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Heemstede – Naast ‘gedoe’ op de wegen, fiets- en wandelpa-
den levert de sneeuw toch altijd weer mooie sfeerbeelden op. 
De redactie ontving diverse foto’s. Sommige daarvan zijn ware 
‘kerstkaarten’. Schilderijen zelfs! Zoals deze, gemaakt door Bart 
Jonker. Bart verzorgt alweer enige tijd de dichtrubriek ‘Dichtstor-
ten’ voor de Heemsteder. Ook maakt hij goede foto’s. Met eigen 
werk (gedichten en foto’s) heeft de Heemstedenaar al geëxpo-
seerd in de Fablo Tennishal te Overveen en nu in de bibliotheek 
Heemstede. Zijn expositie ‘Overwegen, overbruggen, overzien’ 

poëzie getroffen in foto’s is nog tot en met eind dit jaar te bekij-
ken. Voor de Heemsteder van deze week ‘dook’ Bart in de nala-
tenschap van Johan Brouwer. De dorpsdichter van Heemstede 
schreef talloze gedichtjes die bij menig lezer voor een krul om de 
mondhoeken zorgde.
Bart heeft voor deze kersttijd de mooiste bijeen gebracht en 
maakte er zelf sfeerfoto’s bij.
Elders in deze krant nog meer winterse beelden van Heemstede 
en Bennebroek. Gefotografeerd door lezers.

3 Februari 2011 jaar heropening 
Zusters Bosbeek zijn gelukkig ‘thuis’ met kerst!

Toekomstbestendig
Het Landgoed Bosbeek is een 
bijzondere plek waar de zusters 
zich thuis voelen. Maar de ap-
partementen die zij bewoonden 

pasten niet meer in deze tijd. 
Hoog tijd dus om ze toekomst-
bestendig te maken, maar dat 
kon alleen als de locatie leeg 
was.

Heemstede - De renovatie van het klooster op landgoed Bos-
beek is klaar! Dat betekent dat alle bewoners – de Zusters en 
de leken - van het klooster met kerst weer thuis zijn op Bos-
beek en samen kerst kunnen vieren op hun eigen plek. De 
laatste bewoners zijn op 15 december verhuisd. De renovatie 
is precies volgens planning gegaan. Voor de bewoners is hier-
mee een enerverend jaar voorbij. Zij zijn dit jaar twee keer ver-
huisd; één keer naar hun tijdelijke huisvesting en nu weer te-
rug naar Bosbeek. Op 3 februari 2011 wordt de opening fees-
telijk gevierd met alle bewoners, medewerkers, bestuurders 
en extern geïnteresseerden.
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ALTIJD GOEDE VERDIENSTE!

van de vorige eeuw is het com-
plex uitgegroeid tot een kloos-
ter met een verpleeg- en verzor-
gingshuis. In 1997 is een groot 
deel van het gebouwencomplex 
verkocht aan Sint Jacob. Bos-
beek is één van de totaal acht 
zorgcentra en verpleeghuizen 
van ouderenzorgorganisatie Sint 
Jacob in de regio.

Na een verhuizing naar een tij-
delijk onderkomen is er hard ge-
werkt; de klimaatinstallaties zijn 
gemoderniseerd, de ingangen 
zijn breder gemaakt, de badka-
mers zijn groter en beter toe-
gankelijk en er is een nieuwe 
lift waar een bed in past. De be-
woners hebben op 9 november 
al een rondleiding gehad in het 
gebouw om het resultaat te be-
wonderen. Hun reacties waren 
positief.

Onderling overleg
De tijdelijke uithuizing en de 
verhuizing weer terug naar Bos-

beek, was natuurlijk een he-
le onderneming. Daarom heeft 
Sint Jacob iedere stap in nauw 
overleg met de bewoners geno-
men. Sint Jacob is de bewoners 
erg dankbaar voor hun flexibi-
liteit en medewerking. Zonder 
hun positieve houding was de 
verbouwing nooit zo mooi op tijd 
afgerond. 

Samenwerking Congregatie
en Sint Jacob
Het landgoed Bosbeek is sinds 
1950 in het bezit van de Congre-
gatie der Zusters van ‘De Voor-
zienigheid’. In de tweede helft 

Anton Pieck landschap



pagina 2 de Heemsteder - 22 december 2010

Verschijnt woensdag

EDITIE 5:
HEEmsTEDE
BEnnEBroEk
HaarlEm-ZuID

Informatie 
advertentie-tarieven:
Tel. 0297-368671
mobiel 0650-284402

aanleveren van advertentie
aanlever@heemsteder.nl

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

aanleveren van kopij
redactie@heemsteder.nl

Correspondenten:
Ton van den Brink
Mirjam Goossens
Eric van Westerloo

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

Druk:
Boesenkool Krantendruk B.V.
Castricummerwerf 39-41
1901 RV Castricum
Tel. 0251-656750
Fax 0251-650741
E-mail info@boesenkool.nl

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

uitgave van:
De Heemsteder Uitgevers B.V.
Heemstede

EDITIE 5
oPlaag 17.575

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
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Ruitentrui? Golfstick? Nee, Picasso!
Florian van Rooij exposeert in Burgerzaal
Heemstede – In de derde klas 
middelbare school wist hij al ze-
ker dat hij wilde gaan schilde-
ren. Op de Rietveldacademie 
studeerde hij vlot af, net als ooit 
zijn moeder, Christine van der 
Velden, bij veel Heemstedenaren 
bekend als docente edelsmeden 
bij Casca. Al een jaar na zijn af-
studeren, 1999,  kocht de ge-
meente Heemstede een werk en 
exposeerde hij in het Oude Slot. 
Galerie Rob de Vries in Haarlem 
ontdekte zijn werk. In november 
2000 deed Florian al mee aan 
de groepstentoonstelling in de 
KunstRai Amsterdam en in de 
galerie in Haarlem.
Diverse exposities volgden in 
Rotterdam, Bloemendaal, Heem-
stede met de deelname aan de 
Belvedère tentoonstelling en in 
Kasteel Rhoon. 
Vrijdag jl. opende wethouder Jur 
Botter zijn expositie in het Raad-

huis van Heemstede  met een 
kort interview met Florian. Enige 
uitleg om zijn werken te begrij-
pen is namelijk wel nodig. Zijn 
werk is overwegend abstract. 
Maar meestal blijkt de aanlei-
ding voor een werk heel con-
creet zoals de zijkant van een 
kinderledikant dat in meerde-
re werken terugkomt, maar ge-
woon in zijn atelier stond om 
gespoten te worden. Geïnteres-
seerde bezoekers dachten eer-
der aan een golfstick. Botter 
stond stil bij een aantal ‘argyle’ 
ruiten die hem deed denken 
aan truien die erg gewild zijn bij 
sommige inwoners van Heem-
stede, maar hier was Picasso zijn 
voorbeeld. Veel thema`s komen 
in verschillende vormen weer 
terug. Bijzonder is het schilde-
rij met een klassieke zuil en een 
ogenschijnlijk vormeloze oran-
je vlek met een klein ovaal. De 

Wethouder Jur Botter in gesprek met Florian de Rooij.

vlek is een wolk waarachter een 
Maria schuilt met nog zichtbaar 
haar aureool.   Kunstenaars die 
bij de opening aanwezig waren, 
konden zijn kleurgebruik zeer 
bewonderen. Veel okers, brui-
nen en wit, maar ook frisse kleu-
ren die zo kenmerkend zijn door 
het gebruik van eitempera, een 
verfsoort die Florian zelf moet 
aanmaken en mengen, wat al 
een intensief werkje is. De flu-
welen glans is zijn trots. Onbe-
vangen genieten van zijn wer-
ken en filosoferen over wat Flo-
rian bezig hield toen hij bezig 
was met zijn werk is een eerste 
stap om te kunnen genieten van 
abstracte kunst en de grafieken 
van Florian De Rooij.

Te zien tijdens kantooruren in de 
Burgerzaal van het Raadhuis tot 
29 januari 2011.
Ton van den Brink

Burgerlijke 
Stand

Heemstede 
(v.a. 5 t/m 12 oktober 2010)

Huwelijken:
E. Reussien & P.L. Mazee

Geboorte:
Jens F.C. Koelman, zoon van 
T. Koelman en N. de Jong

Heemstede - Al sinds 2004 
wordt de Kerstsamen-
zang bij de dorpspomp in 
Heemstede centrum geor-
ganiseerd. Altijd op Kerst-
avond. Ook dit jaar, vrij-
dag 24 december, vindt 
deze traditie plaats. De 
Teisterband onder leiding 
van Bert Steinmann speelt 
bekende kerstliedjes op 
klarinet, saxofoon, trom-
pet, trombone, tuba, sou-
safoon en slagwerk.
Het evenement is een 
samenwerking van Ge-
meente Heemstede en 
Chocolaterie Van Dam 
die heerlijke glühwein en 
warme chocolademelk 
schenkt. Er zullen tekst-
boekjes worden uitgereikt, 
zodat eenieder kan mee-
zingen.
Locatie: Raadhuisstraat ter 
hoogte van, Chocolaterie 
Van Dam. Tijd: 24 decem-
ber 2010, 23.59 precies, en 
(garandeerd) sneeuw.

Verkeerscontrole 
Francklaan
Heemstede – Aan de Cesar 
Francklaan is woensdagavond 
15 december tussen 19.00 en 
21.30 uur een algemene ver-
keerscontrole gehouden. In to-
taal werden 7 bekeuringen uit-
geschreven, onder meer voor 
het niet dragen van een gordel, 
te hard rijden en het rijden met 
een ingevorderd rijbewijs.

Kerstsamenzang 24 decemberKerstsamenzang 24 december
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Zelf maken: gouden en zilveren sieraden

André en Meta.

“Art Clay Silver is een uit Japan 
afkomstig materiaal waarmee je 
eenvoudig zuiver zilveren siera-
den kunt maken”, zegt Meta Ger-
ritsen, die gecertifi ceerd instruc-
trice is. “Het bestaat uit kleine 
zilverdeeltjes die je samenvoegt 
met een bindmiddel en met wa-
ter. Er ontstaat een substan-
tie dat veel wegheeft van klei en 
dus heel kneedbaar is. Aan het 
eind van dag wordt het gemaak-
te ontwerp verhit en komt er een 
prachtig zilveren sieraad te voor-
schijn. Het voordeel van Art Clay 
Silver is dat je niet gedwongen 
bent een ingewikkelde opleiding 
tot zilversmid te volgen, maar dat 
iedere creatieve hobbyist ermee 
kan werken. En creativiteit zit in 
iedereen verscholen. Dat hebben 
wij gemerkt.”
André de Kruijf maakt schilderij-
en, whisky chairs en kunstwer-
ken, waarin onder meer merg-
pijpjes zijn verwerkt. Een ander 
opvallend detail in zijn werk zijn 
de vele gipsafdrukken van ge-
bitten. Volgens Andre is het ge-
bit is een essentiële en veelzijdi-
ge schakel  in het menselijk li-
chaam. De mergpijpjes kunnen 

ook onderdeel uitmaken van 
het sieraad, belegd met zilver of 
23,75 Kr. bladgoud of een com-
binatie daarvan. De varkensbot-
jes haalt hij bij de slager, waarna 
de hond ze afkluift. Vervolgens 
slijpt hij ze verder in bewerkba-
re schijven.
“Wij kunnen een groepje van 5 of 
6 cursisten in het atelier ontvan-
gen”, zegt André de Kruijf. “We 
beginnen om tien uur met een 
kopje koffi e en laten een infor-
matiefi lm zien over het materiaal 
waarmee gewerkt wordt. Het uit-
zoeken van een ontwerp is voor 
de een snel gebeurd, een ander 
doet daar wat langer over. We 
hebben in elk geval voldoende 
voorbeelden. Gedurende de dag 
leren de mensen de techniek
van zilver en goudbewerking en 
ze proberen een en ander uit.”
Meta: “Je moet eigenlijk een 
beetje verliefd worden op je ont-
werp. Het is helemaal van jou en 
natuurlijk uniek, niemand anders 
heeft hetzelfde sieraad. Voordeel 
van het materiaal is, dat je kunt 
corrigeren en bijwerken tot het 

helemaal naar je zin is. Met deze 
cursus als basis kun je thuis ook 
verder aan de slag om meer sie-

Regio -  De Haarlemse kunstenaar André de Kruijf liep dit voorjaar tijdens de Kunstroute Art 
Clay Silverinstructeur Meta Gerritsen tegen het lijf. Zelf een veelzijdig kunstenaar die gebruik 
maakt van bladgoud in zijn werk, zag hij mogelijkheden voor een creatieve samenwerking. 
Sinds kort geven zij workshops ‘Zilver en bladgoud’ in zijn idyllisch gelegen atelier aan de 
Zuid-Schalkwijkerweg in Haarlem. Naast een gezellige en leerzame dag nemen de deelne-
mers een, twee of drie zelfgemaakte sieraden van hoogwaardige kwaliteit mee naar huis.

raden te maken. Ik vind het zelf 
altijd leuk om te zien hoe ver-
schillend mensen omgaan met 
het creatieve proces. Iemand die 
ongeduldig is van aard, kan niet 
wachten tot het sieraad af is. De 
laatste fase, als het sieraad ver-
hit is en bijna klaar, moet er nog 
gepolijst worden. Hoe langer 
je dat doet, des te mooier het 
wordt. Daarmee gaat het edel-
metaal echt glanzen.”
De workshops beginnen weer 

vanaf de tweede week van ja-
nuari, op woensdag en op zater-
dag van 10.00 tot 16.00 uur of in 
overleg.
De kosten bedragen 125,- eu-
ro all in, waaronder alle materi-
alen en accessoires, ‘aangekle-
de’ koffi e & thee, lunch en glas 
wijn na. 
Voor meer informatie en aan-
melding: 06-23491922 of
www.madebymeet.nl
Mirjam Goossens 

Welzijn BloemendaalWelzijn Bloemendaal
THEMABIJEENKOMSTEN
De rol van de ouderenadviseur. Wat kunnen 
een ouderenadviseur van Welzijn Bloemen-
daal en het WMO-loket voor u doen? 
Locatie Noord: dinsdag 11 januari, 10.30 uur:  

CURSUSSEN
• Hoe werkt uw mobiele telefoon? Studen-
ten leren u alle nuttige dingen o.a. sms’en en 
nummers opslaan
Locatie Zuid: vanaf woensdag 26 januari van 
14.00 tot 16.00 uur, drie lessen

FILM
• Arthur en de Minimoys.  Film voor (groot)
ouders en (klein)kinderen.
In Bennebroek: woensdag 29 december,  
14.00 uur, in de Franciscusschool, Kerklaan 
10
• Parlez-moi d’amour
In Vogelenzang: maandag 10 januari, 14.00 
uur, Ontmoetingsruimte Kerkplein

VERVOER VAN DEUR TOT DEUR
• Buurtbus
De buurtbus rijdt voor alle inwoners van de 
gehele gemeente Bloemendaal! 
- Voor groepjes van minstens twee personen 
van en naar een zelfde bestemming.
- Voor minderjarigen onder begeleiding van 
een volwassene. 
- Voor 55plussers.
- Voor mensen met een mobiele beperking 
(zonder rolstoel).

Wij halen u thuis op en brengen u naar een 
adres in de gehele gemeente en naaste om-
geving, incl. de ziekenhuizen.
• Vervoer op maat
Kunt u geen gebruikmaken van openbaar 
vervoer of de buurtbus en bent u 55 jaar of 
ouder? Onze vrijwilligers willen u graag rij-
den! Zij brengen u met hun eigen auto naar 
uw tijdgebonden afspraak en kunnen u ook 
begeleiden. 

WARME MAALTIJDEN UIT OF THUIS
Open eettafels:
• In Bennebroek: elke maandag, woensdag en 
vrijdag, om 12.30 uur, Meerleven
• In Vogelenzang: elke eerste donderdag van 
de maand, om 12.30 uur, Ontmoetingsruim-
te Kerkweg
Overige maaltijden:
• Nova Restaurant: donderdag 20 januari, 
om 18.00 uur
• In Vogelenzang: elke vrijdag, om 12.45 uur, 
De Voghelsanck
• Tafeltje-Dek-Je in Bennebroek: zes dagen 
in de week aan huis bezorgd

BEWEGEN, GOED VOOR U! 
• Wandelen rondom Bennebroek
Locatie Zuid: woensdag  29 december en 
woensdag 26 januari, om 10.00 uur
• Wandelen in de Waterleidingduinen
maandag 3 januari, om 10.00 uur vanaf ‘t 
Panneland
• Nordic Walking in de Waterleidingduinen

Iedere zaterdag en eerste dinsdag van de 
maand, om 10.00 uur vanaf ’t Panneland.

OPENINGSTIJDEN FEESTDAGEN
Locatie  Zuid en WMO loket: van 24 t/m 31 
december gesloten na 12.00 uur.   

JONGERENWERK BLOEMENDAAL 

Teen Buzz Bennebroek. Op de dinsdagen 11, 
18 en 25 januari staat de jongerenbus van 
19.30 – 21 00 uur op de parkeerplaats naast 
de tennisbaan. Leeftijd 11 – 15 jaar. Vrije in-
loop.

KIJK OP
WWW.JONGERENBLOEMENDAAL.HYVES.NL

Info Bennebroek:
Welzijn Bloemendaal

Locatie Zuid
Bennebroekerlaan 5, 2121 GP  Bennebroek

Tel. 023-5845300
Ma t/m vr 9.00-12.00 uur

www.welzijnbloemendaal.nl
info@welzijnbloemendaal.nl
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Gezond slank in drie maanden
Nieuw gewichtsmanagement 
programma in Haarlem en omgeving
Heemstede - Op 1 december jl 
is een nieuw gewichtsmanage-
ment programma van start ge-
gaan in Haarlem, Heemstede, de 
Haarlemmermeer e.o.. Gecertifi-
ceerd gewichtsconsulentes Son-
ja Serlui en Ingrid de Bruijn be-
geleiden mensen gedurende 
een traject van drie maanden 
op natuurlijke wijze en met res-
pect voor het lichaam naar een 
gezond gewicht. Het program-
ma is geschikt voor zowel men-
sen met overgewicht als mensen 
met ondergewicht. “Geduren-
de drie maanden begeleiden en 
coachen wij mensen op indi-
viduele basis naar een gezond 
gewicht met een bewezen pro-
gramma”. Dat Sonja voor hon-
derd procent achter haar con-
cept staat, blijkt onder andere 
uit de geld terug garantie. “Dit 
programma werkt. Ik ben er zelf 
moeiteloos 10 kilo mee afgeval-
len en blijf nu op gewicht, na-
dat ik al veel soorten diëten en 
programma’s tevergeefs gevolgd 
had.”

Het programma
Bij aanvang van het program-
ma wordt er een algemene ge-
wichts- en gezondheidscheck 
gedaan. “We brengen in kaart 
hoeveel iemand weegt, hoe de 
verhouding tussen vet, spier-
massa, vocht en botten is”. 
“Daarnaast kijken we ook naar 
de conditie, het vet rond de or-
ganen en de stofwisseling. Zo 
krijgen we een compleet beeld 
en kunnen we vervolgens doe-
len en een persoonlijk program-
ma samenstellen.” Gedurende 
drie maanden zijn er wekelijkse 
check-ups, waarbij er praktische 
voedings- en bewegingsadvie-
zen gegeven worden die gemak-
kelijk toe te passen zijn. “Bewe-
gen mag, maar hoeft niet per se. 
De resultaten zijn sneller zicht-
baar als iemand er op de juis-
te manier bij beweegt, maar ook 
mensen die daar niet of slechts 
beperkt toe in staat zijn, kunnen 
aan de slag met ons program-
ma.” 

