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D66 winnaar verkiezingen
Bennebroek - De nieuwe fusiegemeente Bloemendaal en Bennebroek ging afgelopen woensdag naar de stembus. De belangstelling was met 46,6% aan
uitgebrachte stemmen matig.
D66 kwam met 3 zetels in de
nieuwe gemeenteraad. Lijsttrekker Alice Jeltes vond dat haar
partij een meer dan uitstekende
campagne had gevoerd. “Onze inspanningen zijn beloond”,
vond zij. “Wij hebben overal ons
gezicht laten zien en zijn o.a.
met een draaiorgel door Bennebroek en Vogelenzang getrokken. Natuurlijk is van enig Pechtold-effect sprake, maar naar
ons idee hebben wij het vooral
van onze eigen kracht gehad.”
De PvdA leed een gevoelig verlies. Niet alleen moeten zij een
zetel prijsgeven ook de beoogde
nummer twee op de lijst Harry
Michels werd voorbijgestreefd
door de Bennebroekse wethouder Dick Winnubst. Winnubst
was door zijn partij op een onverkiesbare plaats gezet op de
lijst. De steun kwam vooral uit
Bennebroek. De partij is ongelukkig met de uitslag maar volgens insiders heeft de PvdA het
zelf verprutst door een verkeerde strategie en een lijsttrekker
die ter discussie stond.
De VVD borduurde rustig voort
op de al jaren bestaande situatie in de beide gemeenten. Het

aantal zetels in de nieuwe raad
nam met één toe. De liberalen
zijn met 7 zetels wederom de
grootste partij. De VVD moest
wel toezien hoe de op onverkiesbare 12e plaats geposteerde Kees van Gruting, op basis van de op hem uitgebrachte voorkeursstemmen, een zetel
bemachtigde. De nummer 7 op
de lijst Hans Pieterson verspeelde hierdoor zijn plek.
Liberaal Bloemendaal wist zich
te handhaven met twee zetels.
“Een prima prestatie”, vond lijsttrekker Leonard Heukels. “Wij
zijn in Bennebroek volledig onbekend en hebben onze steun
dan vooral aan de Bloemendalers te danken.” GroenLinks
maakte pas op de plaats en behoudt de ene zetel. De groenen
waren flink teleurgesteld. Het
CDA ten slotte wist op het nippertje via een restzetel één extra
zetel te bemachtigen en zijn met
4 zetels in de raad na de VVD
de tweede partij van Bloemendaal. Margreet Verkaik-Vernooij
wist met 106 voorkeursstemmen
haar plaatsgenoot, de op nummer vier geplaatste Geert Beusen, te passeren. De vers gekozen PvdA’er Henk Schell zei desgevraagd dat hij de houding van
de gemeente Heemstede, ten
tijde van de fusiebesprekingen,
vreemd vond. “De vertegenwoordiging uit Heemstede liet

toen uit niets blijken dat zij enige interesse hadden in een fusie
met Bennebroek. Dat heeft ons
tot op de dag van vandaag bevreemd.”
De donderdag was al een uur
onderweg toen de vertrekkende burgemeester Wim de Gelder
de uiteindelijke uitslag bekend
kon maken. Door het stemmen
met het oude vertrouwde potloot, nam het tellen van de stemmen veel tijd in beslag. De zetelverdeling in de nieuwe fusiegemeente is VVD 7, CDA 4, D66 3,
Leefbaar Bloemendaal 2, PvdA 2
en ten slotte Groen Links 1.
De volledige en gedetailleerde
uitslag kunt u nalezen op de site
van de gemeente Bloemendaal.
Eric van Westerloo
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Nog 9 Nachtjes

Sint en Pieten durven nog steeds het dak op
Heemstede – Een terugkerend
evenement in de Jan van Goyenstraat is ‘Sint op Dak’. Dat Sinterklaas lenig is, kon u vorige week
al zien op de voorpagina van de
Heemsteder.
Dat de Goedheiligman zich, na al
die jaren, ook niet sappig maakt
om het dak op te klimmen, bleek
zaterdagavond. Met zijn Pietermannen beklom de gemijterde
kindervriend de daken in de winkelstraat. Het werd nog een gezellige avond...
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Heggenleed
Tot mijn ontsteltenis zag ik mijn
overbuurman afgelopen weekend zijn heg halveren aan het
Frederik van Eedenplein. Na enige navraag bleek hij dit te doen
op last van de gemeente Heemstede! Blijkt dat deze oude heg, die zo mooi de entree markeert
naar het plein toe, te breed is volgens de maatstaven die onze
gemeente hanteert(.....)
Ik begrijp best dat overal dezelfde regels gelden, en dat overhangende takken hinderlijk kunnen zijn, echter dit besluit vind ik
waanzin. Wie kan mij uitleggen waarom zulke oude mooie hagen
vernield moeten worden? Omdat een of andere ambtenaar zeer
ijverig de opgestelde regeltjes uitvoert?
Kortom, moet de heg aan de andere kant van de straat nu ook
worden geamputeerd? Of is er misschien een wethouder die zich
realiseert dat Heemstede in dit ‘groen-beleid’ is doorgeslagen?
Judith Buijze, Jac. Perklaan 10

Aldina
Regio - Aldina is een windhond
van een jaar of 8 oud. Ze liep
samen met 2 andere windhonden langs de snelweg en helaas
was er in de verste verte geen
eigenaar te bekennen, dus zijn
de hondjes door de ambulance
naar het dierentehuis gebracht.
2 van de 3 zijn inmiddels geplaatst maar onze lieve Aldina
wacht nog op een nieuw baasje.
Ze is vreselijk lief en doet niets
liever dan de hele dag knuffelen
en... koekjes eten! Alleen zijn is
zeker niet haar grootste hobby
dus we zoeken een baasje voor
haar die lekker veel thuis is.
Aldina kan met kinderen overweg en vindt eigenlijk iedereen aardig. Ze kan het met de
meeste honden prima vinden
maar laat wel haar tandjes zien
als een hond te opdringerig is.
De combi windhond-kat is een

(Tekst aangeleverd door Dierentehuis Kennemerland).

Dichtstorten
Dichtstorten is een open podium voor dichttalent. De naam
dichtstorten betekent eigenlijk ´storten op dichten´. Wilt u ook
een eigen gedicht in de Heemsteder publiceren, dan kunt u
dit e-mailen naar dichtstorten@yahoo.com. Per post kan ook:
de Heemsteder, Visserstraat 10, 1431 GJ Aalsmeer. Liefst niet
te lang, omdat er niet altijd genoeg ruimte is. Inzendingen van
foto´s kunnen niet worden geplaatst.
N.B. 3 december worden de leukste Sinterklaasgedichten gepubliceerd. U kunt nog steeds inzenden!!!
De inzending hieronder komt van Loes Jonker-van der Meer.

Wat ‘n rust
Wat ‘n heerlijkheid
Zo midden in de natuur
Hebben wij nog meer te wensen
Alles is ons gegeven
Waarom kun je de sterren niet omarmen
Zoveel licht in de hemel
Krampachtig probeer ik mijn dierbaren te bereiken
‘n Klein kusje
Kijk op mij neer
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riskante dus geen poezebeesten in de buurt van Aldina, dit
geldt trouwens ook voor andere kleine huisdieren (konijntjes/
cavia’s etc.) Aldientje houdt van
een wandeltje maar laat de baas
gerust alleen lopen als het naar
haar idee “ hondenweer” is, nee
Aldientje houdt dan liever een
plekje voor u warm op de bank.
Dus mocht u nog een plaatsje
over hebben op de bank (een
hele luxe mand met wollen dekbed volstaat ook...) dan staat
Aldine in de startblokken!
Dierentehuis Kennemerland
Open van maandag tot en met
zaterdag tussen 11.00 en 16.00
tel 023-5713888 of kijk even op
www.dierentehuiskennemerland.nl

van 1930

druk:
Boesenkool Krantendruk B.V.
Castricummerwerf 39-41
1901 RV Castricum
tel. 0251-656750
Fax 0251-650741
e-mail info@boesenkool.nl

Yvonne Weijers Jazz &
Latin in In Den Uiver
Heemstede - Zondag 30 november speelt de Jazz & Latin band van zangeres Yvonne
Weijers in Jazzcafé ‘In den Uiver’.
U weet wel de band van de swingende jazz, bossa nova, rumba,
samba, en die prachtige bolero’s. Er staan aan aantal nieuwe
nummers op het repertoire die
ze zeker zullen laten horen. De
ritmesectie is weer dik voor elkaar met Hans Beun op drums
en Vincent Kuiper op contrabas.

En van pianist Pieter van Santen
weten we dat hij geweldig kan
begeleiden, maar ook helemaal
los gaat tijdens z’n solo’s. Laat
dat trio maar swingen.
En natuurlijk is ook saxofonist
Ruud Eeuwen van de partij.
Aanstaande zondag dus van
17.00 tot 20.00 uur aan de Riviervischmarkt 13 in Haarlem.
En wilt u meer weten van deze
band? Surf naar www.yvonneweijers.nl

Heemsteedse op podium
van Stadsschouwburg
Heemstede - Fiona Vredenduin
heeft maandagavond jl heel
goed gezongen in de Stadsschouwburg Haarlem.
Dat deed de Heemsteedse samen met nog een aantal jonge
talenten onder begeleiding van
pianist Cor Bakker.
Het optreden vond plaats tijdens de Rabo ledenavond. De
14-jarige Fiona zong ‘Angel by
my side’ van Do.

Verspreiding/
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
tel. 0251-674433
uitgave van:
De Heemsteder Uitgevers B.V.
Heemstede

editie 5
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ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op artikelen of zijn mening
te geven op ontwikkelingen die
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Concert ‘Russische Winter’ door
Heemsteeds Philharmonisch Orkest
Heemstede – Op zondag 7 december vanaf 14.30 uur vindt in
de Grote zaal van de Philharmonie Haarlem een concert plaats
van het Heemsteeds Philharmonisch Orkest. Toegang: 15 euro CJP en 65+ 12,50 euro (incl. garderobe en pauzedrankje). Bezoekadres & bespreekburo Philharmonie: Lange Begijnestraat 11in Haarlem. Het
programma bestaat uit Mo-

dest Moesorgski,Voorspel tot
de opera 1839-1881, Chovantsjina, Alexander Glazoenov, Vioolconcert in a klein opus 82,
1865-1936, Moderato, Andante,
Allegro, Pauze, Pjotr Iljitsj Tsjaikovski. Eerste Symfonie Winterdromen, 1840-1893, opus 13
Allegro tranquillo, Adagio cantabile, Allegro scherzando en
Andante lugubre- Allegro moderato.

Een lusthof voor liefhebbers van
lekkernijen en sfeervolle producten
bruik van oude materialen.
Zo zijn er bijzondere jassen
van oud zeildoek en van oude
postzakken. Ook een collectie
oud hotelzilver en gerestylde
meubeltjes worden verkocht
op de Winterfair. Bezoekers
kunnen hun hart ophalen aan
‘alles wat lekker is’. De Winterfair heeft allerlei ambachtelijke
lekkernijen uit diverse landen,
bonbons, bijzonder brood, de
lekkerste vinaigrettes, gerookte knoflook. Patémaker Henk
Kemkes, eigenaar van een delicatessenwinkel in Utrecht,

maakt overheerlijke noten-,
lams-, en edelhertenpatés en
wint daarmee internationale
prijzen. Door jarenlang experimenteren en het gebruik van
de beste ingrediënten zijn de
patés van Kemkes wijd en zijd
befaamd. De Leeuwenhorst
Winterfair in NH Leeuwenhorst, Langelaan 3, Noordwijkerhout is op zaterdag 29 en
zondag 30 november, van 10
tot 18 uur. De toegangsprijs is
7 euro voor volwassenen, 4 t/
m 10 jaar 1 euro. Meer informatie: www.b-event.nl

Joost Prinsen signeert bij ‘Blokker’
Heemstede - Op de Sinterklaaskoopzondag 30 november
komt Joost Prinsen naar boekhandel Blokker om zijn nieuwe
boek Een goede speler is niet
eerlijk (over bridge) te signeren,
‘s middags van 15.00 tot 16.00
uur. Het boek is verschenen op
donderdag 20 november j.l.
Anekdotes, interviews, toernooiverslagen, vals spel, de geldstromen, de sponsors, de geruchtmakende spellen. En ten slotte
de opkomende wereld van het
poker.
Joost Prinsen heeft tientallen
jaren verslag gedaan van de
bridgewereld in bladen als IMP
en Bridge Magazine. In dit boek

Bennebroek - Na de recente
verkiezing van een nieuwe gemeenteraad zal eind van het jaar
de fusie van de gemeente Bennebroek met die van Bloemendaal definitief zijn afgerond. In
dat kader werden dit jaar een
aantal activiteiten georganiseerd door verschillende organisaties in Bennebroek.

