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Heemstede - Het sneeuwklokje dat achteloos in onze achter-
tuin bloeit op Eerste Kerstdag trekt zich niks aan van de Grego-
riuskalender die aangeeft dat het 25 december is. Van een Jood-
se, Romeinse of zelfs een Noord-Koreaanse kalender ook niet. 
Geen oud- en nieuwjaar voor de sneeuwklok. Op de kalender van 
hoveniers en tuinliefhebber staat voor het sneeuwklokje eind 
januari, begin februari vermeld. Een kalender reageert niet op 
temperatuur, een sneeuwklokje wel. Vele dagen van tien graden 

met `warme` nachten halen diertjes als bijen uit de winterslaap 
en sneeuwklokjes steken hun kopje boven de grond uit. Komt er 
toch nog een echte winter dan overleven ze ook de bijbehorende 
koude temperaturen en een sneeuwlaag. Ze groeien en bloeien 
zonder kalender.
Kijk maar in de tuin of bijvoorbeeld op de Cruquiusweg. Daar 
bloeien zelfs al de narcissen!
Ton van den Brink 

Voorjaarsbode nu al?
Wim Kuijk keurslager
J. van Goyenstr. 24
tel. 528 90 00

 

v.d. Geest keurslager
Raadhuisstraat 94
tel. 528 64 17
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Podium Oude Slot
Kamermuziek

Enrico Pace

De Oude Kerk
Wilhelminaplein, Heemstede
Zaterdag 14 januari 2012  
Aanvang: 20:15 uur  
Toegang: e 21,50 / e 19,50

Liza FerschtmanHeemstede - Als bewoner aan 
de Bronsteevijver geniet ik sinds 
een aantal jaren op iedere nieuw-
jaarsdag weer erg van de traditi-
onele Nieuwjaarsduik van onze 
buren aan de overkant. Dit jaar 
heb ik daarvan foto’s gemaakt.
Het is rond 13.30 uur een he-
le happening met veel mensen 

rondom vuurkorven in de tuin. 
Zeker 12 tot 14 jonge mensen 
weer die dan de traditionele duik.
Dus niet alleen in Zandvoort maar 
ook in Heemstede zijn dappere 
mensen die de kou trotseren. Het 
is ieder jaar weer een fantastisch 
gezicht! Wij genieten ervan.
Elisabeth Grolman van ‘t Net

Heemstede heeft z’n 
eigen Nieuwjaarsduik!

INGEZONDEN

www.heemsteder.nl
INGEZONDEN

Geweldig!
Heemstede - Geniet u ook 
zo van het vuurwerk? Alleen 
is het jammer dat het op straat 
zo’n rommel geeft en bijna 
niemand na afloop direct op-
ruimt. Daarom een compliment 
aan het bestuur van onze ge-
meente, die aan het personeel 
die de veegmachines bedienen 
heeft gevraagd om op 1 janua-
ri te werken. Terwijl we nog een 
beetje nadoezelden hoorden 
we al vroeg in de morgen dat 
er geveegd werd.
Bravo mensen van de gemeen-
tereiniging dat jullie zo vroeg 
zijn opgestaan om de straten 
weer rommelvrij te maken!
Familie Koning, Heemstede

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

Spar de Bruyn, Zwarteweg 42/44, Bennebroek
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te geven 
op ontwikkelingen die spelen bin-
nen de gemeente. Uw ingezonden 
brief dient echter ondertekend te 
zijn met naam en adres, telefoon of 
e-mailadres. De redactie behoudt 
het recht brieven in te korten of 
te weigeren.

let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, foto-, 
en/of tekstmateriaal niet beschik-
baar wordt gesteld aan derden. 
Dus ook niet per e-mail, fotokopie 
of anderszins zonder uitdruk-
kelijke, schriftelijke toestemming 
van de uitgever!

WWW.HEEmsTEDEr.nl

van 1930

    UW krant!        redactie@heemsteder.nl

Deze foto is genomen door 
Gertjan Stamer op zater-
dag 15 oktober 2011. Men 
vervangt hier de dwarsbal-
ken van de bovenleidings-
portalen en de stroom-
draad wordt opnieuw be-
vestigd. Uiteraard reden 
er dat weekend geen trei-
nen. De foto is genomen 
vanaf de Leidsevaart. Deze 
speciale kranen geven een 
wat science fiction-achtig 
beeld van dat noodzake- 
lijke werk. Er zijn nog en-
kele andere bovenleidings-
portalen vervangen, in 
totaal drie. Tot half decem-
ber hebben aan de oost-
berm van spoor 1 nog twee 
bovenleidingsportalen ge-
legen, daarna zijn ze afge-
voerd en elders gebruikt.
Deze foto staat nog niet op 
de website www.station-
had.nl, maar dat zal zo snel 
mogelijk gerealiseerd wor-
den. Wilt u meer informa-
tie? Stuur een e-mail naar 
info@stationhad.nl.

Het spoor van toen

Dronken 
automobilist

Bennebroek - De politie hield 
maandagavond omstreeks 23.15 
uur een 38-jarige Hoofddorper 
aan voor rijden onder invloed. 
De bestuurder bleek ruim twee 
keer de toegestane hoeveel-
heid alcohol gedronken te heb-
ben. Hij kreeg een rijverbod van 
vijf uur. De politie maakt proces-
verbaal op.

Wijnactie voor Nacht-
gedichten Pablo Neruda
Heemstede - De “noche”, de 
Nachtgedichten van de Chileen-
se staatsman en dichter Pablo 
Neruda zijn het nieuwe onder-
werp waarmee Het Heemsteed-
se projectkoor Pablo Neruda zich 
in het voorjaar presenteert. Niet 
alleen aan het Heemsteedse pu-
bliek, het koor zal ook in brede-
re kring optredens verzorgen in 
Amsterdam, Utrecht en Haar-
lem. Neruda voltooide dit werk 
in zijn 55e levensjaar. Uit alles in 
dit werk spreekt een ouder wor-
dende dichter, die in zijn vorm- 
en taalgebruik essenties zoekt 
en een zekere versobering aan-
brengt in zijn ‘expressie’. In dit 
werk verlaat Neruda het zo be-
kende surrealistische idioom, dat 
we bijvoorbeeld kennen uit zijn 
jeugdwerk : ‘Veinte poemas de 
amor y una cancion desespera-
da’. In de gedichten staat Ma-
tilde centraal als zijn geliefde, 
maar ook als zijn kokkin, tuinier-
ster en secretaresse. Hij bezingt 
Matilde, maar ook de vrouw in 
het algemeen, sonnet na son-
net: haar lichaam, haar dagelijk-
se bezigheden, haar lied en haar 
stem. De rode draad in het he-
le boek, maar vooral zo voelbaar 
in de laatste 21 stukken (No-
che) is zijn bij voorbaat verlo-
ren gevecht met de tijd, op le-
ven en dood, met angstgevoe-
lens voor het niet af te wenden 
toekomstige verlies. In dit werk is 
het  vooral de minutieuze obser-

vatie, de doorleefde naar binnen 
gekeerde emoties van een man 
in de herfst van zijn leven, maar 
ook de angst of misschien een 
mengeling van angst en ontroe-
ring rond het besef van het ‘tij-
delijke en aardse’. 
Cees Thissen, de muzikale lei-
der van de Pablo Neruda projec-
ten, heeft de 18 sonnetten ge-
toonzet. Voor hem een bijzon-
dere uitdaging nu hij ook in de 
herfst van zijn leven komt en dit 
zo herkenbaar vindt. Die mo-
menten van het groeiende en 
grote zelfbewustzijn, het scher-
pe gevoel ‘te zien’ waar het alle-
maal om draait, wat van belang 

is, hoe waardevol en mysterieus 
het leven is, maar ook dat alles 
voorbij gaat: de eindigheid van 
het leven wordt in de verte zicht-
baar. Het projectkoor Pablo Ne-
ruda is met een kleine vijftig zan-
gers en zangeressen al in sep-
tember gestart met de repetities. 
Ter (mede) financiering van deze 
productie wordt door de Stich-
ting een speciale Noche wijn op 
de markt gebracht. Een krachti-
ge dieprode wijn met veel passie 
en vuur, een liefdevolle afdronk 
die geheel in lijn met de produc-
tie is. De wijn kost 6,50 per fles 
en 36 euro per doos van 6 fles-
sen en is verkrijgbaar bij “de Ge-
vulde Flesch” op de Binnenweg 
22 in Heemstede. Voor thuisbe-
zorging  volstaat een e-mail naar 
info@neruda.nl (minimale be-
stelling 1 doos) met vermelding 
van de adresgegevens. 
Nadere informatie over de voor-
stellingen, de solisten en de ver-
kooppunten voor de toegangs-
kaarten volgt in de loop van het 
eerste kwartaal. Al repeterend 
groeit ondertussen het enthousi-
asme van de leden van het pro-
jectkoor voor dit bijzondere con-
cert, dat groeit naar een niveau 
dat vele Heemstedenaren ken-
nen van vorige uitvoeringen in 
de afgelopen tien jaar met bij-
voorbeeld de Cante General en 
Dido en Aeneas op het Raad-
huisplein. 
Ton van den Brink 

Mozaïekcursus 
in de Pauwehof
Heemstede - Mozaïeken met 
tegels, servies, glimmers en 
stukjes spiegel. Kom in janua-
ri op de cursus bij de Pauwen-
hof en beplak rondom een spie-
gel, op een vaas, uw huisnum-
mer of schaal.
Er zijn ontwerpen aanwezig en 
de materialen worden meege- 
nomen. Ook leert u knippen 
met de mozaïektang en het toe- 
passen van de tegelsnijmachine. 
De cursus bestaat uit vijf 
lessen en wordt om de week ge-
geven door Annemarie Sybran-
dy. De eerste les is op vrijdag 27 
januari.

Voor informatie: Anky Weitkamp, 
coördinator, 023-5286022 of per 
e-mail: pauwehof@gmail.com.
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Activiteiten Welzijn Bloemendaal
Workshop ‘geef jezelf kleur’
In een verrassende workshop
op 17 januari gaat u herkennen 
wat de kleurkeuze vertelt over 
uw kwaliteiten.
Spelenderwijs krijgt u inzicht 
waarom u bepaalde kleuren
wel en andere juist nooit
draagt. Ontdek zelf hoe u be-
wuster van kleur als communi-
catiemiddel kiest.
Kosten 17,50. Tijd: 10.30-12.00 
uur in Locatie Noord, Bloemen-
daalseweg 125.
Aanmelden 023-5250366 of
023-5845300.

Workshop ‘leef prettig en
gezond’
Deze workshop wordt gegeven 
op donderdag 19 januari. Gezond 
zijn is een belangrijke voorwaar-
de voor een prettig leven. Maar 
voor een gezonde leefstijl kunt u 
zelf kiezen!  Een voorlichtster van 
de Nederlandse Hartstichting 
praat over het thema gezond en 
prettig leven, beantwoordt vra-
gen en geeft tips. De workshop 
wordt gegeven in Locatie Zuid, 
Bennebroekerlaan 5. Tijd: 14.30 
tot 16.00 uur. Aanmelden 023-
5250366 of 023-5845300.

Diner
Woensdag 25 januari is er weer 
een diner in het  Grand Café van 
het Novacollege, Zijlweg 233 in 
Haarlem.
Horecastudenten bereiden met 
zorg een heerlijk driegangendi-
ner. Ontvangst vanaf 17.45 uur; 
het diner wordt rond 18.00 uur 
geserveerd.
Kosten 23 euro (driegangendiner 
inclusief twee drankjes en koffi e/
thee).
Aanmelden onder nummer 
300.010.008 op 023-5250366 of 
023-5845300.

Goede voornemens?
Nodig een vakantiekind uit!
Regio - Er zijn in Europa veel 
kwetsbare kinderen die ervan 
dromen een keer uit hun moei-
lijke thuissituatie te komen. Even 
maar. Voor drie weken in de zo-
mer in een andere omgeving 
zijn. Waar je veilig kunt spelen, 
drie keer per dag gezamenlijk 
kunt eten, niet hoeft te werken, 
maar simpelweg even kind mag 
zijn. Want deze kinderen hebben 
er zelf niet voor gekozen dat ze
drie hoog achter wonen, zonder 
tuin of voetbalveldje in de buurt, 

dat hun vader is weggelopen, 
of hun moeder niet van de fl es
af kan blijven, terwijl er zeven 
monden te voeden zijn. Wat 
doe je dan als oudste van acht?
Dan moet jij toch voor hen zor-
gen?
U heeft de mogelijkheid iets voor 
een kwetsbaar kind te doen. No-
dig een kind uit voor een kleine 
drie weken. Geen luxe uitstap-
jes of dure fratsen maar gewoon 
meedraaien in uw gezin.  Zo’n 
vakantie geeft een kind een an-

dere, vaak positieve kijk op het 
leven en dat pakt niemand ze af. 
U kunt in drie weken heel veel 
betekenen voor een kind. Als 
na het eerste jaar blijkt dat het 
goed klikt binnen uw gezin heeft 
u de mogelijkheid om een speci-
ale band op te bouwen met uw 
gastkind. Het spreekt voor zich 
dat dit heel belangrijk is in hun 
jonge leven.
Heeft u in uw hart en huis rust en 
ruimte is om één van deze kin-
deren een mooie vakantie aan te 

Vogelvoer maken
Regio - Op woensdagmiddag 11 
januari organiseert het Natuurin-
formatiecentrum Schalkwijk een 
middag ‘Vogelvoer maken’ voor 
kinderen van 6 tot 12 jaar. Kinde-
ren kunnen dennenappels vullen 
met vogelvoer of vetbollen ma-
ken en pinda’s rijgen. Het vogel-
voer mogen ze mee naar huis ne-
men om zo de vogels in hun ei-
gen tuin de winter door te hel-
pen. En kinderen gaan met vo-
gelkijkers naar buiten om naar 
vogels te kijken. De activiteit 
vindt plaats in het Natuurinfor-
matiecentrum Schalkwijk op het 
terrein van de volkstuinvereni-

bieden neem dan contact op of 
u wilt informatie: www.europa-

kinderhulp.nl of bel met Gert 
Pool, 023-5272560.