Waarom de meeste diëten en 
programma’s niet werken
Veel diëten werken niet, omdat 
het crashdiëten zijn. “Door je-
zelf voedingsstoffen te ontzeg-
gen of drastisch te minderen, val 
je af. Maar meestal kom je daar-
na twee maal zoveel aan!”. Dit is 
het bekende jojo-effect. Het jojo-
effect heeft een aantal oorzaken.
Ten eerste krijgt het lichaam een 
signaal wanneer iemand dras-
tisch minder gaat eten. Het li-
chaam denkt dan: “Er is hon-
gersnood, ik moet zoveel moge-
lijk rendement uit mijn voeding 
halen.” Het lichaam zet daar-
bij de stofwisseling op een zo 
laag mogelijke stand en slaat 
zoveel mogelijk voeding op als 
vet(reserves). Dit is vaak merk-
baar wanneer iemand een maand 
aan het lijnen is en opeens geen 
gram meer afvalt, het welbeken-
de plateau, waar iemand dan 
echt doorheen moet om verder 
af te vallen. Maar wanneer men-
sen aan het einde van hun dieet 
weer gewoon gaan eten, komen 
ze vaak twee keer zoveel aan. 
Dit komt doordat de stofwisse-
ling nog steeds heel laag is en de 
voedselinname vaak extra groot 
is, omdat ze ‘alle lekkere dingen’ 
zo gemist hebben.
Ten tweede zijn er ontzettend 
veel programma’s waarbij men-
sen de hele dag bezig zijn met 
eten. Ze moeten bijvoorbeeld 
punten of calorieën tellen, kijken 
naar wat er die dag nog wel of 
niet gegeten mag of moet wor-
den of ze zitten aan de maaltijd 
vervangers, terwijl de rest lekker 
zit te genieten van een gewone 
maaltijd. “Dat werkt enorm frus-
trerend”. Als je wilt afvallen, moet 
je juist niet de hele dag gedwon-
gen aan eten denken, want dat 
werkt averechts. Je wilt je juist 
niet druk maken om eten. Wan-
neer je eet, moet het smakelijk 
en genoeg zijn. Met mijn pro-
gramma krijgen mensen de juis-
te begeleiding en adviezen en le-
ren ze weer een gezond eet- en 
beweegpatroon aan, waardoor 
eten een prettige bezigheid blijft 

en mensen ook na de drie maan-
den hun gewicht blijvend op een 
gezond niveau kunnen houden.

Hoe werkt het?
“Het geheim zit ‘m in de stof-
wisseling”. Vooral mensen die al 
veel verschillende diëten en pro-
gramma’s hebben geprobeerd, 
hebben vaak een dramatisch la-
ge stofwisseling. Afvallen gaat 
hierdoor ontzettend moeizaam. 
Omdat de meeste program-
ma’s en diëten het probleem van 
een lage stofwisseling juist gro-
ter maken of niet effectief aan-
pakken, zijn veel mensen al snel 
weer terug bij af.
“Het programma brengt de stof-
wisseling van het lichaam op na-
tuurlijke wijze naar een optimaal 
niveau. Hierdoor vallen te zwa-
re mensen af en komen te dun-
ne mensen aan. Om de stofwis-
seling te optimaliseren geven 
we lifestyle- en voedingsadvie-
zen, daarnaast werken we met 
100% natuurlijke producten die 
gebaseerd zijn op Oosterse krui-
den. Er zijn genoeg producten te 
koop die heel ongezond en soms 
zelfs gevaarlijk zijn voor de ge-
zondheid. Onze producten zijn 
geregistreerd bij diverse gezond-
heidsinstanties om de kwaliteit 
en veiligheid te waarborgen. De 
producten ondersteunen het to-
taalprogramma van adviezen, in-
dividuele begeleiding, coaching 
en evaluatiemomenten. Onze 
methode stimuleert een gezon-
de stofwisseling, een gezond en 
lekker eetpatroon en een gezond 
beweegpatroon. Juist daardoor 
is het zo effectief.

Inloopspreekuur 
Gedurende de maand januari is 
er een inloopspreekuur aan de 
Kruisweg 583 te Hoofddorp op 
woensdagochtend van 09.30 tot 
12.00 uur. U wordt dan gratis ge-
wogen. U krijgt een gratis advies 
en een glas WinRgy.
Voor meer informatie:
www.mwwp.net/overWIN
www.overwin.info
Ingrid de Bruijn

Tijdelijke huisvesting senioren 
Overbos en Boerhaave
Heemstede - Sint Jacob werkt 
aan een stevig vastgoedplan. 
Onderdeel daarvan is het bou-
wen van nieuwe zorgapparte-
menten, op zowel nieuwe als be-
staande locaties. Zorgcentrum 
Het Overbos in Heemstede is 
één van de locaties die opnieuw 
gebouwd zal worden. Voor een 
40 tal cliënten uit Het Overbos 
heeft Sint Jacob tijdelijke huis-
vesting nodig. Datzelfde geldt 
voor ongeveer 50 cliënten uit 
verpleeghuis Boerhaave van Sint 
Jacob. Nu de gemeentelijke pro-
cedures succesvol verlopen zijn 
geeft Sint Jacob opdracht aan 
De Meeuw voor de bouw van in-
terim huisvesting op de locatie 
Belgiëlaan in Haarlem.  
De tijdelijke huisvesting aan de 
Belgiëlaan zal de nieuwe woning 
zijn van 88 mensen. De meeste 
van deze mensen lijden aan een 
vorm van dementie. In deze huis-
vesting zal volledig kleinschalig 
gewoond en gewerkt worden om 
de sfeer en veiligheid van thuis 
zo dicht als mogelijk te bena-
deren. Het gebouw van 5372m² 
wordt voorzien van 88 zorgap-
partementen met elk een eigen 

badkamer. Dit is een succesvol-
le toepassing van de Zorg Combi 
van De Meeuw Bouwsystemen.
Over 3 tot 4 jaar kunnen alle be-
woners verhuizen naar een vaste 
nieuwe locatie. Dat zal voor een 
deel Nieuw Overbos in Heem-
stede zijn, voor een deel nieuw-
bouw van Sint Jacob aan de Azi-
eweg in Haarlem, en voor een 
deel elders in Haarlem. Voor de-
ze tijdelijke huisvesting is reeds 
sinds lange tijd contact met De 
Meeuw. Gezamenlijk is een plan 
opgesteld en op basis hiervan de 
bouwvergunning aangevraagd. 
De benodigde vergunningen zijn 
inmiddels verleend. De bouwver-
gunning wordt door de gemeen-
te op 17 december gepubliceerd 
en Sint Jacob heeft De Meeuw 
opdracht gegeven om het ge-
bouw in mei 2011 op te leveren. 
De productie van de bouwsyste-
men zal in januari 2011 plaats-
vinden in de productiehallen van 
De Meeuw in Oirschot. Het ge-
bouw wordt modulair in elkaar 
gezet. Het gebouw zal in mei 
gereed zijn zodat de bewoners 
vanaf juni kunnen genieten van 
hun nieuwe appartementen.

Inbraak boekhandel: getuigen gezocht
Bennebroek - In de nacht van 
woensdag 15 op donderdag 16 
december is ingebroken bij een 
boekhandel/sigarettenzaak aan 
de Zwarteweg in Bennebroek. 
De voordeur werd opengebro-
ken en de inbrekers zijn er met 

onder meer een hoeveelheid si-
garetten vandoor gegaan. Een 
oplettende inwoner hoorde om-
streeks 04.00 uur de inbraak en 
belde de politie. Agenten heb-
ben in de directe omgeving ge-
zocht naar de inbrekers, doch 

die zijn niet meer aangetroffen. 
De politie onderzoekt de inbraak 
en is op zoek naar mensen die 
getuige zijn geweest van de in-
braak. Zij worden verzocht con-
tact op te nemen met de politie 
in Bloemendaal, via 0900-8844.

Heemstede - De Pauwehof 
Heemstede, Achterweg 19, is 
een kleinschalig sociaal cultureel 
centrum waar cursussen worden 
gegeven voor 55-plussers. Er 
zijn diverse creatieve cursussen 
te volgen. Voor aquarelleren op 

de dinsdagmiddag is nog plaats. 
Acrylschilderen op woensdag-
ochtend kan ook nog cursisten 
gebruiken. Hetzelfde geldt voor 
kantklossen woensdagochtend 
1 x per 14 dagen, kleding naai-
en op de donderdagochtend en 

speksteen bewerken op de vrij-
dagochtend (vanaf 4 maart). U 
kunt zich ook inschrijven voor de 
cursus kunstgeschiedenis (4 les-
sen op de vrijdagochtend). 
Info: Anky Weitkamp, coördina-
tor van de Pauwehof, op (023) 
528 60 22 of pauwehof@gmail.
com

Wensballonnen
Het is verboden om zogenaam-
de wensballonnen op te laten 
in Heemstede. Dit zijn papieren 
ballonnen waarin een kaarsje 
zorgt voor warme lucht waar-
door de ballon opstijgt. Vooral 
in het Gooi zijn er al verschillen-
de kapitale villa’s in brand ge-
vlogen als gevolg van de neer-
dalende brandende ballonnen. 
Ook in de regio geldt dit verbod 
behalve in Zandvoort.

Gladheidbestrijding
Naar aanleiding van een inter-
ne evaluatie en een zeer op-
merkzame fietsersbond heeft 
het gemeentebestuur besloten 
de fietspaden eerder en beter 
sneeuwvrij te maken. Ook de 
binnenwegen zullen bezocht 
worden door de sneeuwschui-
ver en pekelwagen. Vele ou-
dere inwoners van Heemstede 
zijn met deze winterse dagen 
aan huis gebonden. Voor deze 
uitbreiding van de dienstverle-
ning is er een extra borstelma-
chine aangeschaft. De kosten 
zullen daarmee aanzienlijk toe-
nemen, zeker als de winter zo 
blijft huishouden.

IJsbaan
Op de Vrijheidsdreef zal een 
ijsbaantje worden aangelegd 
op het zogeheten evenemen-
tenterrein. Het moet uiteraard 
wel vriezen en sneeuw moet 
geruimd worden. Kinderen en 
volwassenen kunnen na jaren 
weer eens genieten van een 
heuse ijsbaan binnen de ge-
meentegrens. 

Tennisvereniging
Groenendaal
Na een uitgebreid onderzoek 
naar de gevolgen voor de fau-
na in het bos rond het tennis-
park zijn er geen nadelige ge-
volgen zijn vastgesteld waarna 
is besloten een lichtinstallatie 
aan te leggen.
Op deze manier kunnen de le-
den van de club ook na zons-
ondergang nog een balletje 
slaan.
Alle verenigingen in de wijde 
omgeving hebben deze facili-
teit al. Het zal de bloei van de 
vereniging goed doen als men 
weet dat er ook bij donker weer 
of in de avonduren kan worden 
gespeeld.

Gratis parkeren
gehandicapten
Invaliden kunnen vanaf 1 janu-
ari 2011 gratis parkeren op die 
plaatsen die daarvoor zijn vast-
gesteld.
Om te voorkomen dat auto’s 
uren achtereen blijven staan is 
het wel zaak voor de bestuur-
ders om de blauwe parkeer-
schijf zichtbaar in de auto te 
leggen. De maximale parkeer-
tijd is 2 uur op de Binnenweg, 
Raadhuisstraat en de Zand-
voortselaan (westzijde van het 
station). Bij de apotheek op de 
Zandvoortselaan geldt 30 mi-
nuten gratis parkeren.
Hiermee trekt Heemstede één 
lijn met omringende gemeen-
ten en wordt de onduidelijk-
heid voor bezoekers vanuit an-
dere gemeenten weggenomen.
Eric van Westerloo

Creatief in de Pauwehof
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Rabobank en gemeente kiezen 
Zonnebloem LinQ voor de vrijwilligersprijs
Regio - Dinsdag 7 december 
ontving Zonnebloem LinQ de 
vrijwilligersprijs uit handen van 
de Haarlemse wethouder Welzijn 
Jack van der Hoek. “Zonnebloem 
LinQ is als vrijwilligersorganisa-
tie voor jonge mensen met een 
lichamelijke beperking uit Haar-
lem en omstreken bijzonder be-
langrijk. Het is tenslotte voor de-
ze groep jongeren niet altijd even 
vanzelfsprekend om deel te ne-
men aan leuke activiteiten en 
leeftijdsgenoten te ontmoeten. 
Zonnebloem LinQ maakt dat mo-
gelijk, daarom zijn zij de terechte 
winnaar van de Vrijwilligersprijs 
Haarlem 2010!”. De vrijwilligers-
centrale Haarlem organiseerde 
de prijsuitreiking samen met de 
Rabobank en de gemeente.

Jongere gehandicapten
Zonnebloem LinQ is onder-
deel van de Zonnebloem, bij 
de meesten bekend van de ou-
derenreizen of het huisbezoek. 
Maar de Zonnebloem is meer. 
Zonnebloem LinQ richt zich op 
jongere gehandicapten met een 
lichamelijk beperking. De leef-
tijd van zowel de gasten als de 
vrijwilligers ligt tussen de 18 en 
de 45 jaar. LinQ organiseert ac-
tiviteiten zoals die hierboven be-
schreven staan en zorgt ervoor 
dat er vrijwilligers zijn die de 
gasten kunnen begeleiden. De-
ze activiteiten helpen om de gas-
ten niet in een sociaal isolement 
te laten raken en bieden een mo-
gelijkheid om (makkelijk) in con-
tact te komen met anderen; zo-

wel met de vrijwilligers als met 
andere gasten.

Concertbezoek of anders
LinQ is continu op zoek naar zo-
wel nieuwe vrijwilligers als gas-
ten om de groeiende groep te 
kunnen uitbreiden. Hoe meer 
mensen, hoe meer gezelligheid 
en hoe beter zij kunnen sla-
gen in hun opzet. Dus ben je op 
zoek naar een groep leuke men-
sen die net als jij ook een licha-
melijke beperking hebben, maar 
desondanks wél naar die voet-
balwedstrijd, dat concert of een 
barbecue willen gaan? Of wil je 
af en toe, samen met andere vrij-
willigers, een groep gasten op 
sleeptouw nemen naar een res-
taurant, om een keertje te shop-
pen of een dagje naar Artis?
Kijk voor meer informatie eens 
op de website: www.zonne-
bloemlinq.nl (werkgroep Haar-
lem/Zuid-Kennemerland), op 
Hyves of mail Marjo Zeilstra 

(linqhaarlem@gmail.com) voor 
meer informatie. Het werkge-
bied is gemeente Haarlem, Bloe-
mendaal en Zandvoort en per 
maand worden zo’n 1-2 activitei-
ten georganiseerd. Er wordt niet 
verwacht dat je elke keer mee 
gaat (dat geldt voor zowel gast 
als vrijwilliger). Concreet gaat 
het om het begeleiden van een 
activiteit ongeveer 1 à 2x per 2 
maanden. 
Zowel vrijwilligers met als zon-
der verpleegkundige ervaring 
zijn welkom. Tevens is LinQ op 
zoek naar iemand die het leuk 
vindt om zich bezig te gaan hou-
den met PR: het maken van een 
flyer, nieuwe gasten en vrijwilli-
gers werven etc. Op 19 decem-
ber is er een kerstlunch in acti-
viteitencentrum Heliomare, waar 
veel van de gasten en vrijwilli-
gers aanwezig zijn.
Wil je aanschuiven? Stuur dan 
een mailtje naar Marjo:
linqhaarlem@gmail.com

Regio - Sensoor Haarlem is ook 
tijdens de kerst en de jaarwisse-
ling 24 uur per dag bereikbaar 
voor een gesprek via telefoon 
of chat voor mensen die een 
steuntje in de rug kunnen ge-
bruiken. Mensen waarderen het 
dat ze ook tijdens de feestdagen 
even met Sensoor kunnen pra-
ten over hun zorgen, eenzaam-
heid, of verdriet. Bellen en chat-
ten met Sensoor kan anoniem en 
vertrouwelijk. 
Veel bellers en chatters doen 
een beroep op Sensoor Haarlem 
juist op die momenten dat ande-
re (hulpverlenings)instanties niet 
bereikbaar zijn: tijdens feestda-
gen, ’s avonds en ’s nachts. Uit 
de gespreksonderwerpen blijkt 
dat in december eenzaamheid 
voor veel bellers een reden is om 
contact te zoeken met de hulp-
dienst.

Grootste van ons land
Sensoor Haarlem is werkzaam 
in de regio’s Zuid- en Midden-

Kennemerland en Haarlem-mer-
meer. Vorig jaar voerden de vrij-
willigers bijna 10.000 gesprek-
ken: ruim 9200 telefoonge-
sprekken en bijna 600 chatge-
sprekken.
In Nederland zijn er vijfentwintig 
Sensoor-vestigingen, die jaar-
lijks meer dan 230.000 keer wor-
den gebeld. Daarmee is Sensoor 
de grootste telefonische hulp-
verlener van ons land.

Het telefoonnummer van Sens-
oor Haarlem is 023 - 5 471 471. 
Dat nummer kan 7 dagen per 
week, 24 uur per dag worden 
gebeld. De hulpdienst is ook be-
reikbaar via het landelijke num-
mer 0900 – 0767 (5 cent per mi-
nuut). Het is ook mogelijk om te 
chatten met een vrijwilliger van 
Sensoor. Dat  kan via www.sen-
soor.nl.

Meer informatie over Sensoor 
Haarlem is te vinden op www.
sensoor.nl/haarlem

Enquête gladheidbestrijding
Heemstede kiest ook voor borstelmachine
Regio - De Fietsersbond Haar-
lem e.o heeft onderzoek ge-
daan naar de gladheidbestrij-
ding in Bloemendaal, Haarlem, 
Heemstede, Haarlemmerliede & 
Spaarnwoude en Velsen. Er kwa-
men ruim honderd reacties.
Duidelijk is geworden dat de ge-
meente Haarlem het veel beter 
doet dan vorig jaar, Heemste-
de doet het ronduit slecht, even-
als Haarlemmerliede & Spaarn-
woude. Ook Velsen krijgt kritiek. 

Bloemendaal doet het redelijk tot 
goed. De uitkomsten legt de Fiet-
sersbond voor aan de betreffen-
de gemeenten. De bond spreekt 
de hoop uit dat de gemeenten in 
het vervolgt een betere gladheid-
bestrijding toepast.
Dat B&W van Heemstede heb-
ben besloten om een extra bor-
stelmachine te kopen voor het 
schoonhouden van de fietspaden 
en –stroken vindt de bond goed 
nieuws. ,Haarlem nam revanche 

op de vorige winter. Nagenoeg 
alle fietspaden waren binnen 
een aantal uren na de sneeuw-
val schoon. Haarlem nam de ad-
viezen van de Fietsersbond ter 
harte. Eerst borstelen en daarna 
strooien. Ook ’s avonds laat en 
vroeg in de morgen zijn de paden 
in Haarlem geveegd om te voor-
komen dat de sneeuw vastgere-
den wordt en er spekgladde ijs-
richels ontstaan. Aan het vegen 
van fietsstroken is ook gedacht.

