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Drukke tijden voor de Sint

IS OP ZOEK NAAR

NIEUW IN

Schalkwijk
Heemstede/Bennebroek - Voor Sinterklaas is het momenteel toptijd. Afgelopen
zaterdag werd de Goedheiligman groots ingehaald door een enthousiast publiek dat
hem geduldig opwachtte bij de kade van de
Havenstraat. In Bennebroek deed de kindervriend het feestje nog eens dunnetjes
over en ook daar blije gezichten! Sinterklaas
is echter nog niet klaar met zijn ‘tournee’,
dat kunt u in deze Heemsteder lezen. Geniet ook nog even na van de foto’s die zijn
gemaakt tijdens Sint’s tour door de regio!

BEZORGERS
Martin

0251-674433

www.verspreidnet.nl

DIER VAN DE WEEK

KogelSTUKS
v.d. Geest keurslager
Raadhuisstraat 94
tel. 528 64 17
Wim Kuijk keurslager
J. van Goyenstr. 24
tel. 528 90 00

Heemstede - Dit is kip
Truus, een ‘overblijfsel’ van
een koppel van vier kippen.
Mevrouw S. Draijer die de
foto instuurde, vertelt dat
Truus heel tam is, “Ze staat
op het raam van de schuifpui te tikken met haar snavel om eten te krijgen.” De
huiskip wordt ook erg ver-

wend met gekookte rijst
of macaroni, met andijvie
of granen. “Ze rent als een
hondje achter je aan! Dat
is een heel mal gezicht, en
ze eet uit je hand. Kortom,
het is een gezellig kipje dat
ons verwent met haar lekkere eitjes”, aldus mevrouw
Draijer.

pagina 2

de Heemsteder - 21 november 2007

P2: Bijzonder Heemsteeds Nieuws
(redactie@heemsteder.nl)

Onrust om kap kanstanjes Crayenestersingel
lijk onderzoek te onderwerpen
voordat tot kap wordt overgegaan. SBEZK zet zich ook in
voor het behoud van het natuurlijk erfgoed in de regio.
Jaarlijks sneuvelt een belangrijk deel van onze monumentale bomen. Deze hoge uitval
is vooral het gevolg van menselijk handelen. Voor SBEZK is
het belangrijk dat onze leefomgeving groen blijft en dat
houdt in dat niet te snel tot het
kappen van bomen mag worden overgegaan. Dat geldt dan
vooral voor bomen die in de
openbare ruimte staan.
M Roos-Andriesse
Stichting Bescherming Erfgoed Zuid-Kennemerland
www.sbezk.nl
tel: 023-5290450

Ik ben stomverbaasd. Al vijf keer
heb ik netjes met stoffer en blik
glasstukjes opgeveegd vanuit
de gedachte dat de jeugd de

Advertenties en redactie:
Camplaan 35
2103 GV Heemstede
Tel. 023-5285858
Fax 023-5295407
Internet www.heemsteder.nl
Aanleveren van kopij
redactie@heemsteder.nl
Aanleveren van advertentie
aanlever@heemsteder.nl

Bladmanager/redactie:
Joke van der Zee
Mobiel 0650-284402
Correspondenten:
Ton van den Brink
Mirjam Goossens
Eric van Westerloo

Rode kaart voor Meerlanden

Maar de buurvrouw is niet overtuigd. “Wat praat u nu over jongelui. Die gooien dat glas niet
naast de bakken. Dat doen de
mensen van de Meerlanden. Die
komen om de paar weken met
zo’n grote vrachtwagen langs,
halen de bak voor het glas machinaal uit de grond en kiepen
hem dan leeg op hun wagen. En
dat laatste gaat vaak heel slordig met tientallen stukjes glas
ernaast vallend. Maar daar trekken die mensen zich weinig van
aan!”

Heemstede + Bennebroek
Haarlem-Zuid

Acquisitie:
Ingrid Nelis
Mobiel 0613-670660

Ingezonden

Ik zit op de hoek van de straat
met stoffer en blik stukjes glas
op te vegen. “Wat bent u aan
het doen”, vraagt een buurvrouw verwonderd. “Nou ja”, zeg
ik, “ik veeg die glasscherven op,
want die zijn erg gevaarlijk. Kleine kinderen kunnen er op vallen en honden kunnen er ook in
stappen. Het is een schande dat
jongelui zo slordig met glas omgaan. Want dat glas hoort natuurlijk in die twee bakken.” En
ik wijs naar de bakken op de
hoek van de Laan van Dick – en
de Godfried Bomanslaan, waar
wit en gekleurd glas in gegooid
mag worden.

verschijnt woensdag

Streeknieuwsweekblad
Editie 5

Ingezonden
Stichting Bescherming Erfgoed
Zuid-Kennemerland (SBEZK)
heeft via het meldpunt op haar
website een oproep ontvangen van verontruste burgers.
Dit naar aanleiding van de
voorgenomen kap van de
schitterende
monumentale
kastanjebomen langs de Crayenestersingel (tussen Lanckhorstlaan en Koediefslaan). De
beeldbepalende bomen zouden zijn aangetast door de
gevreesde kastanjeziekte. De
toestand van één van de bomen lijkt niet goed. Voor de
andere kastanjebomen geldt
dat niet. Deze bomen stonden
de afgelopen zomer nog volop
in het blad en SBEZK heeft de
gemeente daarom verzocht de
bomen aan een onafhanke-

van 1930

schuldige was van die slordigheid. Maar het zijn dus volwassenen die er een zooitje van maken. En dan te bedenken dat het
de Meerlanden zelf is. Dezelfde Meerlanden die gele en rode kaarten willen gaan uitdelen
aan burgers die hun vuilnisbakken niet goed wegzetten!

Druk:
Boesenkool Krantendruk B.V.
Castricummerwerf 23-27
1901 RW Castricum
Tel. 0251-656750
Fax 0251-650741
ISDN 0251-673620
E-mail info@boesenkool.nl
Verspreiding/
Bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Uitgave van:
De Heemsteder Uitgevers B.V.
Heemstede

Kortom, er moeten kaarten worden uitgedeeld. Onze gemeentelijke overheid controleert de
Meerlanden slecht en ‘verdient’
een gele kaart. Maar de rode
kaart gaat uiteraard naar de
Meerlanden zelf.
Martin van den Heuvel

Centrale administratie:
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900
Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Editie 5
Oplage 14.750 + 2.400
Totaal 17.150 ex.

Bij de foto:
Gele kaart van de Meerlanden,
de bak is verkeerd om gezet...

Let op!
Nadrukkelijk maken wij u er
op attent, dat door ons in deze
krant geproduceerd advertentie-, foto-, en / of tekstmateriaal
NIET beschikbaar wordt gesteld
aan derden. Dus ook NIET per
e-mail, fotokopie of anderszins
zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de
Uitgever!
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Met oude mobieltjes
en cartridges naar de
Rabobank
Heemstede – Sinds de telefoonwinkels mobiele telefoons ‘gratis’ verstrekten, zijn er in Nederland 9.000.000 mobile telefoontjes afgedankt. Ze liggen in laadjes en kastjes, overbodig,
want de nieuwe die je zomaar kreeg, die was kleiner, lichter,
daar kon je mee fotograferen en zelf korte filmpjes maken. Wat
doe je met een afgedankt mobieltje? Asjeblieft niet in de kliko
kieperen. Er zitten gevaarlijke stoffen in. Alleen de accu is al
funest voor het milieu. Ook niet best voor het milieu zijn de
cartridges, de drukinktdoosjes van de printer.

Amsterdams werken, vier kijken, één werkt. v.l.n.r. Ronald van der Aar, Gert-Pieter Nijssen, Ineke Nijssen,
Charich Hendricks en man met de schep wethouder Pieter van de Stadt .

Tuincentrum Peter
C. Nijssen onder dak!
Heemstede – Wethouder Pieter van de Stadt had in zijn drukke agenda nog een plekje weten te vinden om de eerste handeling te verrichten die moesten leiden tot een gedeeltelijke overkapping van het welbekende tuinbedrijf aan de Sportparklaan, Nijssen.
Door een meer dan voortvarende aanpak van het constructiebedrijf dat de werkzaamheden uitvoerde werd deze officiële eerste handeling veranderd
in een laatste overheidswege
uitgevoerde werkzaamheid. Vol
enthousiasme stortte de aimabele stadsbestuurder zich op
zijn taak, het uitkruien van vele kruiwagens turfmolm, daarbij terzijde gestaan door twee
medewerkers van de gemeente. Ronald van der Aar en Charich Hendricks zorgden voor de
aanmoedigingen en het aanwijzen van de plek waar het soort
kattenbakvulling terecht moest
komen. Na afloop van de voor
Pieter van de Stadt toch wel on-

gebruikelijke werkzaamheden
werd er nog even nagepraat en
de mooie uitbreiding van het
tuincentrum bewonderd.
Zwaar werk
“Dit is wat wij als college graag
doen. Jonge ondernemers ondersteunen en dan zeker als het
zo’n mooi bedrijf als dit tuincentrum betreft”, hijgde de wethouder nog even na. Gert-Pieter en
Ineke Nijssen kunnen trots zijn
op deze aanpassing van hun
prachtige bedrijf. En niet alleen
het vriendelijke en deskundige
tuinderechtpaar zal er van gaan
genieten. Door de fraaie groene overkapping is het tuincentrum nu een stuk comfortabeler

Kelderverkoop bij Branding
Radio op 1 december
Heemstede - Over enige tijd wordt het pand waarin Branding
RTV zit, de voormalige zusterflat van het Spaarneziekenhuis,
gesloopt. Voorafgaande aan deze verhuizing wordt een opruimactie gehouden in de vorm van een kelderverkoop op zaterdag 1 december.
Alles dat de omroepmedewerkers niet mee kunnen nemen
naar het nieuwe adres, wordt te
koop aangeboden. Denk daarbij aan glaswerk, servies, elpees,
singeltjes, maar ook barkrukken,
bureaustoelen, gewone stoelen,
audio, mengtafels, bandrecorders
enz. En veel andere losse spullen.

Zelfs kerstartikelen! Veel mensen
hebben zaterdag 3 november gebruik gemaakt van de eerste kelderverkoop bij Branding RTV. In
een ontspannen sfeer waren de
echte liefhebbers aan het snuffelen tussen de LP’s en singeltjes en alle ander spullen die verkocht mochten worden.

geworden. Tuinliefhebbers kunnen nu niet gestoord door onverschillig welke soort neerslag
droog en op hun gemak langs
de vele planten en struiken lopen. En het is precies op tijd
klaar. De komende dagen gaan
de medewerkers van het tuincentrum druk aan de gang met
kerstbomen, slingers, ballen en
lichtjes. Dit om het nieuwe gedeelte in de stemming van de
komende kerstdagen te brengen. En om het heugelijke feit
te vieren is er een speciale actie voor de kerstdagen. Houdt de
komende edities van ‘de Heemsteder’ goed in de gaten, er is
wat leuks op komst.
Het tuincentrum is op de zondagen 9 en 16 december geopend
Tuincentrum Peter C. Nijssen
Sportparklaan 25a (tegenover
de sportvelden)
2103 VR Heemstede
023-5280816, www.pc-nijssen.nl
Lp’s en singeltjes
Omdat veel mensen niet wisten dat er nog zoveel mooie oude LP’s en singeltjes waren, en
voor sommige de tijd te kort
was, krijgen mensen de gelegenheid om de komende weken
overdag, na afspraak, nog even
rond te snuffelen om hun verzameling uit te breiden. Bellen
doordeweeks, tussen 9.30-12.00
uur 023-5288289.
Ook zal er op 1 december tussen
10.00-15.00 uur nog een laatste
keer de mogelijkheid zijn om vrij
binnen te lopen om de laatste
spulletjes en platen te kunnen
aanschaffen.
U vindt de studio aan de Johan
Wagenaarlaan 74 te Heemstede.

Om op een verantwoorde wijze
van uw mobieltjes en cartridges
af te komen worden er door de
Stichting Landschap Noord-Holland een aantal inleverpunten
voor mobieltjes en cartridges in
Heemstede gezocht. Gedacht
wordt aan plaatsen waar veel
mensen komen. Scholen, sportverenigingen, supermarkt, een
aardige klus voor de mensen van
Landschap Noord-Holland. In de
Rabobank aan de Binnenweg is
onlangs een grote inzamelbox
geplaatst, waar u terecht kunt
met de lege cartridges en het
overbodig geworden mobieltje.
Ondernemers van de Binnenweg en Raadhuisstraat hebben
inmiddels de weg al gevonden
en de inzamelbox is al een keer

ren bij het plattelandsleven. Eigenlijk is de inzameling nu het
gevolg van een initiatief van
bankmedewerkers die enkele
jaren geleden al begonnen waren met het inzamelen van milieuonvriendelijke
producten.
Nu kan iedereen terecht bij de
Rabobank en misschien straks
ook op andere inleverpunten.
Landschap Noord-Holland
Het recyclingbedrijf GP Groot
geeft vergoedingen voor de
bruikbare materialen waarna
de netto-opbrengst gaat naar
Landschap Noord-Holland. Voor
Heemstedenaren wellicht leuk
om te weten dat de landgoederen Leyduin, Vinkenduin en
Oud Woestduin aan de Leidse-

Links Rabomanager Frans van Môurik en rechts fondswerver NoordHollands Landschap Rembrandt Heerkens Thijssen
geleegd. De firma GP Groot, al
90 jaar groot in afvalverwerking,
haalt de inhoud van de boxen
op, gaat de mobieltjes testen
op bruikbaarheid en sorteert
ze. De nog bruikbare mobieltjes
en cartridges krijgen een tweede leven, de rest wordt ontdaan
van hun schadelijke stoffen en
gerecycled.
De Rabobank aan de Binnenweg is het eerste inleverpunt
in Heemstede. De directie van
de Rabobank heeft direct ja
gezegd tegen dit initiatief van
Landschap Noord-Holland. De
oorsprong van de bank ligt in de
agrarische sector. De bank was
bij de oprichting de bank ván de
boeren vóór de boeren, tuinders
en voor allen die betrokken wa-

vaart behoren tot de natuurgebieden die door het Landschap
Noord-Holland beheerd worden. Nu het tuinbouwgebied
Manpadslaan een natuur-en recreatiebestemming kan krijgen,
is dit een perfecte verbindingszone tussen Leyduin en Groenendaal. Directeur van Landschap Noord-Holland, Jan Kuiper, staat te trappelen om met
provincie om het tuinbouwgebied een natuur-en recreatiebestemming te geven. Hij was er
al jaren mee bezig. Als je met
het opruimen thuis van milieuonvriendelijke spullen, de ontwikkeling van een klein stukje
groen Heemstede kan helpen,
dan doe je dat toch!
Ton van den Brink
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Ben Staats stopt na bijna
33 jaar bij gemeentewerf
Heemstede - Ben Staats begon op 3 februari 1975 bij de
gemeentereiniging, met toenmalig chef, de heer Broodman
en assistent de heer Beekman. Als langst in dienst zijnde
medewerker van de gemeente Heemstede, heeft hij diverse
chefs mee gemaakt, waar hij een goede band mee had op
de werkvloer en met sommige nog steeds contact heeft.

Open dag op zondag 25 november

Haarlemse Akademie; hét opleidingsinstituut voor uiterlijke verzorging
Regio – 100% geslaagd; dat is eerder dan regel dan uitzondering bij de Haarlemse Akademie, het opleidingsinstituut voor
schoonheidsspecialisten, pedicuren, visagisten en nailstylisten. Op zondag 25 november wordt een open dag gehouden
van 13.00 tot 16.00 uur op de Westerwerf 9c in Uitgeest waar
iedereen kennis kan maken met de kwaliteit van het onderwijs
dat dit opleidingsinstituut voor uiterlijke verzorging biedt.

vervolgt Janine. “En als enige
school in Noord-Holland boven
het IJ zijn wij erkend door het
Ministerie van Onderwijs en de
Algemene Nederlandse Branche Organisatie Schoonheidsverzorging.”

Initiatiefnemers zijn Janine Pieterse en Annemiek van Wilgen. Zij werken samen met een
team docenten dat zich gespecialiseerd heeft in een specifiek vakgebied. Janine: “Wij bieden parttime opleidingen op het
gebied van schoonheidsverzorging en schoonheidsspecialiste, voetverzorging en pedicure, visagie en make-up, nailstyling en talrijke gespecialiseerde
vervolgopleidingen. Het zijn opleidingen op mbo en mbo+ niveau.” De Haarlemse Akademie
staat bekend om opleidingen
van zeer goede kwaliteit, hoge
cijfers en een hoog slagingspercentage. “Al onze studenten zijn
na afronding van hun opleiding

echt klaar voor het werk”, vervolgt Annemiek. “Het streven is
om alle leerlingen zo goed voor
te bereiden op de praktijk dat zij
allemaal slagen voor het examen en dit jaar is ons dat weer
gelukt.” Wie niet goed weet welke opleiding het meest geschikt
is, kan zich oriënteren tijdens de
open dag of een persoonlijk gesprek aanvragen voor een gedegen advies. De circa 120 leerlingen van de school zijn afkomstig
uit geheel Noord-Holland en variëren van leeftijd.

De school heeft de beschikking
over diverse theorie- en praktijklokalen met moderne apparatuur. Daarnaast zijn er gezellige verblijfsruimten. “Wij horen vaak dat ons instituut qua
uiterlijk in niets op een school
lijkt”, lacht Annemiek. “En dat is
ook onze bedoeling. Wij vinden
het belangrijk dat onze leerlingen in een stijlvolle en gezellige omgeving worden ontvangen
en op een professionele manier
les krijgen met veel ruimte voor
persoonlijke aandacht.”

“De Haarlemse Akademie is
het oudste opleidingsinstituut
van Nederland op het gebied
van
schoonheidsverzorging”,

Kijk voor meer informatie op http://haarlemseakademie.nl, bezoek de open dag of bel tel.:
0251-317322.

GSV-meisjes zijn er klaar voor!

Heemstede - Het komende
weekend zijn de eerste turnwedstrijden voor de meisjes
van de wedstrijdgroep van
GSV Heemstede.

Het weekend is in twee groepen
verdeeld. Op zaterdag de 4e en
5e divisie en op zondag de 6e, 7e
en 8e divisie plus de jeugd van de
5e divisie, omdat dit een te
grote groep was om er op
zaterdag bij te doen. Hoe hoger de divisie hoe moeilijker de

oefeningen. Diegene die in
de 4e divisie uitkomen (bij ons
alleen Marlijn) kunnen in aanmerking komen om door te
stromen naar landelijke wedstrijden. Door de grote inzet
van de meisjes en trainers,
zien zij de wedstrijd met groot
vertrouwen tegemoet.
Op zaterdag wordt gestart
om 09.00 uur door Renee,
Willemijn, When Shao en Marlijn gevolgd door Celine, Judith, Donna en Laura. Als de

laatste 4 meisjes klaar zijn,
heeft de leiding er 10,5 uur opzitten. De volgende morgen
dienen zij om 09.00 weer aanwezig te zijn met Marijn en
Merel voor hun eerste wedstrijd. Om 12.00 uur komen Min
Zhu, Celina, Liza, Marjolein en
Larah. De laatste is Maya en die
mag het lange weekend afsluiten.
Jos Holdorp
Op de foto de wedstrijdgroep.

