve ziekte-

kostenverzekering en heeft u toch nog 

bijkomende kosten? Dan kunt u daar in 

de meeste gevallen ook nog bijzondere 

bijstand voor krijgen.

Kijk op www.iasz.nl voor meer informatie 

over de voordelen van deze collectieve 

verzekering voor minima.

Vergoeding voor ‘algemeen nood-

zakelijke kosten’ krijgt u alleen als het 

saldo van uw vermogen minder dan 

€ 2.000,-- is en uw inkomen onder de 

norm ligt. 

‘Algemeen noodzakelijke kosten’ zijn 

kosten die iedereen heeft, bijvoorbeeld 

vervanging van meubels, een was-

machine, kosten voor een babyuitzet 

of verhuiskosten.

Andere normbedragen, en dus een andere 

vergoeding via bijzondere bijstand. 

Bij de verstrekking van bijzondere bijstand 

hanteert de IASZ normbedragen. Deze 

bedragen worden per 1 januari 2011 

aangepast. Als u kosten moet maken 

en hiervoor een beroep moet doen op 

bijzondere bijstand informeer dan 

vooraf hoe de procedure is en welke 

bedragen wij maximaal vergoeden.

Nieuw: Toeslag voormalig alleenstaande 

ouder. 

Nieuw in het bijzondere bijstands-

beleid is de ‘Toeslag voormalig alleen-

staande ouder’. 

De bijstandsnorm voor alleenstaande 

ouders gaat flink omlaag zodra het 

jongste kind 18 jaar is geworden. Om 

de alleenstaande ouder hieraan te 

laten wennen wordt de toeslag in drie 

kwartalen afgebouwd.

In principe komt u alleen voor vergoeding 

van kosten in aanmerking als u deze 

aanvraagt vóórdat u een apparaat of 

product koopt.

Bijzondere bijstand moet worden aan-

gevraagd voor de datum dat de kosten 

worden gemaakt. Dit om de IASZ in de 

gelegenheid te stellen te beoordelen of 

de te maken kosten noodzakelijk zijn. 

Bijvoorbeeld: kan de kapotte was-

machine niet beter gerepareerd worden 

of is de aanschaf van een nieuwe was-

machine onontkoombaar. 

Maandelijks rechtmatigheidsformulier 
(ROF'je) niet meer altijd verplicht
Als u een uitkering voor levensonder-

houd ontvangt van de IASZ, moet u 

maandelijks inzicht geven in uw persoon-

lijke en financiële situatie. Dit gebeurt met 

het rechtmatigheidsformulier, oftewel 

het ‘ROF'je’

Met ingang van 1 januari 2011 schaft 

de IASZ deze verplichting af voor uit-

keringsgerechtigden zonder inkomsten 

uit werk.

De uitkeringsgerechtigden die wel 

inkomsten uit arbeid (parttime) of 

andere wisselende inkomsten hebben, 

blijven verplicht om de maandelijkse 

ROF'jes in te leveren.

Beleidsregels terug- en invordering 
en verhaal WWB en WIJ 2011
Met ingang van 1 januari 2011 zijn 

nieuwe beleidsregels van kracht voor 

terugvordering, invordering en verhaal 

van uitkeringen. In de beleidsregels 

wordt aangegeven wanneer wordt 

besloten tot terugvordering en verhaal 

en hoe wordt ingevorderd.

U kunt de beleidsregels inzien op onze 

website www.iasz.nl.

Begrotingskrant 
huis aan huis verspreid
In de week van 12 tot 19 december wordt 

de begrotingskrant van de gemeente huis 

aan huis verspreid in Heemstede. 

In de begrotingskrant leest u hoe 

Heemstede er fi nancieel voor staat, wat 

het gemeentebestuur volgend jaar wil 

bereiken en welke investeringen daarvoor 

nodig zijn. 

Naast de papieren versie van de begrotings-

krant,  kunt u op internet ook een digitale 

versie inzien. Zie hiervoor de gemeentelijke 

website: www.heemstede.nl.

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 di. t/m do. van 09.00 tot 12.00 

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

matiezuil (dagelijks tijdens openingstijden 

van de Luifel)

E-mail: 

steunpuntvrijwilligerswerk@casca.nl 

Website: 

www.vrijwilligerswerkheemstede.nl

Alle zaken met betrekking tot overlijden 

en begraven zijn op een efficiënte en 

praktische manier te regelen aan het 

Serviceloket Begraafplaats.

Nabestaanden kunnen aan dit loket 

informatie opvragen en de brochure 

over de begraafplaats verkrijgen. Deze 

brochure is ook te downloaden vanaf 

www.heemstede.nl. Daarnaast is het 

mogelijk om ook buiten openingstijden 

een digitaal informatiepaneel te raadplegen 

met daarop een overzicht (dat u kunt uit-

printen) waar graven gelegen zijn en hoe 

men er naar toe moet lopen. 