Eenzaamheid in december
Sensoor ook tijdens feestdagen 
24 uur per dag bereikbaar

Spontane kerstman bij Van der Valk kerstdiner
Regio - Het Nationaal Ouderen-
fonds bood dit jaar voor de acht-
ste keer in samenwerking met 
Van der Valk Hotels kerstdiners 
aan voor ouderen. Landelijk na-
men ruim 3.500 ouderen deel 
aan een volledig verzorgd drie-
gangen kerstdiner in een van de 
Van der Valk hotels. Het kerstdi-
ner in Haarlem werd gehouden 
in Hotel Haarlem Zuid, donder-
dag 16 december. Zeventig ou-
deren ontvingen een uitnodiging 
voor het kerstdiner. Leden van de 
Lionsclubs Haarlem en Heemste-
de-Bennebroek alsook Zandvoort 

verzorgden het vervoer van huis 
naar het kersfeest en weer terug. 
Al op de heenreis kwam men di-
rect in kerststemming, want het 
sneeuwde en de vlokken wer-
den allengs groter. Bij het hotel 
aangekomen werden de gasten 
door vrijwilligers van het Haar-
lemse Rode Kruis naar de mooi 
versierde zaal gebracht. Gast-
vrouw tijdens het kerstdiner was 
Dieuwertje Blok, die de optre-
dens aankondigde en de avond 
aan elkaar praatte. Tot slot kwam 
spontaan een kerstman de zaal 
in, die een prachtig oud kerstlied 

ten gehore bracht en namens het 
Haarlemse Rode Kruis alle gasten 
een geschenkje overhandigde. 
Het diner werd afgesloten met 
een heerlijk kopje koffie of thee. 
De organisatie van het kerst-
diner werd mede mogelijk ge-
maakt door de belangeloze in-
zet van Dieuwertje Blok, muzi-
kanten, vrijwilligers van het Rode 
Kruis Haarlem en Omstreken, de 
Lions Haarlem, Heemstede-Ben-
nebroek en Zandvoort.  Van der 
Valk en het Nationaal Ouderen-
fonds sponsorde de kosten voor 
de zaal en het diner.

Voor het nieuwe clubhuis van de HJC langs.

Teamzeilen in Haarlem
Regio - Bij zeilen wordt meestal 
niet meteen aan deze streek ge-
dacht, maar eerder aan Friesland 
of misschien de Kaag. En toch... 
de club die dit jaar Nederlands 
clubkampioen teamzeilen werd 
zit in Haarlem. En dan ook nog 
eens op een helemaal nieuwe 
haven aan de Mooie Nel. Heel 
dichtbij gelegen tussen Haar-
lem-Noord en Spaarndam, en 
dus zelfs op de fiets makkelijk te 
bereiken.
De Haarlemsche Jachtclub (of 
HJC) organiseert al vele jaren 
zeillessen en zeiltrainingen voor 
jeugd en volwassenen. Kinderen 
vanaf 8 jaar kunnen bij de HJC in 
een club-Optimist zeilles krijgen 
op door-de-weekse avonden 
buiten de schoolvakanties. Daar-
naast heeft de HJC ook twee Po-
ly Valken waarin ook les wordt 
gegeven aan kinderen vanaf 10 
jaar. En ook volwassenen kun-
nen les krijgen in een Poly Valk.
Een Optimist is een veilige 
jeugdboot met enkel zeil waar 
kinderen met veel plezier in kun-
nen leren zeilen. De Poly Valk 
is een grotere zeilboot met een 

voorzeil en grootzeil en een vas-
te kiel waarin drie of vier perso-
nen tegelijkertijd les kunnen krij-
gen. Het is natuurlijk de bedoe-
ling dat de deelnemers aan de-
ze zeillessen het zeilen erg leuk 
gaan vinden en dan ook aan één 
of meer evenementen van de 
HJC mee gaan doen. Er zijn re-
gelmatig zeilwedstrijden, maar er 
is ook een oergezellig jeugdeve-
nement in de zomer waarbij het 
hele weekeinde op de club ge-
bivakkeerd wordt. Ook is er het 
Rondje Haarlem waarbij veel ge-
manoeuvreerd moet worden op 
de Ringvaart, het Spaarne en bij 
de bruggen van Haarlem. Ook 
zal dan een deel van de route 
gesleept gaan worden. Maar, er 
kan dan in ieder geval ook veel 
gezeild worden en het is vooral 
heel erg leuk om de stad eens 
van een andere kant te zien.
 
Voor meer informatie over de 
HJC en de zeillessen is er de 
HJC-site www.haarlemsche-
jachtclub.nl of mail:
jeugdcommissaris@haarlem-
schejachtclub.nl.
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Plezier in Groenendaal.
Foto: Pieter Coppens, Heemstede

Geen sneeuwpop maar een iglo.
Foto: Hedy de Bats.

WinterwonderlandWinterwonderland

Fotogeniek molentje. Foto: Pieter Coppens, Heemstede.

Foto: Bart Jonker.

Foto: Bart Jonker.

Foto: Bart Jonker.

Foto: Bart Jonker.

Foto: Bart Jonker.

Foto: Bart Jonker.



pagina 10 de Heemsteder - 22 december 2010

Afrikaanse muziek Mondiaal Centrum
Regio - Een geweldige Ethio-
pische band zal donderdag 23 
december van zich laten zien 
en horen bij het Mondiaal Cen-
trum Haarlem. Fendika brengt 
met Musica Globalista traditio-
nele muziek, maar ook een heel 
up-to-date repertoire. Aanvang 
is 20.30 uur. Toegang: 7,50 euro.
De bandleden komen allemaal 
uit de Azmari-Bet van Melaku, 
de Fendika. 
Een Azmar-Bet is een traditione-
le muziekkroeg waarin het elke 
avond los gaat met heftige mu-
ziek en dans. Deze groep Az-
mari’s, onder leiding van danser 
Melaku Belay,  is de huisband 
van de ‘Fendika’, de beroemd-
ste Azmari-Bet van Addis Abe-
ba. De één-snarige viool (masin-
qo) wordt bespeeld door de vir-
tuose Indriss Hassen; achter de 

drums (kobero) Misale Legesse. 
Selamnesh Zemene is de nieu-
we zangeres, die net een nieuwe 
solo-cd uit heeft gebracht, en 

flink bekend begint te worden. 
Uitbundig en gloedvol!
Mondiaal Centrum Haarlem, 
Lange Herenvest 122.

Puisque tout Passe vraagt 
nieuwe stemmen
Regio - Het Haarlemse vocaal 
ensemble Puisque tout Passe is 
in oktober 2010 gestart met een 
nieuwe dirigent, René Nieuwint, 
met wie op dit moment prachtige 
koormuziek van Sergei Rachma-
ninov en Samuel Barber wordt 
ingestudeerd. Het koor heeft nu 
20 leden maar wil graag groeien 
zodat elke stemgroep weer 6 le-
den telt. Er is ruimte voor 2 alten, 
2 bassen en 1 tenor. Belangstel-
lenden kunnen deelnemen aan 

de openbare repetitie op dins-
dagavond 11 januari 2011 van 
19.45 uur tot 22.00 uur, die wordt 
gehouden in de Lutherse Kerk, 
Witte Herenstraat 20 in Haarlem. 
Ook is het mogelijk om op pro-
jectbasis deel te nemen tot aan 
het concert dat eind mei/begin 
juni 2011 gepland is. Aanmelden 
kan bij de secretaris Annette Te-
pe, tel. 023-5326658 of via e-mail 
info@puisquetoutpasse.nl.
Info: www.puisquetoutpasse.nl

Flora en fauna centraal in tentoonstelling 
Kunstcentrum Haarlem
Regio – Nog tot en met 8 janu-
ari zijn kunstwerken van onder 
andere Claire Duval te zien bij 
Kunstcentrum Haarlem aan de 
Gedempte Oude Gracht 117-121.
De kunstenaars die hier werk to-
nen hebben zich laten inspireren 
door flora en fauna.
Als titel heeft de tentoonstel-
ling ‘Vogellied en andere deun-
tjes’ gekregen. Informatie: 023-
5327895.

Claire Duval.

Nieuwe atlas toont verspreiding
Noord-Hollandse amfibieën en reptielen
Regio - Landschap Noord-Hol-
land presenteert samen met 
RAVON (reptielen amfibieën en 
vissenonderzoek) de nieuwe ver-
spreidingsatlas van de Noord-
Hollandse amfibieën en reptie-
len! Een resultaat van vele uren 
veldonderzoek en gegevensver-
werking.  Noord-Holland is een 
bijzondere provincie voor amfi-
bieën en reptielen. Zo leven er 
ringslangen onder de rook van 
Amsterdam, duikt de rugstreep-
pad op veel plaatsen op en zijn 
de duinen beroemd om hun 
zandhagedissenpopulaties. 
 
Belangrijkste doel van deze at-
las is het in kaart brengen van 
de recente verspreiding van al-
le Noord-Hollandse soorten. Dit 
is nodig voor het maken en uit-
voeren van goed beschermings-
beleid voor deze 
Soorten. Amfibieën en reptielen 
zijn goede indicatorsoorten, hun 
aan- of afwezigheid zegt veel 
over de kwaliteit van natuurge-
bieden en de ecologische hoofd-
structuur maar ook van gebie-
den daarbuiten. In de nieuwe at-
las vind u verspreidingkaarten 
van alle soorten op km-hok ni-
veau. Dit geeft in een oogopslag 
inzicht in de verspreiding van 

die soort in Noord-Holland. Ook 
wordt er aandacht besteed aan 
herkenning, habitat, belangrijk-
ste gebieden voor de soort, uit-
gezette populaties, barrières en 
het beheer. Verder wordt de be-
tekenis van Noord-Holland voor 
herpetofauna beschreven met 
een waarderingskaart.  Ook de 
exoten en uitgestorven soorten 
worden besproken. 
 
De verspreidingsatlas kon niet 
tot stand komen zonder de hulp 
van vele vrijwilligers die hun ge-
gevens ter beschikking heb-

ben gesteld. Het maken van de-
ze atlas was voor Stichting Land-
schap Noord-Holland een kans 
om van 2007 t/m medio 2010 
een extra inspanning te leveren 
om een hele nieuwe groep vrij-
willigers enthousiast te maken 
voor onze herpetofauna. De ve-
le, drukbezochte, excursies, ge-
geven door Landschap Noord-
Holland in samenwerking met 
RAVON, hebben geleid tot meer 
gegevens, maar vooral ook tot 
meer aandacht en verwondering 
voor de Noord-Hollandse reptie-
len en amfibieën.
In de atlas uiteraard foto’s maar 
ook kaarten. Hij kost 19,95 euro 
en is te bestellen in de webwin-
kel van Landschap Noord-Hol-
land via www.landschapnoord-
holland.nl  en verkrijgbaar in de 
InformatieWinkel in Castricum.

Bronzen bomen (6.5 meter) gestolen
Regio - De politie is op zoek naar mensen die getuige zijn ge-
weest van de diefstal van vier bronzen bomen, die langs de N207 
stonden. De bomen zijn elk 6,5 meter hoog en ruim 1000 kilo per 
stuk. Ze zijn tussen 6 en 11 december weggenomen. Gezien het 
formaat en gewicht van de bomen, is het niet makkelijk deze on-
gezien af te zagen, in te laden en weg te nemen. Getuigen kun-
nen zich melden bij de politie Kennemerland, via 0900-8844. De 
provincie Noord-Holland heeft aangifte gedaan van de diefstal.

Schalkwijk winkelt ruimhartig 
voor voedselbank Haarlem
Regio - De grote supermarktac-
tie van de Voedselbank in het 
winkelcentrum Schalkwijk op za-
terdag 18 december is een ge-
weldig succes geworden. Met 
de hulp van vele vrijwilligers, de 
kerstman en vele duizenden be-
zoekers is de kerstactie afgeslo-
ten met een prachtig resultaat 
van ruim 125 kratten.
Vele duizenden bezoekers be-
zochten het winkelcentrum en 

kochten artikelen voor de nood-
lijdende gezinnen. Aan het eind 
van de dag telde de kerstman 
ruim 125 kratten met levens-
middelen en kleding, een onge-
kend mooi resultaat. “We had-
den zelfs te weinig kratten bij 
ons en moesten terug naar de 
voedselbank  om de vrachten-
wagen opnieuw te laden”, vol-
gens T. Franken (actiemanager 
voedselbank).

Gospelkoor Tehillah tijdens 
Kerstavonddienst Haarlem
Regio - Op vrijdagavond 24 de-
cember wordt dit jaar een heel 
speciale kerstavonddienst geor-
ganiseerd in de Wilhelminakerk, 
in het centrum van Haarlem.
De avonddienst wordt begeleid 
door gospelkoor Tehillah.
Gospelkoor Tehillah bestaat uit 
een groep enthousiaste zangers 
en zangeressen. De liederen 
worden begeleid door orkest-
banden en voor een mooi visu-
eel effect maken zij gebruik van 
een slideshow met begeleidende 
(bijbel)teksten. 
Op deze vooravond voor kerst 
staan de deuren van de Wilhel-
minakerk wagenwijd open. Ie-
dereen is van harte welkom. Zaal 
open 18.30 uur, aanvang 19.00 

uur. Toegang gratis. Wilhelmina-
kerk, Gedempte Oude Gracht 61 
Haarlem.

Kerstdiensten 
Spaarne
Regio – Vrijdag 24 december 
om 19.30 uur vindt in de kerk-
zaal in het Spaarne Ziekenhuis 
in Hoofddorp een kerkdienst 
plaats. Iedereen is welkom, zo-
wel patiënten alsook bezoek. 

De kerstavondviering van aan-
staande zondag wordt voorge-
gaan door ds. mw. P. Renes. De 
zang wordt ondersteund door 
een gelegenheids-koor olv dhr. 
E. Vriens. (avondmaalviering)
Zaterdag 25 december, 10.30 
uur, is er een gezellige kerstoch-

tend bijeenkomst in het perso-
neelsrestaurant.
Zondag 26 december gaat pas-
tor mw. A. Hoekman de dienst 
voor, om 10.00 uur. De zang 
wordt ondersteund door can-
tor dhr. E. Vriens. (avondmaal-
viering)
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Kerstexpositie
Ger en Fernande Daniëls

Heemstede – Ger Daniëls en 
Fernande Daniëls-Laas houden 
op tweede kerstdag, zondag 26 
december, een kerstexpositie in 
hun atelier aan de Voorweg 49a. 
Belangstellenden zijn van har-
te welkom tussen 10.00 en 18.00 

uur. Te zien zijn diverse schilde-
rijen in olieverf en acryl, aqua-
rellen, tekeningen en plastieken. 
De kunst is tevens te huur.

Meer informatie of een afspraak 
maken: tel. 023-5286336.

Regio - Zondag 26 december, op 2e kerst-
dag, organiseert het IVN Zuid-Kennemerland 
een kerstwandeling door de Amsterdamse Wa-
terleidingduinen in een hopelijk winters land-
schap. Even een frisse neus halen tijdens de 
feestdagen op een sfeervolle wandeling terwijl 
natuurgidsen van het IVN u meenemen op een 
boeiende reis door de natuur. Een kerstwande-
ling voor het hele gezin en neem de verrekij-
ker mee! Het mooiste en grootste ‘industriege-
bied’ van Nederland ligt pal naast de deur: de 
Amsterdamse Waterleidingduinen. Een schit-
terend natuurgebied dat op het gebied van 
volksgezondheid (drinkwater) een belangrij-
ke rol speelt. En een rijke natuur met een af-
wisseling die je nergens anders vindt. Het IVN 
Zuid-Kennemerland organiseert elk jaar boei-
ende winterwandelingen die vaak nog leu-
ker zijn dan de zomerwandelingen. De dich-
te begroeiing in winterrust: de bladeren zijn 
verdwenen. Kun je zomers soms nog geen 
tien meter ver kijken, ´s winters ontrolt zich 
het hele gevarieerde landschap voor je ogen; 

je ziet door de bomen ineens weer het bos! 
Vaak zie je in de winter meer details: de zwa-
re kromme takken van een majestueuze eik, 
de sporen van de laatste bronst. De damher-
ten vaak verscholen in de zomer, nu zie je ze 
vaak in een grote groep bij elkaar. En ze blij-
ven nog staan ook! Kijk naar afgevreten ke-
gels van dennen en sparren: wie vrat ook al-
weer wat? De vruchten, zaden, sporen van 
vraat en mooie vergezichten! Het is allemaal te 
vinden en te bewonderen. Deze winterwande-
ling gaat ook langs de Oranjekom. Je ziet er 
vogels -wintergasten- die je er ´s zomers niet 
ziet. Kortom een kerstwandeling voor het he-
le gezin bij uitstek! 

Info
Vertrek om 14.00 uur bij de ingang Oase aan 
de Vogelenzangseweg in   Aerdenhout/Voge-
lenzang. Duur: 1,5 uur. Toegangskaart en aan-
melden verplicht. Aanmelden is mogelijk via 
www.ivn.nl/zuidkennemerland of via ivnzk.
kerstwandeling@gmail

Heemstede - Vrijdagavond 
24 december is er de moge-
lijkheid voor iedereen om het 
Kerstverhaal in levende vorm 
mee te maken. Op het veld 
aan de Meerweg in Heemste-
de wordt een oude geschie-
denis nieuw leven ingeblazen 
door toneelspel. Een kans voor 
een ontmoeting met de her-
ders, wijzen, engelen en wie 
weet zelfs met het pasgeboren 
kerstkind Jezus.
Evenals vorige jaren organi-
seert de Petrakerk (Heemste-
de) op het veld van SEIN een 
‘levend Bethlehem’. Het geeft 
een goede indruk hoe het ge-

weest zou kunnen zijn, die 
Kerstnacht, toen Jezus gebo-
ren werd in een stal. Het be-
zoek aan Bethlehem kan met 
een kop koffie of warme cho-
colademelk worden afgerond.
U bent van harte uitgenodigd 
om 19.00 uur. Het veldje achter 
de zusterflat aan de Meerweg 
ligt in de Indische Buurt, tus-
sen zwembad Groenendaal en 
de Oude Kerk aan het Wilhel-
minaplein. Het adres is Achter-
weg 5 in Heemstede. 
De toegang is gratis. Voor 
meer informatie kunt u bellen 
met Daniël van Beek, tel. 06-
25304058.

Witte tulpen, olieverf 100 x 
150 cm (Ger Daniëls).
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Kerstmis in Bavo en Hemelvaart

Tweede Kerstdag
Kerstwandeling

Amsterdamse Waterleidingduinen

Heemstede – Diensten rond 
kerst in Bavo, Herenweg:

Vrijdag 24 december 19u. Kin-
derkerstviering met P. Visser.
22u. J. Vanderstadt en P. Visser. 
Mmv Bavokoor.
Zaterdag 25 december 10u. 
Hoogmis, F. Geels en P. Vis-
ser. Mmv Bavokoor. 14u. Kind-
je wiegen.
Zondag 26 december Feest van 
de H. familie. 10u. Woord- en 
comm. Viering P. Visser, In Bet-
ween. 

Hemelvaartskerk, Valkenbur-
gerlaan:
Vrijdag 24 december 19u. 
Kerstavond voor de kinderen. 
22.30u. Plechtige nachtmis met 
het Parochiekoor.
Zaterdag 25 december 9u. Euch. 
Viering deurcollecte. 10.30u. 
Plechtige hoogmis met het 
Parochiekoor.
14.30-15.30u. Kerststal bezoe-
ken met samenzang. 
Zondag 26 dec. 9u. Euch.viering
10.30u. Euch.
Viering met samenzang.

Levend Kerstverhaal
in de Indische Buurt

Hervormde Gemeente Bennebroek
Bennebroek – Op vrijdag 24 december 21.00 uur: ds. W.M. 
Schinkelshoek, Kerstnachtdienst, met medewerking van Lij-
da den Boer, dwarsfluit. Zaterdag 25 december 10.00 uur ds. 
W.M. Schinkelshoek, Eerste Kerstdag, met medewerking van het 
Hervormd Kerkkoor. Zondag 26 december 10.00 uur ds. L.P.J. v. 
Bruggen, uit IJmuiden west.

