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Kerst Afternoon Tea
Het Oude Slot /

De Theeschenkerij
10 t/m 24 december 

e27.50 p.p.
www.oudeslot.nl

023-5470496

Winters kerstevent in 
hartje Heemstede
Heemstede – Aanstaande zon-
dag 12 december wordt op 
de Binnenweg en Raadhuis-
straat de jaarlijkse kerstmarkt 
georganiseerd. Dat wordt ge-
daan door Winkeliersvereniging 
WinkelCentrum Heemstede en 
wel van 11.00 tot 17.00 uur. Bij-
na alle winkels zijn geopend en 
de bezoeker treft ruim 70 kerst-
kramen aan. De sfeervolle aan-
kleding, leuke activiteiten, swin-
gende optredens en sprankelen-
de feestverlichting maken zon-
dag 12 december tot één van de 
gezelligste winkeldagen van het 
jaar!

Kinderen en muziek
Het event biedt voor kinderen 
ook het nodige vertier. Tegen-
over de VOMAR staat de kinder-
kerst-activiteitentent waar ze 
Casca knutselwerkjes met hen 
maakt. Hier kunnen de kleintjes 
bovendien kerstballen gooien en 
ijspegels vangen. Verder kunnen 

de kleintjes zich uitleven op de 
winter sleebaan, het springkus-
sen, kinderzweefmolen en -car-
rousel. Voor de inwendige mens 
zijn er poffertjes en gluhwijn. 
Muziek en show ontbreken ook 
dit jaar niet: Bij Verfhandel Ree 
staat een podium waar optre-
dens plaatsvinden van de pupil-
len van Balletstudio Jolein. Het 
Groot Haarlems Kinder Kerst-
koor laat van zich horen, even-
als het Heemsteeds Jeugdor-
kest, Harmonie St. Michael en 
musicalgroep Mamagaai. De 
dag wordt afgesloten met een 
optreden van de Hageveld Col-
lege schoolband genaamd ‘The 
Superstitious 7’. Op het Van 
Velthoven kerstpleintje kunnen 
bezoekers genieten bij één van 
de vuurkorven van een muzikaal 
optreden van de WSB Band.
Een sportieve, winterse activiteit 
is er ook: Op de Raadhuisstraat, 
ter hoogte van Versshop Hou-
weling staat een snowboard si-

mulator. Maar er is meer te zien: 
Een Levende Kerststal die onge-
twijfeld bij groot en klein in trek 
zal zijn. Bovendien kunt u een 
gratis ritje maken met de paar-
dentram door de gehele winkel-
straat. Kijk op www.wch.nl voor 
meer informatie over geplande 
activiteiten en extra winkelopen-
stellingen.

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

Pieter Wispelweij
cello

Paolo Giacometti
piano

Podium Oude Slot
KAMERMUZIEK

vrijdag 17 december 2010    
Aanvang: 20:15 uur  Toegang: e 18,- / e 15,50

De Oude Kerk, Wilhelminaplein, Heemstede

Hardlooptraining 
en 

begeleiding

info: 
www.okay4run.nlBINNENWEG – RAADHUISSTRAAT

ZONDAG 12 DECEMBER

WWW.WCH.NL

KERST EVENT
MARKTKRAMEN-KINDERACTIVITEITEN-

WINKELS OPEN-OPTREDENS-KOEK&ZOPIE

 

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

runderlapjes

Nordmann kerstboom 
cadeau, zie pagina ?? cadeau, zie pagina 7

Kerstexpositie 2010

U bent van harte welkom om de bijzondere
schilderijen van Jan te komen bezichtigen.

Hofgeesterweg 22a, 1991 AD Velserbroek. Tel./Fax: 023 - 5376227

Museumboerderij “Jan Makkes”

Zaterdag 11 december 2010 t/m zondag 2 januari 2011

Dagelijks van 11.00 tot 18.00 uur

(buiten de expositie alleen volgens afspraak)

www.heemsteder.nl

Café 
de Heerlijkheid

Telefoon 023-57 18 362                                                                                                        
info@heerlijkheemstede.nl                                                                                 
www.heerlijkheemstede.nl

NIEUW GEOPEND! Aan de Zandvoortselaan 127. 
Borrelen-Hapje eten-Gezelligheid.

Wij zijn 7 dagen per week  geopend v.a. 16.00 uur.
Ervaar de gastvrijheid, service en sfeer!

Op vrijdag en zaterdagavond v.a. 22.00 uur gaan wij muzikaal terug 
naar vroeger! Onze huisdj’s draaien voor u hits uit de vervlogen jaren.

“Proef” het Leven bij Café de Heerlijkheid!
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. Uw 
ingezonden brief dient echter 
ondertekend te zijn met naam 
en adres, telefoon of e-mail-
adres. De redactie behoudt het 
recht brieven in te korten of te 
weigeren.

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

WWW.HEEmsTEDEr.nl

van 1930
P2: Bijzonder Heemsteeds Nieuws

(redactie@heemsteder.nl)

IN MEMORIAM
Cor van der Velden

Zaterdag 20 november is Cor van der Velden plotseling in zijn 
woonhuis aan de Overijsellaan in Heemstede overleden. 27 no-
vember is hij bij de congregatie van de kapucijnen, waar hij 
sinds 1949 broeder Valens was, in ‘s Hertogenbosch begraven.

Broeder Valens kwam als zwerver bij de kapucijnen wel aan zijn 
trekken. Hij leidde een echt zwerversbestaan, zoals trouwens 
veel van zijn medebroeders. In Udenhout  was hij twee jaar. Hij 
werkte in de tuin en leerde brood bakken. Na zijn eeuwige pro-
fessie werd hem gevraagd naar Rome te gaan om daar als kok 
en later als kleermaker voor zijn medebroeders te werken. Kal-
ligrafie was zijn hobby. Dat was de reden dat hij gevraagd werd 
om in de bibliotheek te gaan werken om de titels te schrijven op 
ingebonden boeken. In 1964 werd hij benoemd als termijnbroe-
der. Dat was minder leuk werk maar hij had het toch niet willen 
missen. De giften in die tijd werden steeds minder en vaak werd 
hem de vraag gesteld, waarom ga je niet werken voor je geld? 
Dat heeft hem aan het denken gezet. Hij vindt het de moeite om 
het te proberen en vraagt toestemming aan zijn superieuren. 
Met moeite geeft de provinciaal zijn akkoord. De gardiaan geeft 
hem 500 gulden waarmee broeder Valens naar zijn ouderlijk 
huis in Heemstede vertrekt om van daaruit een baan te zoeken. 
Cor, zoals hij nu weer heet vindt een baan als bijrijder en later 
in het magazijn bij de sierkan. Hij kwam bij de PEN terecht. Hij 
zwerft door naar Heeremans levensmiddelen als sjouwer. Werkt 
als tuinman bij stichting Vogelenzang, als chauffeur en op de 
bloemenveiling in Aalsmeer. Maar na enkele jaren krijgt hij de 
kans van zijn leven en wordt onderhoudsman van de kathedraal 
in Haarlem. Hij is er timmerman loodgieter, elektricien, leidekker 
en lasser. Tot voor kort is Cor in het ouderlijk huis blijven wonen. 
Na het overlijden van zijn vader in 1969 alleen met zijn moeder. 
In 1983 gaat zij naar een verzorgingshuis waar zij twee jaar later 
zal overlijden. Cor blijft alleen wonen in de Utrechtlaan  maar is 
steeds verbonden gebleven met de Randstadgroep van de ka-
pucijnen. Hij weet zich door broederschap de wereld ingestuurd. 
Hij wordt mantelzorger voor een dementerende dame die nog 
zelfstandig bij hem in de buurt woont, doet boodschappen voor 
haar, verzorgt haar medicijnen en kookt voor haar. Mensen 
komen vaak langs om met hem te praten. Hij is actief geweest 
in de parochie in de bezoekersgroep en het zangkoor. Ook was 
hij koster in het verzorgingshuis waar zijn moeder woonde. Zijn 
hobby was houten kandelaars draaien, waar menig Heemstede-
naar er wel een van in huis heeft staan. Hier en daar deed hij 
wat klusjes want hij was echt de man met de gouden handen. 
Vol trots kon hij vertellen hoe hij het oude uurwerk van de kerk 
op het Wilhelminaplein weer op gang gekregen had. Tijdens 
de renovatie van de Utrechtlaan verhuisde hij naar het kleine 
appartement in de Overijsellaan waar hij zeer sober leefde. 
Wij nemen afscheid van Cor met de worden die hij altijd sprak: 
mensen ik ga, het ga jullie goed.

Bep Uitendaal, Korhoenlaan 60, Heemstede.

V.l.n.r. Thijs Roozen, Olaf Smit en Menno Kramer.

Nieuw Heemsteeds 
schaatsteam naar de top

Het Pro-Act IT schaatsteam 
bestaat uit drie talentvolle B- 
junioren: Menno Kramer (17 
jaar), Thijs Roozen en Olaf Smit 
(beiden 16). Roozen kon dit 
seizoen deel uitmaken van de 
Haarlemse baanselectie, maar 
hij koos heel bewust voor het 
Pro-Act IT schaatsteam. Daar-
naast geeft de nieuw opgerichte 
ploeg Kramer en Smit een kans 
zich in teamverband verder te 
ontwikkelen, aangezien zij dit 
seizoen niet in de baanselectie 
zijn opgenomen.
 
De drie schaatsers worden bij-
gestaan door een begeleidings-
team van specialisten, te we-
ten Dannis Smit (trainer/men-
tal coach), Linda van den Berg 
(trainer), Andrea Groot (kracht-
trainer/fysiotherapeut), Peter 
van de Rol Brouwer (technisch 
adviseur) en Paul Roozen (team-
begeleider).

Leren, investeren en
presteren
“Toen ik werd gevraagd voor het 
Pro-Act IT schaatsteam, was ik 
heel vereerd”, vertelt Olaf Smit. 
“En het kwam goed uit, want ik 
zit dit seizoen niet meer bij de 

Haarlemse baanselectie. Dat ik 
deel uitmaak van dit team geeft 
me een extra stimulans. Ik kan 
veel leren van de specialisten 
uit onze begeleiding. Daarnaast 
leer ik ook dingen als omgaan 
met mensen, met vrijheid en dis-
cipline.”

Het motto van het Pro-Act IT 
schaatsteam luidt: leren, inves-
teren en presteren. “Sommige 
schaatsers trainen om komend 
seizoen goed te zijn. Wij vin-
den dat we over een paar jaar 
de beste rijders moet zijn”, zo 
vat Thijs Roozen de visie van het 
team samen. “Natuurlijk focus-
sen we ook op de korte termijn 
op bepaalde doelen, die we in 
wedstrijden proberen te halen. 
Maar wel vanuit de insteek om 
op langere termijn een betere 
schaatser te worden.”
 