Serviceloket, Herfstlaan 3 (rechterkant 

van hoofdingang) is geopend op werk-

dagen van 09.00 tot 14.00 uur, telefoon 

(023) 528 03 76 (bereikbaar van 09.00 tot 

12.00 uur), fax: (023) 547 98 58, e-mail: 

begraafplaats@heemstede.nl. 

De begraafplaats is toegankelijk van 

zonsopkomst tot zonsondergang.

Serviceloket Begraafplaats

Omgevingsloket Online 
22 december niet beschikbaar
Op 22 december is het Omgevingsloket een volle dag niet beschikbaar voor omgevings-

vergunningsaanvragen. Dit in verband met werkzaamheden aan een nieuwe verbeterde 

versie. 
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Heemstede heeft nu één centraal meldpunt voor het mel-

den van gevaar en schade op straat en van bijvoorbeeld 

vandalisme en geluidshinder.

Gevaar en schade op straat

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

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

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

Meldingen worden in principe binnen één week afgehandeld.

Overlast

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

meldpunt. 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 

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

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

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

Melden via www.heemstede.nl

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

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

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

overlast). Wanneer u uw e-mailadres invult houden wij u op de hoogte van de afhande-

ling. 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 week-

einde vindt doorschakeling plaats naar een telefoonbeantwoorder.

Meldpunt overlast

Werk aan de weg   

Weersomstandigheden vertragen werkzaamheden

Alle hieronder genoemde werkzaamheden/projecten worden vertraagd door de huidige 

weersomstandigheden. Door sneeuwval en (nacht)vorst kunnen werken, zoals het aan-

leggen en herstel van bestratingen, het planten van bomen en heesters en specifi ek 

grondwerk, niet worden uitgevoerd. De vermelde data zijn daarom onder voorbehoud.

Zandvoortselaan, tussen Herenweg en Leidsevaartweg

Tot eind december 2010 worden in de Zandvoortselaan, tussen Herenweg en 

Leidsevaartweg, de fi etspaden op diverse plaatsen hersteld. De werkzaamheden zorgen 

voor beperkte verkeershinder.

Johan Wagenaarlaan

Tot eind december 2010 worden in de Johan Wagenaarlaan de trottoirs op diverse plaatsen 

hersteld. De werkzaamheden zorgen voor beperkte verkeershinder. 

Tijdelijke verordening rond 

oud & nieuw 
Het college van burgemeester en wethouders heeft op 14 december 2010 met het oog op 

de openbare orde en veiligheid tijdens de komende jaarwisseling besloten;

1.  Het stoken van vuur op de openbare weg op 31 december 2010 en 1 januari 2011 niet te 

gedogen.

2.  De aanwezigheid van niet-afsluitbare containers bestemd voor bouwafval op de open-

bare weg te verbieden in de periode 25 december 2010 t/m 1 januari 2011.

3.  De aanwezigheid van mobiele toiletunits op de openbare weg te verbieden in de periode 

25 december 2010 t/m 1 januari 2011.

Uitschrijving GBA

Wijziging Aanwijzingsbesluit Algemene 

plaatselijke verordening

Op 7 december 2010 heeft het college besloten tot wijziging van het Aanwijzingsbesluit 

Algemene plaatselijke verordening. De wijzigingen zijn tekstueel. 

De wijzigingen treden op 16 december 2010 in werking getreden.

Het aanwijzingsbesluit ligt gedurende 12 weken ter inzage op het gemeentehuis. 

Het aanwijzingsbesluit is na de inwerkingtreding ook digitaal te raadplegen op 

www.heemstede.nl via ‘Politiek & bestuur’ onder ‘Lokale regelgeving’. 

Informatie over grote projecten?

www.heemstede.nl

Met onbekende bestemming uitgeschreven 

uit de gemeentelijke basisadministratie 

persoonsgegevens (GBA) 

Als u gaat verhuizen moet u dit ook door-

geven aan uw (nieuwe) woongemeente. 

Vaak gaat dit goed, maar soms wordt dit 

vergeten. De gemeente start dan een 

adresonderzoek op, waarbij de persoon 

-indien mogelijk- erop gewezen wordt dat 

er nog aangifte van de verhuizing gedaan 

moet worden. Als er geen aangifte gedaan 

wordt of als de persoon niet te traceren is, 

besluit het college van burgemeester en 

wethouders deze persoon “met onbekende 

bestemming” uit te schrijven uit de 

gemeentelijke basisadministratie persoons-

gegevens (GBA). Dit betekent, dat iemand 

dan ook formeel niet meer op dat adres 

staat ingeschreven. De gevolgen hiervan zijn 

dat er bijvoorbeeld geen reisdocument of 

rijbewijs bij de woongemeente aangevraagd 

kan worden en dat er geen gebruik 

gemaakt kan worden van verschillende 

overheidsvoorzieningen. Ook wordt, als 

iemand 65 wordt, de AOW gekort. Het 

is daarom van groot belang dat alsnog 

aangifte van een verhuizing gedaan 

wordt.