‘Spirit of Christmas’ met KNA
Bennebroek - Stond Muziekvereniging KNA vorige kerstavond nog bui-

ten om Bennebroekse kerkgangers 
de kerstsfeer toe te blazen, dit 

jaar zal een ensemble koper 
en hout-blazers van ‘Kunst 
na Arbeid’ binnen de kerk-
dienst opluisteren.
Wilt u op kerstavond o.a. 
van KNA’s ‘Spirit of Christ-
mas’ getuige zijn dan is de 
Kerstdienst in de gerefor-
meerde kerk van Bennebroek 
om 21.30 uur de plaats waar 

u moet zijn.
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Een kerstblik op Heemstede met Johan Brouwer
Het is alweer 3 jaar geleden dat Johan Brouwer op 10 december 

overleed.  Zoals u in de Heemsteder van vorige week heeft kunnen lezen, zal 
donderdagmiddag 23 december het prachtige schilderij ‘Vijf voor twaalf’ waar-
in de beeltenis van deze markante Heemstedenaar vereeuwigd is, geschon-

ken worden aan de Bibliotheek. Dit schilderij is gemaakt door de Heemsteedse 
kunstenares An Luthart.

Gelukkig liet Johan Brouwer een groot oeuvre van zijn indrukwekkende werk 
achter, waarbij wij tevens stuitten op zijn gedachten over de decembermaand en de 

feestdagen. Sommige gedichten voorzag hij van commentaar en keuze van muziekstukken: 
dit was bedoeld ten behoeve van een acte de presence die hij af en toe gaf.

De deken van sneeuw in Heemstede van de afgelopen dagen zorgde voor sprookjesachtige kerst-
plaatjes in ons prachtige dorp en vormt voor deze gelegenheid een waar romantisch decor: het 
podium van Johan Brouwer. Dit alles willen wij u niet onthouden in deze Dichtstortenspecial. 
Bart Jonker

Dichtstorten  Kerst
Sneeuw

Sneeuw daalde neer
in het licht

van de lantaarn
en maakte

van de straat
een zaal 

vol feestelijk wit. 

Voetstappen in de sneeuw
Knerpend wit,

dat zichzelf
gestalte geeft

in een lijn 
van gaten.

Nog van de laatste herfst
Nog van de 

laatste herfst:
een tapijt van 

bruine bladeren
gekoesterd

door de winterzon
Nu stijgen

kale stammen
stijf van kou

uit dit
roestgekleurd gazon

Glamour
Een beetje glamour

doet de werkelijkheid
vergeten...
en daarna

verdragen...

Vonk
Zoals uit
elke vonk

straalt licht,
zo straalt

uit elke mens
... iets goeds. 

Witte stilte
Geluiden

in de sneeuw.

Koud seizoen
De ribbelende

vlucht
van m’n schaatsen

over
gestolde golfslag

van ‘t Snekermeer;
‘t Komt steeds

terug
in m’n denken;

‘k Herinner ‘t me 
keer op keer; 

Gedachten
Gedachten! 

Moge er iets van zijn
blijven hangen

als de feestdagen
voorbij zijn.

Moge dat dan wortel 
schieten in mij

en mijn doen en laten
bepalen.

De baanveger
Waaierig schuurt

zijn bezem
de sneeuw van de 

ijzige baan.
Totdat hij schaatsers

ziet naderen,
die flitsend voorbij

zullen gaan...
Hij hoopt dan 

te moeten bukken
voor enkele

koperen stukken.

Kaarslicht
Schaduwmakend

vlamgespeel,
dat een sluier

van fluweel legt
om al de dingen heen,

die mij niet
konden schragen.

‘t Is of ik me verbeeld
dat ergens

in het geheel
iets is
dat mij 

helpt dragen. 

Eeuwigheid
De eeuwigheid

begint
bij de geboorte
van het kind.
Zij daarom

de aardse wensen
afgestemd

op eeuwigheidsmensen.

Nacht negatief
Een ster,

te ver
om mij

te lichten.

Rijtjeshuizen

Ze doen me denken
aan rijen klompen

voor de deur,
aan boterhammen

door moeder gesneden,
aan boeken

uit de bibliotheek
over een ver verleden,

aan sneeuw, die contouren
deed verdwijnen,

aan straatlantaarns,
die even op

kinderspelen
mochten schijnen

vóór de deur terugweek
voor de ouderlijke roep.

Ze hebben 
de rijtjes

gestreeld.

Geschonden wit

Door het schijnsel
van de straatlantaarns

dalen vlokken neer
en dekken deze nacht

de aarde
met een witte vacht.

Dit gaat zo uren door,
totdat de eerste werkers

van de dag
gaten knerpen

in de egale laag,
waarin ook,

zo nu en dan reeds,
vroege auto’s

diepe geulen rijden.
Geschonden wit... Ach.

Noot: Het volgende zei Johan Brouwer over zijn gedicht 
‘Geschonden wit’: “Dit gedicht vind ik een van mijn 
mooiste gedichten. Het laat zich zeer behoedzaam 
voordragen. Als begeleidende muziek is geschikt: In-
termezzo van de Cavalleria Rusticanavan Mascagni en 
Vissi d’arte van Puccini uit Tosca. Ook van Puccini: O 
mio babbino caro uit Gianni Schicchi.”

Noot: Het volgende schreef Johan Brouwer bij zijn 
gedicht ‘Rijtjeshuizen’: “De inhoud van dit gedicht 
bestaat uit herinneringen uit mijn eigen jeugd. Het 
waren de twintiger jaren, toen er nog weinig autover-
keer was en de kinderen in de vooravond nog op straat 
konden spelen in de buitenwijken van de stad. tegen-
woordig kan dat niet vanwege de vele geparkeerde 
auto’s en het snelverkeer.
Bij dit onderwerp past wat melodieuze achtergrond-
muziek.”
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Apotheek Groenendaal gaat toezien 
op receptloze pijnstillers

We nemen allemaal wel eens 
een pijnstiller bij eenvoudige 
kwaaltjes als rugpijn of als we 
een keer hoofdpijn hebben. Je 
hebt er geen recept voor nodig 
en ze zijn overal vrij verkrijgbaar. 
Dat gaat vanaf eind 2010 ver-
anderen. Uit nieuwe informa-
tie over de veiligheid en de ri-
sico’s bij het gebruik van pijn-
stillende middelen blijkt dat het 
verstandiger is om meer advies 
bij deze middelen te geven. De 
verkoop via supermarkt en dro-
gist wordt dan ook aan banden 
gelegd. Apotheekmedewerkers 
van Apotheek Groenendaal gaan 
mensen nog meer stimuleren ál-
le medicijnen die ze gebruiken 
te melden, vooral als ze vrij ver-
krijgbare medicijnen gebruiken 

naast medicijnen op recept. Ook 
werken wij hierbij met een speci-
ale vragenlijst. 

Meer risico
Advil, Aleve, Voltaren en Aspiri-
ne zijn voorbeelden van pijnstil-
lende medicijnen, die ook ont-
stekingsverschijnselen remmen. 
Ze behoren tot de NSAID-groep 
(niet-steroïde ontstekingsrem-
mende middelen). De risico’s 
van deze pijnstillers nemen toe 
als u boven de 65 jaar bent, bij 
hartfalen en andere hartaandoe-
ningen, bij zwangerschap of bij 
gebruik naast andere medicijnen 
(op recept). Elk jaar lopen zo’n 
5100 mensen een maagzweer op 
door langdurig gebruik van deze 
groep pijnstillers. Ongeveer een 

Heemstede - Vanaf 30 december 2010 wordt de verkoop van 
bepaalde vrij verkrijgbare pijnstillers aan banden gelegd. Van-
wege de risico’s bij gebruik van deze medicijnen gaan apo-
theekmedewerkers mensen nog meer aanmoedigen samen 
met hen het medicijngebruik door te nemen.

tiende van deze mensen overlijdt 
zelfs aan de gevolgen ervan.

Extra service
Apotheek Groenendaal gaan 
daarom nog beter toezien op het 
juiste gebruik van de pijnstillen-
de medicijnen. U kunt hen daar-
bij helpen door te vertellen wel-
ke medicijnen u gebruikt, met én 
zonder recept. Mogelijk gaan de 
apotheekmedewerkers u de ko-
mende maanden ook enige vra-
gen stellen als u deze medicij-
nen wilt kopen. Deze extra, gratis 
service van apotheek Groenen-
daal is dus zeer waardevol voor 
uw gezondheid. Zij kunnen be-
palen of deze (combinatie van) 
pijnstillers voor u geschikt is of 
advies geven om een ander soort 
pijnstiller te nemen, met minder 
risico’s. Soms zal een afspraak 
bij uw huisarts nodig zijn.  
Apotheek Groenendaal vindt 
u aan de Valkenburgerlaan 50, 
tel. 023-5293686.

Heemstede Altijd zelf al een 
prachtige taart willen maken? 
Jaloers op alle mooie taarten 
in de etalage van de banket-
bakker? Of misschien heeft 
de banketbakker nou net niet 
de taart die u voor ogen heeft. 
Daar komt vanaf nu verande-
ring in.
U kunt nu zelf de taart van uw 
dromen, of die van uw kind, la-
ten maken of beter nog, zelf 
maken.
Keekie is een initiatief van 
Audrey Damen. Ze woont in 
Heemstede. Het taarten ma-
ken is als hobby begonnen. Ze 
heeft diverse cursussen ge-
daan. 
Vorig jaar kreeg ze een op-
dracht om een bruidstaart te 
maken voor 350 mensen. Ze 
kreeg daar zoveel complimen-
ten over. Niet alleen over de 
taart maar ook over de bijbe-
horende cupcakejes. Dat is 
ook voor een deel de kracht 
achter het idee. Een mooie 
taart voor de volwassenen en 
voor de kinderen een bijpas-
send cupcakeje en koekjes 
in hetzelfde thema. Kinderen 
eten doorgaans maar een paar 
hapjes en een klein cupcake-

je vinden ze en mooi en lekker. 
Taarten die Audrey gemaakt 
heeft zijn o.a. een prinsessen-
taart, een PSV-taart, een Bar-
celona taart, geboortetaart, 
verschillende verjaardagstaar-
ten en stapeltaarten. 
Je kunt een taart bestellen. 
Maar het is ook mogelijk een 
workshop te volgen om de-
ze taart zelf te maken. De-
ze workshops worden gege-
ven in Haarlem aan de Nieuwe 
Gracht, ingang Parklaan 22a. 
Op deze avonden maakt u  een 
taart, krijgt u iets lekkers en 
gaat met een prachtig resul-
taat naar huis. 
Ook is het mogelijk voor kin-
deren een workshop te volgen 
op zaterdag. Een goed idee 
voor een partijtje. 
De website www.keekie.nl is 
vanaf medio december te be-
zoeken. Daar kunt u alle in-
formatie vinden over de work-
shops, het bestellen van taar-
ten en de kosten. Tevens zijn 
er foto’s te zien van de prach-
tige taarten die Audrey heeft 
gemaakt. 

Email: info@keekie.nl 
Telnr.  06-51715448.

Single verschijnt niet 
meer op kerstdiner!

Maar hoe voelen singles zich 
eigenlijk in deze periode?
Ellen Lok consulent bij Mens & 
Relatie merkt een duidelijke ver-
andering bij de singles op rond 
de feestdagen. Zij spreekt talloze 
singles door het hele jaar heen 
en heeft dus een goed beeld van 
de ontwikkelingen hierin. “Sin-
gles voelen zich rond de feest-
dagen vaak depressiever. Over-
al om hen heen zien ze geluk-
kige stelletjes kerst inkopen 
doen, en dat werkt zeer con-
fronterend. Zij zijn tenslotte al-
leen. Mede hierdoor hebben de 
traditiegetrouwe familiebezoek-
jes ook niet meer de prioriteit. 
Singles hebben geen zin om ver-
antwoording af te leggen waar-
om ze nog steeds alleen zijn. Of 
vragen als ‘Hoe komt het toch 
dat je niemand hebt’ of ‘wordt 
het niet eens tijd’ te beantwoor-

den’ aldus Ellen. Veel singles 
voelen zich hierdoor in deze ge-
zelschappen ontzettend alleen. 
Veel singles nemen zich in deze 
periode dan ook voor om actie-
ver op zoek te gaan, maar weten 
vaak niet hoe.”
 “Daar kan ik uitstekend mee 
helpen”, vertelt consulente Ellen. 
“Er kloppen in deze tijd meer-
dere singles bij me aan, om-
dat ze de feestdagen niet nog 
een keer alleen willen doorbren-
gen. Niemand is gemaakt om 
alleen te blijven en dat is dan 
ook mijn drijfveer! Bij Mens & 
Relatie gunnen wij iedereen het 
geluk van de wereld en gaan 
voor elke single die zich een-
zaam voelt tijdens de kerst, 
graag op zoek naar een geschik-
te partner om deze winterkoude 
dagen wat warmer te maken. Al 
25 jaar staat Mens & Relatie, ge-

Regio - De kerstperiode staat voor prachtige versieringen, tal-
loze lichtjes, mooi opgetuigde bomen, tot in detail versierde 
huizen, de geur van mals gebakken vlees, jingles bells op de 
achtergrond, de houtkachel aan, het optimale familiegevoel, 
gezellig samenzijn… De heerlijkste tijd van het jaar voor velen!

vestigd in Venlo, voor persoonlij-
ke, discrete en succesvolle rela-
tiebemiddeling.
Het aantal inschrijvingen bij 
Mens & Relatie blijft, door de 
toename van het aantal singles, 
ook jaarlijks groeien. Steeds 
meer singles geven zichzelf tij-
dens de feestdagen ook een 
speciaal cadeau: een kans op de 
ware liefde!

Meer weten? Ellen Lok, regio-
consulente voor Haarlem e.o. 
telefoonnummer 023-5478584 of 
mail naar: 66@mensrel.nl.
Bezoekt u ook eens de website: 
www.mensenrelatie.nl

Nieuw in Heemstede! 
Keekie, een smaakvolle 

herinnering …

Kerst bij sportschool 
FM Health

Heemstede - Een groepje da-
mes van de sportschool FM He-
alth aan de Kerklaan bracht vo-
rige week lekkere hapjes mee. 
Speciaal voor de gezellige kerst-
borrel bij het actieve sportcen-
trum. 
Na een jaar trainen op de car-
dio toestellen, crosstrainer, fiets, 
loopband  mocht het wel eens. 
Bacchus wijnhuis zorgde voor 
de wijnen en het instructeur-
team voor de blije lach. Bij de 
kerstboom, midden in de gro-
te zaal,  hield  Wouter Brans zijn 
kersttoespraakje waarin hij voor-
al zijn team dankte voor hun en-
thousiaste inzet. Vijfenzeventig 
leden  had hij niet verwacht op 

deze bijeenkomst, die opkomst 
is echter wel tekenend voor de 
sfeer die er in de club heerst, on-
geacht of je nu maandagoch-
tend met of zonder humeur komt 
of vrijdagmiddag met het week-
end al in het verschiet. Dat club-
gevoel is er tussen jong en oud. 
Want iedereen kan terecht op de 
Kerklaan 113 voor de fysieke in-
spanningen waar de F staat in de 
naam van de club en de M staat 
er voor de mentale ontspanning, 
dat duidt op de gezelligheid wat 
een belangrijk deel is van het 
concept. Kleinschalig, makkelijk 
bereikbaar en altijd plaats om te 
parkeren. 
Ton van den Brink

Kerstdiensten PKN Heemstede
Heemstede – Diensten Pro-
testantse Gemeente Heem-
stede: Vrijdag 24 december, 
Kerstavond. Oude Kerk: 17.30 u. 
Kinderkerstfeest, met crèche; 
Oude Kerk: 22.00 u. ds. Pieter 
Terpstra, met Cantorij; Pinkster-
kerk: geen dienst.
Zaterdag 25 december, 1e 
Kerstdag, Oude Kerk: 10.00 u. 

ds. Arie Molendijk, met Kinder-
muziekdienst en crèche; Ken-
nemerduin: 10.30 u. mw. Hen-
ny Kooistra; Pinksterkerk: geen 
dienst.
Zondag 26 december, 2e 
Kerstdag, Oude Kerk: zie Ben-
nebroek, gezamenlijke dienst. 
Kennemerduin: geen dienst. 
Pinksterkerk: geen dienst.

Rectificatie
In het artikel over de samen-
werking binnen de podiumpro-
grammering in de Heemsteder 
van vorige week (15 december) 
staat per abuis vermeld dat Cas-
ca Heemstede de gehele pro-
grammering onder haar beheer 
neemt. Feitelijk is het zo dat de 
Stichting Podiumprogramme-
ring Heemstede deze taak op 
zich neemt. Zodra een artiest 
of groep is vastgelegd, verhuurt 
Casca en/ of het Oude Slot de 
ruimte aan de stichting. In de 
nieuwe organisatie heeft Casca 
een faciliterende rol en ligt het 
organisatorische deel vooral bij 
de Stichting.
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Vul de letterbalk in en stuur de oplossing in naar: De Heemsteder, Visserstraat 10, 1431 GJ Aalsmeer. T.a.v. Kerstpuzzel. Wie weet wint u een leuke prijs!
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Zonnebloemgasten in kerstsfeer 
met harpmuziek en pasteitjes
Heemstede – Het Dorpshuis is 
helemaal in kerstsfeer gebracht 
door de gastvrouwe Henny van 
Son, die woensdag ruim der-
tig gasten van de Zonnebloem 
ontving. Het nieuwe Dorps-
huis ligt net over de Cruquius-
brug in Cruquius, een buurt-
schap dat zich zeer verbonden 
voelt met Heemstede. Een kerst-
sfeer met dennengroen en ro-
de accenten,waarin de zonne-
bloemgasten zich direct thuis 
voelden. Koffie, gebak werden 
aangedragen door vijftien vrijwil-
ligers die zich de hele dag inzet-
ten om  de gasten te verwennen. 
Voorzitter Ans Weber hield een  
warm welkomstwoord, Els Bos-

man die de dag coördineerde, 
vertelde het verhaal van  de her-
der met de fluit. Voor de gasten 
het in de gaten hadden was het 
al tijd voor de lunch. Leuk gis-
sen naar het geheim van Henny 
van Son. Hoe maakt ze toch dat 
lekkere pasteitje?  Kom volgend 
jaar maar weer proeven! Ieder 
jaar een ander middagprogram-
ma. Waar vorig jaar het Heem-
steedse KBO Koor, de Vrolijke 
Noot iedereen meekreeg met het 
zingen, was het nu Mariska Pool 
die met haar harp die met won-
dermooie klanken de zaal vul-
de.  Tussen de muzieknummers 
gaf Mariska uitleg over het in-
strument met zijn 46 snaren en 7 

voetpedalen waarmee je de mol-
len en kruizen in de bladmuziek  
kan spelen. Kerstmuziek uit En-
geland, maar ook salsa  uit Cu-
ba, merengue en tango uit  Zuid-
Amerika, het klassieke harpre-
pertoire en de herkenning van 
de Notenkrakersuite, de Blauwe 
Donau en de klassiek meezin-
gers als Oh Denneboom en  de 
Herdertjes bij nachte. De  twaalf 
chauffeurs die altijd weer zo be-
reidwillig de gasten halen en 
brengen, hoorden op de terug-
weg in de auto de enthousiaste 
verhalen over die wonderscho-
ne dag die ze toch maar moch-
ten beleven met de Zonnebloem.
Ton van den Brink

Kerstvieringen
in Bennebroek
Bennebroek - Bij de Protes-
tantse gemeente in Bennebroek 
zijn ook dit jaar weer bijzonde-
re kerstvieringen te verwachten!
Op Kerstavond, vrijdag 24 de-
cember, zal muzikale medewer-
king worden verleend door de 
plaatselijke harmonie Kunst na 
Arbeid met een speciaal kerst-
repertoire. Voorganger is dr. Jan 
van Butselaar die spreekt over 
‘Welbehagen? Zalig!’ Aanvang: 
21.30 uur.
Eerste Kerstdag, zaterdag 25 de-
cember, zal de cantorij samen 
met de gemeente een kerstora-
torium ten gehore brengen, o.l.v. 
Gerard Valkema, met orgel, pi-
ano en fluit. Dit oratorium heet 
‘Met Engelengeduld’. Voorgan-
ger is ds. Jolien Nak. Ook de 
jeugd is van harte welkom.Aan-
vang 10.00 uur.