Meer wegen naar de top
“We willen laten zien dat we ook 
goed kunnen rijden zonder deel 
uit te maken van de baanselec-
tie”, vult Menno Kramer aan. “Er 
wordt vaak gedacht dat het niet 
mogelijk is om buiten de selec-
ties om hogerop te komen met 
het schaatsen. Dat geeft mij een 

Heemstede - De schaatswereld is een nieuwe ploeg rijker: het 
Pro-Act IT schaatsteam. Dit nieuwe, ambitieuze juniorenteam 
is een initiatief van de Stichting Sport & Recreatie Heemstede 
en wordt mede ondersteund door de Gemeente Heemstede.

extra prikkel om nog harder te 
gaan rijden. Ik ben er namelijk 
van overtuigd dat dit wel dege-
lijk mogelijk is. Dat is wat ik – 
samen met de mensen om mij 
heen uit de ploeg – wil laten 
zien.” 
 
Daar sluit Thijs Roozen zich bij 
aan. “Het zou mooi zijn als onze 
ploeg een voorbeeld kan wor-
den hoe het ook kan. Er is na-
melijk niet één weg naar de top, 
maar er zijn er meer. Je moet 
dan wel initiatief tonen, je best 
doen en veel discipline hebben.”
Kijk ook eens op de website van 
het team: www.schaatsteam-
pro-act.nl

Extra koop-
zondagen 

Heemstede
Heemstede - Voor de 
kerstdagen heeft Heem-
stede nog twee extra 
koopzondagen. Die zijn 
op 12 en 19 december. De 
winkels die aan de koop-
zondag deelnemen zijn 
geopend van 12-17 uur.
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Regionale samenwerking om bereikbaarheid 
Zuid-Kennemerland te verbeteren
Regio - De gemeenten in Zuid-
Kennemerland (Bloemendaal, 
Haarlem, Haarlemmerliede/
Spaarnwoude, Heemstede en 
Zandvoort) werken samen aan 
verbetering van de bereikbaar-
heid van deze regio. Als eerste 
stap hebben de portfeuillehou-
ders verkeer en vervoer van be-
trokken gemeenten de regiona-
le visie ‘Zuid-Kennemerland, be-
reikbaar door samenwerking’ 
vastgesteld en aan de colleges 
van B en W van de gemeenten 
aangeboden. De visie heeft be-
trekking op de langere termijn 
maar bevat ook concrete voor-
stellen.
Zuid-Kennermerland is voor 
een grote groep mensen een 
aantrekkelijk gebied. Het heeft 
strand, duinen, unieke woonlo-
caties en een groot aanbod van 
winkels, cultuur en horeca. De 
bereikbaarheid, zowel per au-
to als OV kan en moet beter. 
Het vele verkeer dat dwars door 

woonkernen gaat, de topdrukte 
op stranddagen, de grote stroom 
forenzen richting Amsterdam, de 
matige aanhaking op het lande-
lijke spoorwegnet, de moeiza-
me ontsluiting van de Haarlem-
se binnenstad voor Hoogwaar-
dig Openbaar Vervoer (HOV) 
zijn problemen die de gemeen-
tegrenzen overschrijden en door 
samenwerking verbeterd moe-
ten worden.

Concrete voorstellen
De belangrijkste concrete voor-
stellen van de gezamenlijke por-
tefeuillehouders zijn:
• Een volwaardige ringstructuur 
voor de auto om de regio en om 
Haarlem heen met goede verbin-
dingen naar de stad en de regio. 
Een ringstructuur leidt auto’s om 
de stad in plaats van er dwars 
doorheen.
• Een goede ontsluiting van de 
regio en de Haarlemse binnen-
stad met HOV. 

• Weliswaar strikt gezien buiten 
de regio, maar van groot belang: 
een goede HOV-verbinding rich-
ting de Zuidas, Schiphol en Am-
sterdam-Zuidoost. 

Vervolg
Na vaststelling in de diverse ge-
meenteraden zal de visie wor-
den uitgewerkt: welke maatre-
gelen, in welke volgorde en in 
welk tempo, pakken we op? De 
regio Zuid-Kennemerland kan 
dat niet alleen. Daarom zal inten-
sief worden samengewerkt met 
de andere overheden in de Me-
tropoolregio Amsterdam (waar 
Zuid-Kennemerland deel van 
uitmaakt), met name de Provin-
cie, maar ook met het bedrijfsle-
ven en maatschappelijke organi-
saties. Om betrokkenheid van de 
gemeenteraden en van de ande-
re overheden te krijgen vindt op 
10 december in de Philharmonie 
in Haarlem een conferentie rond 
de visie plaats. 

De Biltstars treden op in Bennebroek
Bennebroek - Vrijdag 17 de-
cember kunt u genieten van 
een optreden van ‘De Biltstars’ 
in ’t Trefpunt in Bennebroek. Zij 
treden daar op met een speci-
aal programma Crisis! De Bilt-
stars in de puree? ’t Trefpunt 
is gevestigd aan het Akonie-
tenplein 1, Bennebroek en de 
aanvang is daar 20.15 uur. Om 
19.30 uur gaat de zaal open. 
Kaarten zijn verkrijgbaar bij 
boekhandel BRUNA, Zwarte-
weg 22, OTJA Harpcenter, Ben-
nebroekerlaan 35a en bij het 
SWOB, voormalige gemeente-
huis Bennebroek, Bennebroe-
kerlaan 5.

De Biltstars staat voor negen 
gedreven zangers en zangeres-
sen met veel muzikale kwaliteit 
en uitstraling. De sterren uit De 
Bilt zingen vier- tot achtstem-
mige vocal jazz en popmuziek. 
Ze zingen a cappella, soms lek-
ker vette, soms subtiele, maar 
altijd verrassende arrangemen-
ten, van klassiekers tot speci-
aal voor hen geschreven wer-

ken. Hun optredens spreken 
een breed publiek aan, van 
jong tot oud, mede door de hu-
mor en het theatrale aspect van 
hun shows. 
Regisseur is Jeroen Groenen-
dijk. Hun dirigent is Martin Ru-
dolph.

De geschiedenis van De Bilts-
tars begint in maart 2000. Op 
initiatief van Frans Walter en 
Harold Lenselink kwamen voor 
het eerst een dozijn enthou-
siaste zangers en zangeres-
sen bijeen, om als projectkoor 
een repertoire in te studeren 
en uit te voeren. Zo geschied-
de, in de vorm van drie optre-
dens; er werd zelfs meegedaan 
aan het Nederlandse Korenfes-
tival, Daarbij werd in de afde-
ling Lichte muziek een derde 
prijs behaald.

Op basis van het korenslagre-
pertoire brachten De Biltstars 
in 2008 voor het eerst in 4 jaar 
een volledig nieuw programma: 
‘Lekker Kruimig’. In een nieu-
we outfit, overwegend rood 

dat mensen nog van korenslag 
kennen, traden De Biltstars op 
in Amsterdam en Utrecht. Op 
uitnodiging van de Nederland-
se ambassade in Jemen luister-
den De Biltstars het bezoek van 
voormalige minister Bert Koen-
ders op. In november bezoch-
ten ze een korenfestival in Gu-
atemala. Tussendoor werd en 
passant nog de eerste kerstCD 
‘Follow that Star’ opgenomen.
Wat De Biltstars in Bennebroek 
zullen laten horen, is een ver-
rassing maar gezien hun suc-
cesvolle optredens zal het een 
verrukkelijke zang- en kijkshow 
worden waar nog lang van na-
genoten kan worden. Voor uit-
gebreide informatie over De 
Biltstars zie www.muziekinben-
nebroek.nl

Dit is tevens het laatste con-
cert dat de Werkgroep Muziek 
in Bennebroek organiseert. Zij 
is ervan overtuigd dat ter afslui-
ting van een periode van 25 jaar 
De Biltstars een spetterend op-
treden voor jong en oud zal ver-
zorgen.

Kerst- en wintergroenexcursie 
Boschbeek en Spaarnberg 

Santpoort
Regio - Zondag 12 december 
organiseert het IVN Zuid-Ken-
nemerland een sfeervolle Kerst- 
en wintergroenwandeling door 
Boschbeek en Spaarnberg in 
Santpoort. De excursie staat in 
het teken van een aloude fas-
cinatie: de kerstboom en an-
der wintergroen in de periode 
van de ´donkere dagen`. Maar 
waarop is deze fascinatie ge-
baseerd? Er is ook tijdens deze 
excirsie veel aandacht voor de 
historische en landschappelijke 
kenmmerken van de oude dui-
nen ter plaatse. De natuurgid-
sen van het IVN nemen u mee 
op zoek naar de inheemse win-
tergroene bomen met een link 
naar zowel de Germaanse als 
de Christelijke achtergrond van 
het kerstfeest. Daarbij zal de 
kerstboom niet ontbreken! 
De excursie voert door het fraaie 
oude binnenduinlandschap van 
Santpoort over het voormalige 
landgoed Spaarnberg en Bos-
chbeek. Het Burg. Rijkenspark 
is de hedendaagse samenvoe-

ging van delen Spaarnberg en 
Boschbeek; is een oud  hak-
houtbos en tegenwoordig om-
gevormd tot een mooi eiken-
bos, Verder zijn er beukelanen 
en is het talrijk aan bosvogels. 
Ook vertelt de boeiende excur-
sie over de hier liggende ou-
de strandwal: de Molenduinen 
en de voormalige strandvlakte. 
Ook aan de tastbare geschie-
denis van het landschap wordt 
tijdens de excursie aandacht 
besteed; van de 16e eeuwse 
blekerijen tot aan het heden-
daagse Burgemeester Rijkens-
park!

Wanneer, hoe laat?
Vertrek om 13.00 uur vanaf res-
taurant Boschbeek, Wustelaan 
75, Santpoort-Zuid. Deelname 
is gratis. Duur: 2 uur. Aanmel-
den vooraf is niet nodig. Hon-
den kunnen niet mee! Infor-
matie bij Eric van Bakel, 023 – 
5393507 en ericvanbakel@het-
net.nl. Of kijk op:
www.ivn.nl/zuidkennemerland. 

Winterwandeling in 
Holland´s duin

Regio - Zondag 12 december 
organiseert het IVN Zuid-Ken-
nemerland een winterwande-
ling door de Amsterdamse Wa-
terleidingduinen hopelijk in een 
winters landschap. Natuurgid-
sen van het IVN nemen deelne-
mers graag mee op deze boeien-
de reis door de natuur. 

Tijdens deze wandeling vertelt 
de IVN-gids over alles wat hij te-
genkomt. Over de vorm van de 
knoppen van eiken in de win-
ter, vuurzwammen op abelen, de 
laatste paddestoelen van het sei-
zoen, afgesleten schuurplekken 
op bomen van reeën en de ver-
dorde adelaarsvaren in de win-
ter. Ook vertelt hij over reeën en 
damherten in de duinen. Mis-
schien kom je wel herten tegen!