Na eerst diverse werkzaamheden uitgevoerd te hebben,
kwam Ben later als huisvuilbelader door heel wat Heemsteedse en Bennebroekse straten. Hij werd een bekende
Heemstedenaar.
In de wintermaanden moesten de straten van Heemstede sneeuwvrij zijn. Paraat in de
sneeuwploeg, ‘s avonds en ‘s
nachts, Sinterklaas of met Kerst,
af en toe met een flink sneeuwbalgevecht.” Een warm kopje
koffie kregen we altijd aangeboden bij diverse mensen”, zegt
Ben. Mea Honderdors maakte
speciaal voor hem een heerlijk
kopje verse champignonsoep,
een geweldige traktatie met de
kou. Alhoewel, zomers zorgde
ze voor een verkoelend glaasje
fris, zij heeft dan ook niet voor
niets de vrijwilligersaward namens Ben als langst in dienst
zijnde medewerker, aangeboden
gekregen. Meawas voor hem al
bijna 33 jaar hèt “koffiehuis”.
“De vuilniswagen versierde we
ook nog wel eens, om een ieder
een prettige kerst en bovenal
een goed nieuwjaar te wensen”,
weet Ben.
Geweldige tijd
Na 16 jaar langs de wegen
‘gezworven’ te hebben, kwam
er een mooie baan op zijn pad,
Ben werd gevraagd; werken
op de gemeentewerf om een
klein chemisch afval depot op te
starten. Diverse cursussen
moest hij doorlopen b.v. brandveiligheid, chemisch afval en
o.a. asbest enz. Met diverse
diploma’s op zak kon het
beginnen.
Het afval diende gescheiden aan geleverd te worden,
batterijen, verf, benzine enz. enz.

dit moest in aparte bakken en
in een chemo-container geplaatst worden.
Er kwamen grote ontwikkelingen. Er werd een nieuw chemisch afvaldepot gebouwd.
Vele mensen kwamen ook op
het fietsje hun plastic flessen,
kranten aan leveren. Het chemisch afval werd vaak ook verkeerd aangeleverd, men was er
nog niet goed op voor bereid
of op de hoogte. Ben bedacht
een ludieke actie, rond Sinterklaastijd. Kon je chemisch afval
op een juiste manier aanreiken,
werd je beloond door zwarte
piet, die je verrastte met pepernoten.
Goede samenwerking met de
politie en de wijkagent was wel
nodig met die baldadige jongens die zich op de milieustraat
ophielden buiten de openingstijden. Onder het motto “M’n
werk is m’n hobby”, heeft hij zich
heel wat uurtjes voor het Heemsteeds belang in gezet.
Na bijna 33 jaar gaat Ben de
Heemsteedse
milieustraat
verlaten. Heel plotseling kwam
er een andere collega op zijn
werkplek bij de Meerlanden.
Ben mocht afval- en hondenpoepbakken gaan legen met
een klein transportwagentje.
Ben protesteerde, maar ging
wel aan de gang. Uiteindelijk
gaf de rechter hem alle gelijk
en nu gaat Ben deze periode afsluiten.
Hij geeft een afscheidsreceptie
op vrijdagmiddag 30 november
van 16.00 tot 18.00 uur bij voetbalvereniging HBC in de “Toekomst”, gelegen aan de Cruquiusweg te Heemstede, vlak naast
de nieuwe Peugeotgarage.
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Amnesty op
straat

Expositie An Luthart
Heemstede – Vanaf dit moment tot en met 8 december 2007 exposeert An luthart in het instituut voor fysiotherapie Heemstede.
An Luthart maakt figuratieve
olieverfschilderijen. Op dit moment maakt zij veel schilderijen
van de natuur. Vooral het licht,
dat steeds een andere sfeer aan
de natuur geeft, is in haar werk
belangrijk. Dit licht is niet alleen zichtbaar, maar ook voelbaar aanwezig. Haar werk geeft
de natuur fotografisch, met de
grootste precisie weer. Er zijn
veel overeenkomsten tussen het
werk van An en het fysiotherapeutische werk op het instituut.
Zo werken de fysiotherapeuten
hier ook perfectionistisch. An is
altijd zeer gepassioneerd en zit
vol met inspiratie. Ook dit is iets
wat het instituut uit wil stralen.
In de wachtkamer hangt een
monumentale boom. Eigenlijk
hangt deze niet maar lijkt zij wel
in de ruimte te staan. Ook boom
is goed geworteld en straalt een

degelijkheid uit. De takken rijken weids de lucht in. Het schilderij heet “lichtval” en het zonlicht straalt prachtig door de
bladeren heen. De warmte van
het zonlicht en het geluid van de
stilte zijn voelbaar aanwezig.. Er
is geen behoefte meer aan lectuur in de wachtkamer. Door te
kijken naar dit schilderij ervaar
je weer wat er veel te zien en
te voelen is in de natuur. Wanneer u zelf ook een plek heeft
in de natuur waar u vaker zou
willen zijn schildert An ook in
opdracht. Een overzicht van het
werk van An is te zien op haar
website www.an.luthart.nl. En
verder exposeert An luthart permanent in galerie Beeldkracht in
Groningen www.beeldkracht.nl.
Het Instituut voorfysiotherapie
bevind zich op de Burgemeester
van Lennepweg 1 In Heemstede.

Lezing over de geschiedenis
van de stereofotografie
Heemstede - Op vrijdagavond 30 november zal Wim van Keulen
na afloop van de jaarvergadering van de Heemsteedse Kunstkring in theater de Luifel een lezing met beelden en muziek
geven over de tamelijk onbekende maar tegelijk spectaculaire
wereld van de stereofotografie. De aanvang is 21.00 uur.
Wim van Keulen maakte als violist deel uit van het Koninklijk
Concertgebouw Orkest. Daarnaast is hij actief op het gebied
van de stereofotografie met het
geven van lezingen, het schrijven van boeken en artikelen en
het meewerken aan “3-D” gerelateerde tentoonstellingen. De
concertreizen van het Koninklijk
Concertgebouw Orkest stelden
hem in staat talloze stereodia’s
te maken van uiteenlopende en
interessante onderwerpen in vele landen.
3-d Bril
In de driedimensionale of stereofotografie wordt de werkelijkheid ruimtelijk weergegeven.
Dit in tegenstelling tot de reguliere fotografie waarin de werkelijkheid wordt teruggebracht tot
een vlakke afbeelding.
Bij stereo-diaprojectie worden

linker- en rechterbeeld over elkaar heen geprojecteerd op een
zilverscherm en voor ieder oog
apart gescheiden door middel
van in de stereoprojector op elkaar afgestelde polarisatiefilters
met als resultaat een reproductie met diepte: het projectiescherm verandert in een venster
waarachter de afbeelding zich
uitstrekt. Alle toeschouwers krijgen tijdens de lezing een 3D-bril
op om het stereo-effect goed te
kunnen zien.
De lezing en diaserie van Wim
van Keulen toont met schitterende beelden de ontwikkeling van de stereofotografie van
meer dan 100 jaar geleden tot
het eind van de twintigste eeuw.
Voor leden van de Heemsteedse
Kunstkring is de toegang gratis.
Niet-leden betalen de entree 5
euro; kaarten zijn aan de ingang
van de zaal te verkrijgen.

Heemstede - Zaterdag 24
november vraagt Amnesty afdeling Heemstede aandacht
voor buitenwettelijke overdrachten van gevangenen in
diverse landen. Zij protesteert
daartegen en op de kraam
kunt u van 13.00 tot 15.30
uur uw steun betuigen door
uw handtekening zetten en
mooie boeken kopen bij de
stand. Deze staat zaterdag op
de Binnenweg voor de INGbank. Als het regent, vindt de
actie niet plaats.

Aan de zwier
op de ijsbaan!
Regio - Of het nu gaat vriezen of dooien, dit jaar is er
schaatspret in Haarlem! De
horeca ondernemers van de
Oude Groenmarkt hebben de
koppen bij elkaar gestoken,
de handen ineengeslagen en
het voor elkaar gekregen dat
er van 10 tot en met 18 december een schaatsbaan is
op de Oude Groenmarkt. Voor
een kleine bijdrage kan jong
en oud aan de zwier op een
ijsbaan van 10 X 20 meter.
Schaatsen vergeten? Ter
plekke kan een paar gehuurd worden. IJspret zonder koek & zopie bestaat
niet en ook daar is voor gezorgd. Dus schaatsen onderbinden en aan de zwier op
de Anton Pieck Parade, de
Kerstmarkt of gewoon lekker door de week na school
of het werk!

Jeugdhonk
Vogelenzang
Regio - Eén keer per maand
is het jeughonk in Vogelenzang open op zaterdagavond
van 19.30-21.30 uur. Er zijn
dan allerlei leuke activiteiten
voor tieners van 10 tot en met
14 jaar. Goede ideeën zijn
altijd welkom. Op zaterdag
24 november gaan ze de
film bekijken die zaterdag 27
oktober is gemaakt. Jongens
en meiden hebben een scenario bedacht, ze zijn gaan
acteren en hebben de film
echt opgenomen. Kom ook
naar de première!
Entree: 2,- euro.
Alles wat er te doen is, is
te lezen op www.dorpvogelenzang.nl.
Heb je zelf nog leuke ideeën of heb je iets te vragen, mail of bel Margo
Pouw,
mpouw@casca.nl,
023-548 38 48
dinsdag, woensdag en donderdag bij Casca
023-583 36 34 op vrijdag bij
het jeugdhonk.

Gemeente gaat scherper toezien

Aanlijngebod honden
in ‘Engelse bos’
Heemstede - In heel Heemstede geldt een aanlijngebod
voor honden. Dat betekent dat
de hond op de openbare weg
aan de riem moet lopen. Uitzondering hierop zijn de twee
losloopgebieden:
- het gebied bij het Spaarneziekenhuis langs het
Spaarne,
- het wandelbos Groenendaal,
in het gebied ten noorden
van de Sparrenlaan bínnen
de klaphekken.
In het ‘Engelse bos’ bij wandelbos Groenendaal geldt een
aanlijngebod voor honden.
Het Engelse bos ligt ten zuiden van de kinderboerderij en
wordt begrensd door de Bosbeeklaan, Burgemeester van
Rappardlaan, Herfstlaan en

Glipper Dreef. Ook voor de
parkeerterreinen in het Groenendaalse bos geldt het aanlijngebod.
Loslopende honden lopen hier
echter regelmatig de weg op
en dit zorgt voor gevaarlijke
situaties. De gemeente gaat
er daarom scherper op toezien dat de verplichting om
de hond hier aan te lijnen
ook daadwerkelijk wordt nageleefd. Om hondenbezitters
hierop te attenderen, zijn borden geplaatst.
De hele maand november zullen toezichthouders waarschuwend optreden. Vanaf 1
december 2007 zal ‘handhavend’ worden opgetreden, wat
inhoudt dat er bekeuringen
worden gegeven.

Ingezonden

Niet alleen honden
zorgen voor ergernis
Naar aanleiding van het hondenaanlijngebod moet mij het
volgende van het hart. Ik woon nu samen met mijn vrouw en
de hond Kathy anderhalf jaar in Heemstede en wat ons opvalt is het gezeur over (ja u raadt het al, de hond). Loslopende
honden bekeuren omdat dat gevaarlijk is? Op zondag laten
al de jonge gezinnen hun kroost uit en maken wij als wij de
hond uit laten herhaalde malen mee dat overstekende kinderen en de ouders voor gevaarlijke situaties zorgen. Ze lopen
met elkaar te kletsen letten dus niet op hun kroost. Ook veel
afval laten deze mensen achter. Het lijk zo langzamerhand
dat de hondenbezitter een crimineel is en zo gaan wij ons
langzamerhand voelen. Kennelijk zijn meer mensen het met
ons eens. De oplossing is: niet de drollen opruimen betekent
een boete geven van 150,00 euro, dat werkt pas echt. Alleen de APV aanpassen toch! Dan doet men het geen tweede
maal. En is het gezeur over.
Laat ik voorop stellen dat het niet lekker een drol te rapen,
maar wat te denken van ganzenpoep? Er is een voetpad gemaakt langs de Ringvaart vanaf de Ringvaartlaan naar de
brug. Vaak zitten je schoenen vol poep. Bekeurt de gemeente
daar ook? Natuurlijk niet. Waar wij op ons beurt een ergernis vinden zijn scheurende brommers met herrie en stank.
Wie doet daar iets aan? Het zwerfvuil her en der, de wiet
zakjes, planten die er uit de tuin worden gestolen en bierblikjes. Zelfs bij het zwembad, de tennisbaan, de hockeyclub
de voetbalclub lijkt het soms wel een vuilnisbelt. En wat te
denken van de ouders die de kinderen naar school brengen:
haast, haast, haast! de Javalaan is een racebaan.
Dus ook wij weten wel wat om te zeuren hoor. Maar het beste
voor ons is: verbeter de wereld, begin bij jezelf. We leven nu
eenmaal op elkaars lip maar met een beetje verdraagzaamheid naar elkaar toe komen wij verder dan dat gezeur.
Fam. J.J. van Waveren

Zonnebrildief op heterdaad betrapt
Regio - Oplettend personeel van een winkel aan het Cruquisplein in Cruquius betrapte dinsdag 13 november een winkeldief op
heterdaad. De man, een 29-jarige man Noordwijker, werd gesnapt
toen hij een zonnebril probeerde te stelen. De politie heeft procesverbaal tegen hem opgemaakt.
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Groot succes voor Harry Potter
Heemstede – Boekhandel Blokker stond afgelopen zaterdagmorgen vroeg in teken van Harry Potter. Daar reikte
Margo Pouw van Plexat de prijzen uit: 1e prijs Mark Croes,
gedeelde 2e prijs: Noa Naäman en Myrthe Verburgh. Zij
ontvingen alle drie een boek van Harry Potter en natuurlijk
de felbegeerde Harry Pottertas!
Vrijdag om 0.00 uur stonden
er 75 mensen voor de deur en
Professor Sneep opende de
deuren van Blokker. Omdat
hij geen pilletje had genomen
en alle andere bezoekers wel
(van Madame Pleister) veranderde hij in een standbeeld
toen hij door de rook naar binnenliep.
Zaterdag was het een enorme drukte. Veel klanten hadden het boek gereserveerd,
maar er werden ook nog vele
spontane aankopen gedaan.
er was voor iedereen een tatoeage, een blinkend oog, een
deurhanger en een draak, en
natuurlijk de felbegeerde Harry Pottertas, speciaal voor de-

Schatje

ze gelegenheid gemaakt.
Er zijn dit weekend minstens
250 lezers die in het nieuwe
boek van Harry Potter duiken.
“’Als ik dat vanavond doe, weet
ik zeker dat ik in slaap val, niet
omdat het saai is, maar omdat
het een enerverend weekend
was.””

Noord Hollands Promenade
orkest in Het Overbos
Heemstede - Op zondagmiddag 25 november om 15.00
uur komt het Noord Hollands
Promenade orkest optreden
in de Tuinzaal van Het Overbos.
De kosten voor dit optreden bedragen 4 euro inclusief koffie of
thee. U kunt op twee manieren
betalen, met de Jacobskaart of
contant aan de zaal. In de pauze
is het mogelijk om een drankje
te bestellen. Dit drankje, dat niet
bij de prijs is inbegrepen, kunt
u afrekenen met de Jacobskaart

of contant. De Jacobskaart kost
10 euro en is verkrijgbaar bij de
receptie van Het Overbos.
Deze kaart is een geldig betaalmiddel in alle locaties van de
Stichting Sint Jacob, U kunt er
o.a welzijnsactiviteiten en consumpties mee afrekenen,de
kaart is onbeperkt geldig.
Nadere informatie over dit optreden en over de Jacobskaart is
te verkrijgen bij de dienst Welzijn van het zorgcentrum aan de
Burgemeester van Lennepweg
35, telefoonnummer 8928900.

Lezing in Trefpunt

Barcelona, de stad van
Gaudi en Picasso
Heemstede - Op dinsdagmiddag 27 november zal mevrouw
Belt haar dialezing over ‘Barcelona, de stad van Gaudi en Picasso’ voor het Trefpunt-Heemstede presenteren. De lezing
gaat van start om 14.30 uur en vindt plaats in de Pinksterkerk
aan de Camplaan 18.
Barcelona werd na politieke
moeilijkheden in de beginjaren
van de 19e eeuw aan het eind
van die periode een welvarende stad. Bekende architecten en
kunstenaars zochten naar een
stijl die paste bij de nieuwe tijd.
Zo ontstond o.a. de Mudejarstijl,
een mengvorm van Spaanse en
Arabische architectuur.
De architect Antonio Gaudi
profiteerde ook van de nieuwe
mogelijkheden op zijn gebied
en dit resulteerde in een
prachtige, eigenzinnige vorm
van bouwen, nergens op dat

moment in Europa nog vertoond.
De Spaanse schilder, beeldhouwer en ceramist Pablo Picasso,
vindt ook tijdens zijn carrière
in Barcelona en omgeving een
dankbare voedingsbodem voor
zijn vernieuwende kunst. Vanuit Spanje heeft zijn manier van
werken een grote invloed op de
kunst uit die tijd tot ver in Europa en zelfs tot in onze tijd gehad.
Het is zeer de moeite waard het
werk van deze twee grote kunstenaars onder uw aandacht te
brengen. Entree 2,50 euro.

Baklucht

Lezing Casca

Spiritualiteit in je eigen leven
Heemstede - Spiritualiteit is niet zo simpel in woorden te vatten.
Het gaat vooral over gevoelens en ervaringen. Gebeurtenissen waar
je door geïnspireerd wordt, die je raken en ontroeren of die je vervullen van eerbied. Hierdoor wordt vooral duidelijk wat jou drijft en
wat maakt dat je je goed voelt.
Wat is de rol van spiritualiteit in het dagelijks leven? Hoe kun je jezelf
regelmatig opladen om daarna weer te kunnen putten uit je eigen
bron? In deze lezing van Marianne Waling-Huijsen is veel aandacht
voor literatuur en de praktische invulling van dagelijkse rituelen.
De lezing wordt gegeven op woensdag 28 november, aanvang 20.15
uur, bij Casca in de Luifel, Herenweg 96, Heemstede. Entree: 4,- euro.
Opgeven kan bij de receptie van de Luifel of telefonisch: (023) 548
38 28, keuze 1.

Sportief evenement voor 55+

Groot Casca Koersbaltoernooi

Heemstede - Koersbal lijkt op
het Engelse ‘Lawn Bowls’ en
het Franse jeu de boules, maar
wordt binnen gespeeld. De bedoeling is om de speciale bal zo
dicht mogelijk bij de zogenaamde ‘Jack’ (een klein wit balletje)
te rollen ofwel te ‘koersen’.
Casca heeft zes koersbalclubs.
Vrijdag 30 november is het grote Casca Koersbaltoernooi voor
de leden van deze clubs. Bent
u geen lid en wilt u ook mee-

doen? Dat kan! Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met Katinka Verdonk bij Casca:
tel. 023 - 548 38 28. Graag van
tevoren reserveren.
Kosten inclusief lunch voor leden: 8,50 euro, niet-leden: 10,50
euro.
Het koerbaltoernooi is vrijdag 30
november van 9.30-15.30 uur bij
Casca in de Luifel, Herenweg 96,
Heemstede.

Ontsteld merkte ik dat de rechterzak van mijn broek trillingsverschijnselen vertoonde en op
het zelfde moment afgrijselijke
geluiden uitstootte. Begint mijn
kleding nu ook al met dementieverschijnselen, dat is toch aan mij
voorbehouden. Maar in één van
die steeds minder voorkomende
heldere ogenblikken realiseerde ik mij dat het mijn mobiele
telefoontje wel eens kon zijn. Ik
heb dat ding alleen maar bij me
zodat ik bij te lange afwezigheid tenminste nog teruggevonden kan worden. Bellen of gebeld worden schijnt ook tot de
mogelijkheden te behoren maar
daar weet ik verder niets vanaf.
De riante bonussen van KPNbestuurders zijn in ieder geval
niet door mij opgebracht. Maar
het apparaat trilde en jengelde dat het een lieve lust was en
nieuwsgierig geworden wat er
aan de hand was diepte ik het
uit mijn broekzak op en opende
het dekseltje. Een op het scherm
stond dat ik een SMS-bericht
had ontvangen. Daar ben je dan
lekker mee, ik ben net in staat
om op het ding te kijken hoe laat
het is. Dan maar op een paar
knoppen gerost en zowaar daar
kwam de mededeling. In verband
met het intieme karakter van de
tekst verzoek ik de lezers van
deze column hier verder met
mijn innig geliefde huwelijksmaatje niet over te spreken.
De aanhef was al veelbelovend
“lief schatje.
Bedankt dat ik op het stuur van je
fiets mee mocht rijden. Dat was
heel erg lief, ik hou van je”. Hierna volgde een groot aantal letters
x en drie initialen die ik met de
beste wil van de wereld niet kon
thuis brengen. Zelfs niet op het
stuur van mijn fiets. Het geklooi
met het mobieltje had inmiddels
de nieuwsgierigheid van wettige
vriendinnetje opgewekt. “Zit jij je
te vervelen dan heb ik wel wat te
voor je te doen” was haar lichtelijk geïrriteerde vraag, waarbij op de achtergrond het gevaar
van het stofzuigen van het gehele
huis een reële optie was. Ik kon
haar moeilijk vertellen over dat
schattige SMS-bericht en gooide het op het opnieuw instellen
van de wintertijd op mijn zaktelefoontje. “Ben je lekker op tijd
mee. Als je nog even had gewacht had je hem gewoon zo
kunnen laten” was haar niet zo
huwelijksvriendelijke opmerking.
Wacht maar dacht ik bij mijzelf,
de afrekening komt vanzelf. En
daar begin ik nu meteen mee. Ik
ga een fiets kopen, want die had
ik nog niet. Lieve SMS-ster met
een paar dagen ben ik klaar voor
je volgende berichtje. Alleen nog
even leren fietsen
Wim Bak.
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Park Zuid

De Compagnie

Ambitieuze gebiedsontwikkeling in Heemstede

Thunnissen Ontwikkeling zet watertorengebied
prominent op de kaart
Heemstede - 215 Woningen, een kantoor, 3 ondergrondse
parkeergarages, een in ere herstelde haven en een sfeervol
park: het gebied rond de Heemsteedse watertoren krijgt een
complete facelift.
Op het voormalige gasfabriekterrein stonden onder andere
woon-zorgcomplex De Olijftak,
huurwoningen, het voormalige
gemeentekantoor, de gemeentewerf en de brandweerkazerne.
Op deze binnenstedelijke locatie
realiseert Thunnissen Groep een
groot programma. “Het gebied
wordt sterk opgewaardeerd”,
vindt projectontwikkelaar Martijn Goesten. “Dankzij de uiteenlopende woningtypen en architectuurstijlen gaat het er heel
levendig uitzien.” Project De

Watertoren bestaat uit vijf plandelen en wordt gerealiseerd in
vier fasen.
Wonen aan vaarwater
Het gevarieerde woningaanbod
sluit aan bij de woonwensen van
een zeer breed publiek. Inclusief starters, waarvoor Heemstede nauwelijks aanbod heeft. De
drie woonsferen Waterpak, Waterhof en Waterspiegel hebben
elk een eigen karakter. Waterpark is groen en ruim van opzet,
de Waterhof heeft stedelijke al-

lure en in de Waterspiegel woon
je direct aan het water. “De
voormalige ‘zwaaihaven’ wordt
weer uitgegraven”, vertelt Martijn Goesten. “Je kunt er straks
thuis aanleggen met je sloep.”
Vertrekpunt:
stedenbouwkundig plan
De ontwikkeling kwam in 1999
op gang toen de gemeente de
‘Wipperpleinlocatie’ rondom De
Olijftak wilde aanpakken. Thunnissen ontwikkelde meerdere
varianten voor deze locatie maar
stelde ook een grootschaligere
gebiedsaanpak voor. In 2004 tekenden de gemeente en Thunnissen de samenwerkingsovereenkomst. Martijn Goesten: “Op

basis van het stedenbouwkundige plan is een artikel 19-procedure doorlopen. Grondslag
waren de ruimtelijke onderbouwing, het beeldkwaliteitsplan,
de plankaart met bebouwingsbepalingen en de welstandscriteria. Binnen dat maatpak zijn
we gaan ontwikkelen.” Max van
Aerschot, architect van enkele
prestigieuze plandelen, is supervisor van het plan en beschermt
de beoogde kwaliteit.