Tweede Kerstdag, zondag 25 de-
cember, is er een gezamenlijke 
viering met de Protestantse ge-
meente van Heemstede, waar-
bij veel kerstliederen worden ge-
zongen. Voorganger is ds. Pie-
ter Terpstra.Aanvang: 10.00 uur. 
Kindercrêche. 
De Protestantse gemeente Het 
Trefpunt ligt aan het Akonieten-
plein in Bennebroek.
Zie ook de website:
www.pkntrefpunt.nl

St. Michael in de Bavo.

Kerstconcerten in Oude Kerk met
Viva Voce en in de Bavo met St. Michaël
Heemstede – Een zondag met 
veel concerten in de regio. Wel 
37 met het predicaat Kerstcon-
cert. Wij bezochten er twee. In 
de Oude Kerk een kerstcon-
cert van Viva Voce uit Haarlem 
dat begon met muziek uit de re-
naissance. Es ist een Ros entsp-

rungen. In 1609 gecomponeerd 
door Michael Praetoruis die ook 
dat prachtige lied Lobt Gott, Ihr 
Christen, schreef. Aantrekkelij-
ke kerkmuziek die na vier eeu-
wen nog steeds gewild is op 
het repertoire van menig zang-
koor. Kerkmuziek die past in de 

sfeer van de Oude Kerk aan het 
Wilhelminaplein. Kerkmuziek 
die voor de bezoekers die de 
sneeuw en gladheid hadden ge-
trotseerd, zo wondermooi klinkt 
in die kerk met zijn mooie akoes-
tiek. Vijf liederen uit het barok-
ke Duitsland, waarna een aan-

Twee koren in de Bavo.Viva Voce in Oude Kerk.

tal Engelse liederen uit de vori-
ge twee eeuwen volgden. Volks-
muziek die we  carols noemen, 
traditionele Engelse kerstmuziek. 
Tot slot in Nederland de minder 
bekende Franse kerstliederen 
uit de afgelopen eeuw, waaron-
der een loflied Cantique de Jean 
Racine en twee Franse volkslie-
deren waaronder Il est né le di-
vin enfant, bij ons bekend als Hij 
werd geboren het goddelijk kind. 

St. Michael met twee koren
In de Bavokerk begon de kerst-
samenzang met We Komen te-
zamen ondersteund door de ko-
ren Plus –Minus en In Between 
met Gabriels Message. Het koor 
Plus-minus van de Protestan-
te Gemeente is ontstaan na de 
musical de Trekvogels waar Wil 
Bakker de muzikale leiding had 
en nu nog steeds het stokje han-
teert  bij het koor dat bestaat uit 
22 leden. Folksongs, Popsongs, 
Musicalsongs en met de kerst 
vooral de carols. In Between is 
een koor van de H.Bavoparochie  
die op eigentijdse wijze de vie-
ringen ondersteunt. Taizé-lie-
deren, gospels, popsongs en 
de nodige liturgische gezan-
gen. Zin in zingen is belangrij-
ker dan zangervaring. Voor de 
Harmonie St. Michaël , net be-
komen van hun honderd jarig ju-
bileum, speelt met hun vijftig le-
den de kerstliederen net zo ge-
makkelijk als hun vaste reper-
toire. Ouderwetse kerstliederen 
en als slot een aantal swingen-
de kerstliederen. 
Ton van den Brink
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Treinreizigers stranden bij Teestie
Heemstede - Linda Jansen, ei-
genaresse van foodshop Tees-
tie, vlakbij het NS-station van 
Heemstede-Aerdenhout, merkt 
als geen ander de invloed van de 
sneeuw en de gevolgen die dit 
onder meer op het spoorwegen-
net heeft. “Reizigers komen weer 
even op adem bij ons.” Voor haar 
omzet is al dat vervoersleed niet 
zo erg. Voor de klanten vindt ze 
het jammer: “Ouderen die een 
dagje weg willen, senioren die 
in de nabij gelegen serviceflat 
wonen en de forens wier woon-
werk verkeer ernstig gestremd 
wordt...” 
Ze doen graag hun relaas tegen 
de goedlachse blondine en haar 
twee collega’s Els en Marjolei-
ne. “Soms kan ik een kleine lach 
niet onderdrukken wanneer ik al 
dat kleine leed aanhoor”, aldus 
Linda. “Maar vertragingen door 
weersomstandigheden hebben 
ook serieuze gevolgen. Ik had 
een dame op leeftijd in de zaak 
die een begrafenis moest bijwo-
nen. Het arme mens was eerder 
verkeerd uitgestapt, miste haar 
aansluiting en stapte daarop-
volgend weer verkeerd uit. Nat 
van de sneeuw kwam ze bij ons 
op verhaal. Dan voel je met zo’n 

vrouw wel mee hoor. De lieverd.” 
Het sociale hart van Jansen is 
ook de directe omgeving niet 
onopgemerkt gebleven. Jansen 
krijgt niet alleen veel forensen 
met hun verhaal in de zaak, ook 
mensen uit de directe omgeving 
vormen een aanzienlijk deel van 
de Teestie-klandizie. “We zijn vijf 
dagen in de week van 6.00 tot 
18.00 uur geopend. Dan hoor 
je weleens wat”, vertelt de eige-
naresse. Toch toont Jansen al-
tijd haar oprechte interesse naar 
de klanten. “Dat willen we ook. 
Ik kom weleens in winkels waar 
ik niet eens word aangekeken. Ik 
vind het juist leuk om een beet-
je mijn best te doen voor onze 
klanten!” Ze werkt met veel ple-
zier. Sinds de start van Teestie, 
februari 2009, heeft deze onder-
nemer dit goed in de vingers. “Je 
wilt je klanten niet alleen aan-
dacht geven, maar de doelgroep 
gericht service verlenen. Zo zijn 
we onlangs gestart met het le-
veren van broodjes voor bedrij-
ven op bestelling, complete ver-
gaderpakketten‚ met fruit en vers 
sap. Maar ook huisgemaakte 
soepen die eenvoudig zijn mee 
te nemen in de trein en goed 
warm blijven. Volgend jaar star-

ten we zelfs met gezonde, sim-
pele take-away maaltijden. En 
nu is het mogelijk om met een 
bestelkaart oliebollen en appel-
beignets voor de jaarwisseling te 
bestellen. Je ziet dat dit meteen 
zijn vruchten afwerpt. Want wie 
wil er tegenwoordig nog in een 
lange rij staan wachten op olie-
bollen?”
Teestie is van maandag tot en 
met vrijdag geopend vanaf 6.00 
tot 18.00 uur, bereikbaar via in-
fo@teestie.nl of nummer 06-
44791431.
Voor oliebollen-aanbieding zie 
advertentie elders in deze krant.

Schade en diefstal 
bestelbussen VerspreidNet

Regio – De schrik was groot 
toen medewerkers van Ver-
spreidNet (die in Heemste-
de de Heemsteder verspreidt) 
maandagmorgen jl. op het 
werk arriveerden. Bij de vier 
bestelbussen, die voor het be-
drijfspand aan de Castricum-
merwerf te Castricum ston-
den geparkeerd, was het por-
tierraam ingeslagen en de vier 
vast ingebouwde navigatiesy-

stemen waren met grof geweld 
uit de bussen genomen. “Ge-
luk bij dit ongemak, dat een 
5e bestelwagen nog bij de ga-
rage stond voor reparatie”, al-
dus een van de medewerkers. 
“Maar het is natuurlijk niet 
normaal dat dit kan gebeuren 
en dat kennelijk niemand iets 
heeft gezien.” VerspreidNet is 
ernstig gedupeerd door deze 
vervelende daad. 

Muurschildering bieb Bennebroek is af!
Bennebroek - Zoals de bezoe-
kers van de vestiging in Benne-
broek gezien hebben, was er in 
de bibliotheek een kunstenares 

bezig met het maken van een 
muurschildering. Deze is nu af-
gerond. De schildering is ge-
maakt door kunstenares Joke 
Kaptein uit Lisse. De opdracht 
was om de grauwe muur in de 
leeshoek wat op te vrolijken met 
bloemen.

Muur als uitdaging
Het was een uitdaging voor Joke 
op een muur als ondergrond te 
werken. Zij schildert nu ruim 10 
jaar, het eerste jaar met acryl, 

daarna hoofdzakelijk  met olie-
verf op doek, hoewel zij het ook 
leuk vind om met pastelkrijt te 
werken. Zij volgt lessen aan de 
volksuniversiteit Lisse, vooral 
ook voor de gezelligheid.
Dat Joke de schildering met veel 
plezier heeft gemaakt is te zien: 
de leeshoek is een verassend 
kleurig geheel geworden.
Locatie: Bennebroekerlaan 3, 
Bennebroek, tel. 023-5847712 
en e-mail: bennebroek@biblio-
theekduinrand.nl

Regio - In de sfeervol verlich-
te Kathedrale Basiliek St. Bavo 
aan de Leidsevaart in Haarlem 
vindt op donderdag 23 decem-
ber voor de 20e keer het Festi-
val of Nine Lessons and Carols 
plaats. De viering bestaat uit ne-
gen lezingen door koorleden, di-
rigent, diaken, dominee, pastoor 
en de bisschoppen Mgr. J. van 
Burgsteden en Mgr. J. Punt. De-
ze lezingen rondom het traditio-
nele kerstverhaal worden afge-
wisseld met zang door zowel het 
koor als de bezoekers in de kerk.  
De koorzang wordt verzorgd 
door de Bavocantorij onder lei-
ding van dirigent Fons Ziekman 
met Ton van Eck aan het orgel. 
Aanvang van de viering is 20.00 
uur. Toegang is gratis. Deurcol-
lecte na afloop.
De viering begint met het zingen 

van het eerste couplet van ´Once 
in Royal David´s City´ door één 
van de sopranen. Het koor loopt 
daarna al zingende in proces-
sie naar voren, waarna de dienst 
begint. Deze bestaat uit het le-
zen van negen lezingen rondom 
het kerstverhaal uit het Oude en 
Nieuwe Testament; afgewisseld 
door kerstliederen en kerstge-
zangen door zowel het koor als 
de bezoekers in de kerk. Tradi-
tioneel eindigt de viering met de 
hymne ‘O come all ye faithfull’.

De traditie van het ‘Festival of 
Nine Lessons and Carols’ begon 
op 24 december 1880 in de ka-
thedraal van Truro in Engeland. 
Maar het eerste ‘Festival of Nine 
Lessons and Carols’ in de kapel 
van King`s College in Cambridge 
was pas in 1918. 

Humanitas organiseert kerst’chat’
Regio - Mensen die tijdens de 
kerstdagen behoefte hebben 
aan een goed gesprek kunnen 
ook dit jaar weer terecht bij Hu-
manitas Chat. De vrijwilligers van 
Humanitas zijn op beide kerstda-
gen extra lang online bereikbaar 
voor mensen die zich bijvoor-
beeld alleen voelen. De chat is 
anoniem en gratis.

“Vorig jaar werden er tijdens de 
kerstdagen drie keer zoveel ge-
sprekken gevoerd als op een 
normale zondag”, vertelt Edwin 
Herzberg, projectleider van Hu-
manitas Chat ‘Het Luisterend 
Oog’. “Er is duidelijk behoefte 
aan en daarom maken de vrij-
willigers van Humanitas ook dit 
jaar tijdens de kerst extra tijd 
vrij om online te zijn voor men-
sen die hun hart willen luchten.” 
Vorig jaar ging de helft van de 
gesprekken over eenzaamheid. 
Na afloop van het chatgesprek 
waren vrijwel alle mensen po- 

sitief over het gevoerde gesprek. 
Tijdens de kerstdagen kan ieder-
een chatten met een vrijwilliger 
van Humanitas via de website 
www.hetluisterendoog.nl. De site 
is op 25 en 26 december bereik-
baar van 12.00 uur ’s middags tot 
22.00 uur ’s avonds.
 
Natuurlijk kunnen mensen ook 
op andere dagen hun verhaal 
kwijt bij Humanitas Chat ‘Het 
Luisterend Oog’, dat 365 dagen 
per jaar bereikbaar is. Wie daar 
behoefte aan heeft kan dage-
lijks chatten met één van de 75 
vrijwilligers. In 2010 werden zo’n 
4.000 gesprekken gevoerd, een 
stijging van 30 procent ten op-
zichte van 2009.

De jongste chatter was veertien 
jaar, de oudste zeventig. Van de 
bezoekers geeft 90 procent aan  
een goed gesprek te hebben 
gevoerd met een vrijwilliger die 
luistert, steunt en meedenkt.

Gezinsnachtmis Josephkerk Haarlem
Regio - Op 24 december zal 
er in de St. Josephkerk aan de 
Jansstraat 41 Haarlem tijdens de 
vroege kerstnacht een gezinsmis 
zijn, waarin kinderen het kerst-
verhaal zullen uitbeelden. Het is 
speciaal bedoeld voor gezinnen 
met jonge kinderen die willen 
komen kijken en eventueel mee 
willen spelen als herder, koning 
of schaap in het kerstspel. Ook 
grootouders met of zonder hun 

kleinkinderen, kortom iedereen 
die oog heeft voor het kerstkind, 
is zeer welkom. 
Het geheel zal muzikaal begeleid 
worden door het gezinskoor met 

Gemma Coebergh aan het orgel. 
Verder wordt er gespeeld op fluit 
en gitaar.

De mis zal om 19.30 uur begin-
nen. Vanaf 19.00 uur is de kerk 
open en wordt iedereen muzi-
kaal ontvangen met bekende 
kerstliederen. Na afloop is de 
bekende grote kerststal te be-
zichtigen. De toegang is gratis 
en reserveren is niet nodig.

Kerstmuziek in de Kathedraal
Festival of Nine Lessons 

and Carols
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Sjaak Struijf nieuwe voorzitter HBC
Heemstede -  De eerste ver-
dienste van de nieuwe voorzit-
ter van HBC is dat hij in een-
voudige bewoordingen duidelijk 
kan maken hoe de club HBC be-
stuurlijk in elkaar zit. Sjaak Struijf 
werd dinsdagavond vorige week 
door de Sportraad van HBC bij 
acclamatie tot nieuwe voorzit-
ter gekozen. Struijf begint met 
de opsomming van de onder-
afdelingen van de Sportvereni-
ging HBC, Heemstede Berkenro-
de Combinatie.
HBC Voetbal, HBC Tennis, HBC 
Badminton, HBC Tafeltennis 
en HBC Bridge. Verenigd in de 
Sportraad HBC waarin als dage-
lijks bestuur fungeren Eric Cats, 
André Mettes en nu ook Sjaak 
Struijf als voorzitter. In de Sport-
raad zit ook de voorzitter van de 
kantinecommissie. De kantine 
wordt  door alle onderafdelingen 
in meerdere of mindere mate ge-
bruikt. Ieder lid van de onderver-
eniging is ook lid van de Sport-
raad. Een piepklein deel van de 
contributie is voor de hoofdver-
eniging, de sportraad die de le-
den vertegenwoordigt,  naar bui-
ten en de sponsoren. Bij elkaar 
tweeduizend leden. Een belang-
rijke sportvereniging in Heem-

stede!  HBC koestert zijn vrij-
willigers. De erelijst van de ruim 
honderd jarige vereniging is lang 
met gouden en zilveren onder-
scheidingen, ereleden en vrijwil-
liger-Awards. 

Bal
Sjaak Struijf neemt de bal over 
van Ton Draijer die de bestuur-
dersbal heel lang in bezit had, 
hiermee is de betekenis van bal-
bezit duidelijk. Voetbal, tennis-
bal? Beide ballen kent hij uit een 

sportief verleden. Zijn voetbal-
balvaardigheid leerde hij in  Rot-
terdam, hij tennist al weer ja-
ren bij HBC Tennis aan de Ring-
vaartlaan. Hij is door de voorzit-
ter van HBC Tennis, Nico Geels, 
voorgedragen als kandidaat voor 
het voorzitterschap van de hele 
Heemstede Berkenrode Combi-
natie.  Sjaak is van plan die bal 
te laten rollen. Richting  jeugd 
bijvoorbeeld, waar hij thema`s 
wil gaan bespreken als ‘hoe 
ga je om met combinatiefunc-
ties van de jeugd?’ De begelei-
ding bij het naar school gaan en 
aansluitend sport of cultuur vol-
gen. Wil je dat, kan dat en hoe 
doe je dat? Kan je gebruik ma-
ken van elkaars kennis? Vrijwil-
ligersbeleid en vrijwilligersmo-
tivatie zijn onderwerpen die hij 
graag in bijeenkomsten wil gaan 
inbrengen. Struijf weet hoe de 
hazen lopen in de Heemsteed-
se sportwereld. Hij was tot maart 
dit jaar wethouder sport en 
cultuur en heeft zich in korte 
tijd al goed warmgelopen in het 
sociaal cultureel werk als nieuwe 
directeur van Casca. Goed ge-
motiveerd en toegerust om HBC 
gezond te houden.
Ton van den Brink

Sponsors gezocht voor de toekomst van zieke kinderen

Pieter spint voor Sophia

Voor wie het niet weet: spinnen 
heeft niets te maken met veel-
potige griezels, maar alles met 
fietsen. Een van de deelnemers 
is Pieter Coppens uit Heemste-
de. Het is behoorlijk zwaar om 
drie uur lang in hoog tempo zit-
tend of staand te fietsen op een 
speciale hometrainer. Voor Pieter 
ligt de lat nog hoger, hij kampt 
met Parkinson. Desondanks is 
hij vastberaden vol te houden. 
Nu de sponsors nog. Wie gaat 
hem ondersteunen met een bij-
drage, bestemd voor zieke kin-
deren? “Als ik een goede dag 
heb, maak ik die 3 uur wel vol”, 
zegt Coppens. “Door mijn ziekte 
is duursporten voor mij relatief 
gemakkelijker te doen. Ik heb 
juist moeite om op gang te ko-
men en met intervaltrainingen. Ik 
loop ook de Nijmeegse vierdaag-
se. Op de tweede dag geven ze 
mij geen cent meer, maar juist 
dan ga ik door. Nu staat de vol-
gende uitdaging te wachten, op 
5 februari in Rotterdam.”
Thema  van Sophia 2010 is het 
kind met een nierziekte: een be-
tere toekomst.  

