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Podium Oude Slot
Donderdag 10 januari 2008 / 20:15 uur

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

Mazzeltov
met

Rolinha Kross

Het Oude Slot
ingang Ringvaartlaan 

Heemstede

Klezmer van 
internationaal 

niveau

Jan van Goyenstraat 12-14, 2102 CB Heemstede, 023-529 38 39

WIJN & GEDISTILLEERD
L E  G R A N D  C R UL E  G R A N D  C R U

Geopend van
16.00-22.00 uur
Dinsdag gesloten

Raadhuisstraat 67, Heemstede
Tel. 023-547 46 45
www.petergrajer.nl

ZATERDAG 
OPEN

RAADHUISSTRAAT 27  HEEMSTEDE  WWW.LARIVA.NL

W E E R
M O O I

Onze methode werkt!
Bel 023 547 44 19 voor een

GRATIS figuuranalyse.

 

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

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

BIJ 150 GRAM

Gebraden
Rollade

GRATIS 100 gram

TONIJNSALADE
Heemstede – Dit is een Bengaalse Tijgerkat, die sinds 
kort in huis bij de familie Buwalda woont. “Het is een her-
plaatsingskater, die het bij zijn vorige eigenaar niet zo 
leuk had”, vertelt de familie uit Bennebroek. Het blijkt dat 
dit soort overigens erg mooie katten veel aandacht nodig 
heeft. Mooi en bijzonder ook, want dit type kat heeft ten-
slotte de tijger als voorouder. Echt te wild is het beestje 
gelukkig niet in huis van de familie Buwalda, aangezien 
hij zich prima vermaakt. “Het zou leuk zijn als deze grote 
jongen in uw krant komt”, aldus de ‘baasjes’ en dat ver-
zoek wordt bij deze ingewilligd!

DIER VAN DE WEEK

Laatste krant van 2007

Witte wereld voor Kerst
Heemstede – Dit is de laatste Heemsteder van het jaar 2007. 
Volgend jaar verschijnt de eerste krant niet op woensdag 
zoals altijd, maar op vrijdag, het is dan 4 januari. Uiter-
aard wenst het gehele team van de Heemsteder iedereen 
een bijzonder goed 2008 toe, met heel veel leesplezier! In 
deze krant nog even een terugblik op de dagen voor kerst 
(dat lijkt al weer dágen geleden) toen ons land werd ge-

trakteerd op mooi natuurschoon: vorst en een dun laag-
je sneeuw. Hoe deze neerslag uitpakte heeft u zelf kun-
nen zien. Misschien bent u er ook wel op uitgetrokken met 
de camera om mooie plaatjes te schieten, net als Dennis 
Kuik, die voor deze prachtige foto’s zorgde. Landgoed Ipen-
rode en de trouwe viervoeter van Dennis en Lucinda Kuik.
Het zijn net ansichten!
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LET OP!
Nadrukkelijk maken wij u er 
op attent, dat door ons in deze 
krant geproduceerd adverten-
tie-, foto-, en / of tekstmateriaal 
NIET beschikbaar wordt gesteld 
aan derden. Dus ook NIET per 
e-mail, fotokopie of anderszins 
zonder uitdrukkelijke, schrif-
telijke toestemming van de 
Uitgever!

van 1930
P2: Bijzonder Heemsteeds Nieuws

(redactie@heemsteder.nl)

BakluchtRedding
Uitgedost in een hemelsblauwe en slank afkledende pyjamabroek 
met daarop een uitbundig en in schreeuwende kleuren uitgevoerd 
voetbalshirt zat ik zaterdagmorgen rond een uurtje of elf duf en 
naargeestig bij te komen van mijn nacht – en deels ochtendslaap.
Het werkelijke leven drong maar mondjesmaat tot mij door. Zelfs 
een bak ‘loeisterke’ espressokoffi e bevorderde het bewustwor-
dingsproces voor geen meter. Tot ik vaag op de achtergrond enig 
gerommel hoorde. Verstrooid probeerde ik de oorzaak van de rust-
verstoring te achterhalen. En het werd mij al gauw duidelijk, door 
het raam van de gang zag ik mijn toen nog zeer geliefde huisge-
nootje de trap afkomen met in haar handen  dozen en zakken vol 
met kerstversieringen. Frans Halsema schreef het jaren geleden 
al “vluchten kan niet meer” en die tekst was voor mij in die ker-
misuitrusting volledig van toepassing. Met afgrijzen aanschouwde 
ik de verzameling ballen, slierten, kussen, speciale tafelkleden, en 
het ergste van al¨de kerstverlichting. De hoeveelheid lampjes die 
bij ons rond eind december wordt aangedaan zal in de zeer nabije 
toekomst de plaatsing van een nucleaire centrale in de regio meer 
dan noodzakelijk maken. Ons huwelijk, en dat is in de afgelopen 44 
jaar bewezen, is altijd goed bestand gebleken tegenslagen, stres-
stoestanden en meningsverschillen op een goede manier te ver-
werken. Maar bij  het tevoorschijn komen van de kerstattributen 
ontstaat er een soort ‘Koude Oorlog’ klimaat in huiskamerformaat 
en is er sprake van ernstig uiteenlopende opvattingen die moeilijk 
in overeenstemming te brengen zijn met het credo van de kerst
‘vrede voor allen’. Van mij hoeft die fl auwekul allemaal niet. Maar 

er is voor deze dag redding op komst. De bekende Heemsteedse 
kunstenares Vera Bruggeman komt mij ophalen om haar te verge-
zellen naar een expositie in de Amsterdam Arena. En voor het eerst 
in mijn al redelijk lange leven houd ik mij met twee handen aan een 
andere vrouw vast, fi guurlijk gesproken dan. Mijn lichtelijk op hol 
geslagen sfeermaakster is het met mijn plan niet eens. “Jij drukt 
altijd je snor rond deze periode” is haar helemaal terechte consta-
tering. Maar het nieuws in de onvolprezen ‘De Heemsteder’ moet 
toch ook doorgang vinden en het fotograferen van een prominente 
Nederlander samen met die bekende kunstenares heeft toch pri-
oriteit boven het neerzetten van kerstmannetjes die in vroegere 
tijden saxofoon speelden of doelloos door de huiskamer schuifel-
den. Die echter door het gemis aan batterijen nu alleen nog suf 
voor zich uit zitten te kijken, net als hun baas dus. Maar dan staat 
die auto voor de deur en moet ik weg, mijn maatje achterlatend in 
een complete chaos van onduidelijke kerstversieringen. Slechts na 
mijn uitdrukkelijke toezegging om bij terugkomst de kerstverlich-
ting op te hangen is mijn maatje bereid de deur van het nachtslot 
te doen. Als ik zaterdag in de namiddag terugkeer van mijn kunst-
missie heeft de huiskamer een totale metamorfose ondergaan,
alleen die stomme lampjes zitten nog in de doos. Na urenlang met 
die lichtgevende spaghettislierten in gevecht te zijn geweest kun-
nen de stekkers er in, en wordt er bij Eneco weer met opgewekte 
blik naar mijn stroomafname gekeken. Uiteindelijk wordt de vrede 
voor minstens een jaar weer gesloten en is het toch best wel ge-
zellig al die lampjes en versieringen en zitten wij er hand in hand 
samen van te genieten.
Wim Bak

Wie kan er beter een weeshuis 
besturen dan een wees. Singha 
Weerasekera werd op zijn ze-
vende wees en opgevoed bij zijn 
tante en zeven halfzusjes. Op 
zijn 21 jaar erfde hij het landhuis 
van zijn vader en stichtte toen 
een weeshuis voor meisjes. Hij 
noemde deze Peter Weeraseke-
ra naar zijn vader.  Hij is inmid-
dels 77 jaar en werkt nog steeds. 

Meer dan 50 jaar heeft hij alles 
gedaan om het weeshuis met 82 
meisjes te laten voortbestaan. 
Zonder een cent subsidie. Dank-
zij giften en legaten lukt het hem 
de meisjes vijf dagen in de week 
goed te eten te geven en twee 
dagen rijst met water. 

Hij kan niet weg
Zolang er net vol-
doende eten is voor 
“zijn” meisjes en 
mensen kan hij niet 
weg, met pensioen. 
De overheid geeft 
geen cent en hij is 
afhankelijk van de 
giften van mensen 
uit Sri Lanka zelf 
en van mensen die weten dat 
ze met 70 eurocent per dag de 
meisjes voldoende eten kunnen 
krijgen. Maar er is meer.
Hij kan niet weg
Want volgens de wet in Sri Lanka 
moeten de meisjes op hun 18de 
uit het weeshuis. Sommigen ko-
men goed terecht na de oplei-
ding; schrijnend is het beeld van 
bedelende meisjes en meisjes 
die de prostitutie ingaan. Betere 
scholing kan hier een beter le-
ven betekenen. Dat kost geld.Hij 
wil een schooltje stichten waar 
meisjes de vooropleiding kunnen 
krijgen om te studeren. Stel je 
voor, een paar meisjes van “zijn” 
weeshuis die arts worden, ac-
countant, onderwijzeres! 

Heemstede - In Sri Lanka hebben jonge weeskinderen en ze-
ker meisjes, geen toekomst. Veelal worden ze gevonden op 
de vuilnisbelt of het strand door een barmhartige Samaritaan. 
Weggegooid, nooit geknuffeld; wegwerpkind!  Emotioneel ge-
amputeerde meisjes, die als ze geluk hebben, opgevangen 
worden in een weeshuis. Baby`s van soms enkele dagen oud.  

