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Winnaar Bon Appe�t Cup 2015

Weekmenu (vr 18 december - do 24 december)
Gegra�neerde Noordzee schelp met 

Japanse zeewier- & sesam-salade
Geroosterde boerderijkip met 

dragonjus en gegrilde aardappeltjes
Bombe van bruine chocolade met 
verse mango en lychee ijs. € 29,50

Madiwodo-schotel (ma 21 dec - do 24 dec.)
Oer hammetje op Provençaalse wijze 

€ 10,50

Nieuwjaarswedstrijd 3 januari
Schrijf nu in!

Tespellaan 53 T 0252-241333
www.tespelduyn.nl

Golfen | Trouwen | Feesten | Vergaderen | Condoleances| Etc.

2e prijs Vergader & evenementenloca�e van Nederland 2014

Iedere dag geopend
Maandag t/m zaterdag Happy hour

van 8.00-10.00 uur

Zondag van 10.00-12.00 uur
Programma goud van € 14,- voor € 10, -

Nijverheidsweg 10
Meer op www.carwashheemstede.nl

GIERSTRAAT 76 HAARLEM 023-5326715
BLOEMENDAALSEWEG 76 BLOEMENDAAL

023-5253123
BINNENWEG 101 HEEMSTEDE 023-7516150

DEALER VAN: 
CORTINA
GAZELLE 
BATAVUS

KOGA 
SPARTA

SPECIALIST IN E-BIKES

bennebroek - De vondst van asbest in 
de oude Franciscusschool eerder dit 
jaar zorgde voor de nodige vertraging 
in de verbouwing van het gemeente-
lijke monument. En dus waren er kop-
zorgen voor wethouder Nico Heijink, 
omdat het oude gemeentehuis al was 
verkocht en dus diende te worden ver-
laten. Maar met efficiënt en hard wer-
ken, is het dan toch gelukt: het nieuwe 
Centraal Servicepunt Bennebroek is 
officieel geopend. Terwijl slopers aan 
de Bennebroekerlaan bezig waren de 
oude bibliotheek en dito gemeente-

huis neer te halen, werd afgelopen 
vrijdag even verderop aan de Kerklaan 
feestelijk koffie met taart genuttigd.

door Marilou den Outer

Daar zijn nu diverse diensten onder 
één dak: Welzijn Bloemendaal Zuid 
inclusief jongerenwerk ('The Spot'), 
de bibliotheek, het Wmo-loket 
en het gemeenteloket. "Echt een 
gebouw, dat zich leent voor verbin-
den en voor meer samenwerking", 
aldus directeur Welzijn Bloemen-
daal, Rita Kruik, vrijdag.
En samenwerken wordt dan ook 
het devies. Geven en nemen ove-
rigens ook, want de ruimte in het 
gebouw is beperkt. Zo delen de bibli-
otheek en Welzijn Bloemendaal een 
gemeenschappelijke ruimte, die 
prima geschikt is voor activiteiten 
zoals cursussen. De eerste gemeen-
schappelijke cursus staat al op sta-
pel: omgaan met de iPad. Ook kijkt 
Welzijn Bloemendaal al uit naar de 
inrichting van de buurt(moes)tuin, 
waarvoor vorige week de ontwerp-
prijsvraag werd afgerond. Een werk-
groep gaat binnenkort aan de slag 
om het voormalige schoolplein te 
veranderen in een tuin, die samen 
met buurtbewoners wordt aange-
legd en wordt onderhouden.
Ook de bibliotheekdirecteur toonde 
zich in haar nopjes: "Dat we een 
plek in een schoolgebouw hebben, 

is prachtig. Precies de plaats waar 
kinderen beginnen met lezen en 
leren", aldus Roxane van Acker, van 
Bibliotheek Zuid-Kennemerland in 
haar toespraak waarin ze aankon-
digde de samenwerking met de 
drie basisscholen in Bennebroek 
verder te willen intensiveren. Na de 
vele woorden in de ochtend was het 
in de middag tijd voor actie in de 
nieuwe ruimten. Fingerfood en sus-
hisnoep maken, een workshop graf-
fiti (maar dan wel buiten); de kop is 
eraf in het Centraal Servicepunt in 
Bennebroek. x

"Het gebouw leent 
zich voor verbinding"

Feestelijke opening Centraal Servicepunt Bennebroek

Van links naar rechts: Roxane van Acker (bibliotheekdirecteur), Rita Kruik 
(directeur Welzijn Bloemendaal) en wethouder Nico Heijink (Foto: Marilou den 
Outer).

bloemendaal - De Gemeente Bloemen-
daal en Mifune zijn het eens over de 
horeca-activiteiten van Mifune op het 
strand van Bloemendaal aan Zee. De 
gemeente en de Stichting Rekreatie 
Sport (beter bekend onder de naam 
Mifune) hebben na goed overleg een 
vaststellingsovereenkomst gesloten.

Mifune is een watersportcentrum, 
dat voor watersporters zeil- en sur-
flessen verzorgt. In 2015 is er tus-
sen de Gemeente Bloemendaal en 
Mifune een discussie ontstaan over 
de interpretatie van regels, die gel-
den voor de horeca-activiteiten van 
Mifune op het strand. De gemeente 
kondigde maatregelen aan, wat 
weer leidde tot het indienen van 
bezwaarschriften door Mifune.
Gemeente en Mifune hebben elkaar 
nu gevonden in de wens om de 
watersportactiviteiten van Mifune 

te verplaatsen. Ook hebben ze afge-
sproken hoe Mifune zich profileert 
als watersportcentrum. De al inge-
zette procedures en aangekondigde 
maatregelen worden nu ingetrok-
ken.
In de vaststellingsovereenkomst 
staat dat Mifune verhuist van een 
plek bij strandpaal 60,25, naar een 
plek vlakbij strandpaal 61,75. De 
gemeente verleent aan Mifune de 
vergunningen, die verband houden 
met de verplaatsing. Ook staan er 
afspraken in over de interpretatie 
van de regels, die van toepassing 
zijn voor Mifune.
Bloemendaal en Mifune zijn ver-
heugd dat de afspraken in goed en 
harmonieus overleg hebben plaats-
gevonden en vertrouwen op een 
vruchtbare samenwerking. Dat alles 
in het belang van de watersporters 
aan het Bloemendaalse strand. x

Mifune en gemeente zijn eruit

overveen - Op zondagmiddag 20 
december staat de herder van 
de Kennemerschaapskudde met 
de kudde bij bezoekerscentrum 
De Kennemerduinen (Zeeweg 12, 
Overveen). De jeugd kan schaap-
jes aaien en men kan genieten van 
de natuur. Ook zijn de honden van 
de herder aanwezig. Deze trouwe 
Schotse bordercollies zorgen 
ervoor dat de schapen bij elkaar 
blijven. Glühwein en warme cho-
colademelk zijn aanwezig. De toe-
gang is gratis. Deze middag duurt 
van 12.00 tot 16.00 uur. x

Aai een schaap

Op 20 december komt de herder met 
zijn kudde naar bezoekerscentrum De 
Kennemerduinen (Foto: pr).

bloemendaal - Op vrijdag 25 decem-
ber zal ds. Annemike van der 
Meiden de kerstdienst leiden in 
De Kapel, Potgietersweg 4 in Bloe-
mendaal. Het thema is 'hoop'. 
'Hoop is een gerichtheid van het 
hart, voorbij de horizon veran-
kerd.' Deze woorden schreef ooit 
Vaclav Havel, de inmiddels over-
leden Tsjechische schrijver, dissi-
dent en politicus. Over hoop gaat 
het deze kerstmorgen. Voor meer 
info: www.dekapel-bloemendaal.
nl. x

Kerstdienst 
over hoop

ADVERTEREN?
Bel 071 - 3619323
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vogelenzang - Op dinsdag 15 decem-
ber werd Preeyapharon Sattabut uit 
Vogelenzang in het gemeentehuis van 
Bloemendaal door burgemeester Bernt 
Schneiders genaturaliseerd tot Neder-
lander. Om de zes weken vindt er in elke 
gemeente in Nederland een naturalisa-
tieceremonie plaats. Omdat Preeyap-
haron meer dan drie jaar getrouwd is 
met een Nederlander en meer dan vijf-
tien jaar hier woont, kon ze de Neder-
landse nationaliteit krijgen.
Preeyapharon komt uit Thailand. 

Pim Roelen uit Vogelenzang kwam 
haar tegen toen hij daar in 1997 op 
vakantie was. Ze werden verliefd, 
trouwden en Preeyapharon kwam in 
Vogelenzang wonen. Ze voelde zich 
meteen op haar plek. Ze volgde een 
inburgeringscursus en ging werken 
in de thuiszorg.
Wandelen door de Waterleidingdui-
nen was in het begin een beetje eng. 