Onderzoek naar nierziekte
Prof. Dr. Bert van der Heijden, 
hoofd van de afdeling Kinderge-
neeskunde van het Erasmus Me-
disch Center/Sophia Kinderzie-
kenhuis:  “ Als je op de kinder-
leeftijd een nierziekte hebt, heeft 
dat gevolgen voor het hele le-
ven. Daarom is het van groot be-
lang deze ziektes ofwel te voor-
komen, ofwel op jonge leeftijd 
vast te stellen en optimaal te be-
handelen. Bij de ernstigste vor-
men van nierziekten kan de nier-
functie verloren gaan, zodat di-
alyse of transplantatie nodig is.
Een niertransplantatie is de bes-

te oplossing, omdat alle functies 
van de eigen nieren overgeno-
men kunnen worden en de kwa-
liteit van het leven weer onge-
veer normaal kan worden. He-
laas kan een nieuwe nier ook af-
gestoten worden en gaat hij zel-
den het hele leven mee. Daarom 
is onderzoek naar de juiste keu-
ze van medicijnen en ook de mi-
nimale hoeveelheid ervan nodig. 
In een uniek samenwerkingsver-
band van alle academische zie-
kenhuizen in Nederland en Bel-
gië waar kinderen getransplan-
teerd worden, wordt onderzocht 
welke medicijnen het beste af-
stotingsreacties van de nier kun-
nen voorkomen en hoe deze me-
dicijnen het beste kunnen wor-
den toegediend.
Deze onderzoeken worden geco-
ordineerd vanuit het Sophia Kin-
derziekenhuis. Voor dit landelijk 
onderzoek zijn nu en in de toe-
komst extra financiële middelen 
noodzakelijk. Daarnaast wordt in 
het Sophia Kinderziekenhuis on-
derzocht hoe nierschade bij kin-
deren kan worden voorkomen of 
worden genezen. Dit onderzoek 
vindt plaats bij kinderen waarbij 
bijvoorbeeld bij de geboorte de 
nieren al lek zijn voor bepaalde 
stoffen, dit kan een teveel aan ei-
wit zijn maar ook een teveel aan 
water of zouten waardoor er zo-
veel geplast moet worden dat dit 
bijna niet meer bij te drinken is. 
Voor deze ziektes is een verkla-
ring gevonden in het erfelijk ma-
teriaal. De behandeling van de-
ze ziektes is en blijft tot op he-
den erg gecompliceerd. Nader 
onderzoek moet uitwijzen wat 
voor een aantal van deze ziektes 
de beste behandeling is. De op-
brengst dit jaar komt ten goede 
aan deze onderzoeken.”

Heemstede -   Sporten voor Sophia bestaat al 20 jaar. Gedu-
rende al die jaren zetten sportievelingen zich in voor de zieke 
kinderen van het Sophia Kinder- ziekenhuis in Rotterdam. Een 
groep mannen en vrouwen van T-Line  uit Cruquius is weer van 
de partij. Zij gaan 3 uur spinnen voor dit goede doel.

Op 5 februari gaat Pieter (‘nog 
steeds de kranige’) proberen 
drie uren te spinnen met hon-
derden andere spinningpartners 
in het Topsportcentrum Rotter-
dam, naast het Feyenoord stadi-
on. Wie hem geldelijk wil onder-
steunen kan een bijdrage storten 
op rekening 1255 20 476 o.v.v. 
sophia 2010.
Zorg dat hij het volhoud, zodat 
de zieke kinderen een gezonde 
toekomst tegemoet gaan.
Contact: pietertjecoppens1962@
gmail.com.
Mirjam Goossens 

VEW 1 overwintert op Texel!
Heemstede - De selectie van 
VEW gaat dit jaar niet, zoals vele 
clubs uit het betaald voetbal tij-
dens de winterstop naar Turkije. 
De selectie van VEW hoopt in 
conditie te blijven op Texel. In het 
weekend van 7-9 januari reist de 
selectie af naar het Noord-Hol-
landse eiland. Als de omstan-
digheden het toelaten zal er een 
wedstrijd worden afgewerkt te-
gen ZDH. Op het ‘Ibiza van Ne-
derland’ zullen er voor de selec-
tie allerlei activiteiten zijn. De 
tegenstander, Sportvereniging 
Zwaluwen Den Hoorn, is de ou-
de club van de gebroeders Dek-
ker, de twee veelscorende spit-
sen van VEW. Nu maar hopen 
dat de pont uit kan varen! 
De nieuwjaarsreceptie van VEW 
zal die week erna plaatsvinden, 
is de verwachting. Dan staat ook 
weer de eerste competitiewed-
strijd weer op het programma. In 

dit inhaalweekend moet VEW 1 
aantreden tegen Alliance ‘22. 

De jeugd van VEW gaat maan-
dag 27 december in de Groenen-
daal sporthal een toernooi spe-
len. Deze traditie zal starten om 
13.00 uur met de mini’s en door-
lopen tot 16.00 uur wanneer de 
B-junioren om de oliebollen zul-
len strijden. Dit zal worden ge-
organiseerd door het nieuwe 
jeugdbestuur dat begin novem-
ber is aangetreden. Deze en-
thousiaste groep hoopt dat door 
deze activiteiten het jeugdleden-
tal verder zal gaan groeien. Voor 
meer informatie over de jeugdaf-
deling kunt u contact opnemen 
met Iwan Biesot via jeugdvoor-
zitter@vewheemstede.nl. 
De vele flessen wijn die zijn be-
steld tijdens de wijnavond kun-
nen inmiddels worden opge-
haald bij Onno Stoltenborg. 

Vroeg vuurwerk?

Zaterdagmiddag 18 december jl is brand gesticht 
in een papiercontainer aan de Chrysantiumlaan te 
Heemstede. Mogelijk is de oorzaak vuurwerk ge-
weest. De container is tot de rand gevuld met 
water om het vuur te blussen. Maar hoe verder in 
deze vorst periode? Vraagt een omwonende zich af.



Raad in Het Theehuis (Cru-
quisdijk 12 te Cruquius) zie: 
www.theehuiscruquius.nl

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

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

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

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

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

• Festival of Nine Lessons 
and Carols in Kathedra-
le Basiliek St. Bavo, Leidse-
vaart Haarlem. Aanvang van 
de viering is 20.00 uur. Toe-
gang is gratis. Deurcollecte na 
afloop.

Divers
Vrijdag 24 december 
• Vanaf 18.30 uur kerst-
avonddienst in de Wilhel-
minakerk, met mmv gos-
pelkoor Tehillah.
Toegang gratis. Wilhelmina-
kerk, Gedempte Oude Gracht 
61 Haarlem.
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Heemstede/
Bennebroek

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

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

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

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

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

Tot en met 29 januari
• Florian van Rooij expo-
seert in Burgerzaal Raadhuis 
Heemstede. Abstract werk. 

Muziek

Agenda
Cultuur

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

Divers
Vrijdag 24 december
• Levend Kerstverhaal in de 
Indische Buurt vanaf 19.00 
uur. Het veldje achter de zus-
terflat aan de Meerweg, Indi-
sche Buurt, Achterweg 5 in 
Heemstede. 
Toegang gratis. Info: Daniël 
van Beek, tel. 06-25304058.

Regio
Exposities

T/m donderdag
30 december
• Expositie van Leo Derijcke 
in de Fablo tennishal. Schil-
derkunst met olieverf, acryl 
op doek en hout en etsen. In 
zijn werk staat veelal de mens 
centraal, maar tevens wordt 
hij geïnspireerd door land-
schappen en de natuur. Mar-
celisvaartpad 11, 2015 CS te 
Haarlem (Ramplaankwartier),  
tel.nr. 023-5100537 geopend 
van 08.00 tot 22.00 uur.

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

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

T/m zaterdag 8 januari
• ‘Vogellied en andere 
deuntjes’, kustenaars die 
zich hebben laten inspi-
reren door flora en fauna. 
Kunstcentrum Haarlem, Ge-
dempte Oude Gracht 117-121. 
Informatie: 023-5327895.

T/m zondag 30 januari 
• Water wiegt stilte, nieuwe 
expositie van Nico van den 

Recensie 
Masters van de muziek 
bij Loek van der Meer

Ooit gestart als een avond-
je muziek voor vrienden en 
bekenden aangeboden door 
Loek van der Meer samen met 
wat bevriende muziekama-
teurs, staat nu het zestigste 
huiskamer concert daar ver 
vanaf. Afgestudeerde conser-
vatorium bachelors en mas-
ters staan bij Loek nu garant 
voor een avondje hoogwaardig 
muzikaal genot. Dit is intussen 
maar al te zeer bekend bij de 
bezoeker. Allen bleken ervaren 
met deze huiskamerconcerten. 
Een deelnemer zelfs voor de 
twintigste maal. Inclusief lie-
ve woorden van zijn kant voor 
de familie. Familie want Loek 
schakelt iedereen in om een 
warme en succesvolle huiska-
mer ambiance te creëren.
In deze sfeer kan geweldig ge-
concerteerd worden. Tenmin-
ste, als men daar gevoel voor 
heeft en dat hadden deze so-
listen. Gewend aan het grote 
theater, waarbij floodlight het 
contact met het publiek be-
hoorlijk bemoeilijkt, was het bij 
Loek best even wennen. Het 
toch al verwende publiek zit 
bovenop de uitvoerenden. De 
akoestiek is daar van andere 
orde. Loek heeft eigen opvat-
tingen over het begeleiden van 
een artist. Hij is namelijk be-
slist zelf ook een artiest.
In de professionele sfeer wordt 
maar beperkt samen geoe-
fend, want alles moet immers 
meteen maar kloppen. In het 
algemeen mag worden gezegd 
dat Loek  een solist heel kun-
dig begeleidt. Dat dit dan toch 
even mis ging omdat de solist 
een licht afwijkende partituur 
had meegebracht en dit tevo-
ren niet even met Loek’s par-
tituur had afgestemd, maakt in 
deze huiskamer sfeer dan he-
lemaal niet meer uit. 
Charlotte Beukers, Conserva-
torium Amsterdam en adept 
van Kevin Smith, mocht het 
spits afbijten. Haar kwetsbare 
opstelling was meer dan alleen 
maar professioneel. Zij is een 
warme persoonlijkheid en een 
uitzonderlijke sopraan. Zeker 
in staat om theater of  kerk 
met haar geluid volledig te 
vullen. Zij kiest daarbij voor de 
klinkers, dus voor de melodie. 

Die krijgt de absolute voor-
rang. Nu paste zij zich goed 
aan aan de huiskamer akoes-
tiek en steeg tot grote hoog-
te in “Der Hirt auf dem Felsen 
van Schubert” in duo met Ma-
rijke Admiraal (klarinet). Dat zij 
ook een lyrische sopraan kan 
zijn bleek in Rossini’s “ Il Bar-
biere di Siviglia”. “Waarom doe 
ik mijzelf dit aan” is een ge-
voel dat een solist best mag 
hebben en deze dames zul-
len, zoals ieder solist, met dit 
gevoel vertrouwd zijn. Marij-
ke (MA conservatorium van 
Hilversum) zoekt perfectie en 
dat blijft moeilijk op een weer-
barstig instrument dat de so-
lo klarinet nu eenmaal is. Ho-
ge moeilijkheidsgraden in de 
concerten van Weber en Sta-
mitz werden schijnbaar moei-
teloos genomen. Stamitz is 
een onderschatte componist. 
Hij was een van de eersten die 
voor klarinet schreef maar ook 
behoort hij, samen met Haydn, 
tot de grondleggers van de 
symphonie.  In het “oude huis”, 
filmmuziek van Nina Rota, 
voerde de klarinet van Marijke 
ons tenslotte langs een heer-
lijke wereld vol fantasie.Hele-
maal solo, helemaal kwetsbaar 
maar oh zo mooi.
Viool is een instrument dat 
we iets minder vaak bij Loek 
horen. Logisch want viool in 
de huiskamer moet wel per-
fect zijn anders kan men zulks 
maar beter laten. Christina 
Knoll (Amsterdan BA, Rotter-
dam MA) leek het beste be-
stand tegen de stress van de 
huiskamer, hoewel zij mij toe-
vertrouwde dat ze goed to-
neel kan spelen. Daarbij ze-
ker geholpen door haar prach-
tig instrument, een mooie ron-
de bas zorgt voor een vol ge-
luid. Soms voorzien van “Sor-
dino” oftewel demper. Ook zij 
maakte het zich weer niet ge-
makkelijk: Beethoven nummer 
8 , Frederic Delius en een heel 
sterke vertolking van de Ro-
manze van Johan Svendsen. 
En ja hoor, Loek had weer eens 
wat bijzonders. In een theater 
in Tenerife speelde de “bruiloft 
van Luis Alonso” een Zarzue-
la van Géronimo Giminez en 
Loek was verkocht. Een uitge-
ver in Londen help hem aan de 
piano partituur. Behalve dan in 
dit concert natuurlijk.

Het kerstconcert werd beslo-
ten met weer aardig geluk-
te community singing (waar-
bij Loek ook op de banjo). De 
dankbare bezoekers mochten 
vervolgens weer blij naar huis. 
Niet voor lang want op 12 en 
13 februari (matinee) zullen 
velen de weg weer weten te 
vinden vinden.
Rudolf Konersmann
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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.

Gewijzigde 
openingstijden 

- Vrijdag 24 en 31 december is het 

raadhuis vanaf 13.00 uur gesloten 

voor publiek.

- Het Centrum voor Jeugd en Gezin 

(CJG) is op 30 december gesloten. 

 Op 27, 28 en 29 december 

 is het CJG gewoon 

 geopend (van 09.00 

 tot 12.00 uur)

De prioriteit ligt bij het begaanbaar maken van de doorgaande routes. 

Gladheid: deze week geen gft-inzameling
Vanwege de winterse weersomstandigheden is de gemeente druk in de weer om 

wegen, voetpaden en fi etspaden begaanbaar te maken en te houden. Dit gebeurt op 

vaste strooiroutes die beschreven staan in het gladheidbestrijdingsplan (in te zien op 

www.heemstede.nl). Bij veelvuldige sneeuwval is de aandacht vooral gericht op de 

eerste prioriteit die ligt bij de doorgaande routes. In verband met de gladheid en prioriteit 

bij het strooien wordt er deze week (20 t/m 24 december) geen gft ingezameld. 

De grijze rolemmer wordt overigens wel volgens schema geleegd. 

Nieuwjaarsreceptie 
Heemstede
3 januari vanaf 19.30 uur in het raadhuis
De gemeente luidt het nieuwe jaar graag samen met u in! 

We nodigen alle inwoners van Heemstede uit voor een nieuwjaarsreceptie op maandag 

3 januari vanaf 19.30 uur. De receptie vindt plaats in de Burgerzaal en de ontvangsthal 

van het raadhuis. Voor muziek en een hapje en een drankje wordt uiteraard gezorgd. 

Dé gelegenheid om uw nieuwjaarswensen uit te wisselen en om in een feestelijke sfeer 

nieuwe contacten te leggen.  

U bent van harte welkom!
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Inzet

Om de gladheid te bestrijden zijn er twee 

vrachtwagens met schuiver/strooier, twee 

kleine schuiver/strooiers en twee borstel-

wagens op de weg. Daarbij ligt de prioriteit 

op het berijdbaar houden en krijgen van de 

hoofdwegen, -fi etspaden en drukke school-

routes. Wanneer daar voldoende resultaat 

is bereikt, volgen de wijkontsluitingswegen. 

In straten waar minder verkeer is, kan het 

lijken alsof er niet gestrooid is, omdat dit 

strooizout eerst ingereden moet worden. 

Bij onvoldoende verkeersbewegingen kan 

het effect van strooizout dus beperkt zijn.

 

Bij het vastlopen van de spits, zoals vrijdag-

ochtend, komen de grote sneeuwschuivers 

ook vast te staan zodat een ronde langer 

duurt. Om daarop in te spelen zijn de kleine 

sneeuwruimers/strooiers fl exibeler ingezet. 

Deze kunnen namelijk ook om de opstop-

pingen heen. De inzet in woonwijken is pas 

mogelijk als de gladheid en sneeuwval op 

de routes uit het gladheidbestrijdingsplan 

voldoende zijn bestreden. Dit wordt alleen 

in bijzondere situaties gedaan.

 

Zand 

Door de veelvuldige inzet van de gladheid-

bestrijders komt landelijk het probleem 

met strooizout weer naar voren. Voor 

de gemeente Heemstede zijn extra voor-

raden zout gereserveerd, maar deze voor-

raden worden op dit moment beschikbaar 

gehouden voor Rijkswaterstaat ten behoeve 

van de snelwegen. 

De gemeente Heemstede is daarom bij 

aanhoudende sneeuwval genoodzaakt 

over te gaan op het strooien van zand. 

Zand heeft niet hetzelfde effect als zout 

maar maakt sneeuw of ijs wel stroever. 

Bewoners worden verzocht extra voor-

zichtig te zijn en de snelheid in het verkeer 

aan te passen. 

•  OV-Taxi in januari door de 
Bios-groep

•  Voorzie uw grijze rolemmer 
tijdig van de juiste sticker!

•  Kerstsamenzang in de 
Raadhuisstraat

•  Wijzigingen afvalinzameling 
met ingang van 2011

•  Spelregels tijdens de 
jaarwisseling

•  Nieuws van de 
Intergemeentelijke Afdeling 
Sociale Zaken

•  Kerstbomenverbranding

• Handhavingsactie 
 2 vaartuigen

In deze HeemstedeNieuws o.a.:
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OV-Taxi in januari door de 
Bios-groep
De Bios-groep verzorgt met ingang van 1 januari 2011 de OV-Taxi in de regio Zuid-

Kennemerland/IJmond. Om een vaste rit te boeken kunt u het vertrouwde telefoon-

nummer 0900-8684 bellen.

Nieuwe taxipas

Omdat de OV-Taxi met ingang van 1 januari 2011 niet meer door Connexxion, maar door 

de Bios-groep wordt verzorgd, is de huidige OV-Taxipas van Connexxion vanaf 1 januari 

2011 niet meer geldig. Alle OV-Taxipashouders hebben een brief ontvangen met meer 

informatie hierover.

Waarom deze verandering?

De provincie Noord-Holland heeft, in nauw overleg met de gemeente Heemstede en 

andere gemeenten uit Zuid-Kennemerland/IJmond, het nieuwe contract voor de OV-Taxi 

verleend aan de Bios-groep. Om de ritten in Zuid-Kennemerland/IJmond goed te kunnen 

regelen heeft de Bios-groep een kantoor in Haarlem geopend.

Wmo-vervoer

De OV-Taxi is een combinatie van Wmo-vervoer én openbaar vervoer. De OV-Taxi is voor 

iedereen toegankelijk. Als het voor u niet meer mogelijk is met het openbaar vervoer 

te reizen, kunt u tegen gereduceerd tarief met de OV-Taxi reizen. U kunt een pas voor 

de OV-Taxi aanvragen bij de gemeente Heemstede, Raadhuisplein 1, telefoonnummer 

(023) 548 58 85 en (023) 548 30 40. Voor nadere informatie over de OV-Taxi kunt u hier 

ook terecht.   

In de begrotingskrant, die vorige week 

is verspreid in Heemstede, is een foutje 

geslopen. In het middendeel staat een 

artikel waarin de fractievoorzitters reageren 

op de begroting. In de kop boven dit artikel 

staat abusievelijk ‘Begroting 2010’. Dit 

moet natuurlijk ‘Begroting 2011’ zijn.

Voorzie uw grijze rolemmer 

tijdig van de juiste sticker!
Deze week ontvangt u als inwoner van Heemstede de nieuwe afvalkalender voor 2011. 

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

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

van de grijze rolemmer. In 2011 moeten de grote rolemmers met een inhoud van 240 liter 

voorzien zijn van een groene sticker. De kleine rolemmer heeft een rode sticker nodig. De 

stickers met barcode vormen een controlemiddel dat onder andere informatie geeft over 

het adres waartoe de rolemmer behoort.

In januari 2011 worden de aangeboden grijze rolemmers die nog geen juiste sticker hebben, 

voorzien van een geel waarschuwingslabel. Op dit label staat het verzoek om de sticker 

alsnog aan te brengen.

Vanaf 31 januari 2011 worden alleen nog grijze rolemmers geleegd die voorzien zijn van 

een juiste sticker. 

