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PAUL MANS

Zandvoortselaan 157
Heemstede

Tel. 023-5242809

nieuw: www.cdaheemstede.nl

DEZE WEEK

Nieuw:
Kerstbrunchen!

Dat kan in ons prachtig
verbouwde restaurant op

25 en 26 december.
Kom gezellig genieten... 

Kerstbrunch: 12.30-15.30 u. 

Ook wordt een heerlijk 
Kerstdiner geserveerd en

wel vanaf 16.00 uur.
Zie adv. elders in deze krant!

Reserveren gewenst.

Raadhuisstraat 19-21
Heemstede

T 023 528 05 55 
www.blitzwellness.nl

Cadeautip!

Sfeervolle Kerstviering 
op de Hartekamp
Heemstede - De cliënten van 
de Hartekamp en hun fami-
lie vierden zondagmiddag in de 
aula hun kerstfeest met een 
levende stal in hun midden. 
Voor een stal in de open weide 
was het weer niet zo best, bin-
nen was het reuze gezellig. Al-
le 68 cliënten kregen een glaas-
je, daarin een waxinelichtje met 
een ledlampje dat danste als een 
flikkerend kaarsje. `Mogen we 
dat houden?`, was de eerste 
vraag van menig cliënt, want dat 
kleinood geeft zo`n mooie kerst-
sfeer in de donkere dagen. 
Kerst op de oudste locatie van 

de Hartekamp aan de Heren-
weg. Met vrijwilligers die de 
hele kerstviering hadden geor-
ganiseerd met hapjes, drank-
jes en kerstmuziek. Kerstlie-
deren gezongen door het ‘Ge-
mengd Koor Obelisk’, zonder 
twijfel het leukste koor van Sant-
poort en Velserbroek met vijftig 
koorleden. Obelisk zingt mini-
maal één keer per maand in de 
kerk van Santpoort ‘de Naald’ 
of in de kerk van Velserbroek 
‘Het Kruispunt’. Maar naast kerk-
diensten is Obelisk ook wel aan-
wezig bij onder andere doop-
vieringen, kerkelijke huwelij-

Nieuwjaars-
kaartjes 

bezorgers
Heemstede/Bennebroek 
- Vanaf deze week kunt u 
een kaartje verwachten 
van de bezorger van de 
Heemsteder. Hij of zij zal 
bij u aanbellen en met de 
krant het bewuste wens-
kaartje overhandigen. Het 
is aan u wat u geeft, maar 
bedenk dat uw bezorger 
door weer en wind gaat 
om u van het laatste lo-
kale nieuws te voorzien! 
Uiteraard wenst niet alleen 
de bezorger, maar het vol-
tallige team van De Heem-
steder alle lezers een fijne 
Kerstperiode en een nieuw 
jaar vol leesplezier.
Na deze Kerstkrant ont-
vangt u de laatste Heem-
steder van dit jaar op 
woensdag 28 december. 
Op woensdag 4 janua-
ri valt dan de eerste ‘ver-
se’ Heemsteder van het 
nieuwe jaar door uw brie-
venbus. Vragen of op-
merkingen over bezor-
ging? Bel Verspreidnet, 
tel. 0251-674433.

Spar aanbiedingen zie pagina 7
Spar Adema, Te Winkelhof 25, Heemstede

Spar De Bruyn, Zwarteweg 42/44, Bennebroek

Wim Kuijk keurslager
J. van Goyenstr. 24
tel. 528 90 00

 

v.d. Geest keurslager
Raadhuisstraat 94
tel. 528 64 17

4 stuks

VARKENS-
OESTERS

5.95
r

MEt sAus

ken, korenfestivals, symposia, 
kerstevenementen zoals op de 
Hartekamp. Het hele koor wil-
de graag naar de Herenweg ko-
men om te zingen voor de cli-
enten, maar soms werd het zin-
gen mèt de cliënten. De herder-
tjes lieten zich niet onbetuigd en 
de jingle bells klonken zo hard 
dat de ezels in de kinderboerde-
rij hun oren spitsten. Een kerst-
feest voor de vrijwilligers die we-
ten waarvoor zij het doen. Zon-
der vrijwilligers geen feestje. Het 
is zo mooi om te doen dat de 
jonge maatschappelijke stagiai-
res uit Hillegom die de zaal voor 
het Sinterklaasfeest hadden ver-
sierd, nu hadden gevraagd om te 
mogen assisteren bij dit kerst-
feest. Mooi he!
Ton van den Brink

Deze bezorger wenst u

en een
prettige feestdagen

knallend 2012!
CastriCummerwerf 39-41

1901 rV CastriCum
tel. 0251-674433

39.000 euro betalen
Regio - Maandag is in Haarlem 
een 51-jarige man ingesloten 
omdat hij nog voor ruim 39.000,- 
euro had openstaan. Hij kon dit 
niet betalen en is ingesloten.

wenst u heerlijke kerstdagen
en een gezond 2012

zie onze
aanbiedingen
op pagina 11

Yoga-aanbieding Praktijk DEEN:

5 lessen r20,-
tel: 023-528 56 77



Heemstede - De gemeente 
Heemstede gaat vanaf 1 maart 
2012 alle door haar verstrek-
te subsidies op de website van 
de gemeente zetten. Dit heeft 
de gemeenteraad unaniem be-
sloten tijdens de raadsvergade-
ring van donderdag 15 decem-
ber naar aanleiding van een door 
D66 ingediende motie. 
Op de afgelopen week gelan-
ceerde, vernieuwde gemeente-
lijke website (www.heemstede.
nl) komt straks te staan wie sub-
sidie krijgt, voor welke periode, 
hoeveel dat is en waarvoor het 
wordt uitgekeerd. 
But Klaasen, fractievoorzitter van 
D66 Heemstede: “Deze motie 
is een mooi voorbeeld van hoe 
je het bestuur transparanter 
maakt omdat duidelijk wordt 
waar een deel van onze belas-
tingcenten naar toe gaat. Zelfs 
voor raadsleden was het al 
een hele klus om uit te zoeken 
wie waarvoor subsidie krijgt in 
Heemstede. Nu komt het over-
zichtelijk en voor iedereen toe-

gankelijk op de website van de 
gemeente.”
Heemstede is niet de eerste ge-
meente die hiertoe overgaat. 
Onder meer Alkmaar, Almere,  
Apeldoorn, Breda, Capelle aan 
den IJssel, Castricum, Westland 
en Langedijk gingen Heemste-
de al voor. Bovendien staat het 
onderwerp in veel andere ge-
meenten deze week op de 
agenda.
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COLOFON

Verschijnt woensdag
EDITIE 5:
HEEmsTEDE
BEnnEBroEk
HaarlEm-ZuID

kantooradres:
Camplaan 35
2103 GV Heemstede
Tel. 023-8200170
mobiel 0650-284402
Fax 023-8200169

aanleveren van advertenties:
Dinsdag voor 12.00 uur
aanlever@heemsteder.nl

advertentieverkoop:
Joke van der Zee

advertentie-tarieven:
op aanvraag

aanleveren van kopij
Dinsdag voor 12.00 uur
redactie@heemsteder.nl

Bladmanager/redactie:
Joke van der Zee

redactie-coördinator:
Renée Wouwenaar

Correspondenten:
Ton van den Brink
Mirjam Goossens
Eric van Westerloo

redactie-opmaak:
Mireille Huiberts

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-368671
Fax 0297-342900

uitgave van:
De Heemsteder Uitgevers B.V.
Heemstede

oplagE: 17.725

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te geven 
op ontwikkelingen die spelen bin-
nen de gemeente. Uw ingezonden 
brief dient echter ondertekend te 
zijn met naam en adres, telefoon of 
e-mailadres. 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 beschik-
baar wordt gesteld aan derden. 
Dus ook niet per e-mail, fotokopie 
of anderszins zonder uitdruk-
kelijke, schriftelijke toestemming 
van de uitgever!

WWW.HEEmsTEDEr.nl

van 1930

    UW krant!        redactie@heemsteder.nl

Heemstede - De gele NZH 
bus nummer 1059 is ook 
al lijn 4 aan het einde van 
de jaren ‘70 en we zien een 
nog vrijwel origineel trein-
station. Fietsen tegen de 
muur van gebroken kwart-
siet in cyclopenverband en 
rechts Villa Arzberg in kra-
kerstoestand (zie karton/
hardboardplaten achter de 
ramen). Het pand werd be-
gin 1983 gesloopt. Er valt 
nog wel meer leuks te zien 
op deze foto....
Op zondagochtend 11 de-
cember ging de nieuwe 
dienstregeling in voor het 
openbaar vervoer en oor-
spronkelijk was bedacht 
om hier aan Leidsevaartzij-
de buslijnen 7 en 14 te la-
ten stoppen, de vervangers 
voor lijn 4. Op die ochtend 
na 10.00 uur zijn bussen 
verplaatst naar de Zand-
voortselaan (zuidzijde) en 
is deze Connexxion halte-
paal voorzien van de wel-
bekende oranje plastic zak. 
Is dit het einde van bus-
stop aan de Leidsevaart-
weg? Bussen hebben ook 
een grote rol gespeeld in de 
geschiedenis van het stati-
on en doen dat nog steeds, 
ze zijn onlosmakelijk met 
elkaar verbonden. De foto 
van de gele NZH bus is van 
Ton Dieben/OV in Boskoop 
en de foto van de oranje 
plastic zak is van Gertjan 
Stamer. Verdere informatie 
via info@stationhad.nl of 
www.stationhad.nl.

Het spoor van toen

Openbare brief aan Connexxion
Heemstede - Een goede reis is gebaseerd op een gezond ver-
stand, zo propageert u. Een dienstregeling eveneens, denk ik! Als 
er nu met ingang van 11 december twee bussen (4 en 7) over een 
groot gedeelte van hetzelfde traject rijden, lijkt het mij niet zo slim 
om deze bussen, die één maal pre uur rijden op slechts 12 minu-
ten van elkaar te laten opereren. Weg is de aansluiting op de trein. 
Er zal wel heel lang over zijn nagedacht, maar mij en vele anderen 
kunt u dit niet verkopen. Mijn advies is: splits de tijden zodanig op 
de Provinciënlaan en pas het traject daar verder op aan, dat er een 
aansluiting op de trein blijft bestaan.
Gerda Citroen, Heemstede.

INGEZONDEN

Stille omgang in Linnaeushof Bos
Heemstede - In het Linnaeus-
hof Bos is de laatste maanden 
veel gebeurd. Bomen zijn om-
gehakt, veel struiken en bossa-
ges zijn weggehaald. Natuur die 
voor onze zuurstof en leefomge-
ving zorgt.
De sfeer in het bos is veranderd 
en voorlopig wordt er nog ge-
werkt.
Om de natuur te ondersteunen 
in deze donkere periode is er een 
stille omgang rond midwinter op 

woensdag 21 december. De be-
doeling is dat je een glazen pot 
met waxinelicht meebrengt.

Gewandeld wordt dan in stilte 
langs alle gewonde boomstron-
ken en de deelnemers zetten 
daar met hartverwarmende ge-
dachten een lichtje neer.
Gestart wordt om 19.00 uur aan 
de ingang Glipperweg.
De ommegang gaat altijd door.
Nadere informatie: 023-5290129.

But Klaasen is blij met dit besluit

Heemstede maakt subsidies 
openbaar op website
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Welzijn BloemendaalWelzijn Bloemendaal
CURSUSSEN
• Sociale media, sociale netwerken en hun 
toegevoegde waarde, 3 lessen
Vanaf woensdag 25 januari, 15.00 - 17.00 uur
Nova Leerbedrijf Media, Tetterodestraat Haar-
lem
• Kennismaken met de computer, 3 lessen van-
af vrijdag 3 februari, 9.30 – 11.00 uur.
Locatie Noord
• Fotobewerking op uw computer,  3 lessen  
vanaf vrijdag 3 februari, 11.15 – 12.45 uur
Locatie Noord
• Ontdek internet, 8 lessen vanaf maandag 6 
februari, 10.00 – 12.00 uur
Bibliotheek Duinrand Bloemendaal

THEMABIJEENKOMSTEN
• Leef prettig en gezond, informatie door de 
Hartstichting 
Donderdag 19 januari, 14.30 uur
Locatie Zuid
• Mozart’s gouden jaren, over het hoogte-
punt van zijn muzikale loopbaan
Woensdag 24 januari, 14.30 uur
Locatie Zuid
• Oplichting aan de deur, de politie infor-
meert hoe te handelen
Dinsdag 31 januari, 10.00 uur
Locatie Zuid

FILM
• Woensdag 28 december, 14.00 uur voor 
(groot)ouders en (klein)kinderen: De Reuzen-
perzik.
Fransiscusschool, Kerklaan 10, Bennebroek
• Maandag 9 januari, 14.00 uur: The King’s 
speech

Ontmoetingsruimte Vogelenzang

WARME MAALTIJDEN 
• Nova Grand Café Restaurant, woensdag 25 
januari, 18.00 uur

BEWEGEN, GOED VOOR U! 
• Wandelen rondom Bennebroek
Locatie Zuid: woensdag 28 december en woens-
dag 25 januari, 10.00 uur
• Wandelen in de Waterleidingduinen
Maandag 2 januari, 10.00 uur ‘t Panneland
• Nordic Walking in de Waterleidingduinen
Iedere zaterdag, 10.00 uur ’t Panneland

Aanmelden voor onze activiteiten bij Welzijn 
Bloemendaal

NIEUW! Elke dinsdag vanaf 10 januari 16.00 
– 18.00 uur Girls Only in The Spot in Ben-
nebroek
Creatieve activiteiten voor meiden van 10 - 14 
jaar, vrije inloop en gratis entree
Locatie: ’t Trefpunt, Akonietenplein

Elke dinsdag van 19.30 – 21.30 uur Inloopavond 
in The Spot in Bennebroek
Leeftijd 11 - 18 jaar, vrije inloop en gratis entree
Locatie: ‘t Trefpunt ,Akonietenplein
Elke donderdag van 15.30 – 16.30 uur sport- & 
spel op Sparrenbosschool Bennebroek
Leerlingen van groep 5-8 van Sparrenbosschool 
kunnen in de gymzaal gratis meedoen aan o.a. 
basketbal, voetbal, volleybal, trefbal.

Elke vrijdag van 19.30 – 22.30 uur Inloopavond 
The Spot in Bennebroek

Leeftijd 11 - 18 jaar, vrije inloop en gratis en-
tree
Locatie: ’t Trefpunt, Akonietenplein

Basisscholentoer
Dinsdag 17 januari tussen 12.00 – 14.30 uur 
Fransiscusschool, Sparrenbosschool en Willink-
school 

Politieke Jongerendag op gemeentehuis 
Donderdag 19 januari van 14.00 – 22.00 uur 
Brainstormen over een actueel project. 

KIJK VOORAL OP
WWW.JONGERENBLOEMENDAAL.HYVES.NL

WIJ WENSEN U PRETTIGE FEESTDAGEN
EN EEN GEZOND EN GELUKKIG 2012

Openingstijden feestdagen 27 t/m 30 de-
cember 
• Locatie Zuid en WMO-loket werkdagen open 
van 9.00 tot 12.00 uur
• WMO-loket Vogelenzang gesloten op 28 de-
cember

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

ROVER blij met Rnet busbanen
Regio - Reizigersvereniging RO-
VER Haarlem is blij met het ge-
reedkomen van een stuk bus-
baan op de Zuiderhoutlaan, de 
zuidelijke invalsweg van Haar-
lem. Op verzoek van ROVER is 
de bestaande busbaan op de 
N205 in Heemstede nu een stuk 
doorgetrokken op Haarlems 
grondgebied. Vanaf Cruquius tot 
aan de Haarlemmerhout heeft de 
Rnet-lijn 140 (elke tien minuten) 
nu een nagenoeg geheel vrije 
busbaan. Hiervan profi teren met 
name spitsreizigers tussen Haar-
lem - Heemstede - Hoofddorp en 

Schiphol die zo een fi levrij en be-
trouwbaar alternatief voor de au-
to wordt geboden.
Door de busstrook staat lijn 140 
niet meer achteraan in de rij 
voor de drukke kruising Zuider-
houtlaan/Spanjaardslaan, maar 
op ‘pole position’. Hiermee pas-
seert hij in de spits zo’n 10 tot 
15 auto’s op deze drukke krui-
sing van de zuidelijke invals-
weg van Haarlem. Tegelijkertijd 
is een mooie nieuwe Rnet Abri 
geplaatst (ook een grote wens 
van ROVER Haarlem overigens), 
is de halte toegankelijk gemaakt 

Hinder weekmarkt
Heemstede - De Heemsteedse markt die iedere woensdags in 
de Valkenburgerlaan plaatsvindt, levert voor sommige omwonen-
den overlast op. Het gaat dan met name om geparkeerde auto’s op 
de stoep. Een van de omwonenden die zich hindert is de heer Flint. 
In een brief naar de gemeente spreekt hij zijn ergernis uit over on-
beschaafd en weinig respectvol gedrag van marktlui en bezoekers.
Flint: “Fietsen over de trottoirs, auto’s parkeren op de stoep, voor 
inritten en op rotondes, waarbij auto’s van andere weggebruikers 
achteloos worden klemgezet… voorbeelden van egoïstisch ge-
drag dat vaker wordt vertoond dan men denkt. Er is veel veran-
derd sinds de markt hier 20 jaar geleden begonnen is en de ba-
sisregels zijn misschien toe aan een herwaardering. Wanneer een 
auto op de Binnenweg 1 minuut langer staat geparkeerd dan aan-
geven op het parkeerbewijsje, wordt er meteen een bon uitge-
schreven. Echter, wanneer een auto op woensdag, marktdag, fout
geparkeerd staat op het Valkenburgerplein, wordt dit genegeerd! 
De voorzieningen dienen te worden aangepast aan de veranderen-
de eisen van deze tijd”.

INGEZONDEN

A-junioren VEW winnen van Schoten
Heemstede - De laatste wed-
strijd voor de winterstop lever-
de de A-junioren van VEW drie 
punten op. De wedstrijd begon 
twintig minuten te laat want de 
gasten kregen telefonisch geen 
contact en dachten dus dat het 
afgelast was, maar op kunstgras 
kan (bijna) altijd gespeeld wor-
den. De rust ging in met een 1-0 
stand. Na de thee zette VEW de 

puntjes op de i. De score liep op 
naar 6-0 dus VEW blijft het goed 
doen in de nieuwe afdeling.
Er wordt voorlopig niet gevoet-
bald maar activiteiten zijn er wel:
28 december: het Oliebollen-
toernooi. Aanvang 10.00 uur. Al-
le spelers worden om 10.00 uur 
verwacht in de sporthal Groe-
nendaal. Het voetbalfeest is af-
gelopen om ongeveer 14.00 uur.

4 januari: Nieuwjaarsborrel in 
het clubhuis. Van 20.00 uur tot 
22.00 uur bent u uitgenodigd om 
te klinken op 2012.
13 januari: 20.00 uur Klaverjassen.
28 januari: Hollandse avond. Ed 
Nederveen en Wouter Hamann 
draaien voornamelijk Neder-
landse muziek. Er is ook een ka-
raokecompetitie. Aanvang 20.00 
uur en duurt tot 01.00 uur.

voor mindervaliden,  en zijn er 
goede fi etsenrekken geplaatst.
Voor de drukke oostelijke invals-
weg van Haarlem, de Schiphol-
weg N205, wordt na de zomer 
de busbaan verlengd tot aan
de kruising met Prins Bernard-
laan. Het defi nitief ontwerp hier-
voor is vorige week vastge-
steld. Vanaf het tankstation bij 
de Ringvaart tot aan het Spaar-
ne in de binnenstad ligt er dan 
één lange vrije busbaan waar-
door spitsreizigers naar Haarlem 
comfortabel langs de fi le kunnen 
zoeven.
De maatregelen zijn mede-
gefi nancierd uit de EXINH-II
investeringsimpulsbudgetten 
van de provincie Noord-Holland.
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Nieuwbouw uitvaartcentrum 
begraafplaats stap dichterbij
Heemstede - In de raadsver-
gadering van donderdag 15 de-
cember stond de realisatieover-
eenkomst met betrekking tot het 
nieuw te bouwen uitvaartcen-
trum op de agenda. Hoewel het 
hier een concept overeenkomst 
betreft mag men ervan uit gaan 
dat het centrum er komt.
De toekomstige exploitant, Dun-
weg B.V. uit Hoofddorp, heeft 
zich bereid getoond in geval van 
planschade deze voor 100 pro-
cent voor haar rekening te ne-
men. Oorspronkelijk zouden de 
gemeente en Dunweg ieder 50 
procent betalen als dat ooit no-
dig zou zijn. Met deze oplossing 
kwamen de contractanten tege-
moet aan de wensen van D66 op 
dat punt.
Johan Maas (PvdA) was mordi-
cus tegen het plan zoals dat er 
nu lag. Hij is niet tegen een uit-
vaartcentrum, dat juicht hij juist 
toe, maar de locatie nabij de hui-
dige ingang is verkeerd. Dat de 

voorgestelde alternatieve loca-
ties niet of slechts oppervlakkig 
waren onderzocht stak hem.
Ook HBB, bij monde van Rem-
co Ates, was het niet eens met 
de keuze van de locatie. Het ou-
de gebouw dat er al staat van-
af 1929 of daaromtrent zou aan 
waarde en uitstraling verliezen 
als daar nu een groot gebouw 
naast komt te staan. Het nieu-
we pand blijft zichtbaar vanaf 
de weg en of het deels onttrok-
ken wordt aan het zicht door vol-
doende groen is maar de vraag.
Partijen maken zich in meer of 
mindere mate zorgen over de 
parkeeroverlast omdat er nu 
ook in de avond en zelfs in de 
nachtelijke uren bezoekers kun-
nen komen. Heleen Hooij (VVD) 
was gaan kijken bij Dunweg in 
Hoofddorp en was onder de in-
druk geraakt van de professione-
le en zorgvuldige aanpak van dit 
bedrijf. Op basis van wat zij daar 
heeft gezien geeft dat haar het 

vertrouwen dat het goed komt in 
Heemstede. Ook het parkeerpro-
bleem zag zij niet omdat Dun-
weg, indien nodig, verkeersrege-
laars gaat inzetten om de stroom 
bezoekers te reguleren.
GroenLinks was verdeeld en van 
de twee fractieleden stemde er 
één voor en één tegen.
Maas (PvdA) bleef volhouden 
dat er doelredenering was toe-
gepast. Een ondernemer vraagt 
iets en de gemeente werkt er 
naar toe de vraag geheel te ho-
noreren.