Heemstede - Dit jaar vindt de
vogelshow, gehouden door de
Heemsteedse
Vogelvrienden,
plaats plaats van 28 t/m 30 november 2008. Locatie voor de
show is clubgebouw “De Vredesbode”, Meijerslaan 17 te
Heemstede.
De openingstijden zijn: vrijdag
28 november van 20.00 - 22.00
uur; zaterdag 29 november van
10.00 - 18.00 uur; zondag 30 november van 10.00 - 16.00 uur.
Catalogus aanwezig.
Voor deze vogelshow zijn maar
liefst 276 vogels ingeschreven.
17 Leden zullen om de eer gaan
strijden de mooiste vogel van de
vereniging te hebben. U kunt onder meer: kleur-, vorm- en postuurkanaries, tropische vogels in
vele soorten en kromsnavels zoals parkieten, agaporniden e.a.
zien. De vogels zijn geringd met

Een dinerbon kan men voor
11 december kopen bij Welzijn
Ouderen Heemstede op maandag t/m donderdag van 09.0017.00 uur en op vrijdag van
09.00-13.00 uur.

een vaste voetring die elk jaar
een andere kleur heeft.
Komt u eens kijken en geniet
van het zien en horen van deze
vogeltjes, want dat er wat wordt
afgefloten, daar kunt u zeker van
zijn!
Er zal, ter bestrijding van de onkosten, tijdens de tentoonstelling een verloting worden gehouden. De gewonnen prijzen
kunnen direct mee naar huis genomen worden.
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
brengen.

Creatieve workshop
Heemstede - Op woensdag 3
december kunnen vrouwen bij
Casca van mooie, kleurige kralen van glas, bedels en suède
veters in de creatieve workshop
van Gaby Cassee een schitterende ketting maken. Door de
persoonlijke keuze in kleur van
de kralen en de veters en de
eventuele bedeltjes die aan de
kralen kunnen worden gehangen, maakt iedereen een uniek
exemplaar. Door het gebruik van

nikkelvrije slotjes, kunnen ook
mensen met een allergie de kettingen dragen.
Al met al wordt dit een gezellige workshop met veel plezier en
een prachtig eindresultaat!
Deze creatieve workshop voor
vrouwen is bij Casca in de Luifel, Herenweg 96, Heemstede
op woensdag 3 december, aanvang: 10.00 uur, kosten: 17,50
euro, inclusief materiaal.
Reserveren is noodzakelijk.

Vrijwilligers gezocht voor Mix-It Disco

Boekhandel Blokker, Binnenweg 138 Heemstede.

De Werkgroep Muziek in Bennebroek heeft zich met verve ingespannen om een bijdrage te
leveren aan die activiteiten rond
de ‘Ophef in Bennebroek’.
Daartoe nodigde zij alle musicerende Bennebroekers uit om
zich op te geven voor een informeel Open Podium.

bedragen 17,50 per persoon,
inclusief 2 drankjes. Meer info bij Welzijn Ouderen: 023-528
85 10.

Sieraden maken bij Casca

heeft hij die artikelen bijeengebracht, aangevuld en van commentaar voorzien. Het laat de
topspelers zien, de eerlijke en
oneerlijke, zoals zij zich bij de
internationale kampioenschappen manifesteerden.
Vrijwel iedere vedette, van Benito Garozzo tot Bob Hamman
en van Hans Melchers tot Enri
Leufkens, komt in dit boek aan
het woord en aan de kaarttafel.
Een goede speler is niet eerlijk
is een contemporaine geschiedenis van een wereld op zichzelf. En daarmee enig in zijn
soort.

Open Podium 14 december
Bennebroek gecancelled

Heemstede - Een jaarlijks
terugkerende traditie is het
Kerstdiner bij Stichting Welzijn
Ouderen aan de Lieven de Keylaan 24 in Heemstede. De koks
zullen ook dit jaar de deelnemers verrassen met een feestelijke menu. Het diner vindt
plaats op dinsdag 16 december.
Aanvang: 13.00 uur. De kosten

Jaarlijkse tentoonstelling
van de Vogelvrienden

Leeuwenhorst Winterfair

Regio - Met de decembermaand in aantocht is tijdens
de Leeuwenhorst Winterfair in
Noordwijkerhout op 29 en 30
november weer alles te vinden om in feeststemming te
komen. Bezoekers kunnen genieten van prachtige bloemstukken, alles voor de feestelijk gedekte tafel en originele
geschenken.
Dit jaar zijn 30 van de ruim
honderd standhouders nieuw,
zodat de Winterfair voor trouwe bezoekers altijd weer vernieuwend is. Trend is herge-

Samen eten WOH in teken van kerst

Helaas is het aantal dat zich
heeft aangemeld te klein om
een middagprogramma samen
te stellen.
De werkgroep heeft daarom besloten het Open Podium op zondagmiddag 14 december a.s.
geen doorgang te laten vinden.
Mogelijk te onderzoeken is of
eenzelfde opzet van een muziekfestijn voor alle inwoners van de
(nieuwe) gemeente Bloemendaal, een groter draagvlak heeft.
Voor informatie zie www.muziekinbennebroek.nl

Heemstede - Mix-It is dé maandelijkse dance-avond van Casca
in de Princehof, Glipperweg 53a,
Heemstede. Niet alleen de muziek is goed gemixed, ook het
publiek van deze avonden is een
mix tussen mensen mét en zonder verstandelijke beperking.
Het is alweer het vijfde seizoen
voor deze dansavond.
Voor hulp bij het versieren van
de zaal, opbouwen en afbouwen van de avond, bardiensten
of helpen bij de entree en natuurlijk gezellig met de bezoekers een feestje bouwen is Casca op zoek naar nieuwe vrijwil-

ligers. We vragen wel van je om
in principe iedere Mix-It avond
aanwezig te zijn en liefst heb je
affiniteit met de doelgroep.
De dansavonden zijn op de derde zaterdag van de maand. In
december en in de zomervakantie is er geen Mix-It. Om 17.00
uur starten we met opbouwen.
De disco start om 19.30 en om
22.00 uur is het feest weer afgelopen.
Lijkt dit je wat? Neem dan contact op met Mike Doodeman:
mdoodeman@casca.nl of telefonisch: 023-548 38 28.
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Sinterklaas toch het dak op

Heemstede – Veel kinderen
vinden het prachtig om ook een
beetje op zwarte Piet te lijken
als Sinterklaas komt. Bij Parfumerie Hildering op de Jan van
Goyenstraat werd de hele zaterdagmiddag geschminkt dat
het zwart zag! Blonde kinderen
zagen het zwart voorhun ogen
en de echte Pieten vonden het
prachtig. De hele middag waren de Pieten druk bezig om cadeautjes uit te delen van de gulle Jan van Goyen-winkeliers, die
weten hoe je Sinterklaas binnenhaalt op hun dak. Het liedje zie
de maan schijnt door de bomen,
klink leuk en de kinderen zingen het vol enthousiasme, maar
de echte maan is ver weg verscholen achter dikke hagel- en
sneeuwbuien. Niet dat het kinderen hindert, hooguit vader die
op de zaterdagavond liever achter zijn dikke krant wegkruipt.
De zwarte pieten hebben geen
last van de koude nattigheid, zij
vermaken zich met de kinderen,
delen snoep uit en de Pietenband speelt achter elkaar Sinterklaasliedjes. Tot Sinterklaas
echt op het dak verschijnt en de
buien even ophouden naar beneden te vallen. Ja echt, hij is
toch op het dak van de Jan van
Goyenstraat geklommen, waar
ze hard bezig zijn om de vroegere buitensportzaak Bert Koning om te bouwen tot een
speelgoedparadijs die in januari open gaat. Vóórdat hij naar
boven ging had hij al de mooie
kleurplaten gezien die de Heemsteedse jeugd had ingeleverd.
Die gaan mee naar Spanje en
komen in zijn werkpaleis te hangen. Het slechte weer had het
bestuur van de winkeliersvereniging wel opgezadeld met extra telefoontjes van ongeruste
ouders die wilde weten of Sinterklaas wel op het dak zou komen. Daar gaat al bijna zeventig
jaar door en Sinterklaas en zijn
pieten laten zich niet kisten door
plaatselijke buien. Als de kinderen maar de ouderwetse liedjes zingen. Sinterklaas kapoentje, hoort wie klopt daar kinderen, zie de maan schijnt. Dat
krijgt hij het helemaal warm van.
Prompt zet de pietenband het
liedje in van Nick en Simon: daar
gaan we achter de zwarte pie-

Sinterklaas of Sint Nicolaas?

Heemstede - Achter de namen
Sinterklaas en Sint Nicolaas gaan
twee heel verschillende figuren,
overleveringen en tradities schuil.
Door de jaren heen zijn deze echter vergeten.
Sint Nicolaas is de grote heilige
van de oude christelijke kerk van
Byzantium. Hij was in de vierde
eeuw Bisschop van Myra, in wat
nu Zuid West Turkije heet. Na zijn
dood verbreidde de roem van deze wonderdoende heilige zich in
de landen rond de Middellandse
Zee. Nog altijd wordt Sint Nicolaas vereerd in de landen van de
Balkan en in Rusland, als redder
in nood. In de loop der tijd wordt
hij ook als beschermer van mensen die onderweg zijn, zoals zeelieden, reizigers, kooplieden en
avonturiers bekend en vereerd.
Pas later, in de 10e eeuw in West
Europa, wordt hij volksheilige en
- bij ons – de beschermheilige
van jonge mensen (verliefden)
en kinderen. Sint Nicolaas wordt
Sint-Heer-Claes = Sinterklaas.

Tijdens de reformatie wilde men
de pauselijke invloeden in deze
oude gebruiken uitbannen. Dat
dit niet gelukt is is duidelijk: we
vieren op 5 december nog steeds
het feest van Sint Nicolaas. Een
feest met verschillende gebruiken die uit verschillende achtergronden stammen voor osn zo
vanzelfsprekend dat we ons niet
afvragen waar die vandaan komen. In de vorige eeuw gaven
wij Sinterklaas door aan de Amerikanen, die er hun Santa Claus
van maakten. En nu wordt deze
Kerstman bij ons zelfs een concurrent van de oude Sint.
Jan Rijsterborgh neemt u mee
op een boeiende en soms ontroerende ontdekkingsreis langs
deze eeuwenoude verering die
verrassend en amusant kan zijn.
Bisschopswijn en pepernoten
maken de sfeer compleet.
De Sinterklaas lezing is bij Casca
in de Luifel, Herenweg 96, Heemstede op 4 december om 20.00
uur. Entree: 5,- euro.

Sint Koopzondag 30 november

Sinterklaas Live in
WinkelCentrum Heemstede!
Heemstede - Op zondag 30 november zijn in het centrum
van Heemstede de meeste winkels open van 12.00 tot 17.00
uur voor alle Sint-inkopen. Want de Sint weet net als u: waarom zou je stad en land afzoeken als je het in Hartje Heemstede kunt vinden!? De Sint zelf geeft op de podia in de Raadhuisstraat en Binnenweg een geweldige Live Sint-Show! Hij
wordt bijgestaan door heel veel Pieten... MuziekPieten, ZangPieten, VertelPieten, ToverPieten.... Kom allemaal, kijk en zing
mee! Het wordt een geweldige happening! De Sint en al zijn
Pieten komen om ongeveer 13.00 uur op het podium in de
Raadhuisstraat en rond 15.15 uur uur op het podium voor de
ING Bank op de Binnenweg. Alle info over WinkelCentrum
Heemstede vindt u op www.wch.nl

ten aan… Dat liedje kent de Sint
ook heel goed want dat hebben
de zwarte pieten de hele reis van
Spanje naar IJmuiden gezongen,
zo leuk vonden ze het. De kinderen kennelijk ook, alle kinderen zongen het mee. Na weer

een hagelbui vond Sinterklaas
dat alle kinderen wel het liedje
dag Sinterklaasje daaag daaag
mochten zingen want voor de
pieten wacht nog veel werk in
de komende weken.
Ton van den Brink

Sinterklaas in
Verteltheater

Heemstede - Op zondag 30 november is er een speciale Sinterklaasvoorstelling in Lilaluna
Verteltheater. Op de dag dat de
boot van Sinterklaas naar Nederland zal vertrekken, is Sinterklaas spoorloos verdwenen. Nie-

mand weet waar hij is. En waar is
die geheimzinnige grote roze rugzak gebleven? Het Lilaluna vindt
u aan de Ir. Lelylaan 10 (oude Nova College) in Heemstede. De
voorstelling begint om 14.30 uur.
Graag van te voren reserveren via
023-5475892 of info@lilaluna.nl.
Kaarten: 6,50 euro voor kinderen
en 7,50 euro per volwassene (inclusief drinken en iets lekkers).
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Sinterklaas op de radio
Heemstede - Zoals een ieder
weet is de Sint weer in het land.
In Kennemerland heeft hij op
een geheime locatie een tijdelijk verblijf. Henny van Haasteren
van Branding Radio bezocht hem
daar. Het gesprek dat zij met de
Sint had, kunt u horen bij Branding Radio op zondag 30 november tussen 13.00-14.00 uur .
In deze speciale uitzending hoort
u ook fragmenten uit Spanje, op

de boot en tijdens de tochten
over de daken. Alles natuurlijk
omlijst door bekende en minder
bekend Sinterklaas liedjes.
Kortom een uitzending voor kinderen, hun ouders en grootouders. U kunt Branding Radio beluisteren via: 106.2 FM in de ether
en 89.0 FM op de kabel in de gemeenten Heemstede en Bennebroek. Maar ook via de website
www.brandingrtv.nl

Aanhouding auto-inbreker
dankzij getuige

Op de foto van links naar rechts Sandjai, Evelyn, Samantha, en Maggie. De gezichten voor Shoeby Fashion
Heemstede vormen Evelyn en Samantha en zij heten u natuurlijk van harte welkom!