Vooral in strenge winters is het 
hier druk met massa´s water-
vogels, zoals krooneend, zaag-
bekken, wilde en roerdomp. Dan 

wordt er ook de velduil, blauwe 
kiekendief en de ijsvogel gezien. 
In de trektijd wordt regelmatig 
de visarend gezien… 

De Amsterdamse waterleiding-
duinen zijn een stiltegebied van 
ongekende omvang. Er is een 
grote variatie aan natuur in het 
terrein. Van hoge duinen tot bre-
de valleien, van dicht bos tot 
sompige kanaaloevers. Bossen, 
velden en zandverstuivingen. 
Als wandelaar raak je niet snel 
uitgekeken. Kom mee op deze 
boeiende winterreis door de Am-
sterdamse Waterleidingduinen!       

Info
Vertrek om 14.00 uur bij de in-
gang Oase aan de Vogelenzang-
seweg. Duur: 1,5 uur. Toegangs-
kaart verplicht. Aanmelden voor-
af  is niet nodig.  
Informatie: Ok Overbeek, 06-
3130 5324 of kijk op www.ivn.nl/
zuidkennemerland

Foto: Archiefdienst Zuid-kennemerland.



Voorverkoop Nieuwjaarswedstrijd HFC begonnen
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Podium Oude Slot 
Pieter Wispelweij (cello) en 
Paolo Giacometti (piano)
Heemstede - Soms is een con-
cert niet afgelopen als de laat-
ste noot geklonken heeft. Dat 
was het geval met het weerga-
loze recital dat Pieter Wispelwe-
ij en Paolo Giacometti vorig sei-
zoen gaven in De Oude Kerk. 
“Volgend jaar weer”, werd er ge-
roepen. Podium Oude Slot kon-
digt met veel plezier opnieuw dit 
duo aan dat de klassiekers uit de 
rijke celloliteratuur met hun vi-
tale en eigenzinnige interpreta-
tie steeds weer nieuw leven in 
weet te blazen. Hun indrukwek-
kende discografie, los van elkaar 
en als duo is in de internationale 
pers toegejuicht en met prijzen 
beloond. De in Haarlem geboren 
Pieter Wispelweij was in 1992 de 
eerste cellist die de prestigieu-

ze Nederlandse Muziekprijs ont-
ving en trad op met o.a. het Bos-
ton Symphony Orchestra. De Ita-
liaanse pianist Paolo Giacomet-
ti treedt over de hele wereld op 
als solist en als kamermusicus, 
zowel op authentieke als op mo-
derne instrumenten. Het pro-
gramma: Franz Schubert  Fanta-
sie in C D934, Johannes Brahms 
Sonate D opus 78, György Lige-
ti Sonate voor cello solo en Felix 
Mendelssohn Bartholdy Sonate 
nr 2 in D gr.t. opus 58. 
Vrijdag 17 december aanvang 
20.15 uur Locatie: De Oude 
Kerk Wilhelminaplein, Heemste-
de. Toegang: 18,- euro/ vrien-
denprijs 15,50 euro. Reserve-
ren: www.podiumoudeslot.nl. of 
06-13133626.

Paolo Glacometti. Wispelwey (Hang Jin Cho).

Gedichtendag 2011 

Dichters gezocht 
voor Poëzieprijs 2011

Gedichtendag is het poëziefeest 
van Nederland en Vlaanderen. 
Ieder jaar op de laatste donder-
dag van januari staat poëzie een 
dag lang in het middelpunt van 
de belangstelling. Een zestiental 
dichters wordt door de jury uit-
genodigd om voor te dragen tij-
dens “Gedichtendag”, op don-
derdag 27 januari 2011. Locatie 
is de sfeervolle Doelenzaal van 
Bibliotheek Centrum te Haarlem. 
Na de voordrachten van de dich-
ters zal de jury de winnaar be-
kend maken van de 6e “Stadsbi-
bliotheekpoëzieprijs” en de prijs 

uitreiken. Winnaars van voor-
gaande jaren zijn o.a.: Riet van 
Schie, Fekke Bijlsma en Wim 
Groenhart. Van elke deelnemer 
aan de avond wordt een werk 
gepubliceerd in een gelegen-
heidsbundel, die aan het eind 
van de avond aan de aanwezi-
gen wordt uitgereikt.

Zie voor het reglement Stads-
bibliotheek Poëzieprijs 2011 op 
www.sbhaarlem.nl onder activi-
teiten. 
Zie voor meer informatie ook op 
www.gedichtendag.org.

Regio - Tijdens de gedichtendag, 27 januari 2011, van 20.00-
22.30 uur wordt op initiatief van de Bibliotheek Haarlem en 
omstreken een poëzie- en voordrachtwedstrijd gehouden. 
Dichters woonachtig in Zuid-Kennemerland worden uitgeno-
digd om deel te nemen aan de zesde editie van de Stadsbibli-
otheek Poëzieprijs. Men mag zich laten inspireren door het 
thema ‘Nacht’ van de Landelijke Gedichtendag. Verder is de 
onderwerpkeuze vrij. Een deskundige jury zal de dichtwerken 
beoordelen en draagt 16 deelnemers voor die hun werk op de 
gedichtendag in de bibliotheek voordragen. Dichters kunnen 
tot uiterlijk 30 december 2010 hun gedichten inzenden.

Heemstede - Een spontane 
reddingsactie van een meeuw op 
de Leidsevaart/station Heemste-
de. Zaterdagmiddag kwam een 
vrouw die werkte bij de Haar-
lemse Stadskweektuinen, waar 
ook de Vogelopvang is gevestigd 
voor onze regio, in actie toen zij 
al wandelend een meeuw ern-
stig gewond over de met sneeuw 
bedekte ijsvlakte van de Leidse-
vaaart zag schuifelen. 
Zij belde de politie, die weer de 
hulpvaardige brandweer en de 
dierenambulance inschakelde. 
Met gevaar voor eigen leven gin-
gen de mannen het ijs op om 
met een net de gewonde meeuw 
te vangen, wat uiteindelijk lukte. 
Hulde aan de spontane vrijwilli-
ge hulp van een ieder.

Reddingsactie op het ijs

Tsjechisch meisjeskoor zingt kerstliederen
Regio - Wereldberoemd Tsje-
chisch meisjeskoor Jitro zingt 
zaterdag 18 december 2 con-
certen in de Groenmarktkerk 
aan de Nieuwe Groenmarkt te 
Haarlem!

Naast vele kerstliederen, voeren 
zij onder andere A Ceremony of 
Carols van Benjamin Britten uit. 
Aanvang van de concerten: 19 
en 20.45 uur.

Het meisjeskoor Jitro uit Hra-
dec Králové in Tsjechië geniet 
een wereldwijde bekendheid. De 
meisjes kaapten al heel wat prij-
zen weg tijdens koorwedstrijden 
in Nantes, Llanollen, Olomouc en 
Xiamen.

In 1996 haalden ze zelfs Sum-
ma cum Laude op het Euro-
pees Muziekfestival in Neer-
pelt de hoogste prijs weg. Sinds 
1977 werd Jitro geleid door di-
rigent Jiri Skopal. Onlangs is hij 
opgevolgde door Lucie Fárová. 
Ze gaven al meer dan tweedui-
zend optredens waarvan ook een 
aantal in prestigieuze concertza-
len over de hele wereld, zoals in 
Washington, Barcelona, Praag 
en Tokyo. In 2006 trad het koor 
in Haarlem op in de Kathedrale 
Basiliek St. Bavo.

Het koor Jitro wordt momenteel 
beschouwd als een van de bes-
te koren ter wereld. Het werd in 
1911 opgericht en het werd een 

echte familieaangelegenheid. De 
kriebel om lid te worden van het 
koor werd en wordt van genera-
tie op generatie doorgegeven.
Het koor is momenteel op kerst-
concertreis door Europa waarbij 
ze op tal van plaatsen een kerst-
concert geven.

Kaarten voor dit bijzondere 
kerstconcert zijn vanaf heden 
te reserveren op de website van 
Stichting Organisatie Bijzondere 
Concerten www.stobc.nl.
Ook zijn er kaarten verkrijgbaar 
bij de VVV in Haarlem op het 
Verwulft (tegenover V&D) en (in-
dien nog beschikbaar) voor aan-
vang van het concert achter in 
de kerk.

Regio - Op zondag 2 januari 2011 (aanvang 
14.00 uur) staat de jaarlijkse Nieuwjaarswedstrijd 
tussen de Koninklijke HFC en een team van Ex-
Internationals weer op het programma. Momen-
teel zijn er nog geen namen bekend van spelers 
die op deze dag aanwezig zijn. De uitnodigingen 
zijn dit weekend de deur uit gegaan. Niettemin is 
de lijst van genodigden weer indrukwekkend. U 

kunt nu alvast kaarten kopen voor dit spektakel. 
Dat kan bij Primera de Pijp, Raadhuisstraat 30, 
Ajewe Sport, Raadhuisstraat 95, Sigarenzaak Van 
der Wal, Jan van Goyenstraat 4, clubhuis HFC en 
bij Café de Tapuit, Wagenweg 68 (Haarlem).
Kaarten volwassenen: 8 euro (voorverkoop: 6 eu-
ro). Jeugd tot 12 jaar 4 euro (2,50 euro in de voor-
verkoop).
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Culturele Kring Bennebroek 
presenteert Studio Cantilena
Bennebroek - Muziekgezel-
schap Voce di Donna is een klein 
semi-professionele muziekge-
zelschap bestaat uit drie zan-
gers, een fluitist en een pianist. 
Het optreden van deze groep 
heeft zich in de loop van bijna 
20 jaar ontwikkeld van een puur 
concertante wijze van presen-
tatie, naar een meer theatrale 
werkwijze. Met eenvoudige en-
scenering, suggestieve aankle-
ding en in spel en dialoogvorm 
verwerkte toelichting op het ge-
brachte repertoire. Zo biedt het 
behalve aan het oor ook iets aan 
het oog.
Voce di Donna (titel ontleend 
aan de eerste opera-aria ut het 
programma) is een mix van so-

lo’s, duetten en trio’s, vocaal en 
instrumentaal, deels geschreven 
voor de gehanteerde bezetting, 
deels ook voor de bezetting die 
voorhanden was.
Een afwisselende collage dus 
van onderling niet of nauwelijks 
samenhangende onderdeeltjes 
die variëren van tragisch tot vro-
lijk, van weemoedig tot uitge-
laten, samengesmeed tot een 
sfeervol geheel.
De presentatie  is op dinsdag 14 
december, aanvang 20.00 uur 
in ‘t Trefpunt, Akonietenlaan 1 
te Bennebroek. De zaal is van-
af 19.30 uur open. Geen lid? Ook 
dan bent u van harte welkom. 
De entree is dan 5,00 euro en-
tree (pas 65+ 4,00 euro).