De stemming viel met 15 stem-
men voor en 6 tegen uit in het 
voordeel van het college. Daar-
mee is de eerste hobbel geno-
men en is het wachten op de de-
fi nitieve invulling van het plan 
en de aanvraag van de bouw-
vergunning. Belanghebbenden 
kunnen dan alsnog bezwaar ma-
ken tegen de bouw. 
Eric van Westerloo

Geachte redactie,
 
Hierbij een reactie op een paar feitelijke onjuistheden in het arti-
kel in de Heemsteder van 14 december 2011 over ‘Burgemeester 
Heeremans in confl ict met haar partij’.
In het artikel staat dat de burgemeester, lid van de PvdA, geen
afdracht doet aan het Centrum Lokaal Bestuur, het opleidingsinsti-
tuut en het verkiezingsfonds van de PvdA. Dit klopt niet.
De afdracht voor het Centrum Lokaal Bestuur (ter ondersteuning 
van lokale bestuurders) betaalt zij gewoon. Voor het opleidings-
instituut zou wat de burgemeester betreft wat meer het profi jt-
beginsel kunnen worden toegepast, waarbij PvdA-leden ook zelf 
een bijdrage betalen voor opleidingen. De bezwaren van de bur-
gemeester richten zich met name op de bijdrage aan het ver-
kiezingsfonds. Een burgemeester staat boven de partijen en is 
dus politiek neutraal. Daarbij past niet dat een burgemeester het
verkiezingsfonds van één partij fi nancieel bevoordeelt.

Er wordt gesuggereerd dat Marianne Heeremans had kunnen
weten van de (hoogte van) de verplichte afdracht toen zij burge-
meester werd. Dit is niet het geval. Hierover is besloten op een 
congres van de PvdA in 2009, dus pas twee jaar nadat Marian-
ne Heeremans burgemeester is geworden in Heemstede. Na het 
besluit hierover heeft zij meermalen haar bezwaren kenbaar ge-
maakt bij de PvdA.

In het artikel wordt verder beweerd dat de PvdA in vergelijking 
met andere politieke partijen met de hoogte van de afdrachten in 
het midden zit. Een eigen onderzoekje wees uit dat bij partijen als 
VVD en CDA bestuurders in vergelijkbare posities enkele honder-
den euro’s per jaar betalen en dus niet enkele duizenden. Dit gaat 
meer richting SP.
Gemeente Heemstede

Aanrijding
Heemstede - Op de kruising 
van de Wagnerkade met de Jo-
han Wagenaarlaan ontstond vo-
rige week vrijdagochtend een 
aanrijding tussen een bromfi ets 
en een auto.
Een 17-jarige Haarlemse reed 
met haar bromfi ets op de Wag-

nerkade toen zij moest remmen. 
Een 88-jarige Heemsteedse au-
tomobilist kon niet op tijd rem-
men, waarna hij tegen de brom-
fi etsster aanreed. Deze kwam 
hierdoor ten val. Het meisje liep 
als gevolg van de aanrijding een 
gebroken voet op. Zij is door am-
bulancepersoneel vervoerd naar 
een ziekenhuis.

Aanhouding 
na verdachte 

situatie
Heemstede - De politie kreeg 
vorige week woensdagmiddag 
omstreeks 17.20 uur een melding 
van een verontruste winkelier 
dat in de Jan van Goyenstraat 
een personenauto geruime tijd 
in de omgeving had gereden en 
stilstond voor de winkel. Vanwe-
ge het vergrote risico op over-
vallen heeft de politie direct een 
onderzoek ingesteld en hebben 
zij het voertuig met drie inzitten-
den op de Heemsteedse Dreef 
aan de kant gezet. Het drietal is 
aangehouden op verdenking van 
poging tot diefstal met geweld. 
Het gaat om een 36-jarige Haar-
lemmer en twee mannen van 30 
en 36 jaar zonder vaste woon- 
of verblijfplaats. In de auto wer-
den inbrekerswerktuigen aan-
getroffen. Uiteindelijk zijn twee 
van hen overgedragen aan de 
Vreemdelingenpolitie omdat zij 
in het bezit waren van een mo-
gelijk vervalst paspoort. De der-
de persoon is in vrijheid gesteld.

Heemstede - Tja, je kunt je 
handelswaar super goed-
koop aanbieden maar als 
je dit bij je kraam neer-
zet, dan zul je toch weinig
verkopen!
Gespot op de Kerstmarkt 
afgelopen zondag in het 
centrum van Heemstede. 
(foto: Marc Mensink)

Foutje.....

‘Heeremans in confl ict met haar partij’‘Heeremans in confl ict met haar partij’

Reactie uit het Raadhuis

Bijzondere clinic voor zwemmers HPC
Heemstede - De wedstrijd-
zwemmers van HPC Heemste-
de hebben afgelopen week-
end twee uur lang training ge-
had van niemand minder dan 
Wereldkampioen en Olympische 
medaillewinnaar Marcel Wouda. 
De specialist op de wisselslag 
legde het accent van het eer-
ste gedeelte van de training op 
de technische aspecten van het 
wisselslagkeerpunt van de rug- 
naar de schoolslag. Marcel leer-
de de zwemmers een hele ande-
re techniek aan en zei erbij dat 
wat ze tot nu toe geleerd hadden 
even helemaal moesten verge-
ten. Trainer Theo van Dam mom-
pelde nog “en bedankt he!” maar 
zag het nut van deze wijziging 
wel in. In de komende weken zal 
er dan ook nog volop op doorge-
traind worden. 
In het tweede deel van de trai-
ning kwam de schoolslag aan 
bod. Ook op dat onderdeel be-
wees Marcel een toptrainer te 
zijn. Op een hele rustige en dui-
delijke wijze leerde hij de zwem-
mers om hun armslag op een 
dusdanige manier te maken dat 

je jezelf sneller door het wa-
ter kunt voortstuwen. Al met al 
was het een hele leerzame clinic 
waar de zwemmers veel van op 
hebben gestoken. 
Laat in de middag stond er op-
nieuw een twee uur durende 
training op het programma. Voor 
een aantal was dit best zwaar 

want er werd meer dan 5 kilome-
ter gezwommen! Op hun tand-
vlees kwamen de zwemmers
aan in de groepsaccomodatie 
waar ook overnacht zou wor-
den. De grote borden pasta die
voor hun klaarstonden gingen 
er dan ook prima in! Na een
gezellige avond en een hele kor-

te nachtrust werd er na het ont-
bijt teruggekeerd naar Heemste-
de. 
HPC biedt zijn zwemmers meer-
dere malen per jaar een trai-
ningsweekend aan dat mede 
mogelijk wordt gemaakt door de 
Zorgspecialist en uiteraard door 
de hoofdsponsor van de club, 
de Van Oosten Groep. Een cli-
nic van het kaliber Marcel Wou-
da is voor de club over het al-
gemeen niet zo maar haalbaar. 
Dankzij de subsidie van de Ge-
meente Heemstede voor dit pro-
ject, kon dit deze keer toch gere-
aliseerd worden.
 ’s Middags vond in het Boer-
haavebad in Haarlem de Regio 
Meerkamp plaats waar Veerle 
Claassen, Danai Lytrokapi, Patri-
cia Degenaars, Carmen Meijer, 
Jeroen Braspenning, Bas Streut-
gers, Mike Schouw en Martijn 
Braspenning voor HPC aan de 
start verschenen. Ondanks dat 
ze ’s nachts maar weinig hadden 
geslapen werd er toch prima ge-
presteerd en werden er zelfs nog 
een aantal persoonlijke records 
gezwommen.
Trainer Ed Dekker was dan ook 
terecht heel tevreden over zijn 
pupillen.
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963.000 meters voor mama’s

De lopers zijn in Haarlem aange-
moedigd door City Captain Jos-
hua Nolet, bekend van Chef’Spe-
cial. Hij riep iedereen op in bewe-
ging te komen voor de sponsor-
loopactie van Zilveren Kruis. No-
let maakte het ingezamelde geld-
bedrag in Haarlem ’s avonds live 
op radio 3FM bekend. Dit ge-
beurde tijdens een feestelijk 
muziekprogramma op de Ou-
de Groenmarkt, dat werd gepre-
senteerd door 3FM DJ Domien 
Verschuuren. Ook waren er op-
tredens van de Serious Talents-
bands Chef’Special en Souldiers.
De loop in Haarlem was on-
derdeel van de landelijke Me-
ters voor mama’s-sponsorloop 
die van 18 tot en met 24 decem-
ber, de actieweek van 3FM Seri-

ous Request, werd gehouden. De 
estafette is gestart in Leiden en 
ging daarna naar Haarlem, Zwol-
le, Enschede, Apeldoorn, Rotter-
dam en op 24 december weer te-
rug naar het Glazen Huis in Lei-
den. De steden worden aan el-
kaar verbonden door een nacht-
loop en duurt daardoor 6 x 24 uur.
Zilveren Kruis Achmea is 
hoofdpartner van 3FM Serious 
Request. Dit jaar wordt er geld 
ingezameld voor moeders die 
geraakt zijn door oorlog. De to-
tale opbrengst van de Meters 
voor mama’s-actie gaat recht-
streeks naar het Rode Kruis. Wat 
alle sponsorlopen samen heb-
ben opgebracht, wordt op 24 de-
cember bekendgemaakt in het 
Glazen Huis.

Regio - Met de sponsoractie Meters voor mama’s heeft Haar-
lem maandag jl. 16.011 euro ingezameld voor 3FM Serious 
Request. Dat heeft City Captain Joshua Nolet bekendge-
maakt. Er liepen 189 mensen mee, die samen 963.000 me-
ters voor mama’s hebben gelopen. De sponsorloop in Haarlem 
is onderdeel van een landelijke estafette van Zilveren Kruis 
Achmea. De zorgverzekeraar, diezoveel mogelijk mensen in 
Nederland in beweging wil krijgen, maakt op 24 december het 
totaalbedrag van de actie Meters voor mama’s bekend in het 
Glazen Huis.

Donatie voor vrijwilligers 
Adamas Inloophuis
Regio - Op 19 december hebben 
vrijwilligers van De Meerwinkel 
een cheque overhandigd aan de 
vrijwilligers van het Adamas In-
loophuis in Nieuw Vennep. Het 
bedrag van 5.000 euro is bedoeld 
voor het vieren van het eerste 
lustrum met gasten én vrijwilli-
gers. Want door de inzet van de-
ze vrijwilligers is het Adamas In-
loophuis uitgegroeid tot een be-

grip in de omgeving dat door bij-
na 28.000 mensen met kanker en 
hun naasten is bezocht.
Binnen het inloophuis is een 
groep enthousiaste vrijwilligers 
actief. Gastvrouwen en -he-
ren met veel levenservaring, die 
veelal uit eigen ervaring we-
ten wat kanker voor jezelf en je 
naasten betekent. De vrijwilli-
gers ontvangen gasten, verrich-
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ten kleine huishoudelijke hand- 
en spandiensten en dragen zorg 
voor een warm welkom in het in-
loophuis.
De donatie is dan ook vooral be-
doeld voor de vrijwilligers. Voor 
hun niet aflatende inzet verdie-
nen zij een geweldige jubileum-
viering. Zij verdienen het om in 
het zonnetje gezet te worden sa-
men met de gasten en al die an-
deren die het Adamas Inloophuis 
mogelijk hebben gemaakt.
De uitreiking van de cheque is 
een hereniging van bevriende 
vrijwilligers. In 2007 reikten de 
vrijwilligers van De Meerwin-
kel namelijk ook al een cheque 
uit. Dit was de eerste donatie die 
de Meerwinkel deed en het was 
de eerste geldelijke donatie die 
de vrijwilligers van Adamas in 
ontvangst namen. Ook dat geld 
vond een mooie bestemming: de 
opbrengst van de cheque werd 
gebruikt voor de kilometerver-
goeding aan vrijwilligers, die be-
zoekers thuis ophalen en terug-
brengen. Niet iedere bezoeker 
van het inloophuis kan namelijk 
zelfstandig naar het Adamas In-
loophuis komen. 

Vind je balans na 
behandeling van kanker
Heemstede - Patiënten die een 
(curatieve) behandeling tegen 
kanker hebben gehad, merken 
vaak na afloop van die behan-
deling dat er klachten aanwe-
zig blijven die te maken hebben 
met hun lichaam. Deze klachten 
kunnen langdurige, aanhouden-
de vermoeidheid zijn maar ook 
krachtsverlies in armen of be-
nen of een algemene verslechte-
ring van de conditie. Daarnaast 
is het vaak moeilijk om de balans 
te hervinden in de dagelijkse ac-
tiviteiten en de draad van hun le-
ven weer op te pakken. Bij Prak-
tijk DEEN. in Heemstede kun-
nen deze patiënten terecht voor 
fysiotherapie. Niet alleen na af-
loop van hun behandeling, maar 
ook tijdens de radio/chemothe-
rapie kan er getraind worden 
bij de fysiotherapeut. Uit weten-
schappelijke onderzoeken komt 
steeds vaker naar voren dat be-
weging tijdens de behandeling 
een positief effect heeft. Bij Prak-
tijk DEEN. kan zowel individueel 
als in groepsverband worden ge-
traind. 

Individuele therapie 
Bij praktijk DEEN. is het mogelijk 
om zowel tijdens als na de be-
handeling te trainen onder be-
geleiding van een fysiothera-
peut. Enkele doelen hierbij kun-
nen zijn: 
• Het verminderen van beperkin-
gen bijv. vermoeidheid, lymfoe-
deem en/of angst voor bewegen
• Het leren omgaan met deze be-
perkingen
• Het optimaliseren van het in-
spanningsvermogen

• Het optimaliseren van de spier-
kracht
• Het ontwikkelen/onderhouden 
van een actieve leefstijl! 

Herstel en Balans 
Naast individuele begeleiding is 
het mogelijk om deel te nemen 
aan groepsbegeleiding. 
Binnen praktijk DEEN. wordt 
voor de 26e  keer het program-
ma Herstel en Balans gegeven. 
Herstel en Balans is een groeps-
revalidatieprogramma voor het 
trainen na kanker. Het program-
ma beslaat twee dagdelen per 
week. Hierin zit als eerste een 
beweeg- en trainingsgedeel-
te om het lichaam fysiek sterker 
te maken. Hierbij is er aandacht 
voor conditieverbetering, spier-
kracht toename, coördinatie en 
balans maar ook het leren om-
gaan met vermoeidheid.
Daarnaast bestaat het program-
ma uit een psycho-educatief 
gedeelte waar voorlichting en 
groepsgesprekken worden ge-
geven over o.a. vermoeidheid, 
inspanningsfysiologie, werkher-
vatting en omgaan met span-
ning. Het fysieke gedeelte wordt 
begeleid door een fysiothera-
peut, het psycho-educatieve ge-
deelte door een psycholoog of 
maatschappelijk werkster. 
Het programma wordt door ve-
len als zeer prettig ervaren na 
het doormaken van een vaak 
heftige periode. Zo vertelt Gerrie 
Oortwijn, 68 jaar uit Haarlem: “Ik 
ben heel erg blij dat ik heb deel-
genomen aan Herstel & Balans. 
Ik merk dat ik zowel mentaal als 
fysiek vooruit ben gegaan. Dit 
merk ik bijvoorbeeld doordat ik 
weer dingen kan doen in het da-
gelijks leven zoals in de tuin wer-
ken, over de markt lopen (na een 
ochtend sporten bij H&B) en de 
ramen lappen. Dit kon ik voor-
heen niet. Hierdoor heb ik meer 
zin in het leven!”

BCC
Het trainen in groepsverband tij-
dens chemotherapie wordt ook 
wel BCC genoemd, Bewegen 
en Conditiebehoud tijdens Che-
motherapie. Het programma be-
staat uit tweemaal per week een 
uur trainen in groepsverband. 
Door te trainen tijdens de che-
motherapie zullen lichamelij-
ke klachten minder snel optre-
den of sneller worden verholpen. 
Sandra Coert, 44 jaar uit Haar-
lem: “Het sporten onder bege-
leiding bij Praktijk DEEN. in het 
Spaarne ziekenhuis in Heemste-
de was een goed begin om weer 
rustig aan mijn conditie te wer-
ken. Ik ben in april gestart met 
BCC en had in mei mijn laatste 
chemokuur. Die maanden spor-
ten waren een goede basis voor 
Herstel & Balans.”

Kosten
Een aantal zorgverzekeraars 
vergoedt (deels) het program-
ma Herstel en Balans. Patiënten 
wordt geadviseerd voor aanmel-
ding en deelname contact op te 
nemen met de zorgverzekeraar 
om te informeren naar de moge-
lijkheden. 
Voor individuele therapie is vaak 
ook een goede vergoeding van-
uit de aanvullende verzekering, 
neem voor informatie hierover 
contact op met uw zorgverzeke-
raar en praktijk DEEN. 