Shoeby Fashion één jaar
in Heemstede
Heemstede – Bij de leuke kledingzaak Shoeby Fashion op
de Binnenweg 5 was het groot
feest. Shoeby is namelijk een
jaar gevestigd in het centrum
van Heemstede en dat kon natuurlijk niet ongemerkt voorbij
gaan.
Een feestelijke boog met ballon-

nen pronkte vorige week voor
de ingang en de rode en witte ballonnen werkten met recht
uitnodigend om even binnen te
kijken.
Want daar... was het pas echt
feest met mooie kortingen van
20%. En dat op nieuwe, trendy
wintermode. Dat is mooi mee-

Enquête energieverbruik
Heemsteedse huishoudens
Heemstede - De gemeente
gaat vanaf deze week een enquête houden onder haar inwoners over het energieverbruik
van Heemsteedse huishoudens.
De enquête vindt plaats in het
kader van het klimaatbeleid van
de gemeente Heemstede. De
gemeente wil graag samen met
haar inwoners en het bedrijfsleven komen tot een forse CO2
reductie. Dit kan bereikt worden door gezamenlijk energiebesparende maatregelen te nemen. Om de effectiviteit van het

klimaatbeleid te kunnen meten, moet de gemeente vaststellen wat het huidige energieverbruik van de Heemsteedse huishoudens is. Deze enquête wordt
de komende jaren herhaald om
te zien of er inderdaad minder
energie is verbruikt.
De enquête wordt uitgevoerd
door TNS-NIPO. Dit bureau zal
1500 huishoudens blind selecteren en de enquête toesturen.
De enquête wordt via internet
ingevuld. De eerste 100 geën-

december bij Intratuin, start om
13.30 uur of op woensdagochtend 10 december bij Tuincentrum Groenrijk, start om 10.00
uur. SWOB-vrijwilligers halen
u op en brengen u ook weer
naar huis. De kosten zijn 5,euro per persoon. De verblijfs-

tervolgde hem in zijn eigen
auto. Hij alarmeerde de politie
en gaf telkens zijn positie door.
Op de Zeeweg konden agenten
vervolgens tot de aanhouding
overgaan.
In de auto van de verdachte is
een navigatieapparaat gevonden. Van de auto in Heemstede bleken de zijruiten te zijn ingeslagen en er was een navigatieapparaat uit gestolen. De verdachte is voor nader onderzoek
ingesloten.

genomen natuurlijk. Veel mensen kwamen daarom eens even
lekker neuzen tussen de trendy
dames- en herenmode èn stoere
kleren voor hippe boys en girls.
In de zaak van Shoeby Fashion
vindt u namelijk ook Jilly & Mitch
(maten 92-176).

quêteerden die de antwoorden
invullen, kunnen gratis een doos
met zes spaarlampen t.w.v. 30,00
euro bij de gemeente ophalen.
De enquête gaat over het energieverbruik en eventuele voornemens tot het nemen van energiebesparende maatregelen. Informatie over energiebesparende maatregelen rondom de woning is te vinden op de website:
www.bespaardaar.nl. Geïnteresseerden in energiezuinige verwarming zoals een zonneboiler,
warmtepomp of een ultramoderne micro WKK (warmtekrachtkoppeling) kunnen voor informatie en subsidies terecht op
www.senternovem.nl/duurzamewarmte.

Fonkelende kerstshow voor senioren
Bennebroek - Niet ver van
Bennebroek liggen tuincentra
met een uitgebreide kerstshow.
SWOB organiseert een rit daar
naartoe om van de Kerstshow
te genieten. U kunt u opgeven
bij de SWOB voor een kerstshow op maandagmiddag 8

Heemstede - Omstreeks 21.35
uur, dinsdag 18 november kon
de politie op de Zeeweg in Overveen een 43-jarige Heemstedenaar aanhouden, dankzij een oplettende getuige. Die had de verdachte kort daarvoor op de Vondelkade in Heemstede zien wegrennen bij een auto waar het inbraakalarm van afging.
De verdachte stapte in zijn auto en reed met hoge snelheid en
gedoofde lichten weg. De getuige bedacht zich niet en ach-

duur in het tuincentrum is circa 1½ - 2 uur. U kunt in beide
tuincentra op eigen gelegenheid een koffiestop maken en
er zijn rolstoelen aanwezig. Indien u hiervan gebruik wilt maken, dit graag even doorgeven
aan de SWOB: 5845300.

Kijk, een hert!
Heemstede – Hoe vaak
komt het voor dat je tijdens
een wandeling oog in oog
staat met een hert?
Als dat gebeurt is het leuk
om zo’n ontmoeting op
de gevoelige plaat vast te
leggen.
Dat deed Monique Kuiper,
woonachtig in de Lindenlaan. De foto is gemaakt bij
de ingang van ’t Panneland.

Onfortuinlijke
valpartijen

Heemstede - Op de Heemsteedse Dreef is woensdag 19 november omstreeks 14.00 uur een 36jarige man uit Zandvoort met zijn
brommer op een stilstaande auto geknald. Hij kwam daarbij ten
val. Bij het opstaan stapte een 60jarige vrouw uit Zandvoort, die
als passagiere in de aangereden

auto zat, uit. Op het moment
dat de gevallen bromfietser zijn
brommer overeind zette, bleek de
motor nog te draaien. Doordat de
man de gashandel vastpakte en
verdraaide, schoot de brommer
vooruit en raakte de uitgestapte
vrouw. Zij kwam ten val en raakte met haar hoofd het wegdek.
Door een ambulance is ze naar
het ziekenhuis gebracht voor onderzoek. De politie maakt van het
incident proces-verbaal op.
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Prijswinnaars beleven gezellige Restauratie Hervormde
Kerk Bennebroek
middag bij Bakkerij Ted
Bennebroek – In het kader van het 10-jarig jubileum van Bakkerij Ted werden woensdag 19 november
zes kinderen in de bakkerij
te Bennebroek uitgenodigd.
Het was een heel gezellige
middag, de kinderen hebben
koekjes gebakken en taartjes mogen versieren. De lekkernijen hebben ze allemaal
mee mogen nemen samen
met een oorkonde van beste
koekjesbakker en een verrassing.
Kortom, een geslaagde afsluiting van Ted’s lustrum.
Ook zijn er ruim 300 verwentassen uitgedeeld aan
de klanten die tijdens de
feestweken hebben kunnen
sparen voor deze verwentassen. “Wij bedanken al
onze klanten voor dit geweldig succes”, aldus het voltallige team van Bakkerij
Ted!

Verkiezingstijd in
Bennebroek
Bennebroek - De partijposters in Bennebroek
kunnen weer weg. Bennebroek kende traditioneel altijd een hoge opkomst maar dit keer kwam
nog niet de helft van de stemgerechtigde Bennebroekers om voor een nieuwe gemeenteraad te
kiezen, ondanks dat de partijen er - met folders
vooral - alles aan hadden gedaan zich te profileren. Vanwege de fusiegemeenteraadsverkiezingen konden Bennebroekse politici - en wethouders in het bijzonder - zich verheugen in meer
aandacht van de schrijvende pers dan gebruikelijk. Daarbij ging het soms minder om politieke standpunten en getoonde prestaties dan om
persoonlijke zaken. Daags voordat de kiezers in
Bennebroek en Bloemendaal naar de stembus
gingen kreeg Wethouder Winnubst nog uitgebreid de gelegenheid om in het Haarlems Dagblad zijn gram te spuien over de plaats die hij op
de PvdA kieslijst had gekregen. Een kleine week
eerder nog kwam CDA wethouder Brolsma weliswaar ongunstig- in de pers naar voren. De
beschuldigingen aan het adres van Brolsma waren overigens geheel onterecht.
VVD-fractievoorzitter Brussaard stuurde er in de
laatste commissievergadering voor de verkiezingsdag in zijn rol als oppositiewoordvoerder gewoon
op aan dat Bennebroekers met argwaan over de
zittende CDA-wethouder zouden denken.
De gemeenteraad van Bennebroek heeft in de afgelopen periode regels vastgelegd waaraan elke
geplande transactie van kleine stukjes gemeentelijk groen langs private percelen getoetst kan
worden. Volgens Brussaard was er iets helemaal
fout gegaan omdat ook Brolsma een aspirant koper van snippergroen bleek. De coalitie was echter de donderdagavond voor de verkiezingen in
de raadszaal snel uitgepraat over de door VVDvoorman Brussaard aan de orde gestelde kwestie, immers alles bleek volgens de regels te verlopen en het college stond op het punt de raad te
informeren over de voorgenomen verkoop.

INGEZONDEN

De borden kunnen weg. Partijposters in Bennebroek. Foto van G.A. Weijers.
In verkiezingstijd roepen politici nu eenmaal eerder dingen om de kiezerswinst te behalen en gedraagt men zich jammergenoeg wat minder collegiaal dan anders.
Degene die het laatst voor de stembusgang de
publiciteit weet te halen kan rekenen op meer
stemmers. Het bewijs leverde de verkiezingsuitslag in Bennebroek afgelopen woensdag. De
VVD bleef de grootste partij en de PvdA in Bennebroek streefde het CDA voorbij in stemmenaantal doordat PvdA wethouder Winnubst met
zijn beloften met name de voorkeursstem van
veel ouderen kreeg. De partij van CDA-collega
Brolsma had misschien wel wat last van de verdachtmakingen uit de liberale hoek.
Als de nieuwe raadsperiode aanbreekt en Bennebroek een dorpskern in de gemeente Bloemendaal is, zijn er 19 zetels bezet en 6 partijen. Er staan 7 zetels klaar voor de VVD, 4 voor
het CDA, 2 voor de PvdA. Daarbij komen er 3
voor D66, 2 voor Liberaal Bloemendaal en 1 voor
Groen Links. Voor Bennebroek is het politieke
spectrum breder dan voorheen. Hopelijk zullen
de vier ‘regerende’ Bennebroekers in de Bloemendaalse raad zich buiten verkiezingstijd net zo
beschaafd gedragen als zij en hun Bennebroekse
voorgangers dat (meestal) deden.
Guus Beliën (raadslid CDA)

Bennebroek - De Hervormde
Kerk van Bennebroek, gelegen
aan de Binnenweg, staat in de
steigers. Waarom?
Eerst een stukje historie: nadat
Adriaan Pauw in 1662 een perceel grond heeft gekocht voor
een kerk en een kerkhof, wordt
in 1679 gestart met de bouw
van de door Pieter Post ontworpen Hervormde Kerk van
de ambachtsheerlijkheid Bennebroek. De bouw duurt 3 jaar
en de totale bouwkosten bedragen ongeveer fl. 24.000,- (ofwel
minder dan 10 procent van de
kosten van de huidige restauratie…) Op 24 mei van het jaar
1682 wordt de kerk ingewijd
door ds. Hellius uit Haarlem.
Inmiddels zijn we ruim 3 eeuwen verder en heeft de tijd ook
voor dit kerkgebouw niet stil
gestaan, maar de basis is nog
steeds dezelfde. Het is bovendien een rijksmonument, zodat wijzigingen in principe ook
niet toegestaan zijn. Vanaf 1682
tot op de dag van vandaag worden in principe iedere zondag
diensten gehouden in deze kerk
voor de Hervormde Gemeente
van Bennebroek, die inmiddels
behoort tot de PKN (Protestantse Kerk in Nederland). De Hervormde Gemeente van Bennebroek omvat overigens naast
Bennebroek zelf ook Vogelenzang en Zwaanshoek.
Het eigendom van protestantse kerken is feitelijk in handen
van de PKN. Toch is het zo, dat
de exploitatie en ook het onderhoud van kerkgebouwen een
plaatselijke
aangelegenheid
is. Het bestuur van een protestantse gemeente wordt gevormd door een kerkenraad en
voor de ‘stoffelijke’ zaken, zoals
het kerkgebouw, is er een college van kerkrentmeesters aangesteld.