Denk in december ook aan de dieren
Regio - December is de maand 
van de lange winteravonden, de 
vele feesten en de goede voor-
nemens voor het nieuwe jaar. 
Het is een maand waarin we veel 
en lekker eten en waarin ieder-
een direct iets kan doen voor de 
dieren. Op de speciale website 
www.dierenindecember.nl lees 
je hoe dat kan. Elke dag zijn er 
nieuwe, leuke en handige tips 
om van december, en alle an-
dere maanden, een feest zonder 
dierenleed te maken!
Of je dit jaar zelf kookt met de 
feestdagen, of juist op zoek bent 
naar een gezellig restaurant om 
met z’n allen te gaan eten, er zijn 
altijd mogelijkheden dat op een 

diervriendelijke manier te doen. 
Op www.dierenindecember.nl 
vind je bijvoorbeeld adressen 
van restaurants die diervriende-
lijker vlees en maaltijden zonder 
vlees of vis serveren. Maar er zijn 
ook links naar leuke recepten-
sites voor vegetarische gerech-
ten en adressen van slagers die 
diervriendelijker vlees verkopen 
of zelfs thuis bezorgen. Ook wie 
op zoek is naar een leuk, dier-
vriendelijk kado kan op de site 
terecht. 

Dit jaar is www.dierenindecem-
ber.nl site vernieuwd en kan ie-
dereen ook zelf  tips insturen. 
Weet je zelf een leuk restaurant, 

een diervriendelijke winkel, heb 
je een goed boek gelezen of een 
handige diervriendelijke web-
site gezien? Dan zijn ook jouw 
tips van harte welkom. Je kunt 
ze insturen via dierenindecem-
ber.nl of mailen naar dierzame-
tips@ciwf.nl. De beste tips wor-
den gepubliceerd op diereninde-
cember.nl én op speciale actie-
pagina’s op Hyves, Facebook en 
Twitter.

‘Denk in December ook aan de 
dieren!’ is een actie van Compas-
sion in World Farming, de inter-
natiuonale organisatie die speci-
aal opkomt voor het welzijn van 
landbouwdieren.

V.l.n.r. Annouk van der Weijden, Linda de Vries en Janneke Ensing 
(foto: Ad Schaap).

Schaatssport
Kraantje Lek Trofee voor Linda de Vries

De wedstrijd begon zaterdag-
avond met een 500m. Met klein 
verschil wist Anouk van der We-
ijden te winnen in een eindtijd 
van 42.05. Tweede werd hier Bo 
van der Werff op 42.05 voor Let-
titia de Jong op 42.11. Lotte van 
Beek die van te voren door ve-
le als titelkandidaat werd aan-
gemerkt werd op de 500m nog 
vierde op 42.22 maar moest zich 
daarna helaas ziek afmelden. 
Op de tweede afstand van de-
ze avond, die grotendeels met 

inwaaiende sneeuw werd ver-
reden, de 1.500m won Linda de 
Vries in 2:08.60 voor Pien Keul-
stra die tweede werd in een 
nieuw Baanrecord junioren B 
2:08.93. Derde werd hier Annouk 
van der Weijden in 2:11.29.

Zondagavond rond de klok van 
half zes kreeg het toernooi een 
vervolg met de 1.000m. An-
nouk van der Weijden wist hier 
na de 500m van zaterdag ook 
een tweede overwinning te boe-

Regio - Het hele Sinterklaasweekend stond op de Haarlem-
se IJsbaan volledig in het teken van het nationaal damestop-
toernooi Kraantje Lek. Het toernooi om de negenentwintig-
ste editie werd dit jaar gewonnen door Linda de Vries uit As-
sen. Zaterdag reden de dames een 500 en 1.500m onder win-
terse omstandigheden met inwaaiende sneeuw en op sinter-
klaasavond een 1.000 en 3.000m. Tijdens het toernooi konden 
startbewijzen worden verdiend voor het NK allround dat eind 
december plaatsvindt in Heerenveen. Linda de Vries werd zes-
de op de 500m, tweede op de 1.000m, eerste op de 1.500m en 
stelde haar eindzeg veilig met een zesde plaats op de afslui-
tende 3.000m.

ken. Zij eindigde in 1:22.39 voor 
Linda de Vries 1:22.61 en Irene 
Schouten 1:22.63. Pien Keulstra 
reed op de 1.000 opnieuw een 
baanrecord junioren B 1:23.75 zij 
werd hiermee negende. Na drie 
afstanden ging Linda de Vries al 
aan de leiding maar had slechts 
beperkte voorsprong op haar 
concurrenten. Yvonne Nauta 
ook het hele toernooi al sterk rij-
dend won de laatste afstand, de 
3.000m. Janneke Ensing, in 2009 
nog de winnares werd hier twee-
de in 2:25.77 voor Lisette van der 
Geest in 4:25.84.

Dit jaar was het Kraantje Lek 
Toernooi tevens een plaatsings-
wedstrijd voor het Nederlands 
Kampioenschap Allround in 
Heerenveen. De twaalf beste rij-
ders over een klassement over 
500, 1.500 en 3.000m mogen hier 
naartoe. Dit zijn geworden Linda 
de Vries, Pien Keulstra, Yvonne 
Nauta, Janneke Ensing, Annouk 

van der Weijden, Lisette van der 
Geest, Carlijn Achtereekte, Jo-
rieke van der Geest, Cindy Ver-
geer, Rixt Meijer, Irene Schouten 
en Reina Anema.

De Kraantje Lek Trofee is sinds 
1981 een Nederlands schaats-
toernooi voor vrouwen. De wed-
strijd wordt elk jaar in het laatste 
weekend van november of het 
eerste weekend van december 
verreden op de IJsbaan Haar-
lem. De nationale damestop rij-
den een mini vierkamp (500, 
1500, 1000 en 3000meter). De 
organisatie van de Kraantje Lek 

Trofee is al jarenlang in handen 
van IJsclub Haarlem. De naam 
Kraantje Lek is ontleend aan de 
schenker van de Trofee name-
lijk het gelijknamige restaurant 
annex uitspanning en speel-
tuin aan de Duinlustweg 22 te 
Overveen. Vanuit het verleden 
is er al een sterke band tussen 
de schaatsers en het restaurant. 
Aan de voet van het hoge duin 
de ‘Blinkert’ waaraan het restau-
rant Kraantje Lek is gelegen wer-
den, al ver voordat er kunstijsba-
nen waren, duintrainingen afge-
werkt door kernploegen en an-
dere schaatsselecties.

Inloopuur voor mensen met 
Multiple Sclerose
Regio - De Multiple Sclerose 
Vereniging Nederland (MSVN) 
verzorgt op ieder derde don-
derdag van de maand een in-
loopuur in het Spaarne Zieken-
huis Hoofddorp. De vereniging 
biedt waardevolle steun en in-
formatie aan lotgenoten. 
Op donderdag 16 december zijn 
tussen 10.00 en 11.30 uur twee 
leden van de vereniging aan-
wezig om mensen met MS, hun 

naasten en andere belangstel-
lenden persoonlijk te woord te 
staan. 
Zij zijn voor u bereikbaar bij 
patiëntenvoorlichting van het 
Spaarne Ziekenhuis in de cen-
trale hal locatie Hoofddorp.
Voor nadere informatie kunt u 
contact opnemen met patiënten-
voorlichting van het
Spaarne Ziekenhuis. Tel. (023) 
890 83 60.
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Foto: Noord-Hollands Archief

Tentoonstelling Historisch Museum

Verdwenen vakscholen in Haarlem
Regio - Van 11 december 2010 
tot 8 mei 2011 te zien in het His-
torisch Museum Haarlem: ‘Leren 
voor het leven’, Verdwenen vak-
scholen in Haarlem.
In de vorige eeuw was het vak-
onderwijs in Haarlem heel an-
ders dan nu. De leerkracht 
was een autoriteit, het onder-
wijs strak en gedisciplineerd, de 
school een plaats voor uitverko-
renen. 
‘Het onderwijs  was toen veel 
beter’, is een veelgehoorde kreet, 
maar daar valt over te twisten,  
ánders was het in elk geval wel.

Het vakonderwijs was verdeeld 
in openbaar, protestants-chris-
telijk en katholiek, en in oplei-

dingen voor de jongens en meis-
jes. Eén ding was zeker, je leer-
de er een vak. En of je nou op-
geleid werd tot naaister of meu-
belmaker, dienstbode of orna-
menttekenaar, als je een diploma 
op zak had was er een toekomst 
voor je weggelegd.

De tentoonstelling ‘Leren voor 
het Leven’ laat zien hoeveel het 
onderwijs van vroeger verschil-
de met dat van nu. Aan de hand 
van tientallen persoonlijke her-
inneringen, werkstukken en fo-
to’s schetsen de conservators 
drs. Laura van der Wijden en drs. 
Annelies Aerts een interessant 
maar ook ontroerend beeld van 
het verdwenen vakonderwijs.

Leren voor het Leven, een ten-
toonstelling voor jong en oud, 
voor mensen uit Haarlem en van 
ver daarbuiten, over de mees-
ter en de juf van vroeger, over 
de opleiding tot meubelmaker, 
smid, costumière of dienstbo-
de. Een tentoonstelling over vak-
scholen in Haarlem die verdwe-
nen zijn, maar die nog één keer - 
mede door de tastbare herinne-
ringen van oud-leerlingen - tot 
leven komen. 
De scholen zijn verdwenen, maar 
de verhalen zijn gebleven.

Historisch Museum Haarlem, 
Groot Heiligland 47, Haarlem.
Tel : 023 5422427. www.histo-
rischmuseumhaarlem.nl

Kerstconcert met het Leupold Trio 
Anne Grimm in Museum de Cruquius
Regio – Op donderdag 16 de-
cember, 20.15 uur wordt in mu-
seum de Cruquius (waterschaps-
zaal) een kerstconcert gehou-
den. Het Leupold Trio speelt in-
tieme ensemblemuziek van on-
bekende én beroemde meesters 
uit de 17e en 18e eeuw met viool, 
cello, chitarrone en renaissan-
ce luit. Het Leupold Trio treedt 
op met de bekende Nederland-
se sopraan Anne Grimm zodat 
een spannende afwisseling ont-
staat van vocale en instrumenta-
le composities. Al eerder trad het 
Leupold Trio op in het museum, 
vanwege het grote succes zijn 
ze dit jaar wederom uitgenodigd 
met een geheel nieuw program-
ma. Later in december staat het 
Leupold Trio met dit programma 
in het concertgebouw Amster-
dam, maar nu al te horen in het 
sfeervolle Cruquiusmuseum.
 
Het Leupold Trio bestaat uit Sö-
ren Leupold (chitarone en re-
naissance luit) , Wouter Mijnders 

(cello) en Eva Stegeman (viool); 
deze drie musici ontmoetten el-
kaar bij Combattimento Consort 
Amsterdam en treden met dit 
ensemble ook regelmatig op. 
 
Eva Stegeman studeerde aan 
het Koninklijk Conservatorium in 
Den Haag. Gedurende twee ja-
ren volgde zij een post-graduate 
studie in Londen aan de Guild-
hall School of Music and Dra-
ma. In 1995 won zij de twee-
de prijs tijdens de finale van het 
15e Nationaal Vioolconcours Os-
kar Back in de Grote Zaal van 
het Concertgebouw in Amster-
dam voor haar vertolking van 
het vioolconcert van Beethoven. 
Zij nam deel aan internationale 
masterclasses onder leiding van 
befaamde violisten en pedago-
gen als György Sebök, Viktor Li-
berman, Herman Krebbers, Bo-
ris Belkin en Lorrand Fenyves. 
Daarnaast profileert Eva Stege-
man zich in het bijzonder op het 
gebied van kamermuziek. 