ging ‘Ons Buiten’ aan de Boer-
haavelaan in Schalkwijk, Haar-
lem. Kinderen zijn welkom vanaf 
13.00 uur en het duurt tot 15.00 
uur. Deelname kost 2 euro. Op-
gave en informatie bij Thérèse 
van Groeningen, 06-10105494 of 
023-5450082. Of kijk op www.ivn.
nl/zuidkennemerland. 
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PLUS heeft schoonste 
groenten en fruit

Regio - De groenten en fruit van 
PLUS zijn het schoonst van al-
le supermarkten in Nederland. 
Dat werd op 22 december be-
kend gemaakt door de ‘Weet wat 
je eet’-organisaties Natuur en 
Milieu, Milieudefensie en Food-
watch. 
Uit de residuanalyse komt naar 
voren dat op 57 procent van 
groente- en fruitwaren resten 
van bestrijdingsmiddelen za-
ten. Geen enkel monster over-
schreed de gezondheidsnormen. 
Hiermee is PLUS de schoonste 
supermarkt. Martin Pietersma, 
senior category manager AGF 
van PLUS: “We zijn blij met de-
ze erkenning die het resultaat 
is van de samenwerking tussen 
alle partijen in de keten. Samen 
met onze telers blijven we de 
kwaliteit van onze groenten en 
fruit continue scherp in de ga-
ten houden en deze waar moge-
lijk verder verbeteren.”  
PLUS heeft haar residubeleid 
in 2009 aangescherpt en stelt, 
naast de gestelde wettelijke 
norm, een norm van 70% van de-

ze norm voor haar leveranciers. 
Met deze strengere regel bena-
drukt PLUS het belang van zo 
laag mogelijke residuniveaus 
op haar groenten en fruit. Daar-
naast is PLUS continu in gesprek 
met haar telers om producten 
nog verantwoordelijker te produ-
ceren. Verder heeft PLUS cock-
tail trostomaten in haar assorti-
ment opgenomen met een ‘Weet 
wat je eet’-sticker, een initiatief 
van Natuur en Milieu. Dit pro-
duct is met zekerheid residuvrij 
te noemen. Deze maatregelen 
blijken nu succesvol te zijn. 
Door Milieudefensie is de retail-
er onlangs voor het zesde jaar op 
rij uitgeroepen tot ‘Beste biologi-
sche supermarkt’. Als het gaat 
om Fairtrade producten heeft 
PLUS afgelopen jaar een enor-
me inhaalslag gemaakt. Het Fair-
trade aanbod van PLUS nam toe 
met 80 procent en daarmee ein-
digt PLUS op de tweede plaats 
in de ranking. Eerder dit jaar won 
PLUS de NIMA AWARD2011 in-
de categorie Duurzaam Onder-
nemen.

Wie kent dit plaatje?
Heemstede - Een 
klein koperen/
messing plaat-
je met daarop aan 
de voorzijde het 
wapen van Heem-
stede en het jaar-
tal 1939 en aan 
de achterzijde 
een in gestanst nummer vond 
edelsmid Rosita van Wingerden 
bij haar onlangs overleden va-
der. Het meet 11 bij 33 mm, en 
is voorzien van een oogje. Rosita 
heeft de HVHB, Historische Ver-
eniging Heemstede Bennebroek 
gevraagd om informatie, maar er 
is nog geen duidelijke verklaring 
omtrent de herkomst gevonden. 
Wel staat vast dat de merletten, 
de eendjes uit het gemeentewa-
pen, niet helemaal correct zijn 
weergegeven, maar dat komt 
volgens historicus Hans Krol wel 
vaker voor. Het plaatje is niet ge-
bruikt als kledingreçu in Zwem-
bad Groenendaal. Nog niet on-
derzocht zijn de mogelijkheden 
dat het een kledingreçu Bad-
huis Postlaan, een gemeentelijke 

hondenpenning of iets van een 
gemeentelijk nutsbedrijf is. Nog 
een mogelijkheid: de fi etsenstal-
ling in het wandelbos Groenen-
daal. Marc de Bruin van HVHB 
vond in een oude verordening 
dit artikel: ‘Wielrijders, die zich 
buiten dien rijweg, de verharde 
weg loopende van den Heeren-
weg naar den Glipperweg, in het 
wandelbosch wenschen op te 
houden, behooren hun rijwielen 
in bewaring te geven in de daar-
voor bestemde bergplaatsen te-
gen genummerd ontvangbewijs. 
De rijwielen worden tegen be-
taling van vijf cent per stuk op 
den dag der in bewaarstelling 
aan den houder van het ont-
vangbewijs teruggegeven, zon-
der dat de gemeente zich aan-
sprakelijk stelt voor schade aan 
of het verloren raken van de in 
bewaring gegeven rijwielen.’ 
Heeft u informatie over dit bij-
zondere plaatje, mail dan even 
naar p.vanwingerden@quicknet.
nl of bel met 023-5293900 of 06-
46352564.
Ton van den Brink

Tijd voor 
tulpen

Regio - Vanaf januari is het 
weer tulpentijd. Het seizoen 
van deze energieke bloe-
men barst los en tulpen zijn 
in haast alle kleuren en vor-
men verkrijgbaar. Als geen 
andere bloem spreekt de tulp 
van ‘carpe diem’ oftewel pluk 
de dag! Knalroze, dieppaars, 
vuurrood of fl uoriserend 
geel… tulpen stemmen vrolijk 
en geven energie. 
De van oorsprong Turkse tulp 
is in de loop der tijden een 
kleurrijk Hollands symbool ge-
worden. Er zijn meer dan drie-
duizend soorten (cultivars) in 
haast oneindig veel verschil-
lende kleuren. Behalve een 
rijk kleurenpalet is de tulp ook 
verkrijgbaar in veel soorten 
zoals de bekende Hollandse 
tulp, de eigenzinnige parkiet-
tulp of de imposante dubbel-
bloemige tulp. Mix kleuren en 
soorten naar eigen smaak en 
creëer een spectaculair lente-
feestje. 
Een bijzondere eigenschap 
van de tulp is dat de bloem 
doorgroeit in de vaas. Het 
voorjaarsboeket is in bewe-
ging en oogt daarom nooit 
statisch of stijfjes. Integen-
deel: er gaat veel positieve 
energie vanuit. Uit diverse on-
derzoeken is bovendien naar 
voren gekomen dat tulpen de 
meest vrolijke uitstraling heb-
ben in ‘bloemenland’.
Tulpentips: gebruik koud wa-
ter en voeg voeding toe. Er is 
ook speciale tulpenvoeding te 
koop. Snij de stelen schuin af 
en zet ze in een schone vaas. 
In de dagen erna alleen op-
letten of er genoeg water in 
de vaas blijft. Bijvullen met 
schoon water is voldoende. 
Tulpen houden van een ‘koele’ 
omgeving. Zet daarom tulpen 
bij voorkeur niet op een zon-
nige plek of vlakbij de verwar-
ming. Zet tulpen in een ruime 
vaas. Bloemen en stelen hou-
den ervan om wat ruimte te 
hebben.
Van januari tot en met april is 
het tulpentijd. Voor meer in-
formatie en inspiratie: www.
mooiwatbloemendoen.nl.

Nieuwjaarswerkdag op 
landgoed Koningshof
Regio - Natuurliefhebbers die 
het leuk vinden om hun han-
den uit de mouwen te steken 
kunnen hun hart ophalen. Het 
IVN Zuid-Kennemerland orga-
niseert in samenwerking met 
Natuurmonumenten op zater-
dag 7 januari een Nieuwjaars-
werkdag op landgoed Konings-
hof in Overveen. Deelnemers 
aan deze werkdag gaan op en 
rond de Appelberg dennenbo-
men verwijderen uit de bijzon-
dere duinschraal-graslanden. 
Op Koningshof lopen een aan-
tal Schotse hooglanders en Ko-
nikspaarden. Deze dieren doen 
uitstekend graaswerk en daar-
naast houdt een kleinere grazer, 
het konijn, het plantendek verder 
bij. De op deze manier ontstane 

open plekken zijn van groot be-
lang voor vele, voor het duin ka-
rakteristieke, planten en dieren. 
Om de natuurwaarde van Ko-
ningshof verder te vergroten hel-
pen vrijwilligers mee met dit on-
derhoudswerk. Verzamelen voor 
deze Nieuwjaarswerkdag op za-
terdag 7 januari om half tien op 
de parkeerplaats van landgoed 
Koningshof, Duinlustweg 26 in 
Overveen. De werkdag duurt tot 
half vier. Zorg zelf voor werkkle-
ding, laarzen en neem je eigen 
koffi e/thee mee. Het IVN zorgt 
voor gereedschap, begeleiding 
én lekkere vlaai bij de koffi e!      
   Informatie en aanmelden: Marc 
van Schie, 023-5351239 of kijk 
op www.ivn.nl/zuidkennemer-
land.

Jonge acteurs gezocht
Regio - Voor de vijftiende keer 
organiseert Toneelschuur Pro-
ducties Starring #. Onder bege-
leiding van de jonge theaterma-
ker Nicole Vervloed maken jon-
geren van 15 tot en met 21 jaar 
een voorstelling in de grote zaal 
van de Toneelschuur. Droom jij 
er ook van om op de planken te 
staan? Ben jij gemaakt voor de 

spotlights? Geef je dan nu op 
voor Starring #15: Een Amazo-
ne. Kijk voor meer informatie op 
www.toneelschuur.nl. Aanmel-
dingen en vragen bij Heleen van 
Ham: heleen@toneelschuur.nl 
of via 023-517 39 00. Inschrijven 
kan tot en met vrijdag 13 janua-
ri. De audities vinden plaats op 
zondag 22 januari. 

Nieuw kindertheater 
vanaf april in Haarlem
Regio - In april opent het kin-
dertheater De Toverknol een 
vestiging in de Spiegelstraat in 
Haarlem. In haar Amsterdam-
se vestiging geeft dit kinder-
theater, met professionele actri-
ces, al enkele jaren theatervoor-
stellingen, dans-, muziek -en to-
neelcursussen voor kinderen van 

1 tot en met  9 jaar. Ook is het 
mogelijk om er een verjaardags-
feestje te vieren.
In kindertheater De Tover-
knol kunnen ouders met hun 
kind(eren) elke woensdag, zater-
dag en zondag om 10.30, 12.00 
en 14.00 uur theatervoorstellin-
gen bijwonen. De voorstellingen 
zijn geschikt voor de leeftijdsca-
tegorieën 1 tot en met 4 jaar en 
5 tot en met 9 jaar. Elke maand is 
er een nieuwe voorstelling over 
bijvoorbeeld superhelden, prin-
ses met de dikke bips, de eigen-
wijze roodkapje, zoemende bijen 
en meer. Dus elke maand kun-
nen ouders met hun kind(eren) 
naar een nieuwe voorstelling!
Er is GRATIS koffi e, thee, limona-
de en koekjes voor bezoekers. In 
het theater staan rekken vol met 
verkleedkleding zodat kinderen 
de voorstelling kunnen bijwo-
nen als prinses, danseres, piraat, 
cowboy of superheld!
Meer informatie over theater-
voorstellingen, cursussen van 
het kindertheater De Toverknol? 
Kijk op www.detoverknol.nl of 
informeer telefonisch bij Filiz
Kulan via 06-23851032.
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An Luthart: ‘Kunstfl at is 
betoverend episch centrum’
Heemstede - An Luthart is al 20 
jaar een van de meest veelzijdi-
ge kunstenaressen die Heemste-
de rijk is. Haar atelier, de ‘Kunst-
fl at’ noemt zij een episch cen-
trum. ‘’Inspiratie en creativiteit 
houden mij altijd bezig en staan-
de en deze deel ik graag met an-
deren’’, vertelt ze trots.

Als je de kunstfl at binnentreedt, 
kijk je direct tegen prachtige 
muurschilderingen van het oude 
Egypte aan. Maar daar blijft het 
niet bij. Hier, op deze plek, draait 
daadwerkelijk alles om kunst. 
De warmte, de rust en mystie-
ke sfeer voel en proef je direct. 
Een plek waar iedereen zich snel 
zou thuisvoelen: een plek tot in-
spiratie.
“Mijn atelier ´de Kunstfl at´ moet 
innerlijke rust uitstralen en het 
episch centrum van creativiteit 
zijn”, legt An uit. Haar schilde-
rijen van landschappen die het 
atelier sieren, onderstrepen deze 
uitspraak. Deze indrukwekken-
de schilderijen zijn knappe com-
posities van kleuren, licht, rust, 
mystiek en realisme. Haar werk 
is ondermeer te bewonderen en 
te koop bij Galerie Année op de 
Gedempte Oude Gracht in Haar-
lem, waar ze ook half maart zal 

exposeren en Galerie Sous-Terre 
in Aalsmeer (expositie vanaf eind 
maart). Maar ook op haar web-
site www.anluthart.nl  kan men 
een impressie van haar werk 
zien. In de leeszaal van de Bi-
bliotheek Heemstede hangt een 
portret van de overleden Heem-
steedse dichter Johan Brouwer, 
die tevens van haar hand is.