Amanda
Zes en twin-
tig jaar ge-
leden werd 
Amanda uit 

Sri Lanka geadopteerd door de 
Heemsteedse familie Van `t Hoof. 
Een mooi kind, een bescheiden 
kind, een net afgestudeerde drs. 
in de communicatie die tijdens 
haar studie, haar stage graag in 
haar geboorteland wilde doen. 
Stiefvader Han van `t Hooft had 
met zijn reisorganisatie genoeg 
connecties in de wereld en ook 
in Sri Lanka en kwam bij toe-
val terecht bij weeshuis Peter 
Weerasekera en wel bij Singha.  
Vandaar de betrokkenheid in-
middels van het echtpaar Han en 
Conny van `t Hooft. Bij het wel en 
wee van dit weeshuis en zijn zorg 
over de oprichter Singha, die on-
baatzuchtige man, die zijn pensi-
on nu echt verdiend heeft. 

Hij kan niet weg
Singha is geen man om te dram-
men, hij heeft in die ruim 50 jaar 
veel bereikt voor de honder-
den meisjes die hij kon, mocht, 
opvangen. Zo ziet hij dat. Zijn 
wens om over twee jaar echt te 
gaan, wat kan met uw fi nanci-
ele hulp èn twee vrijwilligers die 
zes maanden naar Sri Lanka wil-
len gaan om een Plan van Aan-
pak op te stellen en uit te voe-
ren. Twee jonge vrouwen die so-
ciologie, psychiatrie of antropo-
logie gestudeerd hebben, maar 
ook verpleegsters of onderwij-
zeressen zijn van harte welkom. 

Informatie in Heemstede: 
023 5290304. ook op 
www.nobodys-child.com
Giften op bankrek: 
545769140 t.n.v. Nobodys-child/
PWCH-Sri Lanka
Ton van den Brink

Niemand’s kind in Sri Lanka
Als je geboren wordt ben je iemand en opeens 
door het noodlot bepaald, word je niemands kind
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Foto’s: Jolijn Goertz.

Spelen? Natuurlijk!

Wethouder opent speeltuin
Heemstede - Op woens-
dag 19 december opende 
wethouder Sjaak Struijf de 
nieuwe speeltuin op het Res 
Novaplein in Heemstede. De 
aanwezige kinderen lieten de 
wethouder zien wat er alle-
maal in de speeltuin te bele-
ven is. Zoals een brug tussen 
twee heuvels, een tafelten-
nistafel en een glijbaan. Na-
dat een aantal kinderen had 
plaatsgenomen op de gro-
te ‘nestschommel’, knipte de 
wethouder het lint door. Met 
het swingen van de schom-
mel is de speeltuin nu of-
ficieel geopend. De buurt-
kinderen en hun ouders zijn 
heel blij met alle speeltoestellen. Het is een speellocatie gewor-
den met uitdagende speelelementen die de eigen creativiteit be-
vorderen. Het is de eerste speeltuin in Heemstede die gebouwd 
is volgens het principe ‘natuurlijk buitenspelen’. Dit houdt in dat 
groen is gecombineerd met natuurlijke materialen, heuvels, hou-
ten palen en keien.

Op 2 uitgezette veldjes speelden 
de ‘oudste’ mini´s tegen VSV uit 
Velserbroek en BSM uit Benne-
broek. In de middencirkel speel-
den de 4-jarigen van HBC (on-
der de bezielende leiding van Pe-
tra en Elize) een onderlinge wed-
strijd. Het was geweldig om te 
zien hoe deze voetballertjes en-
thousiast tegen de bal (en af en 
toe per ongeluk de tegenstander) 
trapten. De HBC-scheidsrechters 
Jurgen, Jordy en Frank hadden 
het niet moeilijk want hier gaat 
het nog om het spelletje en is het 
winnen nog niet het belangrijk-
ste. Na de wedstrijdjes werden al-
le spelertjes en de in grote getale 
aanwezige ouders, broertjes, zus-
jes, opa´s, oma´s en andere fami-
lie naar de kant geroepen voor de 
langverwachte huldiging. De ge-

lukkige was de 4-jarige Rijk Mart-
tin. Hij werd er best ´n beetje ver-
legen van want het is toch heel 
wat als je voor zoveel publiek op 
´n stoel moet staan. Namens de 
jeugdcommissie kreeg Rijk een 
echt HBC-shirt met zijn naam en 
het nummer 500 er op. Van de se-
niorenselektie kreeg hij ook nog 
een echte leren voetbal met de 
handtekeningen van de spelers. 
Daarna moest hij natuurlijk met 
zijn trotse ouders en zus op de fo-
to waarna alle spelertjes naar de 
kleedkamer gingen voor een be-
kertje limonade en een lekker pa-
tatje. Hiermee werd een zeer ge-
slaagde huldiging afgesloten en 
als we uitgaan van het gezegde 
;wie de jeugd heeft, heeft de toe-
komst’ dan zit het voorlopig wel 
goed met de toekomst van HBC.

Heemstede - Zondag 16 december stond bij HBC voor een 
groot deel in het teken van de huldiging van het 500e jeugd-
lid. Onder een heerlijk zonnetje werd, tussen de senioren-
wedstrijden, het hoofdveld bevolkt door circa 50 voetballende 
mini´s in de leeftijd van 4 tot 6 jaar.

Voetbal

Vrijmetselarij bij Vrouwennetwerk
 
Heemstede - Op vrijdag 11 januari bezoeken de vrouwen van Vrouwennetwerk het Logegebouw 
van de Vrijmetselarij in Haarlem. De heer Marselje en de ‘weefsters’, vrouwelijke vrijmetselaars, ge-
ven een uiteenzetting en rondleiding in de loge. Op woensdag 30 januari is de volgende activiteit 
van Vrouwennetwerk. Dan houdt prof. W. Rietveld een lezing over zintuigen. 
Ieder welkom, ook niet-leden. Toegang 2,50 euro. Adres: De Herberg, Westerhoutpark 46, Haarlem.
Aanvang 10.00 uur. Einde 12.00 uur. Voor meer informatie over Vrouwennetwerk, de actieve 55+ 
vrouwenvereniging: 023 5477486.

Geweldige mini-happening bij H.B.C.

Cursus
De betekenis van dromen
Heemstede - Soms wordt u ’s morgens wakker en weet niet meer 
dat u gedroomd hebt. Soms ook zijn de droomflarden verwarrend en 
begrijpt u niet waar deze beelden hun oorsprong vinden. Andere da-
gen zijn uw dromen heel helder. In een korte cursus gaat u samen 
met Marja Koch op zoek naar de diepere betekenis van uw dromen. 
Ook het delen van droomervaringen kan een bijzondere ervaring 
zijn. Denkt u zich uw dromen niet te kunnen herinneren? Neem de 
proef op de som en leg een pen en papier op uw nachtkastje…
Deze cursus bestaat uit 4 lessen en start in de Luifel op donderdag 
24 januari van 20.00-22.00 uur. De kosten zijn: 52,50 euro voor 4 les-
sen.  Het hele cursusprogramma is te vinden in de seizoensbrochure 
van Casca en op www.casca.nl.
Voor informatie en aanmeldingen is de receptie van Casca in de 
Luifel, Herenweg 96, Heemstede weer geopend vanaf dinsdag 2 
januari op doordeweekse dagen van 9.00-12.00 uur en voor 
kaartverkoop van 9.00-16.00 uur. U kunt bellen 023 – 548 38 28,  
e-mailen naar info@casca.nl of surfen naar onze website: 
www.casca.nl. 
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Alcoholcontrole: één bestuurder in de fout
Heemstede - De politie hield woensdag 19 december tussen 20.00 
en 22.00 uur automobilisten aan op de Zandvoortselaan en Heem-
steedsedreef voor een blaastest. Hier bleek één bestuurder met meer 
dan de wettelijk toegestane 0,5 promille te rijden. Hij kreeg een pro-
ces-verbaal en tijdelijk rijverbod. Tijdens de laatste dagen van het jaar 
wordt er, tijdens kerstborrels, oudejaarsbijeenkomsten en natuurlijk 
de feestdagen, vaak alcohol gedronken. De politie zet met name in 
deze tijd extra in op alcoholcontroles, alcohol in het verkeer leidt tot 
gevaarlijke situaties en aanrijdingen, vaak met (zwaar) letsel.

Over het 
hoofd gezien

Heemstede - Politieagen-
ten hebben woensdag 19 de-
cember een ongeval onder-
zocht, dat  omstreeks 11.10 uur 
plaatsvond. Een 68-jarige Ben-
nebroekse vrouw op de fiets 
was op de Glipperdreef aan-
gereden door een 31-jarige 
automobilist. Deze zag haar 
tijdens het achteruit rijden 
over het hoofd. Het slachtoffer 
is met een hersenschudding 
en ribfracturen opgenomen in 
een ziekenhuis.

Veteranencafé 
op 8 januari
Heemstede - Gewoonlijk is op 
de eerste dinsdag van de maand 
in de 1e Aanleg vanaf 16.00 uur 
het Veteranencafe geopend.
In januari valt echter deze dag 
op Nieuwjaarsdag enn is het ca-
fe aan de Raadhuisstraat niet 
beschikbaar.
U bent van harte welkom op 
dinsdag 8 januari 2008, vanaf 
16.00 uur in cafe de 1e Aanleg.