"Ik was bang dat er wilde beesten 
waren, slangen en krokodillen, zoals 
ik in Thailand gewend was."
Pim en Preeyapharon hebben twee 
dochters, van 11 en 13. Inmiddels 
werkt Preeyapharon bij een tand-
technisch laboratorium waar Pim 
met de boekhouding werkt.
Als cadeautje kreeg Preeyapharon 
uit handen van Bernt Schneiders een 
kookboekje met Nederlandse gerech-
ten. "Daar ben ik dol op! Pim houdt 
meer van Thais, maar geef mij maar 
stamppot!"
Preeyapharon is erg gehecht aan 
Vogelenzang: "Het is hier lekker rus-
tig en iedereen kent elkaar. Als ik op 
vakantie ben, heb ik heimwee naar 
Vogelenzang. Zelfs als ik in Thailand 
ben." x
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Rutte Levensmiddelen & Delicatessen
De mooiste 
Kerst-chocolade
bij ons verkrijgbaar.
U kunt ook uw Kerstpakket
bij ons samenstellen

Vogelenzang kent 
'nieuwe' Nederlandse

Preeyapharon Sattabut legt de eed af bij burgemeester Schneiders (Foto: 
Gemeente Bloemendaal).

BLOEMENDAAL - 'Leuk, we doen mee!' 

Dit was de reactie van het merendeel 

van de (aan voedsel gerelateerde) 

bedrijven, die benaderd werden door 

de vrijwilligers van de splinternieuwe 

afdeling Bloemendaal van Stich-

ting Vluchtelingenwerk, toen hen 

gevraagd werd een bijdrage in natura 

te leveren voor de eindejaarsbijeeen-

komst van vluchtelingen met een ver-

blijfsstatus en vrijwilligers.

Sinds dit voorjaar heeft Bloemen-
daal een eigen afdeling van Stichting 
Vluchtelingenwerk. Zij begeleidt sta-
tushouders vanaf het ogenblik dat 
ze op het station aankomen. Er volgt 
dan een zeer intensief begeleidings-
traject: inschrijving bij de gemeente, 
inrichting van het huis, hulp bij 
belastingen, verzekeringen, finan-
ciën, vinden van een huisarts, tand-
arts, scholen, inburgeringscursus en 
meer. Elke vluchteling, volwassen 

én kind, krijgt bovendien een eigen 
taalcoach toegewezen.
Om al deze vrijwilligers en vluch-
telingen nu eens op een vrolijke, 
ongedwongen manier bijeen te bren-
gen, werd afgelopen zaterdag een 
feestelijke lunch georganiseerd. Een 
fonds zorgde voor financiële onder-
steuning en veel Bloemendaalse 
bedrijven en ondernemers droegen 
hun steentje bij met taarten, koeken, 
wraps, bitterballen, soep, sapjes. 
Ook een schoolklas had allerlei lek-
kers gemaakt en elke statushouder 
kreeg een goed gevuld kerstpakket 
mee naar huis.
'Oude' Bloemendalers mengden met 
nieuwe Bloemendalers van Syrische, 
Eritrese en Guinese afkomst. Met 
een mix van Nederlands, Syrisch, 
Tygrinja (taal Eritrea) en Engels kon 
men elkaar uitstekend verstaan en 
werd er veel gelachen. x

Geslaagde eindejaarsbijeenkomst 
Vluchtelingenwerk Bloemendaal

Geen winterweer, 
wel wintersfeer

bennebroek - Echt winteren doet het nog niet maar, dat stond een gezellige kerst-
sfeer aan de Zwarteweg in Bennebroek afgelopen zaterdag niet in de weg. De 
winkeliers hadden in de kramen buiten hun specialiteiten uitgestald en op de 
achtergrond klonken Amerikaanse kerstsongs. Het aanbod was zoals de Zwar-
teweg betaamt gevarieerd: van leuke dingen voor in huis, tot wijn en delica-
tessen, kerstkaarten en amaryllissen. De Spar verkocht appelbeignets aan de 
kraam en bij Cox lieten voorbijgangers zich het gratis bekertje erwtensoep goed 
smaken. De literemmertjes snert werden vlot verkocht (Tekst en foto: Marilou 
den Outer). x

regio - Ook dit jaar zamelen Lions-
clubs in Nederland Douwe Egberts-
waardepunten in voor het goede doel. 
Deze punten zet Douwe Egberts om in 
pakken koffie voor de vele Voedsel-
banken in Nederland. De kerstactie 
van vorig jaar leverde op deze manier 
maar liefst 120.000 pakken koffie op. 
In deze regio is er een aantal inzamel-
punten.

In Nederland leeft nog ruim een 
miljoen mensen (waarvan ongeveer 
35.000 kinderen) onder de armoe-
degrens. Ook in deze regio komt 
dat voor. Deze mensen komen in 
aanmerking voor voedselpakketten 
van de Voedselbank in hun buurt. 
Maar omdat vacuüm verpakte kof-
fie niet bederft, wordt dat maar zel-
den aangeboden voor in het voed-
selpakket.

Kerstactie
In Nederland liggen nog vele mil-
joenen Douwe Egberts-koffie- en 
theepunten in keukenlades en 
trommeltjes. Meer dan 6.500 vrij-
willigers van circa 125 Lionsclubs 
en Voedselbanken in Nederland zul-
len deze waardepunten inzamelen, 
die bij Douwe Egberts worden inge-
ruild voor pakken koffie. Douwe 
Egberts ondersteunt deze lande-
lijke kerstactie en heeft wederom 
aangegeven de totale opbrengst te 
zullen verhogen.
Er zijn meer dan 1.000 inzamel-

punten door het gehele land. Hier 
coördineert Lionsclub Heemstede-
Bennebroek de inzamelactie en 
kan men de hele maand december 
de waardepunten, liefst geteld en 
in zakjes, inleveren bij de volgende 
winkels. In Heemstede: Albert Heijn, 
Zandvoortselaan 169; Albert Heijn, 
Bleekersvaartweg 57; Dekamarkt, 
Binnenweg 16-18; Plus, Jan van 
Goyenstraat 21; Coop, Glipperdreef 
105. In Haarlem: Vomar, Stephen-
sonstraat 50. In Bennebroek: Albert 
Heijn, Schoollaan 23. In Overveen: 
Albert Heijn, Bloemendaalseweg 
240 (bij het station).
Meer info is te vinden op www.
lionshelpen.nl. x

Inzameling waardepunten 
voor Voedselbanken

De dozen staan klaar (Foto: pr).

haarlem - Braskiri geeft op vrijdag 
18 december een optreden in de 
Pletterij. Braskiri is een kwar-
tet in ongewone samenstelling: 
trompet, piano, drums en tuba. 
Eclectisch, lyrisch-geïmprovi-
seerd, avontuurlijk, maar boven-
al uiterst persoonlijk. Volgende 
maand wordt hun nieuwe cd 
uitgebracht, tot stand gekomen 
via een zeer geslaagde crowdfun-
dingsactie. Aanvang is om 20.30 
uur. De toegangsprijs bedraagt 
10 euro, tot 25 jaar betaalt men 
7 euro. Reserveren is gewenst en 
is mogelijk via reserveren@plet-
terij.nl of tel.nr. 023-5423540. De 
Pletterij is te vinden aan de  Lange 
Herenvest 122 in Haarlem. x

Braskiri treedt 
op in Pletterij

haarlem - Op vrijdag 18 december, 
om 16.00 uur, opent architect Cees 
Dam in het ABC Architectuurcen-
trum Haarlem de expositie 'Het 
Nieuwe Dromen: anders kijken 
naar Haarlem'. Op deze tentoon-
stelling, die tot en met 27 januari 
te bezichtigen is, besteedt Stich-
ting Het Nieuwe Dromen op uitda-
gende wijze aandacht aan dromen, 
ideeën en wensbeelden over nieu-
we bestemmingen voor leegstaan-
de panden en oplossingen voor 
ongebruikte ruimte in Haarlem. 
Daarbij wordt iedere Haarlemmer 
uitgedaagd mee te dromen. ABC 
Architectuurcentrum Haarlem is 
te vinden aan het Groot Heiligland 
47. x

Anders kijken 
naar Haarlem
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’’Het Zwaantje’’
vraagt te koop: Antiek, curiosa

oude inboedels

Dag. geopend van 14.00-18.00 uur

Camplaan 5 Heemstede

Tel. 023-5290810 / 06-28448760

POOLS
aannemmersbedrijf

Aftimmering en
schilderwerk.

Badkamers, toiletten,
keukens, wanden,
plafonds, water en

elektra.Overige klussen.
Vrijblijvende offerte.
Tel. 06-43186576

www.sekula.nl

BINNENTENNIS
ABONNEMENT V.A. €.59,-
p.p. TETTERODEHAL TE

OVERVEEN KERST-,
VOORJAARSVAK. ALLE

BANEN/TIJDEN & ZAT. V.A.
14 u. HEEL SEIZOEN!!!