Het college van burgemeester en wet-

houders heeft het voornemen om de volgende 

personen met onbekende bestemming uit 

te schrijven:

A.C.M. van Tol, geboren 28-02-1944, 

Bosboom Toussaintlaan 21, per 02-12-2010

J.J.C. Ngando, geboren 14-12-1972, 

Glipper Dreef 111, per 02-12-2010

T.L. Banghart, geboren 24-08-1969, 

Struyckenlaan 13, per 08-12-2010

J. Horvath, geboren 27-12-1988, 

Camplaan 30, per 08-12-2010

Als de betrokkene het hier niet mee eens is, 

kan deze binnen twee weken na plaatsing 

van deze publicatie hierop reageren door 

contact op te nemen met de afdeling 

Publiekszaken van de gemeente Heemstede 

(Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ 

Heemstede, telefoon (023) 548 58 68.

Het college van burgemeester en wet-

houders heeft besloten de volgende 

personen met onbekende bestemming uit 

te schrijven:

T.Coppens, geboren 29-05-1991, 

Esdoornkade 28, per 18-11-2010

B. Sold, geboren 05-08-1986, 

Spaarnzichtlaan 25, per 18-11-2010

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden 

binnen zes weken na de dag van de 

bekendmaking hiervan bezwaar maken 

door het indienen van een bezwaarschrift 

bij het college van burgemeester en wet-

houders van Heemstede (Postbus 352, 

2100 AJ Heemstede). Ook kunnen belang-

hebbenden bij onverwijlde spoed een 

voorlopige voorziening aanvragen bij de 

rechtbank te Haarlem (Postbus 1621, 

2003 BR Haarlem).

Gemeentegids online?

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

maken 

Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen een door de gemeente genomen besluit door 

binnen zes weken na de verzenddatum, een gemotiveerd bezwaarschrift te richten aan het college 

van burgemeester en wethouders, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Een bezwaar moet zijn on-

dertekend en zijn voorzien van naam en adres, datum, een duidelijke verwijzing naar het besluit en 

de reden van bezwaar. 

Over onderwerpen waarover nog geen beslissing is genomen kunt u in die gevallen waar dit is 

aangegeven uw zienswijze kenbaar maken. Richt hiertoe binnen de termijn van terinzageleg-

ging, 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 aan-

tekenen 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 beroep-

schrift binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd aan: Rechtbank 

Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een beroepschrift moet zijn 

ondertekend en zijn voorzien van naam en adres, datum, een omschrijving van het besluit 

waartegen het beroep zich richt en de reden van beroep. Bij het beroepschrift moet zo mogelijk 

een afschrift van het besluit waarop het geschil betrekking heeft, worden overlegd.

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). 

Omgevingsvergunning

Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsvergunning (Wabo) in werking 

getreden. Op grond van deze wet is voor veel activiteiten waarvoor tot 1 oktober 2010 een 

aparte vergunning of ontheffing vereist was nu een omgevingsvergunning vereist waarin 

de verschillende vergunningen en ontheffingen integreren. Hieronder treft u de diverse 

aanvragen omgevingsvergunning voor deze week aan. Omdat we nu in een overgangs-

periode zitten worden ook nog vergunningen verleend die voor 1 oktober 2010 zijn 

aangevraagd en dus volgens het oude recht moeten worden afgehandeld. Als wij deze 

vergunningen (b.v. bouwvergunningen, kapvergunningen en sloopvergunningen) verlenen 

maken wij dat ook bekend in deze rubriek. 

Aanvragen omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning voor kappen

Van Merlenlaan 32  het kappen van 7 bomen  2010.073 

 ontvangen 8 december 2010

De beslistermijn voor bovengenoemde aanvraag is 8 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.

Omgevingsvergunning voor slopen

Ravellaan 1 t/m 22  het verwijderen van kozijnen met  2010.075 

 asbesthoudende panelen 

 ontvangen 9 december 2010

De beslistermijn voor bovengenoemde aanvraag is 8 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.

De bovenstaande aanvragen liggen vanaf 16 december 2010 van 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). 