Cabaret door 
André Manuel 
in De Luifel
Heemstede - Waarschuwing: 
dit is geen vrijblijvend amuse-
ment! André Manuel tiert, sart 
en tart dat het een lieve lust is. 
De nieuwe André Manuel is 
veranderd en in feeststemming. 
In ‘Burger’ neemt hij zijn pu-
bliek mee langs de gebruikelij-
ke hoeveelheid maatschappe-
lijke vullis. Over de deplorabe-
le Staat der Nederland en hoe 
het zover heeft kunnen komen. 
Maar nu met minder cynisme 
en meer lang-leve-de-lol. Met rake grappen over Irak, Natascha 
Kampush en de Pedopartij lijkt zijn voorstelling af en toe wel een 
Oudejaarsconference. Omdat het Manuel’s 10e voorstelling is de-
ze vandaag in jubilerende feestverpakking. Trek uw beste kleding 
aan, voor ballonnen en slingers zal worden gezorgd. In polonaise 
de afgrond in, zoals het een goed BURGER betaamt.

Wanneer?
Vrijdag 11 januari is de voorstelling in Theater de Luifel,  Heren-
weg 96 in Heemstede. Aanvang: 20.15 uur. De entree is 15,50 eu-
ro. CJP/65+ 14,50 euro. Kaartverkoop van maandag t/m vrijdag 
van 9.00 tot 16.00 uur en 45 minuten voor aanvang.
Telefonisch reserveren via theaterlijn: (023) 548 38 38.

Fotograaf: Martin Oudshoorn.

Expositie van Wim Altena 
in Het Overbos

Heemstede - Van 3 januari tot 
14 februari 2008 is in het zorg-
centrum Het Overbos de expo-
sitie ‘Landschappen en bloe-
men’ van Wim Altena te zien.
Altijd al een liefhebber van te-
kenen, is Wim Altena in 1989 
begonnen met zelfstudie in te-
kenen van landschappen en 
bloemen, etc. Vanaf 1994 volg-
de hij elke jaar een cursus in 
het tekenen en schilderen ge-
geven door verschillende do-
centen aan de Volksuniversi-
teit en Kreater. Naast de ve-
le werkstukken die hij in acryl 
heeft gemaakt, heeft hij zich de 
laatste jaren ook bekwaamd in 
het aquarelleren. Sinds novem-
ber 2005 is Wim Altena lid van 
Studio A’rtistiek, een vereni-
ging van ongeveer 60 amateur 
kunstschilders. Mede door de 
inspirerende leiding van kunst-
schilder Sjak Janssen bij Studio 
A’rtistiek is Altena’s schilderstijl 
veel vrijer geworden. Deze vrije 
stijl komt vooral tot uiting in 
zijn acryl schilderstukken. Hier-
bij schildert hij met veel fanta-
sie, waarbij hij veel aandacht 
besteedt aan expressie, diepte 

en het gebruik van kleuren. Als 
voorbeeld ziet U hier de digi-
talis. Tot eind januari 2008 zijn 
er ook drie landschappen van 
Wim Altena te zien in de eta-
lage van Studio Artistiek in de 
Kleine Houtstraat nr. 126.
Zorgcentrum Het Overbos 
vindt u aan de Burg. van Len-
nepweg 35 in Heemstede en is 
open van ma. t/m vr. van acht 
tot acht, za. en zo. van half ne-
gen tot half acht.

Expositie werk cursisten 
Creatief Centrum Bennebroek

Bennebroek - Na een ingrij-
pende verhuizing van de Har-
tekamp naar het nieuwe on-
derkomen in het oude postkan-
toor (Duinlaan 22) is er op deze 
locatie door de cursisten hard 
gewerkt. Het aanbod was ook 
het afgelopen najaar weer zeer 
uiteenlopend wat zichtbaar 
wordt in de mooie, creatieve en 
bijzondere werken die vanaf 9 
januari worden tentoongesteld 

in het Gemeentehuis van Benne-
broek. De opening van de expo-
sitie is op woensdagavond 9 ja-
nuari 2008 om 19.30. Daarna tij-
dens de openingstijden van het 
gemeentehuis te bezichtigen tot 
5 februari. Maandag 14 januari 
starten de voorjaarscursussen 
weer. Interesse? Uitgebreide 
informatie vind u op www. 
creatiefcentrum.nl of telefonisch 
06-46575907.

Chi Kung bij Casca
Heemstede - Chi Kung is een 
vitaal onderdeel van de Chinese 
geneeskunde en betekent: ont-
wikkelen van energie. Zhan zhu-
ang is de kunst van je eigen bat-
terij opladen. Door stilte in hou-
ding en beweging leert u de he-
lende en creatieve kracht te her-
kennen en ontwikkelen. De do-
centen van deze inspirerende en 
ontspannende cursus zijn André 
Ridder en Anders Hakansson.
Er start een basiscursus Chi 
Kung voor volwassenen op dins-
dag 15 januari van 19.00-20.00 
uur en een vervolgcursus op de-
zelfde datum van 20.00-21.30 
uur. Voor senioren start de cur-
sus Chi Kung op vrijdag 18 ja-
nuari van 9.00-10.30 uur en van 
10.45-12.15 uur. In de vroege les 
wordt er rustig gewerkt en in het 
tweede uur is het tempo wat pit-
tiger. Alle cursussen hebben een 
duur van 16 lessen. Het hele cur-
susprogramma is te vinden in de 
seizoensbrochure van Casca en 
op www.casca.nl. Voor informa-
tie en aanmeldingen is de recep-
tie van Casca in de Luifel, He-
renweg 96, Heemstede weer ge-
opend vanaf dinsdag 2 januari op 
doordeweekse dagen van 9.00-
12.00 uur en voor kaartverkoop 
van 9.00-16.00 uur. U kunt bellen 
023 – 548 38 28, e-mailen naar 
info@casca.nl of surfen naar on-
ze website: www.casca.nl.
Casca wenst iedereen een heel 
goede jaarwisseling een goed 
begin van het jaar 2008.

Cursussen
Frans of Spaans over de grens 
Heemstede - Misschien heeft u plannen om deze zomer op va-
kantie te gaan naar Frankrijk of Spanje. Maar ook als u het gewoon 
leuk vindt om een andere taal te leren spreken zijn de verschillende 
taalcursussen bij Casca heel geschikt voor u. De opfriscursus Frans 
heeft als doel het opfrissen en vergroten van de kennis van de Fran-
se taal en in het bijzonder de spreekvaardigheid. De grammatica 
wordt systematisch (her)ontdekt, verdiept en uitgebreid. Voor deze 
cursus is een vooropleiding van 3 à 4 jaar middelbare school nodig 
om de lessen te kunnen volgen. Votre professeur sera Marie-Christi-
ne de Graaf-Blanchet. De 12 lessen worden gegeven in de Luifel op 
woensdagavond van 20.35-22.05 uur en starten op 23 januari.
Bent u al wat vertrouwd met de Spaanse taal of is deze voor u hele-
maal nieuw, dan start op dinsdag 22 januari een cursus Spaans voor 
beginners. Onder leiding van docente Trijnie van der Spek werkt u 
uit het tekst- en werkboek Caminos 1 Nieuws in combinatie met 
een audio cd. Naast spreken, luisteren en lezen is er natuurlijk ook 
aandacht voor de grammatica. Instappen kan in overleg met Trijnie, 
u moet wel rekening houden met 2 tot 3 uur per week huiswerk. 
De cursus heeft een duur van 15 lessen en wordt altijd gegeven bij 
Casca in het Honk, Molenwerfslaan 11, Heemstede op dinsdagmid-
dag van 13.30-15.00 uur.  Het hele cursusprogramma is te vinden in 
de seizoensbrochure van Casca en op www.casca.nl. Voor informa-
tie en aanmeldingen is de receptie van Casca in de Luifel, Herenweg 
96, Heemstede weer geopend vanaf dinsdag 2 januari op doorde-
weekse dagen van 9.00-12.00 uur en voor kaartverkoop van 9.00-
16.00 uur. U kunt bellen 023 – 548 38 28, e-mailen naar info@casca.
nl of surfen naar onze website: www.casca.nl. Casca wenst iedereen 
een heel goede jaarwisseling een goed begin van het jaar 2008.

Party shoppen bij 
Shoeby Fashion
Heemstede - Wil je goed 
voor de dag komen voor Oud 
en Nieuw; kom dan nu naar 
de dichtstbijzijnde Shoeby 
Fashion store. Hier hangt de 
feestcollectie voor je klaar 
en kom jij vast en zeker in de 
juiste stemming! 

Voor de dames is er meer dan 
voldoende keuze uit diverse par-
ty-items. Of je nu gekleed wilt 
gaan in een elegant jurkje of lie-
ver een mooie broek met mooie 
top; de collectie van Shoeby Fa-
shion biedt het allemaal. 

Shoeby Fashion
Twee keer per week worden de 
nieuwste fashion-items aange-
leverd. Daarnaast biedt Shoeby 
Fashion een uitstekende ser-
vice en mode voor een vriende-
lijke prijs. De dameslabels Zoï 
en Ekseption vind je exclusief bij 
Shoeby Fashion. Voor heren zijn 

er de eigen labels 3rd Republic 
en Cult Edition. Daarnaast heeft 
Shoeby Fashion een uitgebreid 
assortiment basics, jeans en ac-
cessoires. U bent van harte wel-
kom bij Shoeby Fashion Heem-
stede aan de Binnenweg.