LOSSE HUUR V.A. €.17,50
TETTERODETENNIS.NL

TEL. 023-5251505
 

Electronica componenten
Audio en video kabels
EUROSOUND

Kruisweg 50
Haarlem

023 5322421

Uw dierbare
SUPER-8 FILM

nu op DVD. Leuk voor uw
kinderen. Bel voor

mogelijkheden 023 5287113
Event. titel en/of passend

geluidje.
 
 

LEER HELEN
met de Aquarius Angels
8, 9 en 10 januari in de

Engelen praktijk van
Victor Jirka

Heereweg 466
2161 DH in Lisse

Kijk voor meer informatie
op www.engelencoach.nl

Kosten € 444,-
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LOCATIE NOORD
Bloemendaalseweg 125
2061 CH Bloemendaal
023-525 03 66
Ma t/m Vr 9.00 - 15.00 uur

www.welzijnbloemendaal.nl

LOCATIE ZUID
Kerklaan 6
2121 VE Bennebroek
023-584 53 00
Ma t/m Vr 9.00 - 12.00 uur

info@welzijnbloemendaal.nl

Hoe gebruik je een Samsung tablet? 
(5 lessen) Vanaf dinsdag 19 januari, 
14.30 uur
Locatie Noord
Tekenen en Aquarel
Woensdag 12 januari (12 lessen), 
14.00 uur
Locatie Noord
NIEUW Crea Schilderen (6 lessen)
Vanaf donderdag 14 januari, 14.30 uur
Locatie Noord
Tekenen, Schilderen en Kunst
(10 lessen) Vanaf dinsdag 19 januari, 
10.00 uur
De Voghelsanck, Teylingerweg 75, 
Vogelenzang 

Foodcafé Vegan Delight, 
kookworkshop
Woensdag 20 januari, 9.30 uur
Locatie Noord
Pop-up Naaiatelier (6 lessen)
Vanaf woensdag 20 januari, 19.30 uur
Locatie Noord
NIEUW Italiaans voor beginners
(10 lessen)
Vanaf vrijdag 22 januari, 9.30 uur
Locatie Zuid
NIEUW Mozaïek cursus (5 lessen)
Vanaf woensdag 27 januari, 9.30 uur
De Voghelsanck, Teylingerweg 75, 
Vogelenzang
NIEUW Cursus Collage maken
(6 lessen)
Vanaf woensdag 27 januari, 10.00 uur
Locatie Noord

Zuid-Afrika, fotopresentatie door 
Guus Coene en Lia Sindorf
Donderdag 14 januari, 10.00 uur
Locatie Zuid

Bloemendaal voor de lens,
door Henk Wieringa
Donderdag 28 januari, 10.00 uur
Locatie Noord

WORKSHOPS/CURSUSSEN

NIEUW in Bennebroek: 
spelletjesochtend Vanaf dinsdag 
5 januari, elke dinsdag 10.00 uur
Locatie Zuid
Toverlantaarnvoorstelling
Vrijdag 15 januari, 15.15 uur
De Josephschool, Bispinckpark 31 
Bloemendaal

Nostalgiefilm Bennebroek
Donderdag 28 januari, 10.00 uur
Locatie Zuid
Concert Podium de Kapel
Donderdag 28 januari, 20.00 uur
Potgieterweg 4, Bloemendaal
Zingen
Vrijdag 15 januari, 10.30 uur
Potgieterweg 4, Bloemendaal

GENIETEN BUITENSHUIS

Aanmelden voor onze activiteiten telefonisch of via onze website

ACTIVITEITEN VOOR JONGEREN:
KIJK OP WWW.WELZIJNBLOEMENDAAL.NL/JONGERENWERK

THEMABIJEENKOMSTEN

Kijk voor alle activiteiten op onze website of in onze programmagids

WELKOM IN ONZE NIEUWE LOCATIE ZUID

KERKLAAN 6, BENNEBROEK

Goede voornemens: bij onze spinning,  fitness, gymnastiek en 
conditietrainingen is nog plek vrij vanaf € 15,50 per maand.

(Kerst)sfeer zit er goed in

vogelenzang - De parkeerplaats bij het Dorpshuis in Voge-
lenzang deed afgelopen zaterdagmiddag dienst als dorps-
plein. De kerstmarkt, die voorheen plaatsvond bij de kerk, 
was verplaatst naar de andere kant van het dorp ook omdat 
het op die manier makkelijker was voor standhouders om 
aangesloten te worden op elektriciteit. Er waren diverse 
kramen, lokaal en van buiten, die voor een gevarieerd aan-

bod zorgden van kerstartikelen, lifestyleproducten en zelfs 
informatie over software en computerapparatuur. En uiter-
aard waren er diverse lekkernijen te eten, van kaas en kip 
tot saucijzenbroodjes. Rond drie uur - de eerste regendrup-
pels begonnen net te vallen - trad een zanggroepje op, dat 
zeer sfeervol in dit verder grijze weer liederen ten gehore 
bracht (Tekst en foto: Marilou den Outer). x

Omroep Jouw FM beleeft 
emotioneel slotakkoord

bloemendaal - Jouw FM beleefde afgelopen zaterdag haar 
slotakkoord. Na ruim twintig jaar houdt de radio-omroep 
het voor gezien.  "Al onze doelen, die we voor ogen hadden, 
zijn stuk voor stuk gehaald. Het heeft zelfs onze stoutste 
verwachtingen overtroffen", aldus een woordvoerder van 
Jouw FM. "Het afgelopen jaar hebben we met het hele team 
van Jouw FM op een eerlijke en realistische manier naar de 

toekomst gekeken. Met een steeds groter wordende druk 
op al onze vrijwilligers, zijn we tot de conclusie gekomen 
dat de top is bereikt. We hebben al onze doelen gehaald. 
Voor minder doen we het niet." De laatste minuten van Jouw 
FM  waren erg emotioneel voor iedereen, die de Bloemen-
daalse omroep een warm hart toedraagt. In het bijzonder 
voor de medewerkers (Foto: Michel van Bergen). x

haarlem - Vind je kind het moeilijk 
om het huiswerk te organiseren? 
Of heeft het een achterstand opge-
lopen? Op dinsdag 22 december, 
van 12.00 tot 14.00 uur, organi-
seert Studiemax een kennisma-
kingsmiddag voor middelbare 
scholieren en hun ouders. Dan 
wordt uitgelegd hoe de huiswerk-
begeleiding werkt. Samen met de 
leerling en de ouder wordt geke-
ken hoe de planning en het maken 
van het huiswerk verbeterd kun-
nen worden. Aan welke zwakke 
vakken gewerkt moet worden, hoe 
het digitale dossier werkt en wat 
de rol van de ouders is. Wil men 
een gesprek met Studiemax, dan 
kan dat op afspraak. Inschrijven 

is mogelijk op de intekenlijst bij 
de servicebalie in de Bibliotheek 
Haarlem Schalkwijk (Fie Carel-
senplein 2). Voor meer info: www.
bibliotheekzuidkennemerland of 
www.studiemax.nl. x

Hulp bij huiswerk in bibliotheek

Men kan gratis kennismaken met Stu-
diemax (Foto: pr).
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GLASSCHADE ?
 

SALVAGE
KENNEMERLAND

 
NACHT & DAG
BEREIKBAAR

 
 

023 - 5.36.46.56

BINNENTENNIS
ABONNEMENT V.A. €.59,-
p.p. TETTERODEHAL TE

OVERVEEN KERST-,
VOORJAARSVAK. ALLE

BANEN/TIJDEN & ZAT. V.A.
14 u. HEEL SEIZOEN!!!

LOSSE HUUR V.A. €.17,50
TETTERODETENNIS.NL

TEL. 023-5251505
 

Mr. Madiba
MEDIUM

30 jr. ervaring, helpt u
bij het oplossen van

problemen, terugkeer van
geliefde. Gelukkig,

carriere, angst, examen,
financien, etc. 100%

resultaat binnen 48 uur.
Tel: 06-41834738.

Wij verkopen alle merken
SCOOTERS

nieuw en 2e hands, tegen
de scherpste prijzen. www.

vanderham-trading.com
tevens onderhoud en

schade-reparatie.
Van der HamTrading,

Grevelingstraat 71 Lisse
tel. 0252-421516.

 

Bent u die uitgelopen
make-up ook zo zat?

Denk dan eens
aan permanente make-up.

Ik zet perfecte
WENKBRAUWEN

en eyeliners.
Afspraak maken?