Compagnie en Park Zuid
Deze week worden de werkzaamheden gestart voor het
bouwrijp maken van de locatie ten behoeve van de bouw
van de tweede fase van project De Watertoren. Begin 2008
wordt gestart met de bouw van
De Compagnie en Park Zuid. De

Compagnie, onderdeel van Waterspiegel, is een autonoom appartementengebouw met 28 appartementen dat zich kenmerkt
door haar vierzijdige oriëntatie
en haar prachtige ligging aan
het water. Park Zuid, onderdeel van Waterpark, bestaat uit
de drie vrijstaande kleinschalige parkpaviljoens Tulp, Linde en
Heide. Elk parkpaviljoen bestaat
uit 11 ruime appartementen die
gericht zijn op het park. Deze
appartementen staan te koop
bij Koopman, De Ridder & Strijbis uit Heemstede en Hofzicht
Makelaars uit Hillegom. Reeds
50% is verkocht.
Zie voor meer informatie over
project De Watertoren en de
actuele stand van zaken www.
dewatertoren-heemstede.nl

Buitenbrand achter de
school in Ir.Lelylaan
Heemstede - Donderdag 15 november heeft een brand schade aangericht in het voormalige Nova-college in Heemstede.
Hoewel de opgeroepen brandweer deed wat mogelijk was,

kon er niets meer worden gered
van de douche-, kleed- en technische ruimten in de vrijstaande
gymzaal. Vermoed wordt dat de
brand is aangestoken. De brandweer hield het dak van het colle-

gegebouw nat om overslaan van
de vlammen te voorkomen. De
spuitgasten zijn ook naar binnen
gegaan om vuurhaarden te blussen. Uiteindelijk is de brand onder
controle gehouden in afwachting
van een sloopbedrijf.
Burgemeester Heeremans is ter
plaatse geweest en liet zich door
de commandant van het Heemsteedse korps inlichten over de
brand. De politie heeft de technische recherche gevraagd ter
plaatse te komen vanwege het
vermoeden van brandstichting.
Ook is de eigenaar gekomen.
Zodra het sloop bedrijf ter plaatse is gekomen, is het kleine gebouw waarin de kleed- en doucheruimte’s bevonden gesloopt
en deel voor deel geblust. De
technische recherche heeft naar
de oorzaak gezocht waarbij een
speciale getrainde hond is ingezet voor sporenonderzoek.

Foto’s: Jan Kol jr.

Casca vraagt vrijwilliger voor
draaien van films
Heemstede – Casca zoekt iemand die drie keer per maand
de film wil draaien op de woensdag of donderdagavond van
20.00 tot 22.00 uur. Voor informatie over de werkzaamheden
kun je contact opnemen met Marja Tol, tel: 023 – 548 38 27,
e-mail: mtol@casca.nl. Marja is aanwezig op dinsdag, woensdag en donderdag. Ervaring is niet nodig. Je werkt in een gezellige ontspannen sfeer met een vaste groep vrijwilligers. De films
worden altijd gedraaid in Casca de Luifel, Herenweg 96, 2101 MP
Heemstede. Je kunt ook kijken op de website: www.casca.nl

pagina 12

de Heemsteder - 21 november 2007

Sinterklaas in Heemstede

Goochelpiet tovert nieuwe burgemeester
Heemstede – De nieuwste goocheltruc van zwarte piet was de
verdwijning van burgemeester Tine van der Stroom-van Ewijk. Nog
groter was de truc om een nieuwe burgemeester te voorschijn te
toveren. Zo ontving burgemeester Marianne Heeremans op een
eenvoudig podium, Sinterklaas met de vraag, waarom hij niet een
beetje meer mooi weer uit Spanje meegenomen had. Het viel echter best mee met het weer. In november kan het wel dreigen, maar
het regent niet altijd. Zeker niet met het hoge bezoek van Sint Nicolaas! Met de taai-taai, een nieuw apparaatje om de weg te vinden, had hij met enige vertraging de weg naar de Apenrots gevonden over het water. Die taai-taai, in Nederland noemen ze die
tom-tom, werkt op het land toch beter. Sint is heel gelukkig, dat
hij niet meer de weg op de daken kan kwijtraken, want die slimme
taai-taai kent alle schoorstenen van Nederland. Dus nu kunnen alle kinderen hun schoen zetten, Sint en Piet weten de weg!
Dat is mooi, aldus burgemeester Marianne Heeremans die een gedichtje had gemaakt voor Sinterklaas.

Lieve Si nt
Kom nu m aa r in en al le Pieten
He emstede ge ni
Al s u st ra ks
eten .
Go ede he ri nner da n wee r te rugv aa rt,
inge n aa n He em
stede be waa rt
.

Heemstede – Na zijn welkom op de Binnenweg in Heemstede, troffen we Sinterklaas in de Primera winkel De Pijp aan
de Raadhuisstraat, waar hij even bijkwam met een glaasje
Spaanse wijn. Een Obispo uit de streek rond Madrid, een echte
bisschopswijn met kruiden, die je lang op de been houdt.

Sinterklaasboek over de kleine das

Daarop moesten we op zingen en alle pieten begonnen met het
Heemsteeds lijflied van de Sint: “hompie dompie”. Ondertussen
had de Potterpiet zijn piepkleine dropjes, pottertjes, al uitgedeeld.
Die pottertjes hadden iets te maken met het beroemde boekje van
die Harry Potter, die was immers net die nacht uitgekomen. De goochelpiet had een handige truc
om grote kleurplaten te maken, maar wel met hulp van Jason en Juliette. Dat dit lukte was wel te
danken aan veel spullen, die hij tussen zijn onderbroeken vond. Maar het lukte en Juliette kon de
kleurplaat hoog houden en Jason vergat helemaal dat hij nog steeds de toverzak , waar inmiddels
alle kleuren uit weggeblazen waren door de kinderen, boven zijn hoofd hield. Zo spannend ging
het. De Damiateband speelde nog een Sinterklaaslied en de Sint kon met zijn Pieten aan het werk,
want alle kinderen van Heemstede mochten hun schoen zetten.
Ton van den Brink

Ietje Rijnsburger signeert Sinterklaasboek bij
Primera de Pijp
Daar trof hij de illustratrice Ietje Rijnsburger in gesprek met
enkele kinderen, die benieuwd waren naar haar boek: Oh kom er eens
kijken. De tekeningen in dit boek vertellen het verhaal van een
kleine das, een marterachtig diertje dat leeft in holen in de grond
die dassenburchten heten. In het bos vindt das een spoor van
kruidnootjes. Die zijn uit de zak gevallen van een donkere
jongeman in een mooi glimmend pak. Das volgt de zwarte jongen, ziet hem een huis ingaan en ziet ook hoe hij een schoen bij de
kachel vult met heerlijke rondjes die zo lekker ruiken. Hij heeft
ook gezien, dat er in die schoen een wortel zat en een tekening
van een man met een rode jas en witte baard. Een grote hond jaagt
de das snel het huis uit. Dassen hebben het niet zo op honden.
Das gaat op zoek naar een oude schoen, een wortel en een tekening
van een man met witte baard en rode mantel. Die zet hij voor de ingang van zijn dassenburcht en dan begint het lange wachten. Tot de
Sint toch op zijn paard langskomt en de donkere jongen in het glimmende pak de wortel aan het paard geeft, de tekening meeneemt en
veel pepernoten in de schoen stopt.
Sinterklaas nam nog een klein slokje van zijn bisschopswijn om even
bij te komen van dit prachtige verhaal waarin hij en zijn Piet een
hoofdrol gespeeld hadden. Dat moeten meer kinderen lezen, zo riep
de Sint. Het eerste boek kreeg hij van de illustratrice aangeboden.
Bij de Pijp aan de Raadhuisstraat is dit spannende boekje in deze
Sinterklaastijd volop te koop.
Ton van den Brink
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Hartelijke ontvangst voor
Sinterklaas in Bennebroek

Foto’s: Hedy de Bats.

Bennebroek - Natuurlijk kwamen Sint en zijn pieten met de
boot naar Bennebroek. De ringvaart leent zich daar goed voor.
Het was een hele reis, maar de bisschop is dat gewend. Oud
als hij is, onderneemt de Goedheiligman jaarlijks de lange trip
uit Spanje. Het was best fris afgelopen zaterdag voor Sint en
zijn pietermannen, maar het welkom in Bennebroek daarentegen was zeer warm. Hij zag zoveel blije kinderkopjes en werd
prachtig toegezongen. Volgend
jaar bezoekt Sint
Bennebroek zeker
weer! Maar de terugreis vangt nog
niet aan... Eerst
nog vele schoenen vullen in Bennebroek!

Speculaasbier
voor de Sint
in 1e Aanleg
Beste Sint & Piet,
Voor u liggen weken van hard
werken
Niets is u te min voor al die
vlerken
Voor de pret van heel het land
Zet u de ontspanning aan de
kant
Letters, marsepein en/of
speculaas
Staakt nu toch dat wild
geraas
Na weken van rennen over
alle pannen
Moet u zich toch ook
ontspannen
5 december, alle kinderen
tevree
Pa en moe voor de tv
Maar voor u mijn beste Sint
Is het tijd dat u de rust weer
vindt
Bij de 1ste Aanleg op de hoek
Is geen plaats voor zoete
koek
Zij vergeten u daar niet
Want speciaal voor Sint en
zwarte piet
Speculaasbier op de tap
Dat is nog eens gerstenat!
U bent van harte welkom hier
En het kost u ook geen zier

Sint op bezoek in Plusmarkt

Winnaar Plus succesweken ontvangt auto
Heemstede - Tijdens een fantastische feestavond maandagavond in restaurant Cheval Blanc heeft PLUS Heemstede de
prijswinnaars bekendgemaakt van de PLUS Succesweken. De
hoofdprijs, een Chevrolet Matiz, ging naar de familie Van Andel uit de Pieter de Hooghstraat. Gedurende de avond werden talloze prijzen uitgereikt, van Gazelle fietsen, en Efteling
kaartjes tot dinerbonnen bij Cheval Blanc en boodschappenpakketten.
De feestelijke avond werd zeer
goed bezocht. De spanning was
te snijden op het hoogtepunt
van de avond, de uitreiking van
de auto. De feestavond was de
afsluiting van de PLUS Succesweken, een grootscheeps prijzenfestival, dat zes weken lang
duurde en waarbij de klant bij
besteding van een bepaald bedrag aan boodschappen een
kanskaart ontving. Met die
kanskaart maakte zij kans op
een groot aantal prachtige prijzen.
PLUS groeit hard
Natuurlijk heeft PLUS niet zomaar zo’n groot prijzenfestival

gehouden. Het gaat erg goed
met de PLUS supermarkten in
Nederland en dit succes wilde
PLUS met de klant delen. De
formule groeit het hardst van
alle supermarktketens in Nederland. Er zijn nu 280 PLUS
supermarkten, dat zijn 60 winkels meer dan een jaar geleden.
Het marktaandeel vertoont een
spectaculair stijgende lijn en bedraagt nu meer dan 6 procent.
Alle PLUS supermarkten worden gerund door zelfstandig ondernemers die zijn aangesloten
bij PLUS Retail, onderdeel van
de Sperwer Groep.
Kijk voor meer informatie op
www.plus.nl

Want wie zovele blij kan
maken
Laat zich best een biertje
smaken
Woensdag 5 december,
vanaf 21 uur
Gratis pinten voor Pieten
& Sinten
Café de 1ste Aanleg
Raadhuisstraat 103
Heemstede

Interview met Sinterklaas

Kippenvel van eerste schoen
Heemstede – De jonge journalist Pieter Becking (8) heeft
zaterdag jl. Sinterklaas geïnterviewd. De Sint had deze dag in
zijn drukke programma even tijd
gemaakt voor Pieter. B ij boekhandel de Pijp in Heemstede
ging de Sint er echt voor zitten.
De eerste vraag aan Sinterklaas
was gelijk een lastige. Die vraag
was namelijk: ‘Hoeveel Pieten
heeft u?’. De Sint antwoordde
dat hij heel vaak dat soort vragen krijgt, bijvoorbeeld: ‘Hoeveel kop en schoteltjes heeft u
in het Paleis?’, ‘Hoe oud bent u?’,
‘Hoeveel tuinmannen heeft u?’.
En dat is voor de Sint, die zichzelf best wel knap vindt, moeilijk te zeggen: het verandert namelijk elk jaar. Dit jaar waren er
ook weer veel nieuwe Pieten bijgekomen. Pieter ging door naar
vraag 2, dat was: ‘Sinterklaas,

hoe voelt het om de eerste
schoen te vullen?’. De Sint zijn
antwoord was: ‘Als ik mijn eerste schoen vul, krijg ik kippenvel!’. De tijd tikt voor de Sint, er
stonden nog meer kinderen te
wachten. Dus ging Pieter door:
‘Waarom doet u zoveel voor de
kinderen?’ .‘Omdat ik echt veel
van kinderen hou, ik hou echt
heel veel van ze’ was het antwoord. Maar na een antwoord
moet je door naar de volgende
vraag, die ook meteen de laatste
was: ‘Wat wilt u zélf het liefst in
uw schoen?’. De Sint zei: ‘Omdat
het nieuwe Harry Potter boek
net uit is, zou ik die wel graag
willen hebben.’ Maar later zei de
Sint: ‘Toch maar dat mooie boek
O Kom er eens kijken’. Pieter bedankte Sinterklaas en na nog
een foto ging Sinterklaas weer
verder.

Sint & Piet verkleedfeest bij De Konijnenberg

Sinterklaas houdt van
pannenkoeken...!

Heemstede - Ga verkleed als Sint of Pietje naar pannenkoekenhuis ‘De Konijnenberg’ in Heemstede, en smul helemaal gratis van
een Sneeuwwitje pannenkoek met poedersuiker! Deze actie is van
maandag 26 t/m donderdag 29 november. En ja echt alleen voor
kinderen..... Vrijdag 30 november om 16.00 uur komt Sinterklaas met
zijn pieten pannenkoeken eten volgens jarenlange traditie. Alle kinderen kunnen even kletsen met de Sint of een handje geven, daarna
met z’n allen lekker pannenkoeken eten. Bel wel even om een tafeltje te reserveren. Pannenkoekenhuis De Konijnenberg, Herenweg
33, Heemstede, (023)5848096.
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Harry Wierda nieuwe
voorzitter VEW

Heemstede - Voorafgaand
aan de derby tussen de Kon.
HFC en HBC waren de verwachtingen hoog gespannen. Er speelden vier voormalige HFC spelers mee in
het team van HBC en dat
geeft altijd een extra lading
aan zo’n duel.

Heemstede - Op de ledenvergadering van VEW, 9 november j.l.,
is een nieuw bestuur gekozen. Twee leden bleven zitten: Gerben
Jukema- Jeugdzaken/clubblad en Fred Loos- leden secretaris.

Fotobureau Fons

Het bleek dat HBC trainer Misha Salden zijn mannen goed
had geprepareerd en hij koos
voor een vliegende start, om
zo HFC direct vast te zetten op
eigen helft. Al na 90 seconden
moest HFC doelman van Rossum, Robin Cats de bal van de
schoen plukken waarna beide
spelers geblesseerd bleven liggen. HFC stond echter maar
even onder druk en na 10 mi-

Derby Kon. HFC – HBC boeiend
schouwspel met een terechte winnaar
nuten was het Wesley Kamerbeek die de bal hard inschoot,
maar zijn schot gekeerd zag. De
ploegen hielden elkaar aardig in
evenwicht waarbij HBC tot drie
maal toe een corner zou nemen.
Dat leverde wel enige angstige
momenten op voor de HFC verdediging maar geen goals. Zoals zo vaak viel het doelpunt onverwacht aan de andere kant.
Uit de tweede corner voor HFC
tikte de volledig vrijstaande Pascal Averdijk de bal in de uiterste hoek. HFC had hiermee iets
meer gekregen dan het verdiende. Wel werden de Haarlemmers steeds gevaarlijker en regelmatig braken aanvallers door
de achterhoede van HBC. Joost
Cornelissen werd ver buiten het
strafschopgebied getorpedeerd
door doelman Kraayvanger. In
plaats van een vrije trap en een
gele kaart voor de doelman gaf
scheidsrechter Nihom de HFC
aanvaller een kaart voor een
Schwalbe.
Bloedneus
Hans Korporaal had als rechtsachter steeds minder vat op de
razendsnelle en makkelijk passerende Kamerbeek. Toch gaf
HBC zich niet gewonnen en
bleef het de aanval zoeken. Na
30 minuten kwam HBC terug in
de wedstrijd. Uit opnieuw een
corner scoorde Walter Brand de
niet onverdiende gelijkmaker.
Met de bereikte ruststand konden beide kampen vrede hebben en was het aan de trainers
om maatregelen te bedenken
het duel in hun voordeel te beslissen. Kennelijk waren zij over
hun personeel tevreden want
de wedstrijd werd hervat met
dezelfde spelers dan waarmee
de eerste helft werd afgesloten. Direct na de rust kantelde de wedstrijd in het voordeel
van HFC. De ploeg uit Heemstede werd van meet af aan onder druk gezet en kwam het zelf
niet meer aan fatsoenlijke aanvallen toe. Na 10 minuten kreeg
Giel Brandt de bal,volgens de
scheidsrechter en alles wat HFC

was, tegen de hand en kende
hij een strafschop toe. Brandt
liet zich vallen en vroeg om verzorging. HBC protesteerde heftig, omdat er geen sprake van
hands zou zijn. De scheidsrechter consulteerde de grensrechter maar bleef ook toen nog
achter zijn beslissing staan. Terug bij Brandt constateerde hij
een bloedneus wat hem deed
twijfelen aan zijn beslissing. Uiteindelijk besloot hij het spel te
hervatten met een scheidsrechtersbal. Nu was het HFC dat furieus reageerde en werd Brandt
bij zijn eerste balcontact na het
incident, flink onderuitgehaald.
Er ontstond enige handgemeen
in het veld en de scheidsrechter zag dit alles aan vanaf de zijlijn. Scheidstrechter Nihom was
toch al een apart geval. Deze
jonge (21) jarige scheidsrechter
blijkt in opleiding te zijn richting
het betaalde voetbal. Afgaande
op zijn optreden deze middag
mag worden verondersteld dat
hij nog een lange weg te gaan
heeft. Op momenten floot hij de
wedstrijd dood en greep hij niet
in als dat nodig was en juist wel
als het spel beter vervolgd kon
worden.
Stuk gespeeld
Na alle incidenten pakte HFC
de draad weer op en bleef het
doel van HBC zoeken. Doelman
Kraayvanger keerde een schot
maar liet deze los. Vervolgens
werd de bal nog tweemaal ingeschoten maar even zo vaak
van de lijn gehaald. Zowel over
de vleugels als door het centrum trachtte HFC de HBC verdediging te verschalken, maar
met kunst en vliegwerk en een
ruime portie geluk bleef HBC
overeind. Wesley Kamerbeek,
de beste man op het velde deze middag, leverde puike voorzetten af maar in de afronding
onbrak het geluk. Hernan Noorman raakte de lat met en afstandsschot en ook Bart Nelis en Joost Cornelissen kregen
kansen. Eenmaal redde Kraayvanger de bal achter de doel-

lijn maar de scheidsrechter besliste, geen doelpunt. Uit wederom een voorzet van Wesley Kamerbeek viel door een afgemeten kopbal van Geert Luyten de
bal alsnog in het HBC doel. HBC
was helemaal stuk gespeeld en
beperkte zich tot lange trappen
naar voren. Slechts eenmaal in
de tweede helft moest doelman
van Rossum in actie komen en
tikte hij kort voor tijd een schot
bekwaam over de lat. Ook de
HBC aanhang was het er over
eens dat de Kon. HFC meer dan
verdiend recht had op de drie
punten. Door het verlies van de
nummer één WSV30 tegen de
nummer twee EVC staan deze
verenigingen nu samen bovenaan. HFC volgt met een punt
minder maar met resp. één en
twee wedstrijden minder gespeeld. HBC zakt door dit verlies
terug naar de vijfde plek op de
ranglijst.
Eric van Westerloo

Het nieuwe bestuur ziet er als
volgt uit:
Harry Wierda-voorzitter
Emile van Rooijen- vice voorzitter
Jos Verbeek- penningmeester
Paul van Marsbergen- penningmeester
Marc Verbeek- coördinator vrijwilligers
Roy van Doornum- coördinator
vrijwilligers
Micha Pannekoek- secretaris.
Even voorstellen: Harry Wierda50 jaar, getrouwd, twee dochters en een stiefzoon. “Mijn achtergrond ligt in het bedrijfsleven.
Samen met een paar collega’s
hebben we een bedrijf opgezet
in vluchtsimulatoren-systemen
waarin piloten leren vliegen. Twee
jaar geleden is het bedrijf verkocht dus heb ik meer tijd voor
mijn hobby’s schaken, klassieke auto’s en sinds kort golf. Mijn
vader was vroeger actief lid van
VEW en jaren lang penningmeester. Ik stond vaak als klein jongetje
langs de lijn, mijn grote voorbeeld
was Johan Neeskens Hij speelde
bij RCH dus ik ging ook naar die
club. Tot mijn 15de was ik actief
op de velden daarna ging ik andere sporten uitoefenen.”
Voetbal
Programma voor 24 november
VEW-1
nog niet bekend
VEW-2
nog niet bekend
VEW-3- Bloemendaal-2
14.30 uur
VEW-4
vrij
Pancr.-4- VEW-5
14.45 uur
VEW-vet- B’dorp-vet
14. 30 uur
O.G.-b- VEW-b
14.30 uur
VEW-c- DSK-c
12.00 uur
VEW-d- RCH-d
10.30 uur
Alliance-e- VEW-e1
09.45 uur

VEW-e2- BSM-e
VEW-e3- Z’voort-me1
VEW-f1- DSOV-f
VEW-f2- DSS-f
DSS-f- VEW-f3

09.30 uur
10.30 uur
10.30 uur
09.30 uur
14.45 uur

Aktiviteiten
30 november: Sinterklaasfeest
voor de Mini’s en F- junioren.
Broertjes en zusjes zijn ook welkom. Van 17.00 uur-18.00 uur
Mutsen maken(met behulp van
ouders), tussen 18.00 en 19.00
uur wordt de Goed Heiligman
verwacht. Het feest in afgelopen
om ongeveer 19.00 uur.
30 nov: WIJNPROEFAVOND.
Aanvang 20.00 uur, de kosten
bedragen 5.00 euro p.p. Inschrijven bij Onno Stoltenborg- 0235637856.
8 dec.. KERST-stukjes maken.
Aanvang 19.30 uur. Inteken lijst
in het clubhuis van VEW of bij
Martin Schoone 023-5478106.
Kosten afhangkelijk van het gebruikte materiaal.
14 dec. Derde ronde KLAVERJASSEN. Aanvang 20.00 uur,
kosten 2.50 euro p.p
15 dec. JEUGDKIENEN- 18.3020.00 uur. Kienplankje 0.50 Euro
en altijd prijs.
KERSTKIENEN- 20.00 uur
Prachtige prijzen. Ook een loterij. Loten zijn te koop aan de bar
voor 5.00 Euro. Eén van de prijzen nis een FLATSCREEN.
31 dec.OLIEBOLLEN-toernooi.
De sporthal Groenendaal is vanaf 9.30 uur tot ongeveer 14.30
uur in handen van VEW. De Mini’s en de F-junioren beginnen
om 9.30 uur. Bij voldoende belangstelling kan gezwommen
worden voor één euro.

