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Zuster Lucia ontvangt koninklijke onderscheiding

Een leven vol meeleven en besturen
Heemstede – Dinsdag nam tij-
dens een speciale bijeenkomst 
op Mariënheuvel, mevrouw 
M.W.H. Zuijderwijk, zuster Lucia, 
afscheid als bestuurslid van de 
Dr. Hofsteestichting, de Stich-
ting Noord-Hollandse `t Hoo-
ge Huys en de Stichting Buur-
Hofstee Mariahoeve. Zij trad in 
1956 op haar twintigste in bij 
de Congregatie van de Zusters 
Augustinessen als Zuster Lucia. 
Zij volgde een opleiding ver-
pleegkundige, waarna ze aan de 
slag ging in het Elisabeth Zie-
kenhuis in Alkmaar. Zij werd 
er gezien als een bijzonder ge-
waardeerde kracht. Met haar in-
levingsvermogen heeft zij velen 
getroost en gesterkt. Van 1976 
tot 1988 was Zuster Lucia al-
gemeen overste van de Con-
gregatie, voorzitter van het be-
stuursteam. Zij bezocht vijf-
maal de zusters in Indonesië 
en hield trouw contact met de 
missiezusters en hun familie. Zij 
heeft gewerkt aan de verzelf-
standiging van de Indonesische 
Congregatie en door haar grote 
inzet werd deze Congregatie in 
1992 zelfstandig, zonder finan-
ciële steun uit Nederland. Als 
algemeen overste besloot zij in 
1986 voor de eerste keer in het 
bestaan van de Congregatie om 
hulp te verlenen aan een niet 
katholieke gemeenschap, aan 
de Vereniging Wereldkinderen 
en schonk 150.000 gulden voor 
de bouw van een kindertehuis 
in Noordoost Thailand. Nu nog 
worden er ruim honderd kinde-
ren in een puur Boeddhistische 
omgeving geholpen. 

Actief bestuurslid
Zuster Lucia was vele jaren ac-
tief als bestuurslid van drie cha-
ritatieve stichtingen, opgericht 
door de familie Hofstee, die met 
een verzekeringsbedrijf actief 
was onder de vlag van `t Hoo-
ge Huys in Alkmaar. Zij is sinds 
1989 bestuurslid van de Stich-
ting Buur-Hofstee Mariahoe-
ve en sinds 2007 bestuursvoor-
zitter. De stichting beheert het 
Landgoed Mariahoeve waar 
jaarlijks duizenden gasten van 
de Zonnebloem ontvangen wor-
den en op de 250 hectare is 
een zorgboerderij ingericht voor 
dagrecreatie voor gehandicap-
ten en ouderen die zorg nodig 
hebben. Daarnaast is zij actief 
als bestuursvoorzitter van de Dr. 
Hofsteestichting en de Stichting 
Noord-Hollandsche `t Hooge 
Huys. Beide stichtingen gebrui-
ken de opbrengst van hun ge-
zamenlijk vermogen om uitke-

ringen te doen aan instellingen 
van algemeen maatschappelijk 
belang. Het zijn deze inspan-
ningen ten bate van de samen-
leving waar het Hare Majesteit 
de Koningin behaagd heeft om 
Zuster Lucia, mevrouw M.W.H. 
Zuijderwijk te benoemen tot Lid 
van Oranje Nassau. Burgemees-
ter Marianne Heeremans spelde 
de versierselen die behoren bij 
deze onderscheiding, bij haar 
op, waarna het zeer druk werd 
rondom de nog verbaasde zus-
ter op dat mooie Mariënheuvel. 
Ton van den Brink

Heemstede – Geen sneeuw tijdens de kerstmarkt in het cen-
trum van Heemstede, maar wel wintersfeer! Want koud was het 
best wel... het was echter geenszins een pretbederver, die kou. 
Want jong en oud trok er afgelopen zondag op uit om eens even 
lekker door het centrum te wandelen. Want er was reuring! Ze-
ker ook voor de kinderen die geen genoeg konden krijgen van 
de ‘sneeuwheuvel’. Ouders hadden het ook druk genoeg want de 
markt leende zich goed voor nog wat kerstcadeautjes en... veel 
winkels waren natuurlijk ook open. Tel daarbij op de heerlijke ver-
snaperingen die altijd beter smaken als het koud is, leuke Dickens 
figuren en een ontspannen babbel met vrienden en bekenden die 
je altijd tegenkomt op dit soort evenementen en... wie praat dan 
nog over kerstshoppen in Londen?
(meer over de kerstmarkt binnenin de krant)

Kersttentoonstelling 2008
Zaterdag 13 december 

t/m zondag 4 januari 2009

U bent van harte welkom om Jan z’n bijzondere
schilderijen te komen bezichtigen.

Hofgeesterweg 22a, Velserbroek. Informatie: 023 - 5376227

Museumboerderij “Jan Makkes”

11.00 - 18.00 uur

Bel nu voor
een gratis

waardebepaling 
van uw woning

023-5292929
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Het Oude Slot
Ingang Ringvaartlaan

Heemstede

Schubert’s
Winterreise
Yuri Honing sopraan- en tenorsaxofoon
Nora Mulder Piano

Voorafgegaan 
door een 

Midwintermaaltijd!

www.podiumoudeslot.nl / tel. 06 - 13 13 36 26

Po d i u m  O u d e  S lot
Zondag 21 december 2008    18:30 uur    37,50 /  35,- (inslusief maaltijd)

Bijzonder Midwinterarrangement

pag.5Kerst
van ontbijt
tot diner

Blekersvaartweg 57
KOOPZONDAG

21 december

OPEN!
(12.00-18.00 uur)

WIJ ZIJN OP
ZOEK NAAR

0251-674433
www.verspreidnet.nl

BEZORGERS
Martin

Kerstsfeer in Heemstede



Heemstede - Ze zingen over 
engelen en herders, een krib-
betje en de warme adem van 
de ezel. Over sneeuw en den-
nengroen.  Over het kindje dat 
is geboren. Over een stille nacht, 
waarin een kind moet slapen. 
Honderdachttien zangers en 
zangeressen van allerlei pluima-
ge repeteren de hele zaterdag 
in de Oude Kerk aan het Wilhel-
minaplein om negen Christmas 
Carols vierstemmig in te stude-
ren en het lukt. Onder de bezie-
lende leiding van dirigent Piet 
Hulsbos leerden zij bekende en 
minder bekende carols zingen. 
De organisatie was in handen 
van Geno Oud uit Heemstede 
die de bladmuziek ruimschoots 
op tijd naar de deelnemers had 

gestuurd, zodat zij thuis al kon-
den voorwerken. Het liep weer 
prima dank zij haar goede zor-
gen. De grieperige Piet Hulsbos 
putte er moed uit en met het 
enthousiasme van alle deelne-
mers hield hij het allemaal vol. 
Hulde voor zo`n dirigent! Twee 
uur `s morgens en twee uur `s 
middags waren voldoende om 
tegen vier uur te beginnen met 
de uitvoering van:Christmas Ca-

rols from Scratch, vrij vertaald: 
samengeraapt. Vanuit het niets 
een zangfestijn dat in de ne-
gen jaar dat dit gelegenheids-
koor optreed, bekendheid kreeg 
van Den Haag tot Heilo. Met 
enthousiastelingen die bij toe-
val, via – via of van vrienden ge-
hoord hadden van dit fenomeen 
en naar Heemstede kwamen om 
Carols te zingen in die prachtige 
Oude Kerk met dat prachtige or-
gel waar nog wat geld voor no-
dig is om het te kunnen onder-
houden en uit te breiden. Daar-
voor was de deur collecte dan 
ook bedoeld na afloop. Onder de 
enthousiaste zangers en zange-
ressen zat Loes de Nie, de vroe-
gere voorzitter van de Heem-
steedse Christelijke Oratorium 

vereniging, naast twee dames 
uit den Haag die gewoon goed 
kunnen zingen en dit sfeertje in 
den Haag missen.
Met speciale dank aan de afde-
ling herenzangers die meestal 
maar met weinig aanwezig zijn, 
maar nu bijna op sterkte, zorg-
den voor prachtige volle klanken 
die het kerstfeest al zo dichtbij 
brachten.
Ton van den Brink

Regio - Deze week 2 diertjes 
van de week! Half oktober werd 
er door de dierenambulance 
een doos gebracht met daarin 
6  kruising jack russell pupjes 
van een week of 5. De doos was 
gevonden bij flat en op de doos 
zat het briefje  “ goed tehuis ge-
zocht “. Tja dat is natuurlijk wel 
een heel gemakkelijke manier 
om van een nestje pups af te 
komen. Gelukkig heeft de vinder 
de dierenambulance gebeld en 
zijn de pupjes naar het dieren-
tehuis gebracht. We zijn inmid-
dels 2 maanden verder en de 
pups zijn uitgegroeid van bange 
kleine wezeltjes tot stevige bij-
dehandte pups. 4 pupjes heb-
ben inmiddels een eigen baasje 
gevonden maar Liam en Nevin 
zijn nog hard op zoek. Het zijn 2 
reutjes van 3 maanden jong. Ze 
hebben alle inentingen gehad 
en zijn gechipt. De pupjes zijn 
in het dierentehuis krantzinde-
lijk gemaakt maar moeten nog 
leren om helemaal zindelijk te 
worden. Als u de foto ziet gaat u 
vast voor de bijl maarrrr bedenk 
wel dat u zeker de eerste weken: 
gemiddeld 10x per dag naar 

buiten moet om het beestje zin-
delijk te maken, het pupje hele-
maal van niets weet en dus alles 
nog moet leren (even alleen zijn, 
niet kauwen op de bank..., lo-
pen aan de riem, luisteren naar 
simpele commando’s zoals zit 
en lig), Dit vergt dus een hoop 
van uw geduld en van uw tijd. 
Daarbij komt nog dat een jack 
russell wel klein is maar zich ze-
ker niet klein voelt, ze hebben 
de conditie van een topsporter 
en het ego van een uitsmijter 
(nee, niet de eierversie!). Laat u 
dus niet alleen vertederen door 
hun uiterlijk want juist met hun 
karakter moet u het zo’n 15 jaar 
volhouden! Mocht u dit allemaal 
geen probleem vinden en ver-
heugt u zich juist op het opvoe-
den van zo’n kleine dreutel kom 
dan gauw eens naar ze kijken!

Dierentehuis Kennemerland
Open van maandag tot en met 
zaterdag tussen 11.00 en 16.00 
tel 023-5713888 of kijk even op 
www.dierentehuiskennemer-
land.nl
(Tekst aangeleverd door Dierente-
huis Kennemerland).
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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

Heemstede - In het komende nummer van HeerlijkHeden, 
het tijdschrift van de Historische Vereniging Heemstede-Ben-
nebroek verschijnt een artikel over ijsbaan De Volharding, tot 
begin jaren ’70 gelegen op de plek waar daarna het ziekenhuis 
en de huizen van de Händellaan en de Strawinskylaan gebouwd 
zijn. De redactie van HeerlijkHeden is op zoek naar foto’s van 
deze ijsbaan. Heeft u van die fraaie winterplaatjes? Neemt u 
dan (liefst vóór 5 januari) contact op met Marloes van Buuren 
(023-5290756, marloes.van.buuren@planet.nl). Zij scant de 
foto’s en u krijgt ze meteen weer terug.

Foto’s gezocht van ijsbaan
De Volharding

Oproepje

Christmas Carols 
uit volle borst

Dier van de week

Nevin en Liam

Mooie gift voor Volkstuin- 
vereniging Groenendaal
Heemstede - Volkstuinvereni-
ging Groenendaal heeft van het 
Meerlandenfonds 750 euro ont-
vangen. Deze cheque werd op 
woensdag 10 december uitge-
reikt door de Heemsteedse wet-
houder Sjaak Struijf bij de Meer-
landen in Rijsenhout. De Meer-
landen was positief over de inzet 
van de vereniging om schooltui-
nen op te zetten voor leerlingen 
van groep 6/7. Voor het seizoen 
2009 is de vereniging in over-
leg met basisschool Prinses 
Beatrix en het seizoen van 2010  
wordt gestart met basisschool 
de Evenaar. Het seizoen voor 
de schooltuinen loopt van april 
t/m oktober. “Ik denk zelf dat 
tuinieren voor de kinderen een 
opvoedkundige waarde heeft, 
waarbij je de kinderen respect 
voor de natuur kunt bijbrengen, 
op een leuke wijze”, vertelt Mik 
van de Bor van Volkstuinver-

eniging Groenendaal. “Zelf heb 
ik les gegeven aan 30 kinderen 
op het schooltuincomplex Cor-
nelia Westendorp in Haarlem, ik 
heb dat met veel plezier gedaan  
en de kinderen hebben er veel 
van geleerd. De kinderen heb-
ben het zeer positief ervaren en 
enkelen gaven aan dat ze over 
20 jaar ook een volkstuin willen 
hebben. Dat is een positief ge-
luid voor het voortbestaan van 
de volkstuinen!” 
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Ouderenadviseur Ada Justman wordt zelf ‘ouder’  

Afscheid van vraagbaak 
voor ouderen
Heemstede – Ook voor een ou-
derenadviseur breekt eens de 
tijd aan om met pensioen te 
gaan. Ada Justman, de eerste 
ouderenadviseur van Heemste-
de, is 18 en 19 december nog in 
Het Loket in het Raadhuis aan-
wezig om de laatste zaken over 
te dragen aan haar opvolgsters 
Annemarie Drechsler, die de 23 
uren van Ada gaat invullen, sa-
men met Sandra Keijser die het 
project activerend huisbezoek 
gaat invullen. De overdracht van 
haar werkzaamheden is op haar 
uitdrukkelijke wens en zeer on-
gebruikelijk, maar wel zorgvul-
dig, in zeven weken gebeurd, 
waar het anders vandaag weg 
en morgen de nieuwe is. Dat 
heeft weer te maken met subsi-
die.  Ada begon twaalf jaar gele-
den bij Welzijn Ouderen Heem-
stede, WOH,  aan de Lieven de 
Keylaan 24 met een infoteek en 
het bijhouden van de Senioren-
gids. Daarnaast verving zij de 
medewerkster dienstverlening, 
maar al gauw kreeg zij de inge-
wikkelde vragen van klanten te 

behandelen. De gemeente wilde 
bij WOH net in die tijd een oude-
renadviseur plaatsen, dat werd 
logischerwijs Ada Justman. De 
behoefte aan een ouderenad-
viseur werd nog eens sterker 
door de omslag in de zorg van-
uit de regering. Veel meer men-
sen proberen in de thuissituatie 
te houden in plaats van verhui-
zing naar een verzorgingshuis. 
Veel mensen die nu nog thuis 
wonen, zouden tien jaar geleden 
zeker in een verzorgingshuis zit-
ten. Tien jaar geleden was het 
een fluitje van een cent om met 
een beperking in een verzor-
gingshuis te komen, nu ligt dat 
totaal anders. Ook een tijdelijke 
opname, bijvoorbeeld nu met de 
renovatie van de Provinciënwijk, 
zou tien jaar geleden gemakke-
lijk zijn gegaan. Veranderingen 
gaan wel geleidelijk, maar in de 
jaren gezien aanmerkelijk. In het 
begin had Ada veel te maken 
met thuiswonende dementeren-
den die dan ook snel opgeno-
men werden. Nu zijn er voorzie-
ningen waarmee mensen langer 

thuis kunnen blijven, zoals door 
een betere begeleiding [draag-
net]. De overheid dwingt dit af. 
Door wijzigingen in het aanbod 
veranderen ook de vragen aan 
de ouderenadviseur. Als voor-
beelden geeft Ada aan dat als de 
gemeente een brief stuurt aan 
bewoners over OZB of belastin-
gen, kan ze de volgende week 
veel vragen over die onderwer-
pen verwachten. Hoe snel ver-
anderingen optreden kan je zien 
aan de vragen van toen en nu. 
Vroeger over vakanties, cursus-
sen, uitstapjes en nu vragen die 
betrekking hebben over de in-
gewikkeld geworden samenle-
ving. Je hebt op een gegeven 
moment Het Loket nodig. Ada is 
ervan overtuigd dat zij over een 
jaar zelf al veel vragen niet meer 
kan beantwoorden! 

Het Loket
In 2002 verhuisde Ada met haar 
werk naar Het Loket dat na de 
renovatie van het raadhuis is ge-
vestigd tegenover de publieks-
balie. Gemakkelijk toeganke-

Tafeltennissers succesvol in Assen
Heemstede - Het 3e ranglijst-
toernooi is de verste van alle-
maal en speelt zich af in Assen. 
De jonge deelnemers moesten 
dus een hele rit uitzitten alvo-
rens men zich kon meten met de 
Nederlandse subtop.

Op zaterdag deden er 4 deelne-
mers van H.B.C. mee. 
Kopvrouw Josine Kuijk deed het 
bij de start geweldig. Ze won tot 
aan de ¼ finale al haar partij-
en ondanks geen optimaal spel 
met 3-0. Echter in de ¼ finale 
gebeurde er iets wat haar al va-
ker is overkomen. Bij een stand 
van 2-0 in games en 10-7 voor-
sprong (3 matchpoints) ver-
krampte ze dusdanig dat ze in 
de game verloor en in de daar 
op volgende 2 games nog maar 
9 punten wist te scoren en dat 
terwijl de tegenstander met 8 
tellen op de grond lag. Een for-
se teleurstelling voor Josine. Ze 
heeft nu nog 1 kans om haar A 
licentie te behalen in Nijmegen, 
want aan het einde van het jaar 
wordt ze senior. 
Bij de Kadetten deed Gabriel-
la Boxhoorn het uitstekend. Ze 
werd keurig 1e in haar pou-
le met prima tafeltennis. Echter 
ook voor haar kwam er een ein-
de in het toernooi in de ¼ fina-
le. Hier speelde ze vanaf het 1e 
punt niet goed. De verwachtin-
gen waren mogelijk te hoog ge-
spannen. Ze verloor haar partij 
dan ok met 3-0.
Dan waren er nog de deelname 

van Ashkan Issazadeh bij de pu-
pillen B en Hester Brussaard bij 
de meisjes Pupillen. Voor bei-
de het eerste pupillen B toer-
nooi. Ashkan is nog welp en 
heeft een A licentie. Hij speelde 
geen slecht toernooi. Had 2 par-
tijen moeten winnen, maar mist 
dan nog een beetje de kracht 
en snelheid om door te drukken. 
Ook voor Hester was het voor-
namelijk ervaring op doen. Ze 
speelde een verdienstelijk toer-
nooi en had 1x een goede kans 
om de winst te pakken. Deze 
overwinning zal zeker bij het vol-
gende toernooi in februari gaan 
komen.

De zondag was een stuk suc-
cesvoller. Hier waren er slechts 3 
deelnemers en hiervan kwamen 
er 2 elkaar tegen in de ½ fina-
le van het Welpen toernooi. Door 
loting kwamen Maurice en Ray-
mon de Winter elkaar in de ½ fi-
nale tegen. Beide heren waren 
nog nooit zo ver gekomen. Met 
imponerend tafeltennis hadden 
zij de laatste 4 behaald. Mau-
rice wist de onderlinge partij te 
winnen en zorgde ervoor dat de 
rest van de middag Raymon zijn 
teleurstelling in de auto moest 
verwerken. Maurice moest in de 
finale tegen een jongen die Ray-
mon in de poule had uitgescha-
keld met 3-0. Echter deze Am-
sterdam was helemaal warm ge-
lopen tijdens het toernooi en he-
laas moest Maurice met 3-1 zijn 
meerdere in hem erkennen. Toch 

Madelon Broersen wint overtui-
gend het toernooi in Assen.

lijk en voor de ouderenadviseur 
een heerlijke plek om zich om-
ringd te voelen door de aanwe-
zigheid van de ervaring en des-
kundigheid van andere discipli-
nes als: maatschappelijk werk, 
sociale zaken. Simpele vragen 
kunnen direct beantwoorden 
worden. Bij wat meer specialisti-
sche of ingewikkelde vragen kan 
je direct terugvallen op welzijn 
ouderen, thuiszorgorganisaties 
en mantelzorg. Waar zij in het 
begin alleen voor stond, staan 
nu diverse mensen bij Het Lo-
ket klaar om mensen op te van-
gen met hun specifiek achter-
grond. Denk maar aan trapliften, 
rollators aanpassingen van een 
badkamer en nog veel meer. Er 

zijn vandaag de dag zoveel meer 
mogelijkheden om langer thuis 
te blijven. Ada is dat voorlopig 
dan ook wel van plan. Zij gaat 
Hoger Onderwijs voor Ouderen 
volgen in Amsterdam en arche-
ologie en architectuurgeschie-
denis studeren in Leiden. En wat 
vaker de kleinkinderen een dag-
je naar oma halen! 
 Beide organisaties, Loket en 
WOH, bieden Ada Justman een 
afscheidsreceptie aan op don-
derdag 8 januari 2009 in het cen-
trum van Welzijn Ouderen aan 
de Lieven de Keylaan 24, waar 
u tevens kennis kunt maken met 
de twee opvolgers, Annemarie 
Drechsler en Sandra Keijser. 
Ton van den Brink

een keurige 2e plaats en in Nij-
megen hopen we op een finale 
van de 2 talentvolle broers.

