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Feestjaar molens 
afgesloten in Heemstede
Heemstede - De Stichting Mo-
lens Zuid-Kennemerland be-
staat dit jaar 25 jaar. In ver-
band daarmee vonden rondom 
de Haarlemse molens al diver-
se activiteiten plaats. De laatste 
Open Avond wordt gehouden 
op vrijdag 18 december a.s. bij 
het Molentje van Groenendaal, 
waarmee het jubileumjaar wordt 
besloten. De molen zal feestelijk 
worden verlicht en er zal een in-
formatie-kraam naast de molen 

staan waar allerlei molenzaken 
kunnen worden aangeschaft, 
waaronder het jubileumboek-
je De Wind Mee, geschreven 
door Rob Hinse, de molenaar 
van het Molentje. Ook is er live 
muziek. De gezellige sfeer rond 
de molen sluit mooi aan bij het 
Midwinterfeest op de Kinder-
boerderij dat gelijktijdig plaats-
vindt. Volop feest dus in Groe-
nendaal. De molen is geopend 
van 18.00 tot 22.00 uur.

Gen. Cronjéstraat 115 
Haarlem-Noord

Tel. 023-5256833
www.warmer-ondermode.nl

ONDERMODE, NACHT-
EN BADMODE

Muziek & gezelligheid 
op Kerst Event
Heemstede – Het was koud af-
gelopen zondag, maar droog. 
Eigenlijk een perfecte dag voor 
zo’n event als de Kerstmarkt. 
Want wandelen langs de kra-
men in het centrum kon je pri-
ma afwisselen met een glaas-

je gluhwein om op te warmen of 
gewoon even hier en daar een 
winkel in, want die waren (een 
deel dan) immers ook open! 

Ondanks de koude werden goe-
de zaken gedaan, maar het was 

vooral erg gezellig. Kijk in de-
ze krant elders voor leuke foto’s 
van de kerstmarkt.
Hier alvast eentje waarop te zien 
is dat blaasmuziek vandaag- 
de-dag ook piepjonge fans 
heeft! 

S E L E C T W I N D O W S

SKG

Havenstraat 51
Tel. 023-5285950

&

BIJ KUNST

STOMERIJ EN
WASSERIJ

depot
SIGAREN

SPECIAALZAAK
PAUL MANS

Zandvoortselaan 157
Heemstede

Tel. 023-5242809

BINNENWEG – RAADHUISSTRAAT

WINKELCENTRUM HEEMSTEDE

www.wch.nl

ZOnDAG 20 DEcEMBER
VElE wInKElS GEOPEnD

Laatste kaarten 
Midwinterfeest
Heemstede - Er is nog een 
zeer beperkt aantal kaarten be-
schikbaar voor het Midwinter-
feest op kinderboerderij ’t Mo-
lentje in Heemstede! Dit feest 
wordt gevierd op vrijdag 18 de-
cember a.s. De toegangskaar-
ten zijn verkrijgbaar op de Kin-
derboerderij en het Raadhuis 
gedurende openingstijden. 

Omdat het rond de kinderboer-
derij erg druk zal zijn, wordt de 
Van Rappardlaan voor gemo-
toriseerd verkeer afgesloten. 
Het verkeer wordt omgeleid 
naar de ingang van het Groe-
nendaalse Bos aan de Glipper-
dreef, waar men beperkt kan 
parkeren bij Restaurant Groe-
nendaal. Bezoekers worden 
daarom verzocht zoveel moge-
lijk met de fiets of lopend naar 
het feest te komen. 

v.d. Geest keurslager
Raadhuisstraat 94
tel. 528 64 17
Wim Kuijk keurslager
J. van Goyenstr. 24
tel. 528 90 00

2.50

tamme
eenden-

borstfilet
(Canard)

100 gram

www.heemsteder.nl

Heemstede – De politie heeft 
vrijdagavond 11 december een 
snelheidscontrole gehouden op 
de Zandvoortselaan. Hierbij zijn 
tussen 18.45 en 21.45 uur 1735 
voertuigen gecontroleerd. Er re-
den 234 mensen sneller dan de 
toegestane 50 km/u. Hoogst ge-
meten snelheid was 85 km/u. De 
betrokken bestuurders krijgen 
hun bekeuring thuisgestuurd.

Scheuren op de 
Zandvoortselaan



Zwaaihavenbrug, nieuwe brug 
Van den Eijndekade

Heemstede –Dinsdagmiddag 
werd het officiële startsein gege-
ven tot de bouw van een brug in 
de Van den Eijndekade. De brug 
is nodig omdat er van de ha-
ven richting het Wipperplein een 
nieuwe vaart wordt gegraven die 
deel uitmaakt van het bouwplan 
Watertoren. Het `Watertoren-
plan` is een initiatief van Thun-
nissen Ontwikkeling BV. Omwo-
nenden en nieuwe bewoners van 
de appartementen, waarvan er 
deze week weer een aantal zijn 
opgeleverd, hoorden van wet-
houder Pieter van de Stadt dat 
de brug slank moet zijn, een be-
paalde hoogte moet hebben met 
een beperkte bolling vanwege de 
brandweerauto`s, liefst gemaakt 
wordt van steen, want dat zijn 
alle bruggen van ‘bouwbeeld-
houwer’ H.A. van den Eijnde. 
Architect van der Eijnde woon-
de geruime tijd in Heemstede 
en Haarlem en hij ontwierp on-
der andere de Bronsteebrug tus-
sen de Wagnerkade en de Pieter 

de Hooghstraat. Als alles meezit 
kunnen de bewoners halverwe-
ge 2010 met hun lage boot onder 
de brug varen die een doorvaart-
hoogte van 1.30 meter krijgt. De 
nieuwe vaart versterkt het ma-
ritieme aanzicht van het haven-
gebied met een jachthaven en 
appartementencomplexen met 
namen als Waterspiegel, Wa-
terhof en Waterpark. Park-Zuid 
en Schip zijn inmiddels opge-
leverd. Op die plekken stonden 
voorheen gemeentekantoren, de 
brandweerkazerne, gemeente-
werf en het appartementencom-
plex ‘De Olijftak’. 

Eerbetoon 
Bij een nieuwe brug hoort een 
nieuwe naam. Kregen in het ver-
leden bruggen veelal de naam 
van de bijbehorende straat, voor 
deze brug werd de naam ge-
kozen uit de inzendingen van 
een prijsvraag die de gemeen-
te eind augustus had uitge-
schreven. Daar kwamen namen 

uit als Wipperbrug, Heembrug. 
Wel voor de hand liggend, niet 
erg spannend. De jury bestond 
uit mevrouw  M. Scharloo, direc-
teur Teylersmuseum en  woon-
achtig in Heemstede, de heer H. 
van Noorden, directeur project-
ontwikkeling Thunnissen, en de 
zwaar bevochten derde plaats 
Maxime Groenewoud, leerling 
van het naastgelegen Colle-
ge Hageveld. Zij vielen voor de 
naam ‘Zwaaihavenbrug’ omdat 
hierin de oude functie van de 
haven in ere blijft. In de zwaai-
haven loste vroeger de schepen 
hun kolen voor de gasfabriek. 
De winnaars, Jac en Hanny van 
Steen en Ingrid van Vessem wa-
ren, onafhankelijk van elkaar, bij 
die naam terechtgekomen door 
de geschiedenis van de haven 
op te zoeken en daar het feno-
meen zwaaihaven vonden. Zij 
gaan in Heemstede lekker uit 
eten in een restaurant dat zij zelf 
uitzoeken.  
Ton van den Brink
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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

Foto: Anne Timmer.

Claudia de Breij in Heemstede
Heemstede - Wie begrijpt de 
tijd waarin hij zelf leeft? Achter-
af, ja, over vijftig jaar, als Geert 
Mak in een mooi zondagavond-
programma heeft uitgelegd hoe 
het allemaal zat, in der jaren ‘0 
van deze eeuw, dan weten we 
wie goed was en wie fout, tijdens 
de Hete Vrede. Want zo heeft 
Claudia de Breij (zelf zat ze in 
het verzet tijdens de Koude Oor-
log) deze tijd genoemd, en haar 
nieuwe voorstelling dus ook. In 
deze tijd waarin ‘gelijk hebben’ 
het grootste goed is, twijfelt De 
Breij aan alles, en daar maakt ze 
grappen over. 
Wat ze zeker weet, dat zingt ze.

Claudia de Breij, als altijd met 
de band, de grote bek, en mis-
schien wel met een jurkje.
Meer info op haar website: www.
claudiadebreij.nl

Waar en wanneer:
Dinsdag 22 december is de 
voorstelling te zien in Theater de 
Luifel,  Herenweg 96 in Heem-
stede. Aanvang: 20.15 uur. De 
entree is 17,50 euro.  CJP/65+ 
16,50 euro.
Kaartverkoop van maandag t/m 
vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur en 
45 minuten voor aanvang.
Telefonisch reserveren via thea-
terlijn: (023) 548 38 38.

Schaatsen op 
de Binnenweg!
Heemstede - Van zondag 20 
tot en met woensdag 30 de-
cember kan er geschaatst wor-
den op de Binnenweg. Op het 
brede deel van de Binnenweg/
hoek Julianalaan, tegenover de 
Hema, is in die periode dagelijks 
tussen 10.00 en 18.00 uur een 
kunstijsbaantje geopend. Bij de 
schaatsbaan zijn schaatsen te 
huur, maar natuurlijk is het ook 
mogelijk de eigen ijzers onder te 
binden. 
 
Opening
Op zondag 20 december om 
12.00 uur wordt de kunstijsbaan 
feestelijk geopend door wet-
houders Christa Kuiper en Sjaak 
Struijf. De ijsbaan wordt me-
de mogelijk gemaakt door win-
kelcentrum Heemstede, de ge-
meente Heemstede en diverse 
sponsors.

Teken- en
schilder-

cursussen in 
de Kunstflat
Heemstede - Als vanouds 
kunt u weer in het nieuwe 
jaar voor kunstzinnige inspi-
ratie terecht in de Kunstflat 
van kunstschilder An Luthart.
U krijgt van haar op een pro-
fessionele manier les met 
persoonlijke begeleiding. Er 
wordt les gegeven in tekenen 
en schilderen, u kunt alle ma-
terialen uitproberen. Ook ge-
mengde techniek en of ab-
stract komen ook aan bod.

Dus voor elk wat wils. Start in 
de week van 11 januari 2010.
Er zijn nog enkele plaatsen 
vrij op maandagochtend en 
dinsdagochtend van 9.30 tot 
12.00 uur of maandagavond, 
dinsdagavond  en woens-
dagavond van 19.30 tot 22.00 
uur.
Voor meer informatie kunt u 
bellen naar An Luthart: 023-
5280655 of e-mail an.luthart@
quicknet.nl
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Expositie linogravures geopend door 
oud-directeur Frans Hals museum
Heemstede – In zijn studietijd in 
Amsterdam ging Willem Snitker 
al bijna iedere week even naar 
het torentje van het Rijksmuse-
um, waar hij in het prentenkabi-
net het werk van Willem Buyte-
wech bestudeerde. Dat was zijn 
mooiste leerschool. Toen had hij 
nooit gedacht of verwacht dat 
hij ooit nog eens rijksvertegen-
woordiger in datzelfde pren-
tenkabinet zou worden. Colle-
ga van Buytenwech zijn, er zit 
wel  zo`n vierhonderd jaar tus-
sen. Buytenwech[1591-1624] 
was wat we nu zouden noe-
men, een journalistiek tekenaar. 
Hij had veel contacten met uit-
gevers, illustrators en schrijvers. 
Die gebruikten zijn tekeningen, 
net als de kunstschilders Jan 
van de Velde en Claes Janz Vis-
scher om maar een paar tijdge-
noten te noemen. Buytenwech 
werd in 1612 lid van het Sint Lu-
casgilde in Haarlem, waar  hij tot 
1617 woonde en werkte. Hij was 
met Dirk Hals de `uitvinder` van 
het zogenaamde genreschilde-
rij. Zo maakte hij de reeks Ver-
scheyden Landschapjes, ver-
maarde etsen van kale bomen 
aan een waterkant en Gheestige 
Willem portretteerde met virtu-
oos meesterschap een stoet jof-
fers, jonkers, soldaten en praal-
hanzen. 

Linoleumsneden 
Het zijn deze laatste tekeningen 
die Willem Snitker inspireerde 
om zichzelf een marathon op te 
leggen. Een marathon van 98 li-
nogravures, waarvan hij er nu 61 

van tentoonstelt. Nog 37 te gaan 
dus, maar hij werkt graag in het 
zonnetje op de keukenstoel vóór 
zijn atelier op de Blekersvaart-
weg 18. De linogravures zijn net 
als de reeksen tekeningen van 
Buytewech, genrestukken of - 
taferelen, waarop mensen zijn 

afgebeeld in hun dagelijkse om-
geving. Van aardappelen schil-
len tot douchen in het zwem-
bad. Dagelijkse bezigheden. 
Snitker hoeft maar om zich heen 
te kijken. Pieter Biesboer, emeri-
tus conservator Frans Hals Mu-
seum, opende zaterdagmiddag 
de expositie in de Galerie Blee-
ker aan de Bleekersvaartweg. 
Hij las een brief voor  die hij de 
hand geschreven had aan Wil-
lem Buytewech. Hierin uitte hij  
zijn bewondering  over de veel-
zijdigheid van zijn kunstenaar-
schap. Zijn inlevingsvermogen 

om de ontwapenende kwets-
baarheid van praalhansen vast 
te leggen die zich niet bewust 
zijn van hun gedrag als belache-
lijke aanstellers. Maar ook af-
week van de gangbare composi-
tiepatronen van huisje boompje 
beestje , maar de ruimte zocht. 

Landschappen die tegelijkertijd 
schilderachtig en groots opge-
zet waren, waarin pas veel later 
Rembrandt  hem zou overtref-
fen. Zo jong gestorven op 33-ja-
rige leeftijd, wat had je nog alle-
maal kunnen betekenen voor de 
kunst. Je werk spreekt boekde-
len en je bent nog steeds een in-
spiratiebron voor nog vele gene-
raties. Zoals voor Willem Snitker 
nu die als een ode aan Buyte-
wech, de gravures exposeert in 
zijn Galerie de Bleeker aan de 
Bleekersvaartweg 18.
Ton van den Brink 

Minerva-cultuurprijs 2009 
voor Cees Thissen
Heemstede - De door de 
Heemsteedse Kunstkring inge-
stelde Minerva-cultuurprijs gaat 
deze keer naar de componist en 
dirigent  Cees Thissen.
Cees Thissen is de initiator en 
drijvende kracht achter de mu-
ziekprojecten “Pablo Neruda”. 
Hij heeft veel van zijn composi-
ties verbonden aan de literaire 
werken van de Chileense dichter 
Pablo Neruda zoals “Canto Ge-
neral de Chile”, “Veinte poemas 
de amor y una cancion desespe-
rada” en de nachtgedichten uit 
“Cien sonetos de amor”. Dit jaar 
werd het 10-jarig bestaan van 
de mede door hem opgerichte 
Stichting muziekprojecten Pablo 
Neruda gevierd.
Daarnaast heeft hij ook muziek 
gemaakt op gedichten van Leo 
Divendal  (“Aanspoelen op een 
vreemde kust”) en de muziek-
theaterproductie “De gruwelijke 
rijmen” van Roald Dahl.
Veel van zijn composities zijn in 
Heemstede en omgeving uitge-
voerd. Daarvoor werden  grote 
projectkoren gevormd, waarvan 
hij zelf ook de dirigent was.      

Cees betekent als componist, 
organisator en dirigent met zijn 
muzikaliteit, tomeloze inzet, 
vasthoudendheid en enthousi-
asme heel veel voor de koorle-
den, de musici en het publiek.      
De Minerva-cultuurprijs 2009 
wordt aan Cees Thissen toege-
kend uit grote waardering voor 
zijn bijdrage aan het muziekle-
ven in Heemstede.       
Sinds de instelling in 1993  is de 
Minerva-cultuurprijs de afgelo-
pen jaren  toegekend aan  Wil-
lem Snitker, Iman Soeteman, Ju-
liska Kok, Hans Krol, Mariana Iz-
man en Bert Steinmann.
De voordracht voor de toeken-
ning van de Minerva-cultuur-
prijs 2009 is opgesteld door een 
commissie, bestaande uit Ne-
ra Otsen, Hans Levelt en Ad van 
Amerongen.
Het bestuur van de Heemsteed-
se Kunstkring heeft besloten de 
prijs van 1000 euro uit te reiken 
direct na het nieuwjaarscon-
cert van de Heemsteedse Kunst-
kring op zondagmiddag 10 janu-
ari 2010 in de Oude Kerk aan het 
Wilhelminaplein te Heemstede.  

Postduivententoonstelling in Haarlem
Heemstede - Samenspel Haar-
lem, bestaande uit de Haarlem-
se postduivenverenigingen De 
Snelpost en De Reisduif en de 
Heemsteedse postduivenver-
enigingen De Snelvlieger en De 
Vredesbode organiseren op za-
terdag 19 en zondag 20 decem-
ber een tentoonstelling over 
postduiven. Daarnaast is er een 
onderlinge wedstrijd. Dit ge-
beurt in vijf categorieën: hok-

show (viertallen), oude doffers, 
oude duivinnen, jonge doffers 
en jonge duivinnen. De duiven 
worden gekeurd door drie gedi-
plomeerde keurmeesters.
De tentoonstelling en het keu-
ren van de duiven vindt plaats 
in de Oosterhoutschool, gele-
gen aan de Oosterhoutlaan 19 
te Haarlem. De school is gele-
gen achter de midgetgolf in de 
Haarlemmerhout.

Op zaterdagavond is de school 
geopend van 19.30 tot 23.00 
uur. Op deze avond zijn er ook 
diverse prijsuitreikingen en 
kampioenenhuldigingen. Er is 
dan ook een rad van avontuur 
met mooie prijzen.
Op zondag is de zaal open van 
12.00 uur tot.17.00 uur. Tijdens 
deze middag wordt ook een gro-
te loterij gehouden.
De toegang is gratis.