Een jaar na de verkiezingen: Linksaf of rechtsaf?

Politiek Café in 1ste Aanleg
Heemstede - Het bestuur van de VVD en
PvdA Heemstede organiseren samen een
politiek café op donderdag 22 november as
in café DE 1ste Aanleg. Dat gaat van start
om 20.15 uur en zal rond de klok van tien
uur eindigen.
Vleugelpartijen
Onderwerp van het debat is het kabinetsbeleid
in ruime zin en de oppositie daartegen. Maar er
is ook aandacht voor de opkomst en het succes van nieuwe bewegingen links en rechts van
de middenpartijen. Rechts van de VVD hebben
Geert Wilders en Rita Verdonk nieuwe bewegingen opgericht die stemmen bij de andere partijen
weghalen. Links van de PvdA maakt de SP furore. Hoe komt het dat zo veel kiezers zich aangetrokken voelen tot deze nieuwe vleugelpartijen?
Laten de klassieke middenpartijen zoals de
VVD en PvdA te weinig vernieuwing zien? Gaan
deze middenpartijen steeds meer op elkaar lijken? Luisteren ze te weinig naar de mensen in

het land? En wat is de rol van de media hierbij?
De partijen op links en rechts worden ook wel
populistische partijen genoemd. Maar wat wordt
daarmee bedoeld? Wordt daarmee bedoeld dat
deze partijen weinig standpunten hebben en
simplistisch zijn? Of juist dat ze dicht bij het volk
staan? Feit is dat links en rechts de vleugels sterker lijken te worden en de oude politieke zuilen
in het midden zwakker.
Hierover debatteren vertegenwoordigers van
verschillende partijen in de Tweede Kamer: mevrouw Arda Gerkens van de SP, de heer Paul
Tang van de PvdA, de heer Stef Blok van de VVD
en wellicht iemand van het CDA. Het debat zal
worden geleid door Prof. Jan Breman, emeritus
hoogleraar Sociologie aan de Universiteit van
Amsterdam.
U bent allen van harte welkom om deze avond
bij te wonen. Er is alle mogelijkheid om vragen te
stellen en mee te debatteren. Café De 1ste Aanleg, Raadhuisstraat 103, te Heemstede. Telefoon:
023 – 528 60 35.
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Klaverjassen als je blind bent, kan dat?

Spelletjesmiddag bij Visio
Heemstede - Met uw partner of kinderen een spelletje Menserger-je-niet spelen? Klaverjassen? Puzzelen? Kan dat als je
slechtziend of blind bent? Ervaar het zelf op de spelletjesmiddag, die Visio organiseert in samenwerking met speel-o-theek
De Hartenkampgroep uit Heemstede. Deze middag vindt op
woensdag 28 november plaats bij Visio aan de Amsterdamsevaart 268 in Haarlem. Tijd: tussen 13.30 en 15.30 uur.
Belangstellenden zijn van harte
welkom om onder ’t genot van
een kopje koffie of thee en wat
lekkers samen met anderen een
spelletje te komen spelen. Ook
kan er rustig rond gekeken worden en kunt u informeren naar
de diverse mogelijkheden die
er zijn op het gebied van spellen en vrijetijdsbesteding en ervaringen met elkaar uit te wisselen.
Het belang van spelen
Koninklijke Visio is een landelijke stichting voor zeer slechtzienden en blinden. Bij Visio kan iedereen terecht met vragen over

leven, leren, werken en wonen
met een visuele beperking. Visio biedt informatie en advies en
verschillende vormen van revalidatie, onderwijs en wonen. Die
diensten zijn er voor kinderen
en volwassenen die slechtziend
of blind zijn, al dan niet in combinatie met een verstandelijke of
andere zintuiglijke of lichamelijke beperking. De diensten worden vergoed vanuit de AWBZ
als klanten een indicatie van het
CIZ (Centrum Indicatiestelling
Zorg) hebben. Een speelotheek
is een laagdrempelige organisatie, die het belang van spe-

len uitdraagt en stimuleert door
het beschikbaar stellen van informatie en spelmateriaal. De
speel-o- theek van De Hartekamp Groep richt zich voornamelijk op personen met een verstandelijke) beperking. Er wordt
o.a. ontwikkelings en actie-reactie materiaal uitgeleend, muziekinstrumenten, aangepaste
spelen, cd’s, dvd’s en cd roms.
Tijdens de spelletjesmiddag
kunt u lid worden van één van
de samenwerkende speel-otheken: Speel-o-theek MamaMia (Velserbroek) of De Hartenkampgroep (Heemstede).
De middag is kosteloos, aanmelden wel gewenst. Info:
023-5434600 (José Bernard,
Visio), 023-5833365 (Paula van
Dijk, speel-o-theek De Hartekamp Groep).

Één maat kleiner in één week!

Debussy bij Nouvelle Cosmétique
Regio - Exclusief bij Nouvelle Cosmétique in Haarlem, Thermodermie Debussy®, de allernieuwste methode om binnen 5
dagen een maatje af te slanken op de plaats waar u dat wilt!
Dit is een wetenschappelijk onderbouwde techniek om op een
(niet-agressieve) manier hetzelfde resultaat te realiseren
als liposuctie, zonder de nadelige gevolgen hiervan. Een nieuw
procedé, gebaseerd op een soepele massage waarbij de huid
afwisselend wordt aangezogen
en losgelaten, gecombineerd
met de projectie van rode en infrarode straling die diep in de
opperhuid en lederhuid doordringen.
De behandeling wordt in kuurvorm gegeven in 5 op elkaar
volgende behandelingen van 40
minuten per behandeling. Met
Thermodermie® verliest u 1
maat binnen één week!
Werking
Met Thermodermie® kunnen
esthetische of curatieve zorgen worden toegediend volgens
een heel nieuw principe. De patiënten vermageren niet alleen
maar krijgen bovendien een uitzonderlijke huidkwaliteit terug
door de hervorming van collageen.
Aan de hand van een reeks milde en pijnloze sessies, maakt
deze techniek het mogelijk om
het lichaam te herboetseren en
weer vorm te geven, om de buste weer tonus te geven en het
gezicht weer te doen stralen.
De behandeling is aangenaam
om te ondergaan. Er wordt in zones behandeld bijv. buik, billen,
heupen, knieën of armen. Voor
en na de behandeling wordt er

gemeten en reeds vanaf de eerste behandeling is er al resultaat waar te nemen in de vorm
van verlies aan centimeters!
Naast het plaatselijk afslanken
is de Thermodermie Debussy®
ook erg doeltreffend bij de gezichtsverzorging in de behandeling van verslapte kaakcontouren, hals en onderkin, rimpels
en kraaienpootjes.
Afslankingsprincipe
Het meest indrukwekkende
werkzame principe van de Debussy® is het vermogen om de
vetcellen te doen smelten op die
plaatsen waar u dat wenst, zonder inspanning en zonder pijn!
Door de huid afwisselend aan
te zuigen en naar beneden te
drukken en tegelijk de rode en
infrarode stralingsbundel aan
te brengen warmt de lederhuid
op, dit heeft een vetsplitsend effect (werkt in op de vetafbraak
en doet de voorraad vetzuren
slinken); de stralen worden geabsorbeerd door de vetmassa,
die hierdoor smelt en via de natuurlijke weg worden verwijderd of verbrand in de spieren,
hetzelfde gebeurt met slecht
cholesterol. Dit is de zogenaamde lipolyse.
Via de unieke combinatie van
infrarood stralen en de pneumatische zuigkracht wordt de huid
gezonder en strakker gemaakt.
Het resultaat is wel afhankelijk
van persoon tot persoon, maar
in de meeste gevallen spectaculair. De buik, billen en de heu-

pen geven het beste resultaat
maar ook de armen, dijbenen
en knieën zijn perfect behandelbaar.
Voor meer informatie vindt u
Nouvelle Cosmétique op de
Verspronckweg 297 in Haarlem.
Telefoon: 023 – 5 25 25 04.

Shoot a clip:
ben jij een echte
filmster?

Heemstede - Wil jij een echte filmster worden? Of wil je
liever achter de camera je talenten ontwikkelen? De komende drie vrijdagen gaan
we samen met Mike D. een
scenario bedenken, acteren,
de film opnemen en monteren. Op 30 november starten
we met brainstormen over het
filmverhaal, en op 7 en 14 december gaan we echt aan de
slag. De première is op vrijdag 21 december. Je mag dan
mensen uitnodigen om hierbij aanwezig te zijn. Je vrienden misschien? Of je ouders?
Na de film is er natuurlijk een
afterparty. Je krijgt de film
op dvd mee naar huis. Geef
je van tevoren op. Dit kan
bij Casca in Plexat – de Luifel, Herenweg 96, Heemstede, telefonisch: (023)5483828
of via e-mail plexat@casca.nl.
Kosten: 15,- euro (voor 3x, het
feest èn de dvd).
Zie voor het hele programma
van ‘Het is Weer Vrijdag’ook
www.casca.nl bij Plexat.

Acht vrouwen bij Cremer
Heemstede - ‘Acht vrouwen’
is een klassieke ‘wie heeft ’t
gedaan thriller’ van Robert
Thomas. In een afgelegen
villa wordt de heer des huizes gevonden met een mes
in z’n rug. Acht vrouwen blijven achter en alle acht hadden ze een motief om hem te
vermoorden. Passie, jaloezie
en geldgebrek.
Terwijl er een sneeuwstorm
woedt, de telefoonlijn dood is
en de auto niet meer wil starten,
zijn de vrouwen afgesloten van
de buitenwereld. Dan komen

de gesprekken los en lopen de
spanningen hoog op. De dames zorgen voor komische scènes met hun samenzweringen
en leugens. Uiteindelijk komt de
waarheid toch aan het licht.
De acht Cremeractrices leven
zich uit in deze komische thriller en maken er onder regie van
Margreet Heemskerk een echt
toneelfeestje van. Zaterdag 24
en zondag 25 november wordt
het stuk opgevoerd in Theater
De Luifel, Herenweg 96 Heemstede, aanvang 20.15 uur.
Reserveren: 023 – 5365178. Kijk
ook op: www.jjcremer.nl

Klachten ‘gele kaarten’
bereiken gemeente niet
Heemstede - Uit het wekelijkse Burgemeester en Wethouders overleg zijn de volgende punten te melden.
Het bestemmingsplan Landgoederen en groene gebieden is
door de Provincie goedgekeurd. Er zitten echter een paar storende foutjes in waardoor o.a. de reeds verleende vergunning
voor de bouw op de Hartekamp niet overeenkomt met het bestemmingsplan. Ook het maximale bouwoppervlak bij woning
staat foutief in het bestemmingsplan. B&W hebben inmiddels
een nieuwe versie van het plan naar de provincie gezonden met
een aanpassing op bovenstaande punten. Tot het moment dat
de Provincie het plan heeft goedgekeurd kunnen bouwaanvragen eventueel wat vertraging oplopen.
De twee woonwagenlocaties in Heemstede zijn overgedragen
aan Kennemerland B.V. Als bruidsschat krijgt Kennemerland B.V.
400.000 euro mee van de gemeente. De standplaatsen kostten
de gemeente allen maar geld, zodat er nu, na aftrek van de kapitaallasten over de vier ton, toch jaarlijks wordt bespaard.
De raadsleden wilden directe invloed houden op het bestuur
van de bibliotheek. Er is nu een modus gevonden om hieraan
tegemoet te komen. Zonder een directe benoeming van een
bestuurder zal er toch enige invloed van Heemstede mogelijk
zijn. Heemstede heeft een stem in het benoemen van de eerste
Heemsteedse bestuurder in de bibliotheekstichting. Opvolgende
leden moeten eerst de goedkeuring van de gemeente Heemstede hebben alvorens zij kunnen worden benoemd.
De gele kaartenactie die de Meerlanden heeft ingevoerd, heeft
tot doel te voorkomen dat de Kliko bakken te vol worden beladen.
Regelmatig puilen de bakken uit met losse zakken er bovenop of
er naast. De rommel blijft vaak liggen op straat. Dat is de voornaamste reden dat de Meerlanden deze actie is gestart. Er blijken
nogal wat klachten te zijn over de werkwijze van de Meerlanden,
maar deze bereiken de gemeente niet. Heeft u klachten meldt
dit dan bij de gemeente zodat zij actie kunnen nemen richting
de Meerlanden. B&W heeft toegezegd te kijken of het mogelijk
is voor particulieren om een extra bak aan te schaffen. Haarlem
biedt deze mogelijkheid al op beperkte schaal.
Eric van Westerloo
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Eretitel voor Chateaubriand!

Beste Foodspecialiteitenwinkel
2008 van Nederland
Initiatief Lerares Coornhert en Heemsteedse couturier

‘Aster-Fair’ Heemstede helpt 25
Ethiopische kinderen naar school
Heemstede – Op zaterdag 24 en zondag 25 november van
11.00 uur tot 17.00 uur wordt de Aster-Fair georganiseerd. Dit
is een fair waar tal van leuke artikelen te koop zijn en waarvan
de opbrengst ten goede komt aan Ethiopische kinderen. De
fair wordt gehouden op de locatie Asterkade 22 in Heemstede. Op 200 meter lopen vanaf het Station Heemstede/Aerdenhout, direct over de brug links, parallel aan de Leidsevaart.
Op de fair zijn leuke cadeautjes
voor Sint en Kerst te koop. Iedere cent van de opbrengst van
de Aster-Fair wordt aangewend
als schoolgeld voor kinderen in
Ethiopië. Tevens is er een loterij.
De fair is een initiatief van Ingeborg Mak en Lietje GöbelBax. Ingeborg is sinds jaar en
dag lerares Frans en Engels op
het Coornhert Lyceum in Haarlem. Maar dat is zij niet altijd geweest. Jaren geleden trouwde
zij een in Ethiopië geboren Nederlander die met hart en ziel
was verslingerd aan Afrika en
samen met haar Tjalling vertrok
zij naar dit voor haar onbekende
continent.
Flying doctors
In Afrika woonden zij niet in
de grote steden. Het werk van
haar echtgenoot bracht het stel
naar hele afgelegen gebieden.
Gebieden die ontsloten moesten worden voor hulpverlening.
Op plekken die vaak op dagen
loopafstand lagen van het eerstvolgende dorp. Hier legde hij
dan landingsbanen aan voor instanties als bijvoorbeeld de ‘Flying Doctors’. Zat het werk er op,
dan verhuisde de langzaam uitbreidende familie naar het volgende project.
Zolang de kinderen op de lagere school zaten kregen ze les

van hun moeder. De middelbare
school zouden ze in Nederland
volgen. Niet alleen vanwege het
onderwijs, maar ook omdat de
kinderen een eigen sociaal leven op moesten kunnen bouwen. Dus toen de tijd rijp was
verhuisde moeder Ingeborg met
haar kinderen vanuit Afrika naar
Heemstede en ging les geven op
het Coornhert Lyceum. Tjalling
bleef werkzaam voor vele verschillende Afrikaanse projecten
en heeft er sindsdien dan ook de
nodige vlieguren opzitten.
Heinde en verre
Als Ingeborg in Afrika les gaf
aan haar eigen kinderen gaf ze
tegelijkertijd les aan veel kinderen uit de buurt. Dit lesgeven
gebeurde in de buitenlucht. Eén
slag op de gong en van heinde
en verre kwamen ze aan. Vaak
was de buitenlucht het lokaal,
de zandgrond deed dienst als
bord en een stok als krijtje. (Als
u naar de ‘Aster-Fair’ komt kunt
u de foto’s bewonderen.)
Soms kwamen zij in gebieden
waar wel een schooltje aanwezig was. Dan gingen de kinderen Mak naar een ‘echte’ school,
samen met een paar lokale kinderen. Maar lang niet met alle
kinderen uit de buurt, want veel
ouders konden het schoolgeld
niet betalen.

Langzaam maar zeker breidde
het aantal kinderen waarvoor de
familie Mak schoolgeld betaalde
zich uit.
Op dit moment hebben zij 25
kinderen onder hun financiële hoede. Het schoolgeld wordt
door Tjalling persoonlijk ter
plekke betaald aan de verschillende opleidingen.

Heemstede – Op het hoogtepunt van het grote kaas &
delicatessen branchefeest
in de Flint in Amersfoort, dat
georganiseerd was door het
Vakcentrum Kaas & Delicatessen, haalde Eetwinkel
Chateaubriand van de Binnenweg 163 in Heemstede
de 1ste prijs in de Nationale
Competitie.
Een ongelooflijke prestatie,
want vorig jaar werd Chateaubriand nog niet toegelaten tot
de wedstrijd, omdat het Vakcentrum dacht dat ze teveel slagerij waren. Nu zijn ze van origine
ook slagerij en dat willen ze ook
graag weten. Eigenaresse Adèle Teekens is een van de weinige vrouwelijke slagers in Nederland. Zij leerde het vak van
haar vader, vleesmeester Eimert
Teekens, een begrip in de Nederlandse slagerswereld en hofleverancier van veel sterrenrestaurants. Met bedrijfsleider Johan van Uden heeft Adèle Chateaubriand ontwikkeld tot een
complete foodspecialiteitenwinkel, met een uitgebreide kaasafdeling met Nederlandse en buitenlandse kazen en een superieur assortiment fijne vleeswaren.
Johan is regelmatig te vinden in
de hallen van Parijs, ook wel de
buik van Parijs genoemd, om bijzondere producten in te kopen.
Waar vind je twaalf soorten gedroogde ham en vijftien soorten
delicate salami`s? “ Wij importeren zoveel mogelijk rechtstreeks
bij lokale producenten in landen
van herkomst”, aldus Johan. Hij
wijst even naar pasta`s, wild-en
gevogelte en desserts. In huis
gemaakte maaltijden, wijnen,
olijfolie en andere delicatessen
van topniveau.