Ook bij de meisjes was er suc-
ces. Madelon Broersen (Kadet-
ten C) haalde net niet het hoofd-
toernooi. Dat ze hier zeer dicht 
tegen aan zit, liet ze zien in het 
troosttoernooi. Hier won ze van 
iedereen en behaalde dus de 1e 
plaats. 
Met 2 bekers van de 3 deelne-
mers deed H.B.C. het dus buiten-
gewoon goed.
Ron Olijdam 

Wanneer starten met 
goede voornemens?

Heemstede - Het blijkt dat velen al ver voor 1 januari goe-
de voornemens hebben. Zij weten hun voornemen al in de 
maand september “Volgende zomer loop ik strak(ker) op 
het strand”. Maar wanneer starten wij daadwerkelijk en 
waarom wachten velen tot 1 januari?

Eigenlijk zijn we dagelijks bezig met goede voornemens ‘maan-
dag sta ik vroeg op en ga lekker hardlopen’. Helaas gaat het vaak 
niet door en krijgen andere zaken prioriteit, terwijl we zo graag 
ons gedrag willen veranderen. De wil is er wel alleen de uitvoe-
ring ontbreekt. De meest bekende goede voornemens zijn, ‘Ik 
ga meer bewegen’, ‘Ik ga starten met een sport’ en ‘Ik ga afval-
len’. Het is niet dat we 1 januari wakker worden en ons voorne-
men bedenken. Nee, we zijn er al een tijd mee bezig. Sommigen 
al jaren en anderen enkele weken. Het begin van het nieuwe jaar 
is vaak een goed moment om te starten. Het jaar ligt voor ons en 
we hopen op een gelukkig en gezond jaar. Ons goede voorne-
men zal daarin bijdragen. Door daadwerkelijk te starten, en vol 
te houden, willen we een positieve verandering in onze levens-
stijl aanbrengen. Bij FM HealthClub hebben ze een unieke ma-
nier om goede voornemens goed aan te pakken. “Natuurlijk spe-
len wij graag in op goede voornemens, maar wij zijn van mening 
dat je iedere dag kunt beginnen met een goed voornemen” al-
dus clubmanager Michel Weijers. “In december kun je bijvoor-
beeld al starten om met een goed gevoel, zonder schuldgevoel, 
te genieten van de feestjes, de diners, de wijntjes en de oliebol-
len”. Bij de aanpak van FM HealthClub hoeft je niet je hele leven 
om te gooien. Want dat is vaak moeilijk vol te houden en vaak de 
reden dat men vrij snel stopt. Daarom wordt met ieder lid een tra-
ject uitgestippeld op basis van levensstijl en individuele doelstel-
ling. Zo krijgt een drukke manager geen schema dat hij 3 keer 
per week, 2 uur lang moet sporten. Een schema waarin hij binnen 
45 minuten een fit en voldaan gevoel heeft past dan beter. Doel-
stellingen, en dus ook goede voornemens, worden vertaald naar 
een realistisch stappenplan; het individuele trainingsprogramma. 
“Meer leuke dingen doen is ook een veel gehoord goed voorne-
men. Daarom kun je bij ons naast trainen ook lekker de sauna in 
of een potje voetballen of hockeyen” besluit Michel.
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Goud voor synchroonzwemsters HPC
Heemstede - Eénmaal per jaar 
ontmoeten kring Noord-Holland 
en District 1 elkaar voor een sy-
chroonzwemwedstrijd. District 1 
omvat de provincies Friesland, 
Groningen en Drente. Afgelo-
pen zondag was het weer zo ver. 
Voor een jury moeten de zwem-
sters één voor één een opdracht 
uitvoeren. De jury geeft een pun-
tenwaardering voor iedere op-
dracht. Na een ingewikkelde re-
kensom rolt daaruit per zwem-
ster de einduitslag. De bes-
te zwemsters vallen in de prij-
zen, maar iedere goede presta-
tie kan beloond worden met een 
diploma. Dat was het geval voor 

Zwannette Pancras: naast een 
bronzen medaille mocht zij ook 
haar Age I diploma in ontvangst 
nemen. Zwanette en haar train-
sters waren blij verrast, maar 
Zwanette had dan ook duide-
lijk beter gepresteerd dan op de 
laatste training. Verder was er 
een gouden medaille voor Niki-
ta van Groenigen in de catego-
rie Age II en voor Lilian van der 
Waals bij de Senioren. 
Bij HPC is een prestatie leve-
ren wel belangrijk, maar de ge-
zelligheid net zo goed! Binnen-
kort doet HPC mee aan het ge-
zelligste evenement dat er be-
staat: de nieuwjaarsshow waar 

alle verenigingen vertegenwoor-
digd worden door al hun zwem-
sters. De nieuwjaarsshow wordt 
slechts één keer in de drie jaar 
gehouden. De nieuwjaarsshow 
wordt deze keer gehouden op 
10 januari 2009 in zwembad de 
Hoornse Vaart in Alkmaar. Er 
worden twee voorstellingen ge-
geven: een matinee (16.30 uur) 
en een avondvoorstelling (19.30 
uur). Er zijn nog enkele kaar-
ten te koop, dus als u de talen-
ten van Noord-Holland zelf wilt 
komen bekijken, dan moet u 
snel zijn! (Kaartverkoop: Daw.
njs2009@gmail.com matinee à 6 
euro, avond à 7 euro).
 

Sneeuw
Sneeuw daalde neer

langs ´t licht
van de lantaarn

en maakte
van de straat

een zaal 
vol feestelijk wit

 
Voetstappen in de 

sneeuw
Knerpend wit,

dat zichzelf
gestalte geeft

in een lijn
van gaten

Lichten in de avond
Lichten

in de avond
zijn als 

edelstenen
op fluweel
als thuis

wacht
een haven.

 
Koud seizoen

De ribbelende
vlucht

van m´n schaatsen
over

gestolde golfslag
van ´t Snekermeer;

´t Komt steeds
terug 

in m´n denken;
´k Herinner ´t me

keer op keer;

Eeuwigheid
De eeuwigheid

begint
bij de geboorte
van het kind.

Zij daarom
de aardse wensen

afgestemd
op eeuwigheidsmensen.

 
Kaarslicht

Schaduwmakend
vlamgespeel,
dat een sluier

van fluweel
legt om al

de dingen heen,
die mij niet

konden schragen.
´t Is of ik me 
nu verbeeld
dat ergens,

in het geheel,
iets is

dat mij
helpt dragen.

 
Warmte

Kachelwarmte
verwarmt
´t lichaam.
Oogwarmte
verwarmt
de geest.

 Johan G. Brouwer

Dichtstorten Kerstspecial
IN MEMORIAM JOHAN BROUWER

 
Het is een jaar geleden dat de bekende Heemsteedse 
dichter Johan Brouwer overleed.
Deze week publiceren wij enkele gedichten voor 
deze decemberperiode, ter nagedachtenis aan hem 
en tevens als eerbetoon.

Winterstop eerder begonnen?!
Heemstede - Het lijkt erop dat 
in Heemstede de winterstop 
vroeger begint dan in de ande-
re regio’s. Voor de KNVB wa-
ren alle wedstrijden afgelast al-
leen sommige jeugdteams kon-
den aan de bak. De velden wa-
ren door de vele regen/ sneeuw 
en- of hagel onbespeelbaar.
Zaterdag 20 december is offi-
cieel de laatste speelzaterdag 
voor de KNVB-winterstop.

Het ingekorte programma is:
Volendam-7- VEW-2       14.45 uur
VEW-5- K’land-3       15.00 uur
Velsen-c- VEW-c1         12.00 uur
VEW-c2- Hoofddorp-c         11.45 uur
VEW-me- Concordia-me 11.30 uur
VEW-e2- Overbos-e     09.30 uur
Zw’burg-f- VEW-f-1         09.00 uur
VEW-1- KDO-1                14.30 uur
De overige elf- en zeventallen 
zijn vrij. Mocht er door de KNVB 
nog iets worden ingelast wor-
den de leiders/spelers gewaar-
schuwd.

De VEW-agenda:
09 januari: Vijfde ronde VEW-

klaverjas competitie. Aanvang 
20.00 uur-clubhuis VEW.
De 4de ronde werd gespeeld in 
een temperatuur die bijna niet 
“speelgerechtigd” was. Met re-
delijk koude vingers werd ge-
tracht een goed resultaat te be-
halen.
De uitslag was:
1. Kees van der Steeg, 5259 pun-
ten
2. Jopie Beunder, 4923 punten
3. Ans v.d. Marel, 4719 punten
De Poedel was dit keer voor Siem 
van Egmond met 3943 punten.

31 december: Oliebollen toer-
nooi in de sporthal Groenendaal. 
Het speelschema is:
09.30 uur-  de Mini’s en F-junio-

ren
10.30 uur- de E-junioren
11.30 uur-  de C-junioren en de 

meisjes
13.00 uur- de A-junioren.

03 januari: Nieuwjaarsborrel in 
het clubhuis. Van 15.00- 18.00 
uur is iedereen die een VEW-
hart heeft van harte welkom.

Demonstratie Nederlands 
grammofoongenootschap 1ste Aanleg
Heemstede - Vijf enthousias-
te verzamelaars van oude gram-
mofoons hebben hun passie in 
augustus 2004 gebundeld en 
het Nederlands grammofoonge-
nootschap opgericht.
Op zondag 21 december wordt 
een aantal van hun topstukken 
gedemonstreerd in Café de 1ste 
Aanleg. Het gaat over grammo-
foons die voor 1975 gemaakt zijn 

en die elektrisch aangedreven 
zijn. Deze apparaten verschenen 
al voor de Tweede Wereldoorlog 
op de markt. Ze hadden afhan-
kelijk van het type wel of geen 
ingebouwde elektrische verster-
ker. Elk model vertelt door het 
uiterlijk, maar ook door de ge-
bruikte techniek, iets over de 
tijd waarin de speler is ontwor-
pen en gebruikt. Vanaf 16:00 uur 

kunt u genieten van kerstsongs 
en oud Nederlandstalig van 45 
en 78 toeren. Kees Heger, zelf 
verzamelaar van vinyl op 45 toe-
ren, geeft ‘de naald’ graag een 
middagje over aan de heren van 
het genootschap. De middag zal 
zeker niet alleen een luistermid-
dag zijn want de nostalgische 
platenspelers zijn tevens een lust 
voor het oog  

Bennebroekse leerlingen in de spotlights
Bennebroek - Op vrijdag 12 de-
cember jl. werd de in september 
gestarte musical basisworkshop 
succesvol afgesloten met twee 
spetterende uitvoeringen van de 
musical Mamma Mia in theater 
’t Onderdak in Sassenheim. De 
ruim 30 leerlingen van Womens 
Workout uit Bennebroek wis-
ten tijdens twee besloten voor-
stellingen voor ouders, vrienden 
en bekenden het volledig gevul-
de theater van begin tot eind te 
boeien met een groot aantal Ab-
ba hits. Net als de musical Annie 

in januari is deze musical opge-
zet door MLX Musical Produc-
tions uit Hillegom en door de 
leerlingen van Womens Workout 
uit Bennebroek uitgevoerd.

In een kleurrijk spektakel vol ny-
lon en lycra pakjes konden de 
kinderen het publiek met in-
drukwekkende  zang-, acteer- 
en dansprestaties volledig over-
tuigen en waanden zij zich ruim 
een uur lang op een Grieks ei-
land. Dochter Sophie wilde voor 
haar bruiloft met Sky haar moe-

der Donna herenigen met de 
vermeende vader Sam en haar 
vriendinnen Bregje en Harriet-
te. De hoofdrol van hippiemoe-
der Donna werd overtuigend 
neergezet door Maloe Arnold-
Bik. Danique van der Vlugt, die 
in januari nog Annie was, speel-
de deze keer dochter Sophie. 
Sky werd gespeeld door Dia-
blo Mense en vader Sam door 
Jori Damond. Meer info: Tanya 
Nieuwland (Womens Workout), 
Telefoon: 06-13868207 en web-
site: www.womens-workout.nl

“Moeder Donna brengt haar dochter Sophie naar het altaar”.
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Bennebroek - Het ene verhaal 
lokt het andere uit. Heeft ie-
mand het over de oude bakkerij 
van Oud, dan praat een ander er 
heel anders over, tot ze er ach-
ter komen dat de een het over 
de oude Oud heeft en de an-
der over de jonge Oud. Twee ge-
neraties van Bennebroekers, 55 
plus en veel ouder,  praten over 
“vroeger”. Dat vroeger begint 
ongeveer in 1945 en stopt even 
op 1 januari als Bennebroek zijn 
zelfstandigheid verliest. Kostelij-
ke opmerkingen over die ban-
ketbakker die in 1947 de lekker-
ste tulband maakte, overigens 
nog wel op de bon.
Nog een lekkernij uit die tijd was 
Jan in de Zak, een oud boeren-
gerecht van rozijnen, krenten, 
melk, gist sukade, dat wel zwaar 
op de maag lag , bij koud weer 
werd gegeten en een verwar-
mend effect had. In de dorps-
kern, Zwarteweg, Bennebroeker-
laan, wordt stilgestaan bij enke-
le markante panden waar vroe-
ger het dorpsleven zich afspeel-
de.  Over een zinkerij waar kwa-
lijke dampen uit opstegen, waar 
fietssturen verchroomd werden 
in baden waar het soms plofte 
van de gassen. Hoe men conife-
ren en planten ontdeed van luis 
met calcid, een gemeen goedje 
dat later verboden werd, maar 
toen rijkelijk gestrooid werd over 
de planten. Ook asbest werd 
zonder enig begrip van gevaar 
opgepakt en verwijderd. 

Saamhorigheid
In het dorp met vlak na de oor-
log net even meer dan 2500 in-
woners, kende men elkaar. Stil-
le armoede werd stil opgelost. 
Hoefde niemand te weten dat 
je het arm had; hoefde niemand 
te weten dat je armen stilletjes 
hielp. Er was een grote socia-
le controle in de goede zin des 
woords. Veelal binnen de zuilen 
gereformeerd, hervormd en ka-
tholiek. Al discussiërend komt 
met op de huidige kredietcri-
sis en men komt tot de conclu-
sie dat er mogelijk een positie-
ve kant aan zit, namelijk dat de-
ze crisis wel eens de mensen 
dichter bij elkaar brengt. Tot nu 
toe heeft de welvaart ervoor ge-
zorgd dat mensen elkaar minder 
nodig hebben. De acht bijeen-
komsten van de Verhalentafel 
die door Sybil van Dam en Hans 
Visser zijn opgezet, zijn een suc-
ces waarmee het SWOB, Soci-
aal Werk Ouderen Bennebroek 
een goede keuze heeft gemaakt. 
De geboren en getogen Benne-
broekers komen met leuke, ster-
ke, authentieke, ontroerende 
verhalen waar ook veel om gela-
chen kan worden en het waard 
zijn om bewaard te blijven. Een 
nieuwe Verhalentafel over Ben-
nebroek, bestaande uit acht 
bijeenkomsten, gaat donderdag 
15 januari 2009 weer van start, 
er is nog een enkel plaatsje over. 
Aanmelden kan via de SWOB. 
Ton van den Brink

Nieuwe Multifunctionele Accommodatie 
op locatie Sint Franciscusschool
Bennebroek - Op maan-
dag 15 december is in het 
gemeentehuis van Benne-
broek op feestelijke wijze 
de samenwerkingsovereen-
komst voor de Multifunctio-
nele Accommodatie (MFA) 
in Bennebroek ondertekend. 
Met het ondertekenen van 
de overeenkomst is vastge-
legd dat er zo goed als ze-
ker een nieuwe MFA zal wor-
den gebouwd op de loca-
tie van de huidige Sint Fran-
ciscusschool. Alleen ernsti-
ge tegenslag kan nu nog roet 
in het eten gooien. Maar daar 
gaat niemand van uit. 

Sinds 2006 wordt gewerkt aan 
de voorbereidingen voor een 
MFA waarin de Franciscus-
school, zorgcentrum Meerle-
ven, Stichting Welzijn Ouderen 
Bennebroek, Bibliotheek Duin-
rand en het Bennebroekse loket 
van de nieuwe gemeente Bloe-
mendaal een gezamenlijke huis-
vesting krijgen. Met het samen-
voegen van de bovengenoem-

de functies ontstaat een plek 
waar de inwoners van Benne-
broek verschillende voorzienin-
gen kunnen vinden. Maar de 
MFA zal ook aan tal van andere 
organisaties ruimte bieden voor 
hun activiteiten.

Eigen identiteit 
De MFA biedt een centrum-
functie aan Bennebroek. De-
ze centrumfunctie ontbreekt op 
dit moment nog. De nieuwe ge-
meente Bloemendaal heeft als 
beleid om de eigen identiteit van 
de verschillende dorpskernen te 
ondersteunen. Daarom heeft de 
nieuwe gemeente Bloemendaal 
zich enthousiast getoond over 
de ontwikkeling van een MFA in 
Bennebroek.

In de afgelopen maanden is 
door alle deelnemende orga-
nisaties hard gewerkt aan een 
overeenkomst waarin afspraken 
zijn gemaakt over wat voor ge-
bouw er precies moet komen, 
hoe de ruimten gebruikt gaan 
worden, hoe de organisaties sa-

men gaan werken in het nieuwe 
gebouw en hoe de kosten ver-
deeld gaan worden. 

Laatste handeling oude
college
Het college van burgemees-
ter en wethouders is buitenge-
woon blij dat met deze over-
eenkomst. Bennebroek blijft na 
de fusie met Bloemendaal ook 
in de toekomst een eigen ge-
zicht houden, met goede voor-
zieningen voor alle inwoners in 
de dorpskern. De gemeente-
raad van Bennebroek heeft in 
de commissievergadering van 
4 december haar enthousias-
me uitgesproken voor de nieu-
we Multifunctionele Accommo-
datie.

In het nieuwe jaar zal het nieu-
we college van Bloemendaal de 
taak op zich nemen om de ver-
dere ontwikkeling van de MFA 
vorm te geven en zorg te dra-
gen voor de realisatie van de-
ze voor Bennebroek belangrijke 
voorziening.

Verhalentafel
Sterke en leuke verhalen 
over Bennebroek

Winterreise in Oude Slot
Heemstede - Op 21 december, 
de kortste dag, wordt overal ter 
wereld de winterzonnewende 
gevierd, het moment in het jaar 
waarop het licht van de zon te-
rugkeert. Het programma Win-
terreise is de ideale voorstelling 
om op muzikale wijze de winter-
zonnewende te vieren. Saxofo-
nist Yuri Honing stort zich met 
zijn tenor-en sopraansaxofoon 
op de beroemde liederencyclus 
van Frans Schuberts Winterrei-
se. Hij speelt concessieloos maar 
zonder enige toevoeging de fa-
meuze liederen in virtuoos sa-
menspel met pianiste Nora Mul-
der. Honing staat te boek als Ne-
derlands meest toonaangevende 
jazzmusicus, die pop en wereld-
muziek in zijn werk integreert. 
En nu dus ook het klassieke re-
pertoire! Vanuit het credo: ‘Jazz is 
not a style, but a language’. Mul-
ders specialisme is hedendaags 
gecomponeerde muziek. En dat 
maakt het Schubert-avontuur 
van deze twee eigenzinnige mu-
sici des te verrassender. ‘Winter-
reise’ wordt aangevuld met lie-
deren van Clara Wieck en Robert 
Schumann. Winterreise, een con-
cert dat georganiseerd is door 

het Podium Oude Slot. Vooraf-
gaande aan het concert kunt u in 
Het Oude Slot genieten van een 
midwintermaaltijd. Arrangement 
maaltijd en concert kosten 37,50 
euro/ 35,- euro, aanvang 18.30 
uur. Alleen het concert  bijwo-
nen kan ook. De toegang is dan 
17,50/15,- euro aanvang 20.15 
uur. Zondag 21 december, Het 
Oude Slot, ingang aan de Ring-
vaartlaan, Heemstede. Reser-
veren kaarten 06-13133626 of 
www.podiumoudeslot.nl. 



pagina 8 de Heemsteder  - 17 december 2008

Drukte van belang bij 
Erica Terpstra
Heemstede - Zaterdagmorgen 13 december signeerde 
Erica Terpstra haar nieuwe boek Help, ik val af van 11.00 
tot 12.00 uur bij Boekhandel Blokker in Heemstede.
Het was een drukte van belang en Erica zette in elk 
boek haar handtekening, maar ook een positief bericht 
voor de volhouder. Bijna elke bezoeker complimenteer-
de haar met haar doorzettingsvermogen en wenste haar 
veel succes om door te gaan.
Ook waren er veel mensen die haar boek als steun in de 
rug wilde gebruiken om af te vallen.