Dienst 
Protestantse 
Gemeente
Heemstede – De Protestant-
se Gemeente (PKN) houdt zon-
dag 20 december twee diensten. 
(Vierde Adventszondag)
In de Oude Kerk, Wilhelmin-
aplein, om 10.00 u. Met ds. Jo-
lien Nak-Visser (m.m.v. Koor 
Plus-Minus o.l.v. Wil Bakker, met 
crèche en kindernevendienst). In 
Kennemerduin, Herenweg 126 
om 10.30 u. Met pastor Piet van 
Veelen. In de Pinksterkerk is er 
geen dienst.

Cursus boekhouding ZZP
Regio - Een kleine zelfstandige ondernemer houdt zich liever be-
zig met zijn eigen werk, dan met de administratie die erbij komt 
kijken. Maar om nu alles uit te besteden aan de boekhouder is 
zonde van de verdiende euro’s. In de cursus Adminiles, die be-
staat uit drie lessen van twee uur, wordt op een laagdrempelige 
manier uitgelegd hoe de zzp’er een eigen boekhouding kan in-
richten en bijhouden. Met behulp van rode en blauwe bureaubak-
jes, ordners en praktijkvoorbeelden wordt duidelijk gemaakt hoe 
een bedrijfsadministratie werkt, zonder daarbij in moeilijke termen 
te vervallen. De cursus is puur praktijkgericht en leert je inboeken, 
facturen maken, een BTW aangifte doen en een Verklaring ar-
beidsrelatie aanvragen. De cursus start dinsdagavond 5 januari in 
Wijkcentrum De Fjord in Haarlem. Cliënten van UWV Werkbedrijf 
kunnen de cursus vergoed krijgen. Kijk voor meer data, locaties 
en informatie op www.adminiles.nl of bel 06-28478291. 

Cursus Japansse keuken bij Casca
Heemstede - Vanuit de goed 
uitgeruste Casca keuken heb-
ben al veel kookgekken en koks-
maatjes de weg gevonden naar 
een gezellig gedekte tafel met 
daarop heerlijke zelf klaarge-
maakte gerechten uit één van de 
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vele culinaire kookcursussen bij 
Casca.  
De verschillende onderdelen van 
een klassieke Japanse maal-
tijd komen aan bod in de cursus 
Japanse Keuken. Rijst en sushi, 
soep en noedels, groente, bo-
nen, tofu en eieren, vis, vlees en 
schelpdieren en natuurlijk des-
serts leert u bereiden in deze 
kookcursus van 4 lessen.
De cursus start op woensdag 6 
januari van 19.30 tot 22.30 uur. 
De kookcursus is bij Casca in de 
Luifel, Herenweg 96, Heemstede. 
Opgeven kan telefonisch: 023-
548 38 28 keuze 1 of via www.
casca.nl. Voor informatie, kaart-
verkoop en aanmeldingen rond 
de Kerstvakantie is de receptie 
van Casca in de Luifel, Heren-
weg 96, Heemstede geopend t/
m woensdag 23 december, 12.00 
uur en daarna weer vanaf 4 ja-
nuari.



Heemstede -  In de line up van 
de Winter editie van Heemstede 
Jazz zit veel Heemsteeds talent. 
Met namen van Yvonne Weijers, 
Toon “Saxotone” Meijer, Char-
lotte Coppola  en Rudolf Kreu-
ger. Optredens van deze talen-
ten op het Wilhelminaplein wil je 
vrijdag en zaterdag niet missen. 
Op dat sfeervolle plein heeft ini-
tiatiefnemer Jules van  Kampen, 
ook Heemstedenaar,  een grote 
tent van 1000 m2 opgezet,  waar 

u verwarmd verwend wordt. 
Toegankelijk voor iedereen en 
met voor dit soort evenemen-
ten, uitzonderlijk lage toegangs-
prijzen. Er wordt veel geboden. 
Een diversiteit aan artiesten en 
uiteenlopende gerechten op het 
menu. “Deux” zoals de bistro 
aan de Binnenweg in Heemste-
de meestal wordt genoemd, is 
een warme plek waar liefheb-
bers van een goed gerecht en 
een gezellige sfeer graag terug-
komen. Speciaal voor Heemste-
de Jazz hebben gastvrouw Tan-

ja en chefkok Marco Rupert 
een bijzonder winters jazz-me-
nu samengesteld. Raclette, se 
Zwitserse traditie van gesmol-
ten kaas, salade en stokbrood. 
Kipsaté met atjar en kroepoek, 
Pasta Carbonara met Parme-
zaanse kaas, rucola en tomaat-
jes. Warme beenham van het 
spit en erwtensoep met echte 
rookworst. De champagnebus 
staat klaar. Er zijn zelfs zitplaat-
sen. Er zijn kluisjes voor de be-

zoekers om hun spullen veilig op 
te bergen.  
Yvonne Weijers komt met haar 
kwintet muziek maken, dat past 
bij het winters sfeertje. Veel 
swing, goede latin nummers in 
verschillende Zuid-Amerikaan-
se ritmes en een enkele ballade. 
Nummers met een verhaal. An-
derhalf uur passie zonder pau-
ze. Ze vindt het heerlijk om mee 
te doen aan een cultureel eve-
nement van deze omvang en 
dan nog hartje winter, bijna bui-
ten! Rudolf Kreuger, groeide op 
in Heemstede en woont er nog. 
Opa, oma, vader en broer Kreu-
ger, allemaal delen zij met Ru-
dolf de passie voor muziek. 
Dankzij deze verschillende ge-
neraties komt hij in aanraking 
met zeer diverse muziekstro-
mingen. “Saxotone” Toon Meijer 
is ook opgegroeid in Heemste-
de en verheugt zich op de ont-
moeting met muzikaal Heem-
stede. Met zijn vrienden van de 
band Saxotone Groove Mission 
en Simone Roerade komt mee. 
Zij ging onlangs mee op wereld-
tournee met Candy Dulfer`s Fun-
ky Stuff. Charlotte Coppola trad 
een aantal keren op in het Haar-
lem Jazz en zal zich weer hele-
maal thuisvoelen op het Wilhel-
minaplein. Net als bij de eer-
ste try-out van het Heemsteed-
se Jazzfestival op 20 juni is Hans 

Dulfer van de partij vanwege 
het ongekende succes. Doch-
ter Candy heeft deze week aan-
gegeven dat zij ook graag naar 
Heemstede komt. Samen met 
papa op het podium in Heem-
stede op het Wilhelminaplein. 
Dat noem je uniek! Voorafgaand 
aan de wintereditie van  Heem-
stede Jazz wordt er op zaterdag 
een kerstmarkt gehouden van 9 
tot 15 uur met 25 kramen. Daar 
vindt u een poffertjeskraam, veel 
kerstartikelen, feestkleding, sla-
ger Vreeburg, speelgoed, kerst-
sfeer! De kerstmarkt is gratis, 
vanaf 16 uur graag een kaartje 
kopen als de Winter edition van 
Heemstede Jazz begint.
Toegang voor vrijdag 7,50 eu-
ro, zaterdag eveneens 7,50 euro 
aan de deur. In de voorverkoop 
bij Primera of www.heemstede-
jazz.nl of www.deuxcafedeux.nl 
en een passé-partout voor bei-
de dagen 10,00 euro. 

Het hele programma 
van Heemstede Jazz:
Vrijdag 18 december
Kerstmarkt: 9.00 – 15.00 uur
16.00 - 17.30 Jaap Dekker Band
17.35 -19.05  Yvonne Weijers  
met kaar kwintet
19.15-20.30  Jazzberry
20.45-22.30 Saskia Laroo en 
Band
22.40-23.55 Zuco 103
Zaterdag 19 december
16.00-17.30 Rudolf Kreuger
17.10-19.10 Bowlegs
19.20-20.50 Charlotte Coppola
21.00-22.30 Saxotone
22.40-00.10 Candy Dulfer en 
Dulfer New Band.
Ton van den Brink
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Bennebroek - Autodidact Kees 
Straathof heeft in, maar vooral 
door de natuur leren schilderen. 
Hij woont al dertig jaar in Voge-
lenzang, maar groeide op in De 
Zilk, een dorpje pal aan de duin-
rand. Ook is Kees tegenwoor-
dig regelmatig te vinden in de 
Waterleidingduinen. Hij struint 
graag door het duinlandschap 
en raakt geïnspireerd door al-
les wat hij daar tegenkomt. De 
liefde voor de natuur lijkt haast 
aangeboren. In zijn nieuwste ex-
positie – ditmaal in het Gemeen-
tehuis van Bennebroek – is die 
liefde voor alles wat groeit en 
bloeit dan ook duidelijk terug te  
vinden.

Op donderdag 3 december 
jongstleden is de expositie fees-
telijk geopend in het bijzijn van 
een groot aantal familieleden en 
vrienden. De muzikale bijdrage 
van de Jachthoornblazersgroep 
‘t Panneland maakte de sfeer 
helemaal compleet. De expositie 
telt maar liefst dertig schilderij-
en en een tiental bronzen beeld-
jes en is tot 6 januari 2010 te be-
zichtigen.
Locatie: Gemeentehuis Ben-
nebroek, Bennebroekerlaan 5, 
Bennebroek.
Openingstijden: Maandag t/m 
vrijdag: van 8.30 uur tot 12.00 
uur. Woensdag van 13.30 uur tot 
16.30 uur,

Heemstede - Omstreeks 1850 
ontstond in de schilderkunst 
een definitieve breuk met de 
traditie. De nieuwe stromingen 
hebben geleid tot een rijk ge-
schakeerd  maar ook wel enigs-
zins verwarrend beeld. De drie 
grote artistieke persoonlijkhe-
den Van Gogh, Picasso en Dali 
en hun plaats in de geschiede-
nis van de moderne kunst wor-
den nader belicht in de cursus 
Moderne Kunst. Eerst volgen 
we de eenzame zoektocht van 
Van Gogh tegen de achtergrond 
van het impressionisme. Vervol-
gens is Picasso aan de beurt die 
met zijn collages een beslissen-
de rol heeft gespeeld in het ont-
staan van het kubisme. Tot slot 
besteden we aandacht aan Dali 
en zijn extravagante levenswan-
del ten tijde van het surrealis-
me. Bent u misschien al naar de 
tentoonstelling geweest van de 
brieven van Vincent van Gogh in 
het Van Gogh Museum in Am-
sterdam? In ruim 120 brieven 
schrijft de kunstenaar over zijn 
kunstwerken. Deze, vanwege 
hun kwetsbaarheid en lichtge-
voeligheid zelden getoonde brie-
ven laten in combinatie met zijn 
werken in het Van Gogh Muse-
um een indringend en veelzijdig 
beeld zien van Vincent van Gogh 
als briefschrijver én als kunste-
naar. Deze bijzondere tentoon-
stelling is nog te zien tot 3 ja-
nuari 2010 en zeker een leuke 
inleiding op de nieuwe cursus 
Kunstgeschiedenis – Moder-

ne Kunst, waarin Van Gogh een 
prominente rol heeft.  Ook over 
Picasso, samen met tijdgenoten 
Cézanne en Mondriaan verant-
woordelijk voor het ontstaan van 
de abstracte kunst, is in het Ge-
meente Museum van Den Haag 
op dit moment een grote ten-
toonstelling. Deze najaarsten-
toonstelling geeft een uniek in-
zicht in de ontwikkeling van de 
Moderne Westerse kunst, waar-
in o.a. Pablo Picasso een baan-
brekende rol in heeft gespeeld. 
De tentoonstelling In nieuw per-
spectief is nog te bezoeken tot 
25 januari 2010. 

Waar en wanneer?
De cursus van 6 lessen door Li-
selot de Jong zijn op maandagen 
van 10.00-11.45 uur bij Casca in 
de Luifel, Herenweg 96, Heem-
stede. Startdatum is maandag 
11 januari 2010. U kunt zich nu 
al aanmelden:  van maandag t/
m vrijdag van 9.00-12.00 uur: 
telefoon 023-548 38 28 kies 1. 
Of via: www.casca.nl. Casca is in 
de Kerstvakantie geopend tot 24 
december en vanaf 4 januari.

Alles over Picasso, Mondriaan 
en Van Gogh

Moderne Kunst (Starry Night).

Heemstede Jazz met Heemsteedse passie

Jazzmuziek, eten, 
drinken, ontmoeten

Yvonne Weijers (Foto Geek Zwet-
sloot).

Jules van Kampen, Tanja en Marco Rupert.

Zondagmiddag- 
muziek Overbos
Heemstede - Op zondag-
middag 20 december kunt 
u in Het Overbos genie-
ten van het kerstprogram-
ma van het herenduo Vio-
la Diverso. 
Dit duo wordt geïnspireerd 
door de Gipsy Swing stijl. 
De heren vertolken hun 
swingende muziek op alt-
viool en gitaar.
U bent van harte welkom 
om te komen luisteren.
Het optreden is om 15.00 
uur, de zaal is open vanaf 
14.30 uur.
Entreeprijs voor bezoe-
kers bedraagt 4,00 euro. 
Het Overbos vindt u aan de 
Burg. van Lennepweg 35, 
Heemstede.   

Natuur aan de muur
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Icoon gemeenteraad vertrekt
Heemstede - Edo Boonstra 
(D66) neemt, nadat hij ruim 20 
jaar in de raad heeft gezeten, 
mogelijk afscheid. Mogelijk, om-
dat hij nog steeds op de kieslijst 
van zijn partij staat en niet onder 
stoelen of banken steekt dat hij 
graag met voorkeursstemmen 
gekozen zou willen worden.
Tijd voor de Heemsteder om Edo 
Boonstra eens te spreken over 
zijn ervaringen, opvattingen en 
zijn visie op de toekomst van 
Heemstede.

Na 2010 oogsten
Juist nu zijn partij na een lange 
doodsstrijd weer aan een nieuw 
leven lijkt te zijn begonnen is 
het juist Boonstra die de weder-
opstanding misschien niet gaat 
meemaken.  Alexander Pecht-
old is er de oorzaak van dat D66 
nu weer in de lift zit. Dit straalt 
ook op Heemstede door, het le-
denbestand flink is toegenomen 

met enthousiaste mensen en 18 
kandidaat raadsleden. 
Toen zijn D66 er landelijk en lo-
kaal slecht voorstond trok hij 
eenzaam en alleen de kar in 
Heemstede. Slechts een klei-
ne groep getrouwen, onder wie 
Carmen van der Hoff, steun-
de hem op de achtergrond bij 
zijn raadswerk. Dat zijn partij 
nu de voorkeur geeft aan nieu-
we kandidaten kan Edo Boon-
stra begrijpen en hij deed daar-
om ook vrijwillig een stap terug. 
Jammer vindt hij het wel en zou 
graag nog een laatste periode 
in de raad willen zitten. Niet al-
leen om de nieuwe fractieleden 
te steunen, maar om nu einde-
lijk eens te kunnen oogsten wat 
hij in de afgelopen jaren zaaide. 
Hij voelt zich nog altijd sterk be-
trokken bij het wel en wee van 
Heemstede.

Twee wethouders voldoende
Boonstra verwacht dat D66 met 
drie of vier zetels in de nieu-
we raad kan komen. Als dat zo 
is staat de weg voor zijn partij 
vrij om serieus mee te doen aan 
de onderhandelingen voor een 

nieuw collegeprogramma. Een 
college van een andere statuur. 
Hij denkt met de VVD en Groen 
Links goed zaken te kunnen 
doen. Het zwalkende CDA geeft 
in zijn ogen onvoldoende moge-
lijkheden voor een gedegen be-
leid. Ook een college waarbij de 
PvdA buitenspelstaat zal D66 
niet hinderen. Boonstra vindt het 
jammer dat er wederom twee lo-
kale partijen(HBB/NH) zijn in 
Heemstede. De vraag is echter 
of Nieuwe Heemstede als partij 
doorgaat (red). Met één lokale 
partij zou er eerder zaken kun-
nen worden gedaan, mits deze 
partij voldoende zetels binnen 
haalt.  Hij hoopt dat men na de 
verkiezingen niet om D66 heen 
kan en er meerder opties ont-
staan om een college te vormen. 
Twee fulltime wethouders moet 
kunnen in de visie van Boon-
stra. In het programma van D66 
staat dat een derde wethouder 

in deeltijd kan werken. Dit be-
spaart aanzienlijk op de kosten 
en verhoogt de slagkracht van 
het college.

Dualisme
Met lede ogen heeft Boonstra 
moeten toezien hoe het debat is 
verdwenen en het dualisme niet 
heeft gebracht wat er van werd 
verwacht. “De wethouders ko-
men nog altijd voort en verga-
deren met hun eigen fracties. 
De gelederen sluiten zich, me-
de daardoor, herhaaldelijk. De 
raad is daarom volgzaam en er 
is weinig wezenlijke wisselwer-
king met het college. Het colle-
ge richt zich op de ambtenaren 
en laat zich minder gelegen lig-
gen aan de raad.
Hoewel de griffie ten dien-
ste staat van de raadsleden, 
zou zij bij het dagelijkse werk 
net zo goed een onderdeel 
van het ambtenarencorps kun-
nen zijn geweest. Haar invloed 
zou beter/groter moeten wor-
den, waardoor de raad aan slag-
kracht wint”. Edo Boonstra is van 
mening dat de bevolking van 
Heemstede, het schip dat ge-

meente heet, op koers houdt. “Er 
is veel intellect aanwezig onder 
de bevolking, zij voelt aan wan-
neer er dingen gebeuren die 
zij niet wenst. Het college past 
haar beleid daarop aan. Dit ver-
klaart wellicht het succes van de 
klankbordgroepen”.