Kinderkerkbollenveiling
geslaagd initiatief
Heemstede - Kinderen mochten vrijdagavond voor het eerst
meedoen aan een kerkbollenveiling. Daar ging wel 131 jaar
wachten aan vooraf, maar dat
was het waard. Met groot enthousiasme wisten ze na een
korte uitleg van veilingmeester Marcel Beelen, te bieden op
spullen die door winkeliers uit
Heemstede gesponsord waren.
Om het leuk te houden voor de
kleine beursjes, was afgesproken om niet hoger dan 15 euro
te bieden. Na een klein half uur
was de eerste kerkbollenveiling
voor kinderen een feit en had
de organisatie bijna 150 euro
binnen. Daarna begon de echte veiling voor de grote mensen, voor de 131ste keer. Met
nieuwe attracties als computerdansen, simulatorvliegen en
een vijfsterrenhotel in Istanboel.
Bloembollen waren nog steeds
de favoriete items om op te bieden, met beste biedingen op
tulpen, narcissen en hyacinten.

Ook in trek waren de vazen die
het bisdom ter beschikking had
gesteld. Mgr. de Groot van het
bisdom had aangegeven even te
komen; hij was bijna de laatste
die vertrok. De voorzitter van het
kerkbestuur, Bart Gudde, kon in

Toch deelnemen
De gevestigde orde had moeite
om de als slagerij bekend staande Chateaubriand toe te laten
als deelnemer aan de prestigieuze Competitie om de titel Nederlandse Beste Foodspecialiteitenwinkel 2008. Het zijn vooral de vakjuryleden en de Consumentenjury die Chateaubriand
toelieten, maar tot aan de laatste jury moesten Adèle en Johan
zich bewijzen als allround versspecialisten. Met een verrassende uitslag. De vakjury gaf 178,50
punten, de hoogste score ooit en
bij de Consumentenjury haalden
ze de tweede plaats. Opgeteld:
Nederlands Beste Foodspecialeitenwinkel 2008.
Wat zei de vakjury?
Dit is niet zomaar een slagerij,
een oase met culinaire verwennerij, Johan van Uden is en kei in
zijn vak, een voorbeeld voor de
branche, wat een moed om zo`n
assortiment te voeren.
Wat zei de Consumentenjury?
Je loopt watertandend de winkel
uit… Hier gaat zelfs een vegetariër overstag… Wat een sfeer,
iedereen heeft duidelijk plezier
n zijn werk. Johan geeft zelfs
een noodtelefoonnummer mee
voor als je problemen hebt met
koken!
Voor de medewerkers van Chateaubriand een felicitatie, want
zij zijn het, die bij de bezoeken van de consumentenjury,
die veelal anoniem binnenkomt,
toch het visitekaartje van de
zaak zijn en een eerste indruk
geven. Dan moet je wel uit dat
goede hout gesneden zijn, waar
je bergen mee verzet. Die eretitel hebben ze allemaal met elkaar gehaald.
Ton van den Brink
de kleine uurtjes de opbrengst
bekendmaken. Bijna 17.000 euro
om de bliksemafleiding van de
kerk te vernieuwen. Een prachtig resultaat voor de vernieuwde aanpak van de veiling. Een
kerk heeft voortdurend onderhoud nodig en dat is vandaag de
dag een kostbare zaak. De kerkbollenveiling levert hierbij een
prachtige bijdrage aan de Bavokerk aan de Herenweg
Ton van den Brink
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Synchroonzwemmen
iets voor jou?
Heemstede - Hou je van dans, muziek en zwemmen, dan is
synchroonzwemmen echt iets voor jou. Voor kinderen vanaf
6 jaar, met een zwemdiploma, organiseert HPC een aantal kennismakingslessen. Na deze 5 lessen wordt zelfs een echte uitvoering gezwommen voor familie en vrienden! Pak je badpak
en handdoek en kom naar de gratis lessen bij de Heemsteedse Zwem- en Poloclub HPC. (zwembad Groenendaal, graag
achteringang via parkeerterrein naast de hockeyvelden gebruiken). Folders met meer informatie liggen bij het zwembad
Groenendaal en bij de bibliotheek van Heemstede. Wil je daar
niet op wachten? Bel dan met Nynke Müller (023-5355949)
of Ellen Vollenga (023-5357512). Je kunt ze ook mailen:
rebergenmuller@chello.nl of e_vollenga@hotmail.com.
Als je synchroonzwemmen wel leuk vindt, maar je kunt niet
naar de kennismakingslessen komen: dan ben je natuurlijk ook welkom om een kijkje te nemen op onze trainingen, als je je badpak meeneemt, kun je direct meedoen!
Zaterdagochtend van 08.00 - 10.00 uur en maandagavond van
19.00 - 20.00 uur.

VOHB Jaarvergadering
met eigen verhaal
Bennebroek – De Vereniging Oud Heemstede Bennebroek had
zoveel te vertellen in de laatste jaarvergadering, dat er geen
ruimte was voor een spreker van buiten. Hoofdmoot van de
avond was de uitleg over de Ordekaart, een plattegrond van
Heemstede en Bennebroek, met daarin getekend alle rijks-,
provincie- en gemeentemonumenten, aangevuld met de monumenten als zodanig door de VOHB geselecteerd. Die laatste monumenten stonden natuurlijk tijdens de jaarvergadering vooral in de belangstelling.
Het gaat hier om objecten die
waardevol zijn in hun omgeving. Met een architectonische of karakteristieke waarde
die van belang is als er veranderingen in de directe omgeving overwogen wordt. Gerard
Brand gaf uitleg over de ordekaart van Heemstede en Marijke Meyer van Bennebroek, beiden van de werkgroep karakterbehoud. Dat deze werkgroep al
enige successen geboekt heeft
kwam even ter sprake bij de
nieuwe, appartementenvilla op
de Van Merlenlaan, de inspraak
bij het realiseren van 23 woningen met 20 % sociale woningbouw op het Van Lent terrein,
waar eerst hoogbouw gepland
was. Speciale aandacht krijgen
projecten op Meer en Bosch
waar de VOHB graag het laboratorium Lorenz de Haas Paviljoen als typisch voorbeeld van
verstrakte Amsterdamse School.
Het afgelopen jaar stond ook de
renovatie van de Binnenweg in
de belangstelling. VOHB zat in
de klankbordgroep en het was
voor de vertegenwoordigers van
de VOHB even wennen om te
praten over verkeer en belangen van voetgangers, fietsers,
auto`s en ondernemers. Dat een
ander puien-en luifelbeleid nodig is, daar is de vereniging duidelijk in. Nu is het beeld slordig, waar een chiquere uitstraling straks na de renovatie een
eigen gezicht oplever. De eigen
identiteit van de winkeliers en

hun gezamenlijke uitstraling zal
een aanzuigende werking hebben op mensen uit de hele regio, die zich niet zullen laten afschrikken door de beperkte parkeermogelijkheden.

Ellen Wolff
Een driedimensionaal beeld maken van gewoon platte afbeeldingen vraagt een heel aparte aanpak. Hoe het beeld van
Adriaan Pauw gemaakt is door
beeldhouwster Ellen Wolff, toonde de kunstenares zelf. Een film,
opgenomen door haar man
toonde onder andere het spectaculaire gieten van brons in de
goed verpakte mal in de gieterij
van Binder in Haarlem. Ook het
maken van een meer dan stevige sokkel bij Swaalf steenhouwerij en de plaatsing bij het Oude Slot gaf een totaalbeeld van
wat er komt kijken bij het maken
van een borstbeeld.
2007 en 2008
Marc de Bruijn gaf een toelichting op de activiteiten van het
bijna afgelopen jaar waarbij het
60jarig jubileum centraal stond.
Nieuwe activiteiten voor 2008
zijn een fotowedstrijd die via de
website loopt, waarbij u uw favoriet, of nou juist niet, kan op
sturen. Ook nieuw is een avondwandeling over de Binnenweg
met toelichting. Voorzitter Jaap
Verschoor moest afscheid ne-

men van drie prominente bestuursleden. Anja Kroon heeft
zich in haar 8 jaar VOHB zich
op vele terreinen verdienstelijk
gemaakt. Kroon op haar werk is
wel het scholenproject, waar zij
een zeer groot aandeel in had.
Geen geschiedenisboekje, maar
geschiedenis vind je ook dichtbij in je eigen dorp. Kinderen
van groep 6 van de basisscholen leren in het project “ wonen,
werken, winkelen” , de hen zo
bekende Binnenweg-Raadhuisstraat op een nieuwe manier
bekijken. Waarom ligt hier een
weg, wat is er nog te zien dat de
moeite waard is, wat is er veranderd en wat vind je er van? Van
de redactie van Heerlijkheden
nam Maarten van Bourgondiën
als kenner van de Middeleeuwen, afscheid. De evenementencommissie zal het moeten
doen zonder de specifieke kennis die Adriane van Amerongen
had bij het organiseren van excursies.
Voor informatie over de VOHB
kunt u kijken op de website
www.oudheemstede-bennebroek.nl.
Ton van den Brink

Sparta-met
Heemstede - In Luilaknacht
dit jaar heeft een inwoner
van Heemstede een spartamet ‘in veiligheid gebracht’,
zoals hij het zelf omschrijft
in zijn mail naar deze krant.
De gemotoriseerde fiets
stond op de hoek Herenweg-Eykmanlaan.
De politie zou hem begin juni komen ophalen,
geeft de man aan, maar is
tot op heden nog niet geweest. De rechtmatige eigenaar kan contact opnemen
met de Heemstedenaar via
06-42157343

Diefstal verijdeld
Heemstede - Na een melding
heeft de politie zondag 18 november vier Roemeense mannen aangehouden. Zij gedroegen zich verdacht in een voortuin van een woning aan de
Spaarnzichtlaan. Het viertal verdween toen het licht in de woning aanging.
Politieagenten hebben in de
buurt gezocht en uiteindelijk
de mannen kunnen aanhouden op de Heemsteedse Dreef.
De agenten troffen bij de verdachten telefoons, sim-kaarten
en een ijzer voorwerp aan, deze
zijn in beslag genomen. De verdachten zijn voor nader onderzoek ingesloten.

Taaipop versieren
Heemstede - Sint en zijn Pietjes zijn weer in het land, daarom is er bij Casca wat aan de
hand.
Op
woensdagmiddag moet je weten, mogen de
kinderen een taaipop komen
opeten. Alleen een taaipopje
is natuurlijk wel lekker, bij de
knutselclub maken ze het echter nog gekker. Met glazuur,
snoep en dropveters wordt dit
popje versierd! Zo wordt in
het Honk Sint vast een beetje gevierd. Dus kom allemaal
en versier met ons mee, na
een gezellige middag is ieder
tevree.
Deze knutselclub is op 28 november voor kinderen van 5-10
jaar van 13.30-15.15 uur bij Casca in het Honk, Molenwerfslaan
11, Heemstede. Kosten deze
keer: 4,- euro. De kinderen s.v.p.
vooraf aanmelden, deze middag
is altijd heel populair, dus vol =
vol: 023-548 38 28 - keuze 1.
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Open dag groot succes

De zon gevonden bij Sunergy
Heemstede – Na een periode van noordwesterstorm in Nederland komt de open dag bij zon en fitness studio Sunergy
als geroepen. Want als de sluizen aan de kust worden gesloten weten we eigenlijk al genoeg. Dan gaan de sluizen boven
open en komt het hemelwater met bakken naar beneden. De
zon - toch al niet overdreven vaak te zien geweest deze zomer - is ver te zoeken of toch niet… Bij Sunergy aan de Eikenlaan in Heemstede lijkt de zon altijd te schijnen. In de eerste
plaats uiteraard door de aanwezigheid van de vier Ergoline
zonnebanken, maar niet in de laatste plaats door het opgeruimde karakter van eigenaresse Mariska Feitsma. Zaterdag
17 november zette zij de deur van haar bedrijf open om alle
belangstellenden een kijkje te gunnen en zich te warmen aan
de kunstmatige zon.
Veiligheid en deskundigheid
Tijdens de open dag van Sunergy zijn er volgens zaterdaghulp
Barbara twee types geïnteresseerde mensen over de vloer
geweest. Zij die de weg naar de
zonnebank al gevonden hebben, maar nog niet eerder bij
Sunergy hebben gebruind en
de nieuwkomers die de kans
grijpen geheel vrijblijvend kennis te maken met het verschijnsel zonnebank. Na een geduldige uitleg over de werking van
de apparaten werd veelvuldig
van een 10 minuten kuurtje ge-

bruik gemaakt. Feitsma: “Als er
al een soort van drempelvrees is
als mensen binnen komen, is die
snel verdwenen door de ongedwongen sfeer die hier heerst.
Bij ons is het niet nodig om een
afspraak te maken. Als er even
gewacht moet worden op de
beschikbaarheid van een van de
zonnebanken, kun je met een
kopje koffie of thee aan de gezellige bar plaatsnemen.” Dat en
de deskundigheid van het personeel bepalen de meerwaarde
die Feitsma aan haar zonnestudio geeft.

Lezing Groei & Bloei

Planten en vogels van
het Zwanenwater
Bennebroek - Vrijdag 23 november vindt de maandelijkse lezing plaats van Groei &
Bloei Bennebroek.
De heer Fred Koning vertelt aan
de hand van een diapresentatie
over het Zwanenwater, een natuurgebied ten zuiden van Callantsoog (NH). Het Zwanenwater wordt gekenmerkt door een
rijke schakering van zeer nat-

te tot droge gebieden: ondiepe
zoetwaterplassen, vochtige valleien, kalkarme duinen, hooi- en
rietlanden, waardoor er een grote variatie te zien is in de plantenen dierenwereld.
De avond wordt gehouden in
Het Trefpunt van de Protestantse Kerk, Akonietenplein in Bennebroek, aanvang 20.00 uur. De
entree is gratis. Belangstellenden zijn van harte welkom.

Dat kennis en veiligheid een hoge prioriteit krijgen, is terug te
vinden in de vele erkende diploma’s die de eigenaresse en haar
team behaald hebben. Ander
opmerkelijk feit is dat Sunergy
de enige zonnestudio in de regio is met een lidmaatschap van
de branchevereniging SVZ.
Feitsma: “Het kost natuurlijk
wat meer inspanning en geld
om aangesloten te zijn bij deze
organisatie die staat voor Samenwerking Verantwoord Zonnen, maar ik vind het belangrijk. De branchevereniging bevordert de kwaliteit en veiligheid
van het zonnen op zonnebanken
en de studio’s moeten zich houden aan een code voor de praktijkuitvoering. Zo verplichten wij

Wandelen met
de SWOB

Bennebroek - Op woensdag 28
november kunt u weer wandelen met Stichting Welzijn Ouderen Bennebroek (SWOB). Deze
keer gaat de SWOB wat verder
van huis, namelijk wandelen in
de Waterleidingduinen. De deelnemers van de wandeling op 30
oktober waren erg enthousiast
over dit voorstel. Dit betekent
verzamelen om 10.00 uur vanaf
’t koffiehuis “Pannenland” starten. U kunt hier op eigen gelegenheid naar toe. Na de wandeling is er voor de liefhebbers
koffie in Pannenland en kan er
nagepraat worden. Het belooft
weer een gezellige en sportieve morgen te worden. Gaat u
ook mee? Meer informatie bij
Stichting Welzijn Ouderen Bennebroek (SWOB) aan de Bennebroekerlaan 3a, tel. 584 53
00. Geopend op werkdagen van
9.00 – 11.30 uur.

ons bijvoorbeeld om bij twijfel
een intakegesprek te houden
met een nieuwe klant om erachter te komen wat zijn of haar
huidtype is. Aan de hand van
de uitkomst van deze vragenlijst kunnen we de klant goed
adviseren.” Daarnaast stelt de
branchevereniging hoge eisen
aan hygiëne, deskundigheid en
de apparatuur die aan de Europese normen moet voldoen.
Volgens Mariska Feitsma worden deze normen met ingang
van juli 2008 weer aangescherpt
en Sunergy gaat deze veranderingen weer nauwgezet volgen.
Na de vele discussies over het
gevaar van UV straling is er de
laatste tijd sprake van veel goede berichten in de pers over
zonnebanken. Het juiste gebruik
van zonnebanken wordt veel
veiliger geacht dan teveel zonnen in de buitenlucht. “Het is
trouwens zo dat het merendeel
van mijn klanten niet donkerbruin gekleurd rond willen lopen. Een lekker getint kleurtje
om die grauwe winterhuid wat
op te fleuren staat haast iedereen goed. Je voelt je er lekker
bij en de kleding die je draagt
staat net wat leuker. Bovendien
vinden veel mensen het gewoon
lekker om even in de warmte te
liggen”, vervolgt Feitsma, die ook
zeer te spreken is over haar samenwerking met de huispedicure/manicure Tamara. “Wij vormen een prima duo en hoewel
Tamara zelfstandig werkt, vullen
we elkaar goed aan. Bovendien
is het een gezellige meid.”
Ongedwongen sfeer
Naast de zonnebank en de nagelverzorging kun je bij Sunergy ook terecht voor een contour

wrap, waarbij je ingepakt wordt
in warme elastische windels, gedrenkt in klei afkomstig uit de
Dode Zee. Hierdoor worden giftige stoffen uit de huid en vetlaag onttrokken.
De energieke Feitsma is tevens
in het bezit van een diploma om
mensen te begeleiden bij de training op de Power Plate. Verder is
er de mogelijkheid om je lijf in
enkele seconden te voorzien van
een mooi bronzen kleurtje met
de spray tanner. Ideaal voor een
speciale gelegenheid waarbij je
er mooi en egaal bruin wil uitzien.
Tijdens de open dag gaat de
meeste belangstelling uit naar
de zonnebanken. Een dame op
leeftijd kijkt nieuwsgierig om de
hoek van een van de cabines.
De uitbaatster heeft haar al gespot en na een vriendelijk praatje over de ins en outs van de gezichtsbruiner krijgt de dame een
lekker zonnekuurtje. Even later zit ze monter (en iets minder
bleek) achter een cappuccino te
keuvelen met stagiaire Jessica.
Aan de bar wordt een roseetje
ingeschonken.
Het is duidelijk dat een gezellige
sfeer bij Sunergy de boventoon
voert. Het lijkt goed te passen
bij Mariska Feitsma: een kleurtje brengen in het leven, zowel
letterlijk als figuurlijk, is haar op
het lijf geschreven.
Mirjam Goossens
Voor alle mensen die de open dag
van Sunergy gemist hebben en
graag gebruik willen maken van
de kennismakingsaanbiedingen
van hun bruiningsstudio, kunnen
op vertoon van dit artikel alsnog
profiteren van dit aanbod.

Zwemmen?
Neem iemand gratis mee!
Heemstede - De vaste klanten van het zwembad van het
Sportcentrum
Groenendaal
weten wel wat er allemaal te
doen is in het zwembad. Voor
iedere doelgroep is er wel een
activiteit. In de maanden november en december kunt u
iemand gratis meenemen om
kennis te maken met één van
de vele vormen van zwemmen. Zwemmen voor aanstaande moeders, ouder en
kind zwemmen. Andere vormen van zwemmen, waarbij u
iemand mee kunt nemen zijn:
aquarobics, swingend werken
aan een fit lichaam. Je conditie, en figuur, verbeteren of
spieren versterken, bewegend
op moderne muziek. Aquajoggen doe je in diep water met
een drijfgordel. Je doet allerlei
loop-en spieroefeningen onder deskundige leiding. Ook
een prima voorbereiding op
een weekje skiën.
Aquapower, een ultime workout in ondiep water, bestaat
uit diverse aquasporten voor

mensen die er flink tegenaan willen gaan. Heel effectief
maar ook leuk! Door de opwaartse druk van het water is
de schokbeweging veel minder dan in een zaal. Risico`s
op blessures zijn daarom beperkt.
Seniorenfit, op drie ochtenden
in de week zwemmen voor
ouderen houd je jong. Met iemand mee wordt het nog gezelliger. Dat kan in de maanden november en ook in december 2007 met als extra dat
u iemand helemaal voor niks
mee mag nemen en u krijgt na
afloop nog een kopje koffie of
thee toe. Doe dus mee aan die
actie . U kunt bij de receptie
een bon krijgen om iemand uit
te nodigen. Komt er iemand
mee, dan meldt u zich met die
bon aan de kassa en u ontvangt twee bonnen voor koffie of thee. Doe gezellig mee
in november en december en
kom met z`n twee!
Ton van den Brink
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Kippetje Tok

Kinderopera voor 4+
Heemstede - De kinderopera Kippetje Tok door Theater Vandenbulck komt op zondag 2 december naar het Oude Slot.
Theater Vandenbulck maakt muziektheater voor alle leeftijden en heeft van vele kinderen operaliefhebbers gemaakt.

St. Michaël concert maakt vrienden
Heemstede – Liefhebbers van blaas-en slagwerkmuziek kwamen zondagmiddag helemaal aan hun trekken. Het najaarsconcert van de bijna 100 jarige Harmonie St. Michaël in de
koepelzaal van College Hageveld bestond uit een zeer gevarieerd programma.
Alle muziekstukken hadden te
maken met volken en vriendschap, waar muziek een taal
blijkt te zijn, die iedereen
spreekt en verstaat. Dat bleek al
gauw uit de “ vertaling “ die St.
Michaël gaf aan hun uitvoering
van Variations on America, waar
de hoornblazers zich in konden
uitleven en voor het publiek herkenbaar was. De sfeer van Russische muziek werd prachtig
getroffen in scènes uit de Kaukasus met melodieën die doen
denken aan muziek van Rimsky Korsakov. Weemoed, smachten, grandeur en lyriek, dat zijn
de ingrediënten in werken van
Edvard Elgar en vooral in het
stuk Nimrod, de machtige jager
in een Enigma variatie waarmee
Elgar voorgoed zijn roem vestigde. Finlandia, een symfonisch

gedicht van de Finse componist
Sibelius, werd na de première in
1900 een symbool van de onafhankelijkheidsstrijd tegen het
tsaristische Rusland. Het donkere en barse van de Finse winter wordt gevolgd door het lichte
en luchtige voorjaar op de talloze meren. Fanfare for a friend
lijkt helemaal geschreven voor
het hele koperwerk van St. Michaël. Volcano , een schitterende compositie die het contrast
beschrijft tussen de schoonheid
en hun vernietigende kracht.
Met mist werd een dreigende
sfeer gemaakt. In de heks en de
heilige van de jonge Steven Reineke is een middeleeuws drama
op een Amerikaanse wijze op
muziekpapier gezet, waarin voor
de trompet een hoofdrol is weggelegd.