Oud en nieuw in stijl 
met ex-idol Floortje

Het ontbreekt de passagiers 
aan niets tijdens dit all-inclusive 
feest. Het Scandinavische buffet 
en alle andere hapjes en drank-
jes zijn inbegrepen. Gasten kun-
nen genieten van een minicon-
cert van ex-idol Floortje. Ook ge-
ven regionaal bekende zangers 
Cock Zwanenburg en John Eel-
tink een spetterende show weg.
Om middernacht wordt ieder-
een getrakteerd op spectacu-
lair vuurwerk boven Amsterdam. 
Ook na de jaarwisseling gaat 

het feest onverminderd door. De 
bars, het casino en de nacht-
club zijn geopend tot in de klei-
ne uurtjes.

Uitgefeest, dan kan men heer-
lijk overnachten in de eigen 
hut. Op Nieuwjaarsdag, van-
af 08.30 uur wordt er een uit-
gebreid ontbijtbuffet geser-
veerd. De Oud & Nieuw Cruise is 
te boeken vanaf 184,- euro per 
persoon.
Informatie op www.dfds.nl

Regio - Wie nog geen plannen heeft met Oud en Nieuw en een 
keer wat anders wil, kan de jaarwisseling vieren aan boord 
van de Princess of Norway. Op 31 december vaart de comfor-
tabele cruiseferry van DFDS Seaways een unieke route over 
het IJ. Tijdens het all-inclusive oudejaarsfeest trakteert ex-idol 
Floortje de gasten op een spetterend optreden en kan ieder-
een genieten van het enorme vuurwerk boven Amsterdam.

Yvonne Keuls geïnterviewd bij Blokker
Heemstede - Tijdens de kerstmarkt op zondag 14 
december was schrijfster Yvonne Keuls te gast bij 
Boekhandel Blokker in Heemstede en werd geïn-

terviewd door Dorine Holman over haar nieuwste 
roman Benjamins Bruid. Na afloop signeerde zij 
voor vele belangstellenden haar boeken.

Powerpoint 
voor beginners
Heemstede - Powerpoint is 
een computerprogramma waar-
mee op een leuke en snelle ma-
nier elektronische diavoorstellin-
gen gemaakt worden met tekst, 
plaatjes, foto’s en versieringen. 
Een dergelijke presentatie met 
geluid en beeld spreekt veel 
meer tot de verbeelding dan al-
leen een verhaal. 
In de cursus worden stapsge-
wijs alle basisvaardigheden op 
een duidelijke manier uitgelegd 
en aangevuld met oefeningen, 
zodat snel geleerd wordt wat in 
dagelijkse praktijk nodig is. Rui-
me ervaring met de computer is 
noodzakelijk.
De cursus Powerpoint voor be-
ginners start op donderdag 15 
januari. De cursus bestaat uit 4 
lessen die worden gegeven in de 
Luifel, Herenweg 96, Heemstede 
van 19.00 tot 22.00 uur. Kosten: 
99,50 euro inclusief cursusboek.
Aanmelden kan van maandag t/
m vrijdag van 9.00-12.00 uur: te-
lefoon 023-548 38 28 kies 1. of 
via: www.casca.nl.

Geheugen-
cursus

Bennebroek - Vergeet u wel 
eens een afspraak, een bood-
schap in de winkel of kunt u 
niet op een naam komen? 
Dan speelt vergeetachtigheid 
u parten en ondervindt u hier 
hinder van in het dagelijks le-
ven. Vooral het verwerken en 
opslaan van nieuwe informa-
tie gaat moeilijker. De cursus 
Het geheugen de baas van de 
SWOB is dan geschikt voor u. 
Deze cursus is bedoeld voor 
personen vanaf 55 jaar bij wie 
het geheugen minder goed 
functioneert dan zij zouden 
willen.
In deze cursus wordt een aan-
tal geheugenstrategieën ge-
geven en tips hoe u informatie 
beter kunt onthouden. Verder 
wordt er bij elke bijeenkomst 
een aantal oefeningen ge-
daan, waarbij het vooral gaat 
om de hersens aan het werk 
te zetten. Deze cursus is niet 
bedoeld voor mensen die door 
hersenziekten (bijv. dementie) 
of hersenbeschadiging (bijv. 
hersenbloeding) last hebben 
van vergeetachtigheid. 

Een ervaren docente geeft de-
ze cursus op: donderdagoch-
tend van 10.00 - 12.00 uur. De 
lessen zullen plaatsvinden op 
de volgende data: 8, 15, 22, 
29 januari, 5, 12 19 en 26 fe-
bruari. De kosten voor 8 les-
sen bedragen 57,50 euro incl. 
werkboek, maar excl. het cur-
susboek “Over geheugen ge-
sproken”. Dit boek kan via de 
SWOB worden besteld en kost 
9,75 euro. De cursus wordt 
gegeven in Bennebroek. De 
precieze locatie wordt bekend 
gemaakt zodra er voldoen-
de deelnemers zijn aange-
meld voor deze cursus. Aan-
melden kan via de SWOB tel. 
584 53 00. 

Winterfilm bij de SWOB
Bennebroek - In de kerstvakan-
tie organiseert de SWOB weer 
een leuke film voor grootouders 
en kleinkinderen. Veel opa’s en 
oma’s weten de weg naar Zorg-
centrum Meerleven te vinden, 
om daar samen met hun klein-
kinderen naar een mooie film te 
kijken. De grote zaal wordt voor 
deze gelegenheid omgetoverd 
in een heuse bioscoopzaal.
Op dinsdag 30 december wordt 
de film ‘Peter Pan’ vertoond ge-
draaid, de film is Nederlands ge-
sproken en duurt 110 minuten. 
Deze spectaculaire winterfilm 
is geschikt voor kinderen van-
af 5 jaar. Wendy en haar broer-
tjes krijgen op een avond be-
zoek van Peter Pan; een jongen 

die kan vliegen en niet groot wil 
worden. Hij neemt de kinderen 
mee naar de ongelofelijke jun-
gle van het magische Nooit-
gedachtland. Het grote avon-
tuur begint wanneer zij oog in 
oog komen te staan met Kapi-
tein Haak en zijn beruchte pira-
ten. De kleine toverfee Tinker-
bell beschermt Peter Pan. De-
ze familiefilm bevat een aantal 
spannende scènes. 
Entree voor volwassenen: 4,00 
euro p.p. en kinderen 1,00 euro 
p.p., incl. consumptie.
Locatie: de grote zaal in Meerle-
ven, Witte de Withlaan 1. 
De zaal gaat open om 14.15 uur. 
Start film 14.30 uur. Aanmelden 
kan via de SWOB, 5845300.



pagina 10 de Heemsteder - 17 december 2008

Kerstmarkt op
         Binnenweg-Raadhuisstraat

Heemstede – Lekker koud weer zoals het hoort voor de kerst-
markt die helemaal verzorgd werd door de winkeliers van de 
winkeliersvereniging WinkelCentrum Heemstede. Met gratis 
poffertjes, glühwein,  De schaatsbaan bij Maison Riviera was 
echt koud, hard en een groot succes. Die komt volgend jaar 
zeker dubbel terug! In de marktkramen was de kerstversie-
ring in zilver dit jaar de grote trekker. Eventueel nog met wat 
paars en voor de life-stylers gecombineerd met zwart. Bij de 
inmiddels gepensioneerde bloemist, maar nog altijd aanwe-
zig op de kerstmarkt , waren de klassieke kerststukjes veel-
al in groen, rood en goud, maar ook bij Gerard was het zilver 
al gauw uitverkocht. De kerstman riep al van verre joho, of 
was het jahooo? Wel even poseren bij die prachtige winkel 
van Marc Meltzer. Op de klassieke fiets waar wel zeven Dic-
kens figuren op passen, poseerden nu drie dames die net uit 
Oxford Street waren gekomen. Gratis vervoer met de paar-
dentram van de Raadhuisstraat naar de Binnenweg en met 
een retourtje als het erg leuk was. Rob Halderman draaide 
zijn draaimolen, suikerspin, popcorn en zweefmolen weer als 
vanouds.. Bij de dorpspomp klonken de heldere toeters en 
bellen van het Kleijn Orkerst, dat voortkomt uit de 100 jari-
ge Harmonie St. Michaël. De Barbers en Bisschops zongen 
op hun zeer eigen wijze hun kerstliederen en de waardering 
liet zich luid vertalen in een hartelijk applaus. Honderd kin-
deren van balletschool Jolein gaven een schitterende show 
weg op het podium waar menig oma en ook opa trots naar 
keek. De kaarsenmakerij liet enthousiast kaarsen dompelen, 
maar dat spul werd al snel brokkelig van de kou. Zij mogen 
volgend jaar in het zonnetje staan. Op de wintersleebaan van 
15 meter lang en wel vijf meter hoog, hadden kinderen de 
meeste lol en rutsten naar beneden zoals je dat alleen in de 
sneeuw kan. Gezellige drukte langs de kramen die heel col-
legiaal met hun gezicht stonden naar de winkels, zodat die 
ook alle belangstelling kregen van een blij publiek, dat zelf 
zorgde voor een zonnetje in de ogen. 
Ton van den Brink



Heemstede - De Wenspijl gaat 
zijn derde jaar in! Deze bijzonde-
re vuurpijl zorgt er indirect voor 
dat kinderen met een levens-
bedreigende ziekte hun liefste 
wens kunnen laten uitkomen.  
Na twee succesvolle jaren van 
dit fenomeen, met een op-

brengst van maar liefst 62.400 
euro, is het doel dit jaar ge-
steld om de magische grens van 
100.000 vuurpijlen te bereiken!  
De vuurpijl wordt per stuk in 
een zak geleverd met een brief-
je waarop ieder zijn of haar per-
soonlijke nieuwjaarswens kan 

pagina 12 de Heemsteder - 17 december 2008

Vuurwerk voor een goed doel bij ‘De Roos’

Op naar de 100.000 Wenspijlen!  
schrijven. Dit briefje wordt in de 
kop van de vuurpijl geschoven 
en zo de lucht ingeschoten.   
Op deze wijze gaat er in elk geval 
altijd één wens in vervulling, na-
melijk de wens van het door de 
Stichting ondersteunde kind.  
Want per verkochte vuurpijl 
wordt 1 euro gedoneerd aan 
Stichting Doe Een wens.  
Stichting Doe Een Wens vervult 
de liefste wens van kinderen van 
3 tot 18 jaar met een levensbe-
dreigende ziekte. De Wenspijl 
is inmiddels uitgegroeid tot een 
jaarlijkse traditie en is bij uitstek 
geschikt als cadeauartikel. 
 
Doe ook mee aan deze actie en 
steun Doe Een Wens!  
Te koop bij Vulpenspeciaalzaak 
De Roos aan de Binnenweg 110, 
Heemstede. Tel. 023 - 528 91 77, 
E-mail: info@vulpenspeciaalzaak.
nl  en website: www.vulpenspe-
ciaalzaak.nl

Telefonische hulpdienst dag en nacht een oor

Sensoor ook tijdens feestdagen 
24 uur per dag bereikbaar
Heemstede - Telefonische hulp-
dienst Sensoor Haarlem is ook 
tijdens de kerst en de jaarwisse-
ling 24 uur per dag bereikbaar. 
In tegenstelling tot veel ande-
re instanties zijn de vrijwilligers 
van Sensoor ook gedurende de 
feestdagen telefonisch bereik-
baar voor mensen die juist dan 
willen praten over hun zorgen, 
eenzaamheid, of verdriet. Bellers 
hoeven geen naam te noemen 
als ze hun hart even willen luch-
ten en kunnen rekenen op ge-
heimhouding.

Veel mensen doen een beroep 
op Sensoor Haarlem juist op die 
momenten dat andere (hulpve
rlenings)instanties niet bereik-
baar zijn: tijdens feestdagen, ’s 
avonds en ’s nachts.
Uit de gespreksonderwerpen 
blijkt dat in december eenzaam-
heid voor veel bellers een reden 
is om de hulpdienst te bellen.

Sensoor Haarlem is werkzaam 
in de regio’s Zuid- en Midden-
Kennemerland en Haarlem-mer-
meer. In Nederland zijn er vijf-

entwintig Sensoor-vestigingen, 
die per jaar 230.000 gesprekken 
voeren. Daarmee is Sensoor de 
grootste telefonische hulpverle-
ner van ons land.
Het telefoonnummer van Sensoor 
Haarlem, 023 - 5 471 471, kan 7 
dagen per week, 24 uur per dag 
worden gebeld. De hulpdienst is 
ook bereikbaar via het landelijke 
nummer 0900 – 0767 (5 cent per 
minuut).
Meer informatie over Sensoor 
Haarlem is te vinden op www.
sensoor.nl/haarlem

Vlammen voor de vrijheid
Heemstede - De plaatselijke 
groep van Amnesty Interna-
tional organiseerde woens-
dag 10 december een her-
denkingsmanifestatie op de 
Binnenweg ter gelegenheid 
van het 60-jarig bestaan van 
de ‘De Universele Verkla-
ring van de Rechten van de 
mens’.

Deze dag deelde Amnesty 
Heemstede exemplaren uit van 
deze verklaring.
Zij deden dat op de Binnenweg 
gewapend met lampions vanwe-
ge het jubileum en toch ook met 
fakkels vanwege de campag-
ne ‘vlammen voor de vrijheid’. 
Geen handtekeningen dus deze 
keer maar de oproep om ‘mee te 
vlammen’ voor de vrijheid.
Dit jaar vraagt Amnesty interna-
tional aandacht voor mensen-
rechtenactivisten die hun leven 
in de waagschaal leggen om de 
mensenrechten te beschermen. 
Mensen die opstaan tegen on-
recht en onderdrukking , die de 
idealen uit de Universele Verkla-
ring gebruiken om hun wereld 
te verbeteren. Amnesty roept 
Nederlanders op om de men-
senrechtenactivisten te steunen 

door op de website www.vlam-
menvoordevrijheid.nl , een digi-
tale kaars te ontsteken.
Iedereen kan steun betuigen 
aan het werk van de Iraanse 
Campagne voor Gelijkheid. Een 
organisatie voor gelijke rechten 
voor vrouwen in Iran.
Ook kunt u vlammen voor Aung 
San Suu Kyi uit Myanmar. De de-
mocratische leidster die al jaren-
lang de militaire junta trotseert. 
Het derde te verlichten gebied 
op de digitale wereldkaart ligt in 
Zimbabwe. Hier zetten honder-
den vrouwen van de organisatie 
Women of Zimbabwe Arise (WO-
ZA) zich in voor verbetering van 
de leefomstandigheden en men-
senrechtensituatie in Zimbabwe. 
De autoriteiten zijn niet gediend 
van de acties van WOZA en de 
vrouwen worden regelmatig ge-
arresteerd, gemarteld en geïnti-
mideerd. De kaarsen zullen de 
duisternis op de digitale we-
reldkaart verlichten en zijn een 
steunbetuiging aan de activis-
ten die, ondanks de gevaarlijke 
omstandigheden hun belangrij-
ke werk voortzetten.
Al velen hebben een digitaal 
kaarsje ontstoken. Deze actie 
loopt tot 31 december.

Foto-expositie ‘Rondom water’ 
in Bibliotheek Heemstede
Heemstede – Sinds deze 
week is tot 26 januari 2009 
werk te zien van Odile Bosch 
in de Heemsteedse biblio-
theek. ‘Rondom water’ heet de 
foto-expositie.
De tentoonstelling ‘Rond-
om water’ is samengesteld 
uit foto’s van verschillende 
series. Onderwerpen als na-
tuur, de mens en architectuur 
staan hierin centraal. Waar-
aan denk je of wat doe je tij-
dens het wachten op vervoer? 
De mensen bepalen hierin de 
sfeer. Ook de natuur gaat haar 
eigen gang. De beelden zijn 
vervreemdend en prikkelen de 
fantasie.  
De bindende factor is het wa-
ter, vaak de zee met het altijd 
zachte, vriendelijke licht.
Odile Bosch geeft aan, dat het 
fascinerend hoe mensen zich 
voortbewegen in hun omge-

ving. Heeft deze omgeving 
invloed op hun leven op dat 
moment, of is het een decor 
waarin zij, met hun dagelijkse 
bezigheden, toch altijd de re-
gie in handen willen houden.
 
Odile Bosch is docent bij 
Fluxus, centrum voor de kun-
sten te Zaandam. Zij heeft zich 
jarenlang toegelegd op zwart-
wit fotografie. Tegenwoordig 
ligt het accent op kleur waar-
bij gebruik wordt gemaakt van 
digitale technieken. De ver-
stilde manier van werken be-
paalt dat alleen het noodzake-
lijke uit een beeld naar voren 
komt. De foto’s ademen een 
magisch realistische sfeer. 
Odile Bosch woont en werkt in 
Haarlem.

Kijk ook op www.odilebosch.nl 
en op www.sbhaarlem.nl

Vrijwilligers Vacature Top 3
Heemstede - Goede voorne-
mens voor 2009? Wat dacht u 
van vrijwilligerswerk?
Het Steunpunt Vrijwilligerswerk 
Heemstede heeft onderstaande 
vacature Top 3 samengesteld. 
Staat er een leuke functie voor 
u bij, neem dan contact op met 
Yolanda van den Brink of José 
van Duin – dinsdag t/m vrijdag 
van 9-12 uur: 023 – 5483824. Op 
onze website www.vrijwilligers-
werkheemstede.nl kunt u nog 
veel meer leuke vacatures vin-
den!

Staat u graag aan het roer?
Houdt u graag de voorzitters-
hamer vast of liever de ganzen-
veer? Bent u het bestuurslid met 
de creatieve ideeën of verstaat 
u de kunst van het aanboren 
van geldbronnen? Zet uw goe-
de voornemens om in actie! Ver-
schillende organisaties zijn op 
zoek naar mensen zoals u! Of 

ben u creatief met een penseel?
Een verpleeghuis is op zoek naar 
een begeleider voor een creatie-
ve schildersgroep. Als u ervaring 
heeft met het gebruik van verf 
en penseel en u goed overweg 
kunt met ouderen, reageer dan 
op deze vacature. U doet er ook 
een ander veel plezier mee!

Toch liever iets sportiefs?
Voor een organisatie in de ge-
handicaptenzorg zijn wij op zoek 
naar vrijwilligers die de passie 
voor hun grote hobby willen over 
brengen. Op dit moment zoeken 
wij mensen die instructie kunnen 
geven bij de activiteiten voetbal, 
tafeltennis en bedienen van de 
elektrokar. Staat uw grote hob-
by er niet bij, kom dan vrijblij-
vend navraag doen, misschien is 
er wel behoefte aan!

Het Steunpunt Vrijwilligerswerk 
wenst u fijne feestdagen! 

Oplichter
Heemstede – Dinsdag 9 de-
cember, omstreeks 16.50 uur 
probeerde een 40-jarige Heem-
stedenaar een supermarkt aan 
het Haarlemse Leonardo Da 
Vinciplein op te lichten.
De man had goederen uit de 
winkel gepakt en probeerde die 
met gevonden kassabonnen ver-
volgens weer in te ruilen. Per-
soneel had dat echter in de ga-
ten en hield de man aan. Zij her-
kenden de man van een eerde-
re soortgelijke gebeurtenis. Toen 
wist hij na ontdekking echter te 
vluchten. Politieagenten namen 
de verdachte over en de man is 
op het bureau verhoord. Er wordt 
proces-verbaal tegen hem opge-
maakt.



De Salsa MiniCruise is geschikt 
voor iedereen. Voor aanvang van 
de officiële salsaparty wordt een 
één uur durende workshop ge-
organiseerd aan boord van de 
m.s. King of Scandinavia.
De Columbus Club is speciaal 
voor de Salsa MiniCruise pas-
sagiers afgehuurd. De band 
‘Poder Latino’, afgewisseld met 
twee DJ’s, zorgt voor een swin-
gend feest tot in de vroege uur-
tjes op zowel de heen- als te-
rugreis. De band is uitgegroeid 
tot één van de succesvolste Sal-
sa orkesten van Nederland. Met 
13 muzikanten uit verschillende 
windstreken.

Wat is er allemaal te doen?
De cruiseferries van DFDS Se-
aways bieden de passagier veel 
faciliteiten en comfort. Zo heeft 
de gast de keuze uit minimaal 
vijf restaurants, bars, een nacht-
club met live entertainment, een 
bioscoop, diverse Seashops, 

een kinderclub en een casi-
no. Na aankomst in Newcast-
le brengt de transferbus de rei-
zigers naar het centrum van de 
trendy stad. De Noord-Engel-
se stad staat bekend als waar 
winkelparadijs met moderne 
shops, hippe boetieks en kleur-
rijke markten. Naast de winkels 
herbergt het centrum tal van be-
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Meerlandencheques voor 
scala aan goede doelen  

Ook goede doelen en verenigin-
gen uit Heemstede hebben zich 
aangemeld voor een bijdrage uit 
het Meerlandenfonds.
Uit alle aanmeldingen heeft het 

bestuur van het Meerlanden-
fonds onder andere Volkstui-
nenvereniging Groenendaal, 
Harmonie St. Michael Heem- 
stede, Speeltuin Kindervreugd 

Heemstede - Op woensdag 10 december zijn bijna 80 cheques 
uitgereikt aan diverse goede doelen in de regio waar afval-
verwerkingsbedrijf De Meerlanden werkzaam is. De tota-
le waarde van de giften bedroeg  50.000,- euro. Verenigingen 
en clubs uit onder andere Hoofddorp, Aalsmeer, Kudelstaart, 
Lisserbroek, Vijfhuizen en Burgerveen werden getrakteerd.

en het Atheneum College Ha-
geveld uit Heemstede geselec-
teerd.