1.	 	Wat	was	 voor	u	het	grootste	
succes	het	afgelopen	jaar?

De verkoop van huurwonin-
gen door de stichting Op Eigen 
Wieken. Deze stichting verkocht 
huurwoningen aan een beleg-
ger. Door de vragen die HBB 
aan het college stelde bleek dat 
deze verkoop niet zonder toe-
stemming van de gemeenteraad 
had mogen plaatsvinden. Uit-
eindelijk heeft de stichting Op 
Eigen Wieken 300.000 Euro aan 
de gemeente overgemaakt met 

als doel dit in te zetten voor so-
ciale woningbouw.
2.	 	Wie	of	wat	maakte	de	meeste	

indruk	op	u	en	waarom?
Al vrijwilligers op en rond de 
sportvelden, zoals trainers en 
coaches die het iedere week 
weer voor onze jeugd mogelijk 
maakt om gezond te kunnen be-
wegen en sporten. Hulde.
3.	 	Wat	 is	het	belangrijkste	 stre-

ven	voor	2008?
Dat Heemstede een mooie en 
veelzijdige gemeente blijft om 
te wonen. Het in stand houden 
van het voorzieningenniveau en 
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Terugblik 2007 van politiek Heemstede

HBB: “Sarkozy favoriete politicus“
Heemstede - Half december zijn de fractievoorzitters van al-
le politieke partijen van Heemstede aangeschreven met het 
verzoek terug te blikken op het voorbije jaar. Wie maakte het 
meest indruk en wat is het streven voor 2008? En, Nederland 
als Europees Kampioen voetbal, fictie of haalbaar? Enfin, een 
luchtige vraag mag best als je doorgaans met serieuze zaken 
bezig bent. Hieronder leest u hoe Heemsteeds Burger Belang 
terugblikt op 2007. Helaas (nog) geen reactie van de andere 
partijen  

waar mogelijk versterken. Dit 
niet alleen voor 2008 maar ook 
in de verre toekomst.
4.	 	Dit	is	een	ja/nee	vraag.	Oran-

je	gaat	flink	scoren	op	het	ko-
mend	EK.	Fictie	of	werkelijk-
heid?

Fictie
5.	 	Zou	u	een	nationale	politieke	

carrière	ambiëren	en	wat	zou	
dan	uw	‘drive’	zijn?

Nee, er is genoeg te doen in 
Heemstede. Ik vind het belang-
rijk dat de politiek dicht bij de 
burger staat. Dat kan alleen 
maar in de gemeentepolitiek.
6.	 	Wie	 is	uw	 favoriete	politicus/

politica	van	2007?
Nicolas Sarkozy. De nieuwe pre-
sident van Frankrijk. In de eerste 
100 dagen heeft hij zijn verkie-
zingsbeloften omgezet in daden. 
Zoals de invoering van de hypo-
theekrente aftrek. Zijn regering 
bestaat uit zowel links als rechts. 

Hiermee plaatst hij zich boven 
de partijen. Daarnaast zijn per-
soonlijke inzet voor burgers die 
onrechtmatig in het buitenland 
vast zitten. Ook binnen de EU 
geeft hij een nieuw elan en weet 
vastgeroeste tegenstellingen te 
doorbreken. Een echte brug-
genbouwer.

7.	 	Tot	 slot,	 wat	 wilt	 u	 de	 lezers	
van	 de	 Heemsteder	 meege-
ven	voor	het	komend	jaar?

Een gezond 2008 met veel 
woon- en leefplezier in Heem-
stede. En vergeet in 2008 vooral 
niet de vuilnisbakken goed aan 
te stampen en de deksel geheel 
te sluiten.

Partij: HBB

Vuurwerkafval... vies en gevaarlijk!
De Meerlanden veegt op 1 januari de 

straat schoon, maar uw hulp is welkom

Elk nieuwjaar ligt de straat vol vuurwerkresten. 
Dat is slecht voor het milieu, geeft een vieze aan-
blik en is bovendien onveilig: kinderen gaan op 
zoek naar ‘weigeraars’ en die ontploffen vaak di-
rect. Vuurwerk dat niet is afgegaan heeft vaak 
zo’n korte lont dat het bij een hernieuwde po-
ging direct explodeert. Als vuurwerkafval meteen 
wordt opgeruimd, kan dit worden voorkomen. 
Op 1 januari gaan medewerkers van Afvalbedrijf 
De Meerlanden de straat op om vuurwerkresten 
op te ruimen. Maar de mensen en de veegwa-
gens van De Meerlanden kunnen niet overal te-
gelijk zijn. Daarom roept De Meerlanden alle in-
woners op om zo min mogelijk vuurwerkresten 
achter te laten op straat en zonodig op nieuw-
jaarsochtend zelf de bezem ter hand te nemen. 

Enkele tips voor na het veilig afsteken van 
vuurwerk:
•  Steek weigeraars nooit opnieuw aan: de lont 

kan al zover zijn opgebrand dat het vuurwerk bij 
een hernieuwde poging direct explodeert. 

•  Maak vuurwerkafval onschadelijk door het in 
water te dompelen. Ruim vuurwerkafval meteen 
op. Het kan gewoon bij het huisvuil.

Ondergrondse containers 
In verband met de jaarwisseling worden alle on-
dergrondse papiercontainers in Heemstede afge-
sloten op zondag 30 december. In de loop van 
woensdag 2 januari 2008 kan weer gebruik ge-
maakt worden van deze containers.

Heemstede - De dagen rondom kerst en Oud & Nieuw staan in het teken van gezelligheid, 
oliebollen en vuurwerk. Door het vele vuurwerk dat wordt afgestoken ontstaan gevaarlijke 
situaties die De Meerlanden waar mogelijk wil voorkomen. Daarom neemt het afvalbedrijf 
maatregelen: op 1 januari 2008 worden de straten in Heemstede geveegd.

Peter Klaver wint kerst-
klaverjassen bij VEW

Heemstede - Zaterdag 22 
december werd het door Iwan 
Biesot georganiseerde Kerst-
klaverjassen gespeeld in het 
clubhuis van VEW. Ondanks 
de (te) lage opkomst werd er 
op een sportieve manier ge-
streden voor de prijzen. De 
tafel stond vol met, door Har-
ry’s bloemenshop geleverde, 
Kerststerren, kerststukjes en 
meer.

De uitslag was: 1. Peter Kla-
ver  (4763 punten), 2. Cees 
Slot  (4758 punten) en 3. Ans 
v.d. Marel  (4757 punten). De 
poedel was voor  Kees van 
der Steeg (3827 punten). Deze 
punten tellen niet mee voor het 
eindklassement. De volgen-
de klaverjasavond is op vrij-

dag 11 januari aanvang 20.00 
uur. Maandag 31 december 
het beroemde Oliebollentoer-
nooi in Sporthal Groenendaal. 
De kleinste VEW-ers begin-
nen om 9.30 uur en de B-ju-
nioren sluiten de rij om 13.00 
uur. Om 14.30 uur is de sport-
hal niet meer in ‘VEW-han-
den’. Vrijdag 4 januari wordt de 
nieuwjaarsreceptie gehouden 
in het clubhuis aan de Sport-
parklaan. Aanvang 20.15 uur. 
Zaterdag 5 januari begint Wim 
van Marsbergen weer met de 
training.12 januari wordt er 
vriendschappelijk gespeeld en 
op 19 januari begint de com-
petitie met de wedstrijden: 
VEW-1- VSV-1 om 14.30 uur 
en VEW-2- Kismet-2 om 11.30 
uur.

Mooie Kerstviering voor ouderen 
in Kapel Nieuw Vredenhof
Heemstede - Op dinsdag 18 
en woensdag 19 december 
vond de traditionele kerst-
viering voor ouderen in Ka-
pel Nieuw Vredenhof plaats. 
Voor deze gelegenheid was 
het kerkgebouw prachtig 
versierd.

Alle kerkleden van de Protes-
tantse Gemeente in Heemstede 
boven de 75 jaar hadden voor dit 
feest een uitnodiging ontvangen 
en ook deze keer werd daarvan 
volop gebruik gemaakt.
Het waren fijne ochtenden met 
ruimte voor ontmoeting en het 

weer horen van oude bekende 
bijbelverhalen, al blijkt de nieu-
we bijbelvertaling voor velen nog 
wel even wennen. De predikan-
ten gaven hun uitleg en er werd 
door Gert de Kruif een prach-
tig kerstverhaal verteld over de 
vierde wijze uit het oosten.
Zoals al heel wat jaren gebrui-
kelijk werd tijdens de pauze 
genoten van de koffie en het 
door de firma Kniese aangebo-
den lekkers. Daarna traden de 
groepen 2,3 en 8 van de Bosch 
en Hovenschool op. De jong-
ste kinderen brachten veel vro-
lijkheid met hun meegebrach-

te muziekinstrumenten. De kin-
deren uit groep 8 hadden spe-
ciaal oud-Nederlandse teksten 
ingestudeerd. Door velen werd 
zachtjes meegezongen of ge-
neuried omdat iedereen genoot 
van de bekende melodieën. Jas-
mijn Overbeek verraste de aan-
wezigen met haar prachtige cel-
lospel. De mooie akoestiek van 
de kerk werkte daarbij ook een 
handje mee. De organisatie ziet 
terug op geslaagde vieringen en 
is nu al blij gemaakt met de toe-
zegging van de Bosch en Ho-
venschool om ook volgend jaar 
weer te willen meewerken.
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Woningstichting Op Eigen Wieken 
geeft sigaar uit eigen doos