Bel dan 06-121 90 693.
Allure by Annet Katwijk

APPLE-CURSUS
ook Windows / Office voor
beginner - gevorderd en
UWV omscholing in het

Leeuwenhorst
Congrescentrum

Noordwijkerhout. Dag-
avond- en weekendcursus

071-3613969 of
www.argosnet.nl

www.macopleiding.nl

ITALIAANSE L
Wil jij Italiaanse taal

leren spreken of beter
beheersen?

Privè lessen in italiaanse
taal en cultuur door en
Italiaanse native Tutor.

info: 0686275736
glimpsesofitalt@gmail.com
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RIJ-ANGST?
Bang of onzeker in de

auto? Lang niet gereden?
Angst voor:

tunnels, bruggen,
snelweg, vrachtauto's?

Gespecialiseerde
rijangst-begeleiding.

Bel voor een afspraak!
06-29026339

www.buromoussault.nl

REVELL
Plastic bouwkits

Verf en lijm
Eurosound

Kruisweg 50
Haarlem

023 5322421

PSYCHOLOOG
Zoekt u een psycholoog

vanwege angst, somberheid,
stressklachten of

seksuele problemen?
 

MOVE FOR MOTION
vrijgevestigde praktijk
voor psychotherapie in

Bloemendaal
www.moveformotion.nl

WINDOWS10?
Computerprobleem?

Bestanden kwijt?
Weigerende WiFi?

Bolwerk.net biedt hulp aan
huis, ook 's avonds en

in het weekend!
Ruim 35 jaar ervaring!

Zie www.bolwerk.net of bel
023-3020064 /
06-18126826

HEIN GODDIJN
Schilderwerken

Gediplomeerde schilder!
Voor al uw binnen &

buitenwerk
Schilder/saus &

behangwerk
Tot april 10 %

WINTERKORTING
op al uw binnenwerk

TEL:0655562237/
0252222129

KERSTVIERING
bij Soefi-Contact op
Vrijdag 25/12/2015.

Thema van de dienst is
"In de mensen een

welbehagen".
met o.m. voorlezing van

teksten uit
6 wereldreligies

Plaats: Burgwal 38-40,
Haarlem, aanvang 11 uur.

Wij verkopen alle merken
SCOOTERS

accessoires, nu ook
balanceboards.

Bij schade of reparatie
halen wij uw scooter
gratis op tot 30km
vanaf Lisse. www.

vanderham-trading.com
Grevelingstraat 71 Lisse.

 

Kom snel eens kijken bij
SCOOTS2GO

Meer dan 60 nieuwe en
gebruikte brom- en

snorscooters op voorraad.
Ook voor (schade)reparatie

en bandenservice.
Satellietbaan 22d
2181 MJ Hillegom

0252-516693
WWW.SCOOTS2GO.NL

Zoekt u iets???
Plaats een

PAPERCLIP
via de website

www.buijzeperspaperclips.nl
voor € 15,00 excl. BTW SCHILDE

Ook het voorn
na de zome

schilde

Neem dan nu a
vrijblijvende

bij Atelier Ba
071-36155

atelierbannin

KAMER
te huur in rustige

omgeving in Valkenburg.

€ 500,- per maand

inclusief.
757003

Te huur3-KAMERAPPARcentrum Noordwijkerhoutberging entree,halwoonkamer 2 slaapkamersopenkeuken badkamer t

Voor

SCHOONMAAK

Jonge vrouw met veel

ervaring.

Voor zowel prive

ls zakelijk.

KAMERAPPARcentrum Noordwijkerhoutberging entree,halwoonkamer 2 slaapkamersopenkeuken badkamer metwasmachineaansluiting ruimterras zonnige ligging€ 850,00 ex. per maand06-43558554 Woonmax.nlzie website voor meer info

De Wending.
Een fijne vakantie voor uw

HOND.
pups en kleine honden zijn

onze specialiteit.
grotere honden ook

welkom t/m maat Labrador.

023-5847009 Zwaanshoek

Met spoed gevraagdVOORMAN / VMin. 2 dagen p.w.aring in de schoonmaakGemotiveerdNed/Eng. sprekendandplaats: Noordwijkoll.: info@sparkles.nlSPARKLESHOONMAAKBEDRIJFTel.: 071-4033690

Te h
3-KAMER
centrum Noor

berging enwoonkamer 2 sopenkeuken bawasmachineaanterras zonnig€ 850,00 ex. p06-43558554 Wzie website vooHONDENO
Lieve zwarte labrazoekt van 11/7 t/mweken) een zorg

gastgezin. Ne
eigen voer me
bench. Uiterategen betaling. Bsnel op 06 1461

TE HUUR
Noordwijkerhout

luxe gemeubileerde

bungalow (6) personen 3

slaapkamers, woonkamer
met TV,

Badkamer met ligbad en

wasmachine , complete

euken . Info 0252-375179

CHILDE
k het voorn
a de zome

schilde

AMERAPPARtrum Noordwijkerhoutberging entree,halnkamer 2 slaapkamerske k

De Wending.
ijne vakantie voor uw

HOND.
kl i honden zijn

€ 500,- per maan

inclusief.
7003

e,halamer 2 slaapkamersuken badkam
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Voor zowel prive

l akelijk
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Paperclips
kleine kosten, groot bereik

www.buijzeperspaperclips.nl

Voor de kortste weg
op de arbeidsmarkt
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BOMEN
zagen/snoeien

06 - 222 572 91

BINNENTENNIS
ABONNEMENT V.A. €.59,-
p.p. TETTERODEHAL TE

OVERVEEN KERST-,
VOORJAARSVAK. ALLE

BANEN/TIJDEN & ZAT. V.A.
14 u. HEEL SEIZOEN!!!

LOSSE HUUR V.A. €.17,50
TETTERODETENNIS.NL

TEL. 023-5251505
 



haarlem - Simon (19) en Melissa Pruijn 
(17) uit Haarlem namen afgelopen 
zondag de Publieksprijs in ontvangst 
van de filmcompetitie van de Film-
schuur, Shoot Your Shot #. Met hun 
film '#ZinIn' kregen zij de meeste 
stemmen van het publiek, maar ook 
de jury was onder de indruk. Alleen 
Inez Moes uit Zwanenburg met haar 
film 'Buitenspel' moesten de broer en 
zus voor laten gaan.

door Elizabeth Stilma

"Eenzaamheid in een vrolijke ver-
pakking", noemde de jury #ZinIn. 
Tijdens de finale in de Filmschuur 

werden vijftien films gepresen-
teerd, gemaakt door jongeren tus-
sen de 15 en 21 jaar oud. Spannend 
en zenuwachtig was ze zeker van 
tevoren. Maar toen Melissa de jury-
rapporten hoorde van alle filmpjes, 
had ze al even een blik met haar 
broer gewisseld. "Eigenlijk hoorden 
we geen negatieve punten van de 
jury. Dus toen dachten we, dat we 
misschien wel een prijs hadden." 
Dolblij waren ze met de tweede 
juryprijs. Maar het feest werd 

nog uitbundiger toen ze ook de 
Publieksprijs in de wacht sleepten. 
"Het was een euforisch momentje. 
Het is heel leuk als andere mensen 
jouw film kunnen waarderen."

Grappen
De film gaat over een meisje, dat 
haar leven door Instagram probeert 
te verfraaien. "Zelf zie je de humor 
niet meer als je de film te vaak hebt 
gezien, maar nu hoorden we ande-
ren lachen om de grappen." Melissa 
is vooral ook blij voor haar broer, die 
al vier keer meedeed, maar nooit in 
de prijzen viel. "Ik wil niet zeggen 
dat het zonde van de tijd was, die we 
erin hebben gestoken, als we niet in 
de prijzen waren gevallen. Ook de 
weg ernaartoe was bijzonder, maar 
een prijs winnen is wel heel leuk!"

Toegankelijker
De organisator van Shoot Your Shot 
#, Heleen van Ham, is elk seizoen 
weer trots op de jonge deelnemers, 
die de producties maken, maar bij 
deze elfde editie lag het niveau 
hoger dan voorgaande jaren. "Jonge-
ren weten steeds beter om te gaan 
met het materiaal. Media wordt 
steeds toegankelijker voor deze 
doelgroep. Eerder was het moeilijk 
om aan goede camera's te komen, 
nu kan iedereen filmpjes maken, 
ook met een mobiel."

Humor
In voorgaande jaren gingen de films 
vaak over verlies en eenzaamheid. 
Maar volgens Van Ham werd er dit 
jaar meer humor in verpakt. "De 
deelnemers hebben de lat hoog 
gelegd. Met het thema Zin, hebben 
de jongeren in relatief korte tijd 
diverse en kwalitief mooie produc-
ties neergezet."
Van Ham benadrukt dat de film-
competitie overigens een educatief 
project blijft. "In de juryrapporten 
worden alle films besproken en iets 
gezegd over hoe de producties nog 
beter kunnen worden. We willen 
graag dat deelnemers leren van de 
jury."