“Wij vinden het belangrijk dat De 
Meerlanden meer doet dan al-
leen afval inzamelen,” aldus wet-
houder Struijf. “Ze ontplooit ook 
innovatieve projecten op het ge-
bied van milieu en is maatschap-
pelijk betrokken, waarvan dit ini-
tiatief een voorbeeld is.” 

Met Seaways naar Newcastle
Zuid-Amerikaanse ritmes 
tijdens Salsa Minicruise
Regio - Cruiseferrymaatschappij DFDS Seaways organiseert 
in het weekend van Valentijnsdag een swingend salsafeest op 
de Noordzee. Koppels leren tijdens de 3-daagse reis de fijne 
kneepjes van de bachata, de merengue en salsa. Latin band 
‘Poder Latino’ zorgt voor de opzwepende ritmes. Meedansen 
op de Salsa MiniCruise kan vanaf 99,- per persoon, inclusief 
overnachtingen, workshop en een dag ter vrije besteding in 
de Noord Engelse stad Newcastle. Vertrek is op vrijdag 13 fe-
bruari 2009.

De ‘Drie Gratiën’ op bezoek 
ten huize van der Meer
Heemstede - Het voorbije 
weekeinde bezochten wij  weer 
het traditionele kerst huiscon-
cert bij Loek van der Meer. Tra-
ditioneel want alweer geduren-
de tien jaren een feit maar inhou-
delijk toch steeds weer verras-
send. Natuurlijk waren er weer 
de spreekwoordelijke hapjes en 
drankjes mede geserveerd door 
oud horecavakman Loek. En een 
verrassing werd het optreden 
van zijn “Drie Gratiën” zeker. Wist 
u bijvoorbeeld dat de menselij-
ke stem in veel opzichten gelijke-
nis kan vertonen met het geluid 
van een klarinet? Schuberts “Hirt 
auf dem Felsen” biedt ruime ge-
legenheid om de menselijke stem 
als instrument met een klarinet te 
vergelijken. De alt Astrid Vrensen 
en de klarinettiste Ciska van der 
Meij boden ons die gelegenheid. 
En wat bleek? Er kan  beslist veel 
overeenkomst zijn. Wat zit de 
menselijke stem toch knap in el-
kaar want in virtuositeit en volu-
me nemen beide “instrumenten” 
het met succes tegen elkaar op.
Alleen, de klarinet heeft er wel 
een berg techniek voor nodig om 
die menselijke stem zelfs maar 
te benaderen. Ook de aria Parto! 

uit Mozart’s Titus werd met ver-
ve neergezet door Astrid en Cis-
ka. Samen met Loek een prima 
trio vormend!
Ciska soleerde vlekkeloos in de 
romantische Sicilienne van Ma-
ria von Paradis en ook in Gabri-
el Pierné’s Canzonetta. Zij maakt 
o.a. carrière als docent MZK 
maar dirigeert ook het “25 kop-
pig” Haarlems Clarinet Choir. 
Ook speelt zij in het Roemeens 
ensemble Mihai Scarlat. As-
trid Vrensen studeerde af op het 
Koninklijk Conservatorium den 
Haag.Zij heeft op jonge leeftijd al 
een heel concert en opera verle-
den, dat haar door Europa, Rus-
land en Amerika voerde, achter 
de rug. Ook in Gounod’s Faust-
aria klonk het dramatische en 
diepe alt geluid van Astrid, knap 
gevolgd door de snelle arpeggio 
accoorden van Loek’s pianobe-
geleiding. Welhaast een verwij-
zing naar Gospel muziek avant la 
lettre. Gounod’s Faust werd ook 
het onderwerp voor Loek’s so-
lo optreden (piano). Geheel in 
stijl, zoals we van hem gewend 
zijn, kwam er weer een sterk ver-
geeld boekwerk uit de kast te-
voorschijn. Nodig voor de muzi-

kale omlijsting rond Margarethe 
Faust. De Faust dramatiek, vooraf 
ingeleid en daarna prachtig ver-
klankt op zijn, door de firma Koot 
geleverde en gestemde, Schulze 
Pollmann concert piano.
Intussen memoreren we ook de 
derde en niet de minste van on-
ze “Drie Gratiën”: Désirée Ver-
gers (fluit). Dat de fluit de konin-
gin van de blaasinstrumenten is, 
dat wisten we al wel maar de ver-
tolkingen door Désirée Vergers 
onderstreepten bij ons dit gevoel: 
professioneel, virtuoos en to the 
point! Zoals misschien ook mag 
worden verwacht van een, ook 
aan het Koninklijk Conservatori-
um den Haag afgestudeerd, do-
cerend en uitvoerend musicus 
(diploma’s in 1995 en 1997).
We hebben genoten van Ander-
sen (typische fluit componist) een 
“erg droppig stukje” (rake woor-
den van Désirée).Maar echt bij-
zonder werd haar solo concert 
optreden op de piccolo.(Eugene 
Damarée).Ook het razend moei-
lijk te vertolken en te begeleiden 

fluitconcert van Cecile Chamina-
de werd door haar kwasi moeite-
loos en dus heel muzikaal uitge-
voerd. Erg de moeite waard ook 
waren Lacome’s “Noel” en Ma-
dame Butterfly (Astrid), de Kat-
ten suite van Noble (Ciska) en 
Doppler’s Mazurka de Salon (Dé-
sirée). Zo bleek ineens dat een 
boeiend concert ongemerkt al 
meer dan twee uur aan de gang 
was toen Loek naar zijn Banjo 
greep. We wisten het al: nu komt 
het Kerstrepertoire, iedereen zal 
dan “aan de bak” moeten.
Het is een jaarlijkse traditie op de 
JP.Strijboslaan #1 en wonderwel, 
er kwam nog een redelijk geluid 
uit dit gelegenheids koor! Mede 
ook door de enthousiaste inbreng 
van onze “Drie Gratiën”.
In het voorjaar van 2009, te we-
ten zaterdag 28 februari en zon-
dagmiddag 1 maart, zijn er weer 
huisconcerten. Een snelle aktie is 
wel geboden aangezien ze alweer 
bijna zijn volgeboekt. Telefonisch 
reserveren: 023.5284495 
Rudolf Konersmann

RecensieRecensie Cursus
voor vrouwen

Energie lezen
Heemstede - Bij het lezen van 
energie wordt gebruik gemaakt 
van de chakra’s: energiecentra 
die deel uitmaken van het ener-
giesysteem  in ons lichaam. Via 
de chakra’s  krijgen we een goed 
beeld van onze eigen ontwik-
keling. Met behulp van het le-
zen van energie kunt u zich op 
emotioneel, mentaal, lichamelijk 
en spiritueel gebied verder ont-
wikkelen. 

In de vervolgcursus leert u uw 
persoonlijke ontwikkeling ter 
hand te nemen met behulp van 
de aangeleerde methode.
Vindt u het leuk om een stap-
je verder te gaan met deze bron 
van informatie over uzelf, om uw 
intuïtie te ontwikkelen en u open 
te stellen voor deze healing- 
methode, dan nodigt docent Ka-
rin Sillevis u uit mee te doen met 
de cursus Energie lezen/Rea-
ding 2.

De cursus bestaat uit 8 lessen, 
op woensdag van 19.30 tot 22.00 
uur. 
Kosten: 82,- euro. De cursus start 
op 14 januari en wordt gegeven 
bij Casca in de Luifel, Herenweg 
96, Heemstede.
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5023-

Gratis kabaal
lEt OP! Van elk artikel móet een vraagprijs worden vermeld!

*(Doorhalen wat niet van toepassing is)
Te koop/Aangeboden/Gevraagd* 1e regel

2e regel G
3e regel R
4e regel A
5e regel T
6e regel I
7e regel S

Telefoon:

Gratis kabaaltjEs wOrdEn GEPlaatst
OndEr dE VOlGEndE VOOrwaardEn:
- Eén bon per week
- Géén onroerende goederen, woonruimte of auto's.
- Géén goederen en dergelijke met een waarde boven de 500,-
- Géén personeels- of zakenadvertenties.
- Géén werk gevraagd of aangeboden.
- brieven met te weinig porto worden niet in behandeling genomen.
- altijd prijs vermelden
wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade 
van welke aard dan ook, ontstaan door niet tijdig of onjuist plaatsen 
van kabaaltjes. kabaaltjes kunnen op grond van hun inhoud, zonder 
opgaaf van redenen, worden geweigerd.

kantOOr CaMPlaan is GEslOtEn
LET OP: kabalen kunnen worden ingeleverd bij
Primera de Pijp
raadhuisstraat 30, 2101 HH Heemstede
Of per post naar:
de Heemsteder, Visserstraat 10, 1431 Gj aalsmeer
o.v.v. Kabalen

Heemstede – Bistro Deux Ca-
fé Deux heeft voor kerstavond 
en tweede kerstdag een speci-
aal arrangement. Het gaat om 
het limousine-arrangement. U 
kunt op bijzondere wijze ge-
haald en gebracht worden naar 
Bistro Deux Café Deux, als u er-
voor kiest hier van het heerlij-
ke 5-gangenkerstmenu te ge-
nieten. De 9-meter lange wit-
te limousine haalt u op en tij-

Met de limousine naar 
de ‘kerstdis’ dens de rit wordt u op een glas 

champagne getrakteerd. Het ar-
rangement gebeurt in samen-
werking met het Heemsteed-
sche Limousine Verhuurbedrijf. 
Het bijzondere 5-gangen keu-
zemenu komt neer op 59,50 eu-
ro (zie advertentie elders in de-
ze krant) en het speciale limo-
arrangement kost 27,50 euro p.p. 
extra. Indien u met vier personen 
of meer gebruik maakt van de 
limo betaalt u 25 euro. Op eer-
ste kerstdag is de bistro geslo-
ten. Tel. 023-5293950.

Gewijzigde openingstijden 
gemeente Heemstede

Heemstede - In verband met 
de feestdagen zijn de ope-
ningstijden van de gemeen-
telijke diensten en het Lo-
ket Heemstede aangepast: 
Op woensdag 24 december 
en op woensdag 31 december 
zijn alle gemeentelijke afdelin-
gen tot 15.00 uur geopend; op 
donderdag 25, vrijdag 26 de-
cember, donderdag 1 en vrij-
dag 2 januari zijn alle gemeen-
telijke afdelingen gesloten. Op 
5 januari is de gemeente van-
af 10.00 uur voor het publiek 
geopend (vanaf 6 januari weer 
elke werkdag vanaf 8.30 uur). 

Nieuwjaarsreceptie
5 januari 
Inwoners, organisaties en be-
drijven zijn van harte welkom 
op de nieuwjaarsreceptie van 
de gemeente Heemstede op 
maandag 5 januari 2009.

De receptie vindt plaats in de 
Burgerzaal van het raadhuis 
(Raadhuisplein 1) in Heemste-
de, tussen 19.30 en 21.00 uur. 
Burgemeester Marianne Hee-
remans houdt rond 20.00 uur 
een toespraak. Voor een hapje, 
een drankje en muziek wordt 
gezorgd.

Heemstede - Zondag 21 de-
cember treedt het koor De Vro-
lijke Noot op tijdens het Zondag-
middag podium in het Overbos 
aan de Burg. van Lennepweg 35. 
Het optreden vindt plaats in de 

kapel van het Overbos.
Het repertoire zal bestaan uit 
mooie kerstliederen. De entree 
voor gasten is 4,00 euro. Zaal 
open 14.30 uur  en aanvang 
15.00 uur.

De Vrolijke Noot in Het Overbos

Cursus ‘De Nieuwe Energie 2’
Heemstede - Geef jezelf meer 
energie door te leren kiezen en 
oude gewoonten los te laten; In 
deze vervolgcursus de Nieuwe 
Energie 2 gaan we een stap ver-
der dan in de basiscursus met 
het loslaten van oude patronen, 
gewoonten, manieren en ver-
wachtingen.
Hierdoor ben je in staat te leren 
kiezen, oude energie van strijd 
en moeite steeds meer los te la-
ten en meer vertrouwen in jezelf 
te hebben.
Je komt steeds meer op één 
lijn te liggen met je natuurlijke 
schepperskwaliteiten en kunt 
die inzetten op alle vlakken in 

jouw leven. Met het integreren 
van de Nieuwe Energie in jouw 
systeem kun je je bewustzijn op 
een ongekende manier vergro-
ten en de overvloed naar je toe 
voelen stromen.

De cursus de Nieuwe Ener-
gie  wordt gegeven door Tineke 
Buijtenhek bij Casca in de Lui-
fel, Herenweg 96, Heemstede. Er 
zijn 6 lessen, op maandag van 
19.30 tot 22.00 uur. Kosten: 67,- 
euro. De cursus start op 12 ja-
nuari. Aanmelden kan bij Cas-
ca van maandag t/m vrijdag van 
9.00-12.00 uur: telefoon 023-548 
38 28 kies 1. www.casca.nl.

Controle Vreemdelingenpolitie
Heemstede -  De Vreemde-
lingenpolitie heeft dit weekend 
controles verricht op de ‘Wet 
Arbeid Vreemdelingen’ bij be-
drijven in de regio.
Op bijna alle adressen bleek al-
les in orde. Bij enkele bedrij-
ven werden overtredingen ge-

constateerd. Bij een bedrijf in 
Heemstede werd een 18-jarige 
vrouw uit Indonesië aangetrof-
fen die onrechtmatig in Neder-
land verblijft.
Zij is staande gehouden voor 
de Vreemdelingenwet en in be-
waring gesteld.
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Cursussen op sportief gebied
Regio - Op dinsdag 6 janua-
ri en donderdag 8 januari 2009 
gaan, in Hoofddorp, de cursus-
sen ‘Afvallen’ van start. Aan de-
ze cursus, die 12 weken duurt, 
gaat een persoonlijk intake-
gesprek vooraf. Meer bewe-
gen is de basis van deze cur-
sus. Er wordt gezamenlijk ge-
sport waarbij de sfeer ontspan-
nen is. Bij aanvang ontvangt 
u een voedingsadvies en we-
kelijks worden de vorderingen 
geëvalueerd. Zo kunt u op een 
verantwoorde wijze de nodige 
kilo’s kwijtraken. 

Sportief wandelen
Gezond, lekker bewegen en 
gezellig met elkaar in een flink 
tempo een uur wandelen. Dat 
kan op zaterdagochtend in het 
Haarlemmermeerse Bos. Start 
is 3 januari 2009 om 9.00 uur. 

Conditietraining
In een ontspannen sfeer, gesti-
muleerd door het ritme van de 
muziek, werken aan uw condi-
tie en de verschillende spier-
groepen versterken! Dat kan 
op dinsdagavond om 20.00 uur 
in de gymzaal van Het Braam-
bos - Waddenweg 83 en/ of 
op donderdagavond om 20.30 
uur in de gymzaal van Spar-

resholm, Sparresholm 175 (aan 
de IJweg). Aanvang op dins-
dagavond 6 januari en op don-
derdagavond 8 januari 2009. 

Cursus Nordic Walking
U kunt in januari starten met 
een beginnerscursus van 5 we-
ken. De cursus begint op 3 ja-
nuari 2009 om 14.00 uur bij de 
Toolenburgse plas. De kosten 
zijn 40 euro p.p. en dit bedrag 
is exclusief stokken. U kunt de 
poles huren voor 2 euro per 
keer en uiteraard kunt u ook 
uw eigen stokken gebruiken. 

Sporten/Spel
Altijd graag de verschillen-
de sportspelen gedaan? Van-
af 8 januari 2009 kunt u weer 
wekelijks komen sporten van 
19.00 tot 20.00 uur. Dit is in 
de gymzaal van Sparresholm, 
Sparresholm 175 ( ingang aan 
de kant van de IJweg). Na een 
gezamenlijk warming-up wordt 
er gesport. De volgende spor-
ten komen, onder andere, af-
wisselend aan de beurt: vol-
leybal, badminton, voetbal en 
zaalhockey. 
Voor aanmelding en/ of infor-
matie kunt u contact opnemen 
met Sandra Bezuijen, www.
gzengb.nl, 06-55363510.

Eén en al kerstlicht...
Heemstede – Zowel binnen als buiten is het bij de familie Sijm aan de Valkenburgerlaan 
sfeervol verlicht. Het kerstfeest wordt niet voor niets het feest van de lichtjes genoemd...

Kerstkoopzondag in Bennebroek!
Bennebroek - Zondag 21 de-
cember aanstaande zijn de 
winkels in Bennebroek aan de 
Zwarteweg en de Schoollaan 
geopend van 11.00 tot 17.00 uur. 
Op de Zwarteweg zullen markt-
kraampjes aanwezig zijn waar 
plaatsgenoten hun koopwaar 
aanbieden. In de winkels vindt u 
van alles om kerst compleet te 
maken.
Ook aan de Schoollaan in Ben-

nebroek zijn die zondag de win-
kels geopend. In de Albert Heijn 
wordt een kerstproeverij gehou-
den met Excellent producten, in 
de slijterij kan een heerlijke pro-
secco geproefd worden en in de 
DIO drogisterij/parfumerie krijgt 
elke klant bij aankoop van-
af 10,= euro besteding een cd 
van Frans Bauer cadeau. Aan-
sluitend zal om 17.00 uur de ont-
hulling plaatsvinden in de Ben-

nebroekerlaan van de door de 
Bennebroekse jeugd ontworpen 
bankjes en wordt er om 17.30 
uur op het Middendorp vuur-
werk afgestoken. De bankjes 
en het vuurwerk worden Ben-
nebroek aangeboden door het 
comité Ophef in Bennebroek.  
Dit alles onder het genot van 
een glas heerlijke gluhwein of 
warme chocolademelk.

Laatste week verkoop 
kaarten Midwinterfeest
Heemstede - Er is nog een zeer 
beperkt aantal kaarten beschik-
baar voor het Midwinterfeest 
van Kinderboerderij ’t Molentje 
van aanstaande vrijdag. De laat-
ste toegangskaarten zijn ver-
krijgbaar op de Kinderboerde-
rij en het Raadhuis gedurende 
openingstijden. 
Omdat het rond de kinderboer-
derij erg druk zal zijn, wordt de 

Van Rappardlaan voor gemoto-
riseerd verkeer afgesloten. Het 
verkeer wordt omgeleid naar de 
ingang van het Groenendaalse 
Bos aan de Glipperdreef, waar 
men beperkt kan parkeren bij 
Restaurant Groenendaal. Be-
zoekers worden daarom ver-
zocht zoveel mogelijk met de 
fiets of lopend naar het feest te 
komen. 

Openingstijden Casca 
tijdens Kerstvakantie
Heemstede - Aan het eind 
van het jaar draait ook bij Cas-
ca veel om kerstmis. De foyer 
in de Luifel is sfeervol versierd. 
Er worden door de kinderen in 
de woensdagmiddagclub kerst-
kaarten gemaakt en er is traditi-
oneel een kerstdiner. Daarnaast 
worden druk voorbereidingen 
getroffen voor de tweede helft 
van het seizoen.

De meeste activiteiten staan al 
vermeld in de seizoensbrochu-
re die in juni is uitgekomen. U 
kunt de seizoensbrochure, het 
theaterprogrammaboekje en de 
nieuwsbrief voor januari en fe-
bruari ophalen bij de Luifel, He-
renweg 96, Heemstede. Natuur-
lijk staan al deze activiteiten ook 

op de website: www.casca.nl.
Voor informatie, kaartverkoop en 
aanmeldingen is de receptie van 
Casca in de Luifel, Herenweg 
96, Heemstede in de kerstpe-
riode geopend op maandag 22 
en dinsdag 23 december van 9 
tot 12 uur. Daarna is de receptie 
vanaf maandag 5 januari open 
zoals u van ons gewend bent: op 
doordeweekse dagen van 9.00-
12.00 uur en voor kaartverkoop 
van 9.00-16.00 uur. 
U kunt bellen 023 – 548 38 28, 
e-mailen naar info@casca.nl of 
surfen naar onze website: www.
casca.nl. 

Casca wenst iedereen gezellige 
feestdagen en een goed begin 
van het jaar 2009.

Verandering van zorgverzekering
Regio - Het Meldpunt Consu-
mentendeZorg.nl start een mel-
dactie over het veranderen van 
zorgverzekering. De afgelopen 
weken hebben verzekerden de 
polisvoorwaarden 2009 van hun 
zorgverzekeraar ontvangen. Tot 
1 januari hebben ze de kans om 
hun bestaande zorgverzekering 
op te zeggen.
Het Meldpunt Consumentende-
Zorg.nl, een initiatief van de Ne-
derlandse Patiënten Consumen-
ten Federatie, wil inventariseren 
in welke mate consumenten zich 
bewust zijn van de mogelijkheid 

om van verzekering te verande-
ren. Wat zijn de motieven om 
eventueel van zorgverzekering 
te veranderen? Worden de po-
lisvoorwaarden ingrijpend ver-
anderd? Zijn die veranderingen 
in de voorwaarden duidelijk?