 
Sören Leupold begon zijn oplei-
ding tot klassiek gitarist in 1988 
bij Ulrich Müller aan het conser-
vatorium van Osnabrück. Hij ver-
volgde zijn studie bij Eliot Fisk en 
Konrad Junghänel aan de Mu-
sikhochschule te Köln. Bij laatst 
genoemde studeerde hij vervol-
gens luit en chitarrone. Sören 
treedt op met tal van ensembles, 
waaronder Acadamy of ancient 
music, Cantus Cöln, Collegium 
Vocale Gent, Nederlands Kamer-
koor, La Fenice, Musica Antiqua 
Köln en Combattimento Consort 
Amsterdam.
Regelmatig is hij te gast op festi-
vals als het Holland Festival, Fes-
tival Oude Muziek Utrecht, The 
Proms en Styriarte Graz.
 
Wouter Mijnders is cellist van 
het Combattimento Consort Am-
sterdam. Hij treedt veelvuldig op 
binnen en buiten Europa, musi-
ceert op festivals, in recital pro-
gramma’s met pianist Peter Be-

ijersbergen van Henegouwen en 
treedt op met verschillende ka-
mermuziek ensembles, waaron-
der het Hexagon Ensemble en 
het Leupold trio.
Wouter maakte meerdere radio-, 
tv- en CD opnamen, waaron-
der het complete werk voor cello 
en piano van Mendelssohn Bar-
tholdy, de cello sonates van Wil-
lem Pijper en de eerste opna-
me van het concert voor cello 
piccolo van Sammartini. Hij be-
speelt onder andere een spe-
ciaal voor hem gebouwde cel-
lo van Josef Musil. Hij studeer-
de aan het Koninklijk Conserva-
torium te Den Haag bij René van 
Ast en bij Dmitri Ferschtman aan 
het Sweelinck Conservatorium te 
Amsterdam.
 
Sopraan Anne Grimm studeerde 
aan het Sweelinck Conservatori-
um in Amsterdam. Na het beha-
len van haar diploma Uitvoerend 
Musicus kon zij met een beurs 
van het Fonds voor de Podium-
kunsten haar studie vervolgen 
bij Noelle Barker in Londen. Zij 
volgde masterclasses bij o.a Elly 
Ameling, Daniel Ferro, Jard van 
Nes en Kurt Equiluz en maakte 

deel uit van het studio-ensemble 
van het Intemationaal Oper Cen-
trum Nederland. Daarmee zong 
ze de rol van Musetta in La Bo-
heme en maakte ze een tournee 
naar de Verenigde Staten. An-
ne Grimm soleerde met o.a. het 
Radio Kamer Orkest en The Am-
sterdam Baroque Orchestra o.l.v. 
Ton Koopman, waarmee ze on-
der meer zong in festivals van 
Salzburg en Ambronay en CD - 
en TV - opnamen maakte met 
werken van Bach, Biber en Pur-
cell voor Erato. Verder zong zij 
met de Amsterdamse Bachsolis-
ten o.l.v. Roy Goodman, het Ra-
dio Symfonie Orkest onder Ga-
briel Chmura, het Residentie Or-
kest o.l.v. Gemnadi Rozhdest-
vensky, met Ivor Bolton, Her-
mann Max, Wieland Kuijken en 
onder Jos van Veldhoven met de 
Nederlandse Bachvereniging.
 
Kaarten zijn verkrijgbaar via de 
website www.CruquiusCon-
certen.nl of via de kassa van 
schouwburg de Meerse 023-
5563707.
De toegangsprijs voor het con-
cert is 18,50 euro incl. een con-
sumptie. 

Kerstconcert in de
Oude Kerk van Heemstede
Heemstede - Zondag 19 de-
cember is er om 15.00 uur 
in de Oude Kerk aan het 
Wilhelminaplein een kerst-
concert. Het kerstconcert, 
opgenomen in de serie 
Theeconcerten, is een jaar-
lijkse traditie geworden. Het 
Haarlems koor Viva Voce 
onder leiding van dirigent 
Reyer Ploeg, met pianobe-
geleiding van Karen Lind-
ström zorgt ditmaal voor 
een sfeervol uur.

Het programma is uit de drie 
omringende landen samenge-
steld: Duitse kerstliederen uit 
de Barokperiode, vanuit Enge-
land zijn het de Cristmas Ca-
rols uit de 20ste eeuw en het 
Franse gedeelte is uit de Ro-
mantische periode.

Een aantal liederen zal voor 
eenieder zeer bekend zijn 
maar ook de meer onbeken-
de liederen passen naadloos 

in het kerstrepertoire van Viva 
Voce. Over Viva Voce: Het koor 
is als ouderenkoor in 1990 op-
gericht en staat tegenwoordig 
onder leiding van Reyer Ploeg, 
het begrip ouderenkoor is ver-
laten en de kwaliteit is onder 
deze dirigent sterk toegeno-
men.

De dirigent Reyer Ploeg stu-
deerde in Arnhem en het vak 
koordirectie aan diverse con-
servatoria.

De pianiste Karen Lindström is 
uitvoerend musicus, geeft con-
certen, masterclasses, bege-
leid koorprojecten en schrijft 
zelf muziek.

De toegang is gratis, bij de 
deur wordt gecollecteerd om 
de onkosten te dekken. Na af-
loop is er een gezellig samen-
zijn in de naastgelegen Pauwe-
hof, waar thee, koffie,glüwein 
en gebak verkrijgbaar zijn.



Oude Slot, best bewaarde 
geheim van Heemstede
Heemstede – Het Oude Slot 
Heemstede. Vele inwoners van 
Heemstede zijn steeds weer 
verrast bij het betreden van dit 
unieke landgoed.
U maakt uw entree via de Ring-
vaartlaan, hier kunt u uw fiets of 
auto parkeren. U wandelt door 
de fraai aangelegde tuin met 
waterpartijen richting het eiland 
en de monumentale brug. Deze 
brug is gebouwd door Adriaen 
Pauw nadat hij namens Neder-
land de Vrede van Munster te-
kende als raadspensionaris. Het 
Nederhuys, de trouwkapel met 
achter zich de boomgaard met 
trouwprieel en de theeschenkerij 
in de voormalige dienstwoning 

lenen zich bijzonder voor de ont-
vangst van uw gasten voor uw 
verjaardag, huwelijksdag of za-
kelijk evenement.

Christmas Afternoon Tea 
in de Theeschenkerij 
De Theeschenkerij van het Ou-
de Slot te Heemstede nodigt u 
uit van 10 tot en met 24 decem-
ber voor een speciale Christmas 
Afternoon Tea voor de prijs van 
27,50 euro per persoon.
Reserveer nu voor deze heerlijke 
winterse gezelligheid!
Telefoon: 023-547 0496 of e-mail 
naar: info@postverkadegroep.nl
Kijk ook eens op de website: 
www.oudeslot.nl 

Heemstede – Je ziet al aan de 
zool dat er iets bijzonders mee is. 
Je kijkt opzij in tunneltjes. Gro-
te tunnels  aan de achterzij-
de van de hiel, kleiner oplopend 
naar voren. Sinds kort heeft K-
Swiss  de hele mooie loop-/fit-
nesstraining schoenen, de Tu-
bes. De speciale Tubes techno-
logie zorgt ervoor dat de shock 
geabsorbeerd wordt,  want de 
tubeszool is anatomisch ge-
plaatst en de gleuven in de zool 
helpen om de natuurlijke bewe-
ging te ondersteunen. Lichtge-
wicht geeft  de schoen het mo-
cassingevoel. Bij FM Health, de 
sportschool aan de Kerklaan, lo-
pen nu alle instructeurs met de-
ze K-Swiss schoenen. Ze willen 
na drie dagen niet anders meer. 

Tim Binkhorst, de Flow Fysio the-
rapeut, die zijn praktijk ook in de 
sportschool uitoefent, heeft na 
enige testen de conclusie, dat de 
tube training schoen de natuur-
lijke loop stimuleert, het een 
heerlijk lichte schoen is, waar je 
voluit mee kan trainen. Heerlijk 
lopen op de band, op de cross-
trainers, fietsen of een potje in-
door hockey. De speciale ve-
ters, de Stay Tied veters laten 
je niet struikelen en dat voor-
komt weer een blessures.  En, 
niet geheel onbelangrijk, de Tu-
bes schoenen zien er ook nog 
eens goed uit. Want wie doet 
dat niet, je hebt gesport op de 
sportschool en je moet daar-
na in je trainingsoutfit nog even 
snel een boodschap doen, dan 

is het toch wel leuk als je op 
een paar mooie trainingsschoe-
nen loopt. En in leuke kleur-
tjes. Bijvoorbeeld met roze zool 
voor de dames en blauw voor de 
heren. Ga eens kijken op de 
Raadhuisstraat 95 bij Ajewe 
Sport in Heemstede, want die 
voert een uitgebreid assorti-
ment aan diverse soorten sport-
schoenen. Denk aan merken als 
K-Swiss, New Balance, Puma, 
Asics, Zeus en andere. Voor al je 
sportkleren en sportieve acces-
soires ga je in Heemstede naar 
Ajewe. De introductieprijs van 
K-Swiss Tube trainingsschoe-
nen is bij Ajewe nu 79,95 euro. 
Daar kan je heel wat comforta-
bele stapjes mee maken!
Ton van den Brink
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Heemstede - Zaterdag 11 de-
cember aanstaande zal het let-
terlijk bruisen in de ‘Tasting-
room’ van Le Grand Cru aan de 
Jan van Goyenstraat 12-14 te 
Heemstede. Le Grand Cru orga-
niseert dan namelijk zijn traditi-
onele Champagne-proeverij tus-
sen 13.00 en 17.00 uur.
Champagne is de wijn uit het 
bruisende hart van Frankrijk. De 
fijne mousse, het zacht sissende 
geluid van de bubbel, de zach-
te smaak, de prikkeling op de 
tong. Mits er een goede en verse 
Champagne geschonken wordt 
is een glas Champagne alsof er 
een engeltje...
Le Grand Cru verwelkomt u 
graag in de ‘tastingroom’ van de 
winkel. U kunt de Champagnes 
proeven van Billecart-Salmon 
(door Revue du Vin de France 
verkozen tot beste Champag-
ne Brut), Henriot (van dit huis is 
de Vintage 1988 door het blad 
Winelife uitgeroepen tot bes-

K-Swiss trainingsschoen tubes 
Ajewe bij FM Health

Tim Binkhorst toont  de Tubes aan de Babes van FM Health.

Champagne proeverij bij
Le Grand Cru

te Champagne van Nederland), 
Gosset, Médot, Delamotte Lar-
mandier-Bernier en anderen. 
Le Grand Cru, Jan van Goyen-
straat 12-14, Heemstede. Tel. 
023-5293839.