Starring #
Binnenkort begint de Toneel/Film-
schuur aan haar tweede jongeren-
project. Jongeren kunnen zich voor 
31 december opgeven voor de jon-
gerentheaterproductie 'Starring #' 
van Toneelschuur Producties (zie 
elders in deze krant). x
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Met dit arrangement geniet je echt 
van al het moois dat Koning
Winter te bieden heeft. Er is 
bijzonder veel inbegrepen, van ma-
teriaal tot skiles en van rodelen tot 
sneeuwschoenwandelen. Veel skiërs 
hebben meer dan voldoende aan de 
pistes van ‘huis-skigebied’ Götzens-
Mutters, maar ook de olympische 
pistes van Axamer Lizum zijn binnen 
handbereik.

Clubhotel Götzens is gelegen in 
het centrum van Götzens. Op 250m 
is een skibushalte en de Götzner 
Gondelbahn ligt op ca. 750 m. Het 
hotel heeft een restaurant en een 
gezellige bar.

Winterplezier 
XXL in Tirol

Informatie & reserveren
www.pharosreizen.nl/gelezen-in/
buijze-pers of via 023 - 55 42 870
(lokaal tarief) met zoekcode 32620.

euro p.p.
549

Inbegrepen
• 7x overnachting met ontbijtbuffet
• welkomstdrankje en info-avond
�� ������	�
��

��������
����
�
 (16-17u, niet op aankomstdag)
• 6x Magic Mountains lunch
• 7x dinerbuffet
• dagelijks gratis drankjes zoals bier, 
 wijn en softdrink (16-20u, op 
 aankomstdag vanaf het diner)
• 5x 2 uur ski- of snowboardles
• 6x huur ski- of snowboardmateriaal
• Magic Mountain fun & action met 
 o.a. schaatsen, rodelen en een 
 sneeuwschoenwandeling
• en nog veel meer activiteiten

Prijzen 2-, 3- en 4-pk
������������ ���
������������ ���
������������ ���
������������ ���
������������ ���
������������ ���

Prijzen in € p.p. Niet 
inbegrepen: reserve-
ringskosten (€20,-) en 
bijdrage Calamiteiten-
fonds (€2,50).

zoekcode 32620

Zaterdag 19 december

10.00-16.30 uur | Workshop 'mindful 

ouderschap'

Kinderen krijgen, is een totale 
levensomwenteling. Kinderen bie-
den ons een leerschool bij uitstek. 
Het boeddhisme en de positieve 
psychologie bieden een mooie 
bedding voor onze rol als ouder. 
We leren hoe we echt met ons kind 
aanwezig kunnen zijn. Door de 
innerlijke wijsheid, die we door onze 
meditaties opdoen, voelen we haar-
fijn aan wat goed is voor ons kind.
Irene Verweij, Haarlem.
10.00-12.30 uur | Vrouw, kom in je 

kracht!

Hoe herken je als vrouw je maximale 
potentieel en hoe bevrijd je dat? 
Wij willen vrouwen uitnodigen om 
het maximale aan potentieel samen 
te onderzoeken, onze ervaringen 
te delen en aan de hand van ener-
getische oefeningen te voelen wat 
mogelijk belastende patronen met 
ons doen en hoe we kunnen komen 
tot het loslaten van deze patronen.
Marjolein Smeenk en Machteld de 
Goede, Haarlem.
14.30-16.30 uur | Workshop 'soul 

dance'

Houd jij van creatief dansen en 
verlang je naar een dieper contact 
met jezelf? Je danst op allerlei 
muziekstijlen, soms zonder muziek 
of met klanken. Je leert door diverse 
dansopdrachten nieuwe bewegin-
gen integreren en je bewustzijn ver-
ruimen. Je danst het hele spectrum, 
van dynamisch dansen tot het laten 
ontstaan van subtiele bewegingen 
van binnenuit.
Katharina Brinckmeier, Haarlem.
19.30-23.45 uur | Buddha Danceparty

De dj's verzorgen een wereldse 
muzikale mix afgewisseld met de 
nodige funk, soul, rock en heden-
daagse dance.
Buddhadance, Zandvoort.

Zondag 20 december

13.00-17.00 uur | Met het oog op 

kerst: sfeervolle sieradenbeurs

Laat je in verleiding brengen door 
onze handgemaakte sieraden in de 
kapel van het Rosenstock-Huessy 
Huis in hartje Haarlem. Er zijn ver-
schillende deelnemers met sieraden 
van parels, glas, hout, koraal, edel-
stenen, goud, zilver et cetera.
Yvonne van den Berg, Haarlem.

19.30-21.30 uur | Eindejaarsmeditatie

Welkom op onze traditionele ein-
dejaarsmeditatie. Een moment van 
reflectie, terugblik op 2015 en een 
vooruitblik op 2016.
Anita Tamming, Haarlem.

Maandag 21 december

19.30-21.00 uur | Bewust en trans-

formerend ademen

De bewuste ademhaling brengt je 
in contact met jouw gevoel, met je 
authentieke zelf, met jouw ziel. Het 
is natuurlijk waardoor je ontspant en 
het contact met jouw ziel als vanzelf 
ontstaat. Op deze wijze kun je de 
aanwezigheid van jouw eigen ziel, 
essentie, in je lichaam gaan voelen, 
bemerken.
Ingrid Verhoef, Heemstede.

Donderdag 24 december

20.00-22.00 uur | Mantra zingen op 

kerstavond

Samen mantra's zingen op kerst-
avond, op een mooie plek in hartje 
Haarlem. Na een korte inleiding 
over spiritualiteit en een stilte-oefe-
ning worden er diverse mantra's 
gezongen. Kerstavond is een fami-
lieavond, dus opa's en oma's en 
kinderen zijn welkom.
Foundation for Higher Learning, 
Haarlem.

Kijk voor alle informatie over deze en 

veel meer activiteiten op www.bewust-

haarlem.nl. x

Workshop 'mindful ouderschap' 
(Foto: pr).

Buddha Danceparty (Foto: pr).

Eindejaarsmeditatie (Foto: pr).

haarlem - Met bekende walsen, 
polka's en nostalgische ever-
greens van grote meesters als 
Strauss, Mozart, Rossini en Boc-
cherini haalt het Wings Ensem-
ble op zondag 3 januari feeste-

Wings walst nieuwe jaar in

Het Wings Ensemble (Foto: pr).

lijk het nieuwe jaar in. Vanuit de 
Haarlemse Janskerk (Jansstraat 
40) neemt het muziekgezelschap 
zijn publiek om 11.30 uur en 
15.00 uur  mee op een muzikale 
stedenreis naar Wenen, Parijs, 
Madrid, Granada en Rio de 
Janeiro. Traditiegetrouw fêteert 
Wings zijn gasten na afloop 
van het nieuwjaarsconcert  op 
een oliebol en een glaasje bub-
bels en brengen zij gezamen-
lijk een toost uit op het nieuwe 
jaar. Kaarten kosten 20 euro, 
voor Vrienden van Wings 15 
euro. Reserveren kan via www.
wingsensemble.nl. x

"Eenzaamheid in 
vrolijke verpakking"

Publieksprijs Shoot Your Shot # voor broer en zus

Melissa en Simon Pruijn (helemaal links) wonnen de Publieksprijs van de film-
competitie Shoot Your Shot # in de Filmschuur. "De weg ernaartoe was ook bij-
zonder." (Foto: Niels Watermulder)



bennebroek - De in groten getale aan-
wezigen damherten hebben een ver-
nietigende invloed op de verschei-
denheid in de natuur van de Amster-
damse Waterleidingduinen (AWD). 
De ree en de waterspitsmuis zijn er 
vrijwel verdwenen en dat geldt ook 
voor vrijwel alle hogere, bloeiende 
planten. Prachtig bloeiende duin-
rooshellingen zijn plaatjes uit het 
verleden. "Het is een lang en treurig 
verhaal als ik mezelf zo hoor praten", 
zegt Leo van Breukelen tot slot van 
zijn lezing vorige week vrijdag in Het 
Trefpunt in Bennebroek. Van Breuke-
len is ecoloog bij Waternet en volgt de 
ontwikkelingen in het gebied al sinds 
de jaren negentig.

door Marilou den Outer

De feiten zijn al enige tijd bekend: 

het aantal damherten in de AWD 
stijgt explosief. De tellingen wijzen 
op 3500-4000 dieren en zij vormen 
daarmee ook de grootste populatie 
damherten in Nederland. De toe-
name ligt de laatste jaren rond 20 
procent jaarlijks. Een wandeling in 
de duinen zonder een hert te heb-
ben gezien, is vrijwel onmogelijk. 
Er kwamen meer meldingen van 
aanrijdingen met herten buiten 
het gebied en van schade op de bol-
lenvelden. De politiek nam maatre-
gelen. Zo kwam er een 17 kilome-
ter lang hoog, groen hek, dat twee 
miljoen euro kostte. En er was en is 
veel discussie: wel of geen afschot. 
"Een welles-nietesdiscussie", aldus 

Van Breukelen. "Heel lastig en heel 
anders dan bijvoorbeeld een strijd 
om de Duinpolderweg, waar het 
gaat om economische belangen." 
De Partij voor de Dieren bijvoor-
beeld is 'in principe tegen elke 
vorm van populatiebeheer'. Op de 
website van de afdeling Amsterdam 
van die partij wordt gesteld, dat de 
draagkracht van het gebied voor 
damherten groot genoeg is.