Teken- en schilderlessen
An Luthart deelt graag haar pas-
sie voor kunst en geeft daarom 
ook teken- en schilderlessen. 
Deze gaan vanaf 9 januari van 
start en een cursus bestaat uit 
16 lessen van 2,5 uur. Ook een-
malige cursussen voor bedrijven, 
vrijgezellen- of andere feest-
jes zijn te bespreken. De les-
sen worden in dagdelen gege-
ven (‘s ochtends van 09.30-12.00 
uur en ‘s avonds van 19.30-22.00 
uur) op maandag, dinsdag en 
woensdag. De groepen bestaan 
uit maximaal 6 mensen. De deel-
nemers kunnen een professio-
nele en persoonlijke begeleiding 
verwachten binnen een gezellige 
sfeer om echt iets te leren op het 
gebied van kunst maken.
En mocht men onverhoopt een 
van deze lessen missen, dan be-
staat altijd de mogelijkheid om 

deze op een ander dagdeel in te 
halen. 
“Je leert bij mij de kunst van het 
leren kijken, het zien en naar 
vormen leren kijken”, legt An uit. 
“Mensen worden hierdoor aan-
gespoord en geïnspireerd: ze 
gaan buiten de kaders en crea-
tief denken. Ik leer mijn deelne-
mers te tekenen en te schilderen 
met allerlei materialen, met alles 
kan men immers een kunstwerk 
creëren. Daarnaast breng ik ze 
de technieken van perspectief, 
kleur- en stofuitdrukking bij. Het 
is bijvoorbeeld belangrijk om bij 
het schilderen op het doek een 
‘huid’ te creëren. Door het juis-
te gebruik van verfmaterialen en 
technieken kun je het schilderij 
levend houden. Maar het accent 
van mijn lessen ligt voornamelijk 
op professionaliteit, persoonlijke 
begeleiding, rust en stimulans: 
kwaliteit die ook daadwerkelijk 
tot zijn recht komt, binnen een 
intieme en inspirerende sfeer.”
Wilt u meer informatie over An 
Luthart en de teken- en schilder-
lessen in de Kunstfl at, dan kan 
dit via de website www.anluthart.
nl, via de e-mail an.luthart@
quicknet.nl of telefonisch op 
023-5280655.
Bart Jonker

Cabaret van Pieter Derks in De Luifel
Heemstede - Pieter Derks’ laat-
ste voorstelling werd met lof ont-
haald. Het Parool noemde hem 
een enorm talent en de Volks-
krant typeerde Pieter als een
bijzondere cabaretier waar-
bij je wel een tijdje in de buurt 
wilt blijven hangen. Maar toch 
valt het artiestendom hem niet 
mee. Nog steeds geen doorleef-
de kop, nog steeds geen rauwe 

stem, een vrouw die maar niet 
bij hem weg wil gaan, en dan 
ook nog dat charmante voorko-
men, die fi jnzinnige grappen en 
dat muzikale talent. Eigenlijk is 
het een wonder dat hij er tóch 
een leuke voorstelling van heeft 
kunnen maken. Zo zie je maar: 
ook keurige jongens kunnen
rake vragen stellen. Het belooft 
in zijn derde programma actu-

eler, scherper en grappiger te 
worden dan u toch al van hem 
gewend was. Maar dat komt 
misschien vooral omdat Pieter 
zelf dit tekstje schreef: ‘Komt u 
kijken? Mooi. Het werd ook wel 
eens tijd’.
Zaterdag  21 januari is de voor-
stelling te zien in Theater de Lui-
fel,  Herenweg 96 in Heemstede. 
Aanvang: 20.15 uur.

Pieter neemt tijdens zijn tour-
nee wekelijks een column op, 
bij voorkeur met lokaal nieuws. 
Bezoekers mogen hem dan ook 
mailen op column@pieterderks.
nl om hun inbreng door tegeven. 
De columns zijn te zien op zijn 
website: www.pieterderks.nl.
Kaartverkoop van maandag tot 
en met vrijdag van 9.00 tot 16.00 
uur en 45 minuten voor aanvang. 
Telefonisch reserveren via 023-
5483838. 
Meer informatie:
www.theaterdeluifel.nl. Fo
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Nieuwjaarsconcert HKK: 
Ensemble Mihai Scarlat
Heemstede - De Heemsteed-
se Kunst Kring viert in 2012 haar 
60-jarige lustrum. Het lustrum-
jaar begint op 8 januari met een 
nieuwjaarsconcert van Ensemble 
Mihai Scarlat. 
Ensemble Mihai Scarlat brengt 
Balkanmuziek ten gehore. Laat 
u meeslepen door de weemoe-
dige Doina’s, dans op de vrolijke 
Sirba’s en Hora’s en laat u ver-
rassen door de onregelmatige 
maatsoorten van de Geampara. 
De meeslepende, ontroerende 
en vaak virtuoze liederen, staan 
telkens weer garant voor een 
enthousiaste reactie van het pu-
bliek. Het ensemble bestaat uit 
professionele instrumentalisten, 
die op geheel eigen wijze deze 
muziek uitvoeren. Er zijn meer-
dere traditionele (Roemeense) 
instrumenten vertegenwoordigd 
zoals: Panfl uit (Nai), Taragot, 
cimbaal en Trompetviool (vioara 
cu goarna). Alle stukken worden 
gearrangeerd door Mihai Scarlat 
(zie foto), artistiek leider en diri-
gent van het ensemble.
De nieuwe voorzitter Monique 
Klompé opent het concert. Mo-
nique Klompé is interimmana-

ger en was eerder  interim direc-
teur Casca en lid van de Kunst-
commissie van De Nederland-
sche Bank. Van kunst en cultuur 
houdt zij in vele vormen: (jazz) 
muziek, cabaret en ballet. Zij 
zingt in Coro Cantoro. 
Naast leden die gratis toegang 
hebben zijn ook niet leden wel-
kom. De entreeprijs is 10 eu-
ro. Als u ter plekke besluit lid te 
worden van HKK ontvangt u dit 
als korting op het eerste jaar lid-
maatschap.  
Het concert begint om 14.00 
uur in De Oude Kerk, Wilhel-
minaplein Heemstede. De deu-
ren van de kerk gaan open om 
13.30 uur. Na afl oop om 15.00 
uur biedt het bestuur een nieuw-
jaarsreceptie aan in de Pauwe-
hof.

Inloopavond bij 
mahjong-vereniging

Heemstede - Zin in een uitda-
gend spel met ontelbare moge-
lijkheden? Verdiept u zich dan 
eens in mahjong, ‘het spel der 
1000 wonderen’. Mahjongclub 
‘Bamboe Acht’ nodigt u uit om 
dinsdag 10 januari eens kennis 
te maken met dit intrigerende 
gezelschapsspel tijdens een in-
loopavond in de Princehof op de 
Glipperweg 57-59 in Heemstede.
Mahjong is een oud Chinees 
spel, dat in viertallen wordt ge-
speeld met 144 stenen. Elk van 
de spelers probeert zo snel mo-
gelijk een winnende combinatie 
- ‘mahjong’ - te maken, met 14 
stenen.
In Nederland zijn ongeveer twin-
tig mahjongverenigingen. Eén 
van die verenigingen heeft zijn 
thuishaven in deze buurt: Bam-
boe Acht. Op dinsdagavond 
wordt gespeeld in De Princehof. 
Met ongeveer veertig personen 

spelen ze het mahjongspel vol-
gens de Chinese Mahjong Re-
gels (MCR) en de vereniging wil 
graag groeien. Mahjong is bij u 
misschien bekend als computer-
spel, maar alleen de naam en de 
stenen komen overeen.
Op de 25 Bamboe Acht-avonden 
spelen de leden met en tegen el-
kaar. En hoewel het een span-
nend, individueel spel is - met 
strategie, berekening én geluk 
- wordt de gezelligheid hoog in 
het vaandel gehouden.
Geïnteresseerd? Kijk dan op on-
ze website www.bamboeacht.
nl of bel 023-5845271. Als u al 
mahjongspeler bent, dan kunt u 
natuurlijk direct meespelen. Voor 
wie het spel wil leren, worden er 
cursussen gegeven. Op de site 
vindt u alle informatie.
Iedereen is dinsdag 10 januari 
vanaf 19.30 uur welkom tijdens 
deze inloopmahjongavond.



Yoga-cursussen
Heemstede - Bij Casca star-
ten in januari verschillende 
Yoga-cursussen. 
Kundalini Yoga, een inspire-
rende ervaring! Deze meest 
volledige vorm van yoga is een 
combinatie van yoga, medita-
tie en het zingen van mantra’s. 
Het houdt u fysiek in vorm en 
maakt u soepel en sterk. 
Hormoon Yoga is een onder-
deel van Kundalini Yoga en 
helpt vrouwen al eeuwenlang 
bij vruchtbaarheidsproblemen, 
menstruatiekrampen of kwaal-
tjes in de overgang. De adem-
halingstechnieken brengen 
het vuur terug in uw buik. U 
voelt zich energierijker, jonger 
en het werkt libidoverhogend. 
Alle cursussen Kundalini Yo-
ga worden gegeven door 
docente Alena Zastrow bij 
Casca in de Luifel, Herenweg 
96, Heemstede.
Bij de cursus ‘Hatha Yoga – 
alle niveaus’ doen deelne-
mers eenvoudige oefeningen 
op het ritme van de adem. Er 
is veel aandacht voor het le-
ren ontspannen. U leert meer 
bewust aanwezig te zijn, uw 
lichaam te ervaren en (op 
ieder moment) te kunnen ont-
spannen. Hatha Yoga wordt 
gegeven door Tootje Klinken-
berg in activiteitencentrum de 
Molenwerf, Molenwerfslaan 
11, Heemstede. 
Informatie opvragen en aan-
melden kan van maandag tot 
en met vrijdag van 9.00 tot 
12.00 uur op 023-5483828 
kies 1 of via: www.casca.nl.
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Afleggen is een woord waar 
veel mensen enge beelden 
bij krijgen. Wat is afleggen ei-
genlijk? Het is een oud woord 
wat inhield dat de overledene 
van bed genomen werd, ge-
wassen, gekleed en daarna 
op bed of stro gelegd werd. 
Meestel werd dit door de bu-
ren gedaan. Zo gebeurt het 
niet meer.
Nu schakelt u de uitvaarton-
dernemer in.

De verzorging van het
lichaam
Zeker als iemand thuis is 
overleden kan het heel van-
zelfsprekend voelen als u zelf 
verzorgt of hierbij helpt.
Maar in de praktijk krijgen  
wij op de vraag of een fami-
lielid wil helpen met de ver-
zorging vaak een angstige 
reactie. Die reactie kan voort-
komen uit onwetendheid. Zo 
komt het voor dat een fami-
lielid bang is voor een stijf 
en koud lichaam, voor botten 
die dan misschien gebroken 
zullen worden. Gelukkig ziet 
de praktijk er anders uit: de 
eerste 36 uur na het overlij-
den koelt het lichaam af en 
verstijven de spieren lang-
zaam. Door rustig te buigen 
wordende spieren van de 
ledematen weer soepel en 
kan de overledene worden 
aangekleed. Bovendien ver-
dwijnt de zogenaamde lijk-
stijfheid vanzelf na die 36 uur. 
In plaats van te helpen bij het 
aankleden kunt u er ook voor 
kiezen alleen de sieraden bij 
moeder om te doen en haar 

op te maken. De ervaring 
leert dat het troost biedt; lou-
ter het erbij aanwezig zijn kan 
dit effect ook al hebben.

Kleding
Vroeger droegen mannen 
en vrouwen vrijwel altijd een 
pyjama. Heel vroeger was dit 
het doodshemd, dat bij de 
uitzet hoorde en gewoon in 
de linnenkast lag. Nu kiest de 
familie meestal kleding waar 
de overledene zich prettig in 
voelde. Voor de één is dit een 
mantelpakje, voor de ander 
een spijkerbroek. Soms is 
juist die blouse die nog even 
gestreken moet worden, heel 
gewenst. Een enkele keer 
heeft degene die is overle-
den aangegeven dat hij/zij 
het liefst een pyjama aan wil.  
Sieraden kunnen omgedaan 
worden of om blijven.  Vóór 
het sluiten van de kist kun-
nen deze,  indien gewenst, 
weer afgenomen worden of 
ze gaan mee met de overle-
dene.

De laatste verzorging van een 
overledene is niet bij voorbaat 
iets van de uitvaartonderne-
mer. U kunt hier bij helpen op 
een manier die bij u past.

Mogelijkheden rond het 
laatste afscheid

De laatste verzorging

Marry Brokking van
Brokking & Bokslag 
Uitvaartbegeleiding 
in Haarlem
Tel. 023-5310 238

De Gouden eeuw viert 
feest in het Trefpuntcafé
Bennebroek - Vrijdag 6 janua-
ri opent het Trefpuntcafé in Ben-
nebroek het nieuwe jaar met het 
feestelijk onderwerp: De Gouden 
eeuw viert Feest. Dat is de titel 
van de tentoonstelling die op dit 
moment in het Frans Hals Muse-
um te zien is. In het Trefpuntcafé 
is Betty van Heurn de gastspre-
ker. Zij is aan het museum ver-
bonden en verstaat de kunst van 
het kijken  Die zal zij delen met 

het publiek in het Trefpuntcafé 
en zij zal zich dit keer richten op 
de tentoonstelling die in het mu-
seum loopt.
Het Trefpuntcafé bevindt zich 
aan het Akonietenplein 1. Ie-
dereen is daar op 6 januari van-
af 20.00 uur welkom en om 20.30 
is de microfoon voor Betty van 
Heurn. De toegang is gratis; voor 
consumpties wordt een bijdrage 
gevraagd.

Diapresentatie over reis 
naar het verre Patagonië
Bennebroek - De heer P. Ro-
senhart geeft dinsdag 10 janua-
ri voor de Culturele Kring Benne-
broek een diapresentatie van zijn 
reis naar het verre Patagonië.
Het westelijk deel van Patago-
nië bestaat uit de Andes met 
enorme gletsjers, schitterende 
fjorden, imposante bergen en 
prachtige wolkenluchten. Harde 
wind en veel regen maken hier 
de dienst uit. Het oostelijk deel 
is veel vlakker. Er valt bijna geen 
regen zodat er alleen wat la-
ge struiken groeien. Daartussen 
grazen onnoemelijke aantallen 
schapen en koeien.
De reis begint in Buenos Ai-
res, waar een dagje rond geke-
ken wordt. Daarna wordt ver-
trokken naar het Zuiden om op 
het Schiereiland Valdez te  kijken 
naar de pinguïns, de zeeolifan-
ten en vooral de walvissen.

Daarna een bezoek aan Ushuaia, 
de meest zuidelijke stad op aar-
de, waarna een korte trektocht 
door het prachtige Vuurland 
wordt belicht. Wat noordelijker 
worden twee bijzonder mooie 
natuurparken bezocht: de Torres 
del Paine en Los Glaciaros met 
ongenaakbare granietrotsen die 
loodrecht oprijzen. Tot slot mid-
den-Chili, waar in het subtropi-
sche bos rond de vulkaan Osor-
no rond getrokken wordt.
De presentatie  is op dinsdag  
10 januari, aanvang 20.00 uur 
in ‘t Trefpunt, Akonietenlaan 1 
in Bennebroek. De zaal is vanaf 
19.30 uur open.
Geen lid van de Culturele Kring 
Bennebroek? Ook dan bent u 
van harte welkom. De Kring 
vraagt dan een kleine vergoe-
ding van 5,00 euro, bezitters van 
een pas 65+ betalen 4 euro.