Voornemen verlenen omgevingsvergunning voor afwijking 

van het bestemmingsplan

Wij zijn voornemens voor onderstaand bouwplan een omgevingsvergunning voor afwijking 

van het bestemmingsplan te verlenen:

Sportparklaan 10  het vestigen van een buitenschoolseopvang  2010.034

Het verzoek ligt vanaf 16 december 2010 gedurende 4 weken 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 aan het Raadhuisplein 1. Belanghebbenden kunnen 

hierover tijdens de periode van terinzageligging zienswijzen aan de gemeente kenbaar 

maken. 

Voor nadere informatie over het verzoek kunt u zich wenden tot M. Jansen van de afdeling 

Bouw- en Woningtoezicht, telefoon (023) 548 57 52. 

Voedselbank Haarlem aan de vooravond 
van grote kerst-inzamelingsactie
Regio - Zaterdag 18 decem-
ber staan de vrijwilligers van de 
Haarlemse Voedselbank in het 
winkelcentrum van Schalkwijk 
en voeren aktie!
De vrijwilligers, voorzien van 
kerstmuts en herkenbare groene 
shirt van ‘Voedselbank Haarlem’, 

gaan samen met de kerstman 
het winkelende publiek vragen 
iets extra’s te kopen en dat af te 
staan aan de voedselbank.  De 
actie was de afgelopen jaren een 
enorm succes, veel mensen wa-
ren vrijgevig en zorgden dat ge-
zinnen die het met veel  minder 

moeten doen toch wat extra’s op 
tafel hadden tijdens de feest- 
dagen.

Zaterdag vindt u de vrijwilligers 
ter hoogte van de Dekamarkt en 
Albert Heijn in Schalkwijk tussen 
10.00 -18.00 uur.

Tsjechisch Meisjeskoor Jitro in Groenmarktkerk
Regio – Het wereldberoemd 
Tsjechisch Meisjeskoor Jitro pre-
senteert zaterdag 18 decem-
ber twee kerstconcerten in de 
Groenmarktkerk aan de Nieu-
we Groenmarkt te Haarlem. De 
concerten gaan 19.00 en 20.45 
uur van start. Naast vele kerst-
liederen, voeren zij onder andere 
A Ceremony of Carols van Ben-

jamin Britten uit. Kaarten: 12,50 
euro. Het meisjeskoor Jitro uit 
Hradec Králové in Tsjechië geniet 
een wereldwijde bekendheid. De 
meisjes kaapten al heel wat prij-
zen weg tijdens koorwedstrijden 
in Nantes, Llanollen, Olomouc en 
Xiamen. In 1996 haalden ze zelfs 
Summa cum Laude op het Eu-
ropees Muziekfestival in Neer-

pelt de hoogste prijs weg. Sinds 
1977 werd Jitro geleid door di-
rigent Jiri Skopal. Onlangs is hij 
opgevolgde door Lucie Fárová. 
Ze gaven al meer dan tweedui-
zend optredens waarvan ook een 
aantal in prestigieuze concertza-
len over de hele wereld, zoals in 
Washington, Barcelona, Praag 
en Tokyo. In 2006 trad het koor 

in Haarlem op in de Kathedrale 
Basiliek St. Bavo. Het koor Jitro 
wordt momenteel beschouwd 
als een van de beste koren ter 
wereld. Het werd in 1911 opge-
richt en het werd een echte fa-
milieaangelegenheid. De kriebel 
om lid te worden van het koor 
werd en wordt van generatie op 
generatie doorgegeven.
Het koor is momenteel op kerst-
concertreis door Europa waarbij 

ze op tal van plaatsen een kerst-
concert geven.
Kaarten zijn vanaf vandaag te 
reserveren op de website van 
Stichting Organisatie Bijzon-
dere Concerten www.stobc.
nl. Ook zijn er kaarten verkrijg-
baar bij VVV Haarlem op het 
Verwulft (tegenover V&D) en 
(indien nog beschikbaar) voor 
aanvang van het concert achter 
in de kerk.

Zoektocht naar inbrekers
Heemstede - Politieagenten 
hebben woensdag 8 december 
aan het begin van de avond een 
zoektocht opgezet naar drie in-
brekers in Heemstede. De man-
nen hadden ingebroken bij een 
woning in de Jan Steenlaan en 
een andere bewoner had het 
drietal gezien in zijn tuin, waar-
na hij de politie inschakelde. 
De mannen sloegen te voet op 

de vlucht in de richting van de 
Heemsteedse Dreef. De zoek-
tocht heeft vooralsnog niets op-
geleverd, maar de politie komt 
graag in contact met mensen die 
de deze mannen hebben zien 
rennen of wellicht in een voer-
tuig hebben zien stappen. Getui-
gen kunnen bellen met de politie 
in Heemstede via het telefoon-
nummer 0900-8844.