Wintergast
Heemstede - Wandelend met kleinkind door de sneeuw 
in wandelbos Groenendaal zag de heer Fred Lenderink 
uit Heemstede een ooievaar op het ooievaarsnest bij de 
kinderboerderij. Hij maakt een foto met zijn telefoon en zie 
hier het resultaat.

Controle fietsen 
bij station
Heemstede - Op maandag 6 
december is het fietsenpro-
ject van start gegaan rondom 
het NS Station Heemstede-Aer-
denhout. Een politieteam zal 
over een periode van een aantal 
weken fietscontroles uitvoe-
ren. Er wordt niet alleen gecon-
troleerd op de veiligheid van 
de fietsen, de politie hoopt met 
het project ook om eventueel ge-
stolen fietsen weer terug te kun-
nen brengen aan de rechtmatige 
eigenaren. Door de framenum-
mers van fietsen te controleren, 
is te zien of een fiets als gestolen 
geregistreerd staat. Een frame-
nummer is echter alleen bekend 
bij de politie wanneer er aan-
gifte gedaan is van fietsendief-
stal. De politie adviseert mensen 
dan ook om aangifte te doen. Al-
leen op die manier kan een fiets 
terugkomen bij de juiste eige-
naar.

SeniorWeb Haarlem
zoekt bestuursleden

Regio - SeniorWeb geeft in Haarlem, Heemstede en Zandvoort 
computercursussen die helemaal afgestemd zijn op ouderen. 
Bestuur, docenten en begeleiders zijn enthousiaste vrijwilligers 
én zelf senior. Er wordt versterking gezocht. Interesse, neem dan 
contact op met mw. Cor Vronik tel. 023-532 26 98 of Henk Kuip-
hof tel. 023-544 16 26. Zie ook: www.haarlem.seniorweb.nl.
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Heemstede – Op de foto’s van de waterspreeuw - vorige week 
in de Heemsteder - reageert Yvonne Korperaal uit Heemstede 
met een foto van een pestvogel. “Ik heb de waterspreeuw ook 
gezien! Wat leuk te lezen!” Yvonne en haar man kregen overigens 
ook ‘bezoek’ van een andere mooie vogel, de pestvogel. Helaas 
overleefde de pestvogel niet. Yvonne: “Hij had zich jammerge-
noeg tegen ons raam te pletter gevlogen!”

Waterspreeuw en pestvogel

‘Wie bouwt de meest duurzame 
woning van Nederland?’
Regio - Natuhome heeft een in-
novatief en creatief bouwproces 
ontwikkeld waarbij duurzaam-
heid centraal staat en FSC hout 
een belangrijke rol speelt. Om 
de bouw en ontwikkeling van 
duurzame woningen met de-
sign-uitstraling te stimuleren, 
heeft Natuhome de competitie 
‘Wie bouwt de meest duurzame 
woning van Nederland’ uitge-
schreven, en hierop zijn briljan-
te inzendingen ontvangen. “We 
zijn bezig met de toekomst”, 
aldus Jasper J.M. Zwemmer, 
eigenaar/directeur van Na-
tuhome. Op woensdag 15 de-
cember wordt de award in Kas-
teel Assumburg in Heemskerk 
(in gebruik als Stayokay) tus-
sen 14.00 en 15.30 uur uitgereikt 
door oud-minister Loek Her-
mans, tegenwoordig voorzitter 
van MKB Nederland en lid van 
de Eerste Kamer.

Er zijn zes bedrijven genomi-
neerd voor de prestigieuze titel: 
-    WVTTK architecten
 (Eindhoven)
-  Dura Vermeer
-   Libellahuis (Nieuwegein)
-   Nulwoning (Groenlo)
- Faro architecten
 (Lisserbroek/Zutphen)
-   IQOONwoning
 (Heerhugowaard)

De deskundige jury bestaande 
uit dr. ir. Jeroen Mennink (busi-
ness unit manager Building and 
Systems bij TNO), Guy Geus-
kens (marketing director bij Roy-
al Mosa), Professor Dr. Korne-
lis Blok en Ir. Gijs van Wijk (van 
Ecofys), Talitha Koek MSc (pro-
jectleider energiebesparing na-
tuurenmilieu.nl), Burgemeester 
Han ter Heegde van Heerhugo-
waard* en Ir.Jörg Blass (directie-
lid van Nibe) beslist op woens-

dag 15 december wie de titel 
‘Meest duurzame woning van 
Nederland’ mag dragen.
*Han ter Heegde beoordeelt de 
IQOONwoning niet omdat die uit 
Heerhugowaard komt.
Natuhome heeft de prijs in het 
leven geroepen, vanwege haar 
betrokkenheid bij het milieu. Na-
tuhome staat voor goedkoper en 
sneller bouwen zonder faalkos-
ten. Extreem energiezuinig, dus 
goed voor de portemonnee. Er 
wordt onder meer gebruik ge-
maakt van cradle to cradle mate-
rialen, dus ook op de langere ter-
mijn veel beter voor mens, dier 
en Moeder Aarde. Het gezonde, 
extreem innovatieve en creatie-
ve bouwproces van Natuhome 
is toe te passen voor duurzame 
woon-zorg, woningen, bestaan-
de gebouwen, kantoren, utiliteit, 
recreatiewoningen en wonen op 
het water.

Brandweer redt Piet met hoogtevrees
Heemstede - Sinterklaas 
kwam met de brandweerau-
to naar de Prinses Beatrix-
school. Daar zat een zwarte 
piet op het dak met hoog-
tevrees! De Heemsteedse 
brandweer heeft ervoor ge-
zorgd, dat Piet weer veilig 
van het dak kwam.
Als dank kreeg de brand-
weer van Sinterklaas een 
banketstaaf van 1 meter 
lang.    

Dichtstorten is een open podium voor dichttalent. 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.
Inzendingen van foto´s kunnen niet worden geplaatst.

Groenendaal

lanen langs linialen 
getrokken ademen

van nu en toen
zicht-assen tussen

grijs en groen
waar hekken sloten
bij zonsondergang

bladeren filteren buitengeluid

oude bomen worden
opgenomen in de historie
van heemsteeds wildernis 

waar duin voor duin
getemd werd tot overtuin

oerossen schuren de horens

verdwenen is de belvedére
de bank van walviskaken

gebleven zijn de groene longen
de statigheid van de adriënnelaan

zijpaden wijken krommend af

een koolmees golft door de lucht

bomen staan met blote tenen
boven losgewoelde grond

de beuk waar, in een lang verleden
jan zijn liefde verklaarde
ligt langzaam te vergaan

zijn levenslijnen overmost
hier wordt geschiedenis ontbonden

een merel slaat alarm

Marisca van der Eem

Dichtstorten
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Goud voor Veteranenvrienden
Heemstede - De twaalf vrien-
den van de veteranen, die rond 
11 november de klaprozen uit-
deelden, vertelden vrijdagmid-
dag in de bibliotheek van Wes-
terduin over hun ervaringen bij 
de Dekamarkt aan de Binnen-
weg en in de AH-vestiging aan 
de  Blekersvaartweg. Twee su-
permarkten waar ze hartelijk 
ontvangen worden door de lei-
ding en de medewerkers. Ze 
mogen er de klaprozen, poppies,  
opspelden, het symbool van de 
gesneuvelden van alle oorlogen 
in de wereld. Voor het eerst werd 
de Poppy in 1915  gebruikt in de 
eerste en laatste regels van een 
gedicht van een Canadese leger-
dokter op de slagvelden van Ie-
per. De vrienden deelden voor 
het vierde jaar de poppies uit, 
deze keer ook met een jongen 
van 18 jaar. Volgend jaar zullen 
vier jongens en drie meisjes van 
17 -18 jaar meedoen. 
Voor iedereen die de poppies uit-
deelt is het een wonderlijke er-
varing. Hoe verrast mensen kun-
nen reageren; de meeste positief 
tot zeer geïnteresseerd, een en-
keling wat knorrig doorlopend. 
Alhoewel het in eerste instantie 

niet de bedoeling is om hier geld 
mee op te halen, had men toch 
een bescheiden mogelijkheid 
om wat geld in de bus te stop-
pen. De acties van de winkeliers 
in de Raadhuisstraat en Binnen-
weg meegerekend, bracht de 
poppy-actie een ongekend be-
drag van bijna tweeduizend eu-
ro op. De opbrengst is bestemd 
voor de Tweede Wereldoorlog 
veteranen uit Canada en bloe-
menverzorging van de Canade-
se Erebegraafplaatsen in Ne-

derland. Een opbrengst die meer 
was dan in heel Europa, zo ver-
zekerde organisator Gerard Vis-
ser op de bijeenkomst in de bi-
bliotheek van Westerduin. Ge-
rard had nog een verrassing voor 
de poppy opspelders. Hij spelde 
bij ieder van hen een gouden es-
doornblad op. Het esdoornblad, 
de maple leaf, vertegenwoordigd 
Canada. Het siert ook de natio-
nale vlag van Canada. Omdat de 
leden van de poppy- organisatie  
bijna allemaal veteranen zijn van 
tegen of al ver in de tachtig, is 
verjonging hard nodig. 
Zij zijn nu verenigd in The Roy-
al Canadian Legion, voor de 
toekomst is een Nederlandse 
Poppy Campagne voor Neder-
landse doelen zeer gewenst. Met 
het bestuur van de Bond van 
Royal Canadian Legion Neder-
land is nu een gesprek gestart 
om dit landelijk van de grond 
te krijgen. Voor Heemstede zou 
een initiatief vanuit de bevolking  
zeer welkom zijn, of een aan-
sluiting bij een vereniging die 
zich aangesproken voelt. Infor-
matie geeft Gerard Visser, telnr:. 
023 5120999 graag. 
Ton van den Brink

Gouden maple leaf voor de pop-
py vrienden.

Muzikale uitvoering in de Luifel

Casca Ochtend Koor zingt voor u
Het Casca Ochtend Koor, dat dit seizoen is gestart, geeft onder 
leiding van dirigent/arrangeur Peter Cammermans een feestelijk 
en sfeervol optreden. Dit vindt plaats bij Casca in de Luifel. Ge-
woon een avondje lekker zingen, waarvan u mag meegenieten. 
Het swingende en enthousiaste koor heeft een repertoire van 
Pop tot Gospel en van Soul tot Jazz met verrassende arrange-
menten, o.l.v. een zeer gedreven dirigent. Het koor zingt voor én 
met u op woensdag 15 december bij Casca in de Luifel, Heren-
weg 96, Heemstede, aanvang: 20.00 uur, entree: 4,00 euro.

Foto: Geek Zetsloot.

Tijdens Kerstmarkt: Jeugdorkest en st Michaël

Drukke maand voor Symfonisch 
Blaasorkest Heemstede
Heemstede – Van Teister-
band, Symfonisch Blaas-
orkest en het Heemsteeds 
Jeugdorkest staan maar liefst 
vier concerten op stapel. Het 
gaat om de data 11, 12, 18 en 
24 december.