Verwijzing
Patiënten wordt geadviseerd een 
verwijzing van hun huisarts of 
behandelend specialist te vra-
gen voor fysiotherapie of Herstel 
en Balans. 
Praktijk DEEN heeft twee loca-
ties in Heemstede: een op de 
Meijerslaan (dichtbij de Heren-
weg) en een in het Spaarne zie-
kenhuis in Heemstede. 
Contactpersoon: Rachel Verbeek 
via 023-5293919 / 023-5285677.
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Klein scheurtje in 
Heemsteedse coalitie
Heemstede - Het per 1 janua-
ri 2012 zonder vergunning mo-
gen kappen van bomen op ei-
gen terrein stond als een hamer-
stuk op de agenda van de ge-
meenteraad. Niemand had ech-
ter op D66 gerekend. Deze colle-
gepartij sloot zich aan bij de op-
positie en dwong zo een uitstel 
van het besluit af. In de visie van 
D66 en andere partijen dient het 
nu voorgestelde vergunningvrij 
kappen van bomen te worden 
opgenomen in een alles omvat-
tend groenbeleidsplan.
Het eerdere bomenbeleid uit 
2005 en de groen structuurvi-
sie uit 2004 zouden eerst her-
zien moeten worden.  Het kap-
pen kan daar dan alsnog deel 
van uitmaken.
Ida Sabelis (GroenLinks) was het 
geheel met D66 eens en sprak 
als eerste uit dat zij streed voor 
een brede visie op het groen in 
Heemstede.
Leenders (VVD) vond het maar 

vreemd dat juist een liberale 
partij als D66 zich nu uitsprak 
tegen deregulering, D66 zou dit 
juist moeten toejuichen. Hij vond 
dat de gemeente zich niet dien-
de te bemoeien met het privé-
groen van de burgers. Het CDA 
steunde het college en zag er 
geen kwaad in het voorliggen-
de raadsvoorstel te steunen. Het 
was voor de eerste maal deze 
raadsperiode dat een van de col-
legepartijen afstand neemt van 
een collegebesluit. Of het bij dit 
ene kleine scheurtje in de sa-
menwerking blijft wordt vervolgd 
in 2012. 
Een motie maakte een einde aan 
het collegeplan en met 11 stem-
men voor en 10 stemmen tegen 
werd de motie aangenomen en 
dus gaat het groenbeleid van 
Heemstede eerst op papier op 
de schop, voordat er daadwerke-
lijk een spa in de grond kan en 
bomen kunnen worden gerooid.
Eric van Westerloo

Gouden bruidsparen weer 
even in de trouwzaal
Heemstede - Vijfendertig echt-
paren die dit jaar vijftig jaar ge-
trouwd waren werden vorige 
week woensdagmiddag in de 
trouwzaal van het raadhuis wel-
kom geheten door burgemeester 
Marianne Heeremans. Heemste-
de nodigt volgens de nieuwe tra-
ditie sinds begin 2010 ieder half 
jaar de gouden echtparen uit 
voor een informele bijeenkomst. 
Met een hoge waarderingsfac-
tor, want de opkomsten zijn zo 
groot dat er twee bijeenkomsten 
nodig zijn. In het voorjaar vond 
al een bijeenkomst plaats en 
woensdag dus de gouden echt-
paren die getrouwd zijn tussen 
juni en december 1961. Een spe-
ciaal welkom aan het bruidspaar 
Groenhof- Dorsman dat woens-
dag precies 50 jaar getrouwd 
was. En ook nog een jarige er-
bij: mevrouw Jongepier, van har-
te proficiat. 
De echtparen Hoeboer, Vijn, Ot-
to, Boot trouwden in 1961 echt 
in deze trouwzaal die zij nu weer 
terugzagen. Voor deze honkvas-

te echtelieden een pracht plek 
om elkaar nog eens diep in de 
ogen te kijken en het ja-woord 
nog eens te fluisteren. 
Het slechte weer nodigde niet uit 
om de balkonscène eens over te 
doen. Burgemeester Heeremans: 
“Want hoe je het ook wendt of 
keert, 50 jaar samen in het hu-
welijk is in onze maatschappij 
nog een mijlpaal. Bruidsparen 
halen tegenwoordig hun gou-
den jubileum niet meer. Mensen 
gaan op latere leeftijd trouwen 
en bovendien gaan veel meer 
mensen uit elkaar dan vroeger. 
Dacht u vroeger ook dat mensen 
die vijftig jaar getrouwd waren 
heel oude mensen waren? Als ik 
zo om me heen kijk is dat toch 
helemaal niet meer zo. De oude-
re mensen van nu zijn heel an-
ders dan de ‘bejaarden’ van vijf-
tig jaar geleden. Nu zie ik veel vi-
tale mensen die midden in het 
leven staan. Heemstede sluit 
daar perfect op aan: een prachti-
ge omgeving om te wonen en te 
leven: veel groen, een groot aan-

tal rijksmonumenten, waaronder 
prachtige landgoederen en een 
vernieuwde winkelstraat. Boven-
dien een groot aantal voorzie-
ningen op het gebied van cul-
tuur, welzijn en sport. Als afslui-
ting van deze bijeenkomst laat ik 
u graag zien wat er in Heemste-
de allemaal mogelijk is. Dat laat 
ik graag zien met een film, die 
drie jaar geleden is gemaakt in 
samenwerking met scholieren 
van college Hageveld. Heemste-
de in twaalf minuten.  Deze bij-
eenkomst is erop gericht om met 
elkaar te vieren dat u een halve 
eeuw samen bent. En het leek 
ons daarnaast aardig dat u kunt 
zien wie in uw omgeving dat nog 
meer is. Het doel van deze bij-
eenkomst is daarom ook: ont-
moeten”. Na afloop van de film 
kon elk echtpaar gefotogra-
feerd worden in de prachtige hal 
waar twee echtpaarstoelen stra-
tegisch stonden opgesteld. Voor 
het al zo uitgebreide familieal-
bum! 
Ton van den Brink

Chillen in The Spot
Bennebroek - Sinds 1 novem-
ber is er in ’t Trefpunt in Ben-
nebroek een jongerenruim-
te met de naam The Spot, met 
een aparte ingang aan de zij-
kant zodat kerkgangers en jon-
geren elkaar niet in de weg lo-
pen. De jongerenwerkers van 
Welzijn Bloemendaal hebben de 
ruimte in overleg met de kerken-
raad in gebruik kunnen nemen 
om de jongeren meer te kunnen 
bieden dan de beperkte ruimte 
in de jongerenbus. Er staat een 
pooltafel die voor zowel tieners 
als jongeren een hit is, er is een 
lekkere chillbank en de ruim-
te is door de jeugd zelf aange-
kleed met graffitiplaten om het 
een kleurige uitstraling te geven. 
Het logo van de ruimte is door 
henzelf gemaakt. “De jongeren-
bus was een oude SRV-wagen, 

lang en smal, daar konden we 
niet zoveel mee”, zegt Nicole van 
Stichting Jongerenwerk Bloe-
mendaal. “Er paste zeker geen 
pooltafel in. De jongeren zelf wil-
den graag een soort jeugdhonk, 
maar het was nog niet zo een-
voudig om een geschikte ruimte 
te vinden.  De kerk van de Pro-
testantse Gemeente bood toen 
een oplossing.” De jongeren de-
len het lokaal met een groep ou-
deren van de computerclub. Ni-
cole en een collega hebben de 
leiding op de avonden waarop 
The Spot geopend is. Het doel 
van The Spot is de jeugd in Ben-
nebroek een eigen plek te ge-
ven om samen te komen in een 
veilige omgeving. Naast gamen, 
poolen en chillen is er ruimte 
voor eigen initiatieven. “Een van 
de jongeren had het idee om een 

workshop te geven in het maken 
van zogenaamde ‘happy drinks’, 
dat zijn cocktails zonder alcohol”, 
vervolgt Nicole.  “Door de aan-
wezigheid van de pooltafel en de 
computers merken we dat we nu 
ook de net iets oudere doelgroep 
aanspreken. Het zijn niet meer 
uitsluitend de jongeren tot vijf-
tien jaar die hier graag komen.”
Onlangs besteedde het Haar-
lems Dagblad aandacht aan 

de overlast die jongeren in de 
Bloemwijk zouden geven. “Het 
is een misverstand dat het de-
ze jongeren betreft. De overlast 
werd niet veroorzaakt door de 
jongerenbus, wij kwamen hier 
in de wijk pas met de jonge-
renbus toen er al klachten wa-
ren. Bovendien kwamen dege-
nen die de overlast veroorzaak-
ten niet uit de wijk. Inmiddels 
is de rust alweer teruggekeerd”, 

aldus Nicole. Naast de inloop-
avonden wordt er vanaf 10 ja-
nuari op dinsdagen gestart met 
een creatieve middag voor mei-
den van 10 tot en met 14 jaar. Ni-
cole: “De meideninloop in Bloe-
mendaal loopt goed, dus ik ver-
wacht dat deze in Bennebroek 
ook goed gaat lopen. We doen 
naast creatieve dingen bijvoor-
beeld aan weerbaarheidtrai-
ning en we praten over gevoe-
lens. Ook daar is eigen initiatief 
welkom. Zo gaf een meisje on-
langs les in de Russische taal en 
een ander deed een Zumales. De 
jeugd van Bennebroek hoeft zich 
voorlopig niet te vervelen met de 
komst van The Spot.”
De gratis inloopavonden zijn 
voor jongeren van 12 tot en met 
18 jaar en vinden plaats op dins-
dagen van 19.30 tot 21.30 uur en 
vrijdagen van 19.30 tot 22.30 uur. 
Locatie: ’t Trefpunt,  Akonieten-
plein 1, Bennebroek.
Mirjam Goossens

Getuigen 
gezocht van 
mishandeling
Regio - Een 46-jarige vrouw uit 
Heemstede is donderdag 3 no-
vember rond 15.00 uur mishan-
deld op de Kruisweg in Cruquius. 
De vrouw liep die middag met 
haar hond bij de Piramide in het 
Floriadeterrein toen twee vrou-
wen en een man met drie hon-
den passeerden.
Eén hond was aangelijnd en 
de andere honden liepen los. 
De aangelijnde hond raakte in 
gevecht met de hond van het 
slachtoffer. De honden zijn uitel-
kaar gehaald. De vrouw heeft 
haar hond aangelijnd en is ver-

der gelopen. Bij het weglopen 
kreeg zij een klap tegen haar 
rug met een hondenriem, toen 
zij zich omdraaide volgde er nog 
een klap met de riem in haar ge-
zicht. Ook probeerde de onbe-
kende vrouw de hond van het 
slachtoffer te slaan, maar dit is 
niet gelukt.
De politie is nu op zoek naar ge-
tuigen van deze mishandeling. 
De signalement van het drie-
tal is: kalende blanke man van 
55-65 jaar oud, 1.70-1.75 me-
ter lang met een vadsig figuur. 
De vrouwen waren beiden rond 
de 55-65 jaar oud, blank van 
uiterlijk, 1.70-1.75 mtr. lang met 
normaal postuur. Getuigen of 
mensen die meer weten over 
dit incident worden verzocht 
contact op te nemen met de 
politie in Haarlemmermeer via 
0900-8844.
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Heemstede - Ook dit jaar is er 
in de collectie van De Roos op 
de Binnenweg 110 weer veel 
nieuws te melden! Niet alleen 
zijn veel prijzen uiterst scherp en 
is de kwaliteit top; een belang-
rijk gegeven wat niet alleen de 
spectaculaire effecten ten goe-
de komt maar ook uw veiligheid. 
Naast de veiligheidsartikelen 
als de Cirkel-grip, de vuurwerk-
brillen en de lanceerbasis intro-
duceert De Roos dit jaar ook de 
aansteeksigaar. De vorm van een 
sigaar en het gebruiksgemak 
van dé enige echte aansteek-
lont in een leuk en nieuw artikel. 
Goed voornemen!

Binnen de collectie siervuurwerk 
treft u een echte lijn Chinees 
Vuurwerk aan. Vorig jaar is De 
Roos zelf in China geweest en 
heeft diverse artikelen live getest 
en besproken. De nieuwe lijn 
echt Chinees Vuurwerk heeft de 
bekende namen als  Lightning 
Lotus, Oriënt Thunders, Dragon-
fly Box, Tiger Parade en China 
Salute. Bij groot succes zal de-
ze lijn waarschijnlijk volgend jaar 
verder worden uitgebreid. Deze 
unieke lijn kenmerkt zich door 
unieke kleurcombinaties en ver-
rassende effecten.

Vuurwerk? Dat koop je bij De Roos!

New Kids Nitro is waarschijnlijk 
allang een daverend succes in 
de bioscopen als het vuurwerk 
in Nederland mag worden afge-
schoten. De première van deze 
nieuwe Nederlandse film was op 
6 december en in navolging hier-
op is er overeenstemming bereikt 
met de New Kids voor hun eigen 
super vuurwerkpakket. Helaas 
is de oplage beperkt dus wees 
er snel bij! De eerste bestellers 
maken tevens kans op een gra-
tis New Kids boek, exclusief bij 
De Roos!
Naast nieuwe items blijven be-
kende toppers als de Wenspijl 
(Steun de stichting Doe een 
Wens!) en het Ajax vuurwerk-
pakket natuurlijk een exclusi-
viteit die u in Heemstede, Ben-
nebroek, Haarlem en omgeving 
alleen kunt kopen bij De Roos! 
Ook heeft De Roos weer kinder-

vuurwerk, zo kunt u er terecht 
voor sterretjes, knalerwten en 
bijvoorbeeld ijsfonteinen. Geen 
koudvuur maar wel geschikt 
voor kinderen. Bij twijfel advi-
seert men u graag!
Kunt u niet wachten tot de laat-
ste drie verkoopdagen van het 
jaar? Dan kunt u terecht op de 
website van De Roos, www.de-
roosvuurwerk.nl waar u informa-
tie, foto’s en filmpjes kunt bekij-
ken en natuurlijk ook weer onli-
ne kunt bestellen.
Kortom er is weer een breed 
aanbod voor groot en klein. Teveel 
om op te noemen en het wordt 
zeker weer de moeite waard 
om De Roos te bezoeken op 29, 
30 of 31 december tussen 08.00 
en 20.00 uur. Want naast de 
voorverkoopactie hebben ze ook 
interessante aanbiedingen in 
de schappen liggen die niet in 
de prachtige vuurwerkfolder 
staan.

Heemsteedse autodealer 
gaat verhuizen
Heemstede - Automobielbedrijf 
Kunst B.V., Suzuki- en Hyundai-
dealer voor de regio Zuid Kenne-
merland, gaat begin januari ver-
huizen van de Havenstraat 51 in 
Heemstede naar de Cruquius-
weg 29 A in Heemstede.
Directeur/eigenaar Harry Kunst 
zegt blij te zijn met deze verhui-
zing. “Op de plaats van ons hui-
dige pand is Huib Bakker Bouw 
een plan aan het ontwikkelen 
voor woningbouw en als alles 
volgens plan verloopt zal men 
hier medio 2013 starten met 
bouwen. Onze nieuwe locatie 
aan de Cruquiusweg is hemels-
breed nog geen 500 meter ver-
derop wat voor onze bestaande 
klanten natuurlijk bijzonder pret-

tig is. Het pand waar voorheen 
de Chrysler-, Jeep- en Dodge-
dealer in heeft gezeten is een 
modern pand met een bijzonder 
goede locatie en uitstraling.’’
De benedenshowroom zal wor-
den gesplitst met aan de lin-
kerkant Suzuki Kunst en aan de 
rechterkant Hyundai Tinholt. De 
bovenetage zal voor de occasi-
ons worden gebruikt. De werk-
plaats zal voor beide merken 
worden ingericht maar ook gaat 
Kunst zich meer toeleggen op 
onderhoud van alle merken.
Kunst: ,,De maand december 
zullen we nodig hebben om al 
onze wensen te gaan realiseren, 
zodat wij in januari geheel klaar 
zijn voor onze nieuwe uitdaging.’’

Hoortoestellen nu via 
Apotheek Groenendaal
Heemstede - Er zijn ongeveer 
anderhalf miljoen mensen in 
Nederland die last hebben van 
gehoorverlies. Meestal zijn dit 
ouderen. Met de leeftijd neemt 
het vermogen om goed te kun-
nen horen langzaam af. Dit 
proces verloopt vrijwel altijd op 
een voorspelbare en herken-
bare wijze: meestal horen ou-
deren de hogere tonen minder 
goed dan de lagere tonen. 
Een hoortoestel kan hulp bie-
den bij gehoorverlies. Tot nu 
toe konden mensen deze hoor-
toestellen alleen verkrijgen via 
een audicien. De audicien doet 
een hoortest en programmeert 
een hoortoestel speciaal voor 
elke klant. Als mensen voor 
vergoeding van de zorgverze-
keraar in aanmerking komen 
ontvangen ze 501,50 euro per 
hoortoestel. Gemiddeld kost 
een hoortoestel via de audi-
cien echter ongeveer 1200 eu-
ro; de patiënt moet dan dus ge-
middeld zelf 700 euro per oor 
bijbetalen. Ook is er vaak een 
lange wachttijd.
Het is nu ook mogelijk om 
hoortoestellen bij Apotheek 
Groenendaal te kopen. U kunt 
dan gewoon in de spreek-
kamer van de apotheek een 
hoortest doen. Wetenschap-
pelijk onderzoek heeft aange-
toond dat bij ouderen meest-
al sprake is van ongecompli-
ceerd gehoorverlies dat vrijwel 
altijd volgens eenzelfde soort 
patroon verloopt: 90% van de-
ze slechthorendheid is in te de-
len in 4 verschillende profielen. 
Het Zwitserse bedrijf Sonetik 

ontwikkelde hoortoestellen die 
al standaard zijn ingesteld op 
zo’n profiel. In plaats van een 
hoortoestel per patiënt te pro-
grammeren kijkt de apothe-
ker of hij een hoortoestel heeft 
dat precies past bij het indivi-
duele gehoorverlies van de pa-
tiënt. Zo kan de apotheek dus 
in 90 procent van de gevallen 
mensen met gehoorverlies heel 
goed helpen: zij kunnen bin-
nen 30 minuten een passend 
toestel mee naar huis nemen 
en weer normaal horen.
Natuurlijk zijn hoortoestellen 
op deze manier ook veel goed-
koper: een Sonetik hoortoe-
stel kost slechts 395 euro per 
stuk, dat is lager dan de ver-
goedingslimiet van de zorg-
verzekering. Sonetik hoortoe-
stellen zijn goedkoop; toch zijn 
ze in kwaliteit heel erg goed. 
De Universiteit van Lübeck in 
Duitsland heeft ze vergeleken 
met toestellen van 2500 euro: 
beide hoortoestellen worden 
als gelijkwaardig beoordeeld. 
Op 12 januari organiseert Apo-
theek Groenendaal een hoor-
testdag. Op deze dag is een 
hoordeskundige aanwezig om 
hoortesten te doen en om uit-
gebreide informatie te geven. 
U kunt dan direct een voor u 
geschikt hoortoestel mee naar 
huis nemen om drie dagen uit 
te proberen. Heeft u interesse 
of wilt u deelnemen aan deze 
hoortestdag, dan kunt u con-
tact opnemen met apotheek 
Groenendaal: telefoon 023-
5293686, Valkenburgerlaan 50 
in Heemstede.

FM Health Club had succesvol jaar
Heemstede - Ondernemers 
hebben nog weleens proble-
men met het invullen van een 
kerstborrel. FM Health aan de 
Kerklaan heeft daar geen pro-
blemen mee. Een actief clubje 
van vijftien dames had afgelo-
pen donderdag hapjes gemaakt 
waar menig exclusieve trai-
teur de handen bij aflikt. Kwali-
teit stond bij FM Health altijd al 
voorop bij de sportbeleving, bij 
het beleven van een gezellig on-
deronsje hoort dezelfde kwali-
teit. Van garnaal, kreeft of paling 
tot en met de vroege oliebol. 
De kerstborrel is gelijk even een 
terugblik op het jaar. Mede- 
eigenaar Wouter Brans hield een 
korte toespraak voor de ruim 

honderd bezoekers, een ver-
dubbeling ten opzichte van vorig 
jaar, en sprak van een succesvol 
jaar met een team dat met Mi-
chel, Tim, Karin, Marja en Yvon-
ne de juiste sfeer weet te schep-
pen en altijd klaar staat om te 
instrueren, verbeteren, corrige-
ren en soms te debatteren. Iede-
re sportinstructeur kreeg zo zijn 
applaus. Een enkel stukje teveel 
nemen van al die lekkernijen, 
het was even moeilijk, maar ook 
hier maakt FM Health haar naam 
waar. Met SanaSlank eiwitdieet 
is een streefgewicht weer snel 
bereikt, daar weet Tim van den 
Akker alles van. Terugkijkend 
op het afgelopen jaar vertelde 
Tim  dat  87 procent van de deel-

nemers aan het SanaSlank eiwit-
dieet hun streefgewicht bereik-
ten. 
Nog een Tim is verbonden aan 
FM Health. Fysiotherapeut Tim 
Binkhorst heeft ervaring met het 
behandelen van topsporters en 
werkt nauw samen met orthope-
disch chirurgen. Fysiotherapeut 
Tim Binkhorst heeft ervaring met 
het behandelen van topsporters, 
hij werkt nauw samen met or-
thopedisch chirurgen. FlowFysio 
is gespecialiseerd in de behan-
deling van knie- en schouder-
klachten. Dat hele team maakt 
FM Health een sportschool met 
sfeer, ambitie en goede voorne-
mens voor een gezond 2012.
Ton van den Brink

Dronken 
bromfietser
Heemstede - De politie heeft 
zaterdagavond op de Herenweg 
rond tien uur een 16-jarige jon-

gen uit Aerdenhout aangehou-
den, omdat hij onder invloed van 
alcohol op zijn bromfiets had ge-
reden. De jongen werd meege-
nomen naar het politiebureau en 
tegen hem is proces verbaal op-
gemaakt.
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Levende kerststal in de Jansstraat
Regio - Op 24 december zal er in 
de St. Josephkerk aan de Jans-
straat 41 in 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.

Heemstede - In de Kerstnacht gaat de Teisterband op een 
groot verlicht podium in de Raadhuisstraat kerstliederen 
spelen waarbij iedereen kan meezingen.
Het gemeentebestuur ondersteunt dit initiatief van harte 
en zal samen met Chocolaterie van Dam zorgen voor enige 
omlijsting van deze samenzang. Er zal worden gespeeld voor 
de winkel van van Dam in het centrum van Heemstede bij de 
oude dorpspomp waar de gemeente glühwein schenkt en Van 
Dam warme chocolademelk.
De liederen die in het tekstboekje staan zijn algemeen 
bekend en kunnen dus goed worden meegezongen. 

Aanvang zaterdag 24 december 23.59 uur en sneeuw gega-
randeerd!

Heemstede - Op eerste Kerst-
dag, zondag 25 december, is er 
een feestelijke Kerstviering in de 
Petrakerk. De dienst begint om 
10.00 uur en staat onder leiding 
van br. Wiepke Maljers.

Het kerkkoor ‘For His Glory’ en 
de cantorij van de Petrakerk 
verlenen hun medewerking aan 
deze dienst.
Er is kinderopvang voor de klein-
sten.

Kerstavonddienst in de Wilhelminakerk
Regio - Zaterdagavond 24 de-
cember wordt er een kerst-
avonddienst georganiseerd in de 
Wilhelminakerk, in het centrum 
van Haarlem. Met elkaar wil men 
de geboorte van de Here Jezus 
gedenken.
In deze bijzondere dienst zal 
Gospelkoor Joy uit Alkmaar haar 
medewerking verlenen. Joy is 

een “gezelligheidskoor”, de naam 
zegt het al (vreugde/gezelligheid 
). Zij maakt van de Black-Gospel 
iets speciaals door haar unieke 
swing en uitbundigheid. Samen 
met een geheel eigen, professi-
oneel combo en geluidsappara-
tuur weet Joy van elke gelegen-
heid een waar feest te maken! 
Joy staat onder leiding van Wil-

leke van der Munnik. Ook tussen 
het optreden van Gospelkoor Joy 
door worden verschillende be-
kende Nederlandstalige kerstlie-
deren gezongen. 
De dienst begint om 19.00 uur. 
De zaal is open vanaf 18.30 uur. 
Toegang gratis. Wilhelmina-
kerk, Gedempte Oude Gracht 61, 
Haarlem.