Heemstede - In januari van dit, 
bijna voorbije, jaar berichtte de 
Heemsteder uitvoerig over de ver-
koop van een groot aantal pan-
den rond het Wiekenplein door 
de autonome woningstichting Op 
Eigen Wieken. De bestuurders 
van deze stichting beleven ach-
ter met de hoofdprijs van om en 
nabij de 5 miljoen euro. Dit ver-
mogen was onder anderen op-
gebouwd uit gelden geschon-
ken door particulieren en door de 
gemeente Heemstede verstrekte 
subsidie (700.000) bij renovaties. 
Een gedeelte van het vermogen, 
zijnde 300.000 euro, werd op 19 
december geschonken aan de 
gemeente Heemstede met het 
doel de sociale volkshuisves-
ting in Heemstede te bevorderen. 
Dit bedrag komt ongeveer over-
een met de ontvangen rente over 
de opbrengst van de verkochte 
panden. Het lijkt er sterk op dat 
de stichting zich de eerdere be-
schuldigingen heeft aangetrok-
ken en nu in fi nancieel opzicht 
in het reine tracht te komen. Het 
gemeentebestuur en met hen de 
gehele gemeenschap ontvangt 
hiermee wel een sigaar uit eigen 
doos. Het ware wellicht beter ge-
weest het volle bedrag te schen-

ken en de stichting op te heffen. 
Nieuwbouw in de sociale sector is 
in Heemstede vrijwel niet moge-
lijk en het nu geschonken bedrag 
is daarbij ontoereikend om sub-
stantieel bij te dragen. Feit blijft 
dat deze woningen zijn onttrok-
ken aan de Heemsteedse socia-
le woningvoorraad. Inmiddels zijn 
er al een paar woningen verkocht 
aan de bewoners en of derden en 
zijn dus niet langer beschikbaar 
voor een lage huur. De stichting 
heeft geen onroerend goed meer 
in beheer alleen heel veel geld. 
De bestuurders kunnen deze gel-
den naar eigen inzicht aanwen-
den, zonder dat er sprake is van 
enige controle. Bestuursleden 
Goorix en van Keulen verklaar-
den destijds dat de stichting van 
plan was om in Oost Europa te 
gaan investeren in de sociale wo-
ningbouw. Het is niet bekend wat 
de resultaten daarvan zijn. Voor-
lopig vloeit een deel van de door 
u opgebrachte belastingen terug 
naar de kas van de gemeente. Nu 
maar afwachten of er ook plan-
nen komen waarbij het geld ook  
daadwerkelijk wordt ingezet voor 
de groepen burgers waarvoor het 
is bedoeld.  
Eric van Westerloo

Marleen Houter geportretteerd

Was jij ook zo’n kind dat door de 
ouders op de huid werd gezeten 
om te presteren in de sport?
In het geheel niet, mijn ouders 
hadden er juist moeite mee, dat 
ik als meisje van dertien intern 
ging wonen op het sportcentrum 
Papendal. Mijn ouders moesten 
mij eerder afremmen dan mij 
achter de vodden zitten om te 
presteren. Het was een perio-
de van keihard werken maar het 
gaf mij veel voldoening.

Waarom viel jullie keus op Heem-
stede als woonplaats?
Mijn man Ron en ik woonden in 
Amsterdam. Toen ik in verwach-
ting van onze eerste was wilden 
wij ons kind niet laten opgroei-
en op een appartement hoog 
boven de stad. Tijdens een be-
zoek aan vrienden in Haarlem 
zijn wij eens in Heemstede gaan 
kijken. De ruime huizen en het 
vele groen  spraken ons aan. In 
ons huidige huis hebben wij een 
trapveldje voor de deur en ruim 
voldoende ruimte voor alle ge-
zinsleden. Wij zijn strandmensen 
en Zandvoort is dichtbij, maar in 
een wip zit je ook in Haarlem of 
Amsterdam. Onze beider werk-
plek is goed bereikbaar vanuit 
Heemstede. Een ideale plek dus 
om te wonen voor ons gezin.

Hoe combineer je werk en gezin?
Gelukkig werkte ik als presen-
tatrice meestal in de avonduren, 
Ron was dan thuis voor de kin-
deren. Verder hebben wij altijd 

De Heemsteder maakt er een gewoonte van, om op gezet-
te tijden Heemsteedse inwoners met lokale of landelijke be-
kendheid eens aan het woord te laten. Het einde van een, we-
derom turbulent, jaar is zo’n moment om één van onze beken-
de inwoners de ruimte te geven in deze krant.

een uitstekende oppas kunnen 
regelen voor de momenten dat er 
overdag behoefte aan was. On-
danks alle drukte heb ik heerlijk 
kunnen moederen zoals dat heet. 
Inmiddels zijn de kinderen pu-
bers en zijn al heel zelfstandig.

Heb jij het ‘dopinggedoe’ rond 
de Rabowielerploeg en Marion 
Jones nog gevolgd?
Zeker het wielrennen heb ik 
goed gevold, in mijn periode bij 
de sportredactie van de Tele-
graaf hield ik bij bezig met het 
wielrennen. Het is zonde dat de-
ze mooie sport zichzelf kapot 
maakt. Steeds als je denkt nu 
zijn we er wel, dan gaat de beer-
put weer open. Het wielrennen 
is een erg zware tak van sport, 
misschien moeten ze de doping 
wel vrijgeven. Zoals het nu gaat 
is het ook niet goed, de hypo-
crisie viert hoogtij. Ik neem aan 
dat jullie vakanties er ook spor-
tief uitzien? Nou juist helemaal 
niet. Wij zijn mensen van de zon 
en gaan ieder jaar naar het zui-
den van Spanje. Heerlijk genie-
ten van zon, zee en strand of 
van het zwembad bij het ge-
huurde huis. Wij komen dan pas 
helemaal tot rust en ook de kin-
deren vinden het heerlijk. In de 
herfstvakantie zijn wij voor de 
eerste keer naar Zuid Afrika ge-
gaan een fantastische belevenis. 
Vooral een trip van een paar da-
gen door de binnenlanden heeft 
veel indruk op ons gemaakt. De 
natuur, de dieren en de mensen 
in een woord geweldig.

Leg eens uit hoe het er bij de TV 
aan toegaat en dan met name de 
samenwerking met de collegae.
Op het scherm moet het over-

komen alsof het allemaal van-
zelf gaat en de verschillende 
presentatoren goed met elkaar 
overweg kunnen. Dat is ook 
echt zo. Met alle collegae heb 
ik fi jn kunnen werken. Mocht 
het ooit niet klikken dan grijpt 
de leiding wel in, maar dat heb 
ik nooit meegemaakt. Ook met 
de zenuwen valt het bij mij wel 
mee. In het begin was het wel 
heel erg spannend maar na ver-
loop van tijd neemt dat af hoe-
wel er wel altijd een zeker span-
ning blijft.

Is het vervelend om herkend te 
worden op straat?
Nee hoor helemaal niet. Ik ben 
al even weg van de buis maar 
nog steeds blijken mensen mij 
“ergens” van te kennen. Ik heb 
daar geen enkele moeite mee 
en ik heb er nog nooit een nare 
ervaring mee gehad. Het is best 
leuk hoor dat de mensen je ken-
nen, zij hebben dan tenminste 
je programma’s gezien en daar 
doe je het toch voor. 

Erger jij je wel eens aan iets in 
Heemstede?
Helaas ik moet je teleurstellen ik 
heb het goed naar mijn zin en ja 
ook ik heb wel eens last op de 
Binnenweg met fi etsen of par-
keren maar dat ervaar ik niet 
als een grote ergernis. De ruim-
te en het groen overheersen nog 
steeds mijn gevoel over Heem-
stede.

Waar ben je tegenwoordig mee 
bezig?
Ik heb een eigen productiebedrijf 
genaamd Flick Flack TV. Ik ver-
huur mij aan andere productie-
bedrijven om voor hen bepaalde 

zaken te regelen. Zo word ik vaak 
ingehuurd om de eindredactie te 
doen voor programma’s. Ik krijg 
dan een team of stel er zelf een 
samen en ga aan de slag. Zo ben 
ik o.a. bezig geweest met Af-
slag UMC. Ook word ik gevraagd 
promotie en of bedrijfsfi lmpjes te 
maken. Recent heb ik nog voor 
het NOVA College in Haarlem 
een promotiefi lm gemaakt. Hierin 
wordt duidelijk gemaakt hoe het 
nieuwe leren eruit ziet. De leer-
lingen krijgen geen cijfers meer 
maar worden beoordeeld op hun 
geschiktheid en kwaliteiten. In 
een fi lmpje komt dit veel beter 
over dan wanneer dat op papier 
zou staan. Momenteel ben ik met 
een programma bezig dat bin-
nenkort wordt uitgezonden op 
Net5.

Marleen Houter is een leuke 
spontane vrouw die lekker zich-
zelf is gebleven en hard werkt 
aan de verdere uitbouw van 
haar bedrijf en verliest daarbij 
de zorg voor haar gezin niet uit 
het oog. Onder het over en weer 
uitspreken van de beste wensen 
voor 2008 aan elkaar en de le-
zers van de Heemsteder neem ik 
afscheid van Marleen.
Eric van Westerloo

zaken te regelen. Zo word ik vaak 

Introductie
De Nieuwjaarswensen ko-
men ditmaal toe aan Mar-
leen Houter. Marleen ge-
boren in Hoorn en opge-
groeid in Heiloo was in de 
periode 1976 tot 1980 Ne-
derlands kampioen turnen 
op het onderdeel paard-
springen. Na haar actieve 
sportcarrière volgde zij de 
academie voor lichamelij-
ke opvoeding, maar het le-
raarschap trok niet echt. Zij 
ging werken op de sport-
redactie van de Telegraaf. 
Als verslaggeefster bij RTL, 
waar zij samenwerkte met 
Frits Barend en Henk van 
Dorp, maakte zij diver-
se programma’s en stort-
te zich vervolgens op het 
presenteren. Zij is al enige 
tijd van het scherm verdwe-
nen, maar daarom niet min-
der aanwezig, zij het achter 
de schermen. Met haar ei-
gen productiebedrijf Flick 
Flack TV werkt zij o.a. voor  
producent Renee Stokvis, 
waar zij de eindredactie 
voert van programma’s als 
Afslag UMC en Beschuit 
met muisjes. Met haar man 
Ron, zoon Hassie en doch-
ter Saartje woont zij al weer 
14 jaar in Heemstede. Na 
deze introductie is het tijd 
om Marleen zelf aan het 
woord te laten.
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Heemstede – De kerstnacht ingaan met al-
le bekende kerstliederen op de vlotte speel- 
wijze van de Teisterband, daar bouw je in enkele 
jaren een traditie mee op. Klokslag 25 de-
cember 2004 speelde de Teisterband op het 
raadhuisplein, vlak voor de voordeur van 
het raadhuis, voor het eerst kerstliederen voor 
een kleine vijftig belangstellenden.