Lezing Jaap Scholten 
over ‘Kameraad Baron’
Heemstede - Vrijdag 20 janu-
ari brengt Jaap Scholten een 
bezoek aan boekhandel Blok-
ker aan de Binnenweg 138. Hier 
geeft hij een lezing over zijn boek 
‘Kameraad Baron’. Jaap Scholten 
won met Kameraad Baron de Li-
bris Geschiedenis Prijs 2011 voor 
het beste historische boek van 
het afgelopen jaar. De jury sprak 
over  ‘een heel bijzonder, harts-
tochtelijk en belangrijk werk’.
In de nacht van 2 op 3 maart 
1949 werd de gehele Trans- 
sylvaanse aristocratie van zijn 
bed gelicht en in vrachtauto’s 
geladen. Van de ene op de an-
dere dag was het in het deels 

Hongaarse, deels Roemeense 
gebied verboden om van adel te 
zijn. 
Jaap Scholten woont al jaren 
in Hongarije en raakte geboeid 
door de poging deze bevolkings-
groep uit te wissen. Hij bereis-
de grote delen van Hongarije en 
Roemenië en sprak met leden 
van deze eens zo aanzienlijke 
Transsylvaanse aristocratie die 
de verschrikkingen van het com-
munisme overleefden. Met hen 
bezocht hij de kelders en de zol-
ders waar ze tijdens het commu-
nisme noodgedwongen woon-
den en de dwangarbeiderskam-
pen waar ze stenen vergruisden.

Lezing over tuinreis naar Japan
Regio - Dinsdag 10 januari om 
20.00 uur organiseert Groei & 
Bloei de lezing ‘Groene reiserva-
ringen in Japan’ door Bert Ver-
meijden.
Hij laat beelden zien, gemaakt 
tijdens een tuinreis naar Japan. 
Reisdoelen waren onder meer 
herfsttuinen in Osaka, Kanasa-
wa en Kyoto. Kenmerkend zijn 
de schitterende herfstkleuren 
van de Japanse esdoorns, die 
zowel in de vrije natuur als in de 
tuinen prominent aanwezig zijn. 
De tuinen rondom het Gouden 

en Zilveren paviljoen, de kasteel-
tuin van Hikone, de landschaps-
tuin Kenrokuen en de tempel- 
tuinen van Ryoan-Ji en San-
zen–In vormen een onuitputtelij-
ke bron van inspiratie voor zowel 
de inwoners van Japan als voor 
internationale bezoekers. Er 
wordt niet meer dan een tipje 
van de Japanse sluier opgelicht, 
want als u alle tuinen van Kyoto 
zou willen bezoeken, dan heeft 
u hier minstens een jaar voor 
nodig…. Schrik niet, de voertaal 
tijdens de lezing is Nederlands. 
U krijgt niet alleen beelden te 
zien van de tuinen, maar ook 
van andere cultuuruitingen en 
van het gewone leven. Dit alles 
voorzien van de nodige anek- 
dotes.
Locatie: De Blinkert (zaal: De 
Duinpan), Rockaertshof 66 
Haarlem. Entree : gratis. Na af-
loop van de lezing is er gelegen-
heid tot napraten met een drank-
je, u aangeboden door Groei & 
Bloei Zuid-Kennemerland.

Jaap Scholten debuteerde met 
Bavianehaar & Chipolatapud-
ding en publiceerde daarna 
de roman Tachtig, die juichend 
werd ontvangen door pers en 
publiek. In 2000 verscheen 
Morgenster, in 2008 gevolgd 
door de ontroerende roman De 
wet van Spengler. Scholten leeft 
sinds enige jaren met zijn gezin 
in Hongarije en schreef over zijn 
belevenissen daar de bundel 
Heer en meester. Jaap Schol-
ten woonde lange tijd in Bloe-
mendaal.
Aanvang 20.00 uur. Toegang 5 
euro. Reserveren gewenst. Voor 
meer informatie kunt u con-
tact opnemen met Arno Koek 
en/of Willeke van der Meer: 
023-5282472 of info@boekhan-
delblokker.nl.
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Petrakerk
Heemstede - Op zondag 8 
januari is er een viering in de 
Petrakerk. De dienst begint 
om 10.00 uur en staat onder 
leiding van ds. C.D. Affourtit 
uit Badhoevedorp. Het Hei-
lig Avondmaal wordt gevierd. 
Er is kinderopvang voor de 
kleinsten en Bijbelklas voor 
de kinderen van de basis-
school.

PKN 
Bennebroek

Bennebroek - Bij de Her-
vormde Gemeente Benne-
broek aan de Binnenweg 67 
is ds. W.M. Schinkelshoek 
zondag 8 januari om 10.00 
uur de voorganger.

Dienst in
Het Trefpunt

Bennebroek - Bij de protes-
tante gemeente Het Trefpunt, 
Akonietenplein 1, is ds. Jo-
lien Nak zondag 8 januari om 
10.00 uur de voorganger. Het 
is een Apage-viering, Apage 
staat voor liefde-maaltijd.

Verdachte woningoverval 
Bennebroek aangehouden
Bennebroek - Het Overval-
lenteam van politie Kennemer-
land heeft eind vorige week een 
23-jarige Haarlemmer aange-
houden, op verdenking van be-
trokkenheid bij de gewapende 
woningoverval in Bennebroek, 
die op dinsdagochtend 20 sep-
tember plaatsvond aan de Wil-
linklaan.
Tijdens deze overval werd een in-
woner van Bennebroek in zijn ei-
gen huis overvallen en bedreigd 
met een vuurwapen. De daders 
wilden geld en omdat dit niet in 
huis was, zijn de daders er met 
onder andere de auto van de be-
woners en hun bankpassen van-
door gegaan. De auto werd die-
zelfde dag door de politie terug-

gevonden in Zwaanshoek. Met 
de gestolen bankpassen van de 
bewoners is door de verdach-
ten gepind. Dit werd vastge-
legd door de bewakingscamera 
van de bewuste bank: de beel-
den hiervan werdenonder ande-
re in het tv-programma Opspo-
ring Verzocht getoond, evenals 
een reconstructie van de overval 
en een compositietekening van 
een van de daders.
Het Overvallenteam kreeg na on-
derzoek zicht op de verblijfplaats 
van een van de verdachten van 
de Bennebroekse woningover-
val en kon hem in Amsterdam 
aanhouden. Het Overvallenteam 
zet het onderzoek voort en sluit 
meerdere aanhoudingen niet uit.

Dichtstorten

Nieuwjaar
 Het los laten van
wat is geweest
dankbaar laten

versterven,
schept ruimte
om te kunnen

dansen
tussen vreugde

en verdriet.

Nieuwjaar 1-1-2012
Niet meer omkijken

maar gaan
durven vallen in
het niet iets zijn

vertrouwen op dat
wat liefde is,

maakt de keuze
zichtbaar van
mens worden
waarvoor we
bedoeld zijn
leven vanuit

een zijn 
met jezelf.

Ada Lodder

Dichtstorten is een open 
podium voor dichttalent. 
Wilt u ook een eigen gedicht 
in de Heemsteder publi- 
ceren, dan kunt u dit e-
mailen naar dichtstorten@
yahoo.com. Per post kan 
ook: de Heemsteder, Cam-
plaan 35, 2103 GV Heem-
stede. Inzendingen van 
foto´s kunnen niet worden 
geplaatst.

Tafeltennisfeest H.B.C. 
weer een succes!
Heemstede – Vorige week vond 
alweer de 26e editie van het Kin-
dertafeltennisfeest plaats bij ta-
feltennisvereniging H.B.C. Bijna 
200 kinderen van basisscholen 
uit Heemstede en omstreken de-
den mee aan dit 3-daagse sport-
evenement op 27, 28 en 29 de-
cember. Op de eerste dag kwa-
men alle meisjes uit groep 4 tot 
en met 8 in actie, op de tweede 
dag alle jongens uit groep 4, 5 
en 6 en de laatste dag deden al-
le jongens uit groep 7 en 8 mee.

Bij de meisjes kwamen op de 
eerste dag de volgende winnaars 
uit de bus: Kenza Echtaibi (Ica-
rus, groep 4), Evgeniya Langedijk 
(Prinses Beatrixschool, groep 5), 
Daisy van der Goes (De Evenaar, 
groep 6), Nikita Rogaar (Nico-
laas Beetsschool, groep 7) en 
Esmée Brand (Prinses Beatrix-
school, groep 8). De grote finale 
ging tussen de kampioenen van 
groep 7 en 8: Nikita en Esmée. 
Uiteindelijk trok Esmée aan het 
langste eind en zij mag zich dus 
een jaar lang basisschoolkampi-
oene tafeltennis noemen!
Na zeer spannende wedstrijden 
werden op de tweede dag Cas-
per van der Veen (groep 4), Rijk 
Marttin (groep 5) en Rijnier van 
Bruggen (groep 6) de winnaars. 
Zij waren allen afkomstig van de 
Nicolaas Beetsschool.

Tijdens de laatste dag kwa-
men de jongens uit groep 7 en 
8 in actie. Zij speelden alleen 
een groot toernooi. Hoe verder 
de dag vorderde, hoe zenuw-
slopender de wedstrijden wer-
den. Dit kwam met name door-
dat de deelnemers die in de 
finales kwamen allemaal al lid 
zijn van H.B.C. Na hele mooie 
wedstrijden mochten Jean Ro-
bert Leliveld (Prinses Beatrix-
school, groep 7) en Jelle van 
den Brink (Prinses Beatrixschool, 
groep 8) zich de winnaars noe-
men. De grote finale om de wis-
selbeker ging tussen deze twee 
spelers. Jelle, die vorig jaar ook 
al de wisselbeker wist te be-
machtigen, kon de spanning het 
beste weerstaan en won deze 
wedstrijd. 

De gewonnen wisselbekers van 
Esmée en Jelle zullen persoon-
lijk door de toernooileiding uit-
gereikt worden in de klas op 
school. Tevens hebben alle deel-
nemers een strippenkaart mee 
naar huis gekregen die het mo-
gelijk maakt om vier keer gra-
tis te komen trainen bij de ver-
eniging. Volgend jaar zal er ze-
ker weer een Kindertafeltennis-
feest plaatsvinden in de kerst-
vakantie bij H.B.C.! Foto’s van 
deze editie zijn te bekijken op: 
www.hbctafeltennis.nl. 

Zware 
mishandeling

Heemstede - De politie hield 
vorige week dinsdagmiddag een 
30-jarige Heemstedenaar aan 
voor zware mishandeling. De 
agenten kregen even na 15.00 
uur een melding dat er een hoop 
tumult zou zijn op de Zandvoor-
ter Allee. Een man zou daar drie 
mensen, waaronder twee aanne-
mers, rake klappen hebben ver-
kocht. De reden waarom wordt 
nog onderzocht. Één van de aan-
nemers, een 24-jarige man, liep 
inwendig letsel op. Van de ande-
re twee is het letsel niet bekend. 
De drie slachtoffers hebben aan-
gifte gedaan. De agenten heb-
ben de verdachte direct aange-
houden op de Zandvoorter Allee. 
De man is ingesloten. De politie 
onderzoekt de zaak.

Start 
Afslankgroep
Heemstede - Welzijnscoach 
Annemarie Dohmen van 
Welzijnspraktijk Heemste-
de start medio januari met 
een afslankgroep in de Lui-
fel. Geïnteresseerden kun-
nen zich melden via info@
welzijnspraktijkheemstede.nl 
of bellen naar 06-42412085 
of 023-5749451.

Naar aanleiding van het 
aantal aanmeldingen wordt 
gecommuniceerd welke dag 
en datum er wordt gestart.
De bijeenkomsten bestaan 
uit presentaties, ieder krijgt 
een klapper voor het bijhou-
den van nieuwsbrieven/in-
formatie en er wordt weke-
lijks gemeten.

Het duurt 12 weken, gemid-
deld 1,5 uur per keer en kost 
65 euro.
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Lenny Kuhr in De Luifel
Heemstede - Lenny Kuhr won 
in 1969 het Eurovisiesongfesti-
val met het nummer De Trouba-
dour. Na de daaropvolgende hits 
als Visite en Maar ja ontwikkelde 
de Nuenense een veelzijdig re-
pertoire. Zo zong ze liederen van 
Frans Schubert en fadoliederen 
met Nederlandse teksten. 
Begin 2011 maakte Kuhr een wel 
heel opvallende rentrée in de na-
tionale spotlights: ze was de eer-
ste gast in het tv-programma ‘Ali 
B. op volle toeren’. Het resultaat: 
‘Spijt’, een cross-over tussen fa-
do en rap, gezongen vanuit het 
gezichtspunt van een moeder. 
Met haar nieuwe cd Liefdeslied 
en een tournee in een akoesti-
sche setting met Cor Mutsers en 
Mischa Kool bewijst ze wederom 
dat ze nog steeds tot de top van 
de Nederlandse singer-songwri-
ters behoort.  Vrijdag 20 januari 
is de voorstelling te zien in The-
ater de Luifel, Herenweg 96 in 
Heemstede. Aanvang: 20.15 uur. 