Kerst-expositie ‘Samen 100 jaar kunst’
Heemstede - Van 26 tot en 
met 30 december kunt u het 
open atelier bij Ger en Fernan-
de Daniëls-Laas bezoeken aan 
de Voorweg 49. De Kerstexpo-
sitie is op genoemde dagen tus-
sen 12.00 en 17.00 uur geopend. 
Gert toont aquarellen, oliever-
ven en tekeningen. Behalve zijn 
bekende landschappen, bomen 
en bloemen zijn er tekeningen 
van groepen mensen. Daarnaast 
enige abstracte stukken. Ger be-
zit tevens een uitgebreide col-
lectie etnische tekeningen on-
der andere over Afrika. Zijn laat-
ste expositie was in Brussel op 
de ‘Brussel non European Art 

Fair’ met tekeningen over Afrika. 
Het Heemsteedse paar heeft 
haar sporen wel verdiend met 
hun beider kunst. Het Rijksmu-
seum voor Volkenkunde in Lei-
den heeft 50 tekeningen over 
centraal Azië, met name over 
Turkmenistan. Ook in het Frans 
Hals Museum, Rijksmuseum en 
andere musea bevindt zich werk 
van Ger Daniëls. In 1989 ver-
scheen zijn boek ‘Folk jewelry 
of the world’, in Nederland, New 
York, Parijs en Duitsland. Op 
uitnodiging van de ‘Royal com-
mon wealth society’ exposeerde 
Ger’s echtgenote Fernande op 
drie plaatsen in Ottawa, Cana-

da. Tevens werd zij geïnterviewd 
voor de Canadese TV. Haar 
schilderijen bevinden zich over 
de hele wereld. Fernande toont 
onder meer jazz musici in acryl 
van bekende artiesten vooral 
uit de zestiger jaren. Daarnaast 
schilderijen over Melanesië, ab-
stract werk, afbeeldingen van 
herten, vogels, golvend water, 
zowel op linnen als papier, ach-
ter glas.

Kunstwerk huren
Ger en Fernande zijn nu 68 jaar 
oud en schilderen 50 jaar, dus 
samen 100 jaar. Al ruim 20 jaar 
verhuren ze zelf hun werk van-

uit het atelier op een aantrekke-
lijke manier. De klant betaalt 10 
procent van de verkoopprijs per 
jaar met volledig kooptegoed. 
Alles wat hij of zij aan huur be-
taalt, wordt van de aankoopprijs 
afgetrokken. 

Cursus
In het atelier kunnen belangstel-
lenden donderdag en vrijdag te-
kenen en schilderen, tussen 9.30 
en 12.00 uur en van 13.30 tot 
16.00 uur. Het echtpaar geeft ad-
viezen aan beginners en gevor-
derden. Het lesgeld bedraagt 14 

euro per 2,5 uur, koffie en thee 
inbegrepen, exclusief materiaal. 
Zowel Ger als Fernande hebben 
bij de Volksuniversiteit lesgege-
ven, Fernande 22 en Ger 25 jaar. 
Ger was 10 jaar docent aan de 
Koninklijke Academie voor Kunst 
en Vormgeving in Den Bosch. 
Hij verzorgt cursussen in Ben-
nebroek en Zandvoort. In 1961 
kreeg Ger les van de bekende 
schilder Kees Verwey. 
U bent van harte welkom vanaf 5 
januari, u betaalt alleen 14 euro 
wanneer u komt. Kijk ook op de 
website: www.danielslaas.nl.

Kerst in de Petrakerk

Komt allen tezamen
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Heemsteder Puzzel december

Puzzel mee en win een mooie en gezonde prijs van Instituut LaRiva Heemstede! Zij stel-
len maar liefst vijf behandelingen beschikbaar voor de prijswinnaar.  U wint een persoon-
lijk programma voor figuurproblemen en een voedingsadvies, t.w.v. 225,-.
Oplossingen kunnen worden ingestuurd tot en met 4 januari naar: De Heemsteder, 
Camplaan 35, 2103 GV Heemstede. Geen oplossingen via e-mail.
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KERST PUZZEL

Horizontaal
1. winterkost; 7. wintermaand; 13. onfris; 14. jongensnaam; 15.
godin van het onheil; 17. Europeaan; 19. buitenrand van een
wiel; 21. plaats in Gelderland; 23. frisdrank met kinine; 24. maan-
stand (afk.); 25. internationaal autokenteken IJsland; 26. uitbouw
aan een huis; 27. Frans voegwoord; 28. gedroogd gras; 30.
hemellichaam; 32. oude lengtemaat; 33. Amerikaanse staat; 35.
reusachtig; 39. Surinaams volksgeloof; 42. druk van een boek of
krant; 45. Frans lidwoord; 46. takje aan een stam bevestigen; 48.
vlaktemaat; 49. molentrechter; 51. inhoudsmaat (afk.); 52. offi-
cieel ere- of rangteken; 55. wederom; 57. houten wig; 59. (gewa-
pend) geleide; 62. homoseksueel; 63. zuiver gewicht; 65. duw of
stoot; 66. streek in Noord-Brabant; 70. eveneens; 71. meisjes-
naam; 72. Nederlandse filosoof en wijsgeer; 76. sprookjesland
met tovenaar; 77. knevel; 79. de epische gedichten; 82. tegen (in
samenstelling); 84. United Nations (afk.); 85. gesloten glazen
veranda; 88. welpenleidster; 90. meisjesnaam; 92. iemand die
alleen aan zichzelf denkt; 95. romanum imperium (afk.); 96.
makkelijk breekbaar; 98. ontkenning; 99. iedere; 101. deel van
bijbel (afk.); 102. loshangend bovenkledingstuk; 103. Germaans
volk; 106. vrije verdediger bij voetbal; 109. mannequin; 111.
meisjesnaam; 112. Raad voor Economische Aangelegenheden
(afk.); 113. argument; 115. Pan American Airways (afk.); 116.
Iers republikeins leger (afk.); 117. bijbelse hoge priester; 119.
vouw in een stof; 121. land in Zuid-Amerika; 123. zeewier; 125.
louwmaand; 126. één januari; 127. traditioneel kerstgerecht.

Verticaal
1. opspringend vochtdeeltje; 2. politievrouw; 3. soort onderwijs
(afk.); 4. Zuid-Amerikaanse cape; 5. voor (in samenstelling); 6.
tropische mier; 7. legereenheid of afdeling; 8. halsboord; 9. grie-
zelig persoon; 10. met name (afk.); 11. bloemenruiker; 12. deel
van een schip; 16. uit rijden gaan; 18. windrichting (afk.); 20.
Europeaan; 22. strafbaar feit; 29. het werpen van jongen; 31.
rivier in Duitsland; 33. oudejaarslekkernij; 34. scheepstouw; 36.
plaats in Amerika; 37. Engels telwoord; 38. tijding (gerucht); 39.
windrichting; 40. Nederlands taleninstituut (afk.); 41. operatie-
boortje; 43. wereldtaal; 44. bevallig (sierlijk); 47. telwoord; 50.
rangtelwoord; 53. plaaggeest; 54. Engelse jenever; 56. deel van
voet; 58. oorspronkelijk Boheemse dans; 60. centrale antenne
inrichting (afk.); 61. plaats in Brazilië (afk.); 64. vlekkenwater; 67.
eilandengroep in de Atlantische oceaan; 68. zintuig (orgaan); 69.
zijrivier van de Donau; 73. kerstboomversiering; 74. nieuw (in
samenstelling); 75. verpleegster; 78. vruchtbare plaats in een
woestijn; 80. autopech; 81. man van adel; 83. naar beneden; 86.
vermoeden (raden); 87. Spaanse luchtvaartmaatschappij; 89.
loot (stek); 91. schrikkelmaand (afk.); 93. maalinrichting; 94.
donkerblauwe verf- of kleurstof; 97. gestreepte ezelachtige giraf-
fensoort; 100. plaats in Utrecht; 102. verdovend middel (drug);
104. salaris; 105. meer in Noord-Amerika; 107. oorspronkelijke
bewoner van Peru; 108. Arabische vorst; 110. weg met bomen;
114. zet of por; 118. landbouwuniversiteit (afk.); 120. onzes
inziens (afk.); 122. uitroep van vreugde; 124. maanstand (afk.).

Ontspannen 
afslanken 

alleen op de 
plaatsen waar 

u dat wilt
Heemstede - Nog snel even 
flink wat kilo’s en centimeters 
kwijt? Met LaRiva slankt u af op 
de plaatsten waar u dat wilt! To-
taal of plaatselijk. 
Met LaRiva is fit en slank zijn een 
bereikbaar ideaal voor jong en 
oud. Met de methode van LaRi-
va is het mogelijk om op een ge-
heel natuurlijke wijze af te slan-
ken, totaal of plaatselijk
LaRiva werkt met de Zwitserse 
Thermo Fysische Methode. Bij 
deze therapie gaat het om een 
combinatie van conditie, bewe-
ging en voeding. Deze methode 
wordt al ruim 30 jaar toegepast 
en is internationaal een groot 
succes Daarom kan er vooraf 
een schriftelijke centimeter ga-
rantie worden gegeven, omdat 
het werkt
De Methode bestaat uit een ac-
tief en een passief deel. 
Het actieve deel bestaat uit de 
doelgerichte bewegingsthera-
pie gericht op totaal afslanken 
of op specifieke probleemzones.  
De bewegingstherapie wordt lig-
gend uitgevoerd in een warmte-
cabine. De warmte zorgt ervoor 
dat de spieren ontspannen en 
er met een relatief lichte inspan-
ning toch effectief aan het figuur 
gewerkt wordt. 
Omdat liggend bewegen minder 
belastend is kunnen ook mensen 
met reumatische -, rug -en/of 
gewrichtsklachten volgens deze 
methode bewegen en afslanken. 
In het passieve deel geniet het 
lichaam van de OzonZuurstof-
therapie. De Ozon stimuleert 
de bloedsomloop waardoor af-
valstoffen sneller worden afge-
voerd. De huidconditie verbetert 
zichtbaar, cellulite wordt minder 
en de elasticiteit neemt toe.
LaRiva geeft ook persoonlijk 
voedingsadvies om op natuurlij-
ke wijze af te slanken, maar ook 
om slank te blijven. Er wordt naar 
een combinatie gezocht van ge-
zond en lekker, afgestemd op uw 
leefgewoonten.
LaRiva nodigt u geheel gratis en 
vrijblijvend uit voor een persoon-
lijk gesprek. In dit gesprek  wor-
den u wensen besproken, uw 
mogelijkheden en de daarbij be-
horende prijzen. 
Voor meer informatie en het ma-
ken van een afspraak: LaRiva, 
Instituut voor natuurlijke figuur-
correctie, Raadhuisstraat 27 te 
Heemstede. Telefoon: 023 547 44 
19. www.lariva.nl
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Levend 
kerstverhaal
Heemstede - Op zaterdagavond 
24 december zal aan de Meer-
weg in Heemstede het kerstver-
haal tot leven worden gebracht. 
Het veld aan de Meerweg is voor 
één avond gevuld met de wijzen, 
herders, het engelenkoor en nog 
veel meer. Wie het mee wil ma-
ken is welkom tussen 19.00 en 
20.00 uur. De toegang is gratis.
Al enkele jaren wordt dit Kerst-
spel uitgevoerd door mensen 
van de Petrakerk in Heemstede. 
Elk jaar komen er tussen de 100 
en 200 jonge en oudere mensen 
uit de omgeving langs om dit 
levend kerstverhaal mee te 
maken. Zij lopen een route over 
het veld en lopen zo het he-
le kerstverhaal door, om uitein-
delijk bij het kerstkind uit te ko-
men. Hierna staat er voor ieder-
een een kop warme chocolade-
melk klaar. 
Wilt u meer informatie, dan kunt 
u contact opnemen met Daniël 
van Beek, tel. 06-25304058.

Kerstmis
in de BAVO

Heemstede – Op kerstavond, 
zaterdag 24 december, is er in de 
Bavokerk aan de Herenweg om 
19.00 uur een kinderkerstviering 
met P. Visser. Om 22.00 uur be-
gint de nachtmis met F. Geels en 
P. Visser. Het Bavokoor verleent 
medewerking. Op zondag 25 de-
cember vindt om 10.00 uur een 
eucharistieviering plaats met J. 
Vanderstadt en P. Visser. Weder-
om laat het Bavokoor van zich 
horen. Om 14.00 uur is er ‘kind-
je wiegen’. Op maandag 26 de-
cember wordt om 10.00 uur een 
woordcommunieviering georga-
niseerd met P. Visser.

Kerstmis in de 
Hemelvaart
Heemstede – In de Hemelvaart-
kerk aan het Valkenburgerplein 
vindt op zaterdag 24 december 
om 19.00 uur een Kerstavond 
voor kinderen plaats. Om 22.30 
uur is er een plechtige nachtmis 
met het Parochiekoor.

Op zondag 25 december begint 
om 9.00 uur een eucharistie- 
viering en wordt om 10.30 uur 
de plechtige hoogmis georgani-
seerd, met medewerking van het 
Parochiekoor.
Maandag 26 december zijn er 
om 9.00 en 10.30 uur eucharis-
tievieringen, waarvan laatstge-
noemde met samenzang plaats-
vindt.

Mijn Kerst zal nooit 
meer hetzelfde zijn
Nog even wat spullen uit de schuur halen en we 
kunnen de boom gaan optuigen en de stal weer 

een mooi plekje geven in ons huis.
Plotseling valt mijn oog op een doos die er op de 
plank staat,een doos die jaren als omhulsel voor 

een kerstpakket heeft gediend. Dit jaar blijft hij op 
zijn plekje staan om er misschien nooit meer van 

af te komen.
Ik raak hem even aan, en de herinneringen schie-
ten door me heen. Dit was de doos die ik gebruik-

te om een kerstpakket voor mijn moedertje te 
maken. Zij is er niet meer, zij heeft ons in juni 

verlaten. Haar gezicht zie ik zo voor me als ik het 
kerstpakket op tafel zet, ‘fijn dat je aan me denkt 
jongen’, zei ze dan en aaide mij even over de arm.
De inhoud bestond altijd uit dingetjes waar zij wat 

aan had, dingen die zij dagelijks gebruikte en 
natuurlijk ontbraken de sigaretjes niet in haar 

kerstpakket. Zij haalde de doos leeg en zei altijd: 
‘zo jongen, kan je hem meteen weer meenemen’.

Haar gezicht sprak boekdelen,
en de dankbaarheid straalde ervan af.

Een dikke kus en een schouderklopje was haar 
manier om mij te bedanken en ik was hier net zo 

blij mee als zij met haar kerstpakket. De doos ging 
weer naar zijn plekje in de schuur, wachtend op 

volgend jaar.
De tranen komen opzetten, dit jaar blijft hij staan, 
eenzaam en zonder inhoud, omdat mams er niet 

meer is en ik de kerst in ga met vele mooie herin-
neringen aan een ontzettende dankbare moeder.

Schuin kijk ik naar boven en prevel: 
dag mam, kerst zal nooit meer het zelfde zijn.

Bert Kruithof
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De ene boom is de andere niet
Ik kom nog wel eens ergens. Op bezoek bij mijn tante Nel in Barger-
Compascuum (Drenthe) bleek de laan naar haar huis volledig van 
de ooit zo statige en monumentale bomen te zijn ontdaan. Het zag 
er niet uit, het leek de Noord Oost polder wel in de jaren zestig. Met 
Casper, de hond van Nel, hangend aan mij broekspijp en een snel-
le kus vroeg ik direct wat is hier gebeurd? Beleid van de gemeen-
te zei Nel. Na 40 jaar gaan de bomen er uit want anders vormen zij 
een gevaar voor de omgeving, ziek of niet, rooien die jongens. Ca-
sper ziet zijn kans schoon, laat me los en vliegt de tuin in. Ik blij en 
Nel boos achter hem aan.
Getverdemme, scheur in mijn broek en mijn been begint te bloe-
den. Ben je verzekerd Nel, vroeg ik, maar die hoorde niets want ze 
lag onder een struik aan Casper zijn halsband te rukken. Toen alles 
weer binnen was en mijn been was ontsmet konden we verder bo-
men over de bomen.
Bij ons in Heemstede gaat dat anders. Die grote en bijzondere jon-
gens staan op een lijstje en als je pech hebt en jouw boom staat op 
dat lijstjes dan mag hij niet om.
Heemstede heeft een soort ombudsman, Mr.Ir. en nog iets die daar-
op is aangeslagen. Het niet mogen vellen van een boom in je eigen 
tuin vindt hij een beperking van het eigendomsrecht.
Nu kan ik mij best voorstellen dat wat ik een mooie boom vind 
jij misschien als een lelijk obstakel ziet, dat alleen maar zon weg 
neemt en al het water uit je mooie tuintje zuigt.
De ombudsman is gaan kijken bij alle driehonderd zoveel bomen op 
de lijst. Helaas, intussen zijn al enkele bomen die op de lijst staan 
door een snelle hovenier gerooid. 
Nel begint het te snappen. De helft van de gemeente maakt een lijst 
en de andere helft geeft vergunning om de bomen van de lijst juist 
te kappen. Nel, wat ben je toch snel van begrip. De Mr. Ir. vraagt zich 
af wat hij met zijn kerstboom met kluit moet doen. Daar zit leven in 
en mag hij die nu zomaar wegdoen na de kerst of moet die ook op 
de lijst komen en nog erger moet hij een vergunning vragen om zich 
van zijn kerstspar te ontdoen.
Kortom de ene boom is de andere niet, wat ik mooi vind vind jij le-
lijk en ga zo maar door.
De eerste tien jaar ga ik niet meer naar tante Nel, want in die kale 
zooi wil ik niet gezien worden. En Casper heeft geen bomen meer 
om tegen te plassen. Zou hij ze net zo missen als ik? 
O. Oosterkroon

Column

Kerstmijmering

Veel, mooi en nu heel erg afgeprijsd!

Gezellige kerst met De Oosteinde
Bennebroek – Alleen om te kij-
ken is het al leuk om een be-
zoekje te brengen aan Tuincen-
trum de Oosteinde. Het grote 
centrum aan de Zandlaan op de 
grens van Bennebroek puilt uit 
van de schitterende kerstartike-
len. U heeft vast de boom al in-
gericht maar het loont de moei-
te om hier toch nog even sfeer 
te proeven. Heeft u echt alles 
in huis voor de mooiste Kerst? 

Kerstballen, verlichting, kerst-
huisjes en kunstkerstbomen 
gaan nu met 40% korting de 
deur uit. In de groots opgezette 
Kerstshow kunt u naar hartelust 
kijken wat er voor wonderscho-
ne kerstdecoraties zijn. In prach-
tige ‘nieuwe’ zachte kleuren zo-
als taupe, champagnekleur, 
mosgroen en lichtjeansblauw. 
Zó mooi! En neemt u meteen 
glühwein mee of een paar echte 

kwaliteitskaarsen? Let op de ex-
tra koopavonden op donderdag 
22 en vrijdag 23 december. Han-
dig, dit tuincentrum is dan ge-
opend tot 21.00 uur. De Oostein-
de is anders dan andere tuincen-
tra, hier werkt men nog echt met 
hart voor planten en klanten en 
een ‘nee’ wordt nooit verkocht 
(ze hebben alles!).
Tuincentrum De Oosteinde, 
Zandlaan 22. Tel. 023-5846338.
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Heemstede – Een flinke  bui met hagel hoort er bijna bij en dat 
maakte zondagmiddag het kerstevenement op de Binnenweg/
Raadhuisstraat tot een echt winterse belevenis met een kerstmarkt 
met tachtig kramen. Dan ren je naar het leuke houten chaletje voor 
een  glühwein of wat poffertjes voor het goede doel: Vereniging 
Kinderen en Kanker. Gelukkig bleef het bij deze bui en konden de 
ruim tachtig Charles en Dickens figuranten de tijd honderdvijftig 
jaar terugdraaien met hun prachtige Engelse kleding. Een schit-
terende promotie van winkelcentrum Binnenweg/Raadhuisstraat, 
waar iedere bezoeker vrolijk van werd. Ze kwamen oog in oog te 
staan met Oliver Twist, Nicholas Nickleby, Barneby Rudge, vader 
John Dickens en zijn vrouw Elisabeth Barrow, de oude Marley en 
de arme boekhouder Bob Cratchit. 
Tachtig figuren uit 1850 liepen op de Binnenweg en Raadhuisstraat, 
zij keken wereldvreemd de 21ste eeuw in. Jiggle bells was 
net gecomponeerd en stond als popsong  in de top tien van 
1858, nu gezongen door het Voorwegkoor. Het Stille Nacht 
van de harmonie KNA Bennebroek was toen al dertig jaar 

geleden geschreven, dat kenden ze zelfs al in 
het Engels. Oud Engelse verhalen werden op 
het grote podium voorgedragen door Fred 
Rosenhart van Living History. Fred had ook 
de aankleding van de tachtig figuranten 
verzorgd bij Paladijne Kledingverhuur uit 
Haarlem. Jasper de Zwart, hij liep trots als 
een ‘Ree verfmeester’ van Farrow en Balls 
uit het midden van de 19de eeuw. Hij is 
namens de winkeliersvereniging WCH de 
organisator van dit evenement en geïn-
spireerd door Fred Rosenhart. Een gou-
den greep, want de duizenden be-
zoekers konden dit KerstEvent ho-
gelijk waarderen. Kinderen kon-
den de gierigaard Ebenerzer 

Scrooge bekogelen 
op de Dickens kermis. 
Voor de Raadhuis-
straat en Binnenweg 
een KerstEvent met 
veel publiek dat zich 
door het buiige weer 
niet  liet afschrikken. In 
de donkere dagen voor 
de kerst een flink licht-
puntje voor de winkeliers, die met actie, in-
ventiviteit en optimisme zich blijven inspan-
nen om de koopkracht van dit unieke winkel-
centrum te behouden. 
Ton van den Brink 

KerstEvent in centrum hogelijk gewaardeerd
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Heemstede - Tijdens de 
koopavond op donderdag 
22 december zal het ge-
mengd Heemsteeds koor 
Encore optreden. Om de 
sfeer te verhogen bij uw 
inkopen zullen oude en 
nieuwe kerstliederen ten 
gehore gebracht worden. 
Dat zal plaatsvinden ter 
hoogte van het brede deel 
op de Binnenweg van circa 
19.30 tot 21.00 uur.