Heel bescheiden schonken de gemeentesecretaris 
en het hoofd facilitaire zaken een bekertje gluhwein 
en enkele dappere sopranen en bassen zongen 
afwisselend helder, zachtjes, hard,  een half maa
tje te hoog, met Amsterdams accent of een half 
maatje te laag, maar wel recht uit het hart, dat de 
herdertjes bij nachte lagen. Ieder jaar kwamen er 
zanglustigen bij en het Voora
wegkoor ging zich, zij het ona
georganiseerd, maar slechts 
opgeroepen door enthousiastea
ling Willem van den Berg, zich 
manifesteren, hetgeen eeniea
der verloste van goed bedoela
de, maar alsnog ongetrainde 
valse noten. Vorig jaar werd uita
geweken naar de dorpspomp, 
het pleintje op de Raadhuisa
straat waar inmiddels Chocoa
laterie Van Dam gevestigd was. 
Die zorgde voor warme chocoa
lademelk, naast de gemeentea
lijke gluhwein. Dit jaar vonden 
twee Willempies elkaar. Wila
lem van den Berg, Bourgondia
er en gemeentesecretaris, met 
Willem van Dam, eigenaar van 
die heel bijzondere chocolaa
terie. Samen schonken ze hun 
drankjes en de gemeentesecrea
taris deelde, getooid met hoge 
koksmuts, heel braaf chocolaa
dekransjes uit, al zingend over 
the rednosed reindeer en zina
gende engelen.  

Let it snow
Tot liedje negen. Let it snow. 
Willem van Dam kan meer dan 
lekkers maken van chocolade. 
Hij kan het ook laten sneeua
wen. Zelfs als het even boven 
nul is. Bij de eerste tonen van 
dit kerstlied kwam de sneeuw 
van boven. Grote vlokken als 
chocoladeflikken. Sneeuwvloka
ken die direct vastklitten aan 
haren en kragen op de hondera
den belangstellenden, die ana
no 2007 inderdaad een traditie 
gaan bevestigen.  Waar het hea
renorkest Teisterband ooit zijn 
eerste kerstconcert op de Grote 
Markt in Haarlem begon, ongea
veer 1995a96 slechts voor vera
dwaalde toeristen uit Australië 
en een dakloze, zijn nu hondera
den mensen op de been om met 
elkaar de kerstsfeer te proeven. 

Waar ze in 2008 zullen spelen, 
op het vernieuwde raadhuisa
plein of toch bij de dorpspomp 
in de Raadhuisstraat bij de choa
colaterie Van Dam, het concert 
met de Teisterband mag je niet 
meer missen in de kerstnacht.
Ton van den Brink

Rustig weer en plaatselijk sneeuw!
Kerstnacht met sneeuw
en chocolademelk
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In deze HeemstedeNieuws 
vindt u o.a. informatie over:

Het vuur dat traditioneel tijdens de jaar-

wisseling op het kruispunt van de Javalaan 

met de Billitonstraat werd ontstoken, wordt 

niet langer toegestaan.

Het vuur bleek de afgelopen jaren een 

aantrekkende werking te hebben op bal-

dadige jongeren van buiten de wijk en uit 

Schalkwijk.

Tijdens de laatste jaarwisseling is het vuur 

flink uit de hand gelopen. Door de aanvoer 

van extreem veel materiaal werd het vuur 

veel te groot. Hierdoor steeg de tempera-

tuur in de direct aangrenzende woningen 

sterk. Ook werden er tuinafscheidingen ver-

nield en werd er rommel, waaronder glas-

scherven, achtergelaten in de voortuinen. 

Er ontstond voor de bewoners een zeer 

bedreigende situatie. Na afloop zijn er dan 

ook klachten van wijkbewoners gemeld bij 

de politie en de gemeente.

Conclusie
Het college van burgemeester en wethou-

ders vindt uit het oogpunt van openbare 

orde en veiligheid dat het vuur niet langer 

kan worden toegestaan. De brandweer en 

politie hebben geconstateerd dat het veel te 

gevaarlijk is geworden. De politie, brand-

weer en de gemeente zullen er dan ook op 

toezien dat bij de komende jaarwisseling 

geen vuur wordt ontstoken. Ook zal er alles 

aan gedaan worden om te voorkomen dat er 

materialen verzameld worden die gebruikt 

kunnen worden voor verbranding. De om-

wonenden van de Javalaan/Billitonstraat 

De stichting ‘Op Eigen Wieken’ schenkt de 

gemeente een geldbedrag van € 300.000,--. 

Het bedrag moet ten goede komen aan de 

sociale volkshuisvesting in Heemstede. Voor-

afgaand aan de gemeenteraadsvergadering 

op woensdag 19 december accepteerde 

burgemeester Marianne Heeremans namens 

het college van B&W de gift. Op de foto 

naast de burgemeester de heren Luc Goorix 

en Simon van Keulen, aanwezig namens 

het bestuur van ‘Op Eigen Wieken’.

Gemeente gesloten 
op 31 december
Het gemeentekantoor en het Loket Heemstede zijn gesloten op de volgende dagen: 

- maandag 31 december

- dinsdag 1 januari (nieuwjaarsdag)

Op woensdag 2 januari zijn de gemeentelijke 

afdelingen vanaf 10.00 uur geopend.

De gemeente Heemstede wenst u 
een gelukkig 2008!

Nieuwjaars-
receptie 7 januari 

U bent van harte welkom op de nieuw-

jaarsreceptie van de gemeente 

Heemstede op maandag 7 januari 2008. 

De receptie vindt plaats in de kantine van 

het gemeentekantoor (derde verdieping) 

aan de Havenstraat 87, tussen 19.30 en 

21.00 uur. Burgemeester Marianne 

Heeremans houdt rond 20.00 uur een 

toespraak. Voor een hapje, een drankje 

en muziek wordt gezorgd. Graag tot dan!

‘Op Eigen Wieken’ schenkt € 300.000

Vuur Javalaan tijdens 
jaarwisseling 
niet langer toegestaan

www.heemstede.nl
Op de gemeentelijke website vindt u uitgebreide informatie over wonen, werken en 

recre ëren in Heemstede. Bezoek www.heemstede.nl voor het digitale loket (producten 

en diensten), uitgebreide politieke informatie, de officiële mededelingen (bouwvergun-

ningen e.d.) en informatie over projecten in Heemstede.

zijn hierover per brief door de gemeente 

geïnformeerd.

Mocht u aanwijzingen hebben dat er bij de 

komende jaarwisseling toch voorbereidingen 

worden getroffen voor een vuur, dan ver-

zoeken wij u contact op te nemen met de 

politie (0900-8844) of met de gemeente 

(023) 548 58 68. Voor vragen of opmerkin-

gen kunt u contact opnemen met de heer 

D. Nieuweboer, adviseur Openbare Orde 

en Veiligheid, telefoon. (023) 548 57 45.
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HeemstedeMail is de gratis berich ten service van de gemeente. Word 

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

met nieuws op maat van de gemeente.

HeemstedeMail

Afkondiging belastingverordeningen 2008
Burgemeester en wethouders maken bekend 

dat vanaf heden gedurende één maand in 

het gemeentekantoor, Havenstraat 87, op 

werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur (vrijdag 

tot 16.00 uur) en in de openbare bibliotheek, 

Julianaplein 1, op de gebruikelijke openings-

tijden, voor eenieder ter inzage liggen:

De raadsbesluiten van 19 december 2007

48a verordening op de heffing en invorde-

ring van afvalstoffenheffing 2008;

48b verordening op de heffing en invorde-

ring van lijkbezorgingsrechten 2008 

(verordening begrafenisrechten 2008)

48c verordening op de heffing en invorde-

ring van brandweerrechten 2008;

48d verordening op de heffing en invorde-

ring van hondenbelasting 2008;

48e verordening op de heffing en invorde-

ring van leges 2008;

48f verordening op de heffing en invorde-

ring van marktgelden 2008

48g verordening op de heffing en invorde-

ring van onroerende-zaakbelastingen 

2008

48h verordening op de heffing en invorde-

ring van parkeerbelasting 2008, inclu-

sief financiële raming;

48i verordening op de heffing en invorde-

ring van precariobelasting 2008;

48j verordening op de heffing en invorde-

ring van rioolrechten 2008

48k verordening op de heffing en invorde-

ring van belasting op roerende woon- 

en bedrijfsruimten 2008

Bovengenoemde verordeningen treden in 

werking op 1 januari 2008. De wijzigingen 

bestaan voornamelijk uit wijzigingen van 

de tarieven.

Aanwijzingsbesluit inzake betaald 
parkeren in Raadhuisstraat/
Binnenweg en omgeving station
Burgemeester en wethouders hebben in 

hun vergadering van 11 december 2007 

het aanwijzingsbesluit inzake betaald par-

keren in de Raadhuisstraat/Binnenweg en 

omgeving station Heemstede-Aerdenhout 

vastgesteld. In dit besluit is onder andere 

geregeld de plaats waar, het tijdstip en de 

wijze waarop tegen betaling van de belas-

ting, mag worden geparkeerd. Dit besluit 

treedt in werking op 1 januari 2008.