Etto Ensemble in de Oude kerk
Heemstede - Het eerste Thee-
concert in het nieuwe jaar in de 
Oude Kerk aan het Wilhelmin-
aplein is op zondag 15 januari 
om 15.00 uur. Het Etto Ensemble, 
samengesteld uit twee violisten, 
een altviolist, een cellist en een 
klarinettist zal muziek van Mozart 
en Dvorák ten gehore brengen.
De opening is het kwintet in A 
groot KV 581 van W.A. Mozart 
geschreven in 1789 en opgedra-
gen aan de Weense klarinettist 
Anton Stadler. Gevolgd door het 

kwintet in Es groot opus 97. Dit 
door Dvorák in 1893 gecompo-
neerd strijkkwartet werd in 2008 
bewerkt door Matthias Kreher. 
Deze Kreher beperkte zich niet 
tot het omzetten van de altviool 
partij voor de klarinet,  maar gaf 
het geheel een nieuwe dimensie 
door de klankkleur van de klari-
net met de strijkinstrumenten te 
verweven.
Het Etto Ensemble is ontstaan 
tijdens een zomercursus van 
La Pellegrina in Tsjechië. Bij het 
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‘Meer dan planken en wat hartstocht’
Heemstede - De Voortzetting 
onder leiding van Frans Strijards 
(zie foto) speelt woensdag 11 ja-
nuari in het Oude Slot ‘Meer dan 
planken en wat hartstocht’. De 
Voortzetting is een theaterinitia-
tief van regisseur Frans Strijards, 
waarin hij het genre toneel toe-
gankelijk en inzichtelijk wil ma-
ken voor de theaterliefhebber. 
Voor iedereen die van toneel 
houdt is dit dé gelegenheid een 
kijkje te nemen achter de scher-
men en te beleven hoe een to-
neelstuk tot stand komt. U bent 
nu eens niet getuige van het 
eindresultaat van eindeloos re-
peteren en zoeken naar de juis-
te vorm. U maakt zelf het proces 
mee, waarbij Strijards zich niet 
alleen bemoeit met de acteurs, 
maar ook met u, het publiek. 
Hij betrekt u in de voorstelling, 
neemt u mee op ontdekkingsreis 

en vertelt over de eigenzinnige 
eigenschappen van het medium 
toneel. De acteurs werken daar-

bij ‘live’ aan een aantal scènes 
uit het werk van Hendrik Ibsen. 
‘Meer dan planken en wat harts-
tocht’ is een wervend en werve-
lend programma over toneel, het 
vak acteren en het samenspel 
met een regisseur. ‘Meer dan 
planken en wat hartstocht’ is de 
perfecte opmaat voor het bijbe-
horende toneelstuk Bouwmees-
ter Solness, dat op zondag 18 
maart is te zien in de Schouw-
burg in Haarlem. De acteurs op 
woensdagavond 11 januari zijn: 
Iris van Geffen, Jurre Schreuder, 
Kim Pieters, Niels Horeman en 
Frans Strijards. 
Woensdag 11 januari, aan-
vang 20.15 uur in Het Ou-
de Slot, ingang aan de Ring-
vaartlaan, Heemstede. Toe-
gang: 14,50/12,50. Reserveren: 
www.podiumoudeslot.nl of 06-
13133626. 

Enrico Pace en Liza Ferschtman
Heemstede - Zaterdag 14 ja-
nuari komen Enrico Pace en Liza 
Ferschtman naar De Oude Kerk 
in Heemstede. Een uniek gele-
genheidsduo op tournee. Twee 
grote solisten die tot samenwer-
king besloten en drie meester-
werken voor viool en piano gaan 
uitvoeren, het lijkt een droom. 
Net zoals het voor Liza ooit een 
droom was muziek te maken 
met Enrico Pace. Enrico Pace’s 
concertcarrière nam een hoge 
vlucht nadat hij met overweldi-
gend succes eerste prijzen won 
van het Internationale Yamaha 

Het Brackman Trio
in Het Oude Slot

Heemstede - Zondag 8 januari 
organiseert Podium Oude Slot 
een koffieconcert in Het Oude 
Slot. Het Brackman Trio komt 
deze zondag naar Heemstede. 
Het trio bestaat uit violist Tim 
Brackman (1993), cellist Jona-
than van IJzerlooij (1992) en pi-
anist Anne Brackman (1995). 
In 2010 kreeg het Brackman 
Trio de tweede prijs en de En-
semble Aanmoedigingsprijs op 
het Prinses Christina Concours 
regio West 2 in Haarlem. Op het 
programma van deze zondag in 
Het Oude Slot staat Ludwig van 
Beethoven, Trio in c op.1 no.3 
en Bedřich Smetana, Trio in g 
op.15. 
Het Brackman Trio is opgericht 
in 2009. Tim, Jonathan en An-
ne begonnen als pianotrio voor 
het eerst samen te spelen tij-
dens de ensembleweekends en 
concerten georganiseerd door 
de Academie Muzikaal Talent, 
waar zij alle drie hun muzika-
le opleiding volgen. Het samen-
spelen en samen op zoek gaan 

naar ‘de ideale uitvoering’ sti-
muleerde hen om als trio mas-
terclasses, cursussen en les-
sen te volgen. Als trio namen 
zij deel aan het Peter de Gro-
te Festival, het Stift Festival, het 
Zuiderzilt Festival en het Or-
lando Festival. Daarnaast krij-
gen ze lessen van Liza Ferscht-
man. In 2011 won het Brack-
man Trio zowel de juryprijs als 
de publieksprijs bij het Entrée 
Kamermuziek Concours in de 
Kleine Zaal van het Concertge-
bouw in Amsterdam. Eind okto-
ber 2011 gaven zij concerten in 
Lugano en Zürich, op uitnodi-
ging van de Nederlandse Am-
bassade in Zwitserland en in 
samenwerking met het Prinses 
Christina Concours. 
Zondag 8 januari, aanvang 
12.00 uur ontvangst 11.15 uur 
met koffie en taart. Het Oude 
Slot, ingang aan de Ringvaart-
laan, Heemstede. Toegang: 16,-
/14,-. Reserveren:
www.podiumoudeslot.nl of
06-13133626. 

Kaartverkoop van maandag tot 
en met vrijdag van 9.00 tot 16.00 
uur en 45 minuten voor aanvang. 
Telefonisch reserveren via 023-
5483838. 
Meer informatie:
www.lennykuhr.com en
www.theaterdeluifel.nl. 

doorspelen van Brahms is het 
allemaal begonnen en intussen 
vormen zij al drie jaar dit en-
semble. Zij laten zich regelmatig 
coachen door professionele mu-
sici en treden regelmatig op.
De toegang is in principe gratis, 
gecollecteerd wordt bij de uit-
gang om de onkosten te bestrij-
den. Na afloop bent u welkom in 
de Pauwehof waar thee, koffie 
en gebak verkrijgbaar zijn. Daar 
heeft u ook de gelegenheid de 
musici te ontmoeten.
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Concours in Stresa en van het 
tweede Internationaal Franz Liszt 
Pianoconcours in Utrecht. Sinds 
die overwinning neemt Neder-
land binnen zijn internationa-
le concertleven een belangrijke 
plaats in. Zo is hij in december 
2011 te gast in de Jubileumse-
rie Meesterpianisten in het Con-
certgebouw. Zijn optredens zijn 
steevast muzikale belevenissen 
van de hoogste orde. 
Ook Liza Ferschtman is een in-
ternationale carrière aan het 
vestigen. Stammend uit een 
Russische muzikale familie ver-
enigt zij een fabelachtige tech-
niek met een welhaast vanzelf-
sprekende muzikaliteit. In 2007 
volgde zij Isabelle van Keulen op 
als artistiek leider van het Delft 
Chamber Music Festival, dat 
ieder jaar weer uitverkochte za-
len trekt. Voor dat festival vorm-
den Pace en Ferschtman een 
‘gelegenheidsduo’ wat zo goed 
aansloeg dat zij besloten dit 
voort te zetten in een korte tour-
nee. 
Programma: Poulenc: Sonate 
voor viool en piano, Ravel: Sona-
te voor viool en piano in G gr.t, 
Beethoven: Sonate nr. 9 voor vi-
ool en piano in A gr.t. ‘Kreutzer’ 
op. 47. Zaterdag 14 januari 2012 
aanvang 20.15 uur. De Oude 
Kerk, Wilhelmina-plein, Heem-

stede. Toegang: 21,50/19,50. Re-
serveren: www.podiumoudeslot.
nl of 06-13133626.

PKN 
Heemstede

Heemstede - Zondag 8 janua-
ri is ds. J.J. Beumer om 10.00 uur 
voorganger in de Oude Kerk op 
het Wilhelminaplein. In de Pink-
sterkerk aan de Camplaan is 
geen dienst.
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Geen tijd voor een winterdip…

De lente begint 
extra vroeg dit jaar
Een jury van groendeskundi-
gen heeft het witte druifje uitge-
roepen tot Lentebloeier van het 
Jaar 2012. Met deze fris groen-
witte verschijning tover je in een 
handomdraai een saai winter-
balkon om tot een vrolijk lente-
feestje. Geen tijd voor een win-
terdip want de lente begint extra 
vroeg dit jaar!

Winnaar
Het witte druifje heet officieel 
Muscari ‘White Magic’ en is fa-
milie van het bekende blauwe 
druifje. De pure lente-uitstraling, 
veelzijdigheid en lange bloei zijn 
de sterke punten waaraan het 
wit druifje haar verkiezing tot 
‘Lentebloeier van het Jaar 2012’ 
te danken heeft. De combinatie 
van de smalle, frisgroene blade-
ren en de tros witte mini-klokjes 
zorgt voor een vrolijk voorjaars-
feest in en om het huis.

Veelzijdig
Je kunt haast alle kanten op met 
het witte druifje, want deze kant 
en klare lentebloeier kun je zo-
wel binnen als buiten neer zet-
ten. Een leeg plekje in de bor-
der is snel gevuld. Een schaal 
met witte druifjes op de (tuin)
tafel heeft ook onmiddellijk ef-
fect. Leuk is een minituintje van 
potten en bakken in verschillen-
de maten die je vult met witte 

en blauwe druifjes. Zet voor een 
krachtig effect een rij bakken 
met alleen maar witte druifjes 
over de hele lengte van de tuin-
tafel. Uiteraard kun je het witte 
druifje ook combineren met an-
dere lentebloeiers als het blauwe 
druifje violen, narcissen, primu-
la’s of hyacinten. 

Extra vroeg
Vanaf januari zijn witte druif-
jes verkrijgbaar bij tuincentrum 
en bloemist. Terwijl het eigen-
lijk hartje winter is, kun je dus al 
genieten van de lente. Ze stellen 
niet teleur want ze komen altijd 
en overal tot uitbundige bloei. 

MEE Vakantiebeurs 2012: 
Vakanties voor mensen 
met een beperking
Regio - Op zondag 22 januari 
organiseert MEE voor het twee-
de jaar een vakantiebeurs voor 
mensen met een handicap, be-
perking of chronische ziekte in 
de provincie Noord-Holland. Het 
thema is ‘Sportief en Actief’. De 
vakantiebeurs is in de Taets Art 
Gallery (Hal 1) in Zaandam.

Vakantie, echt iets om naar uit te 
kijken! Altijd al een jungletocht 
in Mexico willen maken? Of toch 
liever die mooie busreis door En-
geland? Sportief met elkaar be-
zig zijn op een voetbalkamp of 
leren goochelen in een circus-
vakantie? Lekker naar de zon of 
toch liever dicht bij? De moge-
lijkheden voor mensen met een 
beperking of chronische ziek-
te en hun familie zijn ongekend. 
De vakantiepret begint al op de 
MEE Vakantiebeurs 2012!
De vakantiebeurs heeft het the-
ma ‘Sportief en actief’: ruim 70 
reisorganisaties presenteren 
hun sportieve en actieve vakan-
ties in binnen- en buitenland 
voor mensen met een beper-

king. Maar u kunt er ook terecht 
voor informatie over een strand-
vakantie of stedentrip. Ook zijn 
er organisaties die u informeren 
over leuke uitjes in de provincie 
Noord-Holland.  

Op de MEE Vakantiebeurs 2012 
is MEE er om u informatie en ad-
vies te geven over een passende 
vakantie. U kunt er ook terecht 
met vragen over bijvoorbeeld 
vervoer of over begeleiding en 
ondersteuning tijdens een ge-
zinsvakantie.

Tijd en plaats 
De vakantiebeurs is op zondag 
22 januari 2012 van 10.00 tot 
17.00 uur in het de Taets Art Gal-
lery (Hal 1), Hemkade 18, 1506 
PR Zaandam.

Meer informatie
Op www.meevakantiebeurs.nl 
vindt u meer informatie over de 
MEE Vakantiebeurs 2012. Bij-
voorbeeld over standhouders, 
kaartverkoop, route, vervoer, ac-
tiviteiten, programma etc. 

Voedselbank zoekt spierballen
Regio - De Voedselbank in 
Haarlem is dringend op zoek 
naar vrijwilligers met spierkracht. 
In Haarlem e.o. ontvangen ruim 
200 gezinnen die onder de ar-
moedegrens leven wekelijks een 
voedselpakket. Veel producten 
worden verkregen via de twee-
wekelijkse inzamelacties bij di-
verse supermarkten. Mede dank-
zij de vele producten die hierbij 
verkregen worden lukt het om de 
voedselpakketten voldoende ge-
vuld te krijgen. Het twee keer per 
maand kunnen blijven organise-
ren van de supermarktacties is 
dan ook een vereiste om ook in 
de komende tijd, aan diegenen 
die dat nodig hebben, wekelijks 
een voedselpakket kunnen blij-
ven verstrekken. 
De supermarktacties, waarbij zo-
veel mogelijk houdbare levens-
middelen worden ingezameld, 
kunnen echter door een tekort 
aan vrijwilligers nauwelijks meer 
tweewekelijks worden georgani-
seerd. Vooral zijn er momenteel 

te weinig mensen die kunnen 
helpen bij het tillen en verplaat-
sen van de volle kratten, een klus 
waar nogal wat spierkracht bij 
nodig is (veelal zijn het de man-
nen die dit deel tijdens de inza-
melactie verzorgen). De Voed-
selbank  werkt daarom aan uit-
breiding van het huidige enthou-
siaste team vrijwilligers. Gezocht 
worden mannen en vrouwen die 
een of twee keer per maand op 
zaterdag van 10 tot 14 of van 14 
tot 18 uur tijdens de inzamelac-
ties de flyers uitdelen aan het 
winkelend publiek en de aange-
boden producten in ontvangst 
nemen of helpen bij het zwaar-
dere werk zoals het tillen van de 
volle kratten. 