Het college van kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente Bennebroek ontvangt ieder
jaar een rapport over de staat
van onderhoud van de kerk. Zoals gemeld is de kerk een rijksmonument, wat betekent, dat dit
rapport wordt opgesteld door de
monumentenwacht.
De afgelopen jaren werden deze rapporten steeds alarmerender: lekkages op in en vanuit de
toren van de kerk, waardoor het
houtwerk van de toren en van
de dakconstructie aangetast is
geraakt en de staat van de kerk
achteruit loopt. Verder hopen
de ‘kleinere’ onderhoudspunten als noodzakelijk schilderwerk, slechte kozijnen, achteruitlopend lood- en zinkwerk etc.
zich steeds verder op.
Het college van kerkrentmeesters heeft daarom besloten om
in samenspraak en in samenwerking met Monumentenwacht Noord-Holland een plan
van aanpak op te stellen om
het kerkgebouw weer in goede staat te laten brengen. Er zijn
offertes gevraagd en uiteindelijk is er opdracht gegeven aan
de firma Pronk om het werk uit
te voeren. Op een correcte uitvoering van het werk wordt toegezien door Bouwadvies Groot
Holland, een B.V. die verbonden
is aan Monumentenwacht.
De kosten voor dit groot onderhoud bedragen 129.710,- euro
en worden betaald door de Hervormde Gemeente Bennebroek.
Landelijke of plaatselijke subsidies zijn er niet (meer).
Wie een gift wil overmaken
kan dat doen naar bankrekening nummer 30.69.02.028
(Rabobank Bennebroek) t.n.v.
Kerkrentmeesters Hervormde
Gemeente te Bennebroek, onder vermelding van ‘restauratie kerk’.

Nordic Walking in de duinen

Bennebroek - Het duinlandschap van de Waterleiding Duinen is ook in de winter zeer de
moeite waard. Een goede reden
om in deze periode de duinen in
te gaan en samen met andere
senioren mee te doen met Nordic Walken. Als u de techniek
van deze sport beheerst en u uw
eigen stokken meeneemt, bent
u van harte welkom om mee te
wandelen met een SWOB-vrijwilligster.
De duur van de wandeling is

ongeveer 1½ uur. Op dinsdag 9
december wordt om 10.00 uur
vanaf ingang ’t Panneland gestart. De deelname is gratis. Het
is gewenst dat u zich van te voren aanmeldt, zodat de SWOB
een indicatie heeft van het aantal deelnemers, tel. 5845300.
Mocht u geen vervoer hebben
dan kan dat geregeld worden
via de SWOB. De SWOB-vrijwilligster heeft nog een paar plaatsen over in de auto, wie het eerst
komt die het eerst maalt.

Bibliotheek Duinrand in Sintsfeer
Vijf december, de dag dat iedereen dicht
Is de bibliotheek geopend van twee tot vier
Zodat u nog bij middaglicht
Een boek kan halen, hier
Bennebroek - In verband met de viering van Sinterklaas zijn de
vestigingen van Bibliotheek Duinrand, zoals in Bennebroek, op
5 december tot 16.00 uur geopend.
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De Zwart Interieurs:
Binnengewoon mooi
Heemstede – Eind 2005 hoorde Piet Post dat er plannen waren om de woninginterieurzaken
de Zwart in Santpoort en Heemstede te verkopen. Piet was al jaren de vertrouwensman van de
familie en bedrijfsleider in Santpoort. Hij zou het eeuwig zonde vinden als een grootbedrijf de
zaak zou overnemen.

Kook en bakclub voor kinderen
Heemstede - Vindt uw kind
het ook zo leuk om te helpen
in de keuken? Samen lekkere
dingen koken en samen proeven? Op woensdag 10 december start bij Casca weer de
Kook en Bakclub voor kinderen van 8 tot en met 12 jaar.
Gerechten zoals soep, pizza’s,
koekjes, broodjes en taarten
worden onder leiding van de
Casca kok klaargemaakt. Natuurlijk mogen de kookkunsten
mee naar huis om te proeven.
Hiervoor kunnen de kinderen
een koektrommel o.i.d meenemen. In een handige map
worden de recepten opgeborgen, om ook thuis al dit lekkers
klaar te kunnen maken.

De laatste middag nodigen we
de ouders uit voor een gezellige receptie.
De Kook en Bakclub bestaat
uit 12 lessen en de kosten zijn
89,50 euro, inclusief ingrediënten. De Club is altijd op woensdagmiddag bij Casca in de Luifel, Herenweg 96, Heemstede
en start op woensdag 10 december.
Er zijn twee aanvangstijden
waar u de kinderen voor in
kunt schrijven:
van 13.30 tot 15.00 uur of van
15.15 tot 16.45 uur.
Aanmelden kan van maandag
t/m vrijdag, van 9.00 tot 12.00
uur: telefoon 023 – 548 38 28,
of via www.casca.nl.

atie voo r deze rub rie k
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3-528 85 10.
Hee mstede, telefo on: 02
Samen eten: Kerstdiner 2008
Een jaarlijks terugkerende traditie is het
Kerstdiner bij Stichting Welzijn Ouderen aan
de Lieven de Keylaan 24 in Heemstede.
De koks zullen ook dit jaar de deelnemers verrassen met een feestelijke menu.
Het Kerstmenu is als volgt samengesteld:
Voorgerecht: viscocktail
Tussengerecht: heldere groetensoep
Hoofdgerecht: varkenshaasje met bordelaise saus, witlof gratin, spruitjes met gebakken
champignons, aardappeltaart, aardappelpuree
met tuinkruiden, stoofpeertjes en Kerstsalade
Dessert: Kerstbavarois
Het Kerstdiner wordt afgesloten met kofﬁe/
thee en een bonbon. Men wordt door de gastvrouwen hartelijk ontvangen op dinsdag 16 december 2008. Het Kerstdiner begint om 13.00
uur. De kosten bedragen 17,50 euro per persoon, inclusief 2 drankjes.
Een dinerbon kan men voor 11 december kopen
bij Welzijn Ouderen Heemstede op maandag t/
m donderdag van 09.00-17.00 uur en op vrijdag van 09.00-13.00 uur. Telefoon WOH: 023528 85 10.

Hij zag kansen om samen met
de collega`s, de unieke bundeling van kwaliteit, kennis en betrokkenheid te behouden. Met
elkaar zou het moeten lukken om de zaak met een nieuw
elan voort te zetten. Als IJmuidenaar kent hij de scheepstrossen die bestaan uit drie koorden.
Het driestrengige koord, kennis,
kwaliteit en betrokkenheid, die
staat voor vijftig jaar ondernemen zoals de Zwart dat deed. Al
is Piet sinds 1 mei 2006 de ei-

genaar van de Zwart, de ondernemer die de zaak leidt, de
collega`s zijn allemaal in hoge
mate betrokken bij de dagelijkse gang van zaken. Tot de boekhouding toe die nu betrokken is
bij de gehele bedrijfsvoering. Er
is nagedacht over een nieuwe
aanpak en een nieuwe huisstijl.
De magazijnen werden gesloten,
geen voorraad meer, maar wel
grotere collecties in tapijt, karpetten en gordijnen. In de nieuwe huisstijl is de grote collectie
gordijnen duidelijk, helder en inspirerend gepresenteerd als een
parkachtig bos.
Door de bomen zie je het bos
niet, maar als je het bos wil leren kennen, is het de boswachter die de weg weet en de fraaiste plekjes laat zien waar het
goed picknicken is. Daar worden kleuren en materialen door

De wereld van de landgoederen
bij Trefpunt Heemstede
Heemstede - Voor wie de dialezing over ‘De landgoederen
langs de 350 jaar oude Leidsevaart’ dit voorjaar moest missen,
in verband met een te grote belangstelling, komt mevrouw Mieke Wilmink op herhaling en wel
op dinsdagmiddag 2 december

bij het Trefpunt Heemstede.
Voor de pauze hoort U de verhalen en ziet U het Huis te Manpad
en de Hartekamp.
Het tweede deel wordt een mengelmoes van leuke wetenswaardigheden en mooie impressies
van de andere landgoederen in

de interieurvakman langzamerhand gevormd tot een geheel,
naar de wensen van de klant en
de mogelijkheden die het interieur thuis biedt. Zoals de paarse
petunia ontstond op een unieke wijze die nu staat als logo
met de verrassende tekst: Binnengewoon mooi! Paars voor
de duidelijkheid en de petunia
voor helderheid en uniciteit, er is
geen tweede. Zoals er ook geen
tweede interieur is als thuis bij de
klant. Bij de Zwart is eigenlijk de
klant de passie. Van het begeleiden bij het maken van keuzes tot
in de perfectie uitvoeren van de
werkzaamheden die daarbij horen. Het maken van gordijnen in
eigen beheer en het leggen van
vloeren en installeren van shutters, jaloezieën.
De passie voor de klant en de
kennis van de woningtextiel is
de basis van vertrouwen om de
inrichting van uw interieur te laten verzorgen door mensen die
betrokken zijn bij het advies en
uitvoering. Met de drie-eenheid:
kwaliteit, kennis en betrokkenheid.
Ton van den Brink
Zuid Kennemerland o.a. Berkenrode, Ipenrode, Leyduin, Woestduin en Vinkenduin. Aan het geheel zal nieuws worden toegevoegd, aangepast aan de actualiteit.
U bent van harte welkom op de
Trefpuntmiddag die om 14.00 uur
(eindtijd ca. 16.15 uur) in zaal 1
van de Pinksterkerk, Camplaan
18 in het hart van Heemstede.
Entree: 2,50 euro.

Seniorennieuws Heemstede
Met de Ko-Bus naar de Kerstmarkt
Even genieten van de gezellige kerstsfeer.
Stichting Welzijn Ouderen Heemstede biedt de
mogelijkheid aan Heemsteedse ouderen een bezoek te brengen aan de Kerstmarkt bij Intratuin, Cruquius. De Ko-Bus rijdt op woensdag 10
december. Vertrek om 13.00 uur en terug om
16.15 uur. Men wordt thuis opgehaald en weer
teruggebracht.
De Ko-Bus biedt alleen vervoer, er is dus geen
begeleiding tijdens het bezoek aan de markt en
de rollator moet helaas thuis blijven. Men kan
bij Intratuin gebruik maken van de ondersteuning van een winkelwagen.
Kosten 3,00 euro. Inschrijving bij WOH, telefoon 023-528 85 10.
Kantoorvrijwilligers
Voor de dinsdagmiddag zoeken wij een enthousiaste vrijwilliger voor het aannemen van de
telefoon en licht administratief werk.
Wat biedt WOH de vrijwilligers?
Men gaat samenwerken met leuke collega’s in
een goede en gezellige werksfeer. Er wordt
begeleiding geboden door een beroepskracht
en men ontvangt een vergoeding voor gemaakte kosten. Voor de vrijwilligers is een collectieve ongevallen- en wettelijke aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met WOH, Willie Chermin, tel: 528
85 10.
Openingstijden WOH
Op woensdag 24 en 31 december zal WOH de
deuren sluiten om 15.30 uur en WOH zal buiten
de feestdagen om ook gesloten zijn op vrijdag
2 januari 2009.
Cascanieuws
Kerstlunch met muziek van ‘Blue Ladies Surprise’ op donderdag 11 december.
Voor de laatste keer zullen de Blue Ladies, bestaande uit Nicolette Vroon (cello),
Coby Roelofsen (ﬂuit) en Elly Kerckhof (piano)
een muzikaal kerstprogramma verzorgen. Het
programma is nog niet bekend, maar zal helemaal in kerstsfeer zijn. Aansluitend een heerlijk lunch in de foyer van de Luifel.
Aanvang 10.30 uur - entree inclusief lunch
11,00 – euro voor 65+ 10,00 euro.
Opgeven kan door middel van betalen bij Casca in de Luifel, Herenweg 96, uiterlijk maandag 8 december.
Website WOH
Informatie over WOH kan men vinden op de
website: www.welzijnouderenheemstede.nl
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Meld je nu aan voor de
Actie ‘Kunst van kids’
Regio - Meer dan 2000 leerlingen van middelbare scholen
uit Haarlem en omgeving doen mee aan de actie ‘Kunst van
kids’. Zij zijn gevraagd door hun docenten CKV (culturele en
kunstzinnige vorming) om kunststukken te maken die geveild
mogen worden. De veiling is bedoeld om geld in te zamelen
voor de actie ´Verborgen schatten´ van het UAF, het Universitair Asiel Fonds. Een deskundige jury beoordeelt alle ingeleverde werkstukken en selecteert de beste voor de veiling. Alle leerlingen die meedoen, zijn bereid hun werkstukken af te
staan voor het goede doel. De veiling waarbij iedereen welkom is, vindt plaats op 18 april 2009 onder de bezielende leiding van Ali B.
Leerlingen van alle middelbare scholen uit de regio Haarlem
kunnen meedoen aan de actie.
Leerlingen kunnen zich ook individueel aanmelden! Inmiddels
hebben al ruim 15 scholen toegezegd mee te doen. Dit betekent dat veel CKV docenten
hun leerlingen enthousiasmeren een werkstuk te maken voor
het goede doel. Scholen en leerlingen kunnen zich nog aanmelden via Soroptimistclub Haarlem-Kennemerland. Deze serviceclub heeft het initiatief genomen voor het project en coördineert de actie.
Alle kunstwerken van de leerlingen worden beoordeeld door
een deskundige jury onder voorzitterschap van de Haarlemse
galeriehoudster en kunstkenner
Tanya Rumpff. Ook prof. Cees
Dam maakt deel uit van de jury.
Een selectie van de kunstwerken wordt geëxposeerd in Galerie 37 Spaarnestad van 10 tot
en met 17 april. Een aantal van
de meest getalenteerde kunste-