Door de verdergaande markt-
werking in de zorg zijn de laat-
ste weken van het jaar als de 
verzekering afloopt, hét moment 
om je af te vragen of de zorg-
verzekering die je hebt nog wel 
aansluit bij je behoeften. De af-
gelopen jaren heeft slechts 3 à 4 

% van de verzekerden een over-
stap gemaakt. Zo’n overstap is 
mogelijk naar een andere (aan-
vullende) zorgverzekering bij de 
huidige zorgverzekeraar of men 
kan de zorgverzekering afsluiten 
bij een andere zorgverzekeraar.

Door middel van een korte vra-
genlijst hoopt het Meldpunt Con-
sumentendeZorg.nl te achterha-
len hoe consumenten tegen het 
eventueel veranderen van zorg-
verzekering aankijken, wat hun 
ervaringen zijn en waar mogelijk 
knelpunten zitten.

De betekenissen van uw droom
Heemstede - Herinnert u zich 
uw dromen nooit? Neem de 
proef op de som en leg een 
week lang pen en papier naast 
uw bed. In een kleine groep van 
maximaal 10 deelnemers gaat u 
samen met Marja Koch de rijk-
dom en verrassingen van uw 
droomleven onderzoeken. In 

de introductie-cursus De bete-
kenissen van uw droom kan al 
slechts met enkele droomflar-
den gewerkt worden. U maakt 
contact met onbekende gebie-
den binnen uzelf en ervaart een 
nieuwe manier van ervaringen 
uitwisselen. En kom tot de ont-
dekking dat uw dromen span-

nender zijn dan de cliffhangers 
uit een soap! Ze laten u niet meer 
los... De cursus bestaat uit 6 les-
sen, op donderdag van 20.00 tot 
22.00 uur. Kosten: 75,- euro en 
start op 8 januari. Locatie: Casca 
de Luifel, Herenweg 96, Heem-
stede. Aanmelden kan bij Cas-
ca van maandag t/m vrijdag van 
9.00-12.00 uur: tel 023-548 38 28 
kies 1. Info: www.casca.nl.
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Herinrichting Zandvoortselaan, 
Roemer Visscherplein voltooid
Heemstede – Vrijdagmiddag 
stak wethouder van verkeer, 
Christa Kuiper, de verlichting 
aan van een grote kerstboom 
op het vernieuwde Roemer Vis-
scherplein bij de heringebruik-
neming hiervan  en het voor-
rangsplein Zandvoortselaan die 
weer helemaal in gebruik geno-
men zijn door het drukke ver-
keer. De voorgeschiedenis van 
de herinrichting is lang en gaat 
terug naar een voorgaande col-
legeperiode, waarin de vroege-
re wethouder Wim van den Hoek 
aan de basis van het verkeers-
kundig ontwerp stond  en onder 
wethouder Jos Hardesmeets de 
inrichting van het Roemer Vis-
scherplein grotendeels bepaalde 
en er een robuuste parkeervoor-
ziening van maakte in plaats van 
woningbouw. Ook  de cafetaria 
de Sprinter kreeg er een promi-
nente plaats. Aanleiding tot her-
inrichting was de bouw van de 
nieuwe  woonwijk Vogelpark op 
het terrein van Intratuin. Volgens 
Christa Kuiper mocht  de ont-
wikkeling van het Vogelpark niet 
leiden tot een verslechtering van 
de doorstroming van het ver-
keer. Voor het ontwerp werd De 
Stijlgroep gevraagd, het bureau 
Goudappel Coffeng , een au-
toriteit op landelijk niveau gaf 
de verkeerskundige adviezen. 

Van de gemeente waren een 
groot aantal mensen betrokken 
waarbij Christa Kuiper met na-
me Sjoerd Vente als verkeers-
deskundige en Saskia van Dijk 
als ontwerpster openbare ruim-
te  noemde. Ook enkele bewo-
ners uit de omgeving maakte 
deel uit van een werkgroep, die 
nauw betrokken was bij de tot-
standkoming van het ontwerp. 
Zij hebben zich ingezet om be-
langen van omwonenden en ge-
bruikers onder de aandacht te 
brengen en te waarborgen. Een 
niet altijd dankbare klus, gezien 
de opmerkingen van toehoor-
ders, die met name gevaar voor 
de fietsers zagen. Ook tijdens 
inspraakprocedures zijn omwo-
nenden gehoord en hebben zij 
aangegeven waar volgens hen 
het ontwerp zou moeten wor-
den aangepast of hebben zij ge-
wezen op zaken die ontbraken. 
Toch blijkt de werkelijkheid al-
tijd weer anders en gedraagt  de 
automobilist, fietser en voetgan-
ger zich na oplevering weer als 
vanouds, ze zoeken als water de 
snelste weg! 

Complex ontwerp
Wethouider Christa Kuiper 
spreekt dan ook terecht dat het 
handelt over een complex ont-
werp met grote verkeersstromen 

van auto`s, fietsers en openbaar 
vervoer in de directe nabijheid 
van een treinstation en aan-
grenzend de winkels met hun 
eigen dynamiek. Dan volgt de 
ontsluiting van twee woonwij-
ken en weten brandweer, am-
bulance en politie hun specifie-
ke eisen neer te leggen. De twee 
belangrijkste opgaven, verho-
gen van de verkeersveiligheid 
en de doorstroming zijn bij een 
beperkte ruimte slecht te ver-
enigen. Gekozen is het linksaf-
slaan vanuit de Zandvoortselaan 
naar de Leidsevaart alleen nog 
toe te staan voor bussen. Een 
keuze die niet door iedereen ge-
deeld wordt, maar noodzakelijk 
was voor een veiligheid en door-
stroming.
De firma Compeer heeft de re-
novatie uitgevoerd en de heren 
Ron Matthew en Rein van Kam-
penhout van de gemeente heb-
ben menig uurtje op de locatie 
doorgebracht om alles in goede 
banen te leiden. De heer Eck-
hart van Compeer gaf aan dat er 
door wijzigingen en andere te-
genslagen het werk een half jaar 
uitgelopen was en bood als een 
kleine geste, samen met de ge-
meente, de bewoners een kerst-
ster aan om iedereen te bedan-
ken voor al het geduld.
Ton van den Brink

Gemakswinkel Paul Mans voor 
uw kerstlectuur en veel meer
Heemstede – Toen Paul Mans 
vanuit het Limburgse Venlo 
met zijn zachte G naar Heem-
stede trok en er aan de Zand-
voortselaan 157 een sigaren-
winkeltje begon, kon hij twee 
dingen niet bevroeden. Zijn 
zachte G kwijtraken in Heem-
stede en er een bloeiende zaak 
in sigaren en vooral lectuur na 
35 jaar overhouden. Een zaak 
vol tijdschriften, wenskaarten 
èn tot groot genoegen van de 
hele buurt, een TNT post! Alles 
wat met TNT te maken heeft 
kan bij Paul Mans, behalve 
dan echte bankzaken. Pakket-
jes voor of van opa en oma en 
alle post. En passant ook nog 
even de vuile was inleveren, 
het is echt een uitkomst voor 
iedere bewoner van Heemste-
de west en Aerdenhout. Daar 
komt straks de Vogelbuurt nog 
bij, dan is alle ellende van de 
renovatie van het Roemer Vis-
scherplein en de Zandvoort-
selaan vergeten. Alhoewel, 
bezoekers van de winkel la-
ten onomwonden weten dat 
het niet veilig fietsen is op de 
vernieuwde Zandvoortselaan. 
Is de kwantiteit van sigaret-
ten en sigarenverkoop wat te-

ruggelopen, de nu ruim ne-
genhonderd titels van week-
en maandbladen nemen het 
leeuwendeel van de zaak in 
beslag. Paul Mans zit niet met 
de verkoop van tabaksartike-
len. Er wordt nog steeds een 
lekker sigaartje gerookt, daar 
zeg je wat bij. Wel een lekkere, 
want hij verkoopt steeds meer 
kwaliteit en minder kwantiteit.
Tien jaar geleden heeft hij de 
zaak verbouwd, die is eigen-
lijk weer te klein, maar wel ge-
zellig met al die aanloop. Leuk 
tussen al die kwaliteitswinkels, 
daar voelen Marion  en haar 
Paul zich uitstekend thuis. 
Marion werkt in de ochtend-
uren in het Spaarne Zieken-
huis als logistiek medewerk-
ster en heeft net in decem-
ber haar 25 jarig jubileum daar 
gevierd. `s middags staat ze 
naast Paul in de winkel, nu al 
22 jaar, al maakt ze dus lange 
dagen, elke dag veel lol van 8 
tot 6 uur. Met hun gemakswin-
kel aan de Zandvoortselaan 
157 zien zij de toekomst, met 
de vernieuwde Zandvoortsel-
aan, met gemak en zonnig te-
gemoet. 
Ton van den Brink

Zandvoortselaan in beweging...



Heemstede - Op Kerstavond, 
woensdag 24 december (Kerst-
avond) is het mogelijk het pas-
geboren kindje Jezus te zoe-
ken en wellicht te vinden op het 
sportveldje aan de Meerweg 
(van SEIN). 
Evenals vorige jaren, organiseert 
de Petrakerk (Nederlands Gere-
formeerde Kerk Heemstede) op 
het veldje een ‘levend Bethle-
hem’. Het geeft een goede indruk 
hoe het geweest zou kunnen zijn, 
die Kerstnacht, toen Jezus ge-
boren werd in een stal. Het be-

Kerstavond‘
Bethlehem’ in
Heemstede
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Heemstede - Na afloop van 
de kerstnachtdienst in de 
Heemsteedse Oude Kerk wor-
den aan de bezoekers nieuw-
jaarskaarten uitgereikt, die 
kunnen worden toegestuurd 
aan Ugandese mensenrech-
tenverdedigers

Na afloop van de kerstnacht-
dienst in de Oude Kerk te Heem-
stede op 24 december a.s. (aan-
vang  22.00 uur), zullen de be-
zoekers in de gelegenheid wor-
den gesteld deel te nemen aan 
de schrijfactie van Kerk in Actie 
in samenwerking met Amnesty 
International.
Het verzoek is om dit jaar ook 
eens een nieuwjaarskaart te stu-
ren aan mensenrechten- ver-
dedigers in Uganda. Er worden 

Kerst en Jaarwisseling bij 
Branding Radio
Heemstede - Tijdens de aan-
staande feestdagen heeft Bran-
ding Radio een aantal bijzonde-
re programma’s in petto.
Op woensdag 24 december start 
om 17.00 uur een speciale Kerst 
Editie.
In dit programma wordt verteld 
waar veel gebruiken rondom de 
kerstviering vandaan komen. Te-
vens wordt een kerstverhaal ge-
presenteerd. Het geheel is om-
lijst door kerstmuziek, die past 
bij de items. Vanaf 18.00 uur is 
er een uurtje kerstblues met Re-
né Bode.
Vanaf 19.00 uur is er jazz in 
kerstsferen met Rob Schreu-
der. Daarna start de kersttradi-
tie, 24 uur non-stop kerstmuziek 
tot zaterdag 27 december. Tech-
nicus Ernst Jan Teistma heeft ja-
renlang bijzondere nummers bij-
eengespaard. U hoort de beken-
de versies, maar ook zeer speci-
ale zelden gehoorde nummers.

Op zaterdagochtend 27 decem-
ber tussen 10.00-12.00 uur, kunt 
u luisteren naar het hoorspel: 
‘De randen van de Nachtwacht’. 
Het hoorspel bestaat uit drie de-
len van ongeveer een half uur. 
Tussendoor is er een kleine mu-
zikale pauze.
De Nederlandse student Rogier 
is al jarenlang gefascineerd door 
‘De Nachtwacht’, het beroemd-
ste schilderij van de Nederland-
se schilder Rembrandt van Rijn. 
Het zijn de ooit afgesneden de-
len van het meesterwerk waar-
door hij letterlijk geobsedeerd is 
geraakt. Samen met zijn vriendin 

Emma besluit hij de verdwenen 
randen van het schilderij op te 
sporen. In het hoorspel ‘De ran-
den van de Nachtwacht’ staan 
de spannende lotgevallen van 
Rogier en Emma tijdens hun in-
ternationale zoektocht naar de 
verdwenen stukken van Rem-
brandt’s meesterwerk centraal. 
Daarnaast wordt de luisteraar 
via flashbacks meegenomen 
naar scènes uit het leven van de 
beroemdste Nederlandse schil-
der uit de Gouden Eeuw. Zul-
len Rogier en Emma er uiteinde-
lijk in slagen om de afgesneden 
stukken van de Nachtwacht’ op 
te sporen? Duizenden kilome-
ters van huis volgt een wel heel 
bijzondere ontknoping.
Dit hoorspel is door de Radio 
Nederland Wereld Omroep spe-
ciaal ontwikkeld vanwege het 
400e geboortejaar van Rem-
brandt van Rijn in 2006. Het 
hoorspel is geschreven door 
Bies van Ede.

Op woensdag 31 december van 
12.00 tot 20.00 uur, luidt de loka-
le omroep het jaar uit met caba-
ret. Alex Hilligehekken heeft een 
melange gemaakt van verschil-
lende oudejaarsconferences en 
deze gelardeerd met bijpassen-
de muziek. Op brandingcabaret.
hyves.nl zal op 31 december uit-
gebreide informatie staan over 
wat er te horen zal zijn in deze 
oudejaarsuitzending.
Branding Radio is te beluisteren 
via de kabel op 89.0 via FM 106.2 
via de ether op internet via onze 
website www.brandingrtv.nl 

Nieuwjaarskaarten voor Ugandese 
mensenrechtenverdedigers

adressen verstrekt van b.v.de 
Ugandese afdeling van de Inter-
nationale Federatie voor Vrouwe-
lijke Advocaten (FIDA) die op-
komt voor de rechten van vrou-
wen en kinderen.
In Uganda is homoseksualiteit 
een misdaad in het strafrecht 
. Uganda kent een geschiede-
nis van bedreigingen door over-
heidsfunctionarissen en oprui-
ende berichten in de media ten 
aanzien van seksuele minderhe-
den. Voor SMUG is het moeilijk 
om  hun werk te doen. Toch zijn 
zij publiekelijk opgetreden in de 

“Let us Live in Peace”campagne. 
Na bedreigingen moesten enke-
le leden daarna tijdelijk onder-
duiken.
Dit zijn twee van de vier organi-
saties waarvan de adressen wor-
den uitgereikt. De mensen die 
werkzaam zijn in deze vereni-
gingen verdienen onze steun, en 
een kaart is snel verstuurd.
Mocht U niet in de gelegenheid 
zijn de kerstnachtdienst te be-
zoeken en wilt u toch graag een 
kaart sturen neemt u dan even 
contact op met Els Scheele tel: 
5295911.

zoek aan 
Bethlehem wordt 
met een kop koffie 
of chocola afgerond.
U bent van harte wel-
kom om vanaf 19.00 
uur langs te komen. Van-
af 20.00 uur zal er weer opge-
ruimd worden. Het veldje achter 
de flat aan de Meerweg ligt in de 
Indische Buurt, tussen zwembad 
Groenendaal en de Oude Kerk 
aan het Wilhelminaplein. Het 
adres is Achterweg 5. De toe-
gang is gratis.

Kerst met de Zonnebloem
Heemstede – De meeste gas-
ten van de Zonnebloem zijn al-
leen. Dat is een van de redenen 
waarom ze uitgenodigd worden 
om te komen naar een kerst-
viering van de Zonnebloem. De 
vijftigjarige Heemsteedse Zon-
nebloem, dat feest werd in 
april met 200 gasten groot ge-
vierd, bestaat uit twee afdelin-
gen. De Zonnebloem Berkenro-
de en de Valkenburg. Berkenro-
de ontving donderdag 50 gas-
ten in het EHBO gebouw aan de 
Herenweg, waar de lunch ver-
zorgd was door de Ton Rooden-
rijs , chef-kok van de Burghave 
die dit keer vanuit zijn vertrouw-
de grote keuken heerlijke boeuf 
bourguignonne had klaarge-
maakt met rode kool, zoete ap-
peltjes en ijs toe. Chef-kok Ton 

hoorde vijftig keer hoe lekker 
het dit jaar weer was. Voor de 
bingomiddag hadden de winke-
liers van de Binnenweg, Raad-
huisstraat, Jan van Goyenstraat 
en de Zandvoortselaan wel erg 
leuke prijzen ter beschikking 
gesteld. Onduidelijk was of de 
rode koontjes nu van die mooie 
prijzen kwam of van het groot 
uitgevallen glas advocaat. 

Kerstverwenmiddag
Alleen al de grote zaal in Kloos-
ter Alverna is altijd al een feest 
om binnen te gaan. De afde-
ling Valkenburg is blij dat ze nog 
steeds welkom zijn bij de Zus-
ters Franciscanessen. De mid-
dag werd voor een groot deel 
ingevuld door de kleuters van 
basisschool  Valkenburg school 

die kerstliederen zongen. Een 
vertederend optreden,  hier en 
daar werd zelfs, heel verscho-
len achter een zakdoekje, een 
opkomend traantje wegge-
drukt. Vooral toen na de bor-
rel een Stille Nacht uit de kin-
derkelen klonk en ieder zo zijn 
gevoelens had. Veertig mensen 
die genoten van een middag er-
uit. Gehaald en gebracht wor-
den door de vaste ploeg chauf-
feurs, die klaarstaan als ze no-
dig zijn. De 25 vrijwilligers die er 
gewoon plezier in hebben om de 
gasten te verwennen. Stuk voor 
stuk engeltjes die de gasten van 
de Zonnebloem uit hun isole-
ment halen en een verwenmid-
dag gunnen en geven.
Ton van den Brink

Kerstsamenzang bij ‘De Ark’
Heemstede - Donderdag is 
er om 18.45 uur een gezellige 
kerstsamenzang op het plein 
van ‘De Ark’. Leerlingen, ou-
ders, leerkrachten en buurtbe-
woners zijn elk jaar weer aan-
wezig.

Paul Herber, zanger en leer-

kracht van groep 6, zal onder 
leiding van de Spaarne Town 
Jazzband de samenzang een 
swingend en sfeervol karakter 
geven. Belangstellenden zijn 
van harte welkom! Meezingen 
wordt van harte aanbevolen! 
Rk Basisschool De Ark vindt u 
aan de Van der Waalslaan 37. 
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Ernstige verkeershinder richting 
Waarderpolder en Haarlem Oost

Verkeer vanuit het noorden van 
Haarlem richting Waarderpol-
der, richting Haarlem Oost en in 
Haarlem Noord krijgt te maken 
met ernstige verkeershinder, 
met name in de ochtend tussen 
7.00 uur en 9.30 uur. Het verkeer 
wordt geadviseerd omleidings-
routes te volgen. Verkeer in de 
richting van zuid naar noord kan 
de gebruikelijke route blijven 
volgen, maar moet wel rekening 
houden met vertragingen.

Verkeersadvies 
Verkeer van boven de Velsertun-
nel of IJmuiden
Neem voor bestemming Waar-
derpolder of Haarlem Oost, 
Haarlem Zuid – Oost de A9 en 
dan de A200. Volg in de Waar-
derpolder de aangegeven tijde-
lijke verkeersroutes. U rijdt ui-
teraard om maar bent naar ver-
wachting het snelst en gemak-
kelijkst op uw bestemming.

Verkeer vanuit Velsen / Driehuis / 
Velserbroek / Santpoort
Neem voor bestemming Waar-
derpolder of Haarlem Oost, 
Haarlem Zuid – Oost de A208 / 
N208, Delftlaan, Verspronckweg, 
N200 (de Bolwerkenroute). Volg 
in de Waarderpolder de aan-ge-
geven tijdelijke verkeersroutes.
Overweeg indien mogelijk ge-
bruik te maken van alternatie-
ven voor autoverkeer. Met de 
fiets of het openbaar vervoer 
bent u wellicht zekerder van uw 
tijd van aankomst. Voor fietsers 
en voetgangers is er een omlei-
dingsroute langs de werkzaam-
heden. Omdat in Haarlem Noord 
verschillende verkeersmaatre-
gelen zijn genomen die afwij-
ken van de gebruikelijke situ-
atie, is het advies niet zelf een 
omleidingroute te zoeken en/of 
een navigatiesysteem te gebrui-
ken. Deze routes lopen hoogst-
waarschijnlijk vast en/of werken 
zéér vertragend en leiden tot on-
bereikbaarheid van wijken voor 
openbaar vervoer en nood/hulp-
diensten.
Voor actuele informatie over 
omleidingroutes zie www.haar-

lem.nl/bereikbaar. Voor informa-
tie over de inhoud van de werk-
zaamheden en de realisatie van 
de Schoterbrug zie www.haar-
lem.nl/schoterbrug. 