Het besluit ligt vanaf heden gedurende één 

maand ter inzage in het gemeentekantoor, 

Havenstraat 87, op werkdagen van 08.30 

tot 17.00 uur (vrijdag tot 16.00 uur) en in 

de openbare bibliotheek, Julianaplein 1, op 

de gebruikelijke openingstijden.

Wanneer u meer wilt weten, kunt u contact 

opnemen met de medewerkers van 

Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid, 

telefoon (023) 522 55 31, Postbus 47, 

2050 AA Overveen. Bij het belasting-

kantoor kunnen afschriften van de veror-

deningen en het aanwijzingsbesluit tegen 

betaling van leges worden aangevraagd.

Gevaar of schade 
op straat?
Meld dit bij de 
Serviceteams
De gemeente Heemstede beschikt over 
serviceteams om kleinere onderhouds-
werk zaamheden uit te voeren en klach-
ten te verhelpen die niet meer dan één 
tot twee dagen vergen. De werkzaam-
heden kunnen betrekking hebben op 
straten, wegen, straat verlichting, straat-
meubilair (banken en speeltoestellen), 
verkeers- en straatnaamborden, open-
bare groenvoorzieningen etc. 
Bel het speciale telefoonnummer (023) 
548 57 62 of vul het formulier in op de 
homepage van de gemeentelijke web-
site (www.heemstede.nl). U kunt ook 
een brief schrijven aan: 
Gemeente Heemstede, 
t.a.v. Serviceteams, 
Antwoordnummer 8, 
2100 VB Heemstede 
(geen postzegel nodig).

Voortgang ondergrondse inzameling 
plastic flessen en flacons
De realisatie van ondergrondse inzamel-

locaties voor plastic flessen en flacons is 

bijna afgerond. De volgende zaken zijn 

recent aangepakt:

- Op het Roemer Visscherplein wordt 

een ondergrondse container voor-

bereid. Door kabels en leidingen 

in de grond is een definitieve 

plaatsing uitgesteld. In januari 

2008 wordt een glasvezel-

kabel omgeleid, waarna de 

inzamelcontainer geplaatst 

kan worden. In de tussen-

liggende periode wordt op 

de inzamellocatie voor glas 

en papier één papiercon-

tainer vervangen door een 

container voor plastic flessen 

en flacons. De oranje inzamel-

bol is inmiddels verwijderd;

- Op het grote parkeerterrein bij 

het sportcentrum aan de Sport-

parklaan is de oranje bol vervangen 

door een ondergrondse inzamelcontainer.

U kunt uw plastic flessen en flacons inleve-

ren op de volgende locaties in Heemstede:

- Jan van Goyenstraat, bij de Plus-

super markt;

- Binnenweg, tegenover de Deka markt;

- Glipper Dreef, tegenover de Spar-

supermarkt;

- Van der Waalslaan/Eijkmanlaan, 

bij de Spar-supermarkt;

- Roemer Visscherplein, par-

keerterrein;

- Blekersvaartweg, bij de AH-

supermarkt;

- Amstellaan, parkeer-

terrein;

- Sportparklaan, op het 

grote parkeerterrein en bij 

het sportcentrum;

- Cruquiusweg, bij Sportclub HBC en 

milieustraat De Meerlanden.

Zoekt u een vrijwilligersbaan of klus? 

Heeft uw organisatie vacatures voor 

vrijwilli gers? Heeft u vragen over arbeids-

voorwaarden, rechten en plichten? Of 

zoekt u een goede cursus/work shop voor 

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

steunpunt Vrijwilligerswerk Heemstede!

p/a Casca-de Luifel - Herenweg 96 - 

Postbus 578 - 2100 AN Heemstede. 

Spreekuur op afspraak, telefonisch 

bereikbaar ma. t/m do. van 09.00 tot 

12.00 uur, tel: (023) 548 38 24/26.

Digitale informatiezuil (dagelijks tijdens 

openingstijden van de Luifel)

E-mail: 

steunpuntvrijwilligerswerk@casca.nl 

Website: 

www.vrijwilligerswerkheemstede.nl

Alle zaken met betrekking tot overlijden 

en begraven zijn op een efficiënte en prak-

tische manier te regelen aan het Service-

loket Begraafplaats. De dienstverlening aan 

nabestaanden is verbeterd doordat de infor-

matie te verkrijgen is via één loket. Als extra 

service is een overzichtelijke brochure uit-

gebracht over de algemene begraafplaats. 

De brochure is gratis te ver krijgen bij het 

Serviceloket op de begraafplaats, bij het 

gemeentekantoor (Havenstraat 87) en te 

downloaden vanaf www.heemstede.nl.

Serviceloket, Herfstlaan 3 (rechterkant 

van hoofdingang) is geopend op werk-

dagen van 09.00 tot 16.00 uur, tel. (023) 

528 03 76 (bereikbaar van 09.00 tot 

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

begraafplaats@heemstede.nl. 

De begraafplaats is toegankelijk van zons-

opkomst tot zonsondergang.

Serviceloket Begraafplaats

Gratis het laatste nieuws 
over Heemstede per e-mail?

www.heemstede.nl
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Aanvragen bouwvergunning
2007.339 het wijzigen van de voorgevel Binnenweg 30

2007.340 het uitbreiden van de badkamer Kees van Lentsingel 12

2007.341 het uitbreiden van een woonhuis Van de Waalslaan 18

2007.342 het uitbreiden van een woonhuis Landzichtlaan 32

2007.343 het bouwen van 58 appartementen  Händellaan 2A

2007.344  het vergroten van een dakkapel op  Maaslaan 11

het voordakvlak

2007.345  het verbouwen van de keuken bij  Groenendaal 3

restaurant ‘Landgoed Groenendaal’

2007.347  het veranderen van een bedrijfspand  Zandvoortselaan 8C

met bovenwoning

2007.348  het uitbreiden van een woonhuis  Herenweg 43

(dakopbouw)

2007.349  het uitbreiden van een woonhuis  Herenweg 43

(aanbouw aan de zijgevel)

De bovenstaande aanvragen liggen van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouw- 

en Woningtoezicht (Havenstraat 87).

Verleende reguliere bouwvergunningen 1e fase 
(verzonden 19 december 2007)
2007.317 het uitbreiden van een woonhuis Lorentzlaan 61

Verleende reguliere bouwvergunningen (verzonden 21 december 2007)
2007.208 bouwen kinderdagverblijf Overijssellaan (flat E)

2007.209  bouwen  gezondheidscentrum (ZOED) Frieslandlaan (flat A)

en acht bergingen

2007.229 bouwen dagopvang voor ouderen Overijssellaan (flat C)

De bovenstaande vergunningen liggen van  08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling 

Bouw- en Woningtoezicht (Havenstraat 87). U kunt hiertegen bezwaar maken.

Bouwplannen

Belangrijke wijzigingen afvalinzameling Heemstede

Afvalkalender 2008 binnenkort in 
uw brievenbus
Zoals gebruikelijk ontvangt u eind decem-

ber de afvalkalender en de sticker voor het 

nieuwe jaar. De kalender voor 2008 is in 

een nieuw jasje gestoken. Zo staan de in-

zamelwijken nu op een plattegrond weer-

gegeven. Daarnaast biedt de afvalkalender 

belangrijke informatie over een aantal wij-

zigingen in de afvalinzameling.

Wat verandert er in 2008?

Nieuwe wijkindeling
Doordat de afvalinzameling op woensdag 

is komen te vervallen, zijn de inzamelwijken 

in Heemstede anders ingedeeld. De dag 

waarop u gewend was groene en grijze rol-

emmer buiten te zetten kan daarom ver-

anderd zijn. Op de kalender staat precies 

aangegeven op welke dag uw rolemmer 

geleegd wordt.

In 2008 worden de volgende extra diensten 

geboden:

Takkenrondes
In de praktijk is gebleken dat in het voor- 

en najaar veel takken en snoeihout via de 

gft-rolemmer wordt aangeboden. Ook 

kwamen vaak takken als grofvuil in de af-

valstroom terecht. Daarom wordt in 2008 

gestart met de zogenaamde takkenrondes.

Twee keer per jaar, in april en november, 

kunt u zonder een afspraak te maken snoei-

hout en/of takken aanbieden. De inzameling 

van snoeihout en/of takken gebeurt op een 

gft-inzameldag. Op de afvalkalender staan 

de inzameldagen voor uw wijk aangegeven.

Afspraak grofvuil ophalen nu 
ook via internet
Grofvuil kunt u alle dagen (behalve op zon-

dag) wegbrengen naar de milieustraat aan de 

Cruquiusweg. Met ingang van 1 januari 2008 

kunt u via de website www.meerlanden.nl 

een afspraak maken voor het ophalen van 

grofvuil.

Uiteraard blijft het ook mogelijk een telefo-

nische afspraak te maken bij de afdeling 

Publieksinformatie van De Meerlanden via 

(0297) 381 717.

Verzoek vrijstelling bestemmingsplan 
2007.167  het uitbreiden van een woonhuis,  Johan Rosenkrantzlaan 18

plaatsen garage en een erfafscheiding

2007.273  het vergroten van een dakkapel op  Zandvoortselaan 163a

het achterdakvlak

2007.318 het bouwen van een serre Johan Wagenaarlaan 32

2007.349  het uitbreiden van een woonhuis  Herenweg 43

(aanbouw aan de zijgevel)

De verzoeken en ontwerpbesluiten liggen vanaf 28-12-2007 gedurende 6 weken van 08.30 - 

13 .00 uur ter inzage bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht aan de Havenstraat 87. U kunt 

hierover uw zienswijze aan de gemeente kenbaar maken. Voor nadere informatie over het 

vrijstellingsverzoek kunt u zich wenden tot M. Jansen van de afdeling Bouw- en Woning-

toezicht, telefoon (023) 548 57 52.