De Soroptimisten en het UAF
richten zich van 2007 tot 2011 op
het verhogen van de maatschappelijke participatie en het vergroten van het toekomstperspectief
van hoger opgeleide vrouwelijke
vluchtelingen in Nederland.
Aanmeldingen van scholen en
leerlingen zijn welkom via Soroptimistclub Haarlem-Kennemerland: avdancker@quicknet.nl

naars wordt beloond met leuke prijzen, zoals toegangskaarten voor het Haarlems poppodium Patronaat.
Het UAF helpt en begeleidt mensen met de status van asielzoeker in ons land een studie te volgen en een passende plaats in
de maatschappij te verwerven.
Het project ‘Verborgen schatten’
is erop gericht hoger opgeleide
vrouwen te helpen een baan te
vinden die aansluit bij hun capaciteiten.
Vluchtelingenvrouwen hebben
het extra moeilijk. Ze hebben
vaak in eerste instantie de zorg
voor het gezin en komen pas na
enkele jaren weer aan hun eigen
ontwikkeling toe. Aandacht voor
deze doelgroep is nodig omdat
het gaat om een groep van veelal zeer gemotiveerde vrouwen
met veel capaciteiten en talenten, die vaak maar een klein
duwtje in de rug nodig hebben
om op het juiste niveau aan de
slag te gaan.

’Gebruik producten uit dierlijke mest
vergelijkbaar met introductie kunstmest’
Regio - ”We zijn blij dat de experimenten binnenkort van start
kunnen en beschouwen dit bericht vooral als loon na werken.
We hebben er immers hard aan
getrokken om dit proces in gang
te zetten.” Dat zegt Peter Brouwers van de LTO werkgroep
Mest en Mineralen in een reactie op het bericht, dat Brussel
groen licht heeft gegeven voor
een tiental proefprojecten met
een mineralenconcentraat uit
dierlijke mest.
Brouwers spreekt van een doorbraak omdat nu voor het eerst
werkelijk zicht ontstaat op een
alternatieve meststof, die over
enige tijd het gebruik van kunstmest kan gaan vervangen. ”Voor
de productie van kunstmest is
veel energie nodig. Door nieuwe
technieken kunnen met dierlijke
mest nu stappen vooruit worden
gezet, die ook heel belangrijk
zijn voor de klimaatafspraken in
het kader van Schoon en Zuinig”, aldus Brouwers. Hij heeft
hoge verwachtingen van het gebruik van het mineralenconcentraat. Dit concentraat kan tot re-

volutionaire veranderingen leiden voor het gebruik van producten uit dierlijke mest. Brouwers: ”Twee jaar geleden zijn
we hier zelf mee begonnen. Het
is positief dat de ministeries er
vervolgens ook werk van hebben gemaakt en nu formeel toestemming hebben gekregen.
Samen met de ministeries gaan
we nu door, want het bedrijfsleven gaat net als de overheid zelf
mee investeren in het vervolg
van dit traject.”
De proeven in de praktijk duren
twee jaren. Het gaat in totaal
20.000 hectares, waarop bovenop de gebruiksnorm voor dierlijke mest een product uit mestverwerking mag worden toegepast. Gedurende het hele traject
vindt onderzoek plaats naar onder meer de samenstelling van
het concentraat, de landbouwkundige werking ervan, de milieueffecten, de afzetmogelijkheden en dergelijke. Brouwers
noemt de opschaling in 2011 de
volgende grote stap. ”Wij hebben
als bedrijfsleven hier vaart in ge-

Modeverkoop bij St. Jacob
in de Hout

kregen en de uitdaging is nu om
dat zo te houden. Al bestaande
verwerkingsinstallaties bieden
dermate goede perspectieven,
dat we met de meerwaarde van
producten uit dierlijke mest een
nieuwe fase ingaan. Dit proces
is naar mijn overtuiging voor de
Nederlandse land- en tuinbouw
vergelijkbaar met de introductie
van kunstmest in het begin van
de vorige eeuw.”

Regio - Op woensdag 3 december van 10 tot 15 uur is er een opruimingsverkoop van Bijsterveld damesmode in Zorgcentrum Sint
Jacob in de Hout. Hier kunt u ook terecht voor een kopje koffie of
een (warme) lunch.
Locatie: Zuiderhoutlaan 1, Haarlem. Tel: 8927900.

Een voorspelling over wanneer
het vloeibare mineralenconcentraat met veel stikstof en kalium
op grote schaal in de land- en
tuinbouw zal worden gebruikt,
wil Brouwers nog niet doen.
”Het belangrijkste is nu dat de
proefprojecten in februari van
start gaan en dat we na twee
jaar heldere en overtuigende resultaten op tafel hebben, waar
we mee verder kunnen.
Het mes snijdt bovendien aan
twee kanten: dierlijke mest kan
worden omgezet in een hoogwaardige meststof en dat heeft
uit een oogpunt van klimaat en
milieu grote voordelen.”

Kennemerland - Griep en verkoudheid zijn erg besmettelijk. Goede
hygiëne kan verspreiding voorkomen. Daarom start GGD Kennemerland een voorlichtingscampagne over griep en verkoudheid.

Hoesten of niezen?
Zakdoek kiezen!

Hoesten of niezen? Zakdoek kiezen!
De campagne gaat vooral over maatregelen die de kans op besmetting verkleinen. Zo adviseert de GGD om altijd een hand of zakdoek
voor uw mond te houden als u hoest of niest. Gebruik bij voorkeur
een papieren zakdoek of tissue en gooi deze na één keer gebruik
weg. En was vaak uw handen, ook na hoesten, niezen of snuiten.
Zorg bovendien voor ventilatie in huis en maak bepaalde voorwerpen regelmatig schoon, zoals deurknoppen en speelgoed.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met afdeling infectieziektebestrijding, GGD Kennemerland, 023-7891612. U kunt ook kijken op de website van de GGD Kennemerland www.ggdkennemerland.nl en/of de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu: www.rivm.nl/infectieziekten

pagina 18

de Heemsteder - 26 november 2008

Lokaal talent swingt met
Cor Bakker in Stadsschouwburg

Ongelukkige
val dirigente

Regio - Door een ongelukkige val, met een elleboogfractuur
tot gevolg, is koordirigente Leny
van Schaik ten minste voor twee
maanden uitgeschakeld. Dit betekent dat alle optredens tot en
met januari zijn afgelast, evenals
het Knipkaartkoor op de 1e zondag van december en januari a.s.

Regio - Maandag 24 november
organiseerde Rabobank Haarlem en Omstreken voor haar leden de avond ‘Toekomstmuziek’
in een bomvolle Stadsschouwburg. De avond werd geopend
door trendwatcher/futuroloog
Richard Lamb, die het publiek
meenam naar het verleden en
vandaar de trends voor de toekomst voorspelde.
Daarna startte het programma
Bakker, Bak & Friends, waarin
muzikaal talent uit de regio optrad. Gregor Bak verzorgde de
presentatie van de avond en
praatte de items op humoristische en zeer vermakelijke wijze
aan elkaar. Cor Bakker, natuurlijk één van de grote trekkers van
de avond, gaf met zijn Combo iedere deelnemer muzikale begeleiding. Het niveau van de deelnemers was opvallend hoog. De
avond werd afgesloten met een
Rabolied, waaraan de hele zaal
meedeed.
Dinsdag 27 januari vindt vanwege de overweldigende hoeveelheid aanmeldingen een herhaling van dit programma plaats
in de Grote Zaal van de Philharmonie.

Unieke
ambulances

Russische kerkmuziek in
St. Josephkerk

Regio - Op zondagmiddag 30
november geeft het koor Oktoich onder leiding van Aliona Ovsiannikova een concert in
de Haarlemse Sint-Josephkerk
(Jansstraat 43). Het 25 leden tellende koor zingt geheel volgens
de traditie uitsluitend a cappella. Oktoich wil het Nederlandse publiek laten delen in de rijkdom van de Russische kerkmuziek. In de sfeervolle St. Josephkerk komt deze bijzondere muziek uitstekend tot haar recht.
Oktoich heeft vele malen op bin-

Stijldanser
gezocht

Regio – Stichting De Baan organiseert vrijetijdsbesteding voor
mensen met een verstandelijke
beperking in Haarlem. De stijldansgroep is op zoek naar een
mannelijke vrijwilliger die het
leuk vindt om de verschillende
dansen voor te doen en te oefenen met de deelnemers. Er
wordt elke maandagavond van
19.30 tot 21.00 uur gedanst in
ons clubgebouw aan het Nauwe
Geldelozepad 17 in Haarlem.
Naast het leren van de quickstep, cha-cha-cha en andere
dansen gaat het vooral ook om
het plezier dat je samen beleefd
aan het dansen op muziek. Uiteraard is er ook gelegenheid om
anderen te ontmoeten en een
drankje te drinken. Voor vrijwilligers is er een budget beschikbaar om het seizoen met elkaar
af te sluiten. Daarnaast biedt De
Baan ook scholing aan.

Foto: Jan Kol jr.

Regio – Deze week presenteerde GGD Kennemerland de ‘Ambulance Nieuwe Stijl’, kortweg
ANS. Dit bijzondere voertuig is
ontwikkeld door samenwerking
tussen verschillende ambulancediensten. Bij de ontwikkeling van
deze nieuwe hoogwaardige ambulance voor Nederland is veel
aandacht besteed aan comfort,
veiligheid en ergonomie van de
patiënt en de hulpverlener. Naast
de aanschaf van de ANS, heeft
GGD Kennemerland 7 ambulances ingeruild voor nieuwe. Het
wagenpark bestaat nu uit 9 ambulances, 2 ambulancemotoren
en 2 ambulancefietsen.

Extra open
podium con tutti

nen- en buitenlandse podia gestaan en kon zich tijdens eerdere bezoeken aan Haarlem verheugen in een grote belangstelling. Het concert begint om 15.00
uur, duurt ongeveer een uur en
is gratis toegankelijk. Met het
concert werkt het koor belangeloos mee aan de inzamelingsactie voor de restauratie van het
orgel van de Josephkerk. Bij de
deur wordt een collecte gehouden voor dit doel.
Voor meer informatie:
www.josephorgelhaarlem.nl.

Heb je interesse om eens kennis te komen maken met de vrijwilligers en deelnemers van het
Stijldansen? Neem dan contact op stichting De Baan op telnr. 023 – 531 44 63 of mail naar
team@stichtingdebaan.nl
en
vraag naar Claire Leenen (maandag t/m woensdag van 9.00 tot
17.00 uur).