Toekomst
Het op financiële gronden wei-
geren van kinderen uit omlig-
gende gemeenten om in Heem-
stede te sporten vindt Boonstra 
ongewenst. Verder pleit hij voor 
meer openbaarheid. “De con-
sequenties die de nieuwe be-
stemmingsplannen hebben- en 
de plannen ten aanzien van de 
woningbouw- komen pas na de 
verkiezingen van maart 2010 
naar buiten”. Het werken met 
vertrouwelijke stukken is hem 
een doorn in het oog. “Als het 
over personen gaat is het te be-
grijpen, maar bij plannen betref-
fende de ruimtelijke ordening is 
het ongewenst dat dit langdurig 
binnenskamers wordt afgedaan.
“Heikele en vertrouwelijke on-
derwerpen worden als B stuk 
aangemerkt, waarmee het colle-
ge zich de vrijheid verschaft om, 
op een voor hen juist moment, 
een dergelijk stuk op de agenda 
te plaatsen.
Hoewel de raad de bevoegdheid 
heeft de agenda samen te stel-
len, zullen de collegepartijen de 
wethouders blijven volgen. Bij 
een goed werkend dualisme zou 
dit anders moeten”. Boonstra 
denkt dat de politiek het bes-
te kan meebewegen met de sa-
menstelling van de bevolking.
Komen er meer ouderen dan 
pas je het beleid daarop aan. 
Komen er meer jonge gezin-
nen doe dan een stapje harder 
voor deze groep. Het hoge ni-
veau van de huidige midden-
stand wil hij graag zo houden. 
Het bouwen voor speciale groe-
pen is momenteel wat D66 be-
treft niet aan de orde. Behalve 
voor terugkerende intramuraal 
wonende patiënten. Terugplaat-
sing naar Heemstede verdient 
onze steun. D66 wil het groen 
behouden en vraagt extra maat-
regelen ten behoeve van het mi-
lieu, zodat Heemstede binnen 
een paar jaar tot de meest duur-
zame gemeenten van Nederland 
gaat behoren. 
Carmen van der Hoff zal de 
nieuwe lijsttrekker worden voor 
D66 in Heemstede. Boonstra 
steunt haar van harte en neemt 
genoegen met een laatste plaats 
op de kandidatenlijst ( lijstdu-
wer). “Ik zal de campagne volle-
dig meemaken en mij 100% in-
zetten voor een goed resultaat. 
Met voorkeursstemmen geko-
zen is prachtig, maar ik ben niet 
ongelukkig wanneer dat niet ge-
beurt. Ik heb in de raad ruim de 
tijd gehad.”  Mocht Edo Boonstra 
niet worden herkozen dan ont-
valt Heemstede een betrokken 
raadslid met een lange staat van 
dienst voor de Heemsteedse ge-
meenschap.
Eric van Westerloo

De komende en gaande lijsttrekker: Edo Boonstra en Carmen van der 
Hoff. GroenLinks kiest

Ida Sabelis als lijsttrekker
Heemstede - In november koos 
de Algemene Ledenvergadering 
van GroenLinks Heemstede Ida 
Sabelis tot lijsttrekker. Huub van 
Vliet staat op de tweede plaats, 
gevolgd Co van Leuven op 3,  
en Paola Koningsveld op plaats 
4. Henk Koetsier verlaat het ac-
tieve politieke werk en stelt zich 
beschikbaar als lijstduwer. Ida 
ziet uit naar de campagne: “Het 
wordt spannend in Heemstede 
– voor het eerst in jaren is het 
mogelijk om een echt nieuw col-
lege te vormen – en wij willen 
daar graag aan meedoen.” Het 
verkiezingsprogramma draagt 
de titel: Duurzaam, Zorgzaam en 
Spraakzaam, refererend aan de 
uitgangspunten die GroenLinks 
hanteert om altijd nieuwe idee-
en te ontwikkelen, te zorgen voor 
wie niet voor zichzelf kan opko-
men en de blik op de toekomst 
te houden. Er is veel te doen in 
Heemstede. Het gaat de gemid-
delde Heemstedenaar financieel 
goed. Maar, als het goed gaat, 
moet je ook het goede voorbeeld 
geven. GroenLinks wil in plaats 

van het oppotten van de over-
schotten investeren in een sta-
biele, duurzame gemeente zodat 
ook de generaties na ons hier 
aangenaam wonen en werken. 
Het verkiezingsprogramma werd 
op een paar punten door de le-
den aangescherpt. Het zal bin-
nenkort via de vernieuwde site 
beschikbaar zijn (http://heem-
stede.groenlinks.nl/)

Ida Sabelis.

Paintball- en Mariokart- 
toernooi in kerstvakantie
Heemstede - Beleef de span-
ning en adrenalinekick die de-
ze sport met zich meebrengt. 
Bedenk samen met teamgeno-
ten een tactiek om de vlag te 
veroveren. Maar pas op, er lig-
gen ook vijanden op de loer die 
er alles aan doen om te zorgen 
dat jij de vlag nooit zal berei-
ken. Mike D heeft het paintball-
bos in Spaarnwoude afgehuurd 
op zondag 20 december. Om 12 
uur vertrekken we bij Plexat, He-
renweg 96, Heemstede. Het mi-
nimum aantal deelnemers is 16, 
dus nodig je vrienden en vrien-
dinnen ook uit! Kosten voor 
100 ballen: 30,- euro per per-
soon. Wil je meer ballen? Neem 
dan geld mee. Graag reserveren 
door middel van betalen aan de 
receptie van Casca deLuifel, He-
renweg 96, Heemstede op werk-
dagen van 9 tot 12 uur. Na voor-
af telefonisch of via de mail re-
serveren kan gepast (!) betalen 

ook op de dag zelf: tel: 023-548 
38 28-1 of 023-548 38 47, mail: 
plexat@casca.nl. Heb je je op-
gegeven en kom je niet opdagen 
dan moet je alsnog betalen. 
Als je een auto/rijbewijs hebt 
kun je korting krijgen als je wilt 
rijden.
 
Op maandag 21 december is 
er een Mariokart toernooi. Op 
een supergroot scherm in The-
ater de Luifel (zelfde gebouw 
als Plexat!) strijden jullie tegen 
elkaar met Mario, Luigi, Yoshi, 
Prinses Peach en alle andere ga-
mefiguurtjes van het computer-
spel Mariokart.  Aanvang: 13.00 
uur. Je raced pools van 3 ron-
des op vaste tracks en komt zo 
tot een finale.  De deelname is 
gratis. Opgeven hoeft niet, maar 
wel leuk om te horen of je komt. 
Mail naar: plexat@casca.nl of 
bel: 023-548 38 28-1 (receptie) 
of 023-548 38 47 (Plexat).



Heemstede – De kerstdagen 
naderen en natuurlijk kunt u 
voor het meest malse en heer-
lijke – en tevens diervriendelijke! 
– stukje vlees extra goed terecht 
bij Slagerij Van der Werff. De 
gezellige slagerij van Sjaak van 
der Werff en zijn team die dage-
lijks veel mensen van de heer-
lijkse producten voorziet.
Niet alleen weten vaste klanten 
Van der Werff te vinden omdat 
het vlees zo lekker is, ook het 
feit dat hier ‘eerlijk’ vlees wordt 
verkocht, mag rekenen op veel 
vertrouwen. Limousin Regio-
naal rundvlees, Beemsterlant’s 
varkensvlees en biologisch pol-
derhoen... kwalitatief uitstekend 

vlees van dieren die met zo-
veel mogelijk aandacht voor hun 
welzijn zijn grootgebracht.
Aanstaande zaterdag kunt u 
heerlijke producten proeven om 
u alvast in kerst(diner-)stem-
ming te brengen! Dan wordt 
vanaf 10.30 uur een demo-dag 
en proeverij gehouden in de sla-
gerij. Met het oog op kerst heeft 
Van der Werff naast het gebrui-
kelijke assortiment natuurlijk 
wild in huis. Alvast even lekker 
voorgenieten van bijvoorbeeld 
salade met eendenborst kan za-
terdag. En wacht dat u van kerst-
varkenshaas? Kant-en-klaar te 
koop dus makkelijk te bereiden 
en u zet uw gasten echt wat bij-

zonders voor. Uiteraard – het is 
tenslotte een demodag – kunt u 
allerlei informatie voor het berei-
den en combineren krijgen. 
Wild van wild? Als u het voor-
nemen heeft met kerst wild te 
eten, kunt u bestellen bij Van der 
Werff. Bijvoorbeeld hertenbief-
stuk, struisvogelbiefstuk, een-
denborstfilet...
Informeer er tijdig naar. Bestel-
len kan tot woensdag voor kerst!
Luxe vleeswaren en heerlijke pa-
tés in diverse smaken zijn ove-
rigens ook een echt aanrader 
voor de kersttafel, bij een lunch 
of brunch. De vleeswaren komen 
uit eigen worstmakerij dus suc-
ces (en smaak!) verzekerd!
Slagerij Van der Werff vindt u aan 
de Glipperdreef 105 in Heemste-
de. Tel. 023-5294363.
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‘Meer bewegen 
absolute must’

Heemstede - Bij De Harte-
kamp Groep is onlangs  een 
samenwerkingsovereenkomst 
getekend met Gehandicap-
ten Sport Nederland. Zij heb-
ben het programma “Zo kan 
het ook” ontwikkeld, dat zich 
richt op het verzorgen van een 
structureel aanbod van sport 
en bewegen voor mensen met 
een verstandelijke handicap. 
Sport en bewegen van men-
sen met een verstandelijke 
handicap blijft achter bij men-
sen zonder handicap
Deze achterstand leidt tot ver-
dere bewegingsarmoede, tot 
overgewicht en daarmee tot 
een grotere zorgconsump-
tie. Het is daarom van belang 
dat actief en vanuit de woon-
dagvoorziening wordt gesti-
muleerd, dat de cliënten gaan 
bewegen en wanneer moge-
lijk sporten.

Aanleiding
Sporten en bewegen vormt 
samen met een gezonde voe-
ding de basis voor een gezond 
en fit leven. De Hartekamp 

Groep is een groot voorstan-
der dat haar cliënten een ge-
zond en fit leven hebben en 
om die reden neemt ze met 
genoegen deel aan het pro-
gramma; “zo kan het ook”.
In 2008 werd geconstateerd 
dat overgewicht bij cliënten 
steeds meer toenam, waar-
door de Hartekamp gestart 
is met het inventariseren wat 
er gedaan kon worden aan 
dit probleem. Diverse discipli-
nes (arts, diëtisten, paramedi-
ci) kwamen bij elkaar om leef-
stijladvisering te ontwikkelen 
waarin beweging en gezon-
de voeding in samenhang kon 
worden gestimuleerd. Deze 
werkgroep kwam in aanraking 
met Gehandicapten Sport Ne-
derland wat prachtig bij elkaar 
aan bleek te sluiten!
De feestelijke ondertekening 
van de samenwerkingsover-
eenkomst ging gepaard met 
een bakje heerlijke fruitsala-
de!
Wie meer wil weten over De 
Hartekamp Groep kan kijken 
op www.dehartekampgroep.nl

Hoge Koninklijke Onderscheiding 
mr.dr. R.A. Torrenga
Heemstede - De burgemees-
ter van Heemstede mevrouw 
M.J.C. Heeremans heeft op 
vrijdag 11 december een 
koninklijke onderscheiding 
uitgereikt aan mr. dr. R.A. 
Torrenga. De uitreiking vond 
plaats tijdens een symposium 
ter gelegenheid van zijn af-
scheid als voorzitter van het 
Centraal Tuchtcollege voor 
de Gezondheidszorg in Oran-
gerie Elswout in Overveen. 
De koninklijke onderschei-
ding wordt toegekend van-
wege de werkzaamheden 
van de heer Torrenga bin-
nen de rechterlijke macht, 
in het bijzonder voor zijn 
belangrijke bijdrage aan de 
ontwikkeling van het (me-
disch) tuchtrecht in Neder-
land. 

Werk bij de Rijksuniversiteit
Groningen
Na afronding van zijn studie 
Nederlands recht ging de heer 
Torrenga in 1971 werken bij 
de Rijksuniversiteit Groningen. 
Aanvankelijk als wetenschappe-
lijk medewerker, later als hoofd-
medewerker bij de vakgroep In-
leiding tot de Rechtsweten-
schap.
Hij richtte zich hier op twee 
zaken: zijn werk als docent en 
wetenschappelijk onderzoek. 
Eerder uitte zijn wetenschappe-
lijke belangstelling zich tijdens 
zijn studententijd al door zijn 
deelname in de redactie van het 
juridisch maandblad Ars Aequi. 
Hier beoordeelde hij artikelen 
en publiceerde hij ook zelf arti-
kelen. 

Een belangrijke mijlpaal in zijn 
wetenschappelijke loopbaan 
was toen hij in 1984 promoveer-
de op het proefschrift ‘Strafbaar-
heid van Rechtspersonen’.

Rechter
In 1980 werd de heer Torrenga 
rechter-plaatsvervanger bij de 
rechtbank van Groningen. Toen 
hij daar twee jaar later tot rech-
ter benoemd werd, stopte hij 
met zijn werk aan de universiteit. 
In deze periode was hij ook als 
‘expert consultant’ actief voor de 
Raad van Europa in het ‘Select 
Committee of Experts on Cri-
minal Liability of Corporate Bo-
dies’. In dezelfde tijd raakte hij 
geïnteresseerd in het medisch 
tuchtrecht, want in 1983 werd 
hij plaatsvervangend voorzitter 
van het Regionaal Tuchtcollege 
in Groningen. 

In 1984 werd de heer Torren-
ga raadsheer bij het Gerechts-
hof Amsterdam. Daarna was hij 
van 1987 tot 1993 lid van het Ge-
meenschappelijke Hof van Jus-
titie van de Nederlandse Antil-
len en Aruba. Hier bekleedde hij 
een aantal nevenfuncties, onder 
meer als parttime docent aan de 
Universiteit van de Nederlandse 
Antillen en aan de Universiteit 
van Aruba en als gastdocent in 
Amerika. Eenmaal terug in Ne-
derland werd hij vicepresident 
en vijf jaar later coördinerend vi-
cepresident van het Gerechts-
hof Amsterdam. In 1996 werd hij 
hier voorzitter van de familiesec-
tor en tevens lid van het Dage-
lijks Bestuur. Daarnaast was hij 
rechter-plaatsvervanger bij de 
rechtbank Amsterdam. Ook was 
hij lid van de Commissie van Ad-
vies voor de zaken betreffende 
de burgerlijke staat en de nati-
onaliteit.

Medisch tuchtrecht
In Groningen was de heer Tor-
renga al actief voor het Medisch 
Tuchtcollege van die regio. In 
1998 nam  hij plaats in het Cen-
traal Tuchtcollege in Den Haag. 

Hij begon als lid-jurist en werd 
later plaatsvervangend voorzit-
ter. Dat werk deed hij met zoveel 
overgave, dat het eigenlijk niet 
meer dan logisch was dat hij de 
nieuwe voorzitter werd toen de-
ze functie in 2002 vacant kwam. 
Als voorzitter van het Centraal 
Tuchtcollege heeft hij een voor-
beeldige benadering van klagers 
getoond. Hij slaagde er steeds 
in om klagers op hun gemak te 
stellen in hun moeilijke situatie, 
en liet hen merken dat er zeer 
serieus naar hun klacht geluis-
terd werd. Ook was hij een voor-
trekker op het gebied van auto-
matisering bij het Centraal Tucht-
college en de regionale tuchtcol-
leges. Een ander belangrijk as-
pect van zijn werk als voorzitter 
is dat hij regelmatig optreedt in 
het openbaar. Door voorlichting 
geeft hij medici en niet-medi-
ci inzicht in de aard en strekking 
van het medisch tuchtrecht, en 
geeft hij uitleg over het doel van 
het Centraal Tuchtcollege en de 
procedure bij het indienen van 
een klacht.

Arbiter
Verder was de heer Torren-
ga sinds 1998 actief als arbi-
ter bij diverse maatschappelijke 
organisaties. De heer Torrenga 
heeft zich in brede zin bijzonder 
verdienstelijk gemaakt in de 
rechterlijke macht. Hij  heeft 
een belangrijke bijdrage gele-
verd aan de ontwikkeling van 
het (medisch) tuchtrecht in 
Nederland. Hij kan worden ge-
kwalificeerd als “iemand die 
werkzaamheden heeft verricht 
die voor de samenleving een 
bijzondere waarde hebben”. Op 
grond van zijn verdiensten heeft 
het Hare Majesteit de Koningin 
behaagd hem te benoemen tot 
Ridder in de Orde van Oranje-
Nassau. 

Sjaak en Atie van der Werff wensen u alvast smakelijke feestdagen. 
U bent zaterdag van harte welkom tijdens de demo-dag en proeverij!