Geïnteresseerd? 
Bel voor meer informatie of aan-
melden met de coördinator su-
permarktacties, tel. 06-10790786.
Meer informatie over de Voed-
selbank op:
www.voedselbankhaarlem.nl

Diensten Bavo 
en Hemelvaart
Heemstede – Op zaterdag 7 ja-
nuari is er dienst om 19.00 uur in 
de Bavokerk aan de Herenweg. 
Op zondag 8 januari is er een 
eucharistieviering om 9.00 uur 
in de Onze Lieve Vrouw Hemel-
vaartkerk aan het Valkenburger-
plein. Om 10.30 uur een eucha-
ristieviering met koffie na afloop. 
Om 10.00 uur in de Bavokerk een 
woord- en communieviering met 
P. Visser en ook koffie na afloop.

Lentebloeiers als het witte druif-
je zijn heel makkelijk. Ze hebben 
geen extra plantenvoeding no-
dig en een scheutje water in de 
week is voldoende. 

Meer info en inspiratie vind je op 
www.ikenmijnplant.nl

Regio - In 2012 start de Cruqui-
usConcerten met een zeer toe-
gankelijk romantisch program-
ma. Ook de niet-ervaren klassie-
ke concert bezoeker zal kunnen 
genieten van de prachtige ro-
mantische pianomuziek. 

‘Folke Nauta heeft een opval-
lend spontane, geconcentreerde 
en natuurlijke manier van spelen, 
gekoppeld aan een prachtig tou-
cher.’ 

Folke Nauta werd op 12-jarige 
leeftijd toegelaten tot de voorop-
leiding voor bijzonder begaafden 
aan het Conservatorium te Zwol-
le. Hij vervolgde zijn studie aan 
het Amsterdams Conservatori-
um, waar hij in 1997 met een 10 
met onderscheiding afstudeer-
de. Zijn leraren waren Rudy de 
Heus en Jan Wijn. Reeds op jon-
ge leeftijd was Folke Nauta di-
verse malen prijswinnaar op na-
tionale en internationale piano-
concoursen. In 1992 won hij  als 
jongste deelnemer de 2e prijs op 
het internationale “Queen Son-
ja” pianoconcours te Oslo. Een 
doorbraak kwam in 1994 toen hij 

als eerste Nederlander het Sche-
veningen Internationaal Mu-
ziekconcours won en bovendien 
werd onderscheiden met de Ne-
derlandse Persprijs.
Inmiddels zijn er diverse CD-op-
namen van Folke Nauta versche-
nen met onder meer werken van 
Chopin en Schubert.

Nieuw in de Romantiek (1820-
1900) zijn kleinere muzikale vor-
men met name in de pianomu-
ziek. Van dansen afgeleid zijn de 
wals, bolero, mazurka, polka, po-
lonaise. Titels als étude (oefen-
stuk), nocturne, elegie (klaag-
zang), berceuse (wiegelied) wij-
zen op een functie, maar geven 
ook een karakter aan. Bagatelle, 
capriccio, Lied ohne Worte zijn 
karakterstukken. Zelfexpressie, 
het tot uitdrukking brengen van 
eigen stemmingen en emoties, 
is een kenmerk van negentiende 
eeuwse muziek.
De piano is hét instrument van 
de 19e eeuw. 
Al eerder heeft Folke een ge-
weldig concert gegeven bij ons 
in Museum de Cruquius, wij zijn 
blij dat hij terugkomt.

Deze avond speelt Folke Nauta 
werken van:
• Jan Václav Voříšek - Le Désir, 
op. 3 / Le Plaisir, op. 4   
• Franz Schubert - 4 Impromp-
tus D 899
• Mendelssohn - 5 Lieder ohne 
Worte
• Chopin - Fantasie-Impromptu 
in cis op. 66 en  Nocturne in Des 
op. 27 nr. 2 en Valse brillante in 
As op. 34 nr. 1.

U kunt dit concert bijwonen op 
zaterdag 14 januari a.s. om 20.15 
uur in Museum de Cruquius. Er 
zijn nog kaarten beschikbaar 
voor dit concert. Kaarten zijn 
verkrijgbaar via de website www.
CruquiusConcerten.nl of via de 
kassa van schouwburg de Meer-
se 023 - 5563707. De toegangs-
prijs voor alle concerten is 22,50 
euro incl. een consumptie.
Uitgebreide informatie is te vin-
den op de website:
www.CruquiusConcerten.nl 

Romantisch pianorecital in 
Museum de Cruquius 
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Dienst in 
ziekenhuis

Regio - Zondag 8 januari is pas-
tor de heer F. Bossink om 10.00 
uur voorganger op de dienst 
in het Spaarne Ziekenhuis in 
Hoofddorp. De zang wordt on-
dersteund door het koor Wijdt 
Hem uw lied uit Nieuw Vennep.

Dienst in 
Cruquius

Regio - Bij de Kerkdiensten 
Stichting Epilepsie Instellingen 
Nederland in gebouw De Rank 
op terrein De Cruquiushoeve 
leidt zondag 8 januari om 15.00 
uur pastor Grada van Amesfoort 
de viering. U vindt De Rank aan 
de Spieringweg 101 in Cruquius.

Thomas Truax 
in Patronaat

Regio - Thomas Truax, die 
zondag 8 januari een gratis 
optreden geeft tijdens Club 
Funday in het Haarlemse Pa-
tronaat, bewijst dat er een he-
le dunne lijn zit tussen ge-
stoord en briljant. Deze sin-
ger-songwriter uit New York 
maakt met looppedalen, gita-
ren en vleugjes spontane ver-
beelding de meeste vreemde, 
maar toch een van de meest 
vermakelijke shows. Met het 
gebruik van zijn vreemde in-
strument, genaamd The Hor-
nicator weet hij een unieke 
sound te brengen. Het geeft 
tevens ook een zéér vermake-
lijk effect en dat merk je in zijn 
shows. 
Aanvang 16.30 uur. Informatie: 
www.patronaat.nl.

‘Liefde
en meer...’

Regio - In december heeft Lilian 
Cornielje haar gedichtenbundel 
‘Liefde en meer…’ gelanceerd. 
Vanaf haar achttiende schrijft Li-
lian gedichten. Een groot aantal 
van de gedichten is nu gebun-
deld in een fraai boekje, mooi 
vormgegeven door Studio Saiid 
& Smale. Gedichten over gevoe-
lens van intense liefde, verdriet, 
vervulde en onvervulde verlan-
gens, groei en frustratie. Alles 
wat bij het leven hoort, worste-
lingen en vreugde.
Het boek met 33 gedichten kost 
14,95 en is te koop bij Boekhan-
del De Vries in Haarlem.

Jonge bosuilen. In februari beginnen bosuilen al met broeden en ze  
aten zich nu ’s nachts luidkeels horen (foto: Ger Tik).

Bosuilen roepen in de 
nacht op Leyduin
Regio - Bosuilen krijgen we niet 
vaak te zien. Maar ’s avonds zijn 
ze in deze periode prachtig te 
horen. De mannetjes proberen 
een vrouwtje te lokken, want in 
februari beginnen ze alweer met 
broeden. Op donderdag 12 janu-
ari kunt u van 19.00 tot 20.30 uur 
op landgoed Leyduin met bos-
wachter Jeroen Engelhart van 
Landschap Noord-Holland ge-
nieten van de onheilspellende 
roep van deze dieren. 

Aanmelden is noodzakelijk en 
kan door te bellen met 088-
0064455.
Kijk op www.landschapnoord-
holland.nl/de-natuur-in voor 
meer informatie. De kosten be-
dragen 6,50, Beschermers van 
Landschap Noord- Holland be-
talen 3,50 en kinderen tot 12 jaar 
2,50. Verzameld wordt op het 
parkeerterrein van Leyduin aan 
de Manpadslaan 1, in Vogelen-
zang. 

Waag opent 2012 met 
expositie nieuwe leden
Regio - De komende weken ex-
poseren tien nieuwe leden van 
de KZOD (“Kunst Zij Ons Doel”) 
in het historische gebouw De 
Waag aan het Spaarne te Haar-
lem. Als een van de oudste kun-
stenaarsverenigingen van ons 
land maakt KZOD de laatste ja-
ren een grote instroom door van 
nieuw talent, hetgeen zonder 
meer van toepassing is op dit 
tiental beeldende kunstenaars, 
afkomstig uit de gehele Rand-
stad. Voor deze expositie is ge-
kozen voor een zogenaamde 
“Parijse salonopstelling”, waarbij 
de veelheid aan geexposeerde 
schilderijen de bezoeker zeker 
zal verrassen. Een verbindend 
thema hebben de 10 leden niet 
geformuleerd doch de geexpo-
seerde werken tonen veelal een 
wisselwerking tussen ”aardse en 
imaginaire zaken”.
Sfeerrijke en kleurrijke compo-
sities zijn te vinden in de land-
schappen van Johanna Menk-
horst, in de spannende abstrac-
ties van Henk-Claire Loeffen 

(beiden uit Heemstede), in de 
poetische uitbeelding van vissen 
door Gosia Bolwijn-Wiese (Haar-
lem) en in de kinderfantasiewe-
reld van Eiko Maruyama (Amstel-
veen). Geheel afwijkend weer van 
de in inkt, acryl en houtskool ge-
schilderde aangeklede honden 
van Marja ten Hoorn (IJmuiden).
Bij een drietal beeldende kun-
stenaars speelt fotografie dui-
delijk een belangrijke rol: in het 
grafische werk van Annelies van 

Nieuwmegen (Driehuis) blijkt 
een fascinatie voor het slooppro-
ces, foto’s van gesloopte pan-
den vermengt zij tot een nieuwe 
werkelijkheid. Eveline Hardeman 
(Castricum) en Frank Donkers 
(Utrecht) vermengen beiden op 
geheel originele wijze fotografi-
sche elementen in hun fantasie-
volle werk.
Verrassend is ook te zien hoe Li-
selot Been (Bloemendaal) met 
haar abstract dynamische werk 
met veel geometrische vormen 
een geheel eigen beeldtaal heeft 
geschapen.Tot slot zorgt Mathil-
de Loerts (Haarlem) met haar 
sobere en fijnzinnige beelden in 
steen voor een aangenaam rust-
moment binnen de bijkans over-
donderende salonopstelling.   
Het werk van dit tiental nieu-
we leden is te bezichtigen tot en 
met zondag 15 januari in Galerie 
De Waag, Spaarne 30 te Haar-
lem. Openingstijden: donderdag 
tot en met zondag van 13.00 tot 
17.00 uur. Zie ook www.kzod.nl.
Jan Reijnders

Werk van Henk-Claire Loeffen uit 
Heemstede.

Derde voorronde
Rob Acda Award

Regio - Na twee uitverkochte 
voorrondes is het vrijdag 6 ja-
nuari tijd voor de derde voor-
ronde van de Rob Acda Award. 
Deze avond betreden Norna-
gesta, Camel&Reinaldus (fo-
to), The Soundabout, Head-
wear, Halfway Useless en The 
Fridge het podium in de Kleine 
Zaal van Patronaat om te strij-
den om een plaats in de finale 
op 30 maart. 

De winnaar van de Rob Ac-
da Award 2010/2011 gaat 
naar huis met een prijzenpak-
ket bestaande uit o.a. het ope-
ningsoptreden op Bevrijdings-
pop 2011 en een bon van Mu-
sicManiacs t.w.v. 200,-euro. 
Yvon Moll zal de avond vast-

leggen en met haar foto’s strij-
den voor de Rob Acda Foto 
Award. Wie doorgaat naar de 
finale wordt beslist door een 
vijfkoppige jury van muziek-
professionals, waaronder de 
zakelijk leider van het Young 
Arts Festival in Beverwijk.
De derde voorronde vindt 
plaats in de Kleine Zaal van 
Patronaat Haarlem. De zaal 
gaat open om 19.30 uur en het 
programma begint om 20.00 
uur. Kaarten kosten 5 euro in 
de voorverkoop en 6 euro aan 
de deur en zijn te koop via 
www.patronaat.nl.
De vierde en laatste voorron-
de van de Rob Acda Award 
2011/2012 is op vrijdag 3 fe-
bruari. 

Regio - Na een druk en ge-
zellig jubileumjaar pakken de 
vrouwen van NVVH-Vrouwen-
netwerk de draad weer op en 
beginnen dit nieuwe seizoen met 
een lezing over de 7 klassieke 
wereldwonderen. De presentatie 
met cultuurhistorische inhoud 
is professioneel gemaakt met 
prachtige plaatjes en video’s, 
ondersteund door tekst en bij-
behorende muziek.

De lezing wordt gehouden op 
donderdag 12 januari om 14.00 
uur in  De Herberg, Westerhout-
park 46 in Haarlem. De koffie/
thee staat klaar en neem gerust 
uw vriendin of buurvrouw mee 
zodat zij met deze vereniging 
kennis kan maken. De entree 
voor niet-leden bedraagt 2,50.

Verder start de wandelclub weer 
op woensdag 25 januari om 
10.00 uur en men kan nog nieu-
we leden gebruiken die graag 
meewandelen. De eerste wan-
deling van dit jaar is in de Water-
leidingduinen en gestart wordt 
bij de ingang van De Oase. 
Informatie hierover bij mevrouw 
R. Baars, tel. 023-5355328.

Kijk eens op de website:
www.nvvh-vrouwennetwerk.nl.
Meer informatie over deze actie-
ve en sportieve 55+-vrouwenver-
eniging: 023-5477486.