Heeft u nog vragen over het gebruik van de sticker, de grijze rolemmer of de afvalkalender? 

Neem dan contact op met de afdeling Publieksinformatie van De Meerlanden via telefoon-

nummer (0297) 381 7 17.

Zoekt u een vrijwilligersbaan of klus? 

Heeft uw organisatie vacatures voor 

vrijwilli gers? Heeft u vragen over arbeids-

voorwaarden, rechten en plichten? Of 

zoekt u een goede cursus/work shop voor 

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

steunpunt Vrijwilligerswerk Heemstede!

p/a Casca-de Luifel - Herenweg 96 - 

Postbus 578 - 2100 AN Heemstede. 

Spreekuur op afspraak, telefonisch 

bereikbaar di. t/m do. van 09.00 tot 12.00 

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

matiezuil (dagelijks tijdens openingstijden 

van de Luifel)

E-mail: 

steunpuntvrijwilligerswerk@casca.nl 

Website: 

www.vrijwilligerswerkheemstede.nl

Alle zaken met betrekking tot overlijden 

en begraven zijn op een efficiënte en 

praktische manier te regelen aan het 

Serviceloket Begraafplaats.

Nabestaanden kunnen aan dit loket 

informatie opvragen en de brochure 

over de begraafplaats verkrijgen. Deze 

brochure is ook te downloaden vanaf 

www.heemstede.nl. Daarnaast is het 

mogelijk om ook buiten openingstijden 

een digitaal informatiepaneel te raadplegen 

met daarop een overzicht (dat u kunt uit-

printen) waar graven gelegen zijn en hoe 

men er naar toe moet lopen. 

Serviceloket, Herfstlaan 3 (rechterkant 

van hoofdingang) is geopend op werk-

dagen van 09.00 tot 14.00 uur, telefoon 

(023) 528 03 76 (bereikbaar van 09.00 tot 

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

begraafplaats@heemstede.nl. 

De begraafplaats is toegankelijk van 

zonsopkomst tot zonsondergang.

Serviceloket Begraafplaats

Begrotingskrant

Kerstsamenzang in de 

Raadhuisstraat
Het is inmiddels een traditie in Heemstede: kerstliedjes meezingen met de Teisterband, 

onder leiding van Bert Steinman. Op vrijdag 24 december om precies 23.59 uur is het 

weer zover. De kerstzang vindt plaats in de Raadhuisstraat, ter hoogte van Chocolaterie 

Van Dam. De gemeente Heemstede en Chocolaterie Van Dam bieden u glühwein en warme 

chocolademelk aan. Er worden tekstboekjes uitgedeeld, zodat iedereen mee kan zingen!

Geen gft-inzameling in week 51

De inzameling van de gft-containers slaat deze week (20 t/m 24 december) een ronde 

over. Dit gebeurt omdat de beschikbare capaciteit zoveel mogelijk wordt ingezet voor 

gladheidbestrijding. De groenbak wordt dus niet geleegd, de grijze rolemmer wordt 

overigens wél volgens schema geleegd.

Schone stoep

U kunt ook zelf helpen de wijken begaanbaar te houden door de stoep voor uw huis 

beloopbaar te maken. Misschien kunt u buren helpen die zelf niet in staat zijn het straatje 

schoon te houden. Met wat burenhulp kunnen ook mensen die moeilijk ter been zijn 

onder deze omstandigheden toch naar buiten.

Tijdelijk geen strooizout voor particulieren

Bij de afvalkalender die in week 51 wordt verspreid, zit een bon voor een gratis zak strooi-

zout, op te halen bij de milieustraat aan de Cruquiusweg. Helaas is dit strooizout tijdelijk 

niet beschikbaar. Mocht u alternatieven zoeken: tuin- en doe-het-zelfcentra verkopen ook 

strooizout, en u kunt eventueel ook gewoon keukenzout gebruiken.

 

Tips? Geef ze door!

Heeft u nog handige tips om de gladheid en winterse omstandigheden te doorstaan? 

Geef ze door aan de gemeente Heemstede. Wij plaatsen de tips dan in de gemeentelijke 

uitgave ‘HeemstedeNieuws’ op de achterkant van de Heemsteder. U kunt uw tips doorgeven 

via communicatie@heemstede.nl of tijdens werkdagen via telefoonnummer (023) 548 58 68. 

Voor actuele informatie over de gladheidbestrijding kijkt u op www.heemstede.nl.

Vervolg van pag. 1
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Spelregels tijdens de 

jaarwisseling

Vuur op openbare weg tijdens jaarwisseling niet toegestaan

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

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

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

risico’s zijn te groot.

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

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

materialen verzameld worden die gebruikt kunnen worden voor verbranding.

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

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

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

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

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

Het is verboden zogenoemde wensballonnen op te laten

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

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

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

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

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

te laten.

Containers met bouwafval die niet afsluitbaar zijn en mobiele 

toiletunits dienen voor kerst van de openbare weg verwijderd 

te zijn

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

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

worden. Dit verbod geldt tot 2 januari 201. Containers en mobiele toiletunits die niet ver-

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

verhaald op de eigenaar.

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

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

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

Kopen en afsteken van vuurwerk

Wat mag?

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

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

Wat moet?

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

Veiligheidstips

- lees voor het afsteken de gebruiksaanwijzing 

- bewaar vuurwerk op een veilige, droge plek 

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

- stop vuurwerk nooit in je zakken 

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

- gebruik een aansteeklont en een veiligheidsbril

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

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

- laat vochtig en oud vuurwerk liggen 

- steek ‘weigeraars’ niet opnieuw af 

Wijzigingen afvalinzameling 

met ingang van 2011

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

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

Beperken aanbod hoeveelheid grofvuil

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

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

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

Wanneer u afval komt brengen wordt altijd minimaal een halve kuub geregistreerd. 

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

- groente-, fruit-, en tuinafval; 

- grof tuinafval; 

- papier en karton; 

- glas; 

Invoeren tarief ophalen grofvuil

U kunt er ook voor kiezen het grofvuil thuis te laten ophalen. Het thuis laten ophalen van 

grofvuil is niet langer gratis. U betaalt altijd € 20,-- voor de rit (voorrijkosten). Het grofvuil 

wordt 1 maal per 2 weken ingezameld. U bent dus voordeliger uit als u het grofvuil zelf 

wegbrengt.

Wanneer u grof vuil, wit- en bruingoed of grof snoeiafval wilt laten ophalen dient u contact 

op te nemen met De Meerlanden. Dit kan telefonisch, (0297) 38 17 17, maar u kunt ook 

online een afspraak maken. 

Bij het maken van de afspraak wordt u gevraagd hoeveel m� afval u aanbiedt. De hoeveel-

heid aangeboden afval telt namelijk ook mee voor de 3 m�-regeling. De defi nitieve admini-

stratie wordt gedaan door de ophaaldienst. Er wordt altijd minimaal 1 m� geregistreerd.

De Meerlanden zal u vragen om thuis te zijn op het moment dat zij langskomen. Zij kunnen 

u aangeven welk dagdeel (ochtend of middag) ze bij u langskomen. Wanneer de gemelde 

hoeveelheid afwijkt van hetgeen dat wordt aangeboden, wordt er aangebeld om het afhaal-

bewijs te tekenen. 

Wanneer u niet thuis bent geldt de registratie van de ophaaldienst.

Het is dus belangrijk dat u er op let dat er niets extra wordt bijgeplaatst, aangezien dit kan 

leiden tot een overschreiding van het maximum van 3 m� grofvuil per adres per jaar. 

De rekening voor het ophalen van het grof vuil (en eventueel de kosten voor de over-

schrijding van de 3 m�-regeling) worden achteraf in rekening gebracht. U ontvangt hiervoor 

een factuur van De Meerlanden.

- plastic verpakkingsafval; 

- textiel en schoeisel; 

- klein chemisch afval; 

- wit- en bruingoed.

Hoeveel is een kuub?

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

aanhouden dat een driezitsbank ongeveer één kuub is.

Stopzetten takkenronden

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

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

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

Kerstbomenverbranding
De jaarlijkse kerstbomenverbranding vindt plaats op woensdag 5 januari 2011. Meer 

informatie hierover in HeemstedeNieuws van volgende week.
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Nieuws van de Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken

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

deringen in de bijzondere bijstand. We 

hebben de belangrijkste wijzigingen voor 

inwoners van de gemeenten Heemstede, 

Bloemendaal en Haarlemmerliede en 

Spaarnwoude op een rijtje gezet. Meer 

informatie over de veranderingen vindt 

u op www.iasz.nl.

Geen bijzondere bijstand meer voor 

kosten die verband houden met ziekte 

of gebrek. 

Voor kosten die uw ziektekostenverzeke-

ring niet vergoedt, kunt u vanaf 1 januari 

in principe geen bijzondere bijstand 

meer krijgen. Houd hier rekening mee bij 

de keuze van uw ziektekostenverzekering 

voor 2011. Een (aanvullende) verzekering 

met een goede dekking wordt dus wel 

heel belangrijk! 

Collectieve verzekering van Zilveren 

Kruis/Achmea: Een prima verzekering!

De gemeenten bieden al jaren de moge-

lijkheid om gebruik te maken van de 

collectieve ziektekostenverzekering van 

Zilveren Kruis/Achmea. Deze verzekering, 

speciaal ontwikkeld voor minima, gaat als 

uitgangspunt dienen bij het bijzondere 

bijstandsbeleid per 1 januari 2011.

Neemt u deel aan onze collectieve ziekte-

kostenverzekering en heeft u toch nog 

bijkomende kosten? Dan kunt u daar in 

de meeste gevallen ook nog bijzondere 

bijstand voor krijgen.

Kijk op www.iasz.nl voor meer informatie 

over de voordelen van deze collectieve 

verzekering voor minima.

Vergoeding voor ‘algemeen nood-

zakelijke kosten’ krijgt u alleen als het 

saldo van uw vermogen minder dan 

€ 2.000,-- is en uw inkomen onder de 

norm ligt. 

‘Algemeen noodzakelijke kosten’ zijn 

kosten die iedereen heeft, bijvoorbeeld 

vervanging van meubels, een was-

machine, kosten voor een babyuitzet 

of verhuiskosten.

Andere normbedragen, en dus een andere 

vergoeding via bijzondere bijstand. 

Bij de verstrekking van bijzondere bijstand 

hanteert de IASZ normbedragen. Deze 

bedragen worden per 1 januari 2011 

aangepast. Als u kosten moet maken 

en hiervoor een beroep moet doen 

op bijzondere bijstand informeer dan 

vooraf hoe de procedure is en welke 

bedragen wij maximaal vergoeden.

Nieuw: Toeslag voormalig alleenstaande 

ouder. 

Nieuw in het bijzondere bijstands-

beleid is de ‘Toeslag voormalig alleen-

staande ouder’. 

De bijstandsnorm voor alleenstaande 

ouders gaat flink omlaag zodra het 

jongste kind 18 jaar is geworden. Om 

de alleenstaande ouder hieraan te 

laten wennen wordt de toeslag in drie 

kwartalen afgebouwd.

In principe komt u alleen voor vergoeding 

van kosten in aanmerking als u deze 

aanvraagt vóórdat u een apparaat of 

product koopt.

Bijzondere bijstand moet worden aan-

gevraagd voor de datum dat de kosten 

worden gemaakt. Dit om de IASZ in de 

gelegenheid te stellen te beoordelen of 

de te maken kosten noodzakelijk zijn. 

Bijvoorbeeld: kan de kapotte was-

machine niet beter gerepareerd worden 

of is de aanschaf van een nieuwe was-

machine onontkoombaar. 

Maandelijks rechtmatigheidsformulier 
(ROF'je) niet meer altijd verplicht

Als u een uitkering voor levensonder-

houd ontvangt van de IASZ, moet u 

maandelijks inzicht geven in uw persoon-

lijke en financiële situatie. Dit gebeurt met 

het rechtmatigheidsformulier, oftewel 

het ‘ROF'je’

Met ingang van 1 januari 2011 schaft 

de IASZ deze verplichting af voor uit-

keringsgerechtigden zonder inkomsten 

uit werk.

De uitkeringsgerechtigden die wel 

inkomsten uit arbeid (parttime) of 

andere wisselende inkomsten hebben, 

blijven verplicht om de maandelijkse 

ROF'jes in te leveren.

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

nieuwe beleidsregels van kracht voor 

terugvordering, invordering en verhaal 

van uitkeringen. In de beleidsregels 

wordt aangegeven wanneer wordt 

besloten tot terugvordering en verhaal 

en hoe wordt ingevorderd.

U kunt de beleidsregels inzien op onze 

website www.iasz.nl.

Loket Heemstede

Heemstede heeft één centrale plek waar u 

voor al uw vragen op het gebied van wo nen, 

zorg en welzijn terecht kunt, namelijk 

Loket Heemstede aan het Raadhuisplein 1. 

Of het nu gaat om het aanvragen van een 

voorziening in het kader van de Wet maat-

schappelijke ondersteuning (zoals hulp bij 

het huishouden, OV-taxi, aanpassingen in 

de woning of een rolstoel) of om informatie 

en advies, wij helpen u graag verder.

Iedere werkdag tussen 09.00 en 13.00 

uur kunt u, zonder afspraak, bij het Loket 

langs komen. U kunt ons ook bellen om uw 

vraag te stellen.

Loket Heemstede

Raadhuis, Raadhuisplein 1

Telefoon (023) 548 30 40

Openingstijden: maandag tot en met vrijdag 

van 09.00 tot 13.00 uur.

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

Handhavingsactie 2 vaartuigen in 
sloot Grevelingen - Linge

In het kader van artikel 17 van de Verordening op het gebruik van openbare havens en binnen-

wateren is in opdracht van burgemeester en wethouders op 16 december 2010 een gezonken 

donkerblauwe stalen roeiboot met witte binnenkant met de naam Dutch Pride gelicht.

Tevens is op grond van artikel 20 van de Verordening op het gebruik van openbare havens 

en binnenwateren in opdracht van burgemeester en wethouders op 16 december 2010 

een witte polyester boot met lichtblauwe bovenrand, die vol met water lag en los dreef 

oftewel niet was vastgemaakt, in de sloot tussen de Grevelingen en de Linge gelicht. 

In een eerdere publicatie stond reeds vermeld dat deze boot al gelicht was, doch door de 

vorst moest het lichten noodgedwongen worden uitgesteld.

Bovengenoemde vaartuigen worden voor een periode van 13 weken - met ingang van 22 

december 2010 (datum publicatie) - opgeslagen, op kosten van de eigenaren. Binnen 

deze periode kan de rechtmatige eigenaar zijn vaartuig ophalen onder betaling van de 

gemaakte kosten. Indien het vaartuig niet wordt opgehaald, zullen burgemeester en wet-

houders overwegen de vaartuigen te vernietigen.

Voor informatie kan contact worden opgenomen met de gemeentelijke opsporingsambtenaren 

van bureau Handhaving, telefoonnummer (023) 548 56 30.
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Aanvragen omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken bestemmingsplan

Cruqiusweg 37 + 37A  het oprichten van een kringloopwinkel,  2010.078

 veilinghuis, (Groot)handel, sportschool/

 healthcenter/fi tness, autowasstraat 

 ontvangen 14 december 2010

De beslistermijn voor bovengenoemde aanvragen is 8 weken vanaf ontvangst van de 

aanvraag.

Omgevingsvergunning voor kappen

Johannes Verhulstlaan 10  het kappen van een boom  2010.077 

 ontvangen 13 december 2010

Von Brucken Focklaan 10E  het kandelaberen van 6 bomen  2010.076 

 ontvangen 13 december 2010

De beslistermijn voor bovengenoemde aanvragen is 8 weken vanaf ontvangst van de 

aanvraag.

De bovenstaande aanvragen liggen vanaf 23 december 2010 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). 

Voornemen verlenen omgevingsvergunning voor afwijking van het 

bestemmingsplan

Vechtlaan 8  het uitbreiden van een woonhuis en  2010.071

 vervangen schuur

Wij zijn voornemens voor bovenstaand bouwplan een omgevingsvergunning voor afwijking 

van het bestemmingsplan te verlenen:

Het verzoek ligt vanaf 23 december 2010 gedurende 4 weken op maandag tot en met 

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

Bouw- en Woningtoezicht aan het Raadhuisplein 1. Belanghebbenden kunnen hierover 

tijdens de periode van terinzageligging zienswijzen aan de gemeente kenbaar maken. 

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

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

Voornemen verlenen omgevingsvergunning voor gebruik 

(uitgebreide procedure)

Groenendaal 6  verzoek gebruik clubhuis voor overnachting, 

 scouting- en groepsactiviteiten 

Wij zijn voornemens voor bovenstaand bouwplan een omgevingsvergunning voor afwijking 

van het bestemmingsplan te verlenen:

Het verzoek ligt vanaf 23 december 2010 gedurende 6 weken op maandag tot en met 

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

Bouw- en Woningtoezicht aan het Raadhuisplein 1. Belanghebbenden kunnen hierover 

tijdens de periode van terinzageligging zienswijzen aan de gemeente kenbaar maken. 

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

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

Verleende omgevingsvergunningen (verzonden 17 december 2010)

Omgevingsvergunning voor bouwen

Beethovenlaan 4  het plaatsen van een dakkapel  2010.033

 op het voorgeveldakvlak

Johannes Vermeerstraat 5  het plaatsen van een dakkapel op het  2010.066

 voor- en achtergeveldakvlak

Binnenweg 148 A  het plaatsen van reclame  2010.061

De bovenstaande vergunningen liggen vanaf 23 december 2010 op maandag tot en met donder-

dag van 08.30 - 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouw- en 

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

kader.

Verleende lichte bouwvergunning (verzonden 17 december 2010)

en ontheffing bestemmingsplan

Beethovenlaan 64  het uitbreiden van een woonhuis  2010.204/3585

Verleende lichte bouwvergunning (verzonden 20 december 2010)

en ontheffing bestemmingsplan

Laan van Insulinde 8  het plaatsen van een erfafscheiding  2010.195/3132

De bovenstaande vergunningen liggen vanaf 23 december 2010 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.

Omgevingsvergunning

Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsvergunning (Wabo) in werking getreden. Op grond van deze wet is voor veel activiteiten waarvoor tot 1 oktober 2010 een 

aparte vergunning of ontheffing vereist was nu een omgevingsvergunning vereist waarin de verschillende vergunningen en ontheffingen integreren. Hieronder treft u de diverse aanvragen 

omgevingsvergunning voor deze week aan. Omdat we nu in een overgangsperiode zitten worden ook nog vergunningen verleend die voor 1 oktober 2010 zijn aangevraagd en dus 

volgens het oude recht moeten worden afgehandeld. Als wij deze vergunningen (b.v. bouwvergunningen, kapvergunningen en sloopvergunningen) verlenen maken wij dat ook bekend 

in deze rubriek. 

Wijziging Algemene plaatselijke verordening 

Verbod op wensballonnen

Bij besluit van 15 december 2010 heeft de raad de Algemene plaatselijke verordening 

gewijzigd. De raad heeft besloten een verbod in te stellen op het gebruik van wensballonnen 

(artikel 5:34a Algemene plaatselijke verordening). Het is verboden zogenoemde wens-

ballonnen door middel van hete lucht afkomstig van vuur op te laten. Onder een wensbal-

lon wordt mede verstaan elk voorwerp dat door middel van open vuur opstijgt en zonder 

sturing wegdrijft.

Dit artikel van de Algemene plaatselijke verordening treedt met ingang van 23 december 

2010 in werking. Dit artikel ligt gedurende 12 weken ter inzage op het gemeentehuis. 