Zaterdag demo-dag en proeverij 
bij Slagerij Van der Werff
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‘Uiteindelijk moet je mij op mijn 
blauwe ogen vertrouwen’

Wat biedt Van Renesse 
Financiële Diensten de cliënt?
“Ik maak een financiële planning 
voor de klanten en breng inzicht 
in wat ze hebben. Vooral mensen 
met de hogere inkomens heb-
ben vaak lijfrentes en pensioe-
nen lopen en geen idee wat het 
allemaal op hun oude dag gaat 
opbrengen. Ik maak in cijfers en 
grafieken duidelijk wat er ge-
beurt bij overlijden, bij arbeids-
ongeschiktheid, werkeloosheid 
en echtscheiding. Wanneer en 
hoeveel keren de verzekeringen 
uit en hoe zit het met successie-
recht, hun leningen en eventu-
eel het tweede huis. Verder sluit 
ik hypotheken af. Omdat ik fi-
nancieel planner ben, heb ik een 
breder zicht en neem ik bij alle 
hypotheekadviezen een financi-
ele planning mee.“
Wat houdt het keurmerk in?
“Het Keurmerk Financiële Dienst-
verlening is een instantie die be-

drijven keurt op allerlei procedu-
res. Het geeft de klant een waar-
borg. En de zekerheid dat ze te 
maken hebben met een integere 
en betrouwbare adviseur. Ze ko-
men ook onaangekondigd langs 
als een mystery guest en laten 
zich voorlichten over bijvoor-
beeld een hypotheek. Men kijkt 
of er gewerkt wordt volgens de 
normen die ervoor staan. Daar-
naast controleren ze of we on-
ze vakkennis op niveau houden. 
Het gaat net een stap verder dan 
de AFM - de Autoriteit Financië-
le Markten.”
Je noemt jezelf een product-
inkoper en geen verkoper.
“Ik ben al een aantal jaren ge-
leden gestart met werken op 
uurbasis en niet op provisie-
basis. Het garandeert dat je de 
beste keuze maakt, onafhanke-
lijk en zonder voorkeur. Ook is 
het voor de klant veel duidelij-
ker wat hij betaalt. Als ik vroe-

Heemstede –  Het jaar 2009 werd gekenmerkt door de wereld-
wijde economische crisis. Omvallende banken, woekerpolis-
sen en buitensporige provisies beheersten het nieuws. Hoe 
lang gaat de recessie nog duren. En vooral, hoe win je het ver-
trouwen van de klant terug in een tijd waarin veel mensen geld 
verloren. Frank van Renesse is 25 jaar werkzaam als financi-
eel adviseur. Onlangs verkreeg de 47-jarige Heemstedenaar 
het Keurmerk Financiële Dienstverlening. Het geeft de klant 
meer zekerheid over de kwaliteit van een financieel advies en 
de daarmee samenhangende producten. Openhartig praat de 
fervente paraglider over zijn vakgebied, dat zoveel mensen het 
afgelopen jaar bezighield.

ger een overlijdensrisicoverze-
kering van 200.000 euro afsloot, 
verdiende ik daar een provisie 
van die tot 3000 euro kon op-
lopen. Als ik nu mijn uren in re-
kening breng,  komt dat neer op 
circa 700 à 800 euro. Per saldo 
is de klant voordeliger uit. Vanaf  

januari is het sowieso verplicht 
bij een overlijdensrisicoverzeke-
ring en een arbeidsongeschikt-
heidsverzekering te tonen welk 
gedeelte de provisie is. Op een 
nota van mij staat er dus op dat 
het 0% is. Nu de affaire met de 
DSB Bank en overigens veel an-
dere banken de misstanden aan 
het licht brengt, krijg ik weleens 
de opmerking dat ik het al goed 

voorzien had om op deze wijze te 
werk te gaan. Dat geeft mensen 
een stuk vertrouwen.”
Wat is jouw visie op de
kredietcrisis?
“Ik heb daar zelf niet meer inzicht 
in dan een ander, maar het is on-
getwijfeld ontstaan door de gre-
tigheid bij de banken. Er waren 
constructies verzonnen en hypo-
theken weggezet die als pakket-
jes werden doorverkocht aan an-
dere landen. Daar zijn ook priva-
te personen ingestapt. Jarenlang 

is het hosanna geweest. Het wa-
ren weliswaar risicovol beleggin-
gen, maar ze brachten hoge ren-
dementen op. Toen dat in elkaar 
klapte, was Leiden in last. Het zal 
mijns inziens nog wel even du-
ren voor we daarvan hersteld 
zijn. Persoonlijk denk ik dat 2010 
niet veel beter wordt. Misschien 
dat we in 2011 heel geleidelijk uit 
het dal opkrabbelen. Dat is dan 

misschien meer de wens van de 
gedachte. Er zijn een hoop ver-
liezen geleden in mijn branche.”
Hoe win je het vertrouwen
van de klant terug?
“De financiële markt heeft  ima-
goschade opgelopen .Je kunt 
het vertrouwen terugwinnen 
door open advies te geven en in-
zichtelijk te maken wat je aan het 
doen bent. Datgene wat ik na-
streef draagt daaraan bij. De ma-
nier waarop we nu te werk gaan 
wordt versneld door de nieuwe 
regelgeving, die de klant meer 
duidelijkheid verschaft.  Het 
was mijn idee al in 2005 om zo-
veel mogelijk op uurbasis te wer-
ken. Maar veel mensen wilden er 
niet aan. Ze prefereerden het om 
provisie te betalen. Men dacht 
toen nog dat er geen extra kos-
ten waren en een uurtarief beta-
len kostte geld. Uiteraard is dat 
niet zo. Het wordt voor de klant 
toch moeilijk. Want of het advies 
dat je krijgt goed is, dat is lastig 
te beoordelen voor een gemid-
delde klant. Als ik het over mij-
zelf heb, dan moeten ze ook mij 
op mijn blauwe ogen vertrou-
wen. Dan helpt het wellicht dat 
ik bij een keurmerk ben aange-
sloten die mij controleert. Als ik 
het niet goed zou doen, kun je 
me aanklagen en moet ik verant-
woording afleggen. Maar oplich-
ters zal je altijd houden.”

Van Renesse Financiele Dien-
sten is gevestigd aan de Heem-
steedse Dreef 237 in Heemstede. 
Meer informatie: 023-5470103 
en www.vanrenesse.nl
Mirjam Goossens

Huilbaby of overgewicht?
Baby/kind spreekuur in 
Nieuw Groenendaal
Heemstede – Iedere eerste en 
derde maandag van de maand 
wordt in Nieuw Groenendaal 
een baby/kind spreekuur ge-
houden. Kinderfysiotherapeu-
te Liesbeth de Wit staat u graag 
ter wille om al uw vragen te be-
antwoorden. Zij doet dat tussen 
9.00 en 11.00 uur. U kunt een af-
spraak maken voor uw kind van 
nul tot zeven jaar oud.
Waarmee kunt u bij Liesbeth te-
recht? Bijvoorbeeld bij vragen 
over kinderen van 0 tot 2 jaar 
met betrekking tot voorkeurs-
houdingen, ‘afgeplat’ hoofd-
je, hoofdmetingen, buiklig-
ging, huilbaby’s, billenschuivers, 
babymassage en kiss-syn-
droom.

Wilt u meer weten over schrijf-
problemen, overgewicht, moeite 
met rennen of hinkelen, zwem-
men of fietsen bij jongen kin-
deren tot 7 jaar? Ook dan is het 
spreekuur iets voor u. Een ver-
wijzing van de huisarts is niet 
nodig en de zorgverzekeraar 
vergoedt de kosten.

De eerste keer dat het spreekuur 
wordt gehouden is maandag 28 
december. Darna de eerste en 
derde maandag in de maand. 
(dus 4 en 18 januari enz.)

U vindt Nieuw Groenendaal aan 
de Sportparklaan 18. Tel. 023-
5280806. www.nieuwgroenen-
daal.nl 

“Heemstedenaren hebben oog voor kwaliteit” 

Succesvolle nieuwkomer Slenders
Heemstede - Pascal Peper kan 
alvast terugkijken op twee mooie 
‘eerste’ maanden na de opening 
van Slenders wasserij stome-
rij aan de Raadhuisstraat 53 in 
Heemstede. De moderne, opge-
ruimde winkel is opnieuw inge-
deeld en heeft een frisse uitstra-
ling gekregen.

“Wij hebben vanaf dag één een 
grote aanloop gehad van klan-
ten die graag willen kennisma-
ken met onze hoge kwaliteit. De 
reacties zijn zeer positief: over 
het stoomgoed, dat bij ons door 
vakmensen wordt behandeld en 
over het strakke mangelgoed 
zoals bed- en tafellinnen. Maar 
ook over onze eerste klas over-

hemdenservice zijn de klanten 
zeer enthousiast.”
Dat klanten van Slenders was-
serij stomerij hierover zo po-
sitief zijn is niet zo vreemd. De 
overhemden worden na reini-
ging licht gesteven en met de 
hand gestreken zodat ze weer 
als nieuw lijken.

“De Heemstedenaren hebben 
oog voor kwaliteit. Men waar-
deert de zorg die wij aan hun 
kostbare kleding besteden. In 
combinatie met de vriendelij-
ke service van Bianca en Henny 
maakt dat klanten vol vertrou-
wen voor ons bedrijf kiezen. We 
zien dat klanten ook ontdekken 
wat we nog meer te bieden heb-

ben. Kledingreparatie- en ver-
stelwerkzaamheden, reiniging 
van leer en suède en tapijtreini-
ging bijvoorbeeld.”

De goede reputatie en de 140-
jarige geschiedenis van de van 
oorsprong Haarlemse wasfami-
lie maakt het bedrijf tot een be-
grip in de regio. Slenders was-
serij stomerij heeft drie bussen 
rijden die de service tot aan de 
deur brengt bij particulieren, be-
drijven en horeca in en rondom 
Kennemerland. 
Wilt u uw wasgoed, stoomgoed 
of tapijten laten halen en be-
zorgen kunt u bellen met 023 
5377611. Meer informatie vindt 
u op de website www.slen.nl

Heemstede – Op tweede kerst-
dag, zaterdag 26 december en 
zondag 27 december houdt het 
schildersechtpaar Ger en Fer-
nanden Daniëls-Laas de traditi-
onele Kerst Expo. In het atelier 
aan de Voorweg 49a exposeren 
zij divers werk. U bent welkom 
een kijkje te komen nemen tus-

sen 11.00 en 17.00 uur. Fernan-
de toont acrylschilderijen over 
jazzmusici uit de zestiger ja-
ren, evenals klassieke violisten 
en plastieken in speksteen. Van 
Ger zijn olieverven en aquarellen 
over natuur te zien, tevens vol-
kenkundige tekeningen. 
Info: 023-5286336.

Kerstexpo Ger en Fernande Daniëls
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Heemstede - Christmas Carols from scratch werden voor de 10e 
keer geoefend en uitgevoerd in de Oude Kerk in Heemstede op 12 
december. Ter gelegenheid van de jubileumuitvoering gaven Lennie 
Kerkhoff en Piet Hulsbos als extra programmaonderdeel een boeien-
de quattre main piano recital van Carols en kerstliederen voor deel-
nemers en bezoekers.

Kerstmarkt Wilhelminaplein
Heemstede – Op zaterdag 19 
december, voorafgaand aan 
Heemstede Jazz, wordt op het 
Wilhelminaplein in Heemstede 
een gezellige kerstmarkt geor-
ganiseerd. Daar kunt u al lekker 
vroeg terecht: vanaf 8.00 uur. De 

kerstmarkt duurt tot 15.00 uur. ‘s 
Middags de laatste kerstcadeau-
tjes kopen en ‘s avonds genieten 
van mooie jazzmuziek. Wat is er 
nog meer te wensen voor de za-
terdag? Kijk op www.heemste-
dejazz.nl voor entreekaarten.

Irene Moors gastvrouw 
bij kerstdiner Rode Kruis

Albert Heijn 
Bennebroek geeft 
voorproefje voor 
een lekkere kerst

Bennebroek - Albert Heijn no-
digt alle inwoners van Benne-
broek op zondag 20 december 
a.s. van 16 uur tot 19 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 kun-
nen mislukken en in een hand-
omdraai op de feesttafel staan. 
Onze kerstproeverij wordt niet 
alleen lekker, maar ook gezel-
lig en inspirerend”, aldus super-
markteigenaar Carlo Zwetsloot. 

Om van kerst en oud & nieuw 
iets bijzonders te maken, zullen 
er dit jaar meer dan 100 
AH Excellent producten Spe-
ciaal voor de Feestdagen ver-
krijgbaar zijn. Excellente kwali-
teit, gemak en klassieke kersts-
maken in een nieuw jasje spelen 
daarbij de hoofdrol. Kerst wordt 
vaak in één adem genoemd met 
wild. Albert Heijn introduceert 
verrassend nieuwe wildgerech-
ten, die zó de oven in kunnen en 
niet kunnen mislukken. Twee-
de kerstdag is traditiegetrouw 
de dag waarop vooral gezinnen 
met kinderen gourmetten. 
Albert Heijn haakt hierop in met 
een aantal luxe gourmetvarian-
ten in kerstsfeer, zoals Gour-
met mini hamburgertjes, Gour-
met mini vinken, Gourmet vis en 
Gourmet mini biefstuk en var-
kenshaas. Daarnaast biedt de 
Kerst Allerhande boordevol in-
spiratie en heerlijke recepten. 
Ook kunnen klanten op de in-
ternetsite www.ah.nl kijken voor 
leuke ideeën voor het kerstdiner. 
En natuurlijk staan de mede-
werkers altijd klaar om klanten 
te adviseren. “Wij zijn echt al he-
lemaal in de stemming om van 
de kerst iets bijzonders te ma-
ken”, aldus Carlo Zwetsloot.

Albert Heijn aan de Schoollaan 
23 in Bennebroek is maandag 
tot en met zaterdag geopend 
van 8.00 tot 21.00 uur. En na-
tuurlijk elke zondag van 16.00 
tot 20.00 uur. 

Bloemen voor jubileum 
Christmas Carols

Heemstede - Net als vorig jaar 
geeft het Symfonisch Blaas-
orkest Heemstede, nu met de 
nieuwe dirigent Leon Bosch, het 
winkelend publiek tijdens de 
kerstinkopen gelegenheid even 
de drukte te ontlopen. Zondag-
middag 20 december speelt dit 
orkest van 14.30 tot 15.30 uur 
een mooi programma in een bui-
tengewoon sfeervolle omgeving: 
de Nieuwe Kerk aan het Nieu-
wekerksplein in hartje Haarlem. 
De toegang is gratis.
Begint het concert met gedra-
gen stukken van componis-
ten als Bernard Zweers en Per-
cy Grainger, er is wel degelijk 
ook plaats voor een onvervalst 
kerstnummer, A German Christ-
mas, waarin het publiek moei-
teloos bekende kerstmelodie-
en zal herkennen. Vervolgens 
wordt het stuk Ahprodite van 

de Nederlandse componist Har-
dy Mertens gespeeld, met knap 
solowerk op de klarinet, uitge-
voerd door het jonge talent Lau-
ran Jurrius. Twee vurige Italiaan-
se stukken, de symfonische mars 
Banda Sucre en het eerste deel 
van Respighi’s Belkis, waarin de 
droom van Salomon wordt ver-
klankt, vormen de overgang naar 
een wat rustiger einde van het 
concert: Edward Elgar’s Nimrod, 
een van zijn beroemde Enigma-
variaties. Maar het publiek krijgt 
nog een toegift om met energie 
de rest van de kerstinkopen te 
doen. Met het swingende Eders 
Keer van Gé Reinders geeft het 
Symfonisch Blaasorkest Heem-
stede een voorproefje van het 
concert dat het samen met de-
ze Limburgse zanger/componist 
zal geven in de Philharmonie, op 
30 januari a.s.

Kerstconcert 
Symfonisch Blaasorkest

Heemstede - Het Nationaal Ou-
derenfonds bood dit jaar voor de 
zevende keer in samenwerking 
met Van der Valk Hotels kerstdi-
ners aan voor ouderen. Lande-
lijk hebben ruim 1.600 ouderen 
deelgenomen aan een volledig 
verzorgd driegangen kerstdiner 
in een van de Van der Valk ho-
tels. Het kerstdiner in Haarlem 
werd gehouden in Hotel Haar-
lem Zuid op 14 december jl. Ne-
genenzestig ouderen ontvingen 
een uitnodiging voor het kerstdi-
ner. Leden van de Lions verzorg-
den het vervoer van huis naar 
het kersfeest en weer terug. Bij 
het hotel aangekomen werden 
de gasten door vrijwilligers van 
het Haarlemse Rode Kruis naar 
de mooi versierde zaal gebracht. 
Gastvrouw tijdens het kerstdi-
ner was Irene Moors.  Tussen de 
gangen door werden drie gast-
optredens verzorgd. Mark Go-

wers, muzikant,  begeleidde op 
de gitaar zijn 4 zingende kinde-
ren van respectievelijk 3, 5, 8 en 
9 jaar. Hoewel de kinderen thuis 
gewend zijn te zingen en te dan-
sen was dit hun eerste optreden 
in het openbaar! Na het hoofd-
gerecht zong het 30 man koppi-
ge Shantykoor De Binkies zee-
mansliederen, afgewisseld met 
kerstliederen. Tot slot kwam ook 
de kerstman met twee kerstvrou-
wen langs. Hiermee werd de ul-
tieme kerstsfeer gecreëerd. 
De organisatie van het kerst-
diner werd mede mogelijk ge-
maakt door de belangeloze inzet 
van Irene Moors, muzikanten, 
vrijwilligers van het Rode Kruis 
Haarlem en Omstreken, de Li-
ons Haarlem, Heemstede-Ben-
nebroek en Zandvoort.  Van der 
Valk en het Nationaal Ouderen-
fonds sponsorde de kosten voor 
de zaal en het diner. 



Kerstsamenzang voor 
deur Van Dam
Heemstede - Het Herenor-
kest De Teisterband is - als ge-
woonlijk de laatste jaren - weer 

present bij de traditionele kerstsamenzang 
voor de deur van Chocolaterie Van Dam in 
de Raadhuisstraat.  Onder leiding van maes-
tro Bert Steinmann begeleiden de heren het 
zingende publiek aangenaam het kerstfeest 
in. Er zijn dit jaar vele optredens geweest van 
De Teisterband, op diverse plekken in Heem-
stede en daarbuiten. In de zomer is het or-
kest weer op toernee in het buitenland ge-
weest; ditmaal naar Canterbury. En die was 
buitengewoon geslaagd te noemen. De 
band is door de burgemeester van Canter-
bury ‘himself’ gevraagd snel terug te komen, 

zo enthousiast was hij! Maar De Teisterband 
kiest elk jaar een andere Europese bestem-
ming, dus moest de burgemeester – voorlo-
pig – teleurgesteld worden. Maar alle prach-
tige optredens vallen toch haast in het niet 
bij de jaarlijkse kerstsamenzang in Heemste-
de. Het plezier te spelen voor zo’n toegewijd 
publiek dat uit volle borst meezingt, is voor 
menig Teisterbander een fijne ervaring. En als 
het dan ook nog sneeuwt – desnoods zorgt 
de heer van Dam daar hoogstpersoonlijk zèlf 
voor – is het feest compleet. De Teisterband 
is er en rekent op uw deelname!
Kerstsamenzang met de Teisterband, 24 de-
cember vanaf 23.50 uur, Raadhuisstraat, bij 
de dorpspomp.
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Warm kerstgevoel bij 
Hair & Beauty Lounge

Kerstborrel bij sportschool 
FM HealthClub

Oh Kerstwensboom, oh kerstwensboom...!
Heemstede – Albert Heijn in 
Heemstede geeft in de decem-
bermaand – de maand van lek-
ker eten – klanten de kans om 
een familielid, vriend of kennis 
die dit jaar iets extra’s heeft ver-
diend, een gratis kerstdiner te 
geven. “In onze winkel staat een 
kerstwensboom”, vertelt super-
marktmanager Rick Keur van Al-
bert Heijn Blekersvaartweg. De-

ze kerstwensboom blijft 
staan tot en met zater-

dag 19 december. “Iedere klant 
kan hierin een kaartje hangen 
waarop hij schrijft wie hij in het 
zonnetje wil zetten en waarom. 
Degene met de mooiste wens 
mag bij AH een pakket samen-
stellen met producten voor een 
kerstdiner ter waarde van 100 
euro. Zelf te overhandigen aan 
de persoon die het diner ver-
dient! Als de wensboom je al 
niet in kerstsfeer brengt, doet 
de proefavond van 17 december 

dat zeker wel! Belangstellen-
den kunnen genoemde dag van 
15.00 tot 19.00 uur de meest uit-
eenlopende, heerlijke producten 
proeven. Om extra inspiratie op 
te doen voor de kerstdagen. Ook 
voor tips met betrekking tot het 
kerstdiner kunt u terecht.
AH Blekersvaartweg en Zand-
voortselaan zijn dagelijks ge-
opend van 8 tot 20 uur. Donder-
dag en vrijdag koopavond tot 21 
uur.