Kerstoptreden op de Binnenweg

Regio - Kerst gaat ook in het 
Spaarne Ziekenhuis in Hoofd-
dorp niet onopgemerkt voorbij. 
Op 24 december vindt het offici-
ele kerstconcert plaats, verzorgd 
door Leger des Heils Muziek-
korps Kennemerland. Op 19 de-
cember kreeg het ziekenhuis be-
zoek van kinderkoor Sint Jan.   
Het LDH Muziekkorps Kenne-
merland brengt op 24 december 

van 18.00 tot 19.00 uur diverse 
kerstnummers ten gehore in de 
centrale hal van het Spaarne Zie-
kenhuis. Na afloop staat er cho-
colademelk en kerstbrood. 

Kerstwandeling in Waterleidingduinen
Regio - Op Tweede Kerstdag 
organiseert het IVN Zuid-Ken-
nemerland ieder jaar een kerst-
wandeling door de Amsterdam-
se Waterleidingduinen in een 
hopelijk winters landschap. Even 
een frisse neus halen tijdens 
de feestdagen op een sfeervol-
le wandeling terwijl natuurgid-

sen van het IVN u meenemen op 
een boeiende reis door de na-
tuur. Een kerstwandeling voor 
het hele gezin en neem de ver-
rekijker mee! Vertrek om 13.00 
uur bij de ingang Oase aan de 
Vogelenzangseweg. Duur: an-
derhalf uur. Deelname is gratis. 
Toegangskaart en aanmelden 

verplicht. Aanmelden via ivnzk.
kerstwandeling@gmail.com of 
kijk op www.ivn.nl/zuidkenne-
merland. Informatie bij Ok Over-
beek, 06-31305324. 

Kersttradities bij de Zonnebloem
Heemstede - De twee afdelin-
gen van de Zonnebloem Heem-
stede hebben in de afgelopen 
week de traditie van kerstvie-
ringen voortgezet. Een dag voor 
mensen die door ziekte, handi-
cap of gevorderde leeftijd licha-
melijke beperkingen hebben en 
voor wie als gevolg daarvan so-
ciaal isolement dreigt. De Zon-
nebloemgasten van Berkenrode 
hebben hier al weken naar uitge-
zien. Donderdag begon de och-
tend met een viering met pas-
tor Paul Visser in het EHBO ge-
bouw. Opgeluisterd door het da-
meskoor van de Bavo. Koffie met 

heerlijke amandelmuffins van de 
biologische bakker Voedings-
waar Foodcoach aan de Binnen-
weg. Die krijgt vast meer aan-
loop van de Zonnebloemgasten 
en hun buurtjes. De lunch werd 
een diner met  ossenstaartsoep, 
Boeuf   Bourguignon met een 
vruchtencompote en een kerst-
dessert toe. De kok van de Burg-
have, Ton Rodenrijs, stond glun-
derend op te scheppen. Hij hoort 
inmiddels ook bij die traditie, net 
als de vele Heemsteedse win-
keliers die weer prijzen ter be-
schikking hadden gesteld voor 
de bingo. 

Vrijdagochtend haalden de 
chauffeurs van de Zonnebloem 
Valkenburg hun dertig gasten 
thuis op om ze naar het door 
Global Garden versierde Dorps-
huis in Cruquius te brengen 
waar de allesdoenster van dit 
unieke dorpshuis, Henny van 
Son, al klaar stond met de kof-
fie met gebak. Hier las Els Bos-
man een kerstverhaal voor over 
de “vierde” wijze uit het oosten. 
Een verhaal met een inhoud die 
past bij de Zonnebloemvrijwilli-
gers: `wat kan ik doen voor mijn 
naasten`. Het maakte diepe in-
druk. Na een heerlijke lunch uit 
de eigen keuken van Henny van 
Son kwam het projectkoor Joy 
uit Driehuis met achtentwintig 
man binnen. Onder  leiding van 
Hilke Hillege werden kerstliede-
ren meerstemmig gezongen in 
het Frans, Duits, Engels en Itali-
aans. De koorleden hadden hier-
voor een middag vrij genomen. 
Deze kerstvieringen zijn voor 
de gasten van de Zonnebloem 
Heemstede het zonnetje uit de 
bloem in de donkere dagen voor 
de kerst, waar de eenzaamheid 
soms nog meer gevoeld wordt.
Ton van den Brink

Kerstvieringen in de 
Oude Kerk

Heemstede - Kerst als feest 
van een nieuw begin in de we-
reld van het hier en nu. Een 
nieuw begin voor de natuur en 
de dagen, die weer lengen. En 
ook een nieuw begin voor ons-
zelf en voor ons samen. De ge-
boorte van Christus is dan ook 
voor velen het feest bij uitstek 
van de kerk. Kerst vier je in de 
kerk. Het hele jaar staat de 
protestantse kerk midden in de 
wereld, ook in Heemstede. Ze-
ker met Kerst is iedereen wel-
kom om volgens een oud ge-
bruik hier en nu opnieuw te be-
ginnen. Vooruitzien naar kerk-
diensten is prachtig in deze da-
gen: want natuurlijk vieren we 
kerst ook in de kerk! Wij doen 
dat op verschillende momen-
ten en verschillende manieren. 
Het begint met het kinderker-
stfeest, op kerstavond 24 de-
cember om 17.30 in de Oude 
Kerk. De afgelopen maanden 
heeft een groep enthousias-
te vrijwilligers zich weer op dat 
oude verhaal gestort en is ge-
komen tot een prachtige her-
vertelling voor jong, maar wat 

mij betreft ook voor oud. En 
na afloop is er chocomel. Een 
mooie gelegenheid om met el-
kaar het kerstfeest te starten 
dus!
Daarna is de Oude Kerk aan 
het Wilhelminaplein de locatie 
bij uitstek voor de kerstnacht-
dienst ‘s avonds om 22.00 uur. 
Altijd weer een bijzonder mo-
ment als de kerk zich vult met 
mensen die juist op dat uur 
op die plek willen zijn. Voor-
afgaand zingen wij al kerstlie-
deren.
Nog geen 12 uur later is er op-
nieuw gelegenheid om de lof-
zang van de engelen over te 
nemen: op 25 december ‘s 
ochtends om 10 uur. Bijzonder 
dit jaar is dat het ook “gewoon 
zondagmorgen” is. Herinnert 
dat feest ons niet elke week 
weer aan het begin op Pasen? 
Zo komen die twee bijzondere 
feesten samen. ‘Vrede verbindt’ 
is dan ook het thema. Voor de 
kinderen is er kindermuziek-
dienst, voor de kleinsten op-
pas- maar we zullen ook sa-
men zijn en samen zingen!

Kerst in het Spaarne Ziekenhuis

Adventviering in de Oude Kerk.



Kerstontmoeting in Parijs
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Volgens sommigen is de stad Pa-
rijs een verzameling van verschil-
lende dorpen, gevormd door de 
verschillende arrondissemen-
ten en quartiers. Als je te voet 
door deze stad trekt, ontdek je 
dat daar inderdaad wat voor te 
zeggen valt. Na een comfortabe-
le treinreis met de Thalys van cir-
ca 3 uur stap je uit op Gare du 
Nord, vanwaar de wandeling be-
gint. Via de Boulevard Magenta 
en Rue de la Fayette in het 10e 
arrondissement loop je richting 
de grens van het 9e en 10e ar-
rondissement. Je ontdekt hier 
een van de vele theaterwijken 
die Parijs rijk is: onder ande-
re het megatheater en bioscoop 
Rex, waar de Parijzenaars graag 
aansluiten in lange rijen om een 
kaartje voor een fi lm of voorstel-
ling te bemachtigen. Ineens ont-
dek je verderop enigszins ver-
dekte prachtige 19e eeuwse pas-
sages die gesplitst worden door 
de Boulevard de Poisionnière: 
aan de ene kant bevindt zich de 
passage Verdeau met zijn pitto-
reske eetgelegenheden en we-
reldkeukens. Steek je de straat 
over, dan loop je recht de poppe-
rige passage Jouffroy in met zijn 
speciaalzaakjes: snoepwinkel-
tjes, postzegelwinkeltjes, kunst-
handelaren, winkeltjes met pop-
penhuisspulletjes en gadgets, 
antiquariaten, stripboekhandela-
ren; je kunt het zo gek niet be-
denken, allemaal even sfeervol 
uitgedost in de kerstsfeer. Zoek 
je iets buitengewoons of origi-
neels, dan ben je hier aan het 
juiste adres. Neem vooral eens 
een kijkje in de prachtige win-
kel met kerstsnuisterijen van 
Maison de Roy: alleen de etala-
ge is al een lust voor het oog en 
een bezienswaardigheid op zich! 
Als je de passage uitloopt, ont-
dek je dat er verschillende pas-
sages zijn die als kleine labyrin-
ten richting Montmartre lopen, al 
met al een aanrader om Parijs op 
deze wijze te ontdekken! Indien u 

meer wilt weten over deze onbe-
kende passages, surf dan eens 
naar http://www.parisinconnu.
com/passages/index.htm (web-
site is in het Frans).
Dat Parijs met haar magische 
aantrekkingskracht reeds eeu-
wenlang kunstenaars uit Frank-
rijk en de wereld aantrekt, be-
hoeft geen betoog . De bekend-
ste en meest toeristische wijk is 
natuurlijk Montmartre, die even 
overgeslagen wordt deze keer. 
Alvorens er richting het 3e en 4e 

arrondissement wordt begeven, 
wordt er eerst geluncht bij Ma-
rokkaans restaurant 404, reeds 
een paar generaties gerund door 
dezelfde familie op nummer 69 
van Rue des Gravilliers. De taji-
ne met eend, kaneel, steranijs en 
appel is werkelijk subliem, even-
als de entourage; het zal daarom 
niemand verbazen dat dit res-
taurant het tot een eervolle ver-
melding in de rode Michelingids 
bracht. Na de lunch wordt via 
Boulevard Sébastopol het Centre 
Pompidou gepasseerd, een mo-
dern bouwwerk van gekleurde 
buizen en glas, gebouwd in 1977 
en vermaard vanwege de toon-
aangevende moderne kunstcol-
lecties. Of dit opmerkelijke ge-
bouw past in de klassieke Parijze 
ambiance, daar zijn de meningen 
nog steeds over verdeeld. Door 
een wirwar van leuke straatjes en 
parkjes loop je door de charman-
te wijk Le Marais in het 3e ar-
rondissement, en wordt het oud-
ste plein van  Parijs, de Place des 
Vosges met haar prachtige rode 
gevels en arcaden bereikt. Hier 
woonde van 1832-1848 op num-
mer 6  een van de beroemdste 
vertegenwoordigers uit de Ro-
mantiek, de schrijver Victor Hugo 
van o.a. “Les Misérables”.
Het 3e arrondissement loopt op 
gegeven moment over in het 4e 
en hier sta je met een been in 
de Rue des Rosiers, de beroem-
de straat in de Joodse wijk van 
Parijs. Hier tref je nog steeds een 
Joodse sfeer aan met kosjer en 
Joodse specialiteiten, o.a. ver-
krijgbaar in de winkel van pa en 
zoon Finkelsztajn, die met zijn 

Quasi modo innamorato 
(Bijna zo verliefd)

De mist trekt op
als de Place des Vosges

een zucht van verlichting slaakt
waar op nummer zes

zijn adem van romantiek
mij zijdelings raakt
vanuit dit portiek

loop ik hand in hand
met Hugo door “le Marais” 

Ik doorzie
de negentiende eeuwse misère

van Notre-Dame Paris
waarna ik mij in stilte

aan Molière
heb overgegeven

opvallende gele gevel sinds 1946 
bestaat.
Het laatste deel van de wande-
ling wordt vervolgd richting de 
kathedraal de Notre-Dame, waar 
Victor Hugo in 1831 zijn roman 
“Notre-Dame de Paris” op ba-
seerde, die ons het trieste le-
vensverhaal over de gebochelde 
klokkenluider Quasimodo vertelt. 
De tocht door deze “passages in-
connus et quartiers artistiques” 
toont wederom de volmaak-
te veelzijdigheid van Parijs: een 
stad die ondanks haar grootte 
bezocht, bemind en gekoesterd 
wil worden om haar vervolgens 
nooit weer te vergeten!
Bart Jonker

Een begrip in de Rue des Rosiers ...winkel van Sacha Finkelsztajn. De vele restaurantjes in de Passage de Verdeau.

Maison de Roy in de Passage de Jouffroy.

Er zijn van die wereldsteden waar je eens geweest moet zijn en die je, hoe je het ook wendt of 
keert, moet ruiken en proeven. Een van deze onvergetelijke steden is Parijs. Deze keer geen 
Eiffeltoren, Montmartre of Arc de Triomphe, maar een wandeling door knusse winkelpassages 
en historische ontmoetingen met onbekende kunstenaarswijken en hun eeuwige ̀tristesse et 
joie de vivre`: alles in het licht van een imposant kerstdecor.

Kerstontmoeting in Parijs

De Notre Dame vanaf de Seine.

Uitzicht op Place des Vosges.
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Nieuwe koplopers bij Bel Air
Heemstede - Door met 62,89% uit de bus te komen nemen Jan 
en Joop Warmerdam de eerste plaats over van Agnes Hulsebos-
ch en Tiny Uitendaal in de A-lijn van Bridgeclub Bel Air. De dames 
kwamen niet verder dan 43,62% en vielen terug naar de achtste 
plaats. De regerende kampioenen Jan Zwaneveld en Pim Hout-
zager behaalden 59,51% en komen dicht bij de top drie (vier-
de). Theresia v.d. Horst en Piet v.d. Raad speelden samen en met 
56,51% waren zij best tevreden. De tweede plaats blijft nu nog in 
het bezit van Piet en zijn partner Jan Pieters. Helmie v.d. Berg en 
Joke v.d. Lans konden zich met 55,73% handhaven in de top drie.  
Riek en Gerard Hageman kwamen met 59,24% ook tot een goed 
resultaat  en klommen van plaats tien naar zes. De clubkampioe-
nen Irma v. Roosmalen en Tine Posthuma stonden op plaats twin-
tig en dat was beneden hun niveau. Met 64,32% werden zij eer-
ste op deze avond en klommen naar  plaats zeven.  Door slechts 
39,06% te behalen moesten Riek en Nico Timmers wat terrein 
prijsgeven. Zij zakten van plaats vijf naar achttien.
Het gelegenheidspaartje Ronald v.d. Holst en Henk Vledder deed 
het behoorlijk. In het begin van hun lidmaatschap speelden zij nog 
samen maar al jaren niet meer. Op spel zeven bleek dat zij van 
een gokje hielden en boden klein slem harten uit. Het spel zat 
niet moeilijk en Kees Doorn en Gert v.d. Beld konden het niet te-
genhouden. Bijna iedereen speelde een harten of schoppen man-
che met 1 of twee overslagen. Door een biedmisverstand kwa-
men Theresia en Piet niet verder dan 3 schoppen met twee over-
slagen. Een zaal nul.
De partners van Ella Wijsman en Lucie Doeswijk hebben het niet 
zo op Topintegraal en lieten weer eens verstek gaan. Ella en Lucie 
speelden samen en met 53,26% als resultaat. Een score om mee 
thuis te komen.
Lies Huneker en Marlies ten Kate wilden eigenlijk wel van de laat-
ste plaats af en gingen er voor. Kennelijk was de spanning te hoog, 
want de dames werden met 26,43% als eerste opgenoemd. Laat-
ste dus. Hierdoor staan zij zeer stevig op de laatste plaats in de 
competitie.
Piet van den Raad

INGEZONDEN

In Memoriam-plek op begraafplaats Kleverlaan
Regio - Op maandagochtend 
19 december is op de Algeme-
ne Begraafplaats  aan de Klever-
laan in Haarlem een aparte plek 
geopend voor gestorvenen die 
hun eigen begrafenis niet (meer) 
kunnen betalen. 
Vaak zal het dak- en thuislo-
ze mensen betreffen die hun 
band met familie en vrienden 

zijn kwijtgeraakt.  De bedoeling 
is dat men niet meer anoniem in 
een graf wordt begraven, kaal 
en kil rond 09.00 uur in de och-
tend, maar gekend en begeleid, 
te midden van mensen die om 
hen geven. 
In het midden van deze nieu-
we begraafplek komt een zuiltje 
met de tekst ‘Licht dat niet 

dooft, liefde die blijft.’ Deze spe-
ciale herdenkingsplek is een 
initiatief van Stem in de Stad 
(straatpastoraat), begrafenis-
onderneming  Monuta, de ge-
meente Haarlem, de Diaco-
nie van de Protestantse Wijk-
gemeente Centrum, Leger des 
Heils , Brijder-Verslavingszorg en 
Uitvaartcentrum Haarlem.  

Veiligheidshuis pakt loverboys aan
Regio - In januari wordt in Ken-
nemerland een digitaal meld-
punt geopend waar professio-
nals uit onderwijs en zorg signa-
len van loverboypraktijken kun-
nen melden. Loverboyproblema-
tiek is een vorm van mensenhan-
del en verdient veel aandacht 
van hulpverleners, politie en jus-
titie. Tienermeisjes die met lover-
boys te maken hebben, zijn zich 
in de beginfase vaak niet bewust 
van de problemen waarin ze te-
recht zijn gekomen. De grens 
tussen enerzijds het experimen-
teren en het zoeken van span-
ning, geld en seks en anderzijds 
uitbuiten en prostitueren is niet 
altijd duidelijk te herkennen voor 
deze meisjes.
Slachtoffers van loverboys zijn 
vaak meisjes die regelmatig in 
contact zijn met verschillen-
de hulpverleners. Denk hierbij 
aan zorgcoördinatoren op scho-
len, jeugdbeschermers, leer-
plichtambtenaren en medewer-
kers van bureau Halt en Brijder 

Verslavingszorg. Veiligheidshuis 
Kennemerland wil deze profes-
sionals graag informeren over 
mogelijke signalen van proble-
men met loverboys bij met name 
tienermeisjes.
Een zogenaamde signalenkaart 
moet de professionals hierbij 
helpen. Wanneer zij vermoedens 
of twijfels hebben over hun cli-
enten, kunnen zij een melding 
maken bij het digitale meldpunt 
loverboys. Deze meldingen wor-
den door politie, het Openbaar 
Ministerie, Bureau Jeugdzorg en 
andere lokale hulpverlenings-
organisaties besproken in het 
Veiligheidshuis. De meldingen 
worden beoordeeld en er wordt 
een aanpak afgesproken. Deze 
kan bestaan uit onderzoek naar 
eventuele verdachten door de 
politie en uit zorg voor het moge-
lijke slachtoffer. Op dinsdag 13 
december waren alle professio-
nals uit Kennemerland die zich 
bezighouden met jeugd uitgeno-
digd voor een themabijeenkomst 

over loverboys, waar de signa-
lenkaart geïntroduceerd werd en 
ervaringen van partners uit an-
dere regio’s werden gedeeld.
 
Als de betrokken partijen na een 
proefperiode tevreden zijn over 
de samenwerking en de resul-
taten, wordt onderzocht hoe de 
aanpak verder uitgebreid kan 
worden. Marije van Barlingen, 
ketenmanager van Veiligheids-
huis Kennemerland: “Met het 
meldpunt hopen we zo veel mo-
gelijk slachtoffers van loverboys 
te helpen door ze de zorg te bie-
den die ze nodig hebben. Nog 
liever willen we preventief ingrij-
pen waar dat mogelijk is. Hier-
voor is het belangrijk om bij pro-
fessionals in onderwijs en zorg 
het bewustzijn te vergroten van 
de signalen van loverboypro-
blematiek. Onze signalenkaart 
helpt daarbij.” In januari vindt het 
eerste casusoverleg loverboys 
plaats bij Veiligheidshuis Kenne-
merland.

De mobiele vishandel van John Molenaar is niet meer weg te denken 
uit Heemstede.

Vis met de feestdagen, 
gezond en lekker!