Afnemende diversiteit
Uit het betoog van ecoloog Van 
Breukelen blijkt dat ook. Damher-
ten vinden altijd wel wat te eten, al 
zijn het basten van bomen. En voor 
ziektes schijnen ze totaal immuun 
te zijn. Maar voor de rest blijft er 
niets eetbaars meer over en holt de 
biodiversiteit in het hele omheinde 
duingebied achteruit, zo blijkt uit 
studies, die Waternet dit jaar door 
vier onafhankelijke landelijke ken-
nisinstellingen heeft laten uitvoe-
ren. Een aantal jaren nog volop 
aanwezig, maar de laatste tijd niet 
meer bloeiend in beeld: slangen-
kruid, salomonszegel, lelietje der 
dalen, look zonder look. 65 van de 
85 soorten bijen gaan achteruit, 
zo ook veel vlindersoorten. Alleen 
mieren in het duingebied schijnen 
weinig last te hebben van de ver-
anderingen, zo constateerden de 
natuuronderzoekers.

Primeur
Zoals het er nu naar uitziet, gaat het 
toch afschot worden, voor het eerst 
in de geschiedenis van de AWD en 
de Kennemerduinen. Gedeputeerde 
Staten van Noord-Holland hebben 
in november het Faunabeheerplan 
damhert 2016-2020 goedgekeurd. 
Daarin wordt gesteld dat afschot 
de meest aangewezen manier is om 
de populatie te reguleren. Daarin 
wordt gestreefd te handhaven in 
het gebied: 200 damherten in het 
Nationaal Park Zuid-Kennemerland 
(waar er nu rond de 800 rondlopen) 
en 800 damherten in de Waterlei-
dingduinen. Die getallen moeten de 
komende vijf jaar worden bereikt.
De Commissie Natuur, Landbouw 
en Milieu van de Provincie Noord-
Holland vergadert hierover op 25 
januari om 13.15 uur en vooraf-
gaand aan deze vergadering houdt 
de Partij voor de Dieren voor het 
Provinciehuis een protestvergade-
ring. x
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Maatwerk

Tafels

Stoelen

Banken

Kasten

Decoratie

Restauratie

Verlichting

Hillegommerdijk 325      2144 KR      Beinsdorp      0252-525290

www.centmeubelen.nl

www.leeuwenhorst-automotive.nl info: 023- 62 00 967

verkooppartners:

Occassions

BMW 520 Touring automaat young timer 1999 €  2.950,00 GH
BMW 318 Ci Spec. Executive cabriolet 2005 € 10.250,00 FL
Chrysler Voyager 3.3 automaat 2004 €  4.950,00 GH
Citroen Xsara break 1999 €  1.750,00 GH
Citroen C1 Exclusive, leer, airco etc. 2011 €  6.450,00 GH
Fiat Panda 1.2 Edizione Cool, airco 2012 €  6.450,00 FL
Fiat Panda 1.2 Edizione Cool, airco 2009 €  5.750,00 GH
Fiat Grande Punto, airco 2009 €  6.450,00 GH
Fiat Punto EVO 1.3 M-jet diesel, 5 drs 2012 €  6.750,00 GH
Fiat Punto 1.4, 6-vers., T-jet 2008 €   5.750,00 GH
Ford Fiesta 1.4 16V Ghia 2005 €  4.250,00 FL
Ford Fusion 1.4 Futura 2008 €   7.250,00 GH
Jaguar XJ 3.2 V8 Executive Young timer 1999 €  4.250,00 GH
Jeep Cherokee 3.7 V6 automaat 2005 €  6.750,00 GH
Kia Carens 2.0 CVVT 2006 €  8.250,00 GH
Lancia Ypsilon nw model autom. twin air  2013 €  12.950,00 FL
Lancia Ypsilon    2007 €  4.950,00 GH
Lancia Ypsilon    2007 €  5.950,00 GH
Landrover Freelander 1.8 Wagon, sunroof 2000 €  3.750,00 FL
Mercedes Benz 190E, young timer 1992 €  2.450,00 FL
Nissan X- Trail, 2.0, 4 WD 2003 €  4.950,00 GH
Opel Corsa 1.2 sport 2003 €  3.450,00 GH
Opel Zafira 1.7 CDTi 111 Year Edition 2010 € 11.950,00 FL
Opel Zafira 1.6 Business Edition 2008 €  9.250,00 FL
Peugeot 307 2.0 SW automaat 2003 €  3.450,00 FL
Renault Modus 1.5 Dci 2006 €  3.450,00 FL
Renault Grand Espace 3.5 V6 automaat 2004 €  3.950,00 GH
Renault Espace 2.0 Privilege 2007 €  8.250,00 FL
Renault Espace 2.0 Privilege 2005 €  5.350,00 GH
Renault Clio 1.2 2004 €  4.250,00 FL
Renault Megane 1.4 16V 2003 €  2.950,00 FL
Renault Megane cabrio 2.0, nieuwstaat 2006 €  7.950,00 FL
Renault Scenic Dyn. Comfort 2005 €  3.450,00 GH
Saab 9-5 2.3 T business, autom. leer, navi 2007 €  7.950,00 FL
Skoda Fabia 1.2 TDI combi, nieuwstaat 2011 €  7.450,00 FL
Skoda Roomster 1.6 16V style 2008 €  7.450,00 FL
Volkswagen Passat 1.4 TSI comf. Station 2009 €  9.450,00 FL
Volkswagen Touran 1.6  2005 €  7.250,00 GH
Volvo XC 70 D5 automaat (station) 2005 €  6.950,00 FL
Volvo C30 1.6D Momentum 2007 € 7.250,00 GH

Zandvoortselaan 4
2106 CN Heemstede,

023- 5293577
info@garageheemstede.nl

www.garageheemstede.com

Zandvoortselaan 365
2116 EP  Bentveld,

023- 5242212
info@flintermanoccasions.nl
www.flintermanoccasions.nl

Explosieve stijging van aantal 
damherten funest voor natuur

Lezing ecoloog in Bennebroeks Trefpunt

Ecoloog Leo van Breukelen laat de cijfers zien, een explosieve stijging van het 
aantal damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen (Foto: Marilou den 
Outer).

HAARLEM - Haarlem kan zich opmaken 

voor de tweede editie van 'Gluren bij 

de Buren'. Op zondag 20 maart wordt 

Haarlem op cultureel gebied op z'n 

kop gezet. Tijdens het huiskamerfesti-

val is het voor publiek mogelijk om in 

verschillende woonkamers, verspreid 

over de hele stad, te komen gluren 

naar lokaal talent.

De organisatie van Gluren bij de 
Buren Haarlem is ook dit jaar op 
zoek naar artiesten en woonkamers, 
die een rol willen spelen bij dit 
culturele festijn. Het is de ambitie 
om in elke wijk minimaal drie woon-
kamers te vinden, die voor een dag 
hun huis veranderen tot incidenteel 
poppodium.
Naast woonkamers is de organisa-
tie weer op zoek naar artiesten uit 
Haarlem. Van smartlap tot jazz en 
van kindertheater tot een metalband 
op huiskamerniveau. Vorig jaar 

speelden maar liefst 73 artiesten 
driemaal een optreden van elk 
dertig minuten in 73 verschillende 
woonkamers door heel Haarlem.