De gewijzigde verordening is na de inwerkingtreding ook digitaal te raadplegen op 

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

Nieuwe Verordening ruimte- en inrichtingseisen 
peuterspeelzalen gemeente Heemstede

Bij besluit van 15 december 2010 heeft de raad de Verordening ruimte- en inrichtingseisen 

peuterspeelzalen gemeente Heemstede vastgesteld. 

De Verordening kwaliteitsregels peuterspeelzalen Heemstede 2006 en de daarbij 

behorende Nadere regels Peuterspeelzalen 2006 zijn door inwerkingtreding van de Wet 

ontwikkelingskansen door educatie (Wet OKE) van rechtswege vervallen.

De Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen gemeente Heemstede 

treedt met ingang van 23 december 2010 in werking. De verordening ligt gedurende 

12 weken ter inzage op het gemeentehuis. De verordening is na de inwerkingtreding ook 

digitaal te raadplegen op www.heemstede.nl via ‘Politiek & bestuur’ onder ‘Lokale regel-

geving’. 
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Raadsbesluiten 15 december 2010

Aanwezig zijn 21 van de 21 raadsleden

1. Vaststellen agenda raadsvergadering 15 december 2010 

 De burgemeester trekt volgnummer 15. Bij een eventueel hoofdelijke stemming zal bij 

mw. E.G.M. van de Weijer met de stemming begonnen worden. 

 De agenda wordt conform vastgesteld.

2. Vragenuur

 Er zijn geen vragen voor het vragenuur binnengekomen.

 

 BESPREEKPUNTEN

 Deze agendapunten zijn voorbereid in de raadscommissies en behoeven bespreking in 

de gemeenteraad om tot een besluit te komen.

3. Delegatie Projectbesluit Manpadslaan tussen 18-20 en Manpadslaan 20 (bestemmings-

plan Landgoederen en Groene Gebieden).

 Tussen de percelen Manpadslaan 18 en 20 ligt een ongenummerd perceel met een 

bedrijfsbestemming. De eigenaar van dit perceel, die tevens eigenaar is van nummer 20, 

wil hierop een woning bouwen. Hiervoor heeft hij een verzoek ingediend tot het nemen 

van een projectbesluit en een bouwvergunning eerste fase aangevraagd. Op het perceel 

bevinden zich thans bedrijfsopstallen en op het perceel Manpadslaan 20 een bedrijfs-

woning ten behoeve van de bedrijfsactiviteiten op het ongenummerde perceel.

 Door de bouw van de woning ontstaat een aaneengesloten rijtje woningen aan de 

Leidsevaart en verdwijnt de bedrijfsbebouwing. Hierdoor treedt een stedenbouwkundige 

verbetering op. 

 

Voorgesteld wordt dat:

1. Het college van burgemeester en wethouders medewerking verleent aan de voor-

bereiding van het projectbesluit en aan de gemeenteraad voorstelt de bevoegdheid tot 

het nemen van een projectbesluit voor dit plan éénmalig aan het college te delegeren.

2. De gemeenteraad de bevoegdheid tot het nemen van een projectbesluit op grond van 

artikel 3.10, lid 4 Wro voor de bestemmingswijziging van Bedrijfsdoeleinden naar 

Woondoeleinden van de percelen Manpadslaan tussen 18-20 en Manpadslaan 20 

éénmalig delegeert aan het college van burgemeester en wethouders. 

 Conform het voorstel wordt unaniem beloten.

4. Belastingverordeningen 2011

 Jaarlijks worden de gemeentelijke belastingverordeningen vastgesteld. De tarieven voor 

2011 zijn conform de door de raad vastgestelde begroting 2011. De verordeningen zijn  

geconformeerd aan de modelverordeningen van de VNG.

Beslispunten: 

Vaststelling van de volgende belastingverordeningen en bijlagen:

a) Verordening op de heffing en invordering van onroerendezaakbelastingen 2011;

b) Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2011;

c) Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2011;

d) Verordening op de heffing en invordering van leges 2011, inclusief tarieventabel 2011; 

e) Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelasting 2011, inclusief fi nanciële 

raming;

f) Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2011 (verordening 

begrafenisrechten 2011);

g) Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2011;

h) Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2011;

i) Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2011;

j) Verordening op de heffing en invordering van belasting op roerende woon- en bedrijfs-

ruimten 2011.

 Conform het voorstel wordt unaniem besloten.

 

HAMERPUNTEN

 Deze agendapunten zijn voorbereid in de raadscommissies en behoeven geen verdere 

bespreking in de gemeenteraad.

5. Invoering verbod op het gebruik van wensballonnen.

 In de regio zijn afspraken gemaakt om het gebruik van wensballonnen te verbieden. 

Wensballonnen zijn papieren ballonnen die brandstof bevatten. Door de brandstof aan 

te steken stijgt de ballon ongecontroleerd op. Een verbod kan worden bewerkstelligd 

door een artikel hierover in de APV op te nemen. 

 Beslispunten: 

1. In de Algemene plaatselijke verordening na artikel 5:34 een nieuw artikel invoegen 

dat als volgt luidt:

5:34a Verbod op het gebruik van wensballonnen.

1.  Het is verboden zogenoemde wensballonnen door middel van hete lucht afkomstig 

van vuur op te laten.

2. Onder een wensballon wordt mede verstaan elk voorwerp dat door middel van open 

vuur opstijgt en zonder sturing wegdrijft.

3. Te bepalen dat dit artikel daags na bekendmaking in werking treedt. 

 Conform het voorstel wordt unaniem besloten.

6. Advies van de commissie voor bezwaarschriften, inzake verzoek dhr. H.S.M. Kruijer 

zijn briefwisseling op de gemeentelijke website te plaatsen.

 Bezwaarde, dhr. H.S.M. Kruijer, heeft de gemeenteraad in zijn brief van 26 mei 2010 

verzocht zijn briefwisseling met de raad op de gemeentelijke website te plaatsen. 

 De waarnemend griffier van de raad heeft aan bezwaarde meegedeeld dat zijn verzoek niet 

past in het beleid van de raad om brieven van burgers niet actief op de website te zetten. 

 De commissie is van oordeel dat de reactie van de waarnemend griffier van 1 juli 2010 

geen besluit is in de zin van artikel 1:3 Algemene wet bestuursrecht maar het afwijzen 

van een verzoek tot een feitelijke handeling.

 De beslissing, al dan niet een feitelijke handeling te verrichten, is geen voor bezwaar en 

beroep vatbaar besluit in de zin van artikel 1:3 Algemene wet bestuursrecht.

 De commissie voor bezwaarschriften concludeert na bestudering van de relevante stukken 

dat het bezwaar niet-ontvankelijk is.

 De voorzitter van de commissie Middelen adviseert dit advies over te nemen.

 Conform het voorstel wordt unaniem besloten.

7. Verlenen budgetsubsidie aan de Stichting Stadsbibliotheek Haarlem voor 2011 en 2012.

 Voor de uitvoering van het bibliotheekwerk in Heemstede is gedurende de periode juni 

2008 - 31 december 2010 aan de Stichting Stadsbibliotheek Haarlem e.o. een budget-

subsidie verleend. Gelet op de continuering van het bibliotheekwerk per 1 januari 2011 

stellen we de raad voor in te stemmen met het verlenen door ons college van een budget-

subsidie aan de Stichting Stadsbibliotheek Haarlem e.o. voor de periode 1 januari 2011 t/m 

31 december 2012 van € 643.200 in  2011 en € 632.200 in 2012, conform bijgevoegde 

beschikking. In het subsidiebedrag voor 2012 is nog geen rekening gehouden met een 

mogelijke indexering.

 Beslispunten:

 Ten behoeve van het verlenen van een budgetsubsidie voor het bibliotheekwerk in 

Heemstede aan de Stichting Stadsbibliotheek Haarlem in de periode 1 januari 2011 tot 

en met 31 december 2012  een krediet beschikbaar te stellen van € 643.200 voor 2011 

en van € 632.200 voor 2012. 

 Conform het voorstel wordt unaniem besloten.

8. Begroting STOPOZ 2011

 Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland, het bestuur van de open-

bare basisscholen in Heemstede en een aantal regiogemeenten, heeft de begroting 
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(vervolg) Raadsbesluiten 15 december 2010

voor het jaar 2011 ingediend. Op grond van artikel 48 van de Wet op het primair onderwijs 

resp. artikel 23 van de statuten van de stichting dient de begroting door de raden van de 

betreffende gemeenten te worden goedgekeurd.

 Beslispunten:

 De door de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland (STOPOZ) voor 

het jaar 2011 ingediende begroting goed te keuren.  

 Conform het voorstel wordt unaniem besloten.

9. Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen.

 De Wet ontwikkelingskansen door educatie (Wet OKE) is op 1 augustus 2010 in werking 

getreden. Deze wet heeft de Wet Kinderopvang gewijzigd in de Wet Kinderopvang en 

kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Hiermee geldt per genoemde datum een landelijk 

kwaliteitskader voor peuterspeelzalen. Dit kader is nader uitgewerkt in de Beleidsregels 

kwaiteit peuterspeelzalen.

 Omdat het wenselijk is dat voor het uitvoeren van verantwoord en veilig peuterspeelzaal-

werk nadere eisen gesteld worden aan de ruimte en inrichting van peuterspeelzalen, 

wordt de raad voorgesteld een aparte verordening voor de eisen voor ruimte en inrichting 

vast te stellen

 Beslispunt:

 De verordening ruimte- enn inrichtingseisen peuterspeelzalen vast te stellen.

 Conform het voorstel wordt unaniem besloten.

 OVERIGE PUNTEN

10. Lijst van mededelingen en ingekomen stukken

 Conform de afhandelingsvoorstellen wordt besloten. 

 Brief nr. 11 van G.J. Govers ‘De leefbaarheid van het eiland Rozenburg naar de knoppen’ 

zal worden betrokken bij de in te dienen motie bij agendapunt 11.

11. Wat verder ter tafel komt

 De VVD dient de raadsbreed gesteunde motie ‘Eerst infrastructurele oplossingen, dan 

pas bouwen’ in, n.a.v. bouwplannen van de gemeente Haarlem in het gebied van de 

Westelijke Randweg.

 De motie verzoekt en verwacht van het college van burgemeester en wethouders uit-

voering te geven aan de volgende actiepunten:

- In gesprek te gaan met de gemeente Haarlem en de provincie op basis van de door 

de Raad in deze motie geformuleerde meningen.

- Druk uit te oefenen op alle betrokken instanties om met oplossingen te komen, die de 

voorspelbare verkeersknelpunten kunnen voorkomen.

- Over het verloop van deze bouwprojecten continu en adequaat met de bewoners van 

de aangrenzende Heemsteedse wijken te blijven communiceren.

- Plannen voor te bereiden om de verwachte verkeersknelpunten in de aangrenzende 

wijken te minimaliseren, mocht het te voeren overleg niet tot voor Heemstede accep-

tabele uitkomsten leiden.

 De motie wordt unaniem aangenomen met 21 stemmen voor.

 Toezegging: wethouder Kuiper zegt een onderzoek toe waarin ontsluiting via de 

Randweg zal worden meegenomen.

 mw. Ruitenberg blikt als nestor van de raad terug op het jaar.

 

 Sluiting

 De voorzitter sluit de vergadering om 21.25 uur.

Met onbekende bestemming uitgeschreven uit de gemeentelijke basis-

administratie persoonsgegevens (GBA)

Als u gaat verhuizen moet u dit ook doorgeven aan uw (nieuwe) woongemeente. Vaak 

gaat dit goed, maar soms wordt dit vergeten. De gemeente start dan een adresonderzoek 

op, waarbij de persoon -indien mogelijk- erop gewezen wordt dat er nog aangifte van de 

verhuizing gedaan moet worden. Als er geen aangifte gedaan wordt of als de persoon 

niet te traceren is, besluit het college van burgemeester en wethouders deze persoon 

‘met onbekende bestemming’ uit te schrijven uit de gemeentelijke basisadministratie 

persoonsgegevens (GBA). Dit betekent, dat iemand dan ook formeel niet meer op dat 

adres staat ingeschreven. De gevolgen hiervan zijn dat er bijvoorbeeld geen reisdocument 

of rijbewijs bij de woongemeente aangevraagd kan worden en dat er geen gebruik 

gemaakt kan worden van verschillende overheidsvoorzieningen. Ook wordt, als iemand 

65 wordt, de AOW gekort. Het is daarom van groot belang dat alsnog aangifte van een 

verhuizing gedaan wordt.

Het college van burgemeester en wethouders heeft het voornemen om de volgende personen 

met onbekende bestemming uit te schrijven:

S. Engelbrecht, geboren 29-04-1983, Herenweg 21 C, per 14-12-2010

S. Adams, geboren 07-08-1976, Herenweg 21 C, per 14-12-2010

B.A.M. Aguilar Cerna, geboren 23-06-1976, Rembrandtlaan 6, per 14-12-2010

M.J. Rusin, geboren 21-04-1979, Mozartkade 4, per 15-12-2010

K.F. O’Neill, geboren 27-01-1975, Paulus Potterlaan 9, per 15-12-2010

Als de betrokkene het hier niet mee eens is, kan deze binnen twee weken na plaatsing 

van deze publicatie hierop reageren door contact op te nemen met de afdeling 

Publiekszaken van de gemeente Heemstede (Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ 

Heemstede, telefoon (023) 548 58 68.

Het college van burgemeester en wethouders heeft het voornemen om de volgende personen 

met onbekende bestemming uit te schrijven:

J.J.C. Ngando, geboren 14-12-1972, Glipper Dreef 111, per 02-12-2010

A.C.M. van Tol, geboren 28-02-1944, p/a Bosboom Toussaintlaan 21, per 02-12-2010

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van de 

bekendmaking hiervan bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift bij 

het college van burgemeester en wethouders van Heemstede (Postbus 352, 2100 AJ 

Heemstede). Ook kunnen belanghebbenden bij onverwijlde spoed een voorlopige voor-

ziening aanvragen bij de Rechtbank te Haarlem, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

Gemeentegids online?

www.heemstede.nl

Uitschrijving GBA

Verkeersbesluit

- Het aanwijzen van een parkeerplaats nabij de fl at Bartoklaan 16 als gereserveerde 

gehandicaptenparkeerplaats ten behoeve van de bewoonster. 

      (verzonden 15 december 2010).

Het besluit ligt vanaf 23 december 2010 zes weken ter inzage. 

U kunt hiertegen bezwaar maken. Door het indienen van een bezwaar wordt dit besluit 

niet opgeschort. Bij een spoedeisend belang kan degene die een bezwaarschrift heeft 

ingediend een voorlopige voorziening vragen aan de president van de rechtbank, sector 

bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Bij het indienen van
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Bezwaar maken of uw mening/zienswijze kenbaar 

maken 

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

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

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

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

de reden van bezwaar. 

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

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

ging, schriftelijk uw reactie aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 352, 

2100 AJ Heemstede. Uw reactie zal bij de besluitvorming worden betrokken. 

Meer weten? 

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

Beroep
U kunt, als u belanghebbende bent, op grond van de Algemene wet bestuursrecht beroep aan-

tekenen bij de rechtbank Haarlem wanneer u in een voorfase zienswijzen heeft ingediend of 

wanneer u niet ver weten kan worden geen zienswijzen te hebben ingediend. Richt uw beroep-

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

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

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

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

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

Ter inzage
Stukken liggen gedurende openingstijden ter inzage in de het raadhuis, Raadhuisplein 1. 

De stukken zijn tevens in te zien in de gemeentelijke openbare bibliotheek (Julianaplein 1). 

Heemstede heeft nu één centraal meldpunt voor het mel-

den van gevaar en schade op straat en van bijvoorbeeld 

vandalisme en geluidshinder.

Gevaar en schade op straat

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

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

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

Meldingen worden in principe binnen één week afgehandeld.

Overlast

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

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

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

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

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

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

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

Melden via www.heemstede.nl

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

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

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

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

ling. Indien u geen toegang heeft tot het internet, kunt u tijdens openingstijden ook het 

meldnummer van de gemeente bellen: (023)  548 57 62. Buiten deze tijden en in het week-

einde vindt doorschakeling plaats naar een telefoonbeantwoorder.

Meldpunt overlast

Kennisgeving

Door de eigenaar van het perceel Manpadslaan tussen 18 en 20 is een aanvraag eerste 

fase ingediend voor de bouw van een woning. Het bestemmingsplan ‘Landgoederen en 

Groene gebieden’ laat op deze locatie de bestemming ‘Bedrijfsdoeleinden’ toe. Om de 

bouw van de woning planologisch mogelijk te maken is een bestemmingsplanwijziging 

noodzakelijk van de percelen Manpadslaan tussen 18 en 20 en Manpadslaan 20.

In verband hiermee maken burgemeester en wethouders ingevolge het bepaalde in 

artikel 1.3.1. Besluit ruimtelijke ordening het voornemen bekend om de voorbereiding van 

een projectbesluit, als bedoeld in artikel 3.10 Wet ruimtelijke ordening te starten.

Daarbij wordt tevens bekendgemaakt dat er geen advies zal worden gevraagd aan een 

onafhankelijke adviseur.

Terinzagelegging

Vanwege de geringe omvang van dit projectbesluit worden de bouwaanvraag eerste 

fase en de ruimtelijke onderbouwing op dit moment niet ter inzage gelegd. Naar verwach-

ting start de formele terinzagelegging in het eerste kwartaal 2011. De stukken zullen 

dan 6 weken ter inzage liggen en kunnen worden ingezien op www.heemstede.nl en 

www.ruimtelijkeplannen.nl. Ook liggen de stukken dan ter inzage in de hal van het raadhuis.

Het is in deze fase nog niet mogelijk om uw mening/zienswijze aan de gemeente kenbaar 

maken, omdat nu eerst het vooroverleg met het rijk, de provincie en het Hoog-

heemraadschap Rijnland wordt gevoerd.

Voor nadere informatie over het projectbesluit kunt u contact opnemen met mevrouw M. Möller 

van de afdeling Ruimtelijk Beleid onder telefoonnummer (023) 548 58 70.

Vervolg

Nadat het hiervoor genoemde vooroverleg heeft plaatsgevonden, zal een ontwerpproject-

besluit worden vastgesteld en 6 weken ter inzage worden gelegd. Op dat moment kunt u 

uw mening/zienswijze aan de gemeente kenbaar maken en zal deze worden meegewogen 

in de defi nitieve besluitvorming. Het defi nitieve besluit wordt naar verwachting in het 

tweede kwartaal van 2011 genomen.
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dag in uw brievenbus te vinden. 

Bezorgproblemen?
Altijd doorgeven! Voor vrijdag 
12.00 uur gebeld met Verspreid-
Net (0251-674433) dan krijgt u 
de krant voor het weekend nog 
thuisbezorgd. 

Heemstede – Vanaf vandaag 
kunt u de bezorger van de 
Heemsteder verwachten met een 
‘wens kaartje’. Als u het kaart-
je overhandigd krijgt bent u vrij 
om een gulle gift te doen. Een 
leuke geste naar de meisjes en 
jongens die week in week uit de 

Heemsteder bezorgen zodat u 
elke week op de hoogte bent van 
al het nieuws uit uw gemeente 
en van het gemeentenieuws.
Het valt niet altijd mee: zeker 
niet met de huidige sneeuwpe-
rikelen langs de weg, maar op 
tijd of wat later op de deurmat... 

Met man en macht gaat het 
‘leger’ bezorgers door heel 
Heemstede, Haarlem-Zuid en 
Bennebroek wekelijks op pad 
om de leukste huis-aan-huis-
krant van Heemstede te bezor-
gen. U hoort de krant op woens-
dagmiddag of uiterlijk donder-

Gelukkig 2011 kaartjes bezorgersGelukkig 2011 kaartjes bezorgers