De Teisterband
Bigband Teisterband, onder lei-
ding van de onvermoeibare Bert 
Steinmann, viert zijn 15-jarig be-
staan dit jaar uitbundig. Maar 
liefst 17 optredens werden in 
2010 op allerlei locaties ver-
zorgd. In Heemstede (o.a. bij de 
Veteranendag, de brocante in de 
Jan van Goyenstraat, Hageveld, 
de heropening van de Binnen-
weg), in de regio (3x in Katwijk, 
in Zandvoort, bij Sail 2010 in Am-
sterdam) en in Europa (meerde-
re optredens in Trier, Duitsland). 
Daar komen nu nog drie jubile-
umconcerten bij. Op 11 decem-
ber van 14.00 tot 16.00u onder-
steunt De Teisterband de goe-
de acties van de Haarlemse 
Voedselbank. In hun pand op 
de Oostvest speelt het heren-
orkest hun feestelijke repertoi-
re, ditmaal met de medewerking 
van het ‘Spaarne Dollenkoor’, 
een projectkoor dat in de afgelo-
pen maanden door maestro Bert 
Steinmann zelf is klaargestoomd 
voor het grote werk. De zangers 
en zangeressen zijn leden van de 
Koninklijke zeil- en roeivereni-
ging Spaarne en hebben al on-
langs opgetreden in de Philhar-

monie. Direct daarna, van 16.45 
tot 17.15u, brengt De Teister-
band een ode aan Proeflokaal ‘In 
den Uiver’ aan de Riviervismarkt. 
Want dit was 15 jaar geleden de 
plek waar het orkest werd opge-
richt. De eigenaar kan dan met 
eigen ogen zien dat er uit dat se-
lecte groepje van zes beginnen-
de muzikanten een heuse big 
band is ontstaan.
Een big band die, zoals de laat-
ste jaren gewoonlijk, in de kerst-
nacht (24 december v.a. 23.50u) 
weer de kerstsamenzang zal be-
geleiden in Heemstede. Voor de 
deur van Chocolaterie Van Dam 
in de Raadhuisstraat.
Dus: 11 december 14.00-16.00u 
Oostvest Haarlem, i.s.m. het 
Spaarne Dollenkoor;
11 december 16.45-17.15u Ri-
viervismarkt Haarlem en 24 de-

cember 23.45-00.30u Raadhuis-
straat Heemstede.

Het Heemsteeds Jeugdorkest
Het jeugdorkest heeft sinds kort 
een nieuwe dirigent, mevrouw 
Hedwig Jurrius. Haar eerste offi-
ciële optreden is te bewonderen 
op de kerstmarkt in Heemstede 
op 12 december. Voor de gele-
genheid wordt voor dit concert 
samengewerkt met de jeugd van 
Harmonie St. Michaël. Wellicht 
een aanzet tot meerdere optre-
dens samen!
12 december 12.00-13.00u kerst-
markt Heemstede, Binnenweg 
(bij de ING-bank)

Symfonisch Blaasorkest
In de twee jaar dat Leon Bosch 
de muzikale leiding heeft over 
het Symfonisch Blaasorkest 

Heemstede is de band tussen 
dirigent en orkest hecht gewor-
den. Werd dat al duidelijk bij de 
verschillende concerten die het 
SBH dit jaar heeft gegeven, u 
kunt daar zelf getuige van zijn 
bij het kerstconcert in de Nieu-
we Kerk. Deze prachtige kerk in 
hartje Haarlem is, net als vorig 
jaar, plaats van handeling, waar 
met intensiviteit muziek van o.a. 
Richard Strauss, Johann Sebas-
tian Bach en Giacomo Pucci-

ni ten gehore wordt gebracht. 
Voor de vrolijke kerstsfeer staan 
een pasadoble en de traditione-
le Christmas Snow Songs op het 
programma.
18 december 15.00-16.00 u 
Nieuwe Kerk Nieuwekerksplein 
Haarlem.

Alle concerten zijn gratis toe-
gankelijk; kijk op:
www.sbo-heemstede.nl en
www.teisterband.nl

Tweemaal Alberdingk Thijm
in De Luifel

Heemstede - Op zaterdag 18 
en zondag 19 december a.s. 
speelt toneelvereniging Alber-
dingk Thijm in Theater de Luifel 
te Heemstede per avond maar 
liefst twee voorstellingen. Voor 
de pauze ‘Kortsluiting’ van Pe-
ter Shaffer en na de pauze de 
eenakter ‘Post’ van Frank Rou-
men.
‘Oké, het is een klucht. Het ho-
ge woord is er uit.’, schrijft re-
gisseur René Retèl in het pro-
grammaboekje over Kortslui-
ting. ‘En over een klucht kun 
je maar beter zo weinig moge-
lijk vertellen.’ Laat u dus maar 
verrassen door het wonderlij-
ke verhaal. Franklin van der Erf, 
Amber Arnoldus, Gerda van 
der Linden, Nol Stuvel, Wil Pa-
rijs, Jasmijn Verwijs, Jan-Bram 
Risseeuw en Hein Kruijver la-
ten u ontspannen genieten van 
deze vrolijke Black Comedy. 

Na de pauze is het de beurt 
aan Wanda van Balen, Hannah 
van den Eijkhof, Hein Kruijver 
en Ed Leuven. Zij spelen de 
Hollandse western ‘Post’. Leef 
mee met de avonturen die Wil, 
Syl, Bil en Phil beleven bij een 
postagentschap aan het eind 
van een doodlopende weg ‘in 
the middle of nowhere’. Onder 
de bezielende regie van voor-
zitter Krijn Kluft is het een ab-
surde, maar boeiende voorstel-
ling geworden.
Na de voorstelling wordt fees-
telijk aandacht besteed aan 
het 40-jarig Thijmjubileum 
van ‘man achter de schermen’ 
Chris Sipman.
Kaarten à 12,50 euro zijn te 
bestellen via een e-mail naar 
thijmgroep@gmail.com met 
vermelding van gewenste da-
tum en aantal kaarten of tele-
fonisch via 06-43544556.
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Bennebroek – De aankondi-
ging voor de zondagsopening 5 
december van Tuincentrum de 
Oosteinde bleek niet tegen do-
vemansoren gezegd! Afgelopen 
zondag trok jong en oud er op 
uit om bij het tuincentrum aan de 
Zandlaan de laatste Sintkoopjes 
te doen of alvast kerstinkopen 
aan te schaffen. Onder het ge-
not van een glas glühwein werd 
de groots opgezette Kerstshow 
goedkeurend bewonderd. Warm 
aanbevolen dus, de kerstartike-
len die mooi in het oog springen. 
Zoekt u iets speciaals maar nog 
niet gevonden? Vragen staat vrij!
De Oosteinde heeft ook aanko-

mende zondag weer de deuren 
open voor u. Planten, boeketten, 
kerstbomen uiteraard, tuingoed, 
decoratieve artikelen voor in huis 
en op kerstgebied, serviesgoed, 
dierenvoeders... 

Zondag 12 december wordt de 
sfeervolle kerstcadeaushow mu-
zikaal omlijst met kerstliederen 
in Charles Dickens stijl, vertolkt 
door Andana. De kerstman is er 
uiteraard en deelt suikerspinnen 
uit! Voor de liefhebber is er gratis 
een glas glühwein. Als dat niet 
gezellig winkelen wordt... Open 
van 10 tot 17 uur.
Zandlaan 22.

 Muziek, glühwein en heel veel te zien

Grote drukte openingszondag Oosteinde
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Kerstsamenzang Bavo Heemstede
Heemstede – Op zondag 19 de-
cember vindt in de H . Bavo aan 
de Herenweg te Heemstede van-
af 15.00 uur de Kerstsamen-
zang plaats. Deze wordt georga-
niseerd door de Raad van Ker-
ken Heemstede. Dit jaar verle-
nen twee koren hun medewer-
king: Koor Plus-minus van de  
PKN Heemstede o.l.v. Wil Bak-

ker en Koor In between van de 
H. Bavo o.l.v. Nelly Geerlings. 
Harmonie St. Michael zorgt voor 
mooie kerstmuziek en zal de sa-
menzang begeleiden. Alina Kon-
staninova begeleidt de koren.De 
toegang is vrij, wel  wordt tijdens 
de kerstsamenzang gecollec-
teerd voor Stichting Warchild. U 
bent van harte welkom!

Heemstede - Organizing Mon-
day geeft hardwerkende ouders 
een steuntje in de rug en helpt 
hen met de voorbereidingen 
voor de naderende feestdagen. 
Op maandag 13 december wordt 
op diverse locaties in Nederland 
de workshop “gezellige feestda-
gen” gegeven. 
“Hebben jullie ieder jaar weer de 
discussie hoe, waar en met wie 
je kerst viert? Vind je het moei-
lijk te beslissen wat je zelf wilt? 
Wil je uit eten? Wil je een paar 
dagen weg of wil je je dierba-
ren thuis een ‘sterrendiner’ voor-
schotelen?” Tijdens de kerst-
workshop van Organizing Mon-
day gaat u uitgebreid in op de di-
verse manieren om kerst te vie-

ren, wat kan, wat ‘moet’ en hoe 
jij het wilt vieren zonder anderen 
voor het hoofd te stoten. Onder 
meer worden de volgende on-
derwerpen behandeld:
• Hoe en wanneer doe je al je in-
kopen
• Hoe wil je kerstmis vieren en 
wat heb je daarbij nodig (wat wil 
jij echt!)
• Hoe plan je (verplicht) familie-
bezoek
• Hoe geef je je grenzen aan 
m.b.t. de feestdagen
Na het volgen van de Organi-
zing Monday kerstworkshop heb 
je dit jaar geen kerststress! Voor 
meer informatie, aanmelden voor 
nieuwsbrief en workshop ga 
naar: www.organizingmonday.nl

Kerstdiner bij Welzijn Ouderen Heemstede
Heemstede - Dinsdag 21 de-
cember om 13.00 uur is het 
tijd voor het traditionele Kerst-
diner van Welzijn Ouderen 
Heemstede(WOH). De gastvrou-
wen van WOH verwelkomen ie-
dereen aan prachtig opgemaak-

te tafels en serveren met plezier 
het Kerstdiner uit. De koks heb-
ben dit jaar een heerlijk 5-gan-
gen menu bedacht voor 20,00 
euro per persoon inclusief 2 
drankjes. Het kerstdiner wordt 
afgesloten met koffie/thee en 

iets lekkers. Een dinerbon kunt 
u kopen bij Welzijn Ouderen 
Heemstede,  Lieven de Keylaan 
24, Heemstede op maandag t/m 
donderdag van 09.00-17.00 uur 
en op vrijdag van 09.00-13.00 
uur. Tel. WOH: 023-528 85 10.