NVVH-
Vrouwen-
netwerk



pagina 16 4 januari 2012

Sportlessen in kader van Brede School
Regio - Dit jaar gaat in Zand-
voort het Brede School aanbod 
weer van start. Dit naschool-
se aanbod zal aangeboden wor-
den op de Golf, de Blauwe Tram 
en de Oranje Nassau school. De 
lessen zijn voor de groepen 1 
t/m 3, 4 t/m 6 en 7/8. Voor elk 
van deze drie groepen is er tij-
dens de blokken steeds een an-
der sportaanbod. Van januari tot 
en met mei worden in Zandvoort 
panna voetbal, streetdance en 
een sport- en spelinstuif aange-
boden. Alle lesdata bekijken en 
inschrijven is mogelijk via www.
sportserviceheemstedezand-
voort.nl. 
Bij Panna Knock Out speel je 1 
tegen 1 voetbalwedstrijdjes van 
3 minuten. Je kunt op 2 manie-
ren winnen. Maak meer doel-
punten dan je tegenstander of  
geef een Panna! Bij een echte 
Panna speel je bewust je tegen-
stander de bal door de benen en 

neem je daarna de bal zelf weer 
aan. De wedstrijd is dan ge-
lijk afgelopen! De cursus duurt 
vier weken en zal per leeftijds-
categorie worden aangeboden 
op diverse locaties. Elke cursus 
wordt afgesloten met een Panna 
KO toernooi in de laatste les! De 
winnaars, per leeftijdscategorie, 
spelen tegen elkaar in de grote 
finale op 11 juli in Zandvoort. De 
uiteindelijke winnaar mag zich 
‘Panna King’ van Zandvoort noe-
men en ontvangt een uitnodi-
ging voor het NK Panna Knock 
Out in Beverwijk. 
Vier weken achter elkaar kun-
nen kinderen meedoen aan di-
verse sport- en spel activiteiten. 
Denk aan: klimmen, unihockey, 
voetbal, tikspelen, acrobatiek, 
ropeskipping en heel veel meer!  
De organisatie van de sport- en 
spel instuif streeft er naar om zo-
veel mogelijk basisschoolkinde-
ren in de gemeente Zandvoort 

sportief en actief bezig te laten 
zijn deze middag. Dus heb je zin 
om je lekker uit te leven met je 
vriendjes? Schrijf je dan in voor 
de sport- en spel instuif.
En vier weken achter elkaar kun-
nen kinderen meedoen aan de 
streetdance activiteit. Na een 
goede warming up gaat het ech-
te bewegen beginnen, waarbij 
de hele ruimte jouw dansvloer 
is! Op vette beats worden flitsen-
de moves gemaakt. Je krijgt van 
een dansleraar de beste tech-
niek aangeleerd. Elke les wordt 
er gewerkt aan een leuke dans-
combinatie. De les wordt afge-
sloten met een korte ‘cooling 
down’ om weer op adem te ko-
men.

Voor meer informatie over het 
sportaanbod van de Brede 
School in Zandvoort kunt u te-
recht op www.sportservice-
heemstedezandvoort.nl. 

Nieuwjaarsinstuif in Draaiorgelmuseum
Regio - Zondag 8 januari wordt 
in Draaiorgelmuseum Haarlem 
de traditionele Nieuwjaarsinstuif 
gehouden. Deze middag zullen, 
naast de orgels van de muse-
umcollectie, twee orgels spelen 
die een licht werpen op nieuwe 
ontwikkelingen in de wereld van 
het draaiorgel. Toen in 1892 het 

draaiorgelboek werd uitgevon-
den, bleek er een groep te zijn 
die deze ontwikkeling niet echt 
deelde, die het maar moderne 
gekkigheid vond en trouw bleef 
aan het vertrouwde cilinderor-
gel. Toen een eeuw later de eer-
ste orgels verschenen die be-
stuurd werden door een kleine 

computer die de muziek in ‘mi-
di’ formaat aanleverde, was er 
wederom een groep die dit met 
lede ogen aanzag. Tegenwoor-
dig is het toevoegen hiervan al 
meermalen gedaan, waarbij ove-
rigens vaak de aansturing per 
orgelboek eveneens in takt blijft.
De twee orgels die zondag spe-
len zijn de Olivier en de Teddy-
beer (zie foto). Deze orgels wor-
den door speciaal gemaakte 
nieuwe muziekarrangementen 
door middel van een midi-sy-
steem bediend, waarbij het ene 
orgel de onvolkomenheden van 
het andere kan opvangen, dus 
er ontstaat als het ware een or-
gelduet.
In deze combinatie hebben de 
twee orgels al een groot aantal 
festivals bezocht, niet alleen in 
Nederland, maar ook voor de Ne-
derlandse consul in Milaan werd 
gepeeld. Het repertoire bevat een 
groot aantal soorten muziek.
Draaiorgelmuseum Haarlem aan 
de Küppersweg 3, is geopend 
van 12.00 tot 18.00 uur. De toe-
gang is gratis.

Regio - Op zondag 1 januari om 
precies 0:00 uur is in het Spaarne 
Ziekenhuis de eerste baby van 
2012 geboren. Het is een meis-

je, haar naam is Raveena. Moe-
der en kind maken het goed en 
zijn inmiddels alweer naar huis 
gegaan. Gefeliciteerd!

Eerste baby 2012 in het 
Spaarne Ziekenhuis

Oliebollen bij Bel Air
Regio - Zelf door een buikgriep geveld moest ondergetekende 
verstek laten gaan afgelopen donderdag bij de wekelijkse compe-
titieavond van bridgeclub Bel Air. Zonder sfeer geproefd te hebben 
of spanning te hebben gevoeld in de zaal maakt hij toch een ver-
slag aan de hand van de uit de computer gerolde uitslagen. Tussen 
de derde en de vierde ronde werd er nog door lid Jan v. Dam (oud 
bakker Van Dam uit Hillegom) getrakteerd op oliebollen. 
Zoals gebruikelijk hebben Tine Posthuma en Irma v. Roosmalen in 
de A-lijn de winst weer gepakt met 61,46%. Ans Pieters en Lies-
beth Warmerdam lieten tijdens deze eerste zitting gelijk zien dat 
de degradatie in de vorige serie een vergissing was geweest. Met 
56,77 % werden zij tweede. Pim Houtzager en Jan Zwaneveld zijn 
met 55,73% ook goed begonnen. Miep v.d. Raad werd gekop-
peld aan Yvon Tromp omdat beide partners afwezig waren. Met 
52,60% waren zij best tevreden. Jan Pieters (partner ondergete-
kende) speelde met Tinus Spreeuw. Hij was ook alleen. Het werd 
geen succes, 40,63% was hun deel. De reglementen gaf het paar 
45%. Hilda en Henk Uittenbroek gaan een paar zware donderda-
gen tegemoet. Hun score van 38,02% is geen goed teken voor de 
toekomst.
Jet en Kees Gilijamse hebben het jaar 2011 goed afgesloten in de 
B-lijn. Met een score van 61,11 pakten zij de eerste plaats en ble-
ven Marien en André Mesman 3% voor en hadden een voorsprong 
van 5% op Toos v.d. Tweel en Albert v.d. Moolen.  Van de gepro-
moveerde paren behaalden Fia de Kluijver en Marrie Mesman met 
52,43% het beste resultaat gevolg door Ella Wijsman en Mieke de 
Ridder met 49,31%. Ella kreeg vooraf nog het certificaat 500 Mees-
terpunten uitgereikt. Irma Klinkhamer en Leon Couvee moeten nog 
even aan het niveau verschil wennen, want met 44,10% kwamen zij 
in de onderste regionen terecht. Ook Carrie Carels en Hennie La-
meris zullen alle zeilen bij moeten zetten om in de B te blijven. Hun 
score was slechts 43,01%. Met een score van 41,67% staan Ma-
ria en Ton Bruseker op de laatste plaats. Gelukkig bestaat deze se-
rie uit zes zittingen.
In de C-lijn hadden Emmy en Jan v. Stijn hadden weer zo’n avond, 
alles lukte en met 58,85% werd de eerste plaats gepakt. De inval-
lers Madelon Meijer en Conny Rooseman gingen met 57,29% met 
de tweede plaats aan de haal. Riek en Nico Timmers werden derde 
met 53,65%. Riek kreeg het certificaat 2000 Meesterpunten uitge-
reikt.  Rietje Koopman en Ingrid Roosendaal weer terug in de C lijn 
kwamen met 51,56% redelijk voor de dag. Ook deze opmerking is 
op zijn plaats voor Jan v. Dam en Herre Mostert met 50,52%. Met 
37,98% zijn Diny Heidema en Truus Rekké weer de hekkensluiters.
Piet van den Raad

INGEZONDEN
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Heemstede/
Bennebroek

Exposities

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

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

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

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

Tot en met zondag 29 april
• Expositie van cursisten 
van De Pauwehof in Biblio-
theek Heemstede.

Muziek

Zondag 8 januari
• Het Brackman Trio in Het 

Agenda
Cultuur Oude Slot in Heemstede, 12.00 

uur. Kaarten: 16 of 14 euro. 
Reserveren: www.podiumou-
deslot.nl of 06-13133626.

• Nieuwjaarsconcert Heem- 
steedse Kunst Kring in de 
Oude Kerk aan het Wilhelmin-
aplein in Heemstede met het 
Ensemble Mihai Scarlat, 14.00 
uur. Entree voor leden gratis, 
niet-leden betalen 10 euro. Na 
afloop nieuwjaarsreceptie in 
de Pauwehof.

Zaterdag 14 januari
• Enrico Pace (piano) en 
Liza Ferschtman (viool) ge-
ven concert in de Oude Kerk 
op het Wilhelminaplein in 
Heemstede, 20.15 uur. Kaar-
ten: 21,50/19,50. Reserveren: 
www.podiumoudeslot.nl of 
06-13133626.

Zondag 15 januari
• Het Etta Ensemble geeft 
een theeconcert in de Oude 
Kerk aan het Wilhelminaplein 
in Heemstede, 15.00 uur. En-
tree gratis, collecte na afloop.

Vrijdag 20 januari
• Lenny Kuhr in Theater de 
Luifel, Herenweg 96 in Heem-
stede, 20.15 uur. Informa-
tie: www.theaterdeluifel.nl of 
023-5483838.

Theater
Woensdag 11 januari
• De Voortzetting speelt 
‘Meer dan planken en wat 
hartstocht’ in Het Oude Slot 
in Heemstede, 20.15 uur. 
Kaarten: 14,50 of 12,50, te be-
stellen via www.podiumoude-
slot.nl of 06-13133626.

Zaterdag 21 januari
• Cabaretier Pieter Derks in 
Theater de Luifel, Herenweg 
96 in Heemstede, 20.15 uur. 
Informatie: www.theaterdelui-
fel.nl of 023-5483838.

Diversen
Vrijdag 6 januari
• Lezing over expositie ‘De 
Gouden eeuw viert feest’ 
in het Trefpuntcafé in Benne-
broek, Akonietenplein 1, 20.00 
uur. Entree gratis.

Dinsdag 10 januari
• Diapresentatie over reis 
naar het verre Patagonië bij 
Culturele Kring Bennebroek, 
20.00 uur in ‘t Trefpunt, Ako-
nietenlaan 1.

Vrijdag 20 januari
• Lezing Jaap Scholten over 
zijn boek ‘Kameraad Baron’ 
bij Boekhandel Blokker, Bin-
nenweg 138 in Heemstede, 
20.00 uur. Entree 5 euro. Aan-
melden: 023-5282472 of  in-
fo@boekhandelblokker.nl.

Regio
Exposities

Tot en met
zondag 15 januari
• Nieuwe leden KZOD ex-
poseren in De Waag, Spaar-
ne 30 in Haarlem, donderdag 
t/m zondag 13.00-17.00 uur.

Tot zondag 22 januari
• Expositie ‘De bruid van 
Leopold’, in de schaduw van 

een ziekte in het Dolhuys, 
Schotersingel 2 in Haarlem.
Informatie: www.hetdolhuys.nl.

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

Muziek
Zondag 8 januari
• Nieuwjaarsconcert Doul-
ce Mémoire in de Doopsge-
zinde Kerk aan de Frankes-
traat 24 in Haarlem, 15.30 uur. 
Kaarten 14 euro via:
www.doulcememoire.nl.

• Nieuwjaarsconcert van 
het Wings Ensemble met 
als titel ‘Próspero Año Nuevo’ 
om 15.00 uur in de Haarlem-
se Janskerk. Het concert heeft 
als thema ‘Spanje en het nieu-
we jaar’.

• Nieuwjaarsconcert van 
het gemengd koor ‘Haar-
lemmer Olie’ in de Groen-
marktkerk, Nieuwe Groen-
markt 12. Aanvang: 15.30 uur.

Diversen

Zondag 8 januari
• Nieuwjaarsinstuif in 
Draaiorgelmuseum Haar-
lem, Küppersweg 3, 12.00-
18.00 uur.

Dinsdag 10 januari
• Lezing bij Groei & Bloei 
over een tuinreis door Ja-
pan, 20.00 uur in De Blinkert, 
Rockaertshof 66 in Haarlem, 
entree gratis.

Basiscursus 
Toneelspelen

Heemstede - Altijd al eens to-
neel willen spelen? Casca or-
ganiseert een basiscursus to-
neelspelen. In deze toneellessen 
maakt u kennis met de grond-
beginselen van het toneelspe-
len. U leert improviseren en sa-
menspelen en u te verplaatsen 
in verschillende typetjes en emo-
ties. Het is zeker goed voor uw 
zelfvertrouwen en daarnaast ook 
gewoon heel leuk om te doen.
De cursus Toneel-Basis van 8 
lessen start op donderdag 12 ja-
nuari van 19.00 tot 21.00 uur bij 
Casca in de Luifel, Herenweg 
96. Opgeven kan telefonisch op 
werkdagen tussen 9 en 12 uur 
op 023-5483828-1. 

Creatieve 
cursussen

Heemstede - Op artistiek ge-
bied is er veel mogelijk bij Cas-
ca. Het kan heerlijk zijn om met 
je handen bezig te gaan, je ge-
dachten even op nul te zetten 
en iets heel nieuws te proberen. 
En daarnaast nieuwe mensen te 
ontmoeten, met elkaar van ge-
dachten te wisselen en inspira-
tie op te doen. 
Vanaf 16 januari starten diver-
se leuke creatieve cursussen bij 
Casca in de Luifel, Herenweg 96, 
zoals  Borstbeelden maken of 
Schilderen met olieverf, Teken en 
schilder uw eigen (bedacht) ver-
haal of De Gelukkige Tuinier. Alle 
informatie over deze en andere 
cursussen die in het nieuwe jaar 
starten vindt u in de jaarbrochu-
re of op de website www.casca.
nl. U kunt zich nu al opgeven via 
023-5483828-1 of via de website. 