Kebek is de oude indianennaam
van de Canadese stad Quebec,
waarin de vier seizoenen verklankt worden. Een compositie
van de muzikale duizendpoot
Jan van der Roost, die op een
zeer vernieuwende manier bezig is.
Jubilarissen
Als je met plezier muziek speelt
bij St. Michaël, kan het gebeuren dat je niet in de gaten hebt,
dat je er al twaalf en een half
jaar speelt. Anita Olijerhoek die
op de alt-saxofoon speelt, kreeg
hiervoor een bloemenhulde net
als Elles de Koning die hobo
speelt. Een zondagmiddagconcert, waarin de Harmonie St. Michaël zijn vele fans liet horen
hoe dicht de 45 musici tegen
het professionele aanzitten. Een
kwestie van hard en veel repeteren met een gedreven dirigent
Gerhart Drijver.
Wanneer weer?
Ton van den Brink

Heemstedenaar Paul van Daalen
publiceert boek over zeppelins
Heemstede - Heemstedenaar
ir. Paul van Daalen werkt momenteel in Keulen als ‘certifcation manager’ bij het European
Avation Safety Agency’. Deze instantie houdt zich bezig met de
veiligheid van nieuwe vliegtuigen. Toen nog werkend voor de
Rijksluchtvaartdienst kreeg hij
tien jaar geleden te maken met
plannen voor nieuwe luchtschepen in Nederland. Hij werd de
projectleider over de certificatie
van deze nieuwe zeppelins.
Helaas zijn door faillissement
van de firma die zich hiermee
bezighield de plannen nietverder dan de tekentafel gekomen,
maar ze vormden wel de basis
voor het schrijven van een boek.
Deze geillustreerde publicatie
van 371 bladzijden verscheen
onlangs onder de titel: “100 jaar
Nederland en de Zeppelins; de
eeuw van het dak.”

Zijn arenlange lidmaatschap
van het bestuur van de Vereniging
Oud
HeemstedeBennebroek was voor de auteur
aanleiding om het boek in het
historische Heemstede te laten
plaatsvinden.
Daarbij zijn historische feiten vermengd met fictie. Het is
gebleken dat na de spectaculaire opstijging van de Montgolfierballon in 1783 allerlei
ballonvaarders in Nederland
optraden, met wisselend succes. En er zijn sporen te vinden
van twee Nederlandse “Luchtvaartsyndicaten”, die grootse
plannen koesterden met enorme luchtschepen, tussen 1921
en 1938. Het thans verschenen boek geeft een overzicht
van de ‘lichter-dan-lucht” avonturen tot heden en hoe daarbij ook Nederlanders een rol
speelden. Uiteraard zijn ook de

historische ontwikkelingen in
het buitenland mee-verteld.
De publicatie vangt aan in
Heemstede waar op 13 oktober
1929 het luchtschip met productienummer LZ-127 en genaamd “Graf Zeppelin” toen het
de wereld rond vloog Haarlem
en Heemstede passeerde.
Deze zeppelin onderhield ook
een non-stop lijndienst tussen
Europa en de Verenigde Staten
en Brazilië en is in mei 1940 gesloopt.
De schrijver eindigt met de
wens: “Het luchtschip komt
ééns terug”.
De publicatie van “100 jaar Nederland en de Zeppelins” is o.a.
verkrijgbaar bij Boekhandel
Blokker en kost 24,95 euro.
Bestelnummer is: ISBN/EAN
978 90 5595 046 1.
Hans Krol.

Bij alle voorstellingen wordt gezocht naar de combinatie van
theater en muziek. Deze voorstelling gaat over Kippetje Tok
een bedrijvig hennetje. Zij is altijd bezig met ploegen en zaaien. Als zij haar vriendjes vraagt
om haar een handje te helpen, is
er geen enkel dier dat een poot
uitsteekt. Het nijvere kippetje
moet al het werk zelf doen. Maar
als het tijd wordt om te oog-sten
en uiteindelijk het vers gebakken brood klaar ligt… dan heeft
kippetje Tok haar luie vriendjes
mooi tuk. De voorstelling is heel

overzichtelijk, vertelt een mooi
muzikaal verhaal en is vooral geschikt voor jonge kinderen van 4
tot 6 jaar. Theater Vandenbulck
bewerkte dit verhaal uit een van
de beroemde Gouden Boekjes
tot een kinderopera met muziek
waar iedereen van gaat swingen
en zingen.
Deze kinderopera begint om
12.00 uur in Het Oude Slot, ingang aan de Ringvaartlaan. Reserveren kaarten 06-13133626
of voor het concert aan de zaal.
www.podiumoudeslot.nl

Kerstsamenzang

Heemstede - Op zondag 16 december vindt de traditionele Kerstsamenzang van de Raad van Kerken Heemstede plaats in de Bavokerk aan de Herenweg. Aanvang: 15.00 uur. Evenals voorgaande
wordt ook dit keer muzikale medewerking verleend door Harmonie
St. Michaël, het Voorwegkoor en pianiste Marina Popova. Het geheel staat onder leiding van dirigent Jeroen Vermeulen. Er zullen
veel bekende kerstliederen met elkaar worden gezongen. St. Michaël en het Voorwegkoor treden ook afzonderlijk op, terwijl zij ook samen enkele nummers ten gehore zullen brengen. Kortom, het wordt
weer een enerverend muzikaal festijn. Iedereen is welkom.

Tentoonstelling Heemsteedse
vogelvrienden op nieuwe locatie
Heemstede - De jaarlijkse tentoonstelling van de vereniging
Heemsteedse Vogelvrienden vindt dit jaar plaats van 23 t/m 25
november 2007 en zal op een andere lokatie gehouden worden
dan men gewend was. Die is nu in clubgebouw “De Vredesbode”, Meijerslaan 17 Heemstede.
De openingstijden zijn:
• vrijdag 23 november van 20.00 - 22.00 uur;
• zaterdag 24 november van 10.00 - 18.00 uur;
• zondag 25 november van 10.00 - 16.00 uur.
Catalogus aanwezig.
Tijdens de show, die gratis toegankelijk is, is er een gezellige
verloting voor groot èn klein waarbij de gewonnen prijs direct
kan worden meegenomen. Deze verloting is ter bestrijding van
de onkosten van de tentoonstelling. Heeft u ook interesse om
met deze mooie hobby te gaan beginnen? Er zijn leden die u
kunnen vertellen wat er voor komt kijken en kunnen u het een
en ander adviseren. Dat vogels houden en verzorgen een prachtige hobby is kan men zelf ervaren door een bezoek aan de tentoonstelling te komen brengen.

de Heemsteder - 21 november 2007

pagina 25

Gedempte Oude Gracht weer Alex Roeka en Band
open voor doorgaand verkeer in theater de Luifel
Regio - Sinds vrijdag 16 november is weer doorgaand verkeer mogelijk over de hele Gedempte Oude Gracht in Haarlem. Tussen de Raaks en de Kleine Houtstraat is tweerichtingsverkeer mogelijk, vanaf de Kleine Houtstraat tot de Turfmarkt is het éénrichtingsverkeer.
De bussen, behalve lijn 5, rijden met ingang van de nieuwe
dienstregeling van Connexxion vanaf 9 december ook weer
in deze richting over de Gedempte Oude Gracht. De bussen
hebben een halte op het Verwulft. Voor de retourrichting blijven voor de bussen de huidige omleidingsroutes gelden.
Het eerste deeltraject van de
herprofilering van de Gedempte
Oude Gracht -het gedeelte tussen de Turfmarkt en de Kleine
Houtstraat- is volgens planning
afgerond. Op dit stuk is het oude wegdek verwijderd, zijn alle
kabels en leidingen vervangen
en zijn nieuwe stoepen, fietspaden en wegdek aangelegd.
Voordat de aannemer begin januari 2008 start met het tweede
deeltraject –het stuk tussen de
Kleine Houtstraat en de Raaks,
uitgezonderd het Verwulft- is er
een bouwstop. Vanaf half november tot 6 januari wordt er
niet gewerkt zodat winkelend

publiek tijdens de feestmaanden geen last ondervindt van
opgebroken stoepen. De werkzaamheden aan het tweede
deeltraject duren tot juni 2008.
Daarna volgen de werkzaamheden op het Verwulft in het
derde deeltraject.
Parkeren
Tijdens de bouwstop vanaf half
november tot en met 31 december 2007 zijn de parkeerplaatsen op de Gedempte Oude Gracht beschikbaar. Vanaf
januari 2008 is parkeren in verband met de werkzaamheden
niet mogelijk tussen de Kleine

Houtstraat en de Raaks. Parkeren kan dan in parkeergarage De Kamp en in de tijdelijke
garage bij de Raaks (ingang
Wilhelminastraat).
Nieuw gezicht
De herinrichting van de Gedempte Oude Gracht bevordert de doorstroming van het
(bus)verkeer, verbetert de bereikbaarheid van winkels én
geeft de nu rommelige straat
een nieuw gezicht. Het ontwerp gaat uit van een 30 kmzone, de invoering van éénrichtingsverkeer voor auto’s
(in de definitieve situatie vanaf de Turfmarkt richting de
Raaks) en in tegengestelde
richting wordt een vrije busbaan aangelegd. De bestaande parkeerplaatsen worden
vervangen door laad- en losplekken, zodat dat niet langer
midden op de rijbaan gebeurt.
De werkzaamheden duren tot
eind 2008. Meer informatie?
Kijk op www.haarlem.nl/gog

Laatste Contutti
zondagmiddag
van het jaar

Bij ArtChoices Kunstuitleen & Galerie:

Kunst als cadeau
voor de feestdagen
Heemstede - Gedurende de
maanden november en december heeft ArtChoices
een speciale collectie kleine betaalbare kunstwerken
samengesteld van o.a. Twan
de Vos, Nicolette Arens en
Corrie Kuipers. De expositie
van deze kleine kunstwerken
duurt tot eind december.
Elk jaar moet u weer nadenken
over originele cadeaus voor de
feestdagen. Misschien een leuk
idee om een een kunstwerk
te geven? U heeft al een fraai
kunstwerk vanaf 50 euro. Kom
eens kijk naar de ruime keuze
kleine kunstwerken in onze filialen Hoofddorp en Heemstede.
Speciale eindejaarsactie
Wanneer u vóór 31-12-2007 een
kunstwerk huurt betaalt u geen
schrijfgeld (normaal 15 euro)

Geopend di. t/m vr. 12.00-18.00,
za. 10.00-17.00
Jan van Goyenstraat 26 Heemstede. www.artchoices.nl

Regio - Contutti is de verzamelnaam voor het gezelschap van actieve muziekliefhebbers in en om
het Haarlemse. Zij vinden
elkaar iedere maand in het
gebouw “Zang en Vriendschap” Jansstraat 74 te
Haarlem. Het is allerminst
een gesloten club want
mede dankzij deze soort
publiciteit is doorstroom
van steeds weer nieuw
geinteresseerden een feit.
(www.contutti.nl )
Aanstaande zondag 25 November om 14.30 is het weer
zover. Het wordt beslist een
afwisselend programma. De
besloten bar is de hele middag open wat mede bijdraagt
aan het ongedwongen sfeertje. Niets is verplicht en de
gezamelijke muzikale hobby van het zelf muziek maken dan wel het daarover
van gedachte wisselen staan
borg voor een gezellige middag. Meestal is rond 15.00
uur iedereen weer op weg
naar huis. Verrijkt met nieuwe
ideeën, initiatieven of afspraken tot samenspel.
In het jaar 2008 zullen er ook
weer contutti happenings zijn
en wel iedere vierde zondag
van de maand: januari, februari, april, mei, september, oktober en november.

Heemstede – Alex Roeka’s
handelsmerk is de combinatie van rauwe romantiek, hard
maar wel met veel respect. Nederlandstalige poëzie, humor
en melancholie over de zee, de
stad en de liefde. Leven, verlangen, over onze tijd en het verglijden van deze tijd. Hadeskade
toont een man die alle hoeken
en gaten van het menselijk gemoed heeft onderzocht en in liederen uitgedrukt. Alex komt op
zaterdag 1 december optreden
in Theater de Luifel. Aanvang is
20.15 uur.
Beste
Roeka ontving in 2000 de Annie
M.G. Schmidtprijs en staat nu
tien jaar in de theaters, waarmee
dit vijfde programma met recht
een mijlpaal genoemd kan worden in wat hij zelf zijn ‘muziektheater van de autobiografische
stroom’ noemt.
Begin november was de presentatie van zijn nieuwe CD in
Panama in Amsterdam, tegelijk
met de uitgave van een liedtekstenboek met alle teksten van
zijn liedjes. Ruud van de Lubbe mocht het eerste exemplaar
in ontvangst nemen en roemde
deze veelzijdige zanger als ‘de
beste van het Nederlandse lied’.
Met zijn fabelachtige goede en
veelzijdige muzikanten brengt

Roeka een vloed aan nieuwe liederen en wisselt moeiteloos van
genre.
Alex Roeka – zang/ gitaar, Jaco
Benckhuijsen – zang/ arrangementen, Peter van Os – accordeon/ bas/ zang, Reyer Zwart –
bas/ zang/ ukelele/ mandoline.
De entree is € 15,50. CJP/65+ €
14,50.
Kaartverkoop van maandag t/m
vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur en
45 minuten voor aanvang. Telefonisch reserveren via theaterlijn: (023) 548 38 38.
Het optreden van Joep Onderdelinden op zondag 9 december
is helaas uitverkocht.

Anstatt dass Trio met
‘Mutter Courage’
Regio - Zondagmiddag 25 november treedt het Anstatt
dass Trio op in de Oude kerk te Spaarndam. De aanvang
is 15.00 uur.
Het Anstatt dass Trio is opgericht eind 2004 en houdt zich
hoofdzakelijk bezig met muziek die in Duitsland na de
Weimar tijd als entartet werd
beschouwd.Het Trio heeft een
druk bezette status bereikt in
de Nederlandse kamermuziekwereld.
Hoogtepunten
waren: optredens in de Spiegelzaal van het Concertgebouw te Amsterdam, het Festival Classique te Den Haag en
een tournee naar Oostenrijk.
Liefde, oorlog
Mutter Courage is een theatraal concertprogramma. De
onderwerpen in dit verhaal en
de tijd waarin het verhaal geschreven is staan centraal in
het programma: kroegliede-

ren, liefde, oorlog, socialisme
en vroege jazzmuziek.
De teksten zijn van Berthold
Brecht en de muziek is gecomponeerd door Paul Dessau, Hanns Eisler en Kurt
Weill.
Het Anstatt dass Trio bestaat
uit: Michaela Riener-zang,
Erik-Jan de With-saxofoons en
Joey Marijs-marimba. Dit concert wordt georganiseerd door
de Stichting Vrienden van de
Oude Kerk in de serie zondagmiddagconcerten.
Toegang: 7,- euro (incl. consumptie na afloop)
Oude Kerk Spaarndam vindt u
aan het Kerkplein 2 te Spaarndam.
Meer info: www.oudekerk.
ontheweb.nl

Deze krant op internet
www.heemsteder.nl
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Bal Folk met een beetje Zweden
Regio - Op zaterdagavond 24
november organiseert ORO,
Vereniging voor werelddans
een bal folk in Haarlem. Bal
Folk is een feestbal op folkmuziek: een avond heerlijk dansen op live muziek.
De avond gaat van start om
20.00 uur en vindt plaats bij
HZW aan de Kamerlingh Onnesstraatg 83. De entree bedraagt 7 euro.

Muziek en dans zijn bij Bal Folk
even belangrijk. De dansen zijn
als basis redelijk eenvoudig en
snel te leren door gewoon mee
te doen! Op zo’n avond komen
voornamelijk Europese dansen
voorbij. Parendansen zoals polka, wals, mazurka en bourrée,
rijdansen als een andro of rondeau, en rondedansen. Maar
ook een Ierse reel of een Italiaanse tarantella of een Zweedse
hambo kunnen gespeeld worden. De interactie tussen muzikanten en dansers maakt van
ieder Bal Folk een swingend en
afwisselend feest!
Neem je instrument mee
Verstokte niet-dansers zien Bal
Folk als een muziekavond met
diverse muziekgezelschappen
waarbij anderen dansen. Door
de mengeling van muzikanten
en dansers - jong en oud, man
en vrouw - zijn Bal Folks gezellig en sfeervol. Bal Folk is dus

te vergelijken met een ballroom
dansavond of een tango avond,
maar dan met andere dansen
èn live folkmuziek. Het leuke bij
Bal Folk is dat veel muzikanten
ook grote fans zijn waardoor zij
vaak tussen de dansers terug te
vinden zijn! En andersom: speel
je graag een deuntje mee, aarzel niet om je instrument mee
te brengen en kom bal spelen.
Op elk Bal Folk wordt plaats ingeruimd voor ongeorganiseerde sessies. Voor iedereen is het
dan een verrassing wat er als
grootste gemene deler omhoog
komt borrelen. 24 november komen in ieder geval spelen Knots,
Cooper Troopers , Afslag 21, en
Duo Noord-West. Duo NoordWest ontleent haar naam zowel
aan de herkomst van de muzikanten als aan hun repertoire.

Els Doekes woont in Leeuwarden, Thomas Steenweg in Leiden. Beiden spelen als volksmuzikant in verschillende formaties.
Als Duo NoordWest hebben ze
in de afgelopen jaren een repertoire aan luister- en dansmuziek opgebouwd, dat voornamelijk bestaat uit Scandinavische
volksmuziek, met het accent op
Zweedse volksmuziek. Zij spelen niet alleen op 24 november,
maar gaan ook een instructie geven in Zweedse balfolkdansen.
ORO, Vereniging voor Werelddans, biedt werelddans voor zowel jeugd als volwassenen, beginners als gevorderden. Iedere
werkdag is er een ORO dansgroep actief in Haarlem.
Voor meer informatie 0235278241 of email info@orodans.
nl of kijk op www.orodans. nl

Project Thuisadministratie
voor meer overzicht
Begin 2007 zijn Humanitas Zuid-Kennemerland & Kontext,
welzijn en maatschappelijke dienstverlening, gestart met het
project Thuisadministratie.
Het project Thuisadministratie is
opgezet om mensen thuis hulp
te bieden bij het voeren van hun
administratie. Het project wordt
uitgevoerd door vrijwilligers van
Humanitas Zuid-Kennemerland
en
financieel/administratieve
professionals van Kontext. Op
27 november wordt deze samenwerking bekrachtigd met de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst. Beide organisaties ondersteunen mensen
om de regie van hun leven in eigen handen te houden. Indien dit
(even) niet lukt bieden ze hulp.
Als je administratie niet op orde
is, veroorzaakt dit vaak onrust en
onduidelijkheid en dat kan allerlei negatieve ontwikkelen tot gevolg hebben.
Het project
Iedereen krijgt te maken met papieren: facturen, een huurovereenkomst, de overzichten van
de ziektekostenverzekeraar etc.
Lang niet altijd is meteen duidelijk wat je nu met welk formulier
moet doen, of wat je ergens in
moet vullen. Het kan bovendien
best lastig zijn om al die papie-

ren overzichtelijk op te bergen.
Het project Thuisadministratie
helpt mensen om het overzicht
weer te krijgen en te behouden.
De vrijwilligers van het project
komen bij de mensen thuis en
helpen met het (weer) ordenen
van al die papieren. Ook kunnen
zij helpen bij het invullen van
een formulier, of weten zij waar
je het beste naar toe kunt gaan.
Het project thuisadministratie
heeft als doelstelling de administratie van mensen weer op orde
te krijgen en dit zo te doen dat
men het op enig moment weer
zelfstandig kan redden.
Voor wie
Inwoners uit de regio Zuid-Kennemerland die door leeftijd, handicap of anderszins (tijdelijk) niet
in staat zijn zelf hun administratie te doen en hiervoor ook geen
beroep kunnen doen op familie,
buren of kennissen. Daarbij gaat
de aandacht in de eerste plaats
uit naar ‘kwetsbare’ burgers zoals ouderen, gehandicapten,
mensen in een schuldregeling,
éénoudergezinnen met een laag
inkomen of mensen die niet ver-

trouwd zijn met de Nederlandse
taal en cultuur.
Aanmelden
Indien u gebruik wilt maken van
het project thuisadministratie
dan kunt u voor meer informatie en aanmelding contact opnemen met Kontext of Humanitas Zuid-Kennemerland. Bent
u op zoek naar zinvol vrijwilligerswerk en heeft u ervaring in
de administratieve sector, dan
is thuisadministratie misschien
wel wat voor u!
Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met Humanitas Zuid-Kennemerland.
Humanitas Zuid-Kennemerland, Maria Zwaneveld Tel.: 0627130232, e-mail: thuisadministratie@humanitas-zuidkennemerland.nl, www.humanitaszuidkennemerland.nl.
Kontext, welzijn & maatschappelijke dienstverlening, Yvonne van
Balen, Tel. 023-5436080,
e-mail: thuisadministratie@kontext.
nl, www.kontext.nl
Loket Haarlem, Rijksstraatweg
17a of Rivièraplein 4;
tel. 023-5430990

Zondagmiddagconcert
Kaffee Kantate
Regio - Hoe een dagelijkse bezigheid als koffiedrinken kan leiden
tot een klein maar luchtig drama is te horen in de ‘Kaffee Kantate’
van Johann Sebastian Bach, uitgevoerd door leden van het radio
omroepkoor Peter Duyster, Annelie Brinkhof en Matthew Smith. Zij
worden begeleid door “Die Haerlemsche Mysyckcamer” die, onder
leiding van André Kaart, op 25 november haar halfjaarlijks concert geeft in de Evangelisch Lutherse Kerk, Witte Herenstraat 20 te
Haarlem. De kern van dit verhaal is een ruzie tussen Liesje en haar
vader. Hoewel haar vader het verbiedt kan Liesje niet van
het bruine vocht afblijven. Wat is er aan de hand? Is er sprake
van een klein huiselijk conflict of van een heftige onderhuidse machtsstrijd? Liesje zelf zegt dat ze gelukkig is als ze koffie drinkt. Het drankje, dat destijds nog maar pas in Europa was
geïntroduceerd, smaakt haar zoeter dan duizend kussen. Wil
Liesje huiselijkheid, kennis of is ze op zoek naar de liefde? U
zult er achter komen tijdens dit middagoptreden. Verder staan
er op het programma een werk voor strijkorkest met twee fluiten van Genzmer, een werk van Piazola, H. Andriessen en Hindemith. De toegangsprijs is 15,00 euro. Kinderen tot 12 jaar/CJP/65+
en kaarten in voorverkoop zijn 12,00 euro; verkrijgbaar bij de leden en Atelier voor vioolbouw Eduard van Tongeren, Wagenweg
60 te Haarlem. Vanaf 14.30 kunnen aan de zaal kaarten worden
gekocht.