Heemstede - “Vis, gezond en 
lekker!” Dat is de slogan van 
John Molenaar, de Volendamse 
vishandelaar die elke woensdag-
middag in de Heemsteedse Ge-
leerdenwijk en elke zaterdag in 
de Jan van Goyenstraat staat. De 
hardwerkende John verkoopt sa-
men met zijn vrouw diverse soor-
ten vis, garnalen en al het ande-
re lekkers uit zee voor de vislief-
hebber, waarvan er in Heemste-
de heel wat zijn. Ook voor ech-
te culinaire viseters heeft Mole-

naar het nodige ‘in huis’. U moet 
dan denken aan diverse salades 
of andere gerechten met vis. In-
formeer er naar bij John en zijn 
vrouw. Ook voor de feestdagen 
handig te weten dat u met vis 
uw gasten eens goed kunt ver-
wennen. Amuses of een voor- 
en hoofdgerecht: met vis tovert u 
iets speciaals en gezonds op de 
Kerst- en Oud & Nieuwtafel. 
Informatie bij John Molenaar, de 
Volendamse vishandel om te be-
stellen. Bel naar: 06-53658243.

Sensoor ook tijdens feestdagen bereikbaar
Regio - Sensoor Haarlem is ook 
tijdens de kerst en de jaarwisse-
ling 24 uur per dag bereikbaar 
voor een gesprek via telefoon of 
chat. De vrijwilligers van Sens-
oor zijn er ook dan dag en nacht  
voor iedereen die juist tijdens die 
dagen even een steuntje in de 
rug nodig heeft.

Sensoor ziet elk jaar weer dat 
veel mensen juist tijdens de 
feestdagen behoefte hebben om 
even te praten over hun zorgen, 
eenzaamheid, of verdriet of om 
terug te kijken op het bijna voor-
bije jaar. Bellen en chatten met 
Sensoor kan anoniem en ver-

trouwelijk. Uit de gesprekson-
derwerpen blijkt dat in decem-
ber eenzaamheid voor veel men-
sen een reden is om contact te 
zoeken met Sensoor Haarlem.
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.
Sensoor Haarlem is werkzaam in 
de regio’s Zuid- en Midden-Ken-
nemerland en Haarlemmermeer. 
Vorig jaar voerden de vrijwilli-
gers bijna 11.500 gesprekken: 
ruim 10.705 via telefoon en 775 
via chat. In Nederland zijn er vijf-

entwintig Sensoor-vestigingen, 
die jaarlijks meer dan 230.000 
keer worden gebeld. Daarmee is 
Sensoor de grootste telefonische 
hulpverlener van ons land.
Het telefoonnummer van Sens-
oor Haarlem is 023-5471471. Dat 
nummer kan 7 dagen per week, 
24 uur per dag worden gebeld. 
De hulpdienst is ook bereikbaar 
via het landelijke nummer 0900 – 
0767 (5 cent per minuut). Het is 
ook mogelijk om te chatten met 
een vrijwilliger van Sensoor. Dat  
kan via www.sensoor.nl.
Meer informatie over Sensoor 
Haarlem is te vinden op:
www.sensoor.nl/haarlem.

Nieuwe timmerclub
Heemstede - Bij de timmerclub 
van Casca leren kinderen za-
gen, beitelen, schaven, boren en 
natuurlijk timmeren. Er gaan 
weer twee groepen van start op 
donderdag 12 januari in de Mo-
lenwerf op de Molenwerfslaan 
11.
Groep 1 is voor jongens en meis-
jes van 7 tot 10 jaar, die voor het 
eerst meedoen. Aan deze groep 
kunnen de kinderen één keer 
meedoen. Daarna gaan ze ver-
der in groep 2. Jongens en meis-

jes van 11 of 12 jaar gaan met-
een naar groep 2. 
In de eerste groep (7-10 jaar) 
wordt gewerkt aan een vast 
project. Heb je al eens meege-
daan, dan mag je zelf kiezen wat 
je gaat maken, zoals een auto, 
boot, trein, poppenhuis of een 
vogelhuisje. Misschien heb je 
zelf wel een leuk idee?
De cursus bestaat uit 12 lessen, 
die worden gegeven door Fred 
van der Pols. Groep 1 heeft les 
van 16.00 tot 17.30 uur en groep 

2 van 18.00 tot 19.30 uur, bij Cas-
ca in activiteitencentrum de Mo-
lenwerf, Molenwerfslaan 11 in 
Heemstede. Aanmelden kan 
van maandag tot en met vrijdag, 
van 9.00 tot 12.00 uur via 023–
5483828– 1 of via www.casca.nl.
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Expositie Hans Elsas in de Luifel verlengd
Heemstede - De foyer van de 
Luifel, het sociaal cultureel cen-
trum van Casca aan de Heren-
weg 96, is ook expositieruimte. 
De Luifel heeft een mooie foyer 
met wanden die uitnodigen om 
er kunst op te exposeren. Iede-
re zes weken stelt een kunste-
naar hier zijn of haar kunstwer-
ken tentoon. De expositie van 
kunstenaar Hans Elsas is tot en 
met vrijdag 27 januari verlengd. 
Hans Elsas, is architect en beel-
dend kunstenaar. Schilderen is 
op dit moment zijn belangrijk-
ste bezigheid. Tijdens zijn oplei-
ding tot architect aan de Tech-
nische Universiteit in Delft heeft 
hij leren modelschetsen en schil-
deren. Om architect te worden 
diende hij een voldoende porte-

feuille van fi guurschetsen te to-
nen voor vervolgstudie. Na zijn 
afstuderen gaf deze vaardigheid 

zelfs de bevoegdheid om teken-
les te geven op het VWO. 
Na jaren van architectuur pakte 
Hans Elsas zijn teken- en schil-
dervaardigheden weer op. Zijn 
portefeuille bevat onder andere 
isometrische schetsen, geome-
trische abstracten, architectoni-
sche onderwerpen, landschap-
pen, stillevens, om te eindigen bij 
het huidige werk met een meer 
impressionistische ondertoon: 
met name de hier en daar  “licht 
erotische” fi guurstudies.  
Zijn expositie in de Luifel omvat 
een twintigtal werken, waarvan 
de meeste recent zijn: architec-
tuur, landschappen en het me-
rendeel portretten en fi guurstu-
dies. De expositie is te bezichti-
gen tijdens openingsuren. 

Big Band Bennebroek zoekt groei
Bennebroek - Het was vori-
ge week dinsdagavond erop of 
eronder voor de BigBand Ben-
nebroek. Voorlopig doorstarten 
was de mening van de band-
leden na een avond  pittig oe-
fenen. De echte klank van een 
Big Band klonk zo nu en dan in 
Meerklank, het muzikale onder-
komen van de in Bennebroek zo 
geliefde Muziekvereniging Kunst 
Na Arbeid, KNA. Sinds een jaar 
is men hard bezig om een ech-
te Big Band in Bloemendaal op 
te richten. 

Er zijn groeistuipen. Guus Belien, 
de animator van de band, vertelt 

dat er veel belangstelling was 
bij de repetities in het afgelopen 
jaar van muzikanten die prachtig 
solo speelden, gevoel voor swing 
hadden, fantastisch improviseer-
den, maar geen noot konden le-
zen. In een Big Band speel je 
vanaf muziek. Een vereiste om 
een Big Band met ambitie in 
Bennebroek neer te zetten. Een 
kwaliteitsorkest voor de inwo-
ners van de vijf Bloemendaalse 
dorpen. De basis is nu aanwe-
zig met een organisatie, een er-
varen Big Band dirigent Lorenzo, 
dertien enthousiaste muzikanten 
en een prachtig repertoire waar 
Glenn Miller jaloers op zou zijn. 

Maar de ritmesectie moet aan-
vulling hebben met een gitaar 
en bij de saxen hoort nog een 
alt sax. Twee trombones moeten 
er nog zeker bij en dan staat er 
een Basis Big Band Bennebroek. 
Maar speelt u contrabas, bas-
gitaar, piano, eerste tot en met 
vierde trombone, baritonsaxo-
foon, tenor of alt, trompet van-
af de eerste tot wellicht de vijf-
de, kom een auditie doen bij de
professionele leiding om straks 
deel uit te kunnen maken van 
Bloemendaals Big Band Benne-
broek. Het tweede seizoen begint  
op 24 januari in de Meerklank 
in Bennebroek aan de Zand-
laan bij de volkstuinen. Guus Be-
lien geeft graag informatie op
023-5845906 buiten kantoor-
tijd of op 023-5294196. Kijk ook 
even op www.knabennebroek.nl 
of maak voor een auditie een af-
spraak via:  muziek@knabenne-
broek.nl  of bel even met een van 
de nummers.
Het eerste optreden is gepland 
als muziekvereniging KNA Ben-
nebroek in 2012 haar 110 jarig 
jubileum viert. Een Big Party in 
Bennebroek vier je met een Big 
Band!
Ton van den Brink

Weer prachtig huisconcert 
bij Loek van der Meer
Heemstede - Loek van der 
Meer organiseerde dit weekein-
de voor de 65ste keer een huis-
concert.  Dat is een heel mooi 
aantal voor zulke happenings. 
Maar van pensioen is er nog 
geen sprake. In februari zijn de 
volgende concerten al gepland.
Intussen heeft Loek zich een 
vaste clientèle opgebouwd. Dat 
houdt in dat wie het eerst komt 
het eerst maalt om dan ook ver-
zekerd te zijn van een plaats-
je. Alles wat deze concerten zo 
aantrekkelijk maakt werd weer 
uit de kast gehaald. Jonge hoog 
getalenteerde professionals en 
een muziekcultuur zoals die 
rond “le fi n du siècle” gewoon 
was. Weer ontbrak niet een oud 
en vergeeld piano-album van 
begin jaren twintig. Loek (pi-
ano) soleerde daarmee in het 
“Frühlungslied” van Gounod die 
verder in dit concert ook ruim 
was vertegenwoordigd. Kunst 
met een “K” is het geweest en 
hiervoor tekenden de violis-
te Barbara Erdner, de sopraan 
Merel van der Geest en het snel 
doorbrekend talent Vincent van 
Amsterdam op accordeon. Wie 
de moeite neemt op deze namen 
te “googelen” zal er versteld van 
staan hoe deze jonge mensen al 
een heel muzikaal verleden van 
kwaliteitsoptredens achter de 
rug hebben. Barbara viel op door 
haar warme en loepzuivere vi-
oolspel. Ook blijkt weer dat mo-
derne vioolbouwers, in dit geval 
was het instrument uit Marseil-
le afkomstig, tot heel wat in staat 
zijn. Echt bijzonder mag haar op-
treden met de romance van Amy 
Beach worden genoemd. Deze 
vergeten Amerikaanse compo-

niste werd door Loek, via de be-
roemde muziekbibliotheek van 
Kansas City, onder het stof van-
daan gehaald en voor het eerst 
in Nederland uitgevoerd.
Merel soleerde zes maal en voor 
het eerst klonk bij Loek een re-
pertoire in Engels taal idioom. En 
hoe! Merel kan een grote zaal 
aan. Met haar charmante ver-
schijning en haar warme geluid 
en knappe techniek weet zij haar 
publiek helemaal in te pakken.
Het was aan Vincent om dit klas-
siek georiënteerd publiek nader 
kennis te laten maken met een 
accordeon. Hoewel hij bij Loek’s 
concerten al eerder de show had 
gestolen. Dan ook maar met-
een Bachs derde Engelse Suite. 
Waarbij de linkerhand, de knop-
jeskant en de rechterhand, de 
toetsenkant, technisch toch ge-
lijkwaardig zijn. In de Saraban-
de bleek bovendien dat Vincent 
ruim beschikt over de magische 
“X factor” om tijdens een optre-
den boven zichzelf en de noten 
uit te stijgen. Een eigenschap 
die men van een solist wel mag 
verwachten maar die niettemin 
vaak node wordt gemist.
Tot slot werd het dan nog een 
gezellige boel met Loek aan de 
banjo, de solisten met hun in-
strumenten en Merel het spon-
tane “huiskoor” dirigerend in het 
overbekende kerstrepertoire.

De volgende huisconcerten:
zaterdagavond 11 februari en de 
zondagmatinee op 12 februari.
Telefonisch reserveren: 023-
5284495 bij Loek van der Meer, 
Jan P. Strijboslaan 1 in Heem-
stede.   
Rudolf Konersmann

Bennebroek – De politie is een 
onderzoek gestart naar aanlei-
ding van een inbraak in een wo-
ning aan de Witte de Withlaan. 
Vorige week woensdag tussen 
08.15 en 09.10 uur moet zijn in-
gebroken, via een raam op de 
begane grond.
De bewoonster kwam om 09.10 
uur thuis en hoorde geluiden in 

huis. Mogelijk heeft zij de inbre-
ker gestoord. Agenten hebben 
in de omgeving, onder meer met 
behulp van een speurhond ge-
zocht naar verdachte(n) maar 
niets aangetroffen.

Mensen die vorige week woens-
dagochtend tussen 08.15 en 
09.10 uur iets verdachts hebben 
gezien, wat mogelijk verband 
houdt met deze inbraak worden 
verzocht contact op te nemen 
met de politie, via 0900-8844.

Getuigen van 
inbraak gezocht

Fresco’s in Florence
Regio - Drs. Ernest Kurpers-
hoek, auteur van het bekende 
Italiaanse fresco’s komt in janu-
ari 2012 een viertal lessen geven 
bij de Volksuniversiteit Haarlem. 
Hij beperkt zich in deze korte 
cursus tot de fresco’s, zoals die 
nu nog te vinden zijn in Florence.
Geen stad ter wereld kent im-
mers zo’n grote concentratie 
fresco’s als Florence. Je treft ze 
overal aan: in kerken, kapellen, 
paleizen, kloostergangen, villa’s 
en zelfs op de muren van de hui-
zen. 
De grootste kunstenaars uit de 
kunstgeschiedenis hebben hier 
fresco’s geschilderd, Giotto, 
Masaccio, Fra Angelico, Botticel-

li. Zelfs Michelangelo en Leonar-
do da Vinci maakten zich op om 
in het raadhuis van Florence hun 
krachten te meten in het schilde-
ren van fresco’s. 
De meeste muurschilderingen 
bevinden zich nog in hun oor-
spronkelijke setting. 
De huidige bezoeker kan zich 
daarom moeiteloos in de tijd ver-
plaatsen waarin ze zijn ontstaan. 
Ook nu nog raken we onder 
de indruk van fresco’s met de 
prachtige kleuren verkregen uit 
natuurlijke pigmenten, en de 
schoonheid en originaliteit waar-
mee de uiteenlopende thema’s 
in beeld zijn gebracht.
De cursus wordt gegeven op 

vier dinsdagochtenden in janua-
ri 2012, van 10.30 tot 12.30 uur, 
aan de Leidsevaart 220 te Haar-
lem, tel. 023/ 5329453.
Inschrijven kan via: www.volks-
universiteit-haarlem.nl
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Kleuters Crayenester Basisschool 
brengen zorgcentrum in kerstsfeer

Deze winterse ochtend was voor 
de kinderen het moment aan-
gebroken om de liedjes te laten 
horen aan het enthousiaste pu-
bliek, bestaande uit de bewoners 
van het Verpleeghuis van Zorg-
balans. Het initiatief kwam van 
adjunct-directeur Lieke Becht 
van de Crayenester Basisschool. 
“Een school heeft ook een maat-
schappelijke functie en het is 
prachtig om jong en oud met el-
kaar te verenigen”, aldus Becht. 
Het werd een gezellige ochtend 
in de mooi versierde recreatie-

zaal. De bewoners genoten van 
de vele liedjes van de kleuters, 
zoals Oh denneboom en De Her-
dertjes lagen bij nachten. Juf Jo-
landa begeleidde het koor op 
haar gitaar en juf Marijke speel-
de op de vleugel. En wie dacht op 
oudere leeftijd alle kerstliederen 
toch wel te kennen, kwam na de-
ze ochtend bedrogen uit. Het fa-
voriete kerstlied van de kleuters 
Nijntje Pluis heeft een kerstboom 
thuis was een grote hit bij de be-
woners. Als klap op de vuurpijl 
gaf Zorgbalans een mooie dona-

tie voor de succesvolle kerstin-
zameling van de school voor Vil-
la Joep, het Nederlandse fonds 
voor onderzoek tegen Neuro-
blastoom kinderkanker. Met een 
tevreden gevoel kijkt Becht te-
rug op dit vrolijk samenzijn: “Het 
was een prachtige ervaring voor 
de kleuters en de bewoners van 
Zuiderhout. Dit is zeker voor her-
haling vatbaar!” 

De kleuters zullen donderdag-
avond hun liedjes nog een keer 
mogen laten horen op het warm 
verlichte schoolplein van de 
Crayenester. Dan zullen de leer-
krachten samen met alle leerlin-
gen van de school en hun ouders 
bijeenkomen voor de traditionele 
kerstsamenzang. Een mooi be-
gin van de kerstvakantie en van 
een vrolijk kerstfeest!

Heemstede – Dinsdagochtend liep een lange stoet van wel 
tachtig kleuters door Heemstede om de bewoners van Ver-
pleeghuis Zuiderhout met een bezoek te vereren. De kleuters 
in de leeftijd van vier tot zes jaar kwamen beslagen ten ijs. 
Want tijdens de muzieklessen had juf Marijke met de kinde-
ren hard geoefend op vele vrolijke kerstliedjes voor een echt 
optreden.

Nederlandse delegatie in de prijzen in Parijs
Regio - Dit jaar deed voor het 
eerst een Nederlandse delega-
tie van tien kunstenaars mee aan 
de tentoonstelling van de Salon 
2011 de la Société Nationale des 
Beaux-Arts au Carrousel du Lou-
vre. De delegatie, met onder an-
dere Liselot Been die onlangs 
exposeerde in het Haamsteed-
se Raadhuis, is in de prijzen ge-
vallen. De groep van 10 kunste-
naars is trots op Jos Out, de eni-
ge sculpturiste in de groep, die 

een Prix d’Honneur du Salon 
heeft mogen ontvangen.
Buiten de beelden bestond de 
collectie uit schilderijen met 
hoogstaande kwaliteit van de 
kunstenaars Roelofje van Op-
zeeland, Henk Veen, Liselot 
Been, Christa Logman, Fleur van 
Waaij, Mimi van Bindsbergen, 
Henka Bohlander, Ton Pret en 
Loek Klinkhamer. Deze delegatie 
heeft met hun werk Nederland 
op de kaart gezet tijdens de ex-

positie in Parijs en kreeg van de 
organisator van de tentoonstel-
ling en de bezoekers zeer veel 
positieve reacties.
De Nederlandse delegatie heeft 
tijdens de opening hoog bezoek 
gehad van hun eregast, de Ne-
derlandse ambassadeur, Hugo 
Siblesz. Bijzonder trots heeft hij 
gesproken over de delegatie en 
de collectie van de kunstenaars 
uit zijn land, die hij met veel inte-
resse heeft bewonderd.

De Nederlandse delegatie met als tweede van rechts Liselot Been uit Aerdenhout.

Platen van Huet in 
museum de Cruquius
Regio - Museum De Cruqui-
us toont een selectie van platen 
uit ‘Stoombemaling van polders 
en boezems’, de Atlas van Huet 
(1885).
Adriën Huet  (1836-1899) was 
civiel ingenieur met bijzonde-
re interesse in stoombemaling. 
Met oog voor detail maakte Huet 
tal van technische tekeningen 
over stoomgemalen. Ook teken-
de hij een mogelijke droogmake-
rij van de Hoornsche Hop (inham 
van het Markermeer bij Hoorn). 
Naast zijn fascinatie voor stoom-
techniek richtte zijn belangstel-
ling zich op de toepassing daar-
van bij de plannen voor  inpolde-
ringen van de Zuiderzee.
Een aantal tekeningen toont het 
uit 1849 daterende Stoomge-
maal De Lijnden (bij Badhoeve-
dorp). Na het droogmaken van 
het Haarlemmermeer bleef De 
Lijnden het hoofdgemaal en 
werd het in de loop van de ja-
ren aangepast aan de nieuw-
ste technische inzichten. De 
door Huet getekende voorstel-
len tot verbetering van de pomp-
techniek zijn echter nooit uitge-
voerd. Ook de droogmaking van 

de Hoornsche Hop werd niet ge-
realiseerd.
Zijn beroemde standaardwerk 
‘Stoombemaling van polders 
en boezems’ was in 1885 sa-
men met de platenatlas te koop 
voor dertien gulden. (Nu zou dat 
een bedrag zijn van hondervijf-
enzeventig euro). Museum De 
Cruquius is in het bezit van een 
aantal van deze atlassen. Met 
het exemplaar met losse platen 
is deze tentoonstelling ingericht, 
te zien tot en met april 2012.
Inhakend op deze expositie orga-
niseert het museum op woens-
dag 28 december en woens-
dag 4 januari workshops, spe-
ciaal voor kinderen van 6 tot 10 
jaar. De workshop start om 14.00 
uur en duurt tot 16.00 uur. Deel-
name kost 6 euro (inclusief en-
tree). Meedoen aan deze work-
shop? Stuur een email naar edu-
cator@museumdecruquius.nl . 
Zet daarin je naam, leeftijd, tele-
foonnummer en of je op woens-
dag 28 december of op woens-
dag 4 januari komt. De expositie 
duurt tot en met 29 april.
Zie ook:
www.museumdecruquius.nl.