Heemstede - Wat een gezellig-
heid! Het is het eerste jaar dat 
het mooie schoonheidscentrum 
aan de Blekersvaartweg, kerst 
viert. En er wordt meteen flink 
uitgepakt! 
De winkel is omgetoverd in 
een warme kerstsfeer en in de 
lounge hangen de kerstsokken 
al aan de sfeerhaard! Voor de 
liefhebbers heeft de pan glüh-
wein voorlopig standaard plaats 
genomen op het fornuis. Er 
hangt er een heerlijk ontspan-
nen sfeer en een serene rust.
Mieke Hulsbergen (29) vertelt: 
“Tja, dat is nog eens iets an-
ders dan de feestdagen vieren 
in de Cariben! Voordat ik mijn 
zaak begon was ik manager van 
schoonheidscentra aan boord 
van luxe Amerikaanse cruise-
schepen. Het hele schip was dan 
in prachtige kerstsfeer gebracht, 
terwijl het buiten 30 graden was! 
Onvoorstelbaar! 
Behalve dat er hard gewerkt 
werd lag je op je vrije dag dan 
heerlijk te zonnen op één van 
de tropische Maagdeneilanden, 
met een cocktail in je hand en 
aan de BBQ. En ’s avonds werd 
je in gala aan het kerstdiner ver-
wacht. Dat vond ik zo raar! Maar 
natuurlijk ook erg leuk om eens 
mee te maken…
Toch heb ik met kerst liever een 
fikse sneeuwbui hoor, zo’n lek-
kere koude dag met een heer-
lijk zonnetje en een strakblauwe 
hemel, de kaarsen aan in huis en 
dan je handen lekker opwarmen 
voor de openhaard. Dat geeft mij 
altijd zo’n knus en écht winters 
gevoel. 
Kerst is voor veel mensen een 
gezellige periode met veel ver-
siering, cadeautjes onder de 
boom, lekker eten en samen zijn 

met de mensen van wie je houdt. 
Voor anderen is het juist een pe-
riode waarin men zich een beet-
je eenzaam voelt of het heeft 
simpelweg niet zoveel betekenis. 
Soms denk ik dat we wel eens 
vergeten stil te staan waar het 
feest nu écht om draait. Maar 
natuurlijk is de entourage er om-
heen ook juist wel heel gezellig! 
Ik persoonlijk zie het als een ca-
deau om mensen mooi te mo-
gen maken. Zowel ikzelf als mijn 
team kan daar erg van genieten. 
Maar niet alleen voor de feest-
dagen, want dat geldt natuurlijk 
het hele jaar door! Het is heer-
lijk om mensen volledig tot ont-
spanning te zien komen en lek-
ker in hun vel de deur uit te zien 
gaan.
Bent u op zoek naar 
een exclusief kerstca-
deau? Dan is de luxe 
cadeaubon van HBL Heemstede 
een absolute aanrader! 
Tussen de feestdagen door is 
Hair & Beauty Lounge Heem-
stede geopend! Een ideaal mo-
ment dus om uzelf of iemand 
anders eens lekker te laten ver-
wennen… Indien u samen of 
met een groepje wilt komen dan 
informeren wij u graag over de 
mogelijkheden en arrangemen-
ten.
Omdat Hair & Beauty Lounge 
Heemstede haar eerste kerst 
graag samen met u viert, zijn de 
spetterende kerstacties dit jaar 
geldig t/m januari! U vindt de ac-
ties op www.hblheemstede.nl 
U bent natuurlijk ook van harte 
welkom om een kijkje te komen 
nemen onder het genot van een 
lekker glas glühwein of voor vrij-
blijvende informatie. 
Blekersvaartweg 14A, 023-
5474435.

Heemstede – Een groep aero-
bics dames van de sportschool 
FM HealthClub wilde eigenlijk 
een kerstontbijt organiseren. Ze 
komen altijd `s morgens om ne-
gen uur sporten en daarna fees-
telijk ontbijten in kerstsfeer? Het 
idee ontwikkelde zich verder en 
uiteindelijk werd het een heuse 
kerstborrel op zaterdag 12 de-
cember. Mooi opgemaakte, lek-
kere hapjes en Bacchus Wijn-
huis zorgde voor hele beste rode 
en witte wijnen. Men had echt 
geen honderd leden verwacht 
maar ze waren er. Een enorme 
opkomst, tekenend voor de sfeer, 
waarbij leden van alle leeftijden 
zich prima thuis voelen. Voor de 
eerste keer een kerstborrel in 
de geschiedenis van de jonge 
sportclub in Heemstede aan de 
Kerklaan 113 en nu al dit suc-
ces. Dit is dus nooit meer weg te 
denken uit het programma van 
de club. Goeie initiatieven moet 
je koesteren. Naast de fysieke 
inspanning waar de F voor staat 
in de naam van de Club en de 
mentale ontspanning waar de 
M op duidt, is gezelligheid een 
belangrijk deel van het concept. 
Kleinschalig met aandacht voor 
iedereen en een attente bege-
leiding van de gediplomeerde 
sporttrainers. Tijdens de drukke 

kerstborrel werd het startsein 
gegeven voor een kerstbomen-
spel. Twee grote bomen staan op 
prominente plaatsen in de sport-
hal.
Boom één is van de leden waar-
van de naam begint met A t/m 
L en staat onder leiding van de 
instructeurs Tim, Karin, Mai-
ke en Wouter. De tweede boom 
met de namen beginnend M t/m 
Z is van Michel, Yvonne en Mar-
jolein. De bedoeling is dat ieder 
lid van de club bij een volgend 
bezoek steeds een kleine kerst-
versiering in `zijn` boom hangt. 
Zo wordt elke boom iedere dag 

mooier. Het  team dat werkelijk 
de mooiste boom maakt krijgt 
weliswaar geen eeuwige roem, 
maar wel het aureool van de 
zoete overwinning die een jaar 
geldig blijft.
In de wandelgangen van de club 
circuleren nu al zinspelingen 
op een grote overwinning van 
de boom van Wouter, maar die 
uitdaging gaat de groep van 
locatiemanager Michel niet uit 
de weg. Dat wordt nog span-
nend. 
Ton van den Brink
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Heemstede – Bij de ope-
ning van de kerstmarkt 
van het WinkelCentrum 
Binnenweg-Raadhuis-
straat op zondagmiddag 
had de sneeuw met een 
hoog witwasgehalte op 
de weg, maar was door de 
vele voetjes snel weg. In 
de grote kerstboom op de 
hoek Julianalaan bleven 

de sneeuwvlokken ech-
ter lang hun waskracht be-
houden. De winterse aan-
kleding van de winkelstra-
ten, de eerste winterse kou 
met een zonnetje , de paar-
dentram, het nodigde uit 
om een gratis poffertje van 
de winkeliers te proeven of 
een verwarmende glühwein 
te drinken.

Kinderen konden de ski-
carrousel in of bij Nehemia 
vast schilderen. Bij Boek-
handel Blokker zat  Ge-
ronimo Stilton, directeur 
van ‘De wakkere muis’, de 
meest gelezen krant van 
wakker muizeneiland, en 
kinderen konden met deze 
muis op de foto. Bij Riviè-
ra Maison konden de kin-
deren de schaatsijzers on-
derbinden op de krabbel-
baan of zich warmsprin-
gen op het springkussen 
bij Pré Wonen. In de kerst-
kramen was er een royaal 
aanbod van feestelijke kle-
ding, kaas, kaarsen, kalen-
ders en kerstspullen. Ge-
rards Flower shop, eigenlijk 
al lang met pensioen, hij 
had het nog steeds in zijn 
groene vingers en had zich 
nu toegelegd op kleine ver-
se kerststukjes die grif van 
de hand gingen.

Op het podium aan de 
Raadhuisstraat zongen 
de Barbers en Bisschops 
op hun specifieke manier 
kerstliederen en vooral 
carols. De kerstklanken 
van het enthousiaste Kleijn 
Orkest van St. Michael 
waren al van verre te horen, 
kinderen hingen ademloos 
aan het podium te luisteren. 
Opa`s en oma`s genoten 
van het optreden van hun 
kleinkinderen, die dansten 
in hun kleurige pakjes bij 
de balletschool Jolein. 

Sinds jaren is de winkel-
straat weer aangekleed 
met echte kerstbomen die 
de hele feestmaand het 
winkelcentrum blijven hul-
len in een gezellige kerst-
sfeer waar u  graag te gast 
bent. De kunstijsbaan, een 
samenwerking van de ge-
meente met WinkelCen-
trum en gesponsord door 
plaatselijke ondernemers, 
blijft deze wintervakan-
tie tot 30 december, maar 
staat dan tegenover de He-
ma. Ook zondag 20 decem-
ber zijn de winkels op de 
Raadhuisstraat en Binnen-
weg geopend om uw laat-
ste inkopen voor de kerst 
te doen. 
Ton van den Brink

Winters kerstwinkelen op 
Binnenweg-Raadhuisstraat
Winters kerstwinkelen op 
Binnenweg-Raadhuisstraat
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Cursus stemvorming bij ‘t Muzenhuis
Regio - Zingen wordt zowel privé als in koor-
verband beoefend. Dat daarbij een goede stem-
behandeling noodzakelijk is, behoeft natuurlijk 
geen betoog. 
Juist de menselijke stem wordt vaak zeer slecht 
gebruikt. De stembanden krijgen dan heel wat te 
verduren, terwijl juist met een goed stemgebruik 
het toonbereik groter wordt en dit het zingen 
aanmerkelijk vergemakkelijkt. Bij goed stem-
gebruik word je niet moe en krijgt men bijvoor-
beeld geen knobbeltjes op de stembanden.  Hoe 
ver men de stem ook ontwikkelt, hoe groot het 
volume ook moge zijn, en hoe ver de stem door 
oefening ook moge reiken, men moet de ver-
antwoordelijkheid blijven voelen voor het onge-
schonden behoud van de natuurlijke stem in elk 
ontwikkelingsstadium, anders blijft daar niets 
van over.” Daarom heeft ‘t Muzenhuis de cursus 
‘stemvorming’. Vanaf zaterdag 9 januari gaat in 
7 wekelijkse lessen van anderhalf uur deze cur-
sus weer van start.  Velen springen ’een gat in 
de lucht’ als zij zullen vernemen dat deze we-
kelijkse groepsles cursus weer onder de bezie-
lende leiding zal staan van niemand anders dan 
Bernadette Bouthoorn. Bernadette is als klassiek 
zangdocente sinds januari 2000 bij ‘t Muzenhuis 
betrokken. Inmiddels heeft Bernadette een in-
drukwekkende staat van dienst . Zo is of was zij  
solist bij ‘Opera Forum’, ‘Chapelle Royale’, ‘Colle-

gium Vocale Gent’, ‘Nederlands Operakoor’, ‘Ne-
derlands Kamerkoor’, ’Omroep Koor‘, ’Kamerkoor 
Nieuwe Muziek’ en het Vocaal Kwintet ’The Lost 
Maples’.  Tevens wordt zij veel gevraagd als solist 
voor diverse oratorium concerten. Zij deed tallo-
ze radio en tv opnames, alsmede diverse tour-
nees door Europa en Amerika. Haar specialiteit 
binnen ’t Muzenhuis is het lesgeven aan profes-
sionele en afgestudeerde zangers en zangeres-
sen die het heerlijk vinden om regelmatig binnen 
’t Muzenhuis bij Bernadette zanglessen te vol-
gen om op die manier ’bij te tanken’. Naast haar 
docentschap bij het Muzenhuis, heeft zij een 
vaste aanstelling in het koor van ’De Nederland-
se Opera’ en heus, daar kom je niet zomaar! 
 
Kosten en info
De kosten bedragen voor deze totale cursus 173,75 
euro. Dit bedrag kan eventueel in drie maande-
lijkse termijnen per automatische incasso worden 
voldaan. Heeft u nog vragen of wilt u eventueel 
nader worden geïnformeerd, bel dan even met de 
Muzenhuisadministratie welke tussen 9.00 en 
17.00 uur is te bereiken onder nummer 023 – 536 
05 25 of mail naar info@muzenhuis.nl. Om in te 
schrijven ga je naar de Muzenhuis site www.mu-
zenhuis.nl en print het inschrijfformulier uit en 
stuur deze portvrij, ingevuld en ondertekend, 
naar Antwoord 1302, 2000 VD te Haarlem.

Start Cursus 
Edelsmeden
Heemstede - Ontwerpen en ma-
ken van sieraden en kleine ob-
jecten leert u in de cursus Edel-
smeden. Met verschillende ma-

terialen zoals alpaca, zilver, ko-
per of messing samen met been, 
hout, schelp of kunststof en veel 
aandacht voor vormgeving leert 
u de basistechnieken en ont-
wikkelt u uw eigen stijl. De cur-
sus Edelsmeden start op maan-
dag 4 januari van 20.00 tot 22.30 
uur en u kunt zich hiervoor nu al 
inschrijven. Dit kan van maan-

dag tot vrijdag van 9 – 12 uur bij 
Casca in de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede of telefonisch: 023-
548 38 28 keuze 1. 
Voor informatie, kaartverkoop en 
aanmeldingen rond de Kerstva-
kantie is de receptie van Casca in 
de Luifel geopend t/m woensdag 
23 december, 12.00 uur en daar-
na weer vanaf 4 januari.

De belofte van Kerst

De geboorte van nieuw leven is geen gerucht
Met Kerst hangt die belofte in de lucht

Dan hebben we tijd om bij het leven stil te staan
Voordat we dolgedraaid weer verder gaan
Slechts voor een moment, voor heel even

Staan we stil bij de invulling van ons leven
Krijgen wij de kans op een nieuw begin
De geboorte van een nieuwe levenszin

Monique Philippo

Dichtstorten is een open 
podium voor dichttalent. 
Wilt u ook een eigen ge-
dicht in de Heemsteder 
publiceren, dan kunt u dit 
e-mailen naar dichtstor-
ten@yahoo.com. Per post 
kan ook: de Heemsteder, 
Visserstraat 10, 1431 GJ 
Aalsmeer.
Inzendingen van foto´s kun-
nen niet worden geplaatst.

Dichtstorten  Kerst

Mogelijkheden rond het laatste afscheid

Mythes rond cremeren

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

Als mensen kiezen voor een 
crematie voor hun overle-
dene krijgen we op een ge-
geven moment nog wel eens 
vragen over het crematie-
proces. De meeste mensen 
weten niet wat er precies 
gebeurt tijdens dit proces. 
Begrijpelijk, want het is geen 
makkelijk onderwerp. Wel 
ontstaan hierdoor bijzondere 
ideeën over wat zich in een 
crematorium afspeelt.

Met of zonder kist
Zo denken veel mensen dat 
het lichaam van de overlede-
ne uit de kist wordt gehaald 
voordat het gecremeerd 
wordt. Dat is geheel onjuist. 
Crematie vindt altijd plaats in 
de kist waarin de overledene 
tijdens de afscheidsceremo-
nie lag. 
Wat veel mensen ook niet 
weten is dat er altijd maar 
één kist tegelijk in een oven 
wordt gecremeerd; er past 
maar één kist in. Ik begrijp 
die gedachte wel, want je wilt 
zeker weten dat de as die je 
krijgt echt de as van jouw fa-
milielid is. 
Een andere vraag is wan-
neer de crematie plaats-
vindt. Dit gebeurt direct na 
de afscheidsceremonie. In 
Nederland moet het op de-
zelfde dag plaatsvinden. Dit 
in tegenstelling tot andere 
landen.

Hoe gaat het?
De kist wordt naar de oven-
ruimte gebracht. Familie mag 
de overledene hier naar toe 
begeleiden. In de ovenruimte 
controleert de crematori-
ummedewerker de officiële 
papieren. Als deze in orde 
zijn kan de crematie plaats-
vinden. Vervolgens wordt op 
de kist een vuurvast ‘identi-
teitssteentje’ gelegd, met een 
uniek eigen crematienum-
mer. Dit steentje wordt na 
de crematie bij de as opge-
borgen. Voordat de kist in de 

oven geplaatst wordt, haalt 
de medewerker kunststof en 
metalen handvaten van de 
kist.
De ovens zijn computerge-
stuurd en volgen dus een 
standaardprocedure. Het 
cremeren duurt meestal een 
uur tot anderhalf uur. De 
soort oven, het materiaal van 
de kist en de grootte en het 
gewicht van het lichaam heb-
ben invloed op de tijdsduur.

Alle as komt tijdens het 
cremeren op de ovenvloer. 
Samen met het vuurvaste 
steentje wordt de as verza-
meld in een aspan. Nadat 
de as uit de oven is gehaald, 
worden metalen uit de afge-
koelde as verwijderd. Dit ge-
beurt handmatig en met een 
magneet. De edelmetalen, 
bijvoorbeeld restanten van 
een sieraad, worden apart 
bewaard. De as uit de oven 
wordt fijn gemaakt en in een 
asbus gedaan. De overgeble-
ven as weegt ongeveer 3 kilo. 
Deze bus blijft eerst 4 weken 
in het crematorium. Daarna 
kunt u beslissen wat u ermee 
wilt doen.

De verwijderde metalen
Deze worden gerecycled. De 
edele metalen worden apart 
bewaard. Beide brengen geld 
op. Dit wordt jaarlijks uitge-
keerd aan een goed doel op 
het gebied van de gezond-
heidszorg, in Nederland. U 
kunt hierbij denken aan Ro-
nald McDonald Huizen, De 
Zonnebloem, Kidneeds.

Like Jazz live in 1e Aanleg
Heemstede - De Heemsteedse band Like jazz speelt donder-
dag 17 december in café de 1ste Aanleg. Op de vooravond 
van Heemstede Jazz neemt deze band je bij de hand met ge-
voelige nummers en vlotte makkelijk in het gehoor liggende up 
tempo. U bent van harte welkom vanaf 20.00 uur. De entree is 
vrij.