Computer-
cursussen

Heemstede - De computer is 
niet meer weg te denken uit ons 
dagelijks leven. Foto’s bewerken, 
internetbankieren, e-mailen, een 
powerpoint-presentatie maken, 
oude vrienden opzoeken via in-
ternet... Of u nu bij het begin wilt 
beginnen of u meer bekwamen, 
er zijn vele mogelijkheden! Cas-
ca organiseert computertrainin-
gen op allerlei gebieden en ni-
veaus. Van kennismakingscur-
sus tot masterclass. Voor kin-
deren, volwassenen en ook nog 
apart voor senioren.
Ervaren en deskundige docenten 
vertellen u alles wat u wilt we-
ten over nieuwe programma’s als 
Windows Vista, rekenprogram-
ma Excel, internet en e-mail. 
De computercursussen worden 
gegeven bij Casca in de Luifel, 
Herenweg 96, Heemstede. Op-
geven voor een cursus of meer 
informatie: bel Casca op werk-
dagen van 9 tot 12 uur op 023-
5483828 -1 of kijk op www.cas-
ca.nl.
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Volg ons op:

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

Adresgegevens & openingstijden

Publieksbalie (voorheen burgerzaken) 
Maandag tot en met woensdag van 08.30 - 17.00 uur, Donderdag van 08.30 - 19.30 uur,  (tussen 
17.00 - 19.30 uur: alléén voor reisdocumenten, rijbewijzen en uittreksels GBA/Burgerlijke stand),
Vrijdag van 08.30 - 13.00 uur
Voor ondertrouw/partnerschapsregistratie, erkenning van (ongeboren) kinderen en naturalisatie 
moet u vooraf eerst een afspraak maken.

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

Raadhuis: Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Telefoon 14 023.
Fax (023) 548 57 00. E-mail: gemeente@heemstede.nl  Website: www.heemstede.nl

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

Loket Heemstede
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur. Op afspraak: de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag tot 
13.00 uur). U kunt ook een afspraak maken voor een huisbezoek.
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Nieuwjaars-
receptie 
Heemstede 
9 januari vanaf 19.30 
uur in het raadhuis

Fout op stickers bij afvalkalender 

Kerstboomverbranding 2012

•  Inloopochtend burgemeester

•  Reconstructie en wegafsluiting 
Herenweg fase 2 vanaf 16 januari

In deze HeemstedeNieuws:

De gemeente luidt het nieuwe jaar graag 

samen met u in! 

We nodigen alle inwoners van Heemstede 

uit voor een nieuwjaarsreceptie op maan-

dag 9 januari vanaf 19.30 uur. De receptie 

vindt plaats in de Burgerzaal en de ont-

vangsthal van het raadhuis. Voor muziek 

en een hapje en een drankje wordt uiter-

aard gezorgd. Dé gelegenheid om uw 

nieuwjaarswensen uit te wisselen en om in 

een feestelijke sfeer nieuwe contacten te 

leggen.  

U bent van harte welkom!

De Meerlanden verzorgt ieder jaar de afvalkalender en de stickers voor op de grijze rolemmer. De bezorging van de afvalkalender 

2012 was iets vertraagd. Daarnaast is per abuis op de nieuwe stickers het jaartal 2011 gedrukt. U kunt de sticker gewoon op de 

rolemmer plakken; de Meerlanden corrigeert dit.

Woensdag 11 januari worden vanaf ongeveer 19.00 uur de ingeleverde kerstbomen in Heemstede verbrand op het trapveldje aan 

de Vrijheidsdreef. Voor iedere ingeleverde kerstboom ontvangt men een lootje voor de loterij en € 0,20.  

In 2012 moeten de grote rolemmers met een 

inhoud van 240 liter voorzien zijn van een 

roze sticker. De kleine rolemmer heeft 

een appelgroene sticker nodig. De stickers 

met barcode vormen een controlemiddel 

dat onder andere informatie geeft over het 

adres waartoe de rolemmer behoort. De 

Meerlanden zorgt tijdens de eerste controle-

rondes voor een sticker op uw rolemmer met 

het juiste jaartal. 

Vanaf januari 2012 worden de aangeboden 

grijze rolemmers die nog geen juiste sticker 

hebben, voorzien van een geel waar-

schuwingslabel. Op dit label staat het ver-

zoek om de sticker alsnog aan te brengen. 

Vanaf maandag 30 januari 2012 worden 

alleen nog grijze rolemmers geleegd die 

voorzien zijn van een juiste sticker. Heeft u 

nog vragen over het gebruik van de sticker, 

de grijze rolemmer of de afvalkalender? 

Neem dan contact op met de afdeling 

Publieksinformatie van De Meerlanden via 

telefoonnummer (0297) 381 717.

Inleveren boom

Op woensdag 11 januari tussen 13.30 en 

16.00 uur kunnen bomen worden ingele-

verd op de volgende plaatsen:

Hoek Zandvoortselaan/Zandvoorter 

Allee 

Glipperdreef nabij winkelcentrum

Jan Miense Molenaerplein 

Kohnstammlaan parkeerterrein 

Vrijheidsdreef trapveldje (tot 18.00 

uur)

Programma 

De trekking van de loterij is om 18.45 

uur en wordt verricht door wethouder 

Jur Botter. Na de trekking (± 19.00 

uur) begint de verbranding van de 

ingezamelde kerstbomen. Jacht-

hoornblazersgroep ’t Panneland zal het ge-

heel muzikaal opluisteren. De vrienden van 

de kinderboerderij Heemstede schenken 

(gratis) warme chocolademelk.

Prijs gewonnen? 

Haal ‘m direct op!

Gewonnen prijzen kun je direct na de trek-

king afhalen bij de gemeente op het trap-

veldje. Je kunt je prijs niet meer achteraf 

ophalen bij het raadhuis, dus zorg 

dat je erbij bent woensdag 11 januari 

om je prijs niet mis te lopen! 

Afsluiting Vrijheidsdreef

In verband met de kerstboom-

verbranding is de Vrijheidsdreef op 

11 januari 2012 van 18.00 tot 22.00 

uur afgesloten voor autoverkeer. 

Houders van een invalidenparkeer-

kaart kunnen wel op de Vrijheids-

dreef parkeren. 
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In de periode 2011-2015 wordt de Herenweg in 4 fasen opnieuw ingericht. Zoals u heeft kun-

nen zien is de 1e fase tussen de Kerklaan en Koediefslaan afgerond. De 2e fase beslaat het 

weggedeelte tussen Koediefslaan en de gemeentegrens met Haarlem en wordt uitgevoerd 

tussen 16 januari en eind maart 2012. In verband met de werkzaamheden wordt het kruis-

punt Herenweg/Zandvoortselaan/Lanckhorstlaan (N201) gedurende circa zes weken 

geheel afgesloten voor alle verkeer. 

Gehele afsluiting

De uitvoering van het werk is voor het verkeer ingrijpend. Om technische redenen en om 

het werk in korte tijd af te kunnen maken en zo de periode van overlast zo kort mogelijk te 

houden is gekozen voor een gehele afsluiting van het werkvak. 

De werkzaamheden aan de kruising Herenweg/Lanckhorstlaan/Zandvoortselaan inclusief 

het deel van de Herenweg van deze kruising tot aan de Koediefslaan duren naar verwach-

ting circa zes weken (tot eind februari). Daarna gaat het kruispunt en het wegdeel tot 

Koediefslaan weer open.

Het wegdeel vanaf het kruispunt tot aan de grens met Haarlem wordt tegelijkertijd onder-

handen genomen. Dit deel van de Herenweg is naar verwachting tien weken afgesloten (tot 

eind maart).

De startdatum en duur van de werkzaamheden kunnen uiteraard afwijken als op dat 

moment de weersomstandigheden het werk belemmeren. 

Werkzaamheden

Het werk vindt zowel onder als boven de grond plaats. De riolering wordt vervangen, het 

kruispunt krijgt een nieuwe inrichting en nieuwe verkeerslichteninstallatie, en het westelijke 

(brede) wegdeel bij de oversteek Adriaan Pauwlaan - Laan van Rozenburg wordt voorzien 

van verkeerslichten. Daarnaast worden er nieuwe fi etspaden aangelegd. Net zoals bij fase 1 

wordt het werk uitgevoerd door KWS-Infra. Volgende week meer uitgebreide informatie over 

de geplande werkzaamheden.

Reconstructie Herenweg fase 2: vanaf 16 januari

Afsluiting kruising Herenweg 
met Lanckhorstlaan en 
Zandvoortselaan

Inwoners van Heemstede worden van harte uitgenodigd om tijdens de maandelijkse in-

loopochtend langs te komen bij burgemeester Marianne Heeremans. De inloopochtend 

vindt plaats op vrijdag 6 januari van 10.00 tot 12.00 uur.

U kunt vrij inlopen, dus zonder afspraak, om van gedachten te wisselen met de burge-

meester over ontwikkelingen in Heemstede. 

Inloopochtend 

burgemeester 6 januari 

Wet milieubeheer

Kerstboomverbranding

Het college van B&W van Heemstede maakt hierbij bekend dat zij op grond van artikel 

10.63, tweede lid Wet milieubeheer ontheffing heeft verleend aan de gemeente voor het 

verbranden van kerstbomen op woensdag 11 januari van 19.00 tot 23.00 uur op het 

trapveldje aan de Vrijheidsdreef. Tegen het besluit tot ontheffing is bezwaar mogelijk.

Vergadering commissie voor bezwaarschriften 

De commissie voor bezwaarschriften houdt een vergadering op donderdag 12 januari 

2012 om 19.45 uur in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1. 

19.45 uur  bezwaar tegen de weigering van een verzoek tot verstrekking van ingekomen 

raadsstukken door publicatie op de gemeentelijke website - openbaar - 

20.00 uur bezwaar tegen de vastgestelde bomenkaart - openbaar -

20.30 uur  bezwaar tegen de afwijzing van een uitkering op grond van het Besluit bijstand-

verlening zelfstandigen - niet openbaar -

21.00 uur  bezwaar tegen de plaatsing van een boom op de lijst van beeldbepalende 

bomen (bomenkaart) - openbaar - 

Bovenstaande betreft een voorlopige agenda. De defi nitieve agenda zal op dinsdag 

voorafgaand aan de datum van de hoorzitting via de website www.heemstede.nl 

(vergaderstukken & besluiten) beschikbaar zijn.

Voor informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van de commissie, tel. (023) 548 56 07

Op 23 december 2011 heeft de burgemeester besloten een ontheffing te verlenen aan Trio 

Moscow Balalaika voor het ten gehore brengen van akoestische Russische volksmuziek 

voor de percelen van Albert Heijn aan de Zandvoortselaan 169 en Blekersvaartweg 57 op 

iedere dinsdag, donderdag en zaterdag tussen 10.30 en 18.30 uur.

De ontheffing is verleend op grond van artikel 2:9, derde lid van de Algemene Plaatselijke 

Verordening en artikel II van het Aanwijzingsbesluit.

Indien u meer informatie wenst kunt u contact opnemen met de afdeling Algemene & 

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

Met onbekende bestemming uitgeschreven uit de gemeentelijke 

basisadministatie persoonsgegevens (GBA)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

worden van verschillende overheidsvoorzieningen. Ook wordt, als iemand 65 wordt, de 

AOW gekort. Het is daarom van groot belang dat alsnog aangifte van een verhuizing 

gedaan wordt.

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

persoon per 28-12-2011 met onbekende bestemming uit te schrijven:

S.H. Berghuis, geboren 17-09-1968, Ir. Lelylaan 10

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

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

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

telefoon 14 023).

Vergaderingen

Straatartiesten

Uitschrijving GBA
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Omgevingsvergunning

Aanvragen omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning voor bouwen

Cruquiusweg 29a het plaatsen van lichtreclame   2011.346

 ontvangen 21 december 2011

Heemsteedse Dreef 84 het uitbreiden van de badkamer op de eerste  2011.341

 verdieping en wijzigen achtergevel

 ontvangen 15 december 2011

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

Omgevingsvergunning voor bouwen, slopen en afwijken bestemmingsplan

Cruquiusweg 37 het verbouwen van een bedrijfsverzamel- 2011.345

 gebouw t.b.v. kantoren, winkel, fi tnessruimte 

 en automobielbedrijf, een deel van het gebouw 

 slopen en plaatsen reclame

 ontvangen 20 december 2011 

     

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

Omgevingsvergunning voor kappen

Adriaan Pauwlaan 8A het kappen 1 eik, 3 abeelen, 1 beuk,  2011.342

 1 kastanje, 1 esdoorn 

 ontvangen 18 december 2011

Amaryllislaan 4 het kappen van een taxus   2011.344 

 ontvangen 20 december 2011

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

Bezwaar maken of uw mening/zienswijze kenbaar 

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

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

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

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

de reden van bezwaar. 

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

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

schriftelijk uw reactie aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 352, 2100 AJ 

Heemstede. Uw reactie zal bij de besluitvorming worden betrokken. 

Meer weten?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Meldpunt overlast

Heemstede heeft nu één centraal meldpunt voor het melden 

van gevaar en schade op straat en van bijvoorbeeld van-

dalisme en geluidshinder.

Gevaar en schade op straat

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

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

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

Meldingen worden in principe binnen één week afgehandeld.

Overlast

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

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

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

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

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

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

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

Melden via www.heemstede.nl

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

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

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

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

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

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

vindt doorschakeling plaats naar een telefoonbeantwoorder.

Omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken bestemmingsplan

Burg.   het bouwen van een uitbouw en een kelder 2011.343

van Lennepweg 48 ontvangen 19 december 2011

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

De bovenstaande aanvragen liggen vanaf 5 januari 2012 van maandag tot en met donder-

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

Bouw- en Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). 

Verleende omgevingsvergunningen (verzonden 20 december 2011)

Omgevingsvergunning voor bouwen

Valkenburgerplein 4-I het dichtzetten van het balkon   2011.329

Waterpark 1 t/ m 28 aanpassing balkonhekken bij De Compagnie 2011.313

Omgevingsvergunning voor kappen

t.h.v. Prinsenlaan,  het kappen van esdoorns, beuken, eiken en 2011.335

de Overplaats essen t.b.v. herstel hakhoutbos (aanvulling op

 eerder verleende kapvergunning d.d. 28-06-2010) 

De bovenstaande vergunningen liggen vanaf  5 januari  2012 van maandag tot en met 

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

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

tegen bezwaar maken. Zie kader.