Najaarsconcert
Arte Vocale

Regio - Arte Vocale presenteert met genoegen haar najaarsconcert. Dat is genaamd ‘Van Eindeloze Verten’ en bestaat
uit romantische en moderne vocale muziek uit Noord-Oost
Europa. Het concert wordt gegeven op zaterdag 24 november
in de Oud Katholieke Kerk en begint om 16.00 uur.
Werken die het publiek te horen krijgt zijn onder meer van
Hugo Alfvén, Wilhelm Peterson-Berger, Jean Sibelius, Henryk Mikolay Górecki, Arvo Pärt,
Bjorn Kruse, Gunnar Erikson en
Sigvalt Tveit. Voor dit concert is
vocale muziek van componisten geselecteerd, die het landschap van Noord - Oost Europa
uitbeelden en de daarin levende
mens. Diverse omponisten, zoals Hugo Alfvén (1872-1960),
gingen hierbij uit van traditionele volksmelodieën, die tot een
geheel nieuwe compositie werden verweven. Van de eveneens
Zweedse componist Wilhelm Peterson-Berger (1867-1942) worden vijf delen van een 8-delige
werk uitgevoerd, waarin op tekst
van diverse dichters het Zweedse landschap wordt verbeeld:
de zee, de bergen, de suizende
wind in de nacht.

De Finse componist Jean Sibelius (1865-1957) vertolkte
in zijn Drömmarna de eeuwigheid van dromen, die zich voortzet als een stroom, ondanks de
vergankelijkheid van de mens.
Van de Poolse componist
Henryk Mikolay Górecki (1933)
wordt uitgevoerd het vijfdelige
Szeroka Woda (Broad Waters,
Op. 39) De rivier, dan weer
overweldigend
en
gevaarlijk, dan weer lieflijk stromend,
belichaamt emoties als heimwee, liefde en vergankelijkheid.
De vocale muziek wordt afgewisseld met harpmuziek en
muziek voor dwarsfluit.
De Oud Katholieke Kerk is
gevestigd aan de Kinderhuissingel 76, 2013 AV Haarlem.
Toegang: volwassenen 8,50 euro,
kinderen 6,50 euro.
Inlichtingen: www.artevocale.nl

Boekenmarkt

Regio - Op zaterdag 24 november wordt in de Oude Kerk te
Spaarndam een boekenmarkt gehouden met als thema: Lekker lezen in donkere dagen! In de sfeervol met kaarsen verlichte
kerk kunt u onder het genot van glaasje glühwein en een kerstkransje met op de achtergrond kerstmuziek boeken kopen. Om
zo de komende winteravonden te genieten van een goed boek.
De boekenmarkt wordt gehouden van 14.30 tot 17.00 uur. De opbrengst van deze boekenmarkt komt ten goede aan het onderhoud van de Oude Kerk.
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The quick brown fox jumps over the lazy dog... enz., enz...

Goede Doelen Bon overal te koop

Origineel cadeau met
hart op de juiste plaats

Uniek Roemeens concert
in Remonstrantse kerk
Regio - Orchestra Mihai Scarlat is een orkest dat authentieke
Roemeense muziek laat horen,
zoals u dat zelden hoort. Het is
een initiatief van Mihai Scarlat, een Roemeense musicus
die in het orkest Holland Symfonia contrabas speelt. Hij komt
uit een zeer muzikale familie.
De eerste muzieklessen kreeg
hij van zijn vader (trompet) en
van zijn oom (viool). Op zijn 12e
werd hij toegelaten tot de muziekschool van Boekarest. Hier
specialiseerde hij zich in klassieke muziek. Daarna volgde hij
cursussen bij zigeunermuzikanten uit Roemenië, Hongarije en
Rusland. Hij maakte deel uit van
het beroemde volksmuziekensemble Ciocirlia en speelde sa-

men met Gregor en Andrei Serban, Therese Steinmetz en de
panfluitist Nicolai Pirvu.
Inspiratie voor Klezmer
Uit liefde voor de oorspronkelijke muziek uit zijn oude vaderland heeft hij veel van de muziek
verzameld en bewerkt voor orkest. Vervolgens heeft hij 25 professionele musici om zich heen
verzameld. Het orkest speelt
volksmuziek uit de verschillende landstreken in Roemenie.
Elke landstreek heeft zijn eigen kostuums, dansen en liederen. Op feestdagen en speciale
gelegenheden wordt er muziek
gemaakt en gedanst. Vaak hebben ook de Joodse Klezmermuzikanten hun inspiratie ge-

Knutselclub Casca Vogelenzang

Schilderen voor kids
van 5 t/m 10 jaar
Regio - In Vogelenzang is een
keer per maand een gezellige
knutselclub voor jongens en
meisjes van 5 t/m 10 jaar. In het
Jeugdhonk aan de Henk Lensenlaan maken de kinderen elke keer iets anders. Woensdag
28 november worden de kinderen grote meesters! Vergelijk
jezelf met Vincent van Gogh of
Rembrandt!
De kinderen kunnen een portret
maken van zichzelf, altijd heel
verrassend om jezelf te zien op
het doek … Of ze maken een
stilleven, bijvoorbeeld een vaas
met bloemen of een fruitschaal.

Het is ook leuk om een voorwerpje uit je eigen kamer mee
te nemen om na te schilderen.
Zal dit je eerste meesterstuk
worden?
De knutselclub is van 13.3015.15 uur en kost per keer 3,euro. De kinderen wel graag
vooraf aanmelden bij Margo
Pouw van Casca Heemstede
door op vrijdag tussen 15.00 en
17.30 uur langs te komen in het
Jeugdhonk (in Vogelenzang) of
te bellen naar telefoon 023 – 583
36 34.
Een e-mail sturen kan ook naar:
mpouw@casca.nl.

haald uit de Roemeense muziek. Tijdens dit concert zullen
de specifieke balkaninstrumenten: trompetviool, taragot, panfluit en cymbaal solistisch te horen zijn, naast solo’s van de viool, accordeon, klarinet, hobo,
trompet en zang.
Het Orchestra Mihai Scarlat
speelt op zaterdag 1 december om 14.30 uur in de Remonstrantse Kerk, Wilhelminastraat
22, te Haarlem. Toegangsprijs
volwassenen 12,- euro en kinderen 8,- euro. Kaarten zijn verkrijgbaar in de voorverkoop via
de website: www.orchestramihaiscarlat.nl en op 1 december
in de Remonstrantse kerk. Voor
informatie en reserveringen: 0652418920.

Kleine
Vernissage
Regio - Op 25 november
aanstaande toont Diana
Friedmann haar Kleine
Vernissage.
Diana Friedmann (1964)
schildert, boetseert, maakt
sieraden, tekeningen. Haar
werk is zondag 25 november aanstaande te zien en te
koop in de serre van Grand
Café Fortuyn aan de Grote
Markt te Haarlem.
U bent van harte welkom
tussen 12 en 17 uur!

Regio - De Nationale Goede
Doelen bon is een origineel
cadeau waarmee u zich maatschappelijk betrokken toont
en het helemaal maakt op
een verjaardagsfeestje. Goed
nieuws: sinds kort is De Nationale Goede Doelen Bon niet
alleen via internet verkrijgbaar, maar ook gewoon bij u
“om de hoek”.
Origineel
“Ze heeft alles al.” Hoe vaak
hebt u dat al niet gehoord op
een verjaardagsfeestje? Dus
waarom niet eens echt iets
origineels bedacht om op te
vallen tussen al die boeketten
rode rozen en flessen wijn uit
Bulgarije? Waarom niet eens
een aardigheidje gegeven met
net iets meer diepgang, betrokkenheid en warmte. Met
de Nationale Goede Doelen
Bon geeft u een goed gevoel
weg.
Hoe werkt het?
De Nationale Goede Doelen
Bon is een uniek cadeau dat u
geeft aan vriend(in), familielid
of collega. Ter ere van een verjaardag, huwelijk, geboorte,
jubileum of gewoon zo maar.
De ontvanger doneert de
waarde van de bon vervolgens
aan één van de met zorg geselecteerde goede doelen. Ze
zijn ingedeeld in vier rubrieken: natuur & milieu, internationale hulp, welzijn & cultuur
en gezondheid. Er zit dus altijd wel een goed doel van uw
gading bij. Houdt u van die-

ren? Hebt u iets met mensenrechten? Draagt u kansarme
kinderen een warm hart toe?
Deze bon maakt het allemaal
mogelijk en is al verkrijgbaar
vanaf 10,00 euro.
Via de website goededoelenbon.nl was het al mogelijk om een bon te bestellen,
maar nu is het dus ook mogelijk de cadeaubon bij u “om de
hoek” te kopen. Geef Een Gift
(het bedrijf achter deze unieke cadeaubon) is een samenwerking aangegaan met het
in Europa snel groeiende en
succesvolle internationale bedrijf Kiala.
Kiala
Bij degenen die via een catalogus of internet aankopen
doen is Kiala al een begrip. Kiala biedt via haar partners de
mogelijkheid om een pakket
snel in ontvangst te nemen,
te betalen of terug te zenden,
waar en wanneer dit het beste
schikt. Het netwerk van Kiala
punten bestaat uit buurtwinkels (buurt supers, stomerijen, tabaksgemakzaken, tankstations...) die gemakkelijk bereikbaar zijn, ruime openingstijden hebben en zelfs tijdens
het weekend open zijn.
Herkenbaar aan een duidelijk
display is de Nationale Goede
Doelen Bon nu via ruim 400
punten te koop. Via de website goededoelenbon.nl kan
gekeken worden welk Kiala
punt bij u “om de hoek” te vinden is.

Sint- Kerstmarkt
in ‘Schalkweide’
Regio - Op woensdag 28 november vindt er van 10.00-16.00 uur een
Sint- Kerstmarkt plaats in Zorgcentrum Schalkweide.
Er is voor ieder wat wils. Van kerstkaarten, speelgoed, lekkernijen,
bijouterie, puzzels tot brocanterie. Tijdens het bezoeken van onze
markt kunt u natuurlijk ook in ons restaurant terecht voor een kopje koffie, snack, maaltijd o.i.d. Zorgcentrum Schalkweide ligt aan de
Floris van Adrichemlaan 15 Haarlem. Toegang: gratis.
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Klimaatverandering;
ver weg en dichtbij
Regio - De Rabobank onderscheidt zich van andere banken
door de coöperatieve structuur.
Geen aandeelhouders, maar betrokken leden. Jaarlijks komen
deze leden samen tijdens de zogenaamde ledenavonden. Gisterenavond stond in de Haarlemse Philharmonie het thema
Klimaat & Leefomgeving centraal. Een afwisselend programma waar meer dan 600 betrokken leden op af kwamen. Poolonderzoeker en WNF ambassadeur Marc Cornelissen vertelde
over zijn avonturen op de polen.
Hij schuwde daarbij niet ook kritische kanttekeningen te plaatsen bij alle meningen en ideeën
die momenteel in de media over
klimaatverandering verschijnen.
Acteur Erik de Vogel, bekend
van Goede Tijden Slechte Tijden, presenteerde de avond en
ging in op zijn betrokkenheid bij
de stichting Kids Rights. Deze
stichting zet zich in voor kinderen in ontwikkelingslanden, onder andere door een ‘knuffelac-

tie’. Rabobank Zuid–Kennemerland steunt de werkgelegenheid
in Zuid-Afrika door knuffels aan
te kopen die daar worden gemaakt. Vervolgens worden de
knuffels geschonken aan andere kinderen in het land. De Rabobank overhandigde de acteur
een cheque, goed voor de aankoop van 70 Zepknuffels.
Milieuvriendelijke muziek
Ook aan het woord kwam Jan
Kuiper. De directeur van Landschap Noord-Holland maakte
de vertaalslag naar de gevolgen
van klimaatverandering dichtbij
huis: wat betekent de klimaatverandering voor onze regio,
zo dicht bij de kust? Sprekende voorbeelden van veranderingen op klimatologisch gebied in
Castricum en op Texel kwamen
aan de orde. Een optreden van
de percussiegroep Drums&Co
op ‘milieuvriendelijke’ slaginstrumenten als gft-bakken en
olievaten, sloot deze bijzonder
geslaagde avond af.

Ook ‘jonge’ deelname uit Bennebroek

Jongeren wedden met
klimaatgedeputeerde
Jongeren wedden met Jongere

Nationaal toptoernooi Kraantje Lek

Alle damestoppers dit
weekend in Haarlem

Regio – Op zaterdag 24 en
zondag 25 november verzamelt de nationale dames top
van Nederland zich rond de
Kennemer Kunstijsbaan in
Haarlem om te strijden om de
felbegeerde Kraantje Lek trofee. Het deelnemersveld is bijna volledig bekend. De organisatie, ook dit jaar in handen
van IJsclub Haarlem, staat te
popelen om aanstaande zaterdag het startschot te mogen geven voor de editie van
2007. Tijdens het Kraantje Lek
toernooi is de toegang gratis!
Al jaren lang wordt er ieder
jaar in Haarlem gestreden om
de Kraantje Lek Trofee. De
naam “Kraantje-Lek trofee” is
ontleend aan de schenker van
de trofee en de bijbehorende
attenties namelijk de directie van het gelijknamige restaurant, annex uitspanning
en speeltuin gelegen aan de
Duinlustweg 22 te Overveen.
Vanuit het verleden al is er een
band tussen de schaatsers en
het bovengenoemde restaurant. Aan de voet van het hoge duin de “Blinkert” waaraan
het restaurant “Kraantje Lek”
is gelegen werden al ver voor
er kunstijsbanen waren, duintrainingen in de zomer afgewerkt van kernploegen en andere geselecteerden.
Dit jaar begint het toernooi op

zaterdag 24 november met de
loting om 17.00 uur in het clubhuis van IJsclub Haarlem. Het
eerste startschot voor de wedstrijden zal zijn op zaterdag 24
November om 19.30 uur en
op zondag 25 november om
17.30 uur. De wedstrijd om ‘de
kraan’ kent een allround en
een sprinttoernooi.
Deelnemerslijst
Natasja Bruintjes, Wieteke
Cramer en Foske Tamar van
der Wal staan al op de deelnemerslijst. De volledige deelnemerslijst wordt deze dagen op
de clubsite van IJsclub Haarlem gepubliceerd. De website
van IJsclub Haarlem is te bereiken via http://www.ijsclubhaarlem.nl/kraantjelek/. Op
deze pagina worden ook direct na afloop van de wedstrijden de uitslagen en klassementen geplaatst.
Aan het einde van de week
dalen de temperaturen weer
richting het vriespunt. Een
winters weekend voor het
mooiste schaatstoernooi van
Haarlem. Voor de ijsmeesters van de Kennemer Kunstijsbaan de schone taak een
baanrecordbestendige ijsvloer
neer te leggen. Toeschouwers
zijn tijdens dit toernooi van
harte welkom. De toegang is
gratis!

Bennebroek - Wedden dat…
het ons lukt om in een maand
tijd 8 procent CO2 te besparen!
Deze weddenschap is een tiental leden van NH Jong, de jongerenadviesraad van de provincie, op donderdag 15 november
aangegaan met klimaatgedeputeerde Peter Visser van de provincie Noord-Holland. Als dit
lukt, krijgen de jongeren een
duurzame ‘goodie bag’ én laat
de gedeputeerde een week lang
zijn dienstauto staan.
Met deze weddenschap willen
de jongeren laten zien dat je, in
al die tijd dat er gepraat wordt,
ook direct actie kunt ondernemen.
De weddenschap wordt uitgevoerd in samenwerking Jongeren Milieu Actief (JMA). Als de
jongeren winnen krijgen zij elk
een goodie bag (pakket) met allerlei duurzame spullen, zoals
een telefoonoplader op zonne-

cellen. Ook laat Gedeputeerde
Visser in dat geval zijn dienstauto een week lang staan. Als
de jongeren verliezen, gaan zij
een middag langs de provinciale kantoorgebouwen om medewerkers aan te spreken op nietduurzaam gedrag. De gedeputeerde vond het een goed initiatief en ging de uitdaging graag
aan: “Het klimaat is altijd de
winnaar, ongeacht de uitslag.”
De deelnemers
Twaalf jongeren gaan de strijd
met Visser aan: Wesley Stuurman (Alkmaar); Zinzi Wits (Alkmaar); Charlotte Out (Bennebroek); Gert-Jan Boon (Bovenkarspel); Joyce Jonker (Assendelft); Bas van Leeuwen (Haarlem); Maik Brouwer (Hoorn);
Anouk Groot (Nieuwe Niedorp);
Kris Appelman (Limmen); Kim
Veltkamp (Amsterdam) en Lisanne Groen (Amsterdam).

‘The Bet’, zoals de weddenschap
heet, is een initiatief van Jongeren Milieu Actief (JMA), de jongerenafdeling van Milieudefensie. Doel is om de jeugd op creatieve wijze duidelijk te maken
wat ze kunnen doen voor een
beter milieu.
De jongeren moeten thuis een
maand lang hun CO2- uitstoot
met 8 procent verminderen, bijvoorbeeld door het licht vaker
uit te doen, spaarlampen te gebruiken, de kraan uit te doen
tijdens het tandenpoetsen en
elektrische apparaten uit te zetten in plaats van stand-by.
Ze krijgen aanwijzingen op de
website van The Bet en houden
hun vorderingen bij in een boekje, waarin precies staat vermeld
hoeveel kg CO2 zij besparen
met een bepaalde activiteit.
Op 19 december wordt bekend
wie de weddenschap gewonnen
heeft.

Inloopuur voor coeliakiepatiënten
Regio - De Nederlandse Coeliakie Vereniging (NCV) verzorgt op ieder 1e woensdag
van de maand een inloopuur
in het Spaarne Ziekenhuis
Hoofddorp.
Op woensdag 5 december zijn
tussen 13.00 en 14.30 uur twee
leden van de vereniging aanwezig om iedereen, die meer wil
weten over hoe om te gaan met

het glutenvrij eten en drinken
en andere praktische zaken die
met coeliakie te maken hebben,
persoonlijk te woord te staan. Zij
zijn voor u bereikbaar in het Informatiepunt Zorg Spaarnepoort
in de centrale hal van het Spaarne Ziekenhuis locatie Hoofddorp. Voor nadere informatie
kunt u contact opnemen met
het Informatiepunt Zorg Spaarnepoort (023) 890 83 60

Het Informatiepunt Zorg Spaarnepoort is een uniek samenwerkingsverband tussen diverse zorginstellingen in de regio’s
Haarlemmermeer en Zuid Kennemerland. U kunt er terecht
voor gerichte achtergrondinformatie over gezondheid, ziekte
en het totale zorgaanbod.
Meer informatie vindt u
www.spaarnepoort.info

op
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Meerderheid omwonenden positief over
Youth Friendship Games
De gemeente heeft onderzocht hoe direct omwonenden van het sportpark aan de
Sportparklaan de Youth Friendship Games Holland hebben beleefd. Dit internationale
sportevenement werd in de zomer van dit jaar voor de vierde keer in de huidige opzet
georganiseerd. De conclusie is dat de omwonenden overwegend positief staan tegenover dit mega-evenement. Wel wordt er overlast ondervonden van geluid en verkeer.
Afgelopen zomer werd van 24 tot en met
29 juli voor de vierde keer de Youth Friendship Games Holland in de huidige opzet
georganiseerd. In totaal namen zo’n 10.000
deelnemers uit verschillende landen deel
aan acht verschillende takken van sport
(voetbal, basketbal, volleybal, honkbal,
zwemmen, worstelen, tennis, bowlen). Dit
internationale sportevenement voor jongens en meisjes in de leeftijd van 11 tot en
met 19 jaar werd mede gehouden op het
Gemeentelijk Sportpark aan de Sportparklaan in Heemstede. Op het sportpark was
tijdens het evenement het zogenaamde
Friendship village gevestigd. Dit is de centrale locatie, met een informatiebalie, clubhouse, horeca en souvenirshop, waar ook
de openings- en sluitingsceremonie worden
gehouden.
Het jaarlijks terugkerende evenement
wordt georganiseerd door Expersport uit
Haarlem. Expersport organiseert het
evenement in overleg met de gemeente,

brandweer, politie en de milieudienst.