Vrijwilligers vacature top 3
Heemstede - Steunpunt Vrij-
willigerswerk Heemstede 
publiceert haar vacature Top 
3. Staat er een leuke func-
tie voor u bij, neem dan con-
tact op met Yolanda van den 
Brink, Monica Snoeks of José 
van Duin – dinsdag t/m don-
derdag van 9-12 uur: 023 – 
5483824. Op www.vrijwilli-
gerswerkheemstede.nl vindt 
u nog veel meer vacatures.

Vrijwilliger secretariaat
Voor een culturele organisa-
tie zijn we op zoek naar een 
vrijwilliger voor diverse admi-
nistratieve werkzaamheden. 

Werkzaamheden bestaan uit 
het maken van programma’s 
voor de avonden, het verzor-
gen van de correspondentie en 
het geven van telefonische in-
formatie.

Enthousiaste en creatieve
presentator/ interviewer
Video & Foto zoekt een enthou-
siaste en creatieve presentator/ 
interviewer om samen het DVD- 
programma Jij en Ik verder vorm 
te geven. De presentator/ in-
terviewer gaat met het camera-
team mee op stap naar belang-
rijke evenementen en leuke ac-
tiviteiten om daar met cliënten te 

spreken. Wij zoeken dus iemand 
die de handpoppen Hartelientje 
en Anton Notenkraker kan la-
ten leven op tv. Of iemand die 
als oma, clown, heks of weet niet 
wat, langs cliënten gaat omdat je 
hun verhaal wilt horen. 

Collecteren voor Amnesty
Van 8 t/m 13 februari 2010 mag 
er in Heemstede weer gecollec-
teerd worden voor Amnesty In-
ternational.
Wij zijn op zoek naar collectan-
ten die met twee uurtjes van hun 
tijd het belangrijke werk van Am-
nesty mogelijk helpen maken. 
U bepaalt zelf welke dag(en) u 
collecteert en kunt uw voorkeur 
voor een bepaalde wijk aan- 
geven.
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Oefenen met
OV-chipkaart

Bennebroek - Op 3 december was er bij Welzijn Bloemen-
daal, aan de Bennebroekerlaan een informatieochtend 
over de OV-chipkaart. In samenwerking met CONNEXXI-
ON is er een presentatie en demonstratie gegeven over het 
reizen met de OV-chipkaart. Dat de behoefte hieraan groot 
was, getuigt de enorme belangstelling. In de demonstratie-
bus kon er uiteindelijk worden ‘geoefend’ met het inchec-
ken en uitchecken.

Huisarts Kruthoffer met 
pensioen, maar…
Heemstede - Rotterdammer 
Robert Kruthoffer leerde Ken-
nemerland als dienstplichtig 
marinearts kennen in het Ma-
rinehospitaal in Overveen. Hij 
werd direct verliefd op de bos-
sen, het strand, hij bellofde zich-
zelf, hier ga ik nooit meer weg. 
In 1973 zocht Peter Lens, huis-
arts in Haarlem-Zuid, een ma-
tje om zijn praktijk te ondersteu-
nen, want hij gaf naast zijn prak-
tijk de Teleac cursus nascholing 
in de late avonduren als ieder-
een sliep. Kruthoffer sprong bij 
en ze zochten ruimte voor een 
gezondheidscentrum. Een van 
de eerste centra kwam in de 
Scholtenlaan in Heemstede, met 
maatschappelijk werk, een ver-
loskundige, wijkzuster en psy-
chologie. Heel bijzonder in die 
tijd en hij leerde veel in de geza-
menlijke spreekuren met maat-
schappelijk werk. Omgaan met 
mensen leerde je niet op de uni-
versiteit. In 1976 ging het mis, de 
financiën waren op, de huisart-
sen konden de kosten van de 
overige diensten niet blijven op-
hoesten en schreven sanering 
voor. Peter Lens werd inspecteur 
van volksgezondheid en Robert 
Kruthoffer ging door met een 
solopraktijk aan de Scholten-
laan. Het was een kleine prak-
tijk die echter al snel groeide. 
Dertig jaar elke nacht dienst. 
Vierentwintig uur bereikbaar 
zoals alle huisartsen in die tijd. 
Dat was prettig voor de patiën-
ten en makkelijk voor de dokter, 

die kende zijn pappenheimers 
wel. Niet achteroverleunen, het 
echte handwerk: voelen, klop-
pen, luisteren Het nu is: ECG, 
24 uurs bloeddrukmeting, MRI, 
er staan zoveel hulpfuncties ter 
beschikking. Een maagklacht 
zat vroeger tussen de oren dus 
drie weken in bed, plat! Nu we-
ten ze dat het een bacterie is, 
een pil innemen en weg. Dertig 
jaar heerlijk werken in Heemste-
de. Genieten van Heemstede en 
de rijke omgeving met zijn bos-
sen, strand, plassen in de buurt, 
Haarlem en Amsterdam bijna 
om de hoek. Pensionering nu hij 
67 wordt? 

ZOED
Achmea deed het verzoek om 
zijn praktijk te integreren in een 
te stichten ZOED, Zorgverleners 
Onder Een Dak. Samen met de 
praktijken van M.R. ten Have en 
A.M.S. Krijt, D.H Blankenberg, 
N.A.A. Troost en C.J.A. Crielaard. 
Met het Instituut voor Fysiothe-
rapie, de Psychologenpraktijk de 
Bosgroep, Voeding en Diëtiek, 
Podotherapie en Mediq Apo-
theek Heemstede. Met de re-
alisatie van dit project kan Ro-
bert Kruthoffer met een gerust 
hart met pensioen. Maar stilzit-
ten is niks voor hem. Hij gaat 
samen met een psychiater RPK 
doen. Relatie Periodieke Keu-
ring. Preventief kijken of een re-
latie nog soepel loopt met de 
partner. Zo niet dan de schroef-
jes aandraaien, want er zijn kriti-
sche momenten zoals bij de va-
der de geboorte van het eerste 
kind, of bijvoorbeeld na de klas-
sieke zeven jaar. Een nieuwe uit-
daging die hij met zijn ervaring 
mooi kan invullen.
Vanaf juni heeft hij tijdens de 
spreekuren van zijn patiënten 
afscheid genomen. Een praktijk 
met zoveel patiënten, dat gaat 
gewoon niet met een receptie. 
Een totaal onverwacht afscheid 
dat een aantal patiënten hem 
aanboden in Restaurant Land-
goed Groenendaal, was voor 
hem en zijn vrouw Charlotte, 
“zijn” doktersassistente, over-
weldigend.  
Ton van den Brink

Hoe fijn, het Wilhelminaplein 
wordt een evenementenplein!
Wij ontvingen een schrijven van de organisatie waarin wij werden 
gesommeerd onze auto, fiets, brom- en snorfiets voor woensdag 16 
december 08.00 uur van het Wilhelminaplein en omgeving te verwij-
deren. Men noemt het een ‘vriendelijk verzoek’, maar in de rest van 
de zin wordt gedreigd met het feit dat – als wij dat niet doen – de 
gemeente onze vervoermiddelen zal verwijderen. Pardon? 
Heemstede Jazz is op 18 en 19 december, waarom moeten wij van-
af 16 december 08.00 uur tot 21 december 15.00 uur maar zien 
waar en hoe wij onze auto kwijtraken? Leuk, hoor, al die activitei-
ten op het Wilhelminaplein, maar, heeft men énig idee hoe hoog de 
parkeerdruk is in deze wijk? En, hoe fanatiek onze Hermandad is 
in deze wijk? Mogen wij dan in ieder geval dringend verzoeken om 
clementie tijdens dit soort activiteiten? Oftewel: vinden wij niet di-
rect een prent onder de ruitenwisser omdat wij noodgewongen on-
ze auto op het trottoir parkeren?  Of, ach ja, misschien is het een 
idee, wellicht betaalt de enthousiaste organisatie van Heemstede 
Jazz dit? Een organisatie die zich netjes houdt aan de sluitings-
tijd i.v.m. geluidsoverlast en die vervolgens midden in de nacht met 
een hoop kabaal de hekken bij ons voor de deur neerzet (we heb-
ben het hier over ’s nachts half 3“, omdat de kerk weer bereikbaar 
moet zijn op zondag”).
Vrijheidsdreef, Groenendaal, parkeerterrein zwembad Groenendaal, 
genoeg plek voor dit soort activiteiten, waarom moet dit midden in 
een woonwijk? In de brief staat inderdaad het zinnetje: we begrijpen 
dat Heemstede Jazz de nodige overlast voor u veroorzaakt. Wij vra-
gen ons af of de organisatie zich realiseert hoeveel?
Fam. Vink, Laan van Insulinde
(achterburen van het Wilhelminaplein)

INGEZONDEN

Heli spoort 
verdachte op
Heemstede – De bewoner van 
een huis in de Balistraat zag 
dinsdagmiddag 8 december toen 
hij rond 17.30 uur thuiskwam dat 
een onbekende man het huis uit-
liep met een tas over zijn schou-
der. Hij rende de man achterna 
en sprak hem aan op het feit dat 
hij had ingebroken. De inbreker 
draaide zich om en stompte de 
Heemstedenaar in zijn gezicht. 
Voorbijgangers belden de poli-
tie en de verdachte is er vandoor 
gegaan. Agenten hebben naar 
de verdachte gezocht. Ook met 
en politiehelikopter is gezocht. 
Met behulp van de beman-
ning van de heli kon de vluch-
tende verdachte even later wor-
den aangehouden. De door hem 
gestolen spullen had hij wegge-
gooid maar die werden later te-
ruggevonden. De man is meege-
nomen naar het bureau en inge-
sloten. De verdachte is een 23-
jarige Hoofddorper. De politie 
onderzoekt of de man meer in-
braken heeft gepleegd.

Cursus Windows Vista
Heemstede - Windows Vista 
is de nieuwste versie van Win-
dows: nét even anders dan het 
voor u vertrouwde Windows XP. 
Sneller, meer mogelijkheden, 
deze cursus helpt u om de weg 
niet kwijt te raken en ook met 
deze nieuwe versie snel aan de 
slag te kunnen op uw PC. Het 
bezit van een PC is noodzake-
lijk, er moet thuis geoefend kun-
nen worden.  De cursus is ge-
schikt voor beginners en nieuwe 
gebruikers. 
Donderdagavond 14 januari 
start de cursus Windows Vista 

van 4 lessen bij Casca. De les-
sen zijn van 19.00-22.00 uur in 
de Luifel, Herenweg 96, Heem-
stede.  Aanmelden kan bij de 
receptie van de Luifel of telefo-
nisch van maandag t/m vrijdag, 
van 9.00 tot 12.00 uur: telefoon 
023 – 548 38 28 kies 1 of via 
www.casca.nl.
Voor informatie, kaartverkoop en 
aanmeldingen rond de Kerstva-
kantie is de receptie van Cas-
ca in de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede geopend t/m woens-
dag 23 december, 12.00 uur en 
daarna weer vanaf 4 januari.  
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Kindervoorstelling
Sneeuwwitje wat ben je mooi!
Heemstede - We kennen alle-
maal het verhaal van Sneeuwwit-
je, het mooiste prinsesje van de 
wereld dat door haar stiefmoe-
der wordt verstoten. Het heeft 
menig kinderhart doen klop-
pen van spanning. Het sprookje 
waarin de zeven dwergen en de 
magische toverspiegel zorgen 
voor een wondermooie glans. 
Mooi zijn en mooi gevonden 
worden is een belangrijk thema 
van het verhaal. In deze nieuwe 
voorstelling gaan we met een 
knipoog aan de slag met ma-
ke-overs, bling bling, merkkle-
ding, schoonheidswedstrijden 
en een algehele verbouwing van 
het paleis. Alleen het huisje van 
de dwergen is veilig, ouderwets 
warm en gezellig. 
Er hangen geen kille spiegels, 
maar vrolijke schilderijen en er 
brandt een knapperend haard-
vuur. De dwergen zijn niet mooi, 
maar grappig en altijd vrolijk en 
Sneeuwwitje heeft het erg naar 
haar zin. En als ze dan aan het 
eind van het verhaal bijna dood 
neervalt en als de prins langs-
komt om haar wakker te kus-
sen, zegt ze tegen hem: Zeg 
nooit tegen mij dat ik de mooi-

ste ben. Als ik bang ben, hou me 
vast. Als ik vrolijk ben, lach met 
me mee. Maar zeg nooit, nooit, 
nooit dat ik de mooiste ben. Als 
je dat belooft, zal ik met je trou-
wen. Anders niet.
Sneeuwwitje, wat ben je mooi 
is een kleutervoorstelling met 
prachtige poppen waarin een 
oud verhaal in een nieuw jasje 
wordt gestoken. Bedacht en ge-
speeld door Virga Lipman, decor 
en poppen: Laura de Josselin de 
Jong, Regie: Vincent Wijkhuizen, 
muziek: Joris Erwich.
Meer info: www.virgalipman.nl

Waar en wanneer?
Zondag 3 januari is de voorstel-
ling van Sneeuwwitje wat ben je 
mooi! in Theater de Luifel, He-
renweg 96 in Heemstede. Aan-
vang 13.00 uur. De entree is 10,-
- euro. Kaartverkoop bij de re-
ceptie van maandag t/m vrijdag 
van 9.00 tot 16.00 uur tot en met 
woensdag 23 december en bij 
de kassa op de dag van de voor-
stelling tot 45 minuten voor aan-
vang. Telefonisch reserveren via 
theaterlijn: (023) 548 38 38.kan 
tot en met dinsdag 22 december. 
www.theaterdeluifel.nl

Virga Lipman.

de Heemsteder - 16 december 2009 pagina 27

Extra voorstelling
De vrouw in het zwart in de Luifel
Heemstede - Theater de Luifel 
heeft kans gezien om een extra 
voorstelling te boeken van het 
Thriller Theater op 30 december. 
Deze voorstelling – de Vrouw in 
het Zwart – was vorig jaar ook 
in de Luifel. Toen was hij 
snel uitverkocht. Dus een her-

kansing voor wie ‘m gemist 
heeft!
Een advocaat op leeftijd is ge-
obsedeerd geraakt door het idee 
dat hij en zijn familie vervloekt 
zijn door een spookachtige 
vrouw in het zwart. In zijn poging 
het kwaad te bezweren, neemt 
hij een sceptische jonge acteur 
in dienst om samen met hem zijn 
ervaringen na te spelen. 
Maar als het verhaal zich ont-
vouwt, begint de grens tussen 
werkelijkheid en herinnering 
langzaam te vervagen… Meer 
info: www.thrillertheater.nl en 
www.theaterdeluifel.nl

De voorstelling gaat van start om 
20.15 uur. 
Kaartverkoop bij de receptie van 
maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 
16.00 uur tot en met woensdag 
23 december en bij de kassa op 
de dag van de voorstelling tot 45 
minuten voor aanvang. Telefo-
nisch reserveren via theaterlijn: 
(023) 548 38 38.kan tot en met 
dinsdag 22 december.

Met Geronimo op de foto!
Heemstede – Zondag jl tijdens de Kerstmarkt was het 
een drukte van jewelste bij Boekhandel Blokker. Ald 
Druyf, schrijver van de Smaakgids Klassieke muziek’ or-
ganiseerde een workshop ‘klassieke muziek’. Ook was 
de populaire muis Geronimo Stilton op bezoek voor de 
kinderen. Geronimo is bekend van de boekenreeks Fan-
tasia en Reis door de tijd en bekend van Nickelodeon. Er 
gingen wel 200 kinderen met Geronimo op de foto en hij 
signeerde ook nog zijn boeken. 
Alle foto’s zijn te bekijken op www.dewakkermuis.nl en 
via www.boekhandelblokker.nl

Vonne
van der Meer 

signeert 
‘December’

Heemstede - December 
- donkerste maand, licht-
ste maand, voor de één een 
feestmaand, voor de an-
der een rampmaand - is de 
maand van de lange, gure 
avonden.
Van de gordijnen dicht en 
een boek op schoot. En dan 
het liefst een boek waarin 
het sneeuwt en meisjes met 
zwavelstokjes voor de ramen 
staan... (uit: December).

Auteur Vonne van der Meer 
signeert zaterdag 19 decem-
ber van 11.00 tot 12.00 uur 
haar nieuwste verhalenbun-
del bij Boekhandel Blokker.

Start Cursus Mantra’s zingen
Heemstede - Mantra’s zin-
gen is een vorm van meditatie 
die je moeiteloos uit je denken 
haalt. Mantra’s zijn oude heilige 
klankformules met kosmische 
trillingen. Deze worden op een 
diep niveau herkend door alle 
cellen van je lichaam, die mee 
gaan resoneren en  hierdoor in 
harmonie komen. De ervaring 
van de verbinding met onze in-
nerlijke bron wordt versterkt. 
Ook de chakra’s komen in ba-
lans en stress verdwijnt. Het zin-
gen brengt je bij de natuurlijke 
klank van je stem en beïnvloedt 
je ademhaling. Docente Alma 

Badings is musicus en begeleidt 
het mantra’s zingen op het Indi-
ase harmonium. 
Op woensdag 13 januari van 
20.00 tot 22.00 uur start de Cur-
sus Mantra’s zingen. 
Locatie: Casca de Luifel, Heren-
weg 96, Heemstede. Opgeven 
kan op werkdagen van 9-12 uur, 
telefoon: 023-548 38 28-1. Voor 
informatie, kaartverkoop en aan-
meldingen rond de Kerstvakan-
tie is de receptie van Casca in 
de Luifel, Herenweg 96, Heem-
stede geopend t/m woensdag 
23 december, 12.00 uur en daar-
na weer vanaf 4 januari.

Rouwverwerking
Heemstede - De dood wil je het 
liefst zo ver mogelijk weg hou-
den. Maar in ieder leven komt 
het voor: iemand uit je omgeving 
sterft. Van ouderdom, omdat hij 
ziek is of door een ongeluk. 
Als je afscheid hebt moeten ne-
men van iemand die dicht bij je 
stond kun je je intens verdrie-
tig voelen, pijn om het afscheid, 
boosheid omdat je je dierbare 
dicht bij je wilde houden. 
Een leegte die achter blijft en die 
je maar moeilijk op kunt vullen. 
Deze gevoelens horen bij het 
afscheid nemen en loslaten en 
noemen we rouwen. 
Bij Casca start een lotgenoten-

groep voor mensen die hun er-
varingen willen delen, met men-
sen die hetzelfde van dichtbij 
hebben meegemaakt. Het kan 
helpen om met elkaar te praten 
over de gevoelens van rouw, er 
is herkenning én erkenning voor 
deze gevoelens. 
De groep wordt deskundig be-
geleid door Pia Rondeel en Rob 
Jongmans en start op woens-
dagavond 6 januari van 20.00 tot 
22.00 uur bij Casca in de Luifel, 
Herenweg 96, Heemstede. Op-
geven kan telefonisch op werk-
dagen van 9-12 uur: 023-548 38 
28 -1. 
Ook voor tieners is er een lot-
genotengroep Rouwverwerking, 
deze start op 4 januari.