Regio - De Spaarndamseweg 
in Haarlem Noord tussen de 
Jan Gijzenkade en de Spaarn-
hovenstraat is van 5 januari 
tot en met 31 maart 2009 af-
gesloten voor gemotoriseerd 
verkeer van noord naar zuid. 
Ook is de hoofdrijbaan van de 
Vondelweg vanaf de Ekster-
laan tot de Jan Gijzenkade in 
zuidelijke richting dicht. De 
Spaarndamseweg wordt in 
deze periode aangesloten op 
de in aanbouw zijnde nieuwe 
Schoterbrug. Door een aan-
sluiting van de Spaarndam-
seweg op de nieuwe Scho-
terbrug wordt per 1 april 
2009 een directe noordelij-
ke verbinding tussen Haarlem 
Noord en de Waarderpolder 
gerealiseerd.

Voor meer informatie en vra-
gen of opmerkingen kunt u met 
de gemeente contact opnemen 
via 023 511 5115 of antwoord@
haarlem.nl. 

Jeugdvogelclub Zuid-Kennemerland in de Kennemerduinen door 
Erwin Robbertz.

Prijs voor Jeugdvogelclub 
Zuid-Kennemerland
Regio - Gedeputeerde Bart Hel-
ler heeft tijdens de Noord-Hol-
landse Natuurdag op 13 decem-
ber 2008 de Zilveren Maanprijs 
2008 uitgereikt aan de Jeugd-
vogelclub van de Vogelwerk-
groep Zuid-Kennemerland. De 
jury is unaniem enthousiast over 
de vernieuwende en creatieve 
werkwijze om met de Jeugdvo-
gelclub jonge aanwas te wer-
ven. Vanaf de start in februa-
ri 2007 is maandelijks een goed 
bezochte activiteit voor jonge-
ren van 10 tot 13 jaar georga-
niseerd. Vogels staan centraal, 
maar ook andere aspecten van 
de natuur krijgen aandacht. De 
jongeren leren hun omgeving 
goed kennen, doen veel ken-
nis op en worden door hun na-
tuurervaring enthousiast. Enkele 
voorbeelden van activiteiten zijn 
jonge bosuilen ringen, weidevo-

gels beschermen, wandelen op 
de Zuidpier van IJmuiden, fiet-
sen door de duinen, nestkast-
jes controleren in Thijsse’s Hof, 
veldwerk in de Kennemerduinen 
en een vleermuisavond.
 
Na een succesvolle start is het 
project ingebed in de vaste acti-
viteiten van de Vogelwerkgroep. 
Vrijwilligers van de Vogelwerk-
groep begeleiden de jongeren 
tijdens hun tochten door de na-
tuur. De Jeugdclub telt inmid-
dels 42 leden. De opkomst per 
activiteit varieert van 15 tot 33. 
De uit drie personen bestaan-
de Werkgroep Jeugd stelt het 
jaarprogramma samen en orga-
niseert de activiteiten. Het pro-
gramma en een verslag van de 
activiteiten met foto’s is te vin-
den op http://www.jeugdvogel-
club.web-log.nl/

Kerkdiensten in ziekenhuis Spaarne
Regio - Elke zondag om 10.00 
uur vindt in de kerkzaal in het 
Spaarne Ziekenhuis in Hoofd-
dorp een kerkdienst plaats. Het 
is een dienst van Woord en Tafel 
met een oecumenisch karakter. 
Iedereen is welkom, zowel pa-
tiënten alsook bezoek. De kerk-
zaal bevindt zich op de begane 
grond naast het restaurant (volg 
route 55). 

Op zondag 21 december (4e ad-
vent) gaat mevrouw ds. A. de 
Vries de dienst voor. De zang 
wordt ondersteund door het 
koor Cantate Domino uit Haar-
lem (avondmaalviering).

Op woensdagavond 24 decem-

ber, 20.00 uur vindt de Kerst-
avondviering plaats. Voorgan-
gers zijn pastor mw. A. Hoekman 
en pastor dhr. F. Bossink. De 
zang wordt ondersteund door 
het dubbelkwartet ‘Colla voce’.

Op donderdag 25 december, 
eerste kerstdag is er geen kerk-
dienst, maar om 10.30 een ge-
zellige kerstochtendbijeenkomst 
in het personeelsrestaurant voor 
patiënten en hun bezoekers. 

Tot slot op zondag 28 december 
is er een dienst met voorganger 
mevrouw pastor A. Hoekman. 
De zang wordt ondersteund 
door de Petracantorij uit Heem-
stede (avondmaalviering).

Gladheid maakt 
slachtoffers
Regio - Op diverse plaatsen in 
de regio zijn woensdag 10 de-
cember brokken gemaakt door 
gladheid op de weg.
Zo raakten (brom)fietsers ge-
wond op de Manenburgdreef 

en Van Heuven Goedhardtlaan 
in Hoofddorp, de Sloterweg in 
Badhoevedorp, Glipperdreef 
in Heemstede, Vierambachten 
in Zwanenburg, Europaweg in 
Haarlem, Zuiderdreef in Nieuw-
Vennep, Tolweg in Heemskerk. 
De politie en andere hulpdien-
sten hadden het er maar druk 
mee.
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IVN lanceert website voor vrijwilligerswerk in de natuur

Landelijk aanbod samengebracht 
op www.natuurwerk.nl
Regio - IVN Nederland, de ver-
eniging voor natuur- en milieu-
educatie, lanceert de website 
www.natuurwerk.nl,  waar lan-
delijke vraag en aanbod van vrij-
willigerswerk in de natuur bij el-
kaar wordt gebracht. Vrijwel al-
le natuur – en milieuorganisa-
ties (in totaal 750 organisaties), 
staan met hun landelijke, regio-
nale en lokale aanbod op deze 
website. Per provincie is er een 
overzicht van organisaties, trai-
ningen, cursussen en vacatures 
voor ‘groene’ vrijwilligers. 
 
Mensen die geïnteresseerd zijn 
in vrijwilligerswerk op het ge-
bied van natuur/cultuur, milieu, 
landschap en ruimtelijke orde-
ning, of op zoek zijn naar  een 

goede training of cursus, vin-
den deze op www.natuurwerk.
nl.  Per provincie vinden bezoe-
kers een overzicht van organi-
saties, trainingen, cursussen en 
vacatures voor ‘groene’ vrijwilli-
gers. In een duidelijk overzicht is 
op de website te zien:
•  Welke natuur – en milieuorga-

nisaties er in de eigen omge-
ving actief zijn

•  Welk vrijwilligerswerk op het 
gebied van natuur en milieu er 
te doen is

•  Welke cursussen er worden 
aangeboden voor natuur en 
milieuvrijwilligers

Organisaties die zelf een trai-
ning, workshop of lezing voor 
vrijwilligers organiseren kun-

nen zich gratis aanmelden op de 
website en kunnen vanuit IVN 
ondersteuning krijgen voor het 
verder ontwikkelen en uitvoeren 
van trainingen en projecten.
De site biedt verder ruimte voor 
relevante adverteerders en 
sponsors. Dit kan landelijk en 
per provincie.
 
Over IVN Nederland
IVN draagt bij aan een duurza-
me samenleving door mensen 
te betrekken bij natuur, milieu, 
landschap en leefomgeving. IVN 
doet dit door samenwerking, 
educatie en communicatie, als 
initiator en partner. De vrijwilli-
gersorganisatie van IVN bestaat 
uit ongeveer 174 lokale IVN-af-
delingen met ruim 17.000 leden.

Spaarnepoort voorbeeld 
terugdringen separaties

De aanpak van De Geestgron-
den richt zich op de eerste vijf 
minuten van een contact met 
een patiënt. ‘Bij binnenkomst 
op de afdeling zijn patiënten bij-
voorbeeld vaak erg angstig en 
verward.  Het eerste contact met 
onze medewerkers is dan cru-
ciaal. Door gerichte persoonlij-
ke aandacht kunnen we escala-
tie en daarmee separatie voor-
komen’, aldus Barbara Stringer, 
projectleider bij De Geestgron-
den.  ‘Maar ook op andere mo-
menten zijn de eerste vijf minu-
ten belangrijk. Bijvoorbeeld bij 
het geven van  medicatie, het 
contact met de persoonlijk be-
geleider en de start van een 
dienst.’

Ook de Inspectie neemt de eer-
ste dag van de opname als meet-
punt, omdat dan de nood meest-
al het hoogst is, en de kans op 
dwangmaatregelen, waaron-
der separatie, het grootst. Se-

paratie kan volgens de Wet bij-
zondere opnemingen psychi-
atrische ziekenhuizen (BOPZ) 
als iemand een gevaar dreigt te 
worden voor zichzelf of anderen. 
Maar het kan een traumatische 
ervaring zijn voor een patiënt. 
GGZ Nederland is sinds drie 
jaar bezig met tal van ‘Dwang 
en Drang’-projecten het aantal 
separaties met 10% per jaar te-
rug te dringen.

De Inspectie bezocht veertig 
ggz-instellingen en nam er acht 
op in de topcategorie ‘opna-
meafdelingen met geen of ge-
ring risico op separatie.’ Spaar-
nepoort wordt genoemd als een 
voorbeeldafdeling voor ande-
ren, met name vanwege de tel-
kens terugkerende evaluaties 
van het handelen en de resulta-
ten van de geboden zorg. Daar-
door kan er steeds bijgestuurd 
worden om het gewenste resul-
taat te bereiken.

Regio - De afdeling gesloten opname van Spaarnepoort in 
Hoofddorp, een locatie van ggz-instelling De Geestgronden, 
is één van de twee voorbeeldafdelingen waar patiënten geen 
of gering risico lopen op onnodige separatie. Dit staat in het 
deze maand verschenen rapport ‘Voorkomen van separatie’ 
van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Door projecten op 
te starten rond bejegening van patiënten is in twee jaar tijd 
het aantal separaties met 23% gedaald bij de deelnemende 
afdelingen van De Geestgronden. Ook de duur van de separa-
ties nam af met 40%.

Kinderen maken biologische 
vlaflip bij Dekamarkt
Heemstede - Dekamarkt orga-
niseert deze weken in totaal in 
tien winkels vlaflipworkshops 
voor kinderen. Op zaterdag 20 
december a.s. zijn de kinderen 
van Heemstede aan de beurt. 
De supermarkt wil hiermee de 
kinderen en hun ouders bekend 
maken met de  ruime keuze in 
biologisch in haar winkels.
Dekamarkt werkt daarbij nauw 
samen met de campagne 
‘noordhollandsegrond’ van pro-
vincie Noord Holland om biolo-
gische producten te promoten 
bij haar inwoners.
Tijdens de workshop worden 
de kinderen ingewijd in de ge-
heimen van de perfecte vlaflip. 
Het toetje is precies 45 jaar ge-

leden geïntroduceerd als manier 
om ‘de melkman op te waarde-
ren’. Nu wordt deze vlaflip bereid 
met  biologische zuivel, fruit en 
biologische diksap. Een mooie 
gelegenheid om de jonge deel-
nemers kennis te laten maken 
met de voordelen van biologisch 
voor de smaak, de natuur, die-
ren en de boer. Kleurplaten wor-
den versterkt en er kan natuur-
lijk geproefd worden!

De locatie van de workshop in 
Heemstede is, Dekamarkt, Bin-
nenweg 16 – 18.
Datum: zaterdag 20 december 
a.s.,  tijd 10.00 – 15.00 uur. Deel-
name aan de workshop is gra-
tis.

Chansonnier Joop Visser in Dorpskerk
Regio - De Nederlandstalige 
chansonnier Joop Visser vormt 
sinds 2005 een duo met Jessi-
ca van Noord. Ze zingen he-
keldichten, lof- en treurzangen, 
ballades, liefdesliedjes en com-
binaties van deze genres. Het 
gebruik van rijm is altijd verras-
send, de refreinen zijn ijzersterk 
en het spel met de taal is subtiel 
vindt Poetry International. De-
ze avond geven ze een terugblik 
over het jaar 2008.
Joop Visser treedt al heel lang 
op in binnen- en buitenland met 
zijn mooie stem en gitaar, o.a. 
meerdere keren tijdens het Boe-
kenbal en tijdens de Nacht van 
de Poëzie. Zijn repertoire om-
vat meer dan 350 liedjes, die 
op meer dan 10 Cd’s staan. Hij 
schrijft zelf de teksten.
Jessica van Noord is diverse ke-
ren opgetreden met haar prach-
tige zang tijdens het Boeken-

bal, de Nacht van de Poëzie en 
op Poetry International. Samen 
zingen ze in duet zijn zeer Ne-
derlands repertoire. Met het no-
dige en onnodige gesproken 
woord ter ondersteuning of –
breking dan wel lering en ver-
maak, waaronder liederen van 
hun Cd’s “Voorleen” en “Voor-
mary” en zo af en toe een mee-
zinger voor de liefhebber.
De bedoeling is dat u ook hun 
vergevorderde muzikale jaar-
overzicht 2008 te horen krijgt.
Joop en Jessica wonnen in 2005 
de eerste door Jan Rot ingestel-
de en in De Kleine Komedie uit-
gereikte Okapi Liedprijs voor 
het, volgens de jury, ‘jaloersma-
kende’ lied Schemering. Ze 
wonnen in 2007 de derde door 
Jan Rot ingestelde en in Carré 
uitgereikte Okapi Liedprijs voor 
het, volgens de jury, ‘jaloersma-
kende’ lied Monniken. Ze ver-

schenen op youtube met Geert 
en USA. De pers zegt: ”Klein be-
gonnen zijn ze inmiddels uitge-
groeid tot een uniek duo met 
stemmen die heel mooi bij el-
kaar passen” en ”Scherpe lied-
jes zijn er, maar ook volstrekte 
flauwekul en prachtige romanti-
sche ballades” en ”Joop en Jes-
sica heel ontroerend en uniek”. 
Tijdens de voorstelling zijn er 
prachtige foto’s te zien van John 
Oosterhuis met als titel ”Strand 
enz.” De toegangsprijs is 15 eu-
ro. Kaartverkoop via Boekhandel 
Bredero of via tel. 023 5381515. 
Het optreden wordt georgani-
seerd door de Stichting Cultuur 
in de Dorpskerk op zaterdag 
20 december in de Dorpskerk, 
Burg. Enschedelaan 67, Sant-
poort-Noord. Aanvang 20.00 
uur. Voor meer info: www.cul-
tuurindedorpskerk.nl en www.
joopvisser.nl.

Wandeling Gouden Eeuw in Haarlem
Regio - Tijdens de tentoonstel-
ling “De Gouden Eeuw begint in 
Haarlem” die tot 
1 februari 2009 in het Frans Hals 
Museum is te zien,  organiseren 
de stadsgidsen van het Gilde 
Haarlem wekelijks op dinsdag 
een wandeling langs de belang-
rijkste woonadressen van de 
Haarlemse schilders uit de 17de 
eeuw. Vertrek 13.30 uur vanaf 
de Grote Markt bij de trappen 
van het Stadhuis. Eindpunt het 

Frans Halsmuseum, zodat er ge-
legenheid is aansluitend de ten-
toonstelling te bezoeken. Kosten 
2,50 euro per persoon. Minimale 
deelname 6 personen. 
Duur van de wandeling ± 1,5 
uur.  Aanmelden verplicht 
op: Tel: 023-5324345 of 06-
44154133 (op werkdagen tus-
sen 9 en 10 uur of tussen 17.30 
en 19.30 uur). 
Groepswandelingen op aan-
vraag mogelijk. 



Regio - Afgelopen maandag 
was Rijsenhout voor even ‘fa-
shion capital’ van de Haarlem-
mermeer. In de donkerte van de 
vroege morgen verschenen een 
zestal bijzondere topmodellen in 
nieuwe designer outfits op een 
felverlichte catwalk voor een en-
thousiast publiek: de medewer-
kers van De Meerlanden.

Nieuwe huisstijl
Afvalbedrijf De Meerlanden 
presenteerde om 7.00 uur haar 
nieuwe huisstijl aan de mede-
werkers. Bijna alle verschillen-
de soorten afvalinzamelings- en 
reinigingswagens rolden over de 
milieustraat in Rijsenhout. Deze 
was voor de gelegenheid omge-
toverd in een heuse catwalk, of 
misschien beter, carwalk. Luis-
terend naar de duo-presentatie
van directeur Ger de Jong en 
chauffeur Marcel Broertjes 
en genietend van ‘koek en zo-
pie’ zagen de toeschouwers de 
nieuwe kleuren op de wagens 
aan zich voorbij trekken.

Jubileum
In 1997 opgericht, vierde De 
Meerlanden in 2007 haar 10-ja-
rig jubileum.
Het bedrijf is in die tijd gegroeid 
van afvalinzameling en reiniging 
in twee gemeenten - Haarlem-
mermeer en Aalsmeer - naar 
afvalinzameling en reiniging 
in tien gemeenten. Naast deze 
werkzaamheden behoren onder
andere ook het composteren 
van gft-afval en het ophalen van 
bedrijfsafval tot haar hoofdta-

ken. Daarnaast onderneemt De 
Meerlanden diverse innovatie-
ve projecten op het gebied van 
duurzaamheid.

Modern
Bij een sterk gegroeid bedrijf 
hoort een nieuwe, frisse uit-
straling. De vertrouwde kleu-
ren blauw en wit blijven behou-
den, maar zijn in een nieuw mo-
dern jasje gegoten. Geheel in de 
lijn van de ontwikkeling van het 
materieel waar het afvalbedrijf 
mee werkt; dat is door de jaren 
steeds moderner en professio-
neler geworden. De drie pijlen 
in het logo waar het bedrijf mee 
werkt zijn in de nieuwe huis-
stijl een cirkel, waar het voor-
heen drie pijlen waren die van 
elkaar weg liepen. Nu het afval 
steeds beter gescheiden wordt 
wil De Meerlanden met de cir-
kel aantonen dat zoveel moge-
lijk afval weer als grondstof ge-
bruikt wordt.

Over De Meerlanden
Afvalbedrijf De Meerlanden er-
kent haar maatschappelijke 
functie ten opzichte van burgers 
en het milieu. De Meerlanden 
rekent het tot haar taak een bij-
drage te leveren aan een duur-
zame maatschappij en mee te 
werken aan een zo groot moge-
lijke preventie en nuttig herge-
bruik van afval.

Zij geeft in haar activiteiten op 
het gebied van inzameling en 
verwerking van afvalstromen de 
voorkeur aan een innovatieve en 
milieutechnisch verantwoorde 
aanpak en maakt zich sterk voor 
meer recycling. Afval dat ge-
scheiden wordt ingezameld, kan 
weer als grondstof worden her-
gebruikt: veel afval bevat waar-
devolle materialen. Op deze ma-
nier zijn minder nieuwe grond-
stoffen nodig en dragen we bij 
aan de vermindering van het 
broeikaseffect.
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Zijn uw kinderen goed beschermd?

Lancering vuurwerkbrillen 
Regio - Het einde van het jaar 
nadert en vele (kinder)harten 
gaan sneller kloppen bij de ge-
dachte aan het afsteken van 
vuurwerk. Een prachtig schouw-
spel van kleuren en licht al dan 
niet gepaard gaande met ve-
le knallen en uit elkaar spatten-
de vuurpijlen. Maar oh wee als 
een vuurpijl van richting veran-
dert. Een eindejaarsfeest ver-
andert dan op slag in een vuur-
werkdrama. Want elk jaar op-
nieuw vallen er slachtoffers met 
oogletsel.
Ironisch genoeg zijn  de slacht-
offers niet eens altijd de men-

sen die zelf met vuurwerk be-
zig zijn,  maar juist diegenen die 
buiten staan te genieten van het 
kleurrijke schouwspel hoog in 
de lucht of om hen heen.

Het Oogheelkundig Medisch 
Centrum (OMC), een Medinova 
kliniek, lanceert vanaf vandaag 
haar traditionele vuurwerkbril 
verkoop. Diverse oogziekenhui-
zen en oogklinieken doen mee 
met dit initiatief van het Oogzie-
kenhuis te Rotterdam, dat vo-
rig jaar voor het eerst is gelan-
ceerd.
De bril is te verkrijgen voor 

slechts 3,00 euro aan de balie 
bij het OMC. Als Oogkliniek is 
de vuurwerk periode altijd een 
punt van zorg. Het is echter wel 
mogelijk dat ouders hun kinde-
ren EN zichzelf beter bescher-
men door het dragen van een 
vuurwerkbril. De bril doet den-
ken aan een skibril en is een bril 
die zowel kinderen als volwas-
senen kunnen dragen. 