Mascarada
Regio - Het populairste gemas-
kerde concept van Nederland, 
Mascarada, komt naar Haarlem! 
Op Kerstavond krijgt Patronaat 
een indrukwekkend decor, span-
nend (gemaskerd) entertain-
ment en muziek van het hoog-
ste niveau. Neem zelf een mas-
ker mee of kom op tijd, want de 
eerste 100 bezoekers krijgen een 
gratis masker. Het feest begint 
om 23.00 uur, een kaartje kost 15 
euro en de leeftijd is 18+. Meer 
informatie: www.patronaat.nl.

Van Dik Hout 
in Patronaat

Regio - Van Dik Hout be-
hoort al sinds 1994 tot de 
meest succesvolle Neder-
landstalige groepen ooit 
en heeft talloze hits ge-
scoord. Met het nieuwe al-
bum LEEF! is de band weer 
helemaal terug en dat is 
vrijdag 23 december te ho-
ren in het Haarlemse Patro-
naat. De plaat kwam op 10 
binnen in de nationale al-
bum top 100 en de recen-
sies zijn veelbelovend. Dat 
gaat een mooie show wor-
den! De show wordt ge-
opend door de Oostenrijk-
se singer-songwriter Fal-
co Luneau, compleet met 
band om zijn retromoder-
ne popnummers ultiem ten 
gehore te brengen. Aan-
vang 20.30 uur, een kaartje 
kost 19 euro en is verkrijg-
baar via www.patronaat.nl.
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Heemstede/
Bennebroek

Exposities

Tot en met
zaterdag 24 december
• Expositie schilderijen en 
beelden van zeven kunste-
naars in Galerie Het Kunstbe-
drijf, Raadhuisstraat 56a.
Informatie:
www.hetkunstbedrijf.nl.

Maandag 26 tot en met 
vrijdag 30 december
• Kerst-expositie ‘Samen 
100 jaar kunst” bij Ger en 
Fernande Daniëls-Laas, Voor-
weg 49 in Heemstede, 12.00-
17.00 uur. 

Tot en met zondag
30 december
• Schilderijen van Luna 
Meis in bibliotheek Heemste-
de, Julianaplein 1, te bezichti-
gen tijdens de openingstijden 
tot en met 30 december.

Tot eind december
• Expositie 100 jaar Brand-
weer Heemstede in het 
Raadhuis van Heemstede. Te
bezichtigen op werkdagen.

Tot 3 januari
• Expositie Joyce Brink 
‘Tussen fantasie en werke-
lijkheid’ in Zorgcentrum Bos-

Agenda
Cultuur

beek, Glipperweg 209, Heem-
stede.

Tot en met 20 januari
• Cursisten-expositie bij 
Casca in de Molenwerf, Mo-
lenwerfslaan 11 in Heemstede.

Tot en met
vrijdag 27 januari
• Expositie van kunstenaar 
Hans Elsas in de foyer van 
de Luifel, het sociaal cultu-
reel centrum van Casca aan 
de Herenweg 96, Heemstede.

Tot en met dinsdag
31 januari
• Keramiek van Ineke 
Hoekstra en schilderijen 
van Jenny Klevering in het 
voormalige gemeentehuis van 
Bennebroek, Bennebroeker-
laan 5, 1 december t/m 31 ja-
nuari. Te zien maandag t/m 
vrijdag 08.30-12.30 en woens-
dag 13.30-16.30 uur.

Tot eind januari
• ‘Huizen’ van Co Hoogen-
dijk in Raadhuis Heemstede. 
Te bezichtigen op werkdagen.

Muziek
Donderdag 22 december
• Openbare samenzang op 
basisschool De Ark, Van der 
Waalslaan 37, 18.45-19.30 uut.

Zaterdag 24 december
• Kerstsamenzang in de 
Raadhuisstraat bij de oude 
dorpspomp, aanvang 23.59 
uur.

Theater
Vrijdag 23 december
• Toneelgroep Vondel speelt 
‘Loslaten’ in theater de Luifel, 
Herenweg 96 in Heemstede, 
20.15 uur.
Kaarten voor 10 euro via to-
neelgroepvondel@hotmail.
com en op 023-5358203. 

Divers

Zaterdag 24 december
• Levend Kerstverhaal op 
het veld aan de Meerweg in 
Heemstede, 19.00-20.00 uur. 
Entree gratis.

Regio
Exposities

T/m zaterdag 31 december
• Hans Versfelt en Joris Au-
gust Verdonkschot expo-
seren in Galerie Année,
Gedempte oude Gracht 33 in 
Haarlem. Informatie:
www.galerieannee.nl.

• Jubileum-expositie le-
den KZOD in De Waag, de 
Kloostergangen en de Cul-
tuurtempel in Haarlem.
Informatie: www.kzod.nl.

Tot zondag 22 januari
• Expositie ‘De bruid van 
Leopold’, in de schaduw van 
een ziekte in het Dolhuys, 
Schotersingel 2 in Haarlem.
Informatie:
www.hetdolhuys.nl.

Tot en met 29 april
• Platen uit Atlas van Huet 
in museum Cruquius.
Informatie: www.museumde-
cruquius.nl.

Muziek
Zaterdag 24 december
• Kerstconcert LDH Mu-
ziekkorps Kennemerland in 
de hal van het Spaarne Zie-
kenhuis in Hoofddorp, 18.00-
19.00 uur.

Kerstviering voor kinderen
Heemstede - Zaterdag 24 de-
cember is er een speciale kin-
derkerstviering in de H. Bavo-
kerk aan de Kerklaan. Er is veel 
te zien, en korte verhaaltjes wor-
den afgewisseld met meezing-
liedjes.
Met het speciale kinderkerst-
koor van ruim 30 kinderen wor-
den veel bekende liedjes gezon-
gen zoals ‘de herdertjes lagen 
bij nachte’, ‘stille nacht’ en ‘mid-

den in de winternacht’ maar ook 
een paar leuke vrolijke nieuwe 
liedjes. Het kerstspel wordt uit-
gebeeld door kinderen van het 
koor.

De deuren van de kerk gaan om 
18.30 uur open, de viering begint 
op 19.00 uur, de plaatsen zijn vrij. 
Parkeren op het kerkplein of in 
de ‘geleerdenwijk’ tegenover de 
kerk.

Kerstsamenzang Raad 
van Kerken heel sfeervol
Heemstede - Een prachtig 
nummer om een kerstsamen-
zang  mee te openen. “A Christ-
mas Herald” is ervoor gecom-
poneerd. Harmonie St. Michael 
speelde dit in sfeervolle witte 
kleding. Zondagmiddag heet-
te de nieuwe voorzitter van de 
Raad van Kerken Heemstede, de 
heer J. van Voornveld, in de Bavo 
Kerk de kerkbezoekers welkom. 
Het dameskoor Heemstem zong 
prachtig meerstemmig liede-
ren uit diverse landen. De har-
monie begeleidde de samen-
zang. De muziek werd afgewis-

seld met het lezen van het evan-
gelie en een gedicht van een 
jeugdlid van St. Michael. Beëin-
digd werd met een vrolijk Happy 
Winter Holiday door de Harmo-
nie St. Michael met dirigent John 
Brouwer.
De opbrengst van de collec-
te was voor het Heemsteed-
se Kinderdagcentrum Rozema-
rijn, waar kinderen met een be-
perking warmte in de zorg ont- 
vangen evenals volwassenen, 
om hun plek in de wereld in te 
kunnen nemen. 
Ton van den Brink

Cursus voor kleine Rembrandts en Picasso’s
Heemstede - Casca organi-
seert vanaf 13 januari een cur-
sus acrylschilderen voor kinde-
ren van 7 tot en met 9 jaar. Stel 
je voor: een levensgroot papier, 
een echte schildersezel in een 
echt schildersatelier. Met pot-
lood maak je eerst een schets. Je 
krijgt een verfpalet. En dan.. roer 

je met een kwast in de acrylverf 
en mengt allerlei kleuren door 
elkaar. Zo leer je het plezier van 
verf op papier. 
Je werkt naar opdracht en naar 
je eigen fantasie. En je leert over 
kleuren, perspectief en scha-
duwwerking. Een speelse cur-
sus voor kleine mensen vanaf 

vrijdag 13 januari van 16.00 tot 
17.30 uur. De 12 lessen zijn bij 
Casca in Activiteitencentrum de 
Molenwerf, Molenwerfslaan 11, 
Heemstede. Aanmelden kan van 
maandag tot en met vrijdag van 
9 tot 12 uur op 023-5483828 – 
kies 1. Kijk ook eens op:
www.casca.nl.
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Volg ons op:

HeemstedeConnect (group)heemstedetweet gemeenteheemstedewww.youtube.com/gemeenteheemstede

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/Burgerlijke stand),
Vrijdag van 08.30 - 13.00 uur
Voor ondertrouw/partnerschapsregistratie, erkenning van (ongeboren) kinderen en naturalisatie 
moet u vooraf eerst een afspraak maken.

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

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

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

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

Op 15 december, tijdens de raadsver-

gadering, is deze nieuwe gemeentelijke 

site feestelijk gelanceerd. De nieuwe 

website is afgestemd op de landelijke 

webrichtlijnen voor een goede toe-

gankelijkheid en is gekoppeld aan alle 

gemeentegerelateerde websites en

social media. De site heeft verder een 

nieuwe vormgeving en navigatiestructuur 

en een sterk verbeterde zoekmachine

Gewijzigde openings-

tijden Raadhuis

•  Nieuwjaarsreceptie gemeente 
Heemstede

• HeemstedeNieuws in een nieuw  
 jasje

• Kerstsamenzang in

 Raadhuisstraat

In deze HeemstedeNieuws:

Wat is er nieuw?

De vormgeving is in lijn met de vernieuwde 

huisstijl zodat de gemeente ook in haar 

online communicatie samenhang en her-

kenbaarheid heeft. Het nieuwe logo is een 

moderne transformatie van het wapen dat 

past in deze tijd. Naast de website zijn ook 

de nieuwe gemeentegids en de begrotings-

krant al in de vernieuwde huisstijl vorm-

gegeven. En vanaf volgende week onze 

huis-aan-huisuitgave “HeemstedeNieuws” 

(op de achterzijde van De Heemsteder).

De informatie wordt aangeboden volgens 

de logica van de burger, met een verbeterde 

navigatie op basis van een thematische in-

deling. Voor de grote projecten die spelen 

binnen Heemstede, zijn er project-

pagina’s beschikbaar waarin per project de 

actuele stand van zaken en gerelateerde 

documenten en foto’s zijn opgenomen. 

De site is gebouwd op basis van ‘open 

source’. Dit is gratis software waarbij ont-

wikkelde functionaliteit vrij gedeeld en her-

gebruikt kan worden (door open source 

communities).

Werkt alles?

De gemeente heeft de teksten, links en 

functionaliteiten zo goed mogelijk getest. 

Uiteraard stellen wij het zeer op prijs als u 

eventuele fouten aan ons doorgeeft via 

communicatie@heemstede.nl. Dan kun-

nen wij deze direct herstellen. Bij voorbaat 

hartelijk dank hiervoor.

De website is afgestemd op de landelijke 

webrichtlijnen voor een goede toeganke-

lijkheid. Hierdoor kan de website door 

iedereen goed gelezen en gebruikt worden, 

ook door mensen die slechtziend, blind of 

doof zijn.

Daarnaast is de site een portal voor alle 

websites waar de gemeente mee te maken 

heeft, zoals van het IASZ (sociale zaken), 

GBKZ (belastingen), De Meerlanden, Het 

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) etc. 

Met de (Google) zoekmachine, kan in al 

deze sites tegelijk gezocht worden.Ook is 

er een koppeling met de verschillende so-

cial media van de gemeente (Twitter, 

Facebook, LinkedIn e.d.).

Op vrijdag 30 december is het raadhuis 

open tot 13.00 uur. Ook via het algemene 

telefoonnummer 14 023 zijn wij die dag tot 

13.00 uur bereikbaar. Op maandag 2 januari 

zijn wij vanaf 10.00 uur geopend. 

De Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) 

vervangt op 28 en 29 december 2011 de 

huidige systemen.

Omdat wij bij het aanvragen en uitreiken 

van rijbewijzen direct contact hebben met 

de systemen van de RDW, kunt u op deze 

twee dagen GEEN rijbewijzen aanvragen 

en afhalen.

De planning van de RDW is nog een voor-

lopige, dus mogelijk verandert het nog. 

Neemt u daarom vooraf contact met ons 

op: (023) 548 58 68.

Geen rijbewijs aanvragen of afhalen op 28 en 29 december 2011
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HeemstedeNieuws

Nieuwjaarsreceptie

Gemeente Heemstede
9 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 

9 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!

 Kerstsamenzang 

 in Raadhuisstraat 
 Het is inmiddels een traditie in Heemstede: kerstliedjes mee-

zingen met de Teisterband, onder leiding van Bert Steinman. 

Op zaterdag 24 december om precies 23.45 uur is het weer zover. 

De kerstzang vindt plaats in de Raadhuisstraat, ter hoogte van Chocolaterie Van Dam. 

De gemeente Heemstede biedt u glühwein aan en Chocolaterie Van Dam zorgt voor 

warme chocolademelk. Er worden tekstboekjes uitgedeeld, zodat iedereen mee kan 

zingen!

Vier tips voor het veilig afsteken van vuurwerk

Tijdens de jaarwisseling belanden ieder jaar weer feestvierders op de eerste hulp van het 

ziekenhuis. De helft van die mensen stond alleen maar toe te kijken! Wees dus alert bij het 

afsteken van en het kijken naar vuurwerk. Houd voldoende afstand! En koop alleen vuur-

werk bij Nederlandse, erkende vuurwerkverkooppunten. Legaal vuurwerk (met Nederlandse 

gebruiksaanwijzing) kunt u kopen op 29, 30 en 31 december 2011.

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 

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 olie-

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

De veiligheidsrisico’s zijn te groot. De politie en de gemeente zullen er dan ook strikt op 

toezien dat er geen vuur op de openbare weg wordt ontstoken. Er wordt dan ook alles aan 

gedaan om te voorkomen dat materialen worden verzameld waarmee je brand kunt stichten.

    

Verboden ‘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. Het is 

onmogelijk te vermijden dat ze op rieten daken, in natuurgebieden of anderszins onwense-

lijke plaatsen landen. Daarom is het verboden dit soort ballonnen op te laten.

Containers met bouwafval die niet-afsluitbaar zijn, schaftketen en 

mobiele toiletunits voor kerst verwijderen van openbare weg

Dit verbod geldt van 25 december tot 2 januari 2012. Containers, schaftketen en mobiele 

toiletunits die niet verwijderd zijn, kunnen door de gemeente verwijderd worden. De kosten 

hiervan worden verhaald op de eigenaar. Degenen die de containers op het eigen erf heb-

ben staan wordt geadviseerd om dit rond oudjaar af te sluiten of af te dekken. Daarnaast is 

het verstandig om alle vuilnis en losse brandbare materialen en voorwerpen op het eigen 

erf weg te nemen. 

Doe uzelf een schone straat cadeau 

Vuurwerk afsteken is leuk, maar geeft ook veel troep. Vuurwerkresten, soms met gevaarlijk 

korte lontjes, verpakkingen en lege fl essen zijn niet te voorkomen. Maar opruimen kan

natuurlijk wel. Pak daarom na het vuurwerk afsteken de bezem en veeg de straat schoon. 

Een kleine moeite! Kijk ook op www.nederlandschoon.nl.

Praat over wat mag en wat niet

Voor veel kinderen en jongeren is Oud en Nieuw een leuke en spannende periode. Maar 

zijn zij zich bewust van de regels en risico’s die aan het afsteken van vuurwerk verbonden 

zijn? Zijn ze zich bewust van de overlast? Tips voor ouders en regels voor het afsteken van 

vuurwerk vindt u op www.vuurpeil.nl en op www.halt.nl. 

Gemeente Heemstede doet mee!

Vuurwerk afsteken mag in onze gemeente alleen op oudejaarsdag vanaf 10:00 tot nieuw-

jaarsnacht 02:00 uur. Buiten deze tijden is het afsteken van vuurwerk niet toegestaan. 

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, tel. (023) 548 57 45.

Samen maken we er een mooie jaarwisseling van. Alvast een prachtig 2012 gewenst!

Oud en nieuw is een feest. Veel mensen genieten tijdens de jaarwisseling van de 

gezelligheid, de vuurpijlen en de knallen. Het is echter ook het moment van het jaar 

voor overlast en ongelukken voor mens en dier. De jaarwisseling is pas echt leuk als 

het schoon, heel en veilig blijft.

Gezellige en veilige 

     jaarwisseling!

Vanaf volgende week ontvangt u 

HeemstedeNieuws in een nieuw jasje. 

De vernieuwde huisstijl sluit aan bij de 

nieuwe website. Naast 

HeemstedeNieuws zijn ook de

gemeentegids voor 2012 en de

begrotingskrant al in de vernieuwde 

huisstijl vormgegeven.

HeemstedeNieuws 

in een 
nieuw 
jasje 

De gemeente Heemstede heeft de 
TelewerkJaarprijs 2011 gewonnen. Deze prijs 
wordt toegekend aan een organisatie, die Het 
Nieuwe Werken succesvol heeft ingevoerd en 
een voorbeeld is voor andere organisaties. De 
prijs werd uit-gereikt tijdens de week van Het 
Nieuwe Werken op het  
jaarcongres van de stichting TelewerkForum in 
Utrecht. 

Tijdens de week van Het Nieuwe Werken (van 7 tot en 
met 13 november) werd op donderdag 10 november 
op het Jaar-congres van de Stichting Telewerk Forum 
in Utrecht bekend gemaakt dat Heemstede de winnaar 
is van de TelewerkJaarprijs. De overige genomineerden 
waren het Nederlandse Instituut voor Sport en 
Bewegen en het Commando Diensten Centra van het 

Ministerie van Defensie.

Tijdens het Jaarcongres, met sprekers als Alexander 
Rinnooy Kan en Lodewijk de Waal, ontving 
gemeentesecretaris Willem van den Berg de trofee uit 
handen van juryvoorzitter Arthur Tutein Nolthenius. 

De genomineerden voor de Telewerk Jaarprijs werden 
beoordeeld op onder-delen zoals visie, originaliteit 
en innoverend vermogen. Op de effectiviteit, 
toepasbaarheid en haalbaarheid voor de organisatie 
en voor de medewerker. Ook werd gekeken naar de 
kwaliteit van de invulling en of de genomineerden als 
voorbeeldfunctie voor andere organisaties in Nederland 
fungeert.

Lees het juryrapport op www.heemstede.nl

Subsidie voor 
buurtactiviteiten

Nieuws

In deze uitgave:

 zonnepanelen

 pesten

Informatiebijeenkomst uitvaartcentrum

Informatie van de gemeente Heemstede, 16 november  2011

Publieksbalie: 
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/Burgerlijke 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: 
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. 

Volg ons op:
www.youtube.com/gemeenteheemstede
heemstedetweet
HeemstedeConnect (groep) 

Adresgegevens en openingstijden

Gemeente Heemstede wint

TelewerkJaarprijs 2011

Dunweg Uitvaartzorg organiseert maandag 21 
november om 20.00 uur een informatie- bijeenkomst 
over het geplande uitvaartcentrum op de begraafplaats 
aan de Herfstlaan. De bijeenkomst vindt plaats in 
het vernieuwde uitvaartcentrum van Dunweg in 

Hoofddorp. Tijdens de avond kunt u kennisnemen 
van de plannen voor Heemstede en meteen een kijkje 
achter de schermen nemen in een uitvaartcentrum. 
Meer hierover in deze HeemstedeNieuws.

Afgelopen zaterdag is Sinterklaas weer hartelijk ontvangen 
in de haven van Heemstede door alle aanwezige kinderen. 
De Goedheiligman werd onder begeleiding van de 
pietenband met een koets naar het raadhuis gereden waar 
hij werd toegesproken door de burgemeester.

Intocht

Sinterklaas
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Op 16 december 2011 heeft de burge-

meester besloten, op grond van artikel 

2:25 van de Algemene Plaatselijke 

Verordening, een vergunning te verlenen 

voor het houden van een kerstboom-

verbranding op het trapveldje aan de 

Vrijheidsdreef op 11 januari 2012 van 17.00

uur tot 22.00 uur.

In verband met het bovenstaande is, over-

eenkomstig artikel 17 van de 

Wegenverkeerswet juncto artikel 34 van 

het Besluit administratieve bepalingen

inzake het wegverkeer, toestemming gegeven 

het weggedeelte van de Vrijheidsdreef 

tussen de Van Merlenlaan en de 

Burgemeester van Rappardlaan af te

sluiten voor autoverkeer op 5 januari 2011 

van 17.00 uur tot 22.00 uur.

Indien u meer informatie wenst kunt u con-

tact opnemen met de afdeling Algemene & 

Juridische Zaken, tel. (023) 548 56 07.

Evenement

Verkeersbesluit

Deze week ontvangt u als inwoner van 

Heemstede de nieuwe afvalkalender voor 

2012. Net als in voorgaande jaren ontvan-

gen 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 2012 moeten de grote rolemmers met 

een inhoud van 240 liter voorzien zijn van 

een roze sticker. De kleine rolemmer heeft 

een appelgroene sticker nodig. De stickers 

met barcode vormen een controlemiddel 

dat onder andere informatie geeft over het 

adres waartoe de rolemmer behoort.