Regio - Con tutti, het Haarlems
genootschap voor iedere liefhebber van muzikaal samenspel, houdt haar Open Podium
in het gebouw Zang en Vriendschap Jansstraat 74, zondag 30
november van 14.30 tot 17.00 uur.
Dit extra OP is het laatste van dit
jaar. In 2009 zijn er opnieuw acht
OP’s. Het is een goed bezette
middag met o.a. solo optredens
in de vorm van duo’s en trio’s.
Het zijn werken van o.a. Haydn,
Grieg, Turina, Schubert, Vaughan
Williams en Ceasar Frank.
Het complete programma is te
vinden op www.contutti.nl
Er blijft altijd voldoende ruimte
over voor uw eigen ‘scratch’ aandeel aan deze middag (zowel instrumentaal als vocaal).

Caviadag op
Floragaarde

Regio – Op zondag 30 november is er op Kinderboerderij Floragaarde een Caviadag. U vindt
de locatie aan de Van Oosten de
Bruijnstraat 64, Haarlem.
De Caviadag duurt van 13.00 tot
16.00.
Op de caviadag zijn er leuke
spelletjes te doen, worden keuringen (2,- euro) uitgevoerd en
tevens veel informatie over cavia’s gegeven.
Voor meer informatie: 0235511001, kinderboerderij Floragaarde.

Themalezing
De Kapel

Regio - Op zondag 30 november
wordt door ds. Anna Riemersma
een lezing gegeven in De Kapel, Potgieterweg 4 te Bloemendaal. Het thema is ‘Archetypen in
mens en mythen’.
Zoals gebruikelijk kunt u na afloop vragen stellen aan de spreker
De lezing begint op 10.30 uur; de
toegang is gratis.
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Kinderactiviteit in Sintsfeer

Laat je dichtersgeest de
vrije loop in De Heimanshof
Regio - Op zondag 7 december
wordt in het bezoekerscentrum
De Kijkdoos in De Heimanshof
Hoofddorp een gedichten- en
verhalenvoordracht gehouden.
Het thema is ‘natuur’. Je kunt
luisteren, maar ook zelf meedoen met een al dan niet zelfgeschreven gedicht. Aanvang van
de dichtmiddag is 14.30 uur. Einde ongeveer om 15.30 uur.
Hoewel Sinterklaas op genoemde datum al het land uit is, staan

in de Heimanshof pepernoten,
chocolade, marsepein en speculaas klaar!
De toegang is gratis. De tuin is
open van 14.00 tot 17.00 uur. Ook
de kassen zijn open. Hier kun je
een stukje oerwoud zien, waar
bananen groeien. En wat dacht
je van de woestijn met de ene
na de andere scherpe cactus?
En dat is best leuk op deze koude winterdag! De tuin is voor rolstoelen toegankelijk

Historisch draaiorgelboek
van Cor Carmio

Schoenpakketje maken op Zorgvrij
Regio - Op woensdag 3 december kunnen kinderen op Informatieboerderij Zorgvrij iets lekkers maken voor het paard van
Sinterklaas. In een zelf gevouwen en versierd zakje worden
vers hooi en een lekkere wortel
gedaan. De kinderen kunnen dit

thuis in hun schoen doen.
Het schoenpakketje kan worden
geknutseld tussen 13.30 uur tot
15.30 uur en kost 1,50 euro.
Het hele jaar door wordt er op
woensdagmiddag op de boerderij geknutseld tussen 13.30
uur en 15.30 uur. In november

en december kunnen kinderen
een grappige spin maken. De
kosten zijn 1,50 euro.
Informatieboerderij Zorgvrij ligt
aan de Genieweg 50 in het recreatieschap Spaarnwoude, 023
– 5202828, zie ook www.recreatienoordholland.nl.

13e Haarlemmermeerse Bosloop

Voor wandelaars, nordic
walkers en hardlopers
Regio - Op zondag 7 december
gaat alweer de 13e Haarlemmermeerse Bosloop van start.
U bent van harte welkom. Voor
een impressie (foto’s) van de vorige editie kunt u de site raadplegen: www.gzengb.nl.
Het is in het Haarlemmermeerse Bos en er wordt gestart om
10.00 uur. De verschillende disciplines zoals hardlopers, wandelaars of nordic walkers kunnen meedoen. Deze loop wordt
georganiseerd door GZ&GB met
materiële ondersteuning van de
Atletiek Vereniging Haarlemmermeer.
Er kan een afstand van 5 of 10
kilometer worden gelopen. De
tijdslimiet is 2 uur. Voor de wandelaars betekent dit bij deelna-

me aan de 10 kilometer een stevige pas. Het is een afwisselend
parcours met verschillende ondergronden.
De start en finish zijn achter
‘Claus Hotel & Event Center’
(2131 MD, 1405) en uw fiets of
auto kunt u daar parkeren. Er is
geen mogelijkheid tot omkleden.
De kosten voor deelname zijn 2
euro per persoon onafhankelijk van de afstand en de discipline. De inschrijving is vanaf
9.15 uur tot 10 minuten voor de
start. Voor meer informatie kunt
u mailen of telefonisch contact
opnemen.
Sandra Bezuijen, www.gzengb.
nl, gzengb@bezuijen.demon.nl
06-55363510

Voor spiritueel consult
naar de winkel
Regio - Sinds kort is in de Kleine Houtstraat 67 in Haarlem een
nieuwe winkel geopend: David’s.
Bij David’s kunt u terecht voor
een breed scala, uit Schotland geïmporteerde, kasjmier

en lamswollen sjaals voor dames en heren. Maar ook voor
pashmina`s, sieraden, edelstenen, handtassen, rokken en sarongs. David’s is ook de plek
voor spirituele consulten. Meer
info: David’s: 06-31195778.

Regio - Ter gelegenheid van het
40-jarig jubileum in 2009 van het
Draaiorgelmuseum Haarlem van
de Stichting “Het Kunkels Orgel”
(SKO) heeft SKO een boek uitgebracht onder de titel “Daar is
de orgelman”, geschreven door
Cor Carmio.
Cor Carmio (geboren 1931) was
reeds als kind geboeid door het
draaiorgel. Zijn ouders vertelden
hem hoe het leven was in de jaren twintig. Zelf maakte hij bewust de crisis van de jaren dertig mee, de Tweede Wereldoorlog en de wederopbouw in de
jaren vijftig. Het draaiorgel bleef
al die tijd zijn grote liefde. Vanaf
1958 werkte hij mee aan de restauratie van het grote Kunkels
Orgel, een uniek instrument dat
thans in het Draaiorgelmuseum
in Haarlem te beluisteren is.

In dit boek heeft Cor Carmio
zijn herinneringen voor het nageslacht vastgelegd. Zijn verhaal is geïllustreerd met sfeervolle foto’s uit de tijd dat draaiorgels het beeld in veel steden
of dorpen bepaalden. U leest alles over orgelmannen en -vrouwen, orgelbouwers, draaiers,
mansers, bruggentrekkers en
muzieknoteurs. Tevens maakt u
kennis met destijds beroemde
begrippen, zoals stoklopers, de
zweetlepel, de Radiocentrale en
het ‘Kommenijswinkeltje’.
Het boek is een belangrijk document van volkscultuur, het telt
156 bladzijden en is rijk geïllustreerd. Het is in beperkte oplage verkrijgbaar in het Draaiorgelmuseum, of te bestellen via
de site www.draaiorgelmuseum.
org. Prijs: 19,95 euro.

Auto op z’n kop Honderden snelheidsovertreders!
Regio - Op de Kruisweg in
Cruquius raakte maandagavond
een automobilist door gladheid
de controle over zijn bestelauto kwijt.
De 21-jarige bestuurder uit
Hoofddorp ging met zijn auto over de kop en kwam in de
middenberm terecht. Hij reed in
de richting van Hoofddorp en
kwam uit de richting Heemstede. De bestelbus moest weggesleept worden. Niemand raakte
gewond.

Regio - Bij een snelheidscontrole in Cruquius tussen 15.00 en 17.00
uur, dinsdag 18 november, op de Bennebroekerdijk zijn 419 van de
1049 passanten bekeurd. Hoogste snelheid was 92 km terwijl er 50
km is toegestaan.

Taxaties munten, penningen
en bankpapier

Vrouw steekt man
Heemstede - Een 25-jarige
man uit Heemstede is maandag
24 november door zijn 19-jarige vriendin mishandeld. Dat gebeurde omstreeks 19.30 uur.
De man deed aangifte nadat zijn
vriendin hem in de arm stak met
een mes. Aanleiding was een
woordenwisseling tussen het
tweetal. De vrouw is aangehouden en moest de cel in. Tegen
haar wordt procesverbaal opgemaakt. Het mes is in beslaggenomen.

Regio – Maandag 1 december kunt u kosteloos munten,
penningen en bankbiljetten laten taxeren in hotel Van der
Valk aan de Toekanweg in Haarlem. Deze activiteit duurt
van 13.00 tot 17.00 uur en ieder is hartelijk welkom.
Tevens informatie over inlevering voor internationale
muntveilingen en eventuele contante verkoop.
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Vitaminstore 10 jaar in Heemstede

“Hier komen alleen lieve
en aardige mensen”
Heemstede – Tenminste één winkel in Heemstede heeft nog
geen last van de economiecrisis. In de haastige tijd waarin
we leven, vinden steeds meer mensen de weg naar de Vitaminstore. Niet voor niets luidt hun motto: every body happy.
Wie zijn of haar lichaam teistert met lange werkdagen, moet
voldoende onderhoud plegen. Een speciaalzaak op dit gebied voorziet in die behoefte. Of zoals bedrijfsleidster Marianne Mooij stelt: “Ik zie het hier elke week drukker worden.”
Deze week is het feest, want de zaak is precies tien jaar in
Heemstede gevestigd. Iedere klant wordt verrast met een lekkere traktatie en een jubileumtasje gevuld met monstertjes.
Een hele week vol leuke aanbiedingen en elke dag een speciale actie. Marianne Mooij draait er zelfs haar hand niet voor
om zichzelf in een kangoeroepak te hijsen voor de kleinste bezoekers op woensdag.

Als op maandagochtend de aftrap wordt gegeven is het meteen een drukke bedoening in de
winkel die schuin tegenover de
Dekamarkt ligt. De vaste klanten,
circa driekwart van het publiek
dat binnenwipt, zijn er vroeg bij.
Zij zijn via mailings op de hoogte gebracht. Mooij, zelf drogist
en natuurgeneeskundige, staat
haar klanten geduldig te woord.
Samen met diëtiste Ellen vormt
zij het verkoopteam. Het is meteen de toegevoegde waarde van
de Vitaminstore. De kennis die
zij in huis hebben steekt scherp
af bij de vele andere drogisterij-

ketens in de winkelcentra. Marianne: “Mensen zijn vaak zelf al
goed op de hoogte van wat er op
de markt te krijgen is. Door het
internet weten ze bijvoorbeeld
van welke voedingssupplementen ze baat hebben. Het is aan
ons om ze wegwijs te maken in
de keuze van het assortiment.
Ook op heel gerichte vragen
kunnen wij antwoord geven.”
Het is het fijnste aspect van het
vak voor beide vrouwen. Het
contact met de mensen is hen
dierbaar. “Heemstedenaren zijn
goed ingelichte mensen en bovendien een aardig en lief pu-