Cruquius - Cruquius heeft een 
nieuwe wijk, Spaernhove aan de 
Oude Spaarneweg. De 37 vrije 
sectorwoningen zijn al net be-
woond, de 36 koopappartemen-
ten worden na de kerst opgele-
verd door Thunnissen Ontwik-
keling uit Heemstede.   Zondag-
middag konden in het Dorps-
huis de nieuwe bewoners kennis 
maken met elkaar, met de ech-
te ‘Cruquianen’ en met het rij-
ke verenigingsleven van Cruqui-
us. De nieuwe bewoners konden 
in de kleine zaal vast even rui-
ken aan de mogelijkheden die 
het Dorpshuis biedt. De knut-
selmiddagen, klaverjasclub, de 
naaiclub, eetsoos, Salsa dan-
sen, Nico`s Place en de kook-
club voor mannen die veel hilari-
teit oogstte toen wethouder Ar-
thur van Dijk  de nieuwe bewo-
ners begroette. Kennelijk maakt 
dat wat los bij de nieuwkomers. 
Van Dijk hoopt dat oud en nieuw 

elkaar snel weten te vinden daar 
aan het randje van de Haarlem-
mermeer die zich zo enorm uit-
breidt met projecten als Flori-
ande, Sportdorp, Nieuw Ven-
nep, Stellinghof. Cruquius bleef 
lang klein, er is jaren gepraat 
over Spaernhove en nu toch 
gerealiseerd. Daar is hard ge-
werkt, voor Cruqiuanen heel ge-
woon. Ook het Dorpshuis is bij-
zonder, het enige dorpshuis dat 
zelfstandig is. Daar weet Henny 
van Son, voorzitter van de Stich-
ting Dorpshuis Cruquius alles 
van. Twee rotsen in de bran-
ding, dorpshuis en Henny, waar 
je van 0-100 jaar kan kaarten, 
dansen, feesten en ontmoeten. 
Waar de laatste 150 jaar nauwe-
lijks veranderingen zijn geweest, 
Cruquius Plaza kwam. Nu breekt 
de spannende tijd aan  voor zo-
wel de oude als de nieuwe be-
woners. Cruquius, de plaats 
waar je mest kan ruiken, koeien 
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Kon. HFC blijft ongeslagen
Regio - Een paar honderd toe-
schouwers waren afgelopen 
zondag op de topper HFC- Pan-
cratius afgekomen. Zij zagen een 
sterker HFC dat wilde voetballen 
en een Pancratius dat gekomen 
was om HFC het spelen moeilijk 
te maken en dat probeerde via 
counters succes te behalen.
In de eerste helft liet HFC goed 
veldspel zien, waarbij verschil-
lende kansen ontstonden. Direct 
al bij aanvang kon Pascal Aver-
dijk een opgelegde kans niet 
verzilveren. Een aderlating voor 
HFC was het uitvallen, na 10 mi-
nuten, van Jochem Lindenhovi-
us. Het was duidelijk, HFC speel-
de voor de overwinning. In Got-
schin en Trustfull heeft Pancrati-
us wel twee uitstekende spelers 
in huis die het HFC regelmatig 
knap lastig konden maken. Toch 
bleek uit de verdedigende speel-
wijze van Pancratius dat zij lang 
niet zeker waren van hun zaak. 
Kort voor de rust kreeg Pancrati-
us een penalty, na hands, toege-
kend. Jermain Gotschin schoot 
de bal beheerst achter doelman 
van Rossum 0-1.
Na de pauze was het HFC dat 
nog meer druk op de tegenstan-
der zette en met de regelmaat 
van de klok voor het doel van 
Pancratius verscheen. Doelman 
Sanches verrichtte een moedi-
ge redding door voor de voe-
ten van de aanstormende Ajna-
oua te duiken. Van dezelfde 
Ajnaoua kwamen veel voorzet-
ten niet aan iets wat in mindere 
mate ook gold voor zijn collega 
Beverly aan de ander kant. Bei-
de spelers kunnen beter dan dat 
zij zondag lieten zien. In een pe-

riode van vijfminuten verschaft-
te HFC zich een aantal goede 
mogelijkheden. Geen van de in-
zetten bracht doelman Sanches 
in moeilijkheden of de bal ver-
dween langs de verkeerde kant 
van de paal of lat.
Pancratius probeerde met snelle 
uitvallen succes te behalen. Dit 
leidde tot een tweetal gevaar-
lijke situaties voor het doel van 
HFC. Een vrije trap van Gotschin 
werd door keeper van Rossum 
nog net over de lat getikt. Aan 
de ander kant moest zijn collega 
Sanches al zijn talent aanspre-
ken om doelpunten te voorko-
men. Pancratius was opgebrand 
en rijp voor een nederlaag. In de 
83e minuut werd Averdijk aan-
gespeeld in het strafschopge-
bied. Op de zijn bekende wijze 
draaide hij weg bij zijn tegen-
stander en schoof de bal buiten 
bereik van Sanches in de hoek.
HFC was zeker niet tevreden met 
dit gelijke spel en zette opnieuw 
aan voor de overwinning. Weer 
was het Sanches die in blessu-
retijd een kogel van de voet van 
Yener met een prachtige redding 
wist te keren. Pancratius staat 
na zondag op de tweede plaats 
met drie punten achterstand op 
nummer één VVIJ, maar met één 
wedstrijd minder gespeeld. Met 
twee wedstrijden minder dan 
nummer één en met vijf punten 
achterstand staat HFC virtueel 
op de eerste plaats.
Aanstaande zondag speelt HFC 
opnieuw thuis maar dan tegen 
Sporting Martinus, dat dit sei-
zoen pas acht wedstrijden heeft 
gespeeld.
Eric van Westerloo

VEW verlaat de laatste plaats
Heemstede - De ‘alles of niets’ 
wedstrijd HBC-VEW eindig-
de verdiend in een overwinning 
voor de gasten. De eerste helft 
liet VEW zien dat het wilde win-
nen. Het resulteerde wel in een 
aantal kansen voor van ’t Sant en 
Dekker maar doelpunten leverde 
het voorlopig niet op. Ook uitblin-
ker Joseph Obeng  leverde pri-
ma voorzetten af, alles nog zon-
der resultaat. Tien minuten in de 
tweede helft werd spits Dennis 
Spreeuw gevloerd. De toegeken-
de vrije trap werd door van ’t Sant 
afgerond, 0-1. Direct hierna werd 
Micha Pannekoek gewisseld voor 
Gerben Jukema. Hij had zich on-
sterfelijk kunnen maken want 
binnen de minuut was er een uit-
gesproken kans op 0-2. Na een 
voorzet van van ’t Sant schoot hij 
hoog over. Na 70 minuten werd 
het toch 0-2. Niels Dekker werd 
de diepte ingestuurd, omspeel-
de de keeper en scoorde. Ruud 
van Ochten werd gewisseld voor 
Sven van Bohemen. Laatst ge-
noemde kopte een voorzet kei-
hard naast. Joseph Obeng werd 
nog vervangen door Wouter Ha-
mann. In de laatste minuut werd 
Spreeuw nog neergelegd. De pe-
nalty werd gemist door aanvoer-
der van ’t Sant. Ook VEW-2 blijft 
het goed doen. Zaterdag werd 

voor de derde keer op rij gelijk 
gespeeld. Dit gebeurde nu bij 
Overbos uit Hoofddorp.

Het programma voor
zaterdag 19 december:
VEW-1- AMVJ-1     14.30 uur- 
restant(53 minuten) van de ge-
staakte wedstrijd.
VVC-5- VEW-4        14.30 uur
RCH-vet- VEW-vet   14.30 uur
K’land-c- VEW-c  09.45 uur
DSS-d- VEW-d   11.45 uur
VEW-f- Hoofdd.-f    09.30 uur
Dit is het laatste programma voor 
de winterstop.

Vrijdag 12 december was de 4de 
ronde van het klaverjas kampi-
oenschap. Er waren dit keer zeer 
hoge scores:
1. Arjan Klaver       5480 punten
2. Art van Egmond 5357 punten
3. Adrie Koene       5317 punten
De poedelprijs was voor Corry  
v.d. Mije met 3080 punten.
De 5de ronde wordt gespeeld 
op 8 januari 2010, clubhuis VEW. 
Aanvang 20.00 uur.
Woensdag 30 december is er 
weer het jaarlijkse Oliebollen- 
toernooi. Van 16.00 tot 19.00 uur 
in de Groenendaalsporthal wordt 
er door de VEW-jeugd gevoet-
bald. Het juiste schema wordt 
nog bekend gemaakt.

kunnen loeien, je altijd een ijze-
ren voorraad in huis moet heb-
ben, snel boodschappen doen 
is er niet bij, maar  je altijd kan 
beschikken over een ijzerster-
ke smoes: “de brug was open”. 
Henny van Son en Arthur van 
Dijk maakten samen met Paula 
Homrighausen-Vrugt  een gro-
te doos open waaruit een boek-
je kwam. Een boekje dat door 
Paula was geredigeerd en gaat 
over: De eigenzinnige geschie-
denis van het dorp Cruquius, vol 
grappige wetenswaardigheden, 
met een groot gevoel van saam-
horigheid.  Een handleiding voor 
iedere nieuwe bewoner van de 
Cruquius.

Bij de gezellige kennismakings-
borrel bleken er opvallend  veel 
Heemstedenaren een nieuwe en 
vooral betaalbare stek gevonden 
te hebben in Spaernhove. 
Ton van den Brink

Henny van Son met wethouder Arthur van Dijk.

Auto geraakt...
Regio - Op dinsdag 8 de-
cember omstreeks 17.00 uur 
heb ik bij het inparkeren een 
grijs-metallic auto geraakt bij 
de Gamma in Cruquius. Mijn 
‘slechte ik’ kwam door de 
schrik eerst naar boven en ik 
heb mijn auto elders gepar-
keerd.
In de winkel kwam gelukkig 
mijn ‘goede ik’ naar boven en 
wilde ik een papiertje onder 
de ruitenwisser doen. Helaas 
de auto was reeds weg.

Mocht de eigenaar van de be-
schadigde auto dit lezen dan 
kunnen we het alsnog regelen. 
Via de Heemsteder kunt u mijn 
telefoonnummer of emailadres 
krijgen. Alvast mijn excuses.
Lindy

INGEZONDEN

Oriëntaalse buikdanscursus 
voor vrouwen
Heemstede - Buikdans of 
Raks Sharki is één van de oud-
ste dansvormen en stamt uit het 
Midden-Oosten. De dans werd 
o.a. gebruikt tijdens vruchtbaar-
heidsrituelen. Deze sensuele en 
krachtige dans is goed voor je 
conditie en geeft energie. De 
dans is beïnvloed door westerse 
dansstijlen (van ballet en Holly-
wood-musicals tot MTV en Sha-
kira). Het maakt je lichaam soe-
peler en is vooral leuk om te 
doen. Je krijgt een mooiere li-
chaamshouding en een verbe-
terd evenwicht. Behalve training 
van het lichaam op het fysieke 
vlak (spieren, hart en longen) is 
buikdansen ook heel waarde-
vol voor de innerlijke organen 
en voor emotioneel en spiritu-
eel geluk. De schuddende be-

wegingen zijn een prima ver-
vanging van massage-appara-
tuur die gebruikt wordt om on-
derhuids vet kwijt te raken. Het 
verbetert de bloedcirculatie in 
de organen binnen de heup en 
het stimuleert de spijsvertering. 
Doe makkelijk zittende kleding 
aan en een heupsjaal. We dan-
sen op blote voeten of sokken 
of ballet/dansschoenen. Dans-
ervaring is niet nodig. De cursus 
Orientaalse Buikdans bestaat 
uit 12 lessen die worden gege-
ven door docente Julia Went. 
De 12 lessen zijn op donderdag 
van 20.30-21.45 uur vanaf 7 ja-
nuari in de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede. Aanmelden kan van 
maandag t/m vrijdag van 9.00-
12.00 uur of telefonisch± 023-
548 38 28 kies 1.



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

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

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

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

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

ten service van de gemeente. Word 

abonnee via www.heemstede.nl 

en ontvang periodiek een e-mail-

bericht met nieuws op maat van 

de gemeente.

HeemstedeMail

• Spelregels tijdens de jaarwisseling

•  Kapvergunning

• Werk aan de weg

• Uw OV-taxi tijdens de feestdagen

• Terugblikken en vooruitkijken

• Huisnummering

• Inloopspreekuur teamchef Politie

•   Nieuwe Algemene plaatselijke 

verordening

In deze HeemstedeNieuws:

Begrotingskrant huis aan huis verspreid

Nieuwe brug wordt 
‘Zwaaihavenbrug’

Deze week wordt de begrotingskrant 

van de gemeente huis aan huis 

verspreid in Heemstede. 

In de begrotingskrant leest u hoe 

Heemstede er fi nancieel voor staat, 

wat het gemeentebestuur volgend 

jaar wil bereiken en welke inves-

teringen daarvoor nodig zijn. 

Daarnaast blikken burgemeester 

en wethouders ook terug op de 

collegeperiode 2006-2010. 

Digitale krant en filmpjes
Naast de papieren versie van de 

begrotingskrant, kunt u op internet 

ook een digitale versie inzien. 

Ook staan er op de gemeentelijke 

website vier korte fi lmpjes. Hierin 

vertellen de collegeleden over de 

plannen en resultaten. 

U kunt de digitale begrotingskrant 

en de fi lmpjes bekijken op de 

gemeentelijke website: 

www.heemstede.nl.

De nieuwe brug in de Van den Eijndekade gaat ‘Zwaaihavenbrug’ 

heten. Op dinsdag 8 december maakte wethouder Pieter van de 

Stadt de naam bekend tijdens de feestelijke start van de aanleg 

van de brug. De naam ‘Zwaaihavenbrug’ werd twee keer genoemd 

onder de inzendingen: door mevrouw Ingrid van Vessum en door de 

heer en mevrouw Jac en Hanny van Steen. De winnaars hebben 

een etentje bij een Heemsteeds restaurant naar keuze gewonnen. 

De naam Zwaaihavenbrug verwijst naar het verleden van de haven. 

Op de plaats waar de nieuwe brug komt, was vroeger de 

‘zwaai-haven’ waar schepen die lading kwamen lossen bij de 

gasfabriek keerden of ‘een zwaai’ maakten.

Kunstijsbaan op 
de Binnenweg
Midden in de winkelstraat de ijzers onder-

binden? Het kan van zondag 20 december 

tot en met woensdag 30 december. 

In die periode is dagelijks van 10.00 tot 

18.00 uur een kunstijsbaantje geopend 

op het brede deel van de Binnenweg 

(tegenover de Hema). Je kunt schaatsen 

huren bij de schaatsbaan, maar natuurlijk 

kun je ook je eigen schaatsen meenemen. 

Opening
Op zondag 20 december om 12.00 uur 

wordt de kunstijsbaan feestelijk geopend 

door de wethouders Christa Kuiper en 

Sjaak Struijf. De ijsbaan wordt mede 

mogelijk gemaakt door winkelcentrum 

Heemstede, de gemeente Heemstede 

en diverse sponsors.

BEGROTINGSKRANT 

HEEMSTEDE

INFORMATIE OVER DE BEGROTING VOOR 2010 VAN DE GEMEENTE HEEMSTEDE

Op de foto wethouder Pieter van de Stadt te midden van 
de prijswinnaars: links de heer en mevrouw Van Steen, 

rechts de heer en mevrouw Van Vessum.

Feest!
4 januari vanaf 19.30 uur in het raadhuis

De gemeente viert het nieuwe jaar graag samen met ú! 

Graag nodigen we alle inwoners van Heemstede uit voor 

een nieuwjaarsfeest op maandag 4 januari vanaf 19.30 

uur. Het feest vindt plaats in de Burgerzaal en de publieks-

hal van het raadhuis, waar de band Primavera u midden in 

de winter in een zonnige Latijns-Amerikaanse sfeer 

brengt! Voor een hapje en een drankje wordt uiteraard 

gezorgd. Dé gelegenheid om uw nieuwjaarswensen uit te 

wisselen en om in een feestelijke sfeer nieuwe contacten 

te leggen. U bent van harte welkom; tot maandag 4 januari 

vanaf 19.30 uur!
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Vuur op openbare weg tijdens jaarwisseling niet toegestaan
Met het oog op de openbare orde en veiligheid is er ook tijdens de jaarwisseling geen vuur 

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

oliedrums, vuurkorven en alle andere vormen van open vuur voor heel Heemstede. 

De veiligheidsrisico’s zijn te groot. 

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

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

er materialen verzameld worden die gebruikt kunnen worden voor verbranding. 

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

worden voor een vuur, dan verzoeken wij u contact op te nemen met de politie (0900-8844) of met 

de gemeente, bureau handhaving, tel (023) 548 56 30. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact 

opnemen met de gemeente, de heer D. Nieuweboer, adviseur Openbare Orde en Veiligheid, tel. 

(023) 548 57 45.

Containers met bouwafval die niet afsluitbaar zijn en mobiele toilet-
units dienen voor kerst van de openbare weg verwijderd te zijn
Met het oog op de veiligheid dienen alle niet afsluitbare containers met bouwafval en mobiele 

toiletunits, op of aan de openbare weg, voor 25 december 2009 verwijderd te worden. Dit verbod 

geldt tot 2 januari 2010. Containers en mobiele toiletunits die niet verwijderd zijn kunnen door de 

gemeente verwijderd worden. De kosten hiervan worden verhaald op de eigenaar. 

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

jaar af te sluiten of af te dekken. Daarnaast is het verstandig om alle vuilnis en losse brandbare 

materialen en voorwerpen op het eigen erf weg te nemen. 