In januari 2012 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 bren-

gen. Vanaf maandag 30 januari 2012 wor-

den 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 afvalka-

lender? Neem dan contact op met de afde-

ling Publieksinformatie van De Meerlanden 

via telefoonnummer (0297) 381 717.

Voorzie uw grijze rolemmer 

tijdig van de juiste sticker!

Alles over opvoeden en opgroeien
Heeft u een vraag over de ontwikkeling van uw kind? Bent u op zoek naar een sportclub 

of naschoolse opvang? Voor al uw vragen opvoeden en opgroeien in Heemstede kunt 

u terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). In het CJG komt alle kennis over 

opvoeding en opgroeiende kinderen bij elkaar. De medewerkers weten de weg naar de juiste 

instantie en helpen u bij het vinden van het antwoord op uw vragen.

Centrum voor 

Jeugd en Gezin Heemstede

Lieven de Keylaan 7

2101 VD  Heemstede

Telefoon (023) 529 19 14,

e-mail cjg@heemstede.nl

Openingstijden: 

maandag, dinsdag, donderdag:  

09.00 tot 12.00 uur

woensdag:    

14.00 tot 17.00 uur

vrijdag gesloten

Bouwaanvragen bij u in de buurt?

www.heemstede.nl

Lanckhorstlaan- Zandvoortselaan

Op donderdag 22 december 2011 vindt speciaal transport plaats van een boom van de 

Lanckhorstlaan naar de Zandvoortselaan. Het transport zorgt voor aanzienlijke

verkeershinder.

Kruising Heemsteedse Dreef - Camplaan

Op de kruising Heemsteedse Dreef - Camplaan wordt een proef genomen met maatregelen 

om de verkeersveiligheid te verbeteren. Op delen van de rijbaan van de Heemsteedse 

Dreef zijn betonnen verkeersgeleiders geplaatst. De proef duurt tot april 2012.

Heemsteedse Dreef, tussen Wipperplein en Van den Eijndekade

Tot maart 2012 kan verkeershinder ontstaan op de Heemsteedse Dreef tussen Wipperplein 

en Van den Eijndekade. Vanwege bouwwerkzaamheden heeft de projectontwikkelaar ont-

heffing gekregen voor het gebruik van 1 rijbaan. De afzetting kan plaatsvinden op nog nader 

te bepalen dagen tussen 09.00 en 15.00 uur en na 18.00 uur.

  Werk aan de weg

Op woensdag 14 december ontving burgemeester Marianne Heeremans

veertig echtparen die in 2011 vijftig jaar getrouwd waren.

Twee richtingsfietspad Zandvoortselaan

Het instellen van een tweerichtingsfi etspad ten noorden van de Zandvoortselaan tussen het 

kruispunt Zandvoortselaan met de Schollevaarlaan en de gemeentegrens Heemstede-

Bloemendaal.

Het besluit ligt vanaf 21 december 2011 zes weken ter inzage. 

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden bij 

burgemeester en wethouders een bezwaarschrift indienen ingevolge het bepaalde in de ar-

tikelen 8:1, juncto 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht. Een bezwaarschrift dient te wor-

den ondertekend en in ieder geval de volgende onderdelen te bevatten:

- naam en adres indiener;

- de dagtekening;

- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;

- de gronden waarop het bezwaar rust.

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als een belangheb-

bende die een bezwaarschrift heeft ingediend, in afwachting van de uitkomst van de

bezwaarschriftenprocedure, schorsing wenst van het besluit, kan hij/zij een verzoek om 

voorlopige voorziening indienen bij de President van de Rechtbank Haarlem, sector

bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR te Haarlem. Een verzoek om voorlopige voorziening 

kan ingevolge artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht worden ingediend indien

onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dit vereist.
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Raadsbesluiten 15 december 2011

Aanvragen omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning voor bouwen

Binnenweg 141B  het vervangen van de   2011.333

 voorgevelpui 

 ontvangen 9 december 2011

Valkenburgerplein 4 I het dichtzetten van het    2011.329

 balkon 

 ontvangen 5 december 2011

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

Omgevingsvergunning voor kappen

t.h.v. Prinsenlaan,  het kappen van esdoorns,    2011.335

de Overplaats beuken, eiken en essen t.b.v.  

 herstel hakhoutbos (aanvulling

 op eerder verleende

 kapvergunning 28-06-2010) 

 ontvangen 12 december 2011

t.h.v. Breitnerweg 3 het kappen van 3 prunussen   2011.334

 ontvangen 12 december 2011

Eykmanlaan 23 het kappen van een conifeer   2011.328

 ontvangen 2 december 2011

M.Vaumontlaan 14 het kappen van een witte berk   2011.330

 ontvangen 6 december 2011

Van der Waalslaan 1 het kappen van 2 coniferen

 ontvangen 9 december 2011

Kohnstammlaan 14 het kappen van een conifeer   2011.331

 ontvangen 9 december 2011

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

De bovenstaande aanvragen liggen vanaf 22 december 2011 van 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). 

 

Verleende omgevingsvergunning (verzonden 13 december 2011)

Omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken bestemmingsplan

Laan van Insulinde 18 het plaatsen van een dakopbouw  2011.251

Verleende omgevingsvergunningen (verzonden 16 december 2011)

Omgevingsvergunning voor bouwen en kappen

Adriaan Pauwlaan 8 A het plaatsen van een dakkapel 

 op het voorgeveldakvlak en het   2011.301

 kappen van 8 bomen

Omgevingsvergunning voor kappen

Herfstlaan 3 het kappen van 4 eiken,     2011.315

 7 kastanjebomen, 1 beuk, 

 1 linde, 1 den

Snelliuslaan 16 het kappen van een prunus   2011.324

Verleende omgevingsvergunning (verzonden 19 december 2011)

Omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken bestemmingsplan

Reggelaan 24  het plaatsen van een    2011.271

 erfafscheiding

De bovenstaande vergunningen liggen vanaf 22 december 2011 van maandag tot en met 

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

afdeling Bouw- en Woningtoe zicht (Raadhuisplein 1). Belanghebbenden kunnen hiertegen 

bezwaar maken. Zie kader. 

Aanwezig zijn 21 van de 21 raadsleden

1 Vaststellen agenda raadsvergadering 15 december 2011

 Dhr Klaasen kondigt een motie aan inzake Openbaar Subsidieregister. De motie zal

 worden ingediend en behandeld onder punt 16.

De agenda wordt aldus vastgesteld.

2 Vragenuur 

 Er zijn geen vragen voor het vragenuur.

3 Raadsvoorstel resultaat haalbaarheidsonderzoeken en concept-realisatieovereen-

komst uitvaartcentrum begraafplaats Herfstlaan

 D66 dient een amendement inzake planschade bepaling uitvaartcentrum Herfstlaan in. 

Het amendement bedoelt in Artikel 4 lid 5 eerste zin van de 2e alinea van de concept-

realisatieovereenkomst te vervangen door: “Indien door de gemeente op grond van

 artikel 6.1 Wro toch een planschadevergoeding moet worden betaald, en voor zover 

deze een gevolg is van deze overeenkomst, zal Dunweg deze voor 100% aan de ge-

meente vergoeden.”

 Het amendement is mede-ondertekend door VVD, CDA, PvdA en GroenLinks.

 Het amendement wordt aangenomen met 17 stemmen voor en 2 stemmen tegen. 

 De leden Ates en Goedkoop stemmen tegen.

 De raad besluit:

1. In te stemmen met het haalbaarheidonderzoek begraafplaats Herfstlaan.

 Het besluit is vastgesteld met 15 stemmen voor en 6 stemmen tegen. De leden Sabelis, 

Ruitenberg, Maas, Nelissen, Ates en Goedkoop stemmen tegen.

2. In te stemmen met de concept-realisatieovereenkomst uitvaartcentrum begraafplaats 

Herfstlaan (versie 12 oktober 2011) en de daarbijbehorende stukken.

 Het besluit is vastgesteld met 15 stemmen voor en 6 stemmen tegen. De leden Sabelis, 

Ruitenberg, Maas, Nelissen, Ates en Goedkoop stemmen tegen.

4 Wijziging kapbeleid

 Mw Sabelis doet een voorstel van orde om dit agendapunt nu niet te behandelen en pas 

ter goedkeuring aan de raad voor te leggen na evaluatie van het bestaande bomenbeleid 

en de structuurvisie groen.

 Het ordevoorstel wordt aangenomen met 11 stemmen voor en 10 stemmen tegen. 

 De fracties van GL, D66, HBB en PvdA stemmen voor.

 De fracties van VVD en CDA stemmen tegen.

 Hiermee is het agendapunt van de agenda afgehaald.

5 Verlenging voor onbepaalde tijd van de overeenkomst tussen stichting WZNH en 

de gemeente Heemstede inclusief verlenging van de benoemingstermijn van de 

leden van de Adviescommissie voor Ruimtelijke kwaliteit Heemstede.

  De raad besluit unaniem conform het voorstel.

6 Benoeming intern lid rekenkamercommissie

 De raad besluit:

 Mw J.H. Ruitenberg te benoemen als lid van de rekenkamercommissie Heemstede.

 De raad besluit unaniem conform het voorstel.

7 Ontwerpverklaring van geen bedenkingen aardgasvulstation Cruquiusweg.

 De raad besluit:

 de ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven voor het bouwen van een aard-

gasvulstation aan de noordzijde van de Cruquiusweg.

 De raad besluit unaniem conform het voorstel.

8 Nota Jeugd en Onderwijs

 De raad besluit :

 de nota Jeugd en Onderwijs 2011 vast te stellen.

 De raad besluit unaniem conform het voorstel.

Omgevingsvergunning
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vervolg raadsbesluiten

9  Aanwijzing Branding als lokale publieke media-instelling

 De raad besluit:

 Het Commissariaat voor de media om een nader onderzoek te verzoeken en op basis 

van de uitkomsten van dit onderzoek een besluit te nemen over het gevraagde advies.

 De raad besluit unaniem conform het voorstel.

10 Aanvullende afspraken met College Hageveld 

 De raad besluit:

 een aanvullende overeenkomst met Onderwijsstichting College Hageveld en Stichting tot 

Beheer en Exploitatie van Onderwijshuisvesting- en overige voorzieningen op het land-

goed Hageveld te sluiten waarin wordt geregeld dat bij uitoefening van het economisch 

claimrecht een bedrag van € 6.330.000 wordt verrekend.

 De raad besluit unaniem conform het voorstel.

11 Verordening tegemoetkoming kosten kinderopvang 2012 gemeente Heemstede

 De raad besluit:

 vast te stellen de “Verordening tegemoetkoming kosten kinderopvang 2012 Heemstede’

 De raad besluit unaniem conform het voorstel.

12 Verlenen budgetsubsidie aan de Stichting Welzijn Ouderen Heemstede 2012-2013

 De raad besluit:

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

Heemstede aan de Stichting Welzijn Ouderen Heemstede in de periode 1 januari 2012 

t/m 31 december 2013 een krediet beschikbaar te stellen van € 218.312 in 2012 en 

€ 214.812 in 2013 en in te stemmen met het verlenen door ons college van een budget-

subsidie aan de Stichting Welzijn Ouderen Heemstede onder de verplichtingen en voor-

waarden zoals opgenomen in de bij dit besluit gevoegde conceptbeschikking.

 De raad besluit unaniem conform het voorstel.

13 Belastingverordeningen 2012

 De raad besluit:

 Vaststelling van de volgende belastingverordeningen en bijlagen:

a) Verordening op de heffing en invordering van onroerende zaakbelastingen 2012;

b) Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2012;

c) Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2012;

d)  Verordening op de heffing en invordering van leges 2012, inclusief tarieventabel 2012; 

e)  Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelasting 2012, inclusief fi nanciële 

raming;

f) Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2012 (verordening 

begrafenisrechten 2012);

g) Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2012;

h) Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2012;

i) Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2012;

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

ruimten 2012.

 

De raad besluit unaniem conform het voorstel.

14 Controleprotocol accountantscontrole jaarrekening 2011 en 2012 gemeente  

Heemstede

 De raad besluit:

 het hierbij gevoegde, en als zodanig gewaarmerkte, controleprotocol voor de accoun-

tantscontrole op de jaarrekening 2011 en 2012 van de gemeente Heemstede vast te stel-

len.

 De raad besluit unaniem conform het voorstel.

15 Lijst ingekomen stukken raadsvergadering 15 december 2011

 De afhandeling van alle brieven is vastgesteld unaniem vastgesteld conform de voorstel-

len van de griffier.

16 Wat verder ter tafel komt 

 Motie D66 inzake Heemsteeds Groenbeleid, mede-ondertekend door GroenLinks, PvdA 

en HBB.

 De raad besluit:

 de wijziging van de kapverordening pas ter goedkeuring voor te leggen aan de raad, 

nadat de bestaande bomenbeleid en structuurvisie groen en geëvalueerd en eventueel 

een nieuw groenbeleid is vastgesteld.

 De raad neemt de motie aan met 11 stemmen voor en 10 stemmen tegen. 

 De fracties van D66, GL, PvdA en HBB stemmen voor.

 De fracties van VVD en CDA stemmen tegen.

 Motie D66 inzake Openbaar Subsidie register, mede-ondertekend door alle fracties.

 De raad besluit:

- Om alle actuele subsidies te publiceren op de website en hierbij in ieder geval te vermel-

den om welk beleidsveld het gaat, wie de subsidieontvanger is, de omschrijving van de 

subsidieaanvraag inclusief het gevraagde subsidiebedrag, de einddatum en de hoogte 

van het verleende subsidiebedrag.

- deze faciliteit uiterlijk per 1 maart 2012 te realiseren en de gemeenteraad daarover te in-

formeren;

- Dit tevens aan de inwoners bekend te maken.

 De raad besluit unaniem conform het voorstel.

 Dhr Radix vraagt naar de zienswijze van het College op het Haarlemse voornemen om 

de Amsterdamse Vaart af te waarderen. Wethouder Kuiper zegt toe daar op terug te 

komen tijdens de cie-vergadering van januari 2012.

 Mw Goedkoop heeft geconstateerd dat er overlast van sluipverkeer dreigt voor inwoners 

rond de kruising Herenweg Noord door de werkzaamheden die daar zijn gepland.

 Wethouder Kuiper erkent de overlast en legt uit welke maatregelen zijn genomen. Tevens 

meldt zij de raad dat zij kans ziet om de uitvoering van de werkzaamheden aan de 

Herenweg te versnellen. Het extra geld dat daarvoor nodig is, is nog beschikbaar binnen 

het budget.

 Op vraag van dhr Ates zegt wethouder Kuiper toe dat zij intern zal monitoren of het nodig 

is dat de proefopstelling Dreef-Camplaan inderdaad tot maart blijft staan.

 De voorzitter sluit de vergadering om 22.30 uur.

Nieuw Beleid Ongewenst Gedrag

De gemeente heeft de verplichting om zorg te dragen voor de veiligheid, gezondheid en 

welzijn van haar medewerkers . Eén van de aspecten hiervan is het opstellen en uitvoeren 

van beleid dat gericht is op het voorkomen van ongewenst gedrag op het werk en het ade-

quaat kunnen optreden in het geval er desondanks klachten hierover zijn. Op 8 december 

2011 heeft de gemeentesecretaris besloten tot het vaststellen van Beleid Ongewenst 

Gedrag. Dit beleid treedt inwerking vanaf 1 januari 2012. Dit beleid ligt gedurende 12 weken 

ter inzage op het gemeentehuis. Dit beleid is na inwerkingtreding ook digitaal te raadplegen 

op www.overheid.nl onder “Lokale regelingen” of op www.heemstede.nl onder “Regelingen 

en verordeningen”.

Bouwaanvragen bij u in de buurt?

www.heemstede.nl
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HeemstedeNieuws

Ontwerpverklaring van geen bedenkingen en 
ontwerpomgevingsvergunning Aardgasvulstation 

Cruquiusweg

Burgemeester en wethouders van de gemeente Heemstede maken op grond van het be-

paalde in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en van de Algemene wet 

bestuursrecht (Awb) bekend dat een door de gemeenteraad vastgestelde ontwerpver-

klaring van geen bedenkingen, met betrekking tot de ontwerpomgevingsvergunning voor de 

bouw van een aardgasvulstation grenzend aan het bestaande onbemande tankstation van 

Esso Nederland aan de noordzijde van de Cruquiusweg, met ingang van 22 december 2011 

gedurende 6 weken voor eenieder ter inzage ligt. Tegelijkertijd, in samenhang met voor-

noemde ontwerpverklaring van geen bedenkingen, ligt de ontwerpomgevingsvergunning 

ter inzage. IDN: NL.IMRO.0397.OVcruquiusaardgas-0101.

Waar kunt u de stukken inzien? 

De ontwerpverklaring van geen bedenkingen en de ontwerpomgevingsvergunning zijn 

digitaal te raadplegen  op de websites www.heemstede.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl. 

Ook liggen de ontwerpen gedurende bovengenoemde termijn ter inzage in de publiekshal 

van het raadhuis, Raadhuisplein 1 te Heemstede. 

Hoe kunt u uw zienswijze kenbaar maken? 

Gedurende bovengenoemde termijn kan eenieder mondeling of schriftelijk zienswijzen over 

de ontwerp-omgevingsvergunning indienen. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden inge-

diend bij burgemeester en wethouders van Heemstede, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede 

of via e-mail gemeente@heemstede.nl. Voor zowel de schriftelijke als de mondelinge ziens-

wijzen geldt, dat gemotiveerd moet worden aangegeven op welke onderdelen van de

ontwerpomgevingsvergunning de zienswijze betrekking heeft.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw M. Möller, van de afdeling 

Ruimtelijk Beleid, via telefoonnummer (023) 548 58 70 of e-mail mmoller@heemstede.nl.

Nieuw Besluit maatschappelijke ondersteuning

Bij besluit van 6 december 2011 hebben burgemeester en wethouders het Besluit maat-

schappelijke ondersteuning 2012 vastgesteld. Het Besluit maatschappelijke ondersteuning 

2012 treedt met ingang van 1 januari 2012 in werking. Het Besluit maatschappelijke onder-

steuning 2011 wordt per 1 januari 2012 ingetrokken.Het Besluit ligt gedurende 12 weken ter 

inzage op het gemeentehuis. Het Besluit is na de inwerkingtreding ook digitaal te raad-

plegen op www.heemstede.nl via “Politiek & bestuur” onder “Lokale regelgeving”. 

Nieuwe Verordening tegemoetkoming kosten 
kinderopvang 2012

Bij besluit van 15 december 2011 heeft de raad de Verordening tegemoetkoming kosten 

kinderopvang 2012 vastgesteld. Dit in verband met de gewijzigde Wet Kinderopvang. 

Er zijn met name tekstuele wijzigingen aangebracht; inhoudelijk is er niets veranderd.

De Verordening treedt met ingang van 1 januari 2012 in werking. De verordening ligt gedu-

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

ook digitaal te raadplegen op www.overheid.nl onder “Lokale regelingen” of op 

www.heemstede.nl via Politiek en organisatie naar “Lokale regelgeving”.

Met onbekende bestemming uitgeschreven uit 
de gemeentelijke basisadministratie 

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 ver-

huizing gedaan moet worden. Als er geen aangifte gedaan wordt of als de persoon niet te 

traceren is, besluit het college van burgemeester en wethouders deze persoon “met

onbekende bestemming” uit te schrijven uit de gemeentelijke basisadministratie persoons-

gegevens (GBA). Dit betekent, dat iemand dan ook formeel niet meer op dat adres staat

ingeschreven. De gevolgen hiervan zijn dat er bijvoorbeeld geen reisdocument of rijbewijs 

bij de woongemeente aangevraagd kan worden en dat er geen gebruik gemaakt kan wor-

den 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 besloten de volgende persoon per

29 november 2011 met onbekende bestemming uit te schrijven:

C.E. Empleo, geboren 03-04-1985, Laan van Bloemenhove 6

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

making 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 voorziening aanvragen bij 

de Rechtbank te Haarlem (Postbus 1621, 2003 BR Haarlem).

  

Bezwaar maken of uw mening/zienswijze kenbaar maken 

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

zes weken na de verzenddatum, een gemotiveerd bezwaarschrift te richten aan het college van burge-

meester en wethouders, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Een bezwaar moet zijn ondertekend en zijn 

voorzien van naam en adres, datum, een duidelijke verwijzing naar het besluit en de reden van bezwaar. 

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

ven uw zienswijze kenbaar maken. Richt hiertoe binnen de termijn van terinzagelegging, schriftelijk uw 

reactie aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Uw reactie 

zal bij de besluitvorming worden betrokken. 


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

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

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

ver weten kan worden geen zienswijzen te hebben ingediend. Richt uw beroepschrift binnen zes weken 

na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd aan: Rechtbank Haarlem, sector bestuursrecht, 

Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een beroepschrift moet zijn ondertekend en zijn voorzien van naam en 

adres, datum, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt en de reden van beroep. 

Bij het beroepschrift moet zo mogelijk een afschrift van het besluit waarop het geschil betrekking heeft, 

worden overlegd.
 

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

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

24 uur per dag, 

7 dagen per week, 365 dagen per jaar

www.heemstede.nl

Gratis het laatste nieuws over 

Heemstede per 

e-mail?

www.heemstede.nl