Ontdek de Online Diensten
van Bibliotheek Duinrand
Bennebroek - Vanaf 1 december worden de online diensten
van de bibliotheek extra onder
de aandacht gebracht.
De digitale diensten zijn onderdeel van het gewone aanbod van de bibliotheken. Achter de vraagbaak Al@din zit een
netwerk van bibliothecarissen.
Zij kunnen vrijwel iedere vraag
beantwoorden en geven vaak
al de volgende dag per e-mail
antwoord. Via Zoek&Boek is het
mogelijk om vanuit huis materi-

alen aan te vragen: het boek of
de muziek-cd wordt voor je gereserveerd en als het niet in de
bibliotheek beschikbaar is kan
het tegen een vergoeding uit
een andere vestiging gehaald
worden. Zo heb je het binnen
een week altijd in handen. En
met Zoekmachine kun je over
elk onderwerp informatie zoeken, of welke boeken jouw favoriete schrijver nog meer op
zijn naam heeft staan.
In de bibliotheek blijkt dat be-

bliek. Er valt hier nauwelijks een
wanklank. Ook niet als ik terugkijk op de vijf jaren dat ik hier
bedrijfleidster ben.”
Was lichaamsverzorging vroeger nog een vrouwenzaak, tegenwoordig kopen mannen bijna net zo vaak bij de Vitaminstore. “De gêne is eraf. Mannen letten ook op hun gezondheid. Ze komen met vragen over
hun prostaat. En ze zijn te vinden
bij de rekken van de sportsupplementen. Sporten is natuurlijk
oké, maar regelmatige inspanning heeft gevolgen voor het lichaam dat belast wordt.” De bedrijfleidster stelt het zo voor:
“Als je sport wordt je lijf opgestookt als een kacheltje. De vuile
rook die vrijkomt moet afgevoerd
worden. Daarbij kunnen onze
producten helpen om het herstel te bevorderen.” Diëtiste Ellen
heeft nog een tip voor de wintersporters onder ons: neem magnesiumpillen mee, want die werken spierontspannend. Hoe vaak
je ook sport, met skiën gebruik
je toch hele andere spieren. Het
zou jammer zijn als je vanwege
de spierpijn een dagje op de latten moet overslaan.”
Het winkelend publiek kan de
hele jubileumweek bij hen terecht. Met op donderdag demonstraties ten aanzien van de
weerstand. Vrijdag biedt een uitgelezen kans om de boel de boel
te laten en professioneel (gratis)
opgemaakt te worden door een
visagiste van Dr. Hauschka.
Op zaterdag 29 november wordt
er gedobbeld om kortingen tot
50%. Volgens Mooij een echte
mannenbezigheid: “Die zijn gek
op gokken en niet vies van een
beetje sjoemelen!” Voor de Bergense bedrijfsleidster begon het
feest al vijf jaar geleden, toen ze
bij de Vitaminstore terechtkwam.
“Het was voor mij echt thuiskomen.”
Mirjam Goossens

zoekers enthousiast zijn over
de mogelijkheden van de digitale omgeving. Zij ontdekken dat het handig is om vanuit hun luie stoel boeken aan te
vragen of alvast op te zoeken
wat ze willen lenen. Vera de
Vries: “Ik gebruikte de Zoekmachine altijd, maar Al@din
kende ik nog niet. Ik heb meteen een vraag gesteld over de
verzorging van angorakonijnen,
want mijn dochter krijgt er volgende week een voor haar verjaardag.” De campagne loopt
tot en met februari.
Kijk voor meer informatie op:
www.bibliotheekduinrand.nl

December? Denk aan uw conditie!

Fitnesscentrum T-Line
Cruquius geheel vernieuwd
Regio - Eind november is fitnesscentrum T-Line in Cruquius
na een grondige facelift en flinke uitbreiding heropend. Dat is
goed nieuws voor iedereen die
in deze tijd van eten en feesten
toch fit wil blijven en extra op de
conditie let.
“We hebben de zalen waar gesport kan worden vergroot en
gemoderniseerd,” vertelt bedrijfsleider Onno Mantel. “Steeds
meer mensen weten T-Line hier
in de Cruquius te vinden, dus
dan wil je graag uitbreiden. Ook
is alle fitnessapparatuur vervangen door de nieuwste toestellen
die er op dat gebied zijn. De een
wil bij ons met spierversterkende apparatuur individueel aan
de gang. Een ander komt juist
voor de lessen waarin je met een
groep aan je lichaam en je conditie werkt. Dat kan nu allemaal.
Ook fysio-fitness behoort tot de
mogelijkheden. Samen met onze
fysiotherapeut werk je dan met
de nieuwe apparatuur aan herstel bij blessures en ander licha-

melijk ongemak.” Mantel wil benadrukken, dat T-Line dan wel
groter geworden is, maar dat de
individuele begeleiding van de
leden nog steeds voorop staat.
“Onze instructeurs kennen de
sporters persoonlijk en zorgen
voor adviezen en begeleiding
op maat.” En de nieuwe leden?
“Die krijgen een persoonlijke intake en daarna kunnen ze individueel of in een groepje lekker aan de slag. Misschien is het
goed om te zeggen dat we voor
nieuwe leden nu een speciaal
aanbod hebben: wie zich vóór
15 december aanmeldt, maakt
kans op één jaar gratis lidmaatschap.”
Het geheel vernieuwde en uitgebreide fitnesscentrum T-Line
is alle dagen van de week geopend. Het is vanaf de Kruisweg
tussen Heemstede en Hoofddorp gemakkelijk te vinden; het
ligt om de hoek bij het winkelcentrum Cruquius Plaza, tegenover Intratuin. Meer informatie:
www.t-line.nl.

Boek over Godfried Bomans

Heemstede – Over de schrijver en voordrachtkunstenaar
Godfried Bomans is onlangs
een nieuw boek verschenen.
Jac Aarts schreef de bundel van
20 artikelen over het werk van
Bomans. Allerlei aspecten daarvan komen aan de orde.
Zijn plaats in de literatuurgeschiedenis, z’n gesprek met Johan Cruijff, schooluitgaven van
zijn werk, Bomans’ negatieve
(maar genuanceerde) antwoord
aan een SS’er die in 1946 vroeg
om genade en begrip. De Volkskrant stelde Bomans’ medewerking in de jaren zestig niet meer
op prijs en wees hem de deur.
Dat wordt hier uitvoerig beschreven. Bomans was teleurgesteld over de moderne tijdgeest die steeds duidelijker ‘met
andere maten’ ging meten. Kerken werden afgebroken. “De

hemel kwam aan scherven naar
beneden”, zei criticus (en tijdgenoot) Kees Fens later, en zo zal
Bomans het ook ervaren hebben. Intellectueel kon hij ermee
leven, maar emotioneel... ? Het
bleef knagen.
En er zijn ook drie zeldzame
teksten van Bomans zelf in het
boek opgenomen. “De cent en
de gleufjesbel”, “De op een na
grootste” en “Een stem aan gene zijde van het prikkeldraad”.
De prijs bedraagt 16,95 euro excl. mogelijke bestel- en verwerkingskosten. Men kan het boek
bestellen bij de webwinkel van
de uitgever (www.boekscout.nl
bij de boekhandel (wel het ISBN
vermelden: 978-90-8834-465-7)
U vindt nadere info op http://
members.chello.nl/j.aarts/metandma.htm.
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Tafeltennis

Senioren en junioren op
drempel kampioenschap

Fotobureau Fons.

Heemstede – Tafeltennis HBC
Heemstede heeft goed gepresteerd. Hieronder drie genoemde klassen.

De Meern en Kon. HFC houden
elkaar in evenwicht

Heemstede - Op het moment
van de aftrap, zondagmiddag,
was het veld in de De Meern
goed bespeelbaar. Het eerste
fluitsignaal van, de uitstekend
leidende, scheidsrechter Kremer was tevens het sein voor de
weergoden om de sneeuw te laten vallen. Gedurende de wedstrijd werd het erger en erger en
even overwoog de scheidsrechter na de rust de wedstrijd te
staken. Beide teams wilden echter liever doorspelen.
Hoewel de lijnen amper nog
zichtbaar waren, werd de wedstrijd toch verder uitgespeeld.
Bewonderenswaardig was het
dat de spelers, ondanks deze
barre omstandigheden, nog in
staat bleken tot, zo nu en dan,
leuke combinaties. Vooral HFC
liet zien over meer technisch
vaardige spelers te beschikken
en zij wisten de bal dan ook regelmatig lang in de ploeg te
houden. De Meern, steunend
op een solide verdediging, gaf
niet veel kansen weg. De eerste tien minuten waren voor de
Meern zonder dat de HFC-verdediging echt in de problemen

kwam. HFC kreeg een paar corners te nemen zonder dat ook
hier sprake was van enig gevaar.
In de 25e minuut liet HFC doelman Van Rossum een vrije trap
los waarna de rebound bijna
werd benut. De inzet passeerde
het doel rakelings.
Een echte grote kans kreeg De
Meern spits Klepper. Hij had
de bal voor het inkoppen doch
mikte precies in de handen van
doelman Van Rossum.
In de tweede helft was het HFC
dat het spel maakt. Ondanks het
glibberige veld, waarbij de bal
door de sneeuw veel snelheid
verloor, kwamen zij tot aardige
combinaties. Een afstandschot
van Michiel Lindenhovius werd
door de De Meern doelman onschadelijk gemaakt. Op links
kwam Kamerbeek regelmatig
zijn tegenstander voorbij maar
het vervolg was niet altijd even
gelukkig. Alles wat HFC was
sprong op toen een van de De
Meern verdedigers de bal rakelings langs de kruising van zijn
eigen doel schoot.
HFC bleef het proberen, nam veel
risico door achter in één op één

te gaan spelen en centrale verdediger Noorman als extra middenvelder te laten spelen. Vlak
voor tijd kreeg De Meern met
snelle uitbraken nog twee mooie
kansen. Van Rossum, verkleumd
en wel, redde de Koninklijke.
HFC beukte in de slotminuut op
het doel van De Meern. Tot driemaal toe werd de inzet op doel
gekeerd door de verdedigers,
inclusief een bal van de doellijn.
Beide teams konden vrede hebben met de uitslag, ondanks dat
HFC iets meer kansen heeft gehad was trainer Anneese tevreden over zijn ploeg: “Onder deze moeilijke omstandigheden en
het gemis van drie basisspelers
kan ik alleen maar complimenten maken aan mijn ploeg. Ze
hebben gestreden en laten zien
dat er zelfs op een erbarmelijke
ondergrond nog veel combinatievermogen in dit team zit.” De
Meern wacht volgende week de
topper tegen de nummer één op
de ranglijst Pancratius.
HFC speelt een thuiswedstrijd
tegen de nummer 11 van de
ranglijst Soest.
Eric van Westerloo

Hoofdklasse, Heren
DITO - HBC Heren 1: 3-7
Heren 1 heeft de voorsprong op
de concurrent, DITO, vergroot
tot 8 punten door van datzelfde DITO te winnen met 3-7! Fred
van Oostenrijk was weer oppermachtig en stond die avond
geen enkele game af. Jeroen
Kuijt won keurig, net als in de
thuiswedstrijd, weer 2 partijen. Tegen de kopman kwam hij
helaas een paar punten te kort.
Josco Maaskant, die vorige keer
tegen dit team niks wist te winnen, zorgde ook voor 2 punten
door o.a. de kopman te verslaan!
Het dubbel van Fred en Jeroen
werd helaas verloren. Volgende
week speelt Heren 1 zijn laatste
wedstrijd van het seizoen thuis
tegen The Victory uit Weesp en
heeft dan aan 2 punten genoeg
om het kampioenschap en dus
promotie naar de 3e Divisie veilig te stellen.

co zijn laatste jeugdcompetitiewedstrijd speelde, kwam maar
niet lekker in zijn spel. De kopman van de tegenstander kwam
dat wel en speelde erg sterk.
Helaas kwam Jeroen net iets te
kort en sloot in de 5e set op 810 achter zijn laatste wedstrijd af
met een fout service. Josco had
vandaag weinig problemen en
won keurig zijn 3 partijen. Corne
kwam deze middag, net als Jeroen, op een totaal van 2 gewonnen wedstrijden. Het dubbel van
Jeroen en Corne werd ook gewonnen. Ook dit team heeft volgende week in zijn laatste thuiswedstrijd voldoende aan 2 punten om het kampioenschap te
behalen. Dit was belangrijk omdat dit in de strijd om het landskampioenschap in het voorjaar 1
extra thuiswedstrijd op levert (4
i.p.v. 3)

Landelijk A, Jongens
HBC Jongens 1 Messchendorp/Pallet: 8-2
Met de sterkste opstelling werd
er begonnen tegen het zwakkere
Messchendorp/Pallet. Mike Steffens en Joeri Goedings kregen
een middagje rust en kopmannen Jeroen Kuijt en Josco Maaskant mochten proberen hun
100% vast te houden. Het begin
verliep snel met 4 partijen in 3
sets. Helaas verloor Corné Klopper, die overigens sterk speelde, van de kopman uit Harkstede. Tot aan de 8e wedstrijd van
de middag won HBC alle wedstrijden. Jeroen, die net als Jos-

Landelijk C, Jongens
HBC Jongens 2 The Victory: 1-9
HBC 2 trad iets wat verzwakt
aan door het niet mee spelen
van Josine Kuijk. Haar vervangster was de talentvolle en pas
11 jarige Simone Broersen die 3
klassen lager speelt. Samen met
Mike Niesten en Barry Maaskant
waren ze de tegenstander van
nummer 1 uit die poule, The Victory uit Weesp. Simone speelde
deze middag heel verdienstelijk
en maakte het haar tegenstanders (allen ouder dan 16 jaar)
een paar keer erg lastig. Helaas was een overwinning iets te
veel gevraagd. Barry Maaskant
had zijn dag niet en kwam niet
verder dan 1 gewonnen game.
Mike Niesten redde de eer door
de laatste wedstrijd van de middag winnend af te sluiten.
Ron Olijdam

strekt overheen. Maar dan hun
moeilijkste toestel; de brug. Willemijn schoot los vlak voor de
salto, waardoor ze vervelend op
de grond terecht kwam en haar
brugoefening niet verder kon afmaken. De salto was voor Renee
en Wen Shao een angstig onderdeel. Veel geoefend, maar toch
won de angst het, zodat ze hem
niet turnden. Op naar het laatste

toestel, de balk. Met Willemijn
haar voet gaat het weer goed,
zodat ze de wedstrijd wel af kan
maken. Op de balk gaan ze er
helaas alle drie vroegtijdig vanaf,
maar verder hebben ze wel een
mooie oefening gedraaid. Van
de 23 deelneemsters is Renee 5e
geworden, Wen Shao 9e en Willemijn 12e.
Monique Marchand