Wat mag?
-  legaal vuurwerk (met Nederlandse gebruiks-

aanwijzing) kopen op 29, 30 en 
31 december 2009 

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

Wat moet?
-  het afval veroorzaakt door het afsteken 

van het vuurwerk opruimen

Veiligheidstips
-  bewaar vuurwerk op een veilige, droge plek 
-  draag geen kleding van kunststof; 

het brandt snel en smelt vast op je huid 

- stop vuurwerk nooit in je zakken 

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

-  lees voor het afsteken de gebruiksaanwij-
zing 

-  gebruik een aansteeklont en een veilig-
heidsbril

-  zet vuurpijlen in een fl es die stevig rechtop 

staat en voor 1/3 is gevuld met los zand 

-  ga na het aansteken direct zes fl inke stap-
pen naar achteren 

- laat vochtig en oud vuurwerk liggen 

- steek weigeraars niet opnieuw af 

In het raadhuis is de ‘burgerschapskalender 2010’ gratis verkrijgbaar (zolang de voorraad 

strekt). De kalender geeft in 52 korte teksten en foto’s stof tot nadenken over verantwoorde-

lijk burgerschap. Bij ‘verantwoordelijk burgerschap’ gaat het om de ongeschreven regels en 

opvattingen waarmee we met elkaar de samenleving maken. Het zijn de regels die zijn 

ontstaan uit een behoefte om op een prettige manier met elkaar te leven. Maar wat houdt dit 

concreet in? Wat kun je doen en laten als verantwoordelijk burger? En wat is de rol van de 

overheid zelf? Hierover heeft het kabinet in het land discussiebijeenkomsten georganiseerd. 

De 52 thema’s van de kalender vormen een weerslag van die discussie en laten soms 

letterlijk zien wat mensen over dit onderwerp hebben gezegd.  

Burgerschapskalender

Ook tijdens kerst en oud & nieuw brengt de 

OV-Taxi u graag waar u wilt zijn. Houd, om 

teleurstelling te voorkomen op deze drukke 

dagen, rekening met het volgende.

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

boeken! Uw ritten voor beide kerstdagen kunt 

u bestellen tot uiterlijk dinsdag 22 december 

18.00 uur. Door de grote drukte kan het voor-

komen dat er geen rit beschikbaar is op het 

tijdstip dat u wenst. De OV-Taxi zoekt dan in 

overleg met u naar een ander tijdstip.

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 2010 kunt u vanaf 

08.00 uur de OV-Taxi weer gebruiken.

Contact
Voor al uw vragen kunt u terecht bij de 

telefonistes van de OV-Taxi: 

Telefoon 0900-8878

Uw OV-Taxi tijdens de feestdagen

Er is een kapvergunning verleend voor:

Het kappen van 2 esdoorns op het talud van 

de spoorbaan ten noorden van station 

Heemstede-Aerdenhout, kadastraal bekend 

gemeente Heemstede sectie B. 09675. De 

bomen moeten worden gekapt in verband met 

uitbreiding van de fi etsenstalling. Door het 

plaatsen van een damwand worden de bomen 

instabiel en onveilig. 

Aan deze kapvergunning is op basis van 

artikel 4.3.5 van de APV het volgende 

bijzondere vergunningsvoorschrift verbonden:

-  De vergunning is pas van kracht met ingang 

van de dag na de dag waarop de bezwaar-

termijn afl oopt. Indien gedurende de 

bezwaartermijn een verzoek om voorlopige 

voorziening is gedaan, wordt de vergunning 

niet van kracht voordat op dat verzoek is 

beslist.

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen 

vanaf 16 december 2009 zes weken ter inzage 

in de hal van het raadhuis aan het 

Raadhuisplein 1. U kunt tegen dit besluit 

bezwaar maken.

Kapvergunning

Spelregels tijdens 
de jaarwisseling

Kopen en afsteken van vuurwerk

Volgende week ontvangt u als inwoner van 

Heemstede de nieuwe afvalkalender voor 

2010. Net als in voorgaande jaren ontvangen 

gebruikers van grijze rolemmers een nieuwe 

sticker bij deze afvalkalender. Het is de 

bedoeling dat u deze sticker direct plakt op het 

deksel van de grijze rolemmer. In 2010 moeten 

de grote rolemmers met een inhoud van 240 

liter voorzien zijn van een lichtblauwe sticker. 

De kleine rolemmer heeft een oranje sticker 

nodig. De stickers met barcode vormen een 

controlemiddel dat onder andere informatie 

geeft over het adres waartoe de rolemmer 

behoort en of de afvalstoffenheffing is betaald.

In januari 2010 worden de aangeboden grijze 

rolemmers die nog geen juiste sticker hebben, 

voorzien van een geel waarschuwingslabel. 

Op dit label staat het verzoek om de sticker 

alsnog aan te brengen. Vanaf 1 februari 2010 

worden alleen nog grijze rolemmers geleegd 

die voorzien zijn van een juiste sticker. 

Heeft u nog vragen over het gebruik van de 

sticker, de grijze rolemmer of de afval-

kalender? 

Neem dan contact op met de afdeling 

Publieksinformatie van De Meerlanden via 

telefoonnummer (0297) 38 17 17.

Voorzie uw grijze rolemmer 
tijdig van de juiste sticker!

Rond feestdagen 

Gewijzigde openingstijden 
gemeente en Loket Heemstede
In verband met de feestdagen zijn de openingstijden van de gemeentelijke diensten 

en het Loket Heemstede op de volgende dagen aangepast:

-   de publieksafdelingen zijn op donderdag 24 december en 

donderdag 31 december vanaf 15.00 uur gesloten. 

-  op vrijdag 25 december en vrijdag 1 januari zijn alle 

gemeentelijke afdelingen gesloten. 

Op maandag 4 januari zijn de 

gemeentelijke afdelingen 

vanaf 10.00 uur voor 

het publiek geopend. 
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Op donderdag 5 november stelde de 
gemeenteraad, met enkele wijzigingen, de 
begroting voor 2010 vast. In de 
begroting staat waaraan het komend jaar 
het beschikbare geld wordt uitgegeven. 
Het is de laatste begroting van het huidige 
college van burgemeester en wethouders 
(B&W). In maart kiest u immers een nieuwe 
gemeenteraad en komt er ook een nieuw 
college. In HeemstedeNieuws gaan de 
collegeleden in op de verschillende onder-
delen van de begroting. Daarbij blikken ze 
ook terug op de collegeperiode 2006-2010.
Deze week: Christa Kuiper over de 
fi nanciën. 

‘Lage woonlasten, goede 
voorzieningen en belangrijke 
investeringen’
Net zoals alle andere gemeenten moet ook 

de gemeente Heemstede rekening houden 

met de gevolgen van de kredietcrisis. 

Ondanks een korting op het gemeentefonds 

is het OZB-tarief niet gestegen en wordt er 

in 2010 niet bezuinigd op voorzieningen. 

De geplande investering in de Herenweg 

gaat gewoon door, aldus wethouder Christa 

Kuiper (CDA).

Financiën
“Natuurlijk zitten we vanwege de kredietcrisis 

in een lastiger parket dan in voorgaande 

jaren. Het kabinet heeft een beroep gedaan 

op de gemeenten om de stijging van de 

woonlasten te beperken en investeringen 

niet uit te stellen. Wij hebben hieraan gevolg 

gegeven. Zo houden we de woonlasten laag, 

het voorzieningenniveau in stand en gaan 

investeringen in de infrastructuur gewoon 

door”, aldus Christa Kuiper. “Dankzij een 

behoudend fi nancieel beleid in het 

verleden zijn de afgelopen jaren reserves 

opgebouwd. Het is dus ook dit jaar weer 

gelukt om de begroting sluitend te krijgen.” 

Christa Kuiper 

Begrotingskrant
Deze week wordt huis aan huis in 

Heemstede de begrotingskrant verspreid. 

‘Hierin kunnen inwoners onder meer zien 

welke inkomsten de gemeente heeft, waar-

aan we het geld uitgeven en wat inwoners 

daaraan meebetalen.’ De begrotingskrant 

is ook via de gemeentelijke website 

www.heemstede.nl in te zien. Bovendien 

vertellen burgemeester en wethouders in 

korte fi lmpjes over de plannen en 

resultaten.

Volgende week: wethouder Sjaak Struijf 

over investeren in het milieu

Aanvragen bouwvergunning
2009.108 het uitbreiden van een woonhuis  - Koediefslaan 39

2009.265 het wijzigen van een gevel  - Kees van Lentsingel 7

Aanvraag sloopvergunning
2009.936 het slopen van een schuur en garage - Voorweg 67

De bovenstaande aanvragen liggen vanaf 17 december 2009 op maandag tot en met 

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

afdeling Bouw- en Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). 

Verleende reguliere bouwvergunning 2e fase 
(verzonden 8 december 2009)
2008.108 het bouwen van een bedrijfspand - Herenweg 57 + 59

 met bedrijfswoning

Verleende lichte bouwvergunning (verzonden 10 december 2009)
2009.260 het plaatsen van een dakkapel  - Laan van Rozenburg 36

 op het voordakvlak

Verleende sloopvergunning (verzonden 10 december 2009)
2009.263 het verwijderen van asbest  - Molenlaan 12

Verleende reguliere bouwvergunningen (verzonden 11 december 2009)
2009.246 het vergroten van een rijwielstalling - Zandvoortselaan 153

2009.252 het uitbreiden van een winkel  - Jan van Goyenstraat 7

 met een opslagruimte

De bovenstaande vergunningen liggen vanaf 17 december 2009 op maandag tot en 

met donderdag van 08.30 - 17.00 uur  en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur ter inzage 

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

hiertegen bezwaar maken. Zie kader.

Bouwplannen

     

Vrijheidsdreef
Vanaf vrijdag 4 december 2009 geldt op de Vrijheidsdreef een inrijverbod voor vrachtwagens. 

Deze maatregel is ingesteld in verband met herstelwerkzaamheden aan de Vrijheidsbrug.

Burgemeester Van Rappardlaan/Wandelbos Groenendaal
Op vrijdag 18 december tussen 17.00 en 23.00 uur is de Burgemeester Van Rappardlaan 

afgesloten voor doorgaand verkeer vanwege de viering van het Midwinterfeest bij kinder-

boerderij ’t Molentje. 

Brabantlaan, tussen Provinciënlaan en Gelderlandlaan
Tot half december 2009 is het gedeelte van de Brabantlaan tussen Provinciënlaan en 

Gelderlandlaan afgesloten voor alle verkeer. De afsluiting wordt met borden aangegeven. 

Het werk bestaat uit het vervangen van bestrating en riolering, de aanleg van drainage en het 

vervangen of verplanten van laanbomen. 

Aanleg brug Van den Eijndekade
Tot ongeveer mei 2010 geldt op de Van den Eijndekade eenrichtingsverkeer in verband met 

de aanleg van een brug. Autoverkeer kan alleen vanaf de Heemsteedse Dreef de Van den 

Eijndekade inrijden. Voor vrachtwagens geldt een inrijverbod. Voetgangers en fi etsers 

kunnen gewoon in twee richtingen van de weg gebruikmaken.

Werk aan de weg   

Er is een verzoek binnengekomen om van 

het kinderdagverblijf op de Cloosterweg 5, 

7 en 9 een winkel met bedrijfswoning te 

maken. Aan de winkel met bedrijfswoning 

wordt het huisnummer Cloosterweg 7 

gegeven.

Het college van burgemeester en wet-

houders heeft daarom op 8 december 2009 

besloten tot intrekking en vaststelling van 

de volgende huisnummers:

Intrekking huisnummers: Cloosterweg 5, 7 

en 9

Vaststelling huisnummer: Cloosterweg 7

Het college van burgemeester en wet-

houders heeft op 4 december 2009 

besloten tot vaststelling van de volgende 

huisnummers aan de nieuwbouw van twee 

woonhuizen:

Duin en Vaart 2A

Duin en Vaart 2B

Belanghebbenden kunnen hiertegen 

bezwaar maken binnen 6 weken na 

deze publicatie.

Huisnummering

Verhuizing doorgeven?
www.heemstede.nl

Terugblikken en vooruitkijken
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Bezwaar maken of uw mening/zienswijze kenbaar maken 

Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen een door de gemeente genomen besluit door binnen
zes weken na de verzenddatum, een gemotiveerd bezwaarschrift te richten aan het college van burge-
meester en wethouders, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Een bezwaar moet zijn ondertekend en zijn 
voorzien van naam en adres, datum, een duidelijke verwijzing naar het besluit en de reden van bezwaar.
Over onderwerpen waarover nog geen beslissing is genomen kunt u in die gevallen waar dit is aan-
gegeven uw zienswijze kenbaar maken. 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 
de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd aan: Rechtbank Haarlem, sector bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een beroepschrift moet zijn ondertekend en zijn voorzien van naam en 
adres, datum, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt en de reden van beroep. 
Bij het beroepschrift moet zo mogelijk een afschrift van het besluit waarop het geschil betrekking heeft, 
worden overlegd.
 
Ter inzage
Stukken liggen gedurende openingstijden ter inzage in de het raadhuis, Raadhuisplein 1. De stukken 
zijn tevens in te zien in de gemeentelijke openbare bibliotheek (Julianaplein 1). 

Kandidaatstelling

1.   Op dinsdag 19 januari 2010 zal de 

kandidaatstelling voor de verkiezing van 

de leden van de raad van de gemeente 

Heemstede plaatshebben.

2.   Op die dag kunnen bij de afdeling 

Publiekszaken aan het adres 

Raadhuisplein 1, bij het daar gevestigde 

hoofdstembureau van 09.00 tot 15.00 uur 

lijsten van kandidaten worden ingeleverd.

3.   De onderstaande formulieren zijn tot en 

met de dag van de kandidaatstelling bij 

het raadhuis kosteloos voor de kiezers 

verkrijgbaar:

 -   de lijsten van kandidaten (model H 1)

 -  de verklaringen van instemming van de 

kandidaten met hun kandidaatstelling 

(model H 9) 

 -  de machtigingen tot het plaatsen van 

de aanduiding van de politieke groepe-

ring boven een kandidatenlijst (model 

H 3-1) 

 -  machtiging tot het plaatsen van een 

aanduiding, gevormd door samenvoe-

ging van de aanduidingen van politieke 

groeperingen of afkortingen daarvan, 

boven een kandidatenlijst. (model H 

3-2)  

 -  de verklaringen van ondersteuning van 

een kandidatenlijst (model H 4) 

 -  de verklaringen betreffende het 

verbinden van de kandidatenlijsten 

tot een lijstencombinatie (model I 10) 

4.   Voor de kandidaatstelling moet een 

waarborgsom van 225 euro worden 

betaald door overmaking van dit bedrag 

op rekeningnummer BNG 2850.03.461 

ten name van de gemeente Heemstede, 

tenzij bij de laatstgehouden verkiezing 

van de leden van de raad van de 

gemeente een of meer zetels aan de 

politieke groepering is/zijn toegekend.

Voor nadere informatie over de wettelijke 

voorschriften voor de inlevering van 

kandidatenlijsten kunt u contact opnemen 

met de Afdeling Publiekszaken, 

Raadhuisplein 1, tel. (023) 548 56 47.

Bij besluit van 5 november 2009 heeft de gemeenteraad de Algemene plaatselijke verordening 

(APV) vastgesteld. De nieuwe APV treedt op 1 januari 2010 in werking. Per die datum vervalt 

de Algemene plaatselijke verordening zoals vastgesteld bij raadsbesluit van 3 november 2005, 

nr. 59 en gewijzigd bij raadsbesluit van 27 september 2007, nr. 30. 

De APV en het bijbehorende raadsbesluit - met daarin de belangrijkste wijzigingen - ligt 

voor eenieder kosteloos ter inzage op het gemeentehuis. De APV en het raadsbesluit zijn 

ook digitaal te raadplegen op www.heemstede.nl onder “Bestuurlijke Informatie (RIS)”. 

Gemeenteraadsverkiezingen 2010

Nieuwe Algemene plaatselijke verordening

Op grond van artikel 5.1.5., eerste lid van de 

Algemene plaatselijke verordening 

is het verboden een kampeerwagen, 

caravan, magazijnwagen, aanhangwagen, 

keetwagen, woonwagen of ander dergelijk 

voertuig dat voor de recreatie, of anderszins uit-

sluitend of mede voor andere dan verkeers-

doeleinden wordt gebezigd, langer dan drie 

achtereenvolgende dagen op de weg te plaat-

sen of te hebben. 

Door Bureau Handhaving is geconstateerd dat 

er reeds geruime tijd een vouwwagen, merk 
Scout, staat geparkeerd op een 
parkeerplaats in de Wasserij Annalaan 
tegenover perceel 104.
Burgemeester en wethouders zijn voor-

nemens om deze met toepassing van 

bestuursdwang te verwijderen.

De eigenaar van de vouwwagen krijgt tot 30 
december 2009 de tijd om de vouwwagen van 

de openbare weg te verwijderen. 

Is op genoemde datum de vouwwagen niet van 

de weg verwijderd, dan zal het college van 

burgemeester en wethouders de vouwwagen 

door middel van bestuursdwang laten 

verwijderen. De vouwwagen wordt dan voor 

een periode van 13 weken opgeslagen. Tegen 

betaling van de kosten kan de eigenaar het 

voertuig binnen deze periode weer terug 

krijgen. Indien de vouwwagen niet binnen de 

genoemde periode van 13 weken wordt 

opgehaald zal de vouwwagen openbaar 

worden verkocht of vernietigd.

Voor informatie kan contact worden 

opgenomen met de gemeentelijk opsporings-

ambtenaren van bureau Handhaving, 

telefoon (023) 548 56 32.

Vouwwagen Wasserij Annalaan 
tegenover perceel 104

In navolging van burgemeester Heeremans van Heemstede zal de heer A.C.M. Sarneel, 

de teamchef van basisteam Duinrand van de politie met ingang van het nieuwe jaar 

een inloopspreekuur houden. Elke derde woensdag van de maand kunt u tussen 15.00 

en 17.00 uur bij de heer Sarneel terecht op de Kerklaan nr. 61 in Heemstede. U meldt 

zich dan bij de balie van het politiebureau.

Inloopspreekuur teamchef Politie

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 invult houden wij u op de hoogte van de afhandeling. 

Indien u geen toegang heeft tot het internet, kunt u tijdens openingstijden ook het meld-

nummer van de gemeente bellen: (023)  548 57 62. Buiten deze tijden en in het weekeinde 

vindt doorschakeling plaats naar een telefoonbeantwoorder.

Meldpunt overlast