Voorbereidingsbesluit
Het college van B&W van Heemstede maakt (ter voldoening aan het bepaalde in artikel 22 

van de Wet op de Ruimtelijke Ordening) bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering 

van 19 december 2007 heeft besloten te verklaren dat een nieuw bestemmingsplan wordt 

voorbereid voor het gebied, aangeduid als ‘centrum’, dat wordt omgeven door de 

Lanckhorstlaan, de Heemsteedse Dreef, de Camplaan, de Drenthelaan, de Zandvaart en 

de Blekersvaartweg.

Het betreffende gebied is aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening. Dit besluit 

treedt in werking op de dag na deze publicatie. Dit besluit en de daarbij behorende tekening 

ligt met ingang van vrijdag 28 december  2007 op de gebruikelijke wijze ter inzage.

U kunt tegen deze besluiten bezwaar maken.

Bestemmingsplan

Fusie en verzelfstandiging bibliotheken, 
nr. 2007/58

voor: VVD (behalve de heer Leenders), 

CDA, PvdA, D66 (totaal 13)

tegen: GL, HBB, NH, de heer Leenders 

(totaal 7)

Voorstel aangenomen

Overdracht woonwagenstandplaatsen, 
nr. 2007/52

AANGENOMEN met algemene stemmen

Verordening Burgerinitiatief, nr. 2007/54

AANGENOMEN met algemene stemmen

Cultuurnota, herziening per 2008, Toetre-
ding Haarlemmermeer tot HDK, Controle-
protocol accountantscontrole jaarreke-
ning 2007, Benoeming accountant 2008 - 
2010, Voorbereidingsbesluit Centrum, 
Opheffing AZK, 
ALLEN AANGENOMEN, zonder discussie 

en met algemene stemmen

Raadsbesluiten 
19 december 2007

Uittreksel bevolkings register (GBA)?
www.heemstede.nl

Agenda’s en verslagen 
van de gemeenteraad?

www.heemstede.nl
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Aanwijzen alternatieve parkeerplaats voor autodelen 
in de Amstellaan

Verkeersbesluit

Eerder dit jaar is besloten om op zeven 

locaties in Heemstede een parkeerplaats 

exclusief te bestemmen voor deelauto’s 

van het bedrijf ConnectCar. Vanwege een 

ingediend bezwaarschrift over de parkeer-

plaats in de Amstellaan, heeft het college 

van B&W op 18 december 2007 besloten 

een alternatieve parkeerplaats in de Amstel-

laan aan te wijzen voor dit doel.

In plaats van de parkeerplaats in de Amstel-

laan tegenover huisnummer 2, is besloten 

de meest noordoostelijk gelegen parkeer-

plaats op het parkeerterrein in de Amstel-

laan, ter hoogte van huisnummer 10 t/m 14, 

exclusief te bestemmen voor deelauto’s 

van ConnectCar.

Deze plaats zal worden aangeduid met het 

bord E08 van bijlage 1 van het RVV 1990; 

op een onderbord zal de aanduiding auto-

date + ConnectCar vermeld worden. Dit 

besluit houdt in dat op deze parkeerplaats 

uitsluitend door de als zodanig herkenbare 

auto’s van ConnectCar mag worden gepar-

keerd.

Het verkeersbesluit van 18 december 2007 

en bijbehorende stukken liggen vanaf 

28 december 2007 zes weken ter inzage.

Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken 

na de dag na deze bekendmaking bezwaar 

maken. Door het indienen van een bezwaar 

wordt dit besluit niet opgeschort. Bij een 

spoedeisend belang kan degene die een 

bezwaarschrift heeft ingediend een voorlo-

pige voorziening vragen aan de president 

van de rechtbank, sector bestuursrecht, 

Postbus 956, 2003 RZ te Haarlem. Bij het 

indienen van een verzoek om voorlopige 

voorziening moeten griffierechten worden 

betaald.

Bezwaar maken of uw mening kenbaar maken 
U kunt 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.
Over onderwerpen waarover nog geen beslissing is genomen kunt u uw mening/zienswijze aan 
de gemeente kenbaar maken (m.u.v. de aanvragen over bouwplannen). Richt hiertoe binnen de 
termijn van ter inzage legging, schriftelijk uw reactie aan het college van burge meester en wet-
houders, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Uw reactie zal bij de besluitvorming worden betrokken.

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

Ter inzage
Stukken liggen gedurende openingstijden ter inzage in het gemeentekantoor (Havenstraat 87). 
Tevens zijn de stukken in te zien in de gemeentelijke openbare bibliotheek (Julianaplein 1). 

Door het college van burgemeester en wet-

houders is, op grond van artikel 8 van de 

Verordening Winkeltijden Heemstede, be-

sloten de hierna volgende zon- en feestda-

gen aan te wijzen als dagen waarop de 

winkels voor het publiek in het deelgebied 

‘Winkelcentrum Binnenweg/Raadhuisstraat’ 

open mogen zijn:

- Maandag 24 maart 2008 (2e paasdag)

- Donderdag 1 mei 2008 (Hemelvaarts dag)

- Maandag 12 mei 2008 (2e pinksterdag)

- Zondag 18 mei 2008 (voorjaarsmarkt)

- Zondag 30 november 2008 (Sinterklaas-

koopzondag)

- Zondag 14 december 2008 (kerstmarkt)

- Zondag 21 december 2008 (kerstkoop-

zondag)

Voor nadere informatie kunt u zich wenden 

tot de afdeling Algemene & Juridische 

Zaken, telefoon (023) 548 56 07.

Verordening Winkeltijden Heemstede

HeemstedeNieuws

Bij Casca creatief het 
nieuwe jaar in?

Heemstede - In het nieuwe jaar heeft u misschien behoef-
te om lekker creatief bezig te gaan. Gewoon uw handen la-
ten “scheppen”en uw gedachten de vrije loop laten. Of andere 
mensen leren kennen met dezelfde interesses en nieuwe er-
varingen opdoen. Denkt u niet creatief te zijn? U zult verbaasd 
staan over uzelf! Onder leiding van gerenommeerde kunste-
naars komen de mooiste creaties tot stand. Heeft u al eens een 
cursus edelsmeden gedaan, of op een andere manier al wat er-
varing met edelsmeden, maar behoefte aan wat advies of on-
dersteuning bij het werk aan een sieraad of object, dan is het 
Open Atelier Edelsmeden misschien iets voor u. Op maandag 
14 januari is er een open atelier edelsmeden in het Honk. Be-
heerst u de basistechnieken van het edelsmeden, dan is het 
open atelier een plaats waar u zelfstandig kunt werken en ex-
perimenteren. Christine van der Velden is dan aanwezig om 
technische ondersteuning te geven en er is veel aandacht voor 
het ontwerpproces van het sieraad of object waar u mee aan de 
slag gaat. Het open atelier is van 9.30 tot 12.00 uur in het Honk, 
Molenwerfslaan 11, Heemstede.

Bij Casca worden druk voorbereidingen getroffen voor de twee-
de helft van het seizoen. De meeste activiteiten staan al vermeld 
in de seizoensbrochure die in juni is uitgekomen. Voor cursus-
sen die hier nog niet in staan, is een handige aanvulling verkrijg-
baar. U kunt deze aanvulling, maar ook de seizoensbrochure, 
het theaterprogrammaboekje en de nieuwsbrief voor januari en
februari ophalen bij de Luifel, Herenweg 96, Heemstede.

Natuurlijk staan al deze activiteiten ook op de website: www.
casca.nl. Voor informatie en aanmeldingen is de receptie van 
Casca in de Luifel, Herenweg 96, Heemstede weer geopend 
vanaf dinsdag 2 januari op doordeweekse dagen van 9.00-12.00 
uur en voor kaartverkoop van 9.00-16.00 uur. U kunt bellen 023 
– 548 38 28, e-mailen naar info@casca.nl.

Rode kool valt in de smaak!
HAK organiseerde kerstdiner 
bij Leger des Heils

De dak- en thuislozen smulden donderdag 20
december in gebouw De haven van een over-
heerlijke verse rode kool maaltijd. Het diner dat 
voor het eerste werd georganiseerd was een
initiatief van Hak en het Leger de Heils.

Met de belofte ‘voor 1 euro zit u de komende win-
termaanden droog’, hebben honderden fietsers de
afgelopen drie dagen gehoor gegeven om via een
symbolische bijdrage het diner mogelijk te maken.
HAK promotiemedewerkers verkochten in Amster-
dam, Amstelveen en Muiden de afgelopen dagen 
honderden fietszadelhoesjes met doperwtenmotief 
waarmee het diner deels bekostigd is.

Goed teken
Het diner bestond uit HAK Rode Kool, biologisch 
hertenvlees, aardappelen en als dessert HAK Ver-
wenFruit. De reacties waren zeer positief en er werd 
overduidelijk genoten van de ouderwets winterse 
maaltijd.
“Het was sneller opgegeten dan klaargemaakt, maar 
dat is altijd een goed teken. Het diner werd enthou-
siast ontvangen”, aldus de kok. 

Regio - Donderdagavond 20 december jl. werd 
voor ruim 50 dak- en thuislozen een diner van
rode kool en hertengoulash geserveerd in de
Amsterdams vestiging van het Leger des Heils,
De Haven. Het bijzondere diner dat in nauwe sa-
menwerking met het Leger des Heils tot stand 
kwam, is bekostigd door conservenfabrikant 
HAK. Onder leiding van een professionele kok 
werkten ook diverse leerlingen van de Hotel-
school van het ROC Amsterdam in de keuken 
van De Haven mee aan het diner dat voor het 
eerst werd georganiseerd.