Begroting

Gluren bij de Buren is voor bezoe-
kers gratis toegankelijk, daarom 
is het elk jaar weer stoeien om de 
begroting rond te krijgen. "Om Glu-
ren bij de Buren te realiseren, zijn 
wij sterk afhankelijk van externe 
partijen. Voor de aankomende edi-
tie zijn we nog hard op zoek naar 
nieuwe partijen, die het project 
financieel of in natura willen onder-
steunen om zo het laagdrempelige 
karakter van het project te kunnen 
behouden", aldus Sijmen Stronks, 
medeoprichter van Gluren bij de 
Buren.
Voor meer info en/of aanmelding: 
www.glurenbijdeburen-haarlem.
nl. x

Inschrijving gestart voor 
'Gluren bij de Buren'

bloemendaal - Zoals hier afgebeeld 
zien de kaartjes eruit waarmee onze 
bezorgers dezer dagen op pad gaan 
om de ontvangers van het Bloemen-
daals Nieuwsblad prettige kerstda-
gen en een voorspoedig nieuwjaar 
toe te wensen. Er zijn bezorgers, die 
al een jaar of langer hun kranten-
wijk lopen. Ook zijn er, die dat nog 
maar heel kort doen. Allemaal kun-
nen ze u desgewenst hun bezorgo-

vereenkomst met Buijze Bestelnet 
tonen waaruit blijkt dat zij bezor-
gers zijn. Wat ons betreft, verdienen 
al onze bezorgers aanmoediging 
om - weer of geen weer - hun werk 
zo goed mogelijk te blijven uitvoe-
ren. De krant krijgt u van ons gra-
tis in de bus, des te meer wordt het 
gewaardeerd als u onze bezorgers 
een nieuwjaarsfooitje gunt. x

De beste wensen!
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Asian Delights
Chinees specialiteiten restaurant 

Roemer Visscherplein 25 Heemstede
www.asiandelights-heemstede.nl

Onze specialiteiten:
Oosters - Chinees - Indonesisch
Vegetarisch

023-5242379
HEEMSTEDE - Tijdens de feestdagen is 
het natuurlijk de bedoeling dat ieder-
een geniet en zich geen zorgen maakt 
over het kerstdiner. Toch lukt dat niet 
altijd, want menigeen staat de helft 
van de tijd zenuwachtig in de keu-
ken om een fraai kerstdiner op tafel 
te zetten. “Maar het kan ook anders”, 
zegt Bas Bood van Slagerij en Traiteur 
Bood uit Heemstede. “Wij hebben na-
melijk alles in huis om het kerstdiner 
zorgeloos te serveren.” 

door Christa Warmerdam

‘Ontzorgen’ noemen Bas en Coen Bood 

het. Bas: “Met kerstmis moet iedereen 

een fi jne tijd hebben en vooral genieten 

van elkaar en lekker eten. Daarom staat 

onze speciale kerstbrochure vol met 

leuke en mooie menusuggesties. Klanten 

kunnen zelf een keuze maken of ze kant-

en-klare of rauwe gerechten willen. Een 

combinatie is natuurlijk ook mogelijk. Je 

kunt het op deze manier zo makkelijk of 

moeilijk maken als je zelf wilt. De menu’s 

in onze brochure zijn compleet, van voor- 

tot nagerecht, sauzen en fonds.”

Voor veel klanten blijft Coens kerstkal-

koen favoriet. Vorig jaar hebben maar 

liefst 720 mensen deze kalkoen met 

Kerstmis gegeten. Niet gek als je bedenkt 

dat de kalkoen al uitgebeend is door een 

van de slagers van Bood en gevuld is met 

kalfsgehakt, vruchten, noten, kruiden en 

specerijen. De buitenkant is gekruid en 

gebardeerd met vet spek. “Het enige wat 

de klant nog moet doen, is de kalkoen 

met de meegeleverde braadzak onge-

veer drie en een half uur op 150 graden 

in de oven zetten.”

De kalkoen is slechts één voorbeeld uit 

de vele suggesties, die in de brochure 

(in de winkel en op de website te vinden) 

staat. Bestellingen kunnen mondeling 

tot en met zaterdag 19 december door-

gegeven worden.

Kijk voor meer informatie en de kerstbro-

chure op: www.slagerijbood.nl.

Slagerij en Traiteur Bood
Zandvoortselaan 161

Heemstede

Tel. 023-5242158

Zandvoortselaan 161,  2106 AM Heemstede
T: 023-5242158 

E: info@slagerijbood.nl

W: www.slagerijbood.nl

Zandvoortselaan 163 2106 AM Heemstede
023-5442992 www. huizevanwely.nl

Voor een gezellige en een lekkere Kerst 
heeft Huize van Wely alles in huis!!

Kom gezellig langs voor een mooi 
kerstboeket of kerststuk of andere 

leuke decoraties om de kerstsfeer in 
huis te halen.

We zien u graag in de winkel om u te adviseren!
023-5442330 Zandvoortselaan 155 Heemstede

2TASTY 
Heemstede

Bestel tijdig uw 
Kerstdesserts

www.2tastyheemstede.nl

Tel.: 023 - 544 12 12

MERRY CHEESEMAS

GORGONZOLA MET CHAMPAGNE
Nu 200 gram voor maar € 5,98

P.S. tweede Kerstdag open van 8.00 tot 13.30 uur

Zandvoortselaan 175 Heemstede.
023 - 524 43 83 www.kaashuistromp.nl

HEEMSTEDE

Albert Heijn
Zandvoortselaan 169
Heemstede
023-5240527

Albert Heijn Zandvoortselaan, 
ook voor al uw kerstboodschappen! 

Dit jaar extra ingekocht: 
Verse oesters van Dingemans. 

Per dozijn,  incl. oestermes. 
Verkrijgbaar vanaf 22 dec. 

reserveren is mogelijk in de winkel.

Aanstaande zaterdag 19 december, 
Bourgogne proeverij in de winkel.

(Vrije inloop)

www.wijnhuisheemstede.nl

ZANDVOORTSELAAN 173 • HEEMSTEDE
023-5241203

DROGISTERIJ BART PARFUMERIE
“SPECIAALZAAK IN GEZONDHEID EN VERZORGING” 

Koop nu voor de feestdagen 
uw cadeaus met 21 % korting!
Deze week op alle luxe merken.

Slagerij en Traiteur Bood: 
eerste hulp bij kerststress
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Zoekt u iets???
Plaats een

PAPERCLIP
via de website

www.buijzeperspaperclips.nl
voor € 15,00 excl. BTW

P.C. van der Wiel B.V. is een groeiend dynamisch bedrijf, dat zich gespe-
cialiseerd heeft in reinigingswerk aan rioleringen, vetafscheiders en o.a. straatkolken. 
Daarnaast is het reinigen van openbare buitenruimte de laatste jaren een hoofdbe-
standdeel van onze bedrijfsactiviteiten geworden. Dit houdt in: aanleg en onderhoud 
van groenobjecten, machinaal reiniging van o.a. wegen en trottoirs d.m.v. verschillen-
de borstel- en veegmachines. 

Wij zijn met SPOED op zoek naar een gemotiveerde collega voor de functie van:

ALL-ROUND MONTEUR BEDRIJFSWAGENS VOOR IN 
ONZE WERKPLAATS
Functie-eisen:
* Gespecialiseerd in onderhoud van vrachtwagens;
* Rijbewijs B; 
* Zelfstandig kunnen werken;
* Enige ervaring in pneumatiek / hydrauliek.

Wij bieden u een afwisselende baan in een prettige werkomgeving.

Bovenstaande  functie  is voor  40 uur per week.

Bij interesse dient u uw sollicitatiebrief voorzien van CV en pasfoto te richten aan:

P.C. van der Wiel B.V.
Postbus 78, 2180 AB Hillegom 
Of per email: info@pcvdwiel.nl

ACQUISITIE NAAR AANLEIDING VAN DEZE ADVERTENTIE WORDT NIET OP PRIJS GESTELD.

Winter
shopping
Winter
shopping  

INBRAAKSCHADE ?
 

SALVAGE
KENNEMERLAND

 
NACHT & DAG
BEREIKBAAR

 
023-5.36.46.56

TWEEDEKANS
kringloopwinkeltweedekans
heeft gratis ophaaldienst,
,wij doneren aan diverse
goede doelen , ook doen

wij algehele
huisontruimingen,

voor meer info
0251-809999



bloemendaal - Een flink pak handte-
keningen kreeg wethouder Richard 
Kruijswijk afgelopen dinsdag over-
handigd van de vicevoorzitter van de 
Winkeliersvereniging Bloemendaal, 
Robert Verrijk. Meer dan tweeduizend 
(nog niet op dubbeling nagekeken) 
handtekeningen, die de gemeente 
oproepen een einde te maken aan de 
parkeermeters in de winkelstraat van 
Bloemendaal-dorp en er een blauwe 
zone van te maken, net als in de ande-
re kernen van Bloemendaal.

door Marilou den Outer

Eerder al hadden deelnemende 
winkeliers posters achter de ramen 
gehangen voor datzelfde doel. In de 
straat staan nu parkeermeters, die 
alleen pinpassen accepteren. Alter-
natief is betalen met een app op 
de mobiele telefoon. Vooral oudere 
bezoekers van de winkelstraat heb-
ben daar moeite mee.
"Dit is voorlopig onze laatste actie, 
nu is de gemeente aan zet", aldus 
Verrijk in een reactie. Die zet komt 
er, begin volgend jaar, verzekert 
wethouder Kruijswijk desgevraagd. 
"Dan gaat collega Nico Heijink, die 
over winkelstraten gaat, met de win-
keliers in gesprek. Overigens niet 
alleen over parkeren, maar over de 
verbetering van de winkelstraten in 
bredere zin. Dan komt het parkeer-
beleid ook ter sprake. We nemen 
de bezwaren en de handtekeningen 

zeker serieus", aldus de wethouder, 
die verder niet vooruit wil lopen op 
het gesprek. Wel meldt hij dat de 
nieuwe parkeermeters 'een aardige 
cent' hebben gekost. Het hoofddoel 
van de meters is volgens de wet-
houder het reguleren van het par-
keren ter plekke. "Ervoor zorgen 
dat mensen kort kunnen parkeren, 
het doel is niet om er flink geld 
mee te verdienen." Jaren geleden 
hebben de winkeliers zelf gepleit 
voor invoering van parkeermeters. 
Dit om te voorkomen dat langpar-
keerders plekken bezet houden 
van boodschappen doend publiek. 
De nieuwe parkeermeters, die dit 
jaar zijn geplaatst, accepteren geen 
muntgeld meer. x

Nieuws donderdag 17 december 2015 15

“Er staat zoveel druk op me.
Bij het minste of geringste 
schiet ik uit mijn slof.”