Eerste competitiewedstrijd turnen
Heemstede - Zaterdag 22 november vond in Beverwijk de eerste wedstrijd plaats voor G.S.V.
Heemstede. Om 9.00 uur mocht
Maya Ouwehand zich als enige
van de vereniging warm lopen.
Om haar gezelschap te houden
liep Renee gezellig mee. Maar
met het inturnen op de toestellen moest Maya het alleen doen,
en dat ging haar uitstekend af.
Ze mocht op de balk beginnen.
De plank stond voor haar aan de
‘verkeerde’ kant, dus haar oefening werd nog even snel veranderd zodat het er toch netjes uit
kwam te zien voor de jury. En
dat werd goed beloond! Ze liet
een hele mooie oefening zien,

waarbij al haar moeilijke elementen goed gingen, waardoor
er een 7.30 op het scorebord te
zien werd. Daarna op naar de
vloer. Weinig risicovolle elementen en een vloermuziekje waar
Maya vorig jaar ook al op geturnd had gingen haar goed af.
Dit leverde een hele mooie score van een 8.80 op. Hier waren
maar 2 meisjes van de 39 die
hoger scoorde! Daarna de overslag over de pegasus. De sprong
waar Maya vorig jaar erg tegenop zag om met de plank uit te
voeren ging nu heel beheerst.
Als laatste nog even de brug
ongelijk. Hier werd de oefening
in de zaal nog een beetje aan-

gepast, waardoor hij heel goed
geturnd kon worden. Van de 39
deelneemsters van haar leeftijd
en niveau kwam Maya op een
mooie 13e plaats.
In de middag kwamen er nog
3 turnsters van G.S.V. Heemstede aan bod. Wen Shao, Renee en Willemijn deden mee in
niveau 10. Alle drie erg aan elkaar gewaagd begonnen ze de
strijd op de vloer. Alle drie turnden ze een mooie oefening die
dan ook hoog beloond werd
door de vriendelijke jury. Daarna de overslag over de pegasus, ook voor alle drie geen probleem. Even goed inturnen en
de meiden springen er bijna ge-
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Heemsteedse veldsportverenigingen
gaan meer huur betalen
Heemstede - De gemeente
Heemstede heeft een conceptnotitie met betrekking
tot de huurtarieven van de
verschillende sportaccommodaties opgesteld.
Hieruit worden voorlopig de volgende conclusies getrokken.
De contributie die in Heemstede wordt geheven door de verenigingen staat ongeveer gelijk aan wat er landelijk gangbaar is. De huur die verenigingen betalen, als zij gebruik maken van het Sportcentrum Groenendaal, is ongeveer 50 % van
hun inkomsten. Voetbal, Hockey,
Honk en Softbalverenigingen
betalen slechts 10% van hun inkomsten aan huur. Het verschil
zit hem in het feit dat deze laatste verenigingen, naast de contributie, extra inkomsten hebben
uit de omzet van de kantine en
sponsoring. Wel doen zij veelal het onderhoud van het clubhuis voor eigen rekening, wat
dus weer nadelig is in vergelijking met de gebruikers van bijvoorbeeld het zwembad. De gemeente is niet van plan om de
tarieven voor het Sportcentrum
te verhogen. Zij gaan jaarlijks
iets meer huur betalen omdat
in de tarieven de prijsindexering
zal worden verwerkt. Voor de
veldsporten ligt dit anders.
Aanzienlijke verhoging
De huur die de Heemsteedse
veldsportverenigingen nu betalen ligt boven het landelijke ge-

middelde, maar valt nog binnen
een bandbreedte die door Grontmij/Marktplan wordt gehanteerd. Voor veldsportverenigingen ligt, ondanks de al hoge tarieven, een aanzienlijke huurverhoging op de loer. De voetbal
en hockey verenigingen moeten
rekening houden met een verhoging van 50% op de huidige
tarieven. Dit zolang de tarieven
niet boven de door GrondMij
bandbreedte komt. Ook de honk
en softballers van RCH zijn 50 %
meer kwijt.
De huur voor een grasveld wordt
verhoogd van 3.000 euro nu naar
4.500 op termijn. Een kunstgras
hockeyveld gaat van 7.765 euro
naar 11.648 in het voorstel van
de gemeente.
Wel denkt de gemeente om de
verhoging gefaseerd in te gaan
voeren. Volgens de gemeente
laat de begroting van de verenigingen toe dat er meer huur kan
worden betaald.
Voor RCH gaat dit betekenen dat
zij de huidige huur van 13.048
zien stijgen naar 19.048 per jaar.
HFC Heemstede en VEW, zij delen samen het clubhuis en twee
velden, zien de huidige huurprijs van 8.400 euro stijgen naar
10.680. De huur van Alliance
Hockey gaat van 34.942 naar
52.423. De honk en softballers
van RCH gaan 5.500 euro meer
betalen per seizoen.
Gaat tennisvereniging
pachten?
De twee Heemsteedse tennis-

parken betalen landelijk gezien
een hoge huur. Daarbij komt
nog dat zij zelf het onderhoud
verzorgen en de gemeente hier
dus ook geen geld aan kwijt is.
Toch wil de gemeente de huur
niet verlagen, zoals door de verenigingen verzocht, maar wil zij
de verenigingen de banen in
pacht geven.
Het voetbalterrein van HBC is
particulier eigendom en hier
kan de huur dus niet worden
verhoogd. Zij ontvangen een
subsidie van 12.000 euro als bijdrage in de onderhoudskosten.
De basis voor deze bijdrage is
80% van de kosten, die andere verenigingen aan huur betalen, genomen. Als de huur van
de overige velden wordt opgetrokken gaat HBC voetbal dus
meer subsidie ontvangen. Voor
de verschillende sportzalen binnen de gemeente zijn de wijzigingen miniem. Nu nog ontvangen alle verenigingen een subsidie per jeugdlid. Dit wil de gemeente beëindigen en het vrijkomende geld (17.000 euro) besteden aan de stimulering van
sport onder de jeugd, ouderen
en mensen met een beperking.
In de commissievergadering van
2 december zal dit onderwerp
met de raadsleden worden besproken. Tweeweken later zal
de definitieve besluitvorming
plaatsvinden tijdens de laatste
raadsvergadering van dit jaar.
Eric van Westerloo

Veel activiteiten in clubhuis VEW
Heemstede - Zaterdag 22 november werd er niet gevoetbald. Door de vele regen,hagel
en natte sneeuw waren de VEW
velden (weer) onbespeelbaar.
Het enige wat er voor de selectie overbleef was trainen op en
heel klein stukje wat redelijk bespeelbaar was.
Zaterdag 29 november wordt
er hopelijk weer gevoetbald:
RCH-1- VEW-1
Aalsmeer-2- VEW-2
VEW-3- RAP-7
Castricum-5- VEW-4
Ymuiden-6- VEW-5
VEW-vet- Ymuiden-vet
DZS-a- VEW-a
Zw’burg-c- VEW-c1
VEW-c2- RCH-c2
VEW-me- H’dorp-me
VEW-e1- DSOV-e
VEW-e2- VVC-e
Overbos-e- VEW-e3
RCH-f- VEW-f1
VEW-f2- V’zang-f

14.30 uur
12.00 uur
14.30 uur
14.30 uur
12.00 uur
14.30 uur
12.00 uur
14.30 uur
11.45 uur
11.30 uur
10.30 uur
09.30 uur
08.45 uur
09.00 uur
09.30 uur

De VEW-agenda wordt
steeds voller:
28 november: Sint Nicolaas feest

voor de MINI’s en f-junioren.
Broertjes, zusjes, vriendjes en
vriendinnetjes zijn natuurlijk ook
van harte welkom in het VEWclubhuis. Aanvang 17.00 uur en
de Sint vertrekt weer ongeveer
19.00 uur.
28 november: Wijnproefavond.
Aanvang 20.15 uur en de kosten bedragen 5.00 Euro p.p. Opgeven bij Onno Stoltenborgo.stoltenborg@hetnet.nl.
12 december: vierde ronde Klaverjas competitie. Aanvang 20.00
uur.
De uitslag van de derde ronde1. Art Tolenaars, 2. Kees van der
Steeg, 3. Adrie Koene. De poedel
was voor Sandra Klaver.
In januari is de speeldatum vrijdag de 9de
13 december: Kerststukjes maken olv Martin Schoone (Bloemen en Plantenshop Harry).
Aanvang 20.00 uur, opgeven bij
Martin Schoone tel. 5478105.
31 december: Het, al jaren beroemde, oliebollen toernooi in
de Sporthal Groenendaal. De tijden en speelschema’s worden
z.s.m. bekend gemaakt.

Woensdagmiddagclub

Sfeerlichtje Goede opbrengsten kledinginzameling
maken

Discozwemmen in
Zwembad Groenendaal
Heemstede - Iedere laatste vrijdag van de maand is er speciaal voor de kids t/m 15 jaar Discozwemmen in Zwembad Groenendaal te Heemstede. Tussen
20.00 en 21.30 uur worden de
laatste hits door een echte DJ
aan elkaar gedraaid! En jij kunt
uiteraard jouw favoriete nummer aanvragen. Voor iets lekkers
tijdens het Discofeest kun je te-

recht bij de bar, waar ze speciale
Disco aanbiedingen verkopen!
Kom je ook?
Op vrijdagavond 28 november is
het eerstvolgende Discofeest!
De entree is 3,30 euro per persoon. Voor kids met een Aquakids clubpas is de entree 2,30 euro per persoon. Meer informatie:
http://dzg.hyves.nl

Heemstede - December is
de maand van kaarsjes in
huis en gezellig de kachel
aan als het buiten koud is.
Op woensdag 3 december gaan de kinderen bij de
woensdagmiddagclub
een
sfeerlichtje maken om aan
deze sferen bij te dragen.
Van een glazen pot, transparant gekleurd papier en
heel veel glittertjes maken
ze hun eigen prachtig feestlampje voor de decembermaand. Kinderen die niet zo
van knutselen houden kunnen ook meedoen met een
bordspel of kringspel of – als
het mooi weer is – lekker buiten spelen.
Deze woensdagmiddagclub
is op 3 december van 13.3015.15 uur bij Casca in het
Honk,
Molenwerfslaan 11, Heemstede. Kosten per keer: 3,50
euro, een kaart voor 10x kost
30,00 euro.

Bennebroek – De kledingactie
die zaterdag 8 november is gehouden voor Mensen in Nood (in
Haarlem en omliggende plaatsen) heeft in totaal ruim 17.500
kg kleding opgeleverd. In Bennebroek is 1.350 kg kleding ingeleverd. In Hillegom maar liefst
6.600 kg. De opbrengst van de

ingezamelde kleding gaat naar
een voedselzekerheidsproject
van Cordaid Mensen in Nood in
Congo. Sam’s Kledingactie voor
Mensen in Nood wil alle vrijwilligers en kledinggevers hartelijk
danken voor hun bijdrage! Kijk
ook eens op www.samskledingactie.nl of bel 073-687 10 60.

201 Boetes op
Francklaan

19.00 en 21.45 uur zijn maar liefst
201 bekeuringen uitgeschreven.
In totaal reden 721 mensen lang
de controle.

Heemstede - Bij een snelheidscontrole dinsdag 18 november Hoogste snelheid was 97 km terop de Cesar Francklaan tussen wijl er 50 km is toegestaan.

Vernielzuchtige
cafébezoeker

Heemstede - Een 42-jarige
man uit IJmuiden is zaterdag
om 00.30 uur aangehouden in
een café aan de Raadhuisstraat
omdat hij daar een ruit verniel-

de. De eigenaar van het café
had de man verzocht zijn zaak te
verlaten omdat hij vervelend was
tegenover andere klanten. Dit
lukte hem uiteindelijk.
Wel wist de IJmuidenaar nog
een ruit kapot te maken. Tegen
hem is proces-verbaal opgemaakt.