OMC, Gebouw Haerlemmer-
poort, Amsterdamse Vaart 268, 
in Haarlem, voor een hippe, mo-
derne vuurwerkbril! 
Zie ook website: www.omc.nl

Lekker buiten bewegen

Nordic Walking voor 
beginners (50+)

Heemstede - Het wandelen met 
poles (stokken) is voor senioren 
ideaal: het ontlast de spieren in 
de nek, schouders en knieën. U 
kunt lekker in de buitenlucht uw 
uithoudingsvermogen verbete-
ren en calorieën verbranden. Op 
woensdag 14 januari start een 
cursus Nordic Walking voor be-
ginners onder leiding van do-
cente Ad Ulijn. Als u zelf geen 
poles heeft, kunt u deze huren 
bij de docent. De cursus Nordic 
Walking voor beginners (50+) 

bestaat uit 5 lessen op woens-
dag van 9.30-11.00 uur en start 
op woensdag 14 januari. 
Er wordt gestart vanaf de par-
keerplaats bij Leyduin, ingang 
Leidsevaart aan de overkant van 
de Manpadslaan. Kosten: 36,- 
euro, huur poles: 7,50 euro per 
cursus. 

Aanmelden kan van maandag 
t/m vrijdag van 9.00-.12.00 uur, 
telefoon: 023-548 38 28 kies 1. 
Meer info: www.casca.nl.

‘Wie kan mijn geheim bewaren?’ 
Workshop illustreren in 
Stadsbibliotheek Haarlem
Regio - Dinsdag 30 decem-
ber 2008 kunnen kinderen van-
af 8 jaar meedoen aan de illu-
stratieworkshop ‘Wie kan mijn 
geheim bewaren?’ in de Stads-
bibliotheek Haarlem, Gasthuis-
straat 32 te Haarlem. De work-
shop wordt gehouden van 14.00 
– 15.30 uur en is gratis toegan-
kelijk. Aanmelding  vooraf  is in 
verband met het beperkte aantal 
plaatsen noodzakelijk.

Met de illustrator Akooka maak 
je een geheim verhaal af en je 
voorziet dit verhaal van mooie 
tekeningen.

De  Fiep Westendorp Founda-
tion maakte deze workshop mo-
gelijk.
Kijk voor meer informatie ook 
op: www.sbhaarlem.nl en op 
www.akooka.nl 
Centrale Bibliotheek, Gasthuis-
straat 32, Haarlem.
De toegang is gratis.

Vanwege een beperkt aantal 
plaatsen voor deze workshop is 
aanmelding vooraf noodzakelijk.
Reserveren voor deze workshop 
kan in alle vestigingen van de 
bibliotheek en telefonisch: 023 
– 5115300.

Afvalbedrijf krijgt nieuwe uitstraling

Windlicht maken op Zorgvrij
Regio - In de kerstvakantie 
kunnen kinderen op informatie-
boerderij Zorgvrij in Spaarnwou-
de een winterwindlicht maken. 
Een grote glazen pot wordt ver-
sierd met diverse materialen zo-
als glasverf en glitter. In de pot 
komt zand met een kaars. Hier-
door ontstaat een sfeervol licht 
voor binnen.
Kinderen kunnen in de kerstva-
kantie ook van heerlijk geuren-

de bijenwas een kaars rollen.
Een winterwindlicht maken kost 
3,50 euro en een kaars rollen1 
euro. 
Dagelijks worden rond een uur 
of vier de koeien gemolken en 
zijn de boeren graag bereid om 
vragen te beantwoorden. In de 
boerderij is momenteel een ex-
positie van kunst gemaakt door 
medewerkers van onder andere 
het recreatieschap Spaarnwou-

de. De boerderij is in de kerst-
vakantie dagelijks open van 9.00 
uur tot 17.00 uur. Het winterwind-
licht maken kan van maandag 
tot en met vrijdag van 13.00 uur 
tot 16.00 uur. Het kaarsen rol-
len kan de gehele kerstvakantie 
van 13.00 tot 16.00 uur. Op eer-
ste kerstdag en nieuwjaarsdag is 
de boerderij gesloten!
Informatieboerderij ligt aan de 
Genieweg 50 in Spaarnwoude, 
023 – 5202828,
www.recreatienoordholland.nl.
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Bennebroek - Albert Heijn no-
digt alle inwoners van Benne-
broek op zondag 21 december 
a.s. van 12 uur tot 16 uur uit voor 
een kerstproeverij van AH Excel-
lent producten Speciaal voor de 
Feestdagen. In de Albert Heijn 
winkel aan de Schoollaan kun-
nen klanten dan een voorproefje 
nemen van een bijzonder lekke-
re kerst. “We laten heerlijke pro-
ducten proeven, die niet kunnen 
mislukken en in een handom-
draai op de feesttafel staan. On-
ze kerstproeverij wordt niet al-
leen lekker, maar ook gezellig en 
inspirerend”, aldus supermarkt-
eigenaar Carlo Zwetsloot. 

Om van kerst en oud & nieuw 
iets bijzonders te maken, zullen 
er dit jaar meer dan 100 
AH Excellent producten Speciaal 
voor de Feestdagen verkrijgbaar 
zijn. Excellente kwaliteit, gemak 
en klassieke kerstsmaken in een 
nieuw jasje spelen daarbij de 
hoofdrol. Kerst wordt vaak in één 
adem genoemd met wild. Albert 
Heijn introduceert verrassend 
nieuwe wildgerechten, die zó 
de oven in kunnen en niet kun-
nen mislukken. Tweede kerstdag 
is traditiegetrouw de dag waar-

Kerstkoopzondag Albert Heijn
Bennebroek geeft voorproefje 
van bijzonder lekkere kerst
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Heemstede - 
In de nacht van 

woensdag 24 de-
cember om 24.00 uur 

is de Binnenweg het to-
neel van de jaarlijkse kerst-

samenzang. Rond de dorpspomp 
zullen de mensen uit Heemste-
de en omstreken zich verzame-
len om de Kertsnacht te vieren. 
Voor het vijfde jaar alweer speelt 
De Teisterband het kerstreper-
toire, waarbij iedereen uit volle 
borst kan meezingen.
Maestro Bert Steinmann staat 
aan de leiding van dit herenor-
kest, dat inmiddels zo’n 50 leden 
telt. De Teisterband staat ga-
rant voor een feestelijke happe-
ning, getuige de vele optredens 
dit jaar bij o.a. de Brocante Jan 

Kerstsamenzang met
                   De Teisterband

van Goyenstraat, de Veteranen-
dag, de Milieumarkt, de opening 
van het raadhuis, het Utopia Fes-
tival Hartekamp en het Bakenes-
sergrachtconcert. Maar absoluut 
hoogtepunt was toch het optre-
den voor honderden toehoor-
ders op het centrale marktplein 

in Praag afgelopen zomer.
De kerstsamenzang wordt voluit 
ondersteund door de gemeente 
(glühwein!) en Chocolaterie van 
Dam (warme chocolademelk!). 
Bovendien zorgt de gemeente 
voor een tekstboekje; dat verge-
makkelijkt het meezingen.

Kerstconcert Symfonisch 
Blaasorkest Heemstede
Heemstede - Zondagmiddag 
21 december sluit het SBH het 
jaar af met een concert vol in-
ternationale (kerst)muziek. In de 
sfeervolle Nieuwe Kerk in Haar-
lem worden tussen 15.00 en 
16.00 uur werken gespeeld van 
componisten als Astor Piazol-
la, José Feliciano, Johan de Me-
ij, André Waignein en Felix Men-
delssohn-Bartholdy. Dirigent 

Bernd van Echelpoel leidt het 
orkest bij de uitvoering van Rus-
sische en Poolse kerstmuziek, 
een Ierse ballade, een Klezmer 
Raphsody, een Argentijnse tan-
go (met solo voor klarinet), en 
concertstukken met solopartijen 
voor tuba en trompet.
Na een voorzichtig begin in april 
op Hageveld onder leiding van 
de nieuwe dirigent Bernd van 

Museum
Van Schagen 
in kerstsfeer
Heemstede – Van donderdag 
18 december t/m dinsdag 6 ja-
nuari zijn in Museum Van Scha-
gen aan het Wilhelminaplein 2 
ruim honderd grote en kleine 
kerstgroepen uit de hele wereld 
tentoongesteld.
Tussen 18 en 31 december is de 
expositie dagelijks te bezoeken 
van 10.00 tot 12.30 uur, zon- en 
feestdagen uitgezonderd. Zon-
dag 28 december is de tentoon-
stelling, als onderdeel van het 
Kerstgroepenpad, geopend van 
14.00 tot 16.00 uur. Deze dag 
zijn ook de Heemsteedse ker-
ken O.L.Vr. Hemelvaart en H. 
Bavo geopend. In deze kerken 

zijn naast 
de ‘kerkstal’ ook 
groepen uit binnen- 
en buitenland uitge-
stald. Ook in de ka-
pel van Bosbeek zijn 
interessante groepen uit 
een privé-verzameling te be-
zichtigen. Buiten deze tijden 
kunt u in Museum Van Schagen 
ook terecht na telefonische af-
spraak, tel. 023-5283152.

op vooral gezinnen met kinderen 
gourmetten. 
Albert Heijn haakt hierop in met 
een aantal luxe gourmetvari-
anten in kerstsfeer, zoals Gour-
met mini hamburgertjes, Gour-
met mini vinken, Gourmet vis en 
Gourmet mini biefstuk en var-
kenshaas. Speciaal voor de kin-
deren is er de kinderschotel met 
het AH mini kipkerstboompje. 
Vanaf maandag 15 december ligt 
er ook een uitgebreide vegetari-
sche schotel in het schap. Daar-
naast biedt de Kerst Allerhande 
boordevol inspiratie en heerlij-
ke recepten. Ook kunnen klan-
ten op onze internetsite www.
ah.nl kijken voor leuke ideeën 
voor het kerstdiner. En natuur-
lijk staan onze medewerkers al-
tijd klaar om klanten te advise-
ren. Wij zijn echt al helemaal in 
de stemming om van de kerst 
iets bijzonders te maken.

Albert Heijn aan de Schoollaan 
23 in Bennebroek is maandag 
tot en met zaterdag geopend van 
8.00 tot 21.00 uur. En natuurlijk 
zondag 21 december van 11.00 
tot 17.00 uur om u kennis te la-
ten maken met de kerstspecia-
liteiten. 

Echelpoel heeft het Symfonisch 
Blaasorkest Heemstede een 
enerverend jaar doorgemaakt. 
Er werd deze zomer een buiten-
landreis gemaakt, naar Tsjechië 
ditmaal. Het orkest heeft gloed-
volle optredens verzorgd in o.a. 
Praag en Marienbad. Vooral dit 
laatste concert was onverge-
telijk; het SBH op zijn best op 
een prachtige locatie.  Onder 
de grote bogen van een colon-
nade aan de rand van het kuur-
park genoot het publiek van een 
uiterst geconcentreerd optre-
den. Terug in eigen land heeft 
Zandvoort inmiddels ook ken-
nis kunnen maken met het Sym-
fonisch Blaasorkest Heemstede, 
want in oktober werd daar een 
goed bezocht concert gegeven 
in de Protestantse Kerk, mid-
den in het dorpscentrum. En dan 
nu het kerstconcert, dit keer in 
hartje Haarlem. Als u daar toch 
kerstboodschappen doet, kunt u 
– als u dat wilt – de drukte even 
ontvluchten, want in twee, drie 
stappen van de Grote Houtstraat 
staat u op het Nieuwekerksplein. 
En eenmaal in de mooie Nieuwe 
Kerk waant u zich in een andere 
wereld. Er is geen pauze. De toe-
gang is gratis.
Meer informatie op www.sbo-
heemstede.nl
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Levende Kerststal op Elswout
Regio - Op zondag 21 december 
organiseert Staatsbosbeheer op 
landgoed Elswout een levende 
Kerststal van 12.00 tot 16.30 uur. 
Er is een speciale route uitge-
zet waarlangs verschillende au-
thentieke Kersttaferelen te bele-
ven zijn. Iedereen is welkom op 
het landgoed om de Kerstda-
gen in te luiden met een vleugje 
nostalgie. Van jong tot oud. De 
Kerstroute is ook goed toegan-
kelijk voor bezoekers met een li-
chamelijke beperking.  

Langs de Kerstroute zijn diver-
se muzikale optredens, hoeden 
herders hun schapen en vra-
gen de wijze koningen de weg 
naar de Kerststal.  Liefdevolle 
engelen helpen bezoekers met 
hun Kerstwens. Rudolf, het be-
roemdste rendier, struint door 
het bos. Ook vindt in de Kerst-
stal een mooie Kerstvertelling 
plaats. Opwarmen kan bij de 
vuurkorf met een warme ver-
snapering. Met enig geluk be-
geleidt een Noorse Kerstman te 

paard bezoekers bij afloop naar 
de uitgang.  

Landgoed Elswout ligt in het 
Nationaal Park Zuid-Kennemer-
land aan de Elswoutslaan 12 A, 
2051 AE in Overveen. Parkeer-
gelegenheid is beperkt. Bezoe-
kers worden vriendelijk verzocht 
met de fiets te komen. Entree 
voor het landgoed is 0,50 euro 
voor volwassenen en 0,25 euro 
voor kinderen. Honden moeten 
aangelijnd zijn.

Winter op Elswout (Foto: Marijke Dirkson).

Depressie of depressief?
Pandora Depressielijn 
geopend tijdens feestdagen

Met de feestdagen in het voor-
uitzicht bedenken mensen met 
depressies hoe ze deze dagen 
gaan invullen. De medewer-
kers van de Pandora Depressie-
lijn kennen dit vraagstuk en we-
ten allen uit ervaring wat het is 
om depressief de feestdagen in 
te gaan. De gehele december-
maand en juist ook met de kerst-
dagen willen onze medewerkers 
er zijn voor lotgenoten die het 
hiermee moeilijk hebben. 
Zij bieden een luisterend oor en 
geven tips en adviezen. 

Gevoel van eenzaamheid en
uitzichtloosheid
Uit de telefoongesprekken die 
medewerkers eerder hebben 
gevoerd, viel op dat de uitzicht-
loosheid voor mensen met de-
pressies tijdens de feestdagen 
extra zwaar valt. Veelal zijn de 
bellers mensen die hun naas-
te hebben verloren en de zin 
van het leven kwijt zijn. De kerst 
geeft een extra lading aan hun 
gevoel van eenzaamheid. 
In ongeveer de helft van de ge-
sprekken vertellen bellers over 
hun beleving van de feestda-
gen en de manier waarop zij de-
ze dagen willen en kunnen in-
vullen.

• “Ik zie  er tegenop om met eer-
ste kerstdag naar mijn vriendin te 

gaan. Ik ben bang dat ik niet mijn 
‘aandeel’ kan leveren. Ik bedoel, 
dat ik niets gezelligs heb om over 
te praten.”   
Medewerker Peter suggereert 
dat ook samen T.V. kijken en 
haar aanwezigheid voldoende 
kan zijn. Dat blijkt haar vrien-
din ook vaak te doen. Na het ge-
sprek ziet ze het wel weer zitten 
om te gaan.

• Ik heb 7 jaar geleden mijn vrouw 
verloren aan kanker. Ik heb het er 
nog steeds moeilijk mee. Zeker 
met deze dagen. Ik heb thera-
pie gevolgd en dacht er door te 
zijn, maar het verdriet steekt toch 
steeds weer de kop op. 

• Ik heb weinig vrienden en voel 
me eenzaam. Ik ben wel uitge-
nodigd op een feest, maar ik ben 
niet van plan om te gaan. Ik weet 
dat ik me dan nog eenzamer zal 
voelen.

Pandora Depressielijn 0900-
6120909 (0,05 eurocent pm)
24, 25 en met 26 december van 
12 tot 15 uur en 18 tot 21 uur

Reguliere openingstijden.
maandag t/m donderdag van 
13.30 tot 15.30 uur en van 19 tot 
21 uur
of stel uw vraag via www.stich-
tingpandora.nl

Regio - Op 24, 25 en 26 december is de Pandora Depressie-
lijn geopend van 12 tot 15 uur en van 18 tot 21 uur. Met deze 
extra openingstijden heeft Stichting Pandora tot doel om lot-
genoten tijdens de feestdagen te ondersteunen.

Kerstmuziek in de Kathedraal
Festival of Nine Lessons and Carols
Regio - In de sfeervol verlich-
te Kathedrale Basiliek aan de 
Leidsevaart in Haarlem vindt op 
dinsdag 23 december 2008 voor 
de 18e keer het Festival of Ni-
ne Lessons and Carols plaats. 
De viering bestaat uit negen le-
zingen door koorleden, pasto-
res, diaken en bisschop J. Punt. 
Deze lezingen rondom het tradi-
tionele kerstverhaal worden af-
gewisseld met zang door zowel 
het koor als de bezoekers in de 
kerk.  De koorzang wordt ver-
zorgd door de Bavocantorij on-

der leiding van dirigent Fons 
Ziekman met Ton van Eck aan 
het orgel. Aanvang van de vie-
ring is 20.00 uur. Toegang is gra-
tis. Deurcollecte na afloop.
De viering bestaat uit het le-
zen van negen lezingen rondom 
het kerstverhaal uit het Oude en 
Nieuwe Testament; afgewisseld 
door kerstliederen en kerstge-
zangen door zowel het koor als 
de bezoekers in de kerk. Traditi-
oneel eindigt de viering met de 
hymne “O come all ye faithfull”
De traditie van het “Festival 

of Nine Lessons and Carols” 
is voor de eerste keer begon-
nen op 24 december 1880 in 
de kathedraal van Truro, Enge-
land. In 1918 zingt men voor het 
eerst een “Festival of Nine Les-
sons and Carols” in de kapel van 
King`s College in Cambridge. De 
viering begint altijd met het zin-
gen van het eerste couplet van 
´Once in Royal David´s City´ 
door één van de sopranen. Het 
koor loopt daarna al zingende in 
processie naar voren, waarna de 
dienst begint.

Jazz in Bentveld
Shai Shahar treedt op
Regio - Zondag 28 december 
komt zanger Shai Shahar naar 
restaurant Spijs. Hij komt uit de 
VS beheerst hij als een Ameri-
kaanse rasentertainer de büh-
ne. Shahar is zeker geen Sina-
tra-imitator, maar je merkt wel 
degelijk dat Frankie-blue eyes 
een grote invloed op hem heeft 
gehad. Hij neemt “special guest” 
Olaf Hoeks mee met zijn swin-

gende sax. Kortom: een fantasti-
sche jazzmiddag, met ongetwij-
feld spannende uitstapjes naar 
verwante stijlen als latin, rhythm 
& blues en een beetje rock.
Beide bands spelen op zondag  
tijdens borreltijd van 15.00 tot 
18.00 uur. Restaurant Spijs is te 
vinden aan de Zandvoortselaan 
363, 2116 EN Bentveld.
De toegang is gratis.

Bennebroek - De ontknoping 
van het razend populaire Nic-
kelodeon programma Superster 
– The Family Battle komt eraan. 
De afgelopen twee weken zijn 
de halve finales uitgezonden. In 
deze halve finales werd er door 
zes families tegen elkaar gestre-
den, om een felbegeerde plaats 
in de finale te bemachtigen van 
Superster – The Family Battle!  
Drie families is het gelukt om 
een plaats te bemachtigen in de 
knallende finale op maandag 22 
december van Superster the Fa-
mily battle, waaronder Mabel en 
Milly uit Hillegom! Zal het Ma-
bel en Milly gaan lukken om de 
felbegeerde trofee in handen te 
krijgen? Kijk en beleef het mee 
op Nickelodeon! Superster – 
The Family Battle, maandag, 
dinsdag en woensdag om 19.15 
uur op Nickelodeon en de fina-
le op maandag 22 december om 
19.00 uur op Nickelodeon. 

Mabel en Milly
in de finale

Mabel Lamers haar moeder Mil-
ly Oosterber uit Hillegom (berei-
ken de finale van Superster the 
Family battle!

Heemstede - De politie hield 
zondag 14 december een 75-ja-
rige Heemstedenaar aan, op ver-
denking van ernstige mishande-
ling van zijn vrouw. Ze door de 
politie opgevangen en heeft in 
verband met het letsel een am-
bulance laten komen. De vrouw 
is voor behandeling overge-
bracht naar het ziekenhuis en de 
Heemstedenaar is ingesloten.

Ernstige mishandeling



Heemstede

NIEUWS

Adresgegevens & openingstijden

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

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

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

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

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

service van de gemeente. Word abon-

nee via www.heemstede.nl en ont-

vang periodiek een e-mailbericht met 

nieuws op maat van de gemeente.

HeemstedeMail

In deze HeemstedeNieuws 

vindt u o.a. informatie over:

•  Brandveiligheid 

gedurende de feest-

dagen

•  Gewijzigde 
openingstijden

•  Eenmalige uitkering 

van € 50 netto voor 

minima

•  Wet milieubeheer

Burgemeester Van Rappardlaan/
Wandelbos Groenendaal
Vrijdag 19 december 2008
Op 19 december tussen 17.00 en 23.00 uur 

is de Burgemeester Van Rappardlaan afge-

sloten voor doorgaand verkeer vanwege de 

viering van het midwinterfeest bij kinder-

boerderij ’t Molentje. De afgesloten weg-

gedeelten zijn met borden aangegeven.

Bezoekers midwinterfeest wordt verzocht 

zoveel mogelijk met de fi ets of lopend naar 

het feest te komen. 