Uitkomsten onderzoek
Omdat het een groot evenement betreft
met effect op de directe woonomgeving
heeft de gemeente in september een onderzoek gehouden onder omwonenden van
het Sportpark. Doel van het onderzoek
was er achter te komen hoe men de
Games en alles wat daar mee samenhangt
heeft ervaren. Er is naar 168 huisadressen
een schriftelijke vragenlijst gestuurd. Uiteindelijk heeft 43% de vragenlijst ingevuld
en teruggezonden. De gemeente dankt
deze respondenten hartelijk voor hun
medewerking.
- De omwonenden is gevraagd of ze van
tevoren goed op de hoogte waren gebracht over wat er ging gebeuren tijdens
het evenement. Driekwart van de respondent zegt goed geïnformeerd te zijn.
Een vijfde van de respondenten zegt
redelijk geïnformeerd te zijn.

Verwijdering fietswrakken bij
station Heemstede-Aerdenhout
Op woensdag 28 november gaat de gemeente in samenwerking met de politie
fietswrakken verwijderen die zich in de directe omgeving van het station HeemstedeAerdenhout bevinden. Het is op grond
van artikel 5.1.11, lid 3 van de Algemene
plaatselijke verordening verboden om
fietsen of bromfietsen, die rijtechnisch in
onvoldoende staat van onderhoud en in
verwaarloosde toestand verkeren, op de

weg te laten staan.
Verwijderde fietswrakken zullen gedurende
drie maanden worden opgeslagen bij De
Meerlanden aan de Cruquiusweg. Rechthebbenden kunnen hun fietswrak terugkrijgen tegen betaling van de kosten die gemaakt zijn voor de verwijdering en opslag.

www.heemstede.nl

Voor vragen kan men contact opnemen met
bureau Handhaving, tel. (023) 548 56 30.

Gemeentekantoor, Havenstraat 87, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede
Telefoon: (023) 548 58 68. Fax: (023) 548 57 00. E-mail: gemeente@heemstede.nl
Website: www.heemstede.nl
Openingstijden: maandag t/m donderdag van 08.30 - 17.00 uur en vrijdag van 08.30 - 16.00 uur.

den, oordelen de omwonenden verdeeld.
De helft heeft overlast ondervonden. De
andere helft niet. Het gaat dan vooral
over last van geluid en verkeer.
- Van degenen die overlast hebben ondervonden vond twee derde dat er sprake
was van enige overlast. Een derde van
hen heeft het als ernstig ervaren.
- Met betrekking tot geluidsoverlast gaat
het niet zozeer om het geluid van het
sporten zelf, maar om dat van de omroepinstallatie.
Lees verder op de volgende pagina

Op de gemeentelijke website vindt
u uitgebreide informatie over wonen,
werken en recreëren in Heemstede.
Bezoek www.heemstede.nl voor
het digitale loket (producten en
diensten), uitgebreide politieke informatie, de officiële mededelingen
(bouwvergunningen e.d.) en infor-

Adresgegevens & openingstijden

Sociale Zaken en Bouw- en Woningtoezicht:
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur.

- Van degenen die tijdens het evenement
aanwezig waren in Heemstede heeft twee
derde het evenement overwegend positief
ervaren. Een vijfde van de respondenten
heeft het evenement als negatief ervaren.
- Het evenement wordt vooral gewaardeerd
omdat jongeren uit verschillende landen
op een plezierige manier samen sportief
bezig zijn. Een kwart van de respondenten heeft zelf een bezoek gebracht aan
het evenemententerrein.
- Op de vraag of er overlast is ondervon-

matie over projecten in Heemstede.

In deze HeemstedeNieuws
vindt u o.a. informatie over:
• Spreekrecht
gewijzigd
• Burgerservicenummer vervangt
sofinummer

• Bouwplannen
• Bestemmingsplan
• Bekendmaking
Wet milieubeheer

Burgerzaken:
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.30 - 13.00 uur.
Maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag alleen op afspraak. Telefoon: (023) 548 58 68
Woensdag van 08.30 - 16.30 uur, donderdagavond van 18.30 - 19.30 uur (alleen voor het
aanvragen en afhalen van reisdocumenten en rijbewijzen).
Afhaalbalie (reisdocumenten en rijbewijzen):
Maandag, dinsdag, donderdag van 08.30 - 16.00 uur. Woensdag van 08.30 - 16.30 uur.
Vrijdag van 08.30 - 13.00 uur.
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> Vervolg van pagina 1
- Aan degenen die overlast hebben ondervonden is gevraagd of ze vinden dat het
evenement in Heemstede moet blijven.
Hierbij werd hen gevraagd de overlast af
te zetten tegen de betekenis van het evenement voor Heemstede. Twee derde van
hen vindt dat het evenement moet blijven.
Wel is het zo dat de helft van deze groep
vindt dat het dan op een andere wijze
zou moeten plaatsvinden. Hierbij denkt
men vooral aan het verplaatsen van activiteiten naar andere locaties zodat de
omvang van activiteiten in Heemstede
geringer wordt. Uiteindelijk zijn er slechts
vier respondenten die vinden dat het
helemaal niet meer in Heemstede moet
plaatsvinden.
De uitkomsten van het onderzoek geven
nu geen aanleiding om een vergunningsaanvraag voor 2008 aan Expersport te
weigeren. Wel zal de gemeente de uitkomsten met Expersport bespreken en bekijken of aanpassingen doorgevoerd kunnen
worden die tot een geringere overlast leiden.
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met Dick Nieuweboer, afdeling
Algemene & Juridische Zaken, tel.
(023) 548 57 45. Het volledige rapport is
digitaal beschikbaar via de gemeentelijke
website: www.heemstede.nl.

Gevaar of schade
op straat?
Meld dit bij de
Serviceteams

De gemeente Heemstede beschikt over
serviceteams om kleinere onderhoudswerkzaamheden uit te voeren en klachten te verhelpen die niet meer dan één
tot twee dagen vergen. De werkzaamheden kunnen betrekking hebben op
straten, wegen, straatverlichting, straatmeubilair (banken en speeltoestellen),
verkeers- en straatnaamborden, openbare groenvoorzieningen etc.
Bel het speciale telefoonnummer (023)
548 57 62 of vul het formulier in op de
homepage van de gemeentelijke website (www.heemstede.nl). U kunt ook
een brief schrijven aan:
Gemeente Heemstede,
t.a.v. Serviceteams,
Antwoordnummer 8,
2100 VB Heemstede
(geen postzegel nodig).

Kleurplatenwedstrijd 5 december

Sinterklaas
bezoekt de
Heemsteedse
markt
Sinterklaas bezoekt op 5 december de weekmarkt in Heemstede. Voor zijn verjaardag
delen de marktkooplieden op 21 en 28 november kleurplaten uit aan de klanten en
de kinderen op de markt. De ingekleurde
kleurplaten kunnen vervolgens op 5 december tussen 11.30 en 12.45 uur bij de speciale
sinterklaaskraam worden ingeleverd. De
hoofdpiet brengt alle kleurplaten naar
Sinterklaas. De Sint kiest op 5 december
om 13.00 uur twintig kunstwerken uit en
beloont de makers met een verrassing.

Van de raad: Spreekrecht gewijzigd
De gemeenteraad vergadert iedere maand op de laatste donderdag. De besluiten van de
raad worden voorbereid in een commissievergadering. De Heemsteedse raad bestaat
uit drie commissies: Samenleving, Ruimte en Middelen. De vergaderingen zijn openbaar,
de agenda’s leest u in HeemstedeNieuws. Om invloed uit te oefenen op beslissingen van
het bestuur kunt u voor een vergadering inspreken. Dit is het spreekrecht. De gemeenteraad heeft op 25 oktober besloten om de werkwijze van de commissies en raad te
veranderen. Daarbij is het een en ander veranderd in de inspreekmogelijkheden.

Wat wijzigt er voor u?
Het spreekrecht in de commissies is uitgebreid zodat er meer ruimte is voor insprekers.
Daarnaast is het altijd mogelijk om tijdens
fractievergaderingen (de vergaderingen van
de politieke partijen) uw mening te geven.
Het spreekrecht voor de raad is afgeschaft.

Inspreken tijdens commissievergaderingen
Raadscommissies zijn bedoeld voor het
vergaren van informatie en het uitwisselen
van opvattingen. Inbreng van inwoners is
juist hier van wezenlijk belang. Voorheen
werd de totale inspreektijd beperkt tot 30
minuten per vergadering, ongeacht het
aantal sprekers. Vanaf nu wordt bij veel
aanmeldingen van insprekers extra tijd gereserveerd. Het kan gebeuren dat een

extra avond voor het inspreken wordt ingeroosterd. Tevens wordt het spreekrecht
interactiever doordat er nu discussie tussen
inspreker en commissieleden mogelijk is.
Wilt u zich aanmelden om in te spreken?
Dit kan dagelijks bij de raadsgriffie van
Heemstede via e-mail:
raadsgriffier@heemstede.nl of telefoon:
548 56 46 / 548 56 37.

Geen inspraak tijdens raadsvergadering
Het is niet meer mogelijk om in te spreken
tijdens een raadsvergadering. Inspreken heeft
hier namelijk weinig toegevoegde waarde
omdat de opiniërende fase (tijdens commissievergaderingen en fractievergaderingen)
al achter de rug is. Uiteraard kunt u nog
steeds de raadsvergaderingen bezoeken.

Uw mening geven bij de fractievergaderingen
Vóór de commissievergaderingen en vóór
de raadsvergadering vergaderen de afzonderlijke politieke fracties over de onderwerpen en vormen hun oordeel. U kunt hier
ook uw mening laten horen. De politieke
partijen vergaderen twee keer per maand.
Om hierbij aanwezig te zijn kunt u zich
aanmelden bij de fractiesecretariaten van
de politieke partijen.
VVD de heer Cees Leenders,
e-mail: cleendersvvd@heemstede.nl,
telefoon: 529 55 86
CDA mevrouw Els van de Weijer,
e-mail: evandeweijercda@heemstede.nl,
telefoon: 528 1056
PvdA mevrouw Joke Ruitenberg,
e-mail: jruitenbergpvda@heemstede.nl,
telefoon: 528 79 92
GroenLinks mevrouw Ida Sabelis,
e-mail: isabelisgl@heemstede.nl,
telefoon: 528 52 49
HBB de heer Remco Ates,
e-mail: rateshbb@heemstede.nl,
telefoon: 528 06 16
D66 de heer Edo Boonstra,
e-mail: eboonstrad66@heemstede.nl,
telefoon: 529 07 38
Nieuw Heemstede de heer Ruud Prins,
e-mail: rprinsnh@heemstede.nl,
telefoon: 528 80 49

HeemstedeNieuws

INFORMATIE VAN DE GEMEENTE HEEMSTEDE - 21 NOVEMBER 2007

Burgerservicenummer vervangt sofinummer
Vanaf 26 november 2007 wordt het sofinummer vervangen door het ‘burgerservicenummer’ (BSN). Het BSN is een uniek persoonsnummer. Voordeel van het BSN is dat
straks alle overheidsinstanties ermee werken. Daardoor kunnen gegevens eenvoudiger en betrouwbaarder worden uitgewisseld. U kunt dan volstaan met het eenmalig
verstrekken van uw persoonsgegevens.

Met één nummer is alles geregeld
Het BSN is uw eigen persoonsnummer,
dat u niet alleen gebruikt om iets met de
gemeente te regelen, maar ook bij tal van
andere overheidsinstanties en organisaties.
Als u gaat werken, geeft u uw BSN aan uw
werkgever. Uw werkgever regelt voor u
een aantal zaken met bijvoorbeeld de belastingdienst en uw pensioenfonds. Hij
maakt daarbij gebruik van uw BSN.
Ook de zorg gaat het BSN gebruiken. Bij
een bezoek aan uw huisarts, bij een afspraak in het ziekenhuis, bij het afhalen
van medicijnen of bij het aanvragen van
thuiszorg kan men dan naar uw BSN vragen. Deze controle is bedoeld om vast te
stellen dat medische gegevens en patiënt
bij elkaar horen. In al dit soort situaties

helpt het BSN om persoonsverwisselingen,
bijvoorbeeld als gevolg van verkeerd gespelde namen, te voorkomen.

Hoe krijgt u een BSN?
Om het BSN te krijgen, hoeft u niets te
doen. Uw sofinummer wordt automatisch
omgezet in uw BSN. Voortaan krijgt iedereen die zich bij de gemeente inschrijft een
BSN. Dit merkt u bijvoorbeeld als u uw
pasgeboren kind aangeeft bij de gemeente. Uw zoon of dochter krijgt dan meteen
een BSN.
Wat u ook gaat merken, is dat steeds meer
instanties om uw BSN gaan vragen. Net
als uw sofinummer staat uw BSN op uw
paspoort, identiteitskaart en/of rijbewijs. U
heeft het dus altijd bij de hand. Wel zal het
even duren voordat het BSN overal is ingevoerd. Niet alle overheidsinstanties gebrui-

ken het BSN nu al. Als een instantie naar
uw sofinummer vraagt, kunt u gewoon uw
BSN opgeven.

Privacy en veiligheid
De overheid gaat zorgvuldig en veilig om
met uw persoonsgegevens. Uiteraard geldt
dit ook voor uw BSN. Niet iedereen mag
zomaar uw BSN gebruiken. Welke instanties of organisaties het BSN mogen gebruiken, is wettelijk geregeld. Op de website
www.burgerservicenummer.nl kunt u lezen
welke organisaties persoonsgegevens met
behulp van het BSN mogen opslaan en/of
uitwisselen met andere organisaties.
Omdat het BSN helpt bij het vaststellen
van de identiteit is het ook een belangrijk
middel in de bestrijding van fraude.

Informatie
Meer weten over het BSN en wie uw BSN
mag gebruiken? Kijk op www.burgerservicenummer.nl. U kunt ook bellen met het
BSN-punt: (088) 900 10 10.

het huishouden, OV-taxi, aanpassingen in
de woning of een rolstoel) of om informatie
en advies, wij helpen u graag verder.
Iedere werkdag tussen 09.00 en 12.00 uur
kunt u, zonder afspraak, bij het Loket langskomen. U kunt ons ook bellen om uw vraag
te stellen.

Loket Heemstede
Blekersvaartweg 84 (hoek KoediefslaanBlekersvaartweg). Telefoon (023) 548 30 40
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur.

2007.308
2007.309
2007.312
2007.316

2007.141

2007.314
2007.317

het inpandig wijzigen van de zolder,
plaatsen dakkapel op het voordakvlak
en op beide zijgeveldakvlakken
het uitbreiden van de 1e verdieping,
optrekken voorgevel
het uitbreiden van een woonhuis

HeemstedeMail is de gratis berichtenservice van de gemeente. Word
abonnee via www.heemstede.nl
en ontvang periodiek een e-mailbericht met nieuws op maat van
de gemeente.

het uitbreiden van een woonhuis en
- Frederik van Eedenplein 22
plaatsen dakkapel op het zijgeveldakvlak

- Javalaan 46
- Amer 6
- Cruquiusweg 25
- Zandvoortselaan 38
- Huizingalaan 19

Het verzoek ligt vanaf 22 november 2007 gedurende 6 weken van 08.30 - 13.00 uur ter
inzage bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht aan de Havenstraat 87. U kunt hierover uw
mening/zienswijze aan de gemeente kenbaar maken. Voor nadere informatie over het vrijstellingsverzoek kunt u zich wenden tot M. Jansen van de afdeling Bouw- en Woningtoezicht,
telefoon (023) 548 57 52.

Bekendmaking Wet milieubeheer

Aanvragen reguliere bouwvergunning 1e fase:
2007.313

Het college van B&W heeft op 13 november 2007 het gladheidbestrijdingsplan
voor de gemeente Heemstede vastgesteld. In dit plan staat beschreven waar
en hoe gladheid en ook sneeuw wordt
aangepakt in de openbare ruimte van
Heemstede. In het plan worden onder
andere de wegen, fiets- en voetpaden
genoemd waar gladheid wordt bestreden.
Via onze website www.heemstede.nl
wordt uitgebreide informatie gegeven
over de gladheidbestrijding in de gemeente. Ook kunt u hier het complete
gladheidbestrijdingsplan downloaden.

Bestemmingsplan

Aanvragen bouwvergunning
het uitbreiden van een woonhuis en
opbouw op de berging
het plaatsen van een carport
het plaatsen van lichtreclame
het plaatsen van een berging
het verhogen van de nok en optrekken
achtergevel van het woonhuis

Gladheidbestrijding
2007-2008

Verzoek vrijstelling

Bouwplannen
2007.307

www.heemstede.nl

HeemstedeMail

Loket Heemstede
Heemstede heeft één centrale plek waar u
voor al uw vragen op het gebied van wonen,
zorg en welzijn terecht kunt, namelijk Loket
Heemstede aan de Blekersvaartweg 84.
Of het nu gaat om het aanvragen van een
voorziening in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (zoals hulp bij

Verhuizing
doorgeven?

- Zandvaartkade 16

- Camplaan 17
- Lorentzlaan 61

De bovenstaande aanvragen liggen van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouwen Woningtoezicht (Havenstraat 87).

Meldingen
De directeur van de Milieudienst IJmond maakt namens het college van burgemeester en
wethouders van Heemstede bekend dat in het tweede en derde kwartaal van 2007 de volgende bedrijven een melding ex artikel 8.40 of 8.44 Wet milieubeheer hebben gedaan van
het oprichten of het veranderen van een inrichting.
BEDRIJF
Autobedrijf Lugtstra
Nefkens Noord Holland B.V.
Van Zuylen IJzerwaren v.o.f.
Primaxx

LOCATIE
Cruquiusweg 37
Achterweg 38
Cruquiusweg 37B
Drenthelaan 24

BESLUIT
Motorvoertuigen
Motorvoertuigen
Detailhandel
Opslag- en Transportbedrijven
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Agenda’s
Vergadering gemeenteraad
De gemeenteraad van Heemstede houdt een openbare vergadering op 29 november a.s.
om 20.00 uur in het gemeentekantoor aan de Havenstraat. U bent van harte uitgenodigd
hierbij aanwezig te zijn.
Op de agenda:
- Rapport van de rekenkamer(commissie)s Zuid-Kennemerland ‘Gemeenschappelijke regelingen: gemeenschappelijke controle?’ (bespreekpunt)
- Begroting Paswerk 2008 (hamerpunt)
- Woonplaatsbesluit (hamerpunt)
- Deregulering APV (hamerpunt)
Kijk op www.heemstede.nl voor de volledige agenda en gerelateerde raadsstukken.
Meer weten? Neem contact op met de raadsgriffie, telefoon (023) 548 56 46 of e-mail:
raadsgriffier@heemstede.nl.

Vergadering commissie voor bezwaarschriften
De commissie voor bezwaarschriften houdt een vergadering op donderdag 29 november
2007 om 20.00 uur in het gemeentekantoor Havenstraat.
20.00 uur
20.30 uur
21.00 uur

bezwaar tegen de weigering van een urgentieverklaring
- niet openbaar bezwaar tegen de weigering van een urgentieverklaring
- niet openbaar bezwaar tegen de verleende bouwvergunning voor het
- openbaar bouwen van een garage/berging aan de Zandvoortselaan 190

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

Verkeersbesluit
- Het aanwijzen van een parkeerplaats nabij de woning Leeghwaterlaan 5 als gereserveerde
gehandicaptenparkeerplaats ten behoeve van de bewoner.
(verzonden 16 november 2007).
De besluiten en bijbehorende stukken liggen vanaf 21 november zes weken ter inzage.
U kunt hiertegen bezwaar maken. Door het indienen van een bezwaar wordt dit besluit niet
opgeschort. Bij een spoedeisend belang kan degene die een bezwaarschrift heeft ingediend
een voorlopige voorziening vragen aan de president van de rechtbank, sector bestuursrecht,
Postbus 956, 2003 RZ Haarlem. Bij het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening
moeten griffierechten worden betaald.

Bezwaar maken of uw mening kenbaar maken
U kunt bezwaar maken tegen een door de gemeente genomen besluit door binnen zes weken na
de verzenddatum, een gemotiveerd bezwaarschrift te richten aan het college van burgemeester
en wethouders, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede.
Over onderwerpen waarover nog geen beslissing is genomen kunt u uw mening/zienswijze aan
de gemeente kenbaar maken (m.u.v. de aanvragen over bouwplannen). Richt hiertoe binnen de
termijn van ter inzage legging, schriftelijk uw reactie aan het college van 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.

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