Last van psychische klachten als 
stress, somberheid of angst?
Wij brengen uw klachten in beeld 
en helpen met snelle behandeling!
Bel voor een gratis adviesgesprek: 
T (023) 518 7640.

www.prezens.nl

Raadhuisstraat 60 - Heemstede

Winkeliers gaan met wethouder 
in gesprek over parkeersituatie

Op de foto links Robert Verrijk, vice-
voorzitter van de Winkeliersvereni-
ging Bloemendaal, die de handteke-
ningen overhandigt aan wethouder 
Richard Kruijswijk (Foto: pr).

bloemendaal - Op woensdagmorgen 
9 december ondertekenden de 
Gemeente Bloemendaal en corpora-
ties Brederode Wonen, Pré Wonen 
en hun huurdersverenigingen de 
Prestatieafspraken voor 2016. Daar-
mee wordt gezamenlijk uitvoering 
gegeven aan het woningbeleid in 
Bloemendaal.
Bloemendaal is de eerste gemeente 
in de regio Zuid-Kennemerland, die 

de Prestatieafspraken met corpora-
ties en huurdersorganisaties onder 
het regime van de nieuwe Woning-
wet heeft getekend. x

Ondertekening afspraken 
met woningcorporaties

Er wordt gezamenlijk uitvoering 
gegeven aan het woningbeleid in 
Bloemendaal. Op de foto wethouder 
Richard Kruijswijk van Bloemendaal, 
corporaties Brederode wonen en Pré 
Wonen (Foto: pr).

vogelenzang - Buitenplaats Leyduin in 
Vogelenzang is een groene oase met 
een rijke historie. Landschap Noord-
Holland zoekt per direct vrijwillige 
gastheren en -dames uit de omgeving 
voor het ontvangen van bezoekers in 
Huis Leyduin.

Als vrijwilliger ontvangt men bezoe-
kers in Huis Leyduin tijdens verga-
deringen, huwelijksceremonies, 
recepties en andere bijeenkomsten 
of openstellingen.
Kleinzoon van de tuinbaas Gert de 
Kruif werkt hier al vele jaren met 
grote passie als vrijwilliger: "Het sta-
tige Huis Leyduin kent een rijk ver-
leden en ik vertel bezoekers altijd 
graag over hoe de families hier leef-
den. Het is een vrijwilligersbaan, 
die veel voldoening schenkt. Je telt 
mee in de organisatie van Land-
schap Noord-Holland. Belangrijk is 
het om een dienstverlenende instel-
ling te hebben, plezier in het werk 
en oog te hebben voor de histori-
sche setting van Huis Leyduin. Pro-
beer het! En geniet van het leven op 
Leyduin. De combinatie van natuur 
en cultuur doet mensen goed."
Ooit hadden voorname families hier 
hun zomerverblijf. Nu kan iedereen 
er genieten van de vermenging van 
natuur en cultuur. Op de Buiten-
plaats Leyduin kan men wandelen, 
fietsen, picknicken of vergaderen. 
De Belvedère (uit 1760) is gerestau-
reerd, de tuinmuur en de schuren 
bij de moestuin zijn opgeknapt en 
is een levendige plek geworden en 
op Woestduin ligt een voormalige 

paardenrenbaan. Het Landschap 
wil in 2016 het karakteristieke Juf-
fershuis restaureren en openstellen 
voor publiek, met een theeschenke-
rij. Op het landgoed leven allerlei 
dieren: spechten, boomklevers, 
reeën en eekhoorns.
Voor meer info kan men kijken op 
www.landschapnoordholland.nl/
vrijwilligers/talentenbank voor de 
vrijwilligersvacature of bellen met 
Tetje Falentijn, tel. 06-16689367. x

Vrijwillige gastheren en -dames 
gezocht voor Huis Leyduin

Huis Leyduin (Foto: Henk van Brug-
gen).

haarlem - Op dinsdag 5 januari start 
het Taalspreekuur in de Biblio-
theek Haarlem Schalkwijk (Fie 
Carelsenplein 2). Elke dinsdag, 
van 10.00 tot 12.00 uur, en elke 
donderdag van 15.00 tot 17.00 uur 
kan iedereen informatie krijgen 
over waar je de Nederlandse taal 
kunt leren of waar je kunt inbur-
geren. Het Taalspreekuur is tot 
stand gekomen in samenwerking 
met de Gemeente Haarlem en de 
taalaanbieders in de regio. Een 
bibliotheekmedewerker helpt de 
bezoeker op weg om een geschikte 
cursus te vinden. Dit kan op een 
school zijn, maar hulp van een vrij-
willige taalcoach is ook mogelijk. 
Er wordt gratis advies gegeven en 
men verwijst door naar passende 
taalaanbieders. x

Taalspreekuur in 
bieb Schalkwijk

haarlem - Schrijf je gedichten en 
wil je je techniek verbeteren? 
Kom dan naar de workshop poë-
zieschrijven van dichter Lucas 
Hirsch op donderdag 28 januari, 
van 20.00 tot 22.00 uur, in de Bibli-
otheek Haarlem Centrum (Gast-
huisstraat 32). Hirsch bespreekt de 
drie door jou ingezonden gedich-
ten en geeft feedback en tips. Ook 
kun je je beste gedicht voordragen 
en je voordrachttechniek verbete-
ren. Stuur je beste drie gedichten 
voor 21 januari naar janneke.
elderbroek@bibliotheekzuidken-
nemerland.nl. De toegangsprijs 
voor de workshop bedraagt 7,50 
euro, niet-leden betalen 10 euro. 
Reserveren is mogelijk via www.
bibliotheekzuidkennemerland.
nl. x

Word een 
betere dichter

haarlem - In het weekend van 
vrijdag 18 tot en met zondag 20 
december houdt 37PK, Platform 
voor Kunsten voor het eerst een 
indoorkunstmarkt. De tentoon-
stellingsruimte van 37PK wordt 
omgebouwd tot een modern rari-
teitenkabinet in kerstsferen. Hier 
zullen participanten uit verschil-
lende disciplines gedurende het 
weekend zelfvervaardigde pro-
ducten en kunstobjecten te koop 
aanbieden zoals bijvoorbeeld sie-
raden, prints, collages, keramiek, 
tekeningen en zeefdrukken. De 
openingstijden zijn: vrijdag 18 
december van 19.00 tot 23.00 uur, 
zaterdag 19 december van 12.00 
tot 17.00 uur en zondag 20 decem-
ber van 12.00 tot 17.00 uur. 37PK, 
Platform voor Kunsten bevindt 
zich aan het Groot Heiligland 37 
in Haarlem. x

37PK houdt
indoorkunstmarkt

haarlem - Verhalenverteller Moni-
que houdt op zaterdag 26 decem-
ber een vertelwandeling. Op ver-
schillende locaties in de binnen-
stad vertelt zij een verhaal. Daarin 
komen verschillende karakters 
naar voren. Het verhaal speelt zich 
af tijdens het beleg van Haarlem 
in 1572/1573. De Haarlemmers 
hielden toen, onder gruwelijke 
omstandigheden, moedig stand 
tegen de Spanjaarden. De wan-
deling met een knipoog duurt 
ongeveer 45 minuten. Om 19.30 
uur start de vertelling voor het 
stadhuis. Men betaalt 10 euro ter 
plekke. Men kan zich aanmelden 
via de website: www.verhalen-
mertmonique.nl. x

Vertelwandeling 
door binnenstad

Verhalenverteller Monique (Foto: pr).

Krant niet ontvangen
of klachten over
de bezorging?
Bel Bestelnet

tel.: 071 3643434
of bezoek

buijzepers.nl/de-verspreiding
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