Van Merlenlaan, tussen W.A. de 
Tellolaan en Herenweg
Tot en met 19 december 2008
Tot en met 19 december vinden diverse 

werkzaamheden plaats op en naast de rij-

baan tussen W.A. de Tellolaan en Herenweg. 

Er is kans op verkeershinder door de aan-

wezigheid van werkverkeer.

Havikweg/Zandvoortselaan
Tot eind december 2008
Tot eind december vinden diverse werk-

zaamheden plaats op en naast de rijbaan 

van de Havikweg en de noordelijke parallel-

weg van Zandvoortselaan. Er is kans op ver-

keershinder door het graven van een kabel-

tracé en de aanwezigheid van werkverkeer.

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

Glipperweg tussen de Kemphaanlaan en de 

grens met Bennebroek afgesloten. Verkeer 

richting Bennebroek kan van de weg gebruik-

maken. Autoverkeer richting Heemstede wordt 

omgeleid via de Herenweg. Fietsers kunnen 

in beide richtingen gebruik blijven maken van 

de Glipperweg. Voor het openbaar vervoer 

worden alternatieve opstapplaatsen bij de 

haltes aangegeven. De werkzaamheden 

betreffen het vervangen van het riool en de 

aanleg van vrijliggende fi etspaden.

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

Crayenestersingel voor de Crayenester-

school afgesloten voor alle verkeer. De 

school is alleen voor voetgangers bereik-

baar vanaf de Lanckhorstlaan. 

De afsluiting heeft te maken met bouwwerk-

zaamheden bij de Crayenesterschool.

Werk aan de weg 

Vuur Javalaan tijdens 
jaarwisseling niet 
toegestaan
Met het oog op de openbare orde en vei-

ligheid besloot het college van burge-

meester en wethouders vorig jaar het 

vreugdevuur op het kruispunt Javalaan/

Billitonstraat tijdens de viering van de 

jaarwisseling niet langer toe te staan. Dit 

geldt ook voor de komende jaarwisseling. 

De veiligheidsrisico’s zijn te groot. 

De politie en de gemeente zullen er dan 

ook strikt op toezien dat er geen vreugde-

vuur wordt ontstoken. Oók niet in olie-

drums of vuurkorven. Er zal alles aan 

gedaan worden om te voorkomen dat er 

materialen verzameld worden die gebruikt 

kunnen worden voor verbranding. De om-

wonenden van de Javalaan/Billitonstraat 

zijn hierover per brief door de gemeente 

geïnformeerd. 

Mocht u aanwijzingen hebben dat er bij 

de komende jaarwisseling toch voorberei-

dingen worden getroffen 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 con-

tact opnemen met de gemeente, heer D. 

Nieuweboer, adviseur Openbare Orde en 

Veiligheid, tel. (023) 548 57 45.

Uitnodiging: 5 januari 2009

Nieuwjaars-
receptie gemeente
U bent van harte welkom op de nieuwjaars-

receptie van de gemeente Heemstede op 

maandag 5 januari 2009. De receptie vindt 

plaats in de Burgerzaal van het raadhuis 

(Raadhuisplein 1) in Heemstede, tussen 19.30 

en 21.00 uur. Burgemeester Marianne 

Heeremans houdt rond 20.00 uur een toe-

spraak. Voor een hapje, een drankje en muziek 

wordt gezorgd.

De gemeente Heemstede wenst u hele fi jne 

feestdagen! 
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Brandveiligheid gedurende de feestdagen
In de donkere dagen van december met 

zijn feestdagen, brengen we graag warmte 

en licht in huis. Helaas kan de gezelligheid 

door brand wreed worden verstoord. 

Vandaar deze  ‘brandveilige’ tips gedurende 

de feestdagen. 

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

Nederland brand uit. Dit zijn ongeveer 

7.000 woningbranden per jaar. Daarbij val-

len  gemiddeld 40 doden en raken 700 

mensen ernstig gewond. Rookmelders 

waarschuwen tijdig bij brand en zijn daar-

om een goed middel om bij brand tijdig te 

kunnen vluchten. Plaats een brandmelder 

op iedere etage in de gang of hal, dus voor 

de woonkamer, slaapkamer en (indien 

aanwezig) op zolder. Koop daarnaast een 

klein blusmiddel, bv. 6 kg sproeischuim-

blusser en hang deze op een vaste plaats 

in uw huis. 

Tips voor de kerstboom 
- Koop een boom die niet te groot is voor 

uw kamer.

- Plaats de boom niet in een vluchtroute, 

hiermee voorkomt u dat u ingesloten 

raakt.

- Zorg ervoor dat de boom goed stevig 

staat en plaats hem zo, dat hij niet om-

vergelopen kan worden. 

- Een boom in een met water gevulde spe-

ciale standaard of in een emmer met nat 

zand is veel veiliger dan een boom die 

niet bevochtigd wordt. Hierdoor zal de 

boom minder snel uitdrogen en uitvallen, 

waardoor het brandgevaar minder wordt. 

Regelmatig bijvullen van water is dan wel 

vereist.

- Wilt u het echt veilig doen koop dan een 

moeilijk brandbare (kunststof)boom. Of 

spuit uw boom in met antibrandspray. Bij 

de doe-het-zelfzaken zijn spuitbussen 

met brandvertrager te koop waarmee u 

uw kerstboom kunt behandelen. Hiermee 

voorkomt u dat de kerstboom vlam kan 

vatten.

- Zet de boom niet te dicht bij de gordijnen of 

andere gemakkelijk brandbare materialen.

- Gebruik nooit echte kaarsjes in de boom. 

Een moment van onoplettendheid kan uw 

boom in een fakkel doen veranderen.

- Gebruik alleen elektrische kaarsjes met 

een KEMA-keur, controleer voor gebruik 

of de bedrading niet is beschadigd.

- Gebruik een gaaf en goed passend ver-

lengsnoer en leg dat zo neer dat niemand 

erover kan struikelen.

- Doe de verlichting uit als u weggaat of 

gaat slapen. Uitdoen is niet het lampje 

losdraaien maar de stekker uit het stop-

contact halen.

Mocht er, ondanks alle door u genomen 

voorzorgen, toch nog iets mis gaan, handel 

dan als volgt:

1. Blijf kalm.

2. Waarschuw de overige 

bewoners.

3. Vlucht volgens uw eigen 

vluchtplan.

4. Houd deuren en ramen 

gesloten en sluit deu-

ren achter u.

5. Blijf dicht bij de grond.

6. Bel NA ONTVLUCH-

TING direct 1-1-2

… gewijzigde openingstijden 
gemeente en Loket Heemstede

In verband met de feestdagen zijn de 

 openingstijden van de gemeentelijke 

 diensten en het Loket Heemstede voor de 

komende dagen aangepast:

- Op woensdag 24 en op woensdag 

31 december is de gemeente tot 15.00 

uur geopend. 

- Op donderdag 25, vrijdag 26 december, 

donderdag 1 en vrijdag 2 januari zijn alle 

gemeentelijke afdelingen gesloten. 

Op maandag 5 januari zijn alle gemeente-

lijke afdelingen vanaf 10.00 uur voor het 

publiek geopend. 

… langere levertijd voor 
reisdocument en rijbewijs 

Paspoorten, identiteitskaarten en rijbewijzen 

worden om veiligheidsredenen op een cen-

trale plaats in Nederland gemaakt. Hierdoor 

duurt het ongeveer vijf  werkdagen voordat uw 

document klaar is. Dit betekent dat u twee 

keer persoonlijk bij de  publieksbalie moet 

langskomen: een keer om het reisdocument of 

rijbewijs aan te vragen en een keer om het op 

te halen. Door kerst en oud & nieuw zal 

 hiertussen een langere periode dan  gewoonlijk 

zitten. Houd hiermee rekening bij de aanvraag 

voor de feestdagen!

U kiest voor een spoedprocedure als u 

 bovenstaande documenten snel wilt  hebben. 

U kunt dan de volgende werkdag over een 

nieuw reisdocument of rijbewijs beschikken 

als u de aanvraag voor 13.00 uur indient 

(en een toeslag betaalt). Vanwege de feest-

dagen wijzigt ook de spoedaanvraag: Een 

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

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

… en het doen van geboorteaangifte 

Alle pasgeboren baby’s worden door het 

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 

(RIVM) binnen zeven dagen na de geboorte 

gescreend op een aantal zeer ernstige, maar 

behandelbare ziekten. Dit gebeurt door de zo-

genaamde hielprik. Het is van groot belang, dat 

deze hielprik op tijd wordt uitgevoerd. Soms kan 

elk uur van  levensbelang zijn.

De geboorteaangifte is voor het RIVM startpunt 

voor het onderzoek. Zodra de  geboorteaangifte 

heeft plaatsgevonden, krijgt het RIVM hier 

automatisch bericht van. Het instituut zorgt ver-

volgens voor de tijdige screening. Als een kindje 

geboren wordt, moet binnen drie werkdagen 

geboorte aangifte gedaan worden. Deze termijn 

van drie werkdagen kan in verband met de hiel-

prik rondom de kerstdagen en de jaarwisseling 

een probleem gaan vormen. Wij adviseren 

daarom dringend het volgende:

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

ziekte bij uw kind tijdig wordt opgespoord.

… uw OV-Taxi 

Ook tijdens kerst en oud en nieuw brengt 

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

 teleurstelling te voorkomen op deze drukke 

dagen, vragen we u rekening te houden 

met het volgende.

Kerstdagen
Bestel uw rit ruim van tevoren. Uw ritten 

voor beide kerstdagen kunt u bestellen tot 

uiterlijk maandag 22 december 18.00 uur. 

Door de grote drukte kan het voorkomen 

dat er geen rit  beschikbaar is op het tijdstip 

dat u wenst. Wij zoeken dan in overleg met 

u naar een ander tijdstip.

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

boeken! Op 31 december brengt de 

 OV-Taxi u tot uiterlijk 20.00 uur op uw 

plaats van bestemming. 

Op 1 januari 2009 kunt u vanaf 08.00 uur de 

OV-Taxi weer gebruiken. Uw ritten voor 31 

december en 1 januari kunt u bestellen tot 

uiterlijk maandag 29 december 18.00 uur. 

Door de grote drukte kan het  voorkomen dat 

er geen rit beschikbaar is op het tijdstip dat 

u wenst. Wij zoeken dan in overleg met u 

naar een ander tijdstip.

Tijdens de 
feestdagen…

Uw kind is geboren op 22 of 23 december: geboorteaangifte uiterlijk op 24 december 14.00 uur.
Uw kind is geboren op 24 december:  geboorteaangifte uiterlijk op 29 december.
Uw kind is geboren op 29 of 30 december:  geboorteaangifte uiterlijk op 31 december 14.00 uur.
Uw kind is geboren op 31 december:  geboorteaangifte uiterlijk op 5 januari.
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Huishoudens met een laag inkomen (lager 
dan 120% van de bijstand) krijgen in 
december een netto extra bijdrage van 
€ 50. Het geld, afkomstig van het rijk, komt 
volledig beschikbaar voor die huis houdens 
die het het hardst nodig hebben. Het 
 uitgekeerde bedrag van €  50 is  belastingvrij 
en heeft geen gevolgen voor een 
bijstandsuitkering of een ander inkomen.

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

Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken 

(IASZ)? Of heeft u in 2008 bijzondere 

 bijstand ontvangen of een andere toelage 

voor minima? Dan bent u bekend bij de 

IASZ en krijgt u de vijftig euro in december 

automatisch overgemaakt op uw bank/giro-

rekening. U hoeft hier dus niks voor te doen.

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

niet bekend bij de Intergemeentelijke 

Afdeling Sociale Zaken? Mogelijk heeft u 

ook recht op de extra bijdrage van € 50 

netto. Kijk in de tabel of u hiervoor in 

 aanmerking komt. Is dat het geval, dan 

kunt u een aanvraag indienen. 

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

leeftijd en leefsituatie hoort. Is uw inkomen 

gelijk of lager dan het in de tabel  genoemde 

bedrag? En is uw vermogen ook niet hoger 

dan genoemde grens? Dan kunt u de extra 

bijdrage van € 50 krijgen. Vraag in dat 

geval met het speciale formulier de 

vijftig euro aan (zie onder ‘Aanvragen’).

Aanvragen
U vraagt de extra bijdrage van € 50 aan met 

een formulier. Dit is te verkrijgen:

-  bij de IASZ, Raadhuisplein 1, Heemstede, 

telefoon (023) 548 58 68;

-  op de website: www.iasz.nl 

onder: Downloads > Formulieren.

U kunt een aanvraag indienen tot 1 februari 

2009 bij de IASZ, Postbus 352, 2100 AJ  

Heemstede.

Aanvragen is dus niet nodig als u in 2008 

al een uitkering van de IASZ ontvangt 

of heeft ontvangen. In dat geval krijgt u 

het bedrag automatisch in december.

Eenmalige uitkering van € 50 netto 
voor minima

Leefsituatie 65 jaar of jonger,
netto maandinkomen

Ouder dan 65 jaar,
netto maandinkomen

Vermogensgrens

Alleenstaanden € 1.021 € 1.117 €   5.325

Alleenstaande ouder € 1.312 € 1.377 € 10.650

Echtpaar/samenwonend € 1.458 € 1.532 € 10.650

Onderhoudsplan 
Wandelbos 
Groenendaal 2009 
goedgekeurd
Op 9 december 2008 heeft het college van 

B&W het onderhoudsplan voor het Wandel-

bos Groenendaal 2009 goedgekeurd. In het 

onderhoudsplan worden werkzaamheden 

met een repeterend karakter beschreven. 

Dit zijn bijvoorbeeld veeverzorging, paden 

vrijhouden van overhangend groen en re-

paraties/schoonmaak. In een cyclus van 

drie jaar wordt het gehele bos onder han-

den genomen. Er wordt aangegeven wan-

neer en waar, welke beheermaatregelen 

worden uitgevoerd. 

Het onderhoudsplan 2009 is als PDF-

document in te zien via www.heemstede.nl 

> Cultuur,sport & recreatie > Wandelbos 

Groenendaal.

Informatie over 
grote projecten?

www.heemstede.nl

Aanvragen bouwvergunning
2008.316 het uitbreiden van een woonhuis - J.Dixlaan 24

2008.334 het uitbreiden van een woonhuis - Zomerlaan 2

2008.335 het plaatsen van een dakkapel op het zijgeveldakvlak - Heemsteedse Dreef 289

2008.336 het splitsen van het winkelpand in 2 zelfstandige  - Binnenweg 1

 commerciële ruimtes

2008.337 het renoveren van kozijnen en plaatsen dakkapel - Crayenestersingel 37

 bij de Crayenesterschool

2008.338 het uitbreiden van een bedrijfsruimte - Herenweg 37

2008.339 het vernieuwen van een serre - Overboslaan 33 

2008.340 het uitbreiden van een woning en bouwen kelder - Heemsteedse Dreef 265

Aanvraag sloopvergunning
2008.936 het slopen van een gevel van de bedrijfsruimte - Herenweg 37

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

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

Verleende lichte bouwvergunning (verzonden 12 december 2008)
2008.328 het wijzigen van de zijgevel van het woonhuis - Kraanvogellaan 27

Verleende reguliere bouwvergunningen (verzonden 12 december 2008)
2008.264 het plaatsen van een dakopbouw op de garage - Grevelingen 28

 en een dakkapel aan de voorzijde

2008.330 het bouwen van een zwembad - Melchior Treublaan 11

Verleende sloopvergunning (verzonden 12 december 2008)
2008.935 het verwijderen van asbesthoudende golfplaten - Eikenlaan 12

 van het dak van de schuur

De vergunningen liggen van 08.30 - 17.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht 

(Raadhuisplein 1). Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen deze vergunningen. Zie kader.

Starten voorbereidingsprocedure ontheffing bestemmingsplan 
2008.300 uitbreiden van een woonhuis  - Van de Spiegellaan 12

2008.318 uitbreiden van een woonhuis  - Nobellaan 3

2008.326 uitbreiden van een woonhuis  - Constantijn Huygenslaan 10 

De verzoeken en ontwerpbesluiten liggen vanaf 18-12-2008 gedurende 6 weken van 08.30 - 17.00 

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

Raadhuisplein 1. Belanghebbenden kunnen hierover zienswijzen aan de gemeente kenbaar maken. 

Diegenen die zienswijzen indienen willen wij de gelegenheid geven over de zienswijzen gehoord te 

worden. U moet hier dan wel uitdrukkelijk om vragen bij het indienen van de zienswijzen. De hoorzit-

tingen zullen worden gehouden door de medewerkers van Bouw- en Woningtoezicht tijdens de 

openingstijden.

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

Woningtoezicht, telefoon (023) 548 57 52. 

Bouwplannen

Door het college van burgemeester en wethouders is, op grond van artikel 8 van de Verordening 

Winkeltijden Heemstede, besloten zondag 28 december 2008 aan te wijzen als dag waarop de win-

kels voor het publiek in het deelgebied ‘Winkelcentrum Binnenweg/Raadhuisstraat’ open mogen zijn.

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de afdeling Algemene & Juridische Zaken, telefoon 

(023) 548 56 07.

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

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

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

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

Meldingen worden in principe binnen één week afgehandeld.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Meldpunt overlast
Het college van burgemeester en wethouders van Heemstede 

maakt het volgende bekend:

     

Verleende milieuvergunning
- Manege Rusthof, Glipperweg 4, Heemstede. Het ambtshalve wijzigen van de revisievergunning 

van 22 september 1999 door middel van het intrekken van alle voorschriften van de vigerende 

vergunning en het vervangen door nieuwe voorschriften.

Inzage
De milieuvergunning ligt tijdens werkuren van 18 december 2008 tot 31 januari 2009 ter inzage:

- in de hal van het raadhuis, gelegen aan het Raadhuisplein 1 te Heemstede

- gedurende de openingsuren bij de openbare bibliotheek aan het Julianaplein 1 te Heemstede. De 

bibliotheek is overigens ook buiten kantoortijden geopend

- Milieudienst IJmond, Wijckermolen 2, Beverwijk. Telefoon (0251) 26 38 63. Fax: (0251) 26 38 88. 
E-mail: info@milieudienst-ijmond.nl 

Beroep en voorlopige voorziening
Tot 31 januari 2009 kan tegen de vergunning door belanghebbenden beroep worden ingesteld bij 

de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Bij 

spoedeisende belangen kan tevens een voorlopige voorziening worden aangevraagd bij de 

Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Geen beroep kan worden 

ingesteld door belanghebbenden aan wie redelijkerwijs kan worden verweten geen zienswijze te 

hebben ingediend tegen de ontwerpvergunning.

Op 30 oktober 2008 heeft de gemeenteraad 

van Heemstede besloten de 'Beheerverordening 

algemene begraafplaats Heemstede' van 27 

mei 2004 in te trekken en een herziene 

Beheerverordening algemene begraafplaats vast 

te stellen. De 'Beheerverordening Algemene 

Begraafplaats Heemstede' bevat regels die van 

toepassing zijn op de Algemene Begraafplaats 

aan de Herfstlaan in Heemstede.

De 'Beheerverordening algemene begraaf-

plaats Heemstede' ligt na publicatiedatum 

(17 december) zes weken ter inzage in de 

hal van het raadhuis en in de bibliotheek. 

De 'Beheerverordening algemene begraaf-

plaats Heemstede' treedt in werking op 

29 januari 2009 en is vanaf die datum via 

www.heemstede.nl beschikbaar.

Met vragen over de 'Beheerverordening 

algemene begraafplaats Heemstede' kan 

contact worden opgenomen met de 

Algemene Begraafplaats via telefoonnum-

mer (023) 52 80 376.

Bezwaar maken of uw mening/zienswijze kenbaar maken 

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

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

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

Loket Heemstede
Heemstede heeft één centrale plek waar u 

voor al uw vragen op het gebied van wo nen, 

zorg en welzijn terecht kunt, namelijk Loket 

Heemstede aan het Raadhuisplein 1. Of 

het nu gaat om het aanvragen van een 

voorziening in het kader van de Wet maat-

schappelijke ondersteuning (zoals hulp bij 

het huishouden, OV-taxi, aanpassingen in 

de woning of een rolstoel) of om informatie 

en advies, wij helpen u graag verder.

Iedere werkdag tussen 09.00 en 13.00 uur

kunt u, zonder afspraak, bij het Loket

langs komen. U kunt ons ook bellen om uw

vraag te stellen.

Loket Heemstede
Raadhuis, Raadhuisplein 1

Telefoon (023) 548 30 40

Openingstijden: maandag tot en met vrijdag

van 09.00 tot 13.00 uur.

Alle zaken met betrekking tot overlijden en 

begraven zijn op een efficiënte en prakti-

sche 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 mo-

gelijk 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 werkdagen 

van 09.00 tot 14.00 uur, tel. (023) 528 03 76 

(bereikbaar van 09.00 tot 12.00 uur), 

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

begraafplaats@heemstede.nl. De begraaf-

plaats is toegankelijk van zonsopkomst tot 

zonsondergang.

Serviceloket Begraafplaats

Beheerverordening algemene 
begraafplaats Heemstede

Wet milieubeheer