Heemstede - Op donderdag 
9 en vrijdag 10 december vindt 
voor de 5e keer de actie Kersten-
gel van het Nationaal Ouderen-
fonds, in samenwerking met de 
ABN AMRO Foundation, plaats. 
Vrijwilligers van de bank gaan 
zo`n 20 eenzame ouderen uit 
Heemstede bezoeken. Zij nemen 
een kerstboompje mee, en tui-
gen de boom samen met de ou-
dere op, compleet met lampjes 
en versiering.
Voor ruim 200.000 ouderen in 
Nederland is een gezellige Kerst 
niet vanzelfsprekend. Zij hebben 
nauwelijks nog contact met an-
deren en brengen de Kerstperio-
de vaak alleen door. Om een ge-
deelte van deze groep een licht-
puntje te brengen in de donkere 
decembermaand, heeft het Nati-
onaal Ouderenfonds samen met 
ABN AMRO Foundation deze 
actie Kerstengel in het leven ge-
roepen: dit jaar worden in 16 ste-
den in Nederland circa 440 een-
zame ouderen bezocht. De ac-
tie vindt plaats in nauwe samen-
werking met SWO Heemstede.
Eén van de vrijwilligers die elk 
jaar aan de actie mee doet is 
Guus Scholte: “Het gaat natuur-
lijk niet alleen om de kerstboom, 
maar vooral om de tijd die ik met 
ze doorbreng. Ik probeer het al-
tijd zo gezellig mogelijk te ma-
ken. De ouderen leven enorm 

toe naar ons bezoek. Het zijn 
voor de vrijwilligers maar voor-
al voor de ouderen zeer waar-
devolle contactmomenten. Als ik 
daarna weer naar huis rij hoop ik 
altijd dat ik niet de laatste was 
die haar dit jaar bezoekt.” 

Het Nationaal Ouderenfonds
Het Ouderenfonds steunt oude-
ren in Nederland die het moei-
lijk hebben, met concrete dien-
sten en activiteiten. Voorbeelden 
hiervan zijn de Boodschappen-
PlusBus, de ComputerPlusBus 
en de Kerstdiners. Alle diensten 
en activiteiten zijn gericht op het 
stimuleren van sociale contac-
ten en zelfredzaamheid van ou-
deren om zo eenzaamheid te be-
strijden.

ABN-AMRO Foundation 
Onder het motto ‘Mensen voor 
Mensen’ stimuleert ABN AMRO 
Foundation medewerkers van de 
bank  in hun actieve betrokken-
heid bij maatschappelijke pro-
jecten. Medewerkers zetten zich 
vrijwillig in voor de verschillen-
de maatschappelijke program-
ma’s. Veel activiteiten zijn gericht 
op het versterken van kwetsba-
re groepen, vanuit de overtuiging 
dat hier zowel de mensen zelf, 
als de betrokken medewerkers 
van profiteren. Meer informatie: 
www.foundation.abnamro.nl

Woensdagmiddagclub gaat 
kerstkaarten maken

Heemstede - Stuur jij je vrien-
den ook graag een kerstkaartje? 
Bij de woensdagmiddagclub kun 
je deze zelf maken! De kinderen 
gaan op woensdag 15 decem-
ber bij de woensdagmiddagclub 
zelf kerstkaarten maken. Pa-
pier, glitters, verf, stiften, potlo-
den en gáán! De woensdagmid-
dagclub is (bijna) elke week van 
13.30-15.15 uur bij Casca in ac-

tiviteitencentrum de Molenwerf, 
Molenwerfslaan 11, Heemste-
de. Kinderen kunnen hier voor-
al veel knutselen, maar ook mee-
doen met een spel of lekker bui-
ten spelen. Kosten per keer zijn: 
3,50 euro, een kaart voor 10x 
kost 30,00 euro. 
Graag van tevoren telefonisch 
aanmelden: 023-548 38 28 – kies 
1. Meer info: www.casca.nl. 

Kinderen van Casca BSO doen 
mee aan kerstkaartenwedstrijd

Heemstede - Met de Kerstda-
gen in aantocht buigen bedrijven 
en organisaties hun hoofd over 
de te verzenden Kerstkaarten. 
Elk jaar weer voor de dag komen 
met een originele kaart is niet 
altijd even makkelijk. Bij Casca 
hebben ze daar een leuke oplos-
sing voor gevonden: de kinde-
ren die de Buiten Schoolse Op-
vanglocaties van Casca bezoe-
ken maken elk jaar onder bege-
leiding van de pedagogisch me-
dewerkers de prachtigste kerst-
tekeningen. Door een deskundi-
ge jury wordt hier dan één win-
nend exemplaar uit gekozen. 
Dat valt nog niet mee! Ieder jaar 
zijn er zoveel leuke inzendingen, 
maar er kan er maar één geko-
zen worden. 
De winnaar van de kerstkaar-
tenwedstrijd van 2010 is ge-
worden: Amélie de Jong, ze is 5 
jaar en bezoekt de locatie Cas-
ca BSO Nicolaas Beets. De vro-
lijke tekening van de nog heel 
jonge winnares viel vooral op bij 
de jury omdat ze het hele verhaal 

van Kerst hierin heeft samenge-
vat: de Kerstman, een sneeuw-
pop, natuurlijk een kerstboom 
die mooi is versierd, een open 
haard met cadeautjes, en een 
kerstengeltje temidden van val-
lende sneeuwvlokjes. 
De tekening van Amélie zal bij 
alle relaties van Casca door de 
brievenbus vallen. En uiteraard is 
er een klein prijsje aan verbon-
den.

Amélie die heel blij is met haar 
prijs en in haar hand de eerste 
kerstkaart met haar eigen teke-
ning erop. Foto: Casca PR.

Kerst Event 2010
Mobile Stage Binnenweg

Kerstworkshop Organizing Monday

Zondag 12 december
12:00 u Heemsteeds Jeugdorkest

 13:00 u Balletstudio Jolein
 14:30 u Groot H`lems Kinder Kerstkoor 
 15:00 u Musicalgroep Mamagaai
 15.30 u Groot H`lems Kinder Kerstkoor
 16:30 u Hageveld ``The Superstitious 7``! 

Aangeboden door:

WINKELIERSVERENIGING HEEMSTEDE

‘Kerstengelen’ voor 
Heemsteedse ouderen



Regio - Op zondagmiddag 12 
december verzorgen drie en-
sembles van Muziekcentrum 
Zuid-Kennemerland een sfeervol 
optreden in de Haarlemse Oos-
terkerk. Het optreden duurt van 
14 tot 16 uur en vindt plaats in 
de Oosterkerk, Zomerkade 165. 
Het Haarlems Clarinet Choir on-
der leiding van Ciska van ter Me-
ij brengt een repertoire in kerst-
sfeer ten gehore. Deze erva-
ren muzikanten bespelen de he-
le range van de klarinet familie. 
De jubilerende Kennemer Ac-
cordeon Groep geleid door Evert 
van Amsterdam speelt, al 25 jaar, 
muziek van over de hele we-
reld. In het Strijkers Ensemble 
van Frans Visser spelen jeugdi-
ge strijkers (violen, altviolen, cel-

li) driestemmige stukken in di-
verse stijlen. Kortom: een gevari-
eerd programma waarin elk en-
semble twee sets speelt, voor en 

na de pauze. Entree: 5 euro (vol-
wassenen), 2,50 euro (kinderen). 
Entreebewijs geeft recht op een 
consumptie tijdens de pauze.
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Regio Haarlem-Hoofddorp 
Nieuwe dienstregeling Connexxion

Hieronder staan de belangrijk-
ste wijzigingen voor Amstelland 
Meerlanden betreffende lijnen in 
de regio Haarlem en Hoofddorp.
 
175 Haarlem -
Amsterdam Zuidoost
Lijn 175 gaat op werkdagen 
overdag vier keer per uur rij-
den tussen Amstelveen en Am-
terdam Bijlmer Arena. De halte 
Hoofdenburg in Ouderkerk aan 
de Amstel vervalt op werkdagen 
(zie lijn 171). In de avond en het 
weekend rijdt lijn 175 minimaal 
twee ritten per uur. Lijn 175 rijdt 
niet meer door Badhoevedorp 
(zie lijn 177).
 
176 Haarlem - Amsterdam
In de ochtendspits gaat buslijn 
176 meer ritten rijden van Haar-
lem naar Amsterdam Zuid. In de 
ochtend na 9 uur rijdt lijn 176 
voortaan ook vier ritten per uur. 
In de middag gaat lijn 176 al van-
af 15 uur zes keer per uur rijden 
van Amsterdam naar Haarlem.
 
177 Haarlem - Schiphol Oost
Lijn 177 rijdt in de avond en het 
weekend tussen Haarlem en 
Schiphol Noord via Badhoeve-
dorp. Businesspark Lijnden 
wordt in de spitsuren voortaan 
in beide richtingen aangedaan.
 
277 Haarlem - Schiphol
Op Schiphol krijgt buslijn 277 en-
kele extra haltes. Er vervalt een 
rit in de ochtendspits en twee rit-
ten in de middagspits.
 
287 Schiphol Rijk -
Schiphol Centrum
Buslijn 287 gaat in de ochtend-
spits extra ritten rijden.
 
294 Hoofddorp Spaarnezieken-
huis - Hoofddorp Station
Buslijn 294 is de nieuwe snel-
dienst tussen Hoofddorp Flori-

ande en station Hoofddorp. In de 
ochtendspits rijdt de bus richting 
Hoofddorp Station en in de mid-
dagspits richting Floriande.
 
300 Haarlem - Amsterdam
Zuidoost
In Amstelveen krijgt buslijn 300 
een halte bij de sneltramhalte 
Ouderkerkerlaan en in Langer-
huize. De halte Oranjebaan ver-
valt.
 
401 Bennebroek - Hoofddorp
De laatste middagrit van buslijn 
401 vertrekt voortaan om 18.11 
uur vanaf station Hoofddorp.

Haarlem IJmond
Haarlem heeft een nieuw bus-
station bij het NS-station, dat in 
gebruik wordt genomen met de 
nieuwe dienstregeling. Hierdoor 
wijzigen van zeer veel lijnen de 
vertrektijden met 1 of enkele mi-
nuten.

2 Haarlem Spaarnwoude
Station - Haarlem Delftplein 
KG locatie Noord
De aansluiting van de bus op de 
trein naar en van Amsterdam bij 
het station Haarlem Spaarnwou-
de is op diverse dagen van de 
week aangepast.
 
3/673 Heemstede Station -
Haarlem Delftplein /
KG locatie Noord
In de spitsuren rijdt lijn 3 vier 
keer per uur in plaats van acht 
keer per uur tussen Haarlem 
Delftplein/Kennemer Gasthuis 
locatie Noord en Haarlem, Sta-
tion NS. De spitsritten worden 
voortaan gereden met lijnnum-
mer 673 tussen Velserbroek, 
Haarlem Noord en Haarlem Sta-
tion NS. Lijn 673 rijdt vier keer 
per uur en stopt op alle tussen-
gelegen haltes. Lijn 673 rijdt niet 
in de hoogzomer periode.

Regio - Connexxion rijdt vanaf zondag 12 december een nieu-
we dienstregeling. Dat houdt in dat er een aantal dingen gaat 
veranderen. In de meeste gevallen gaat het om andere ver-
trektijden en van een aantal lijnen wordt ook de route aan-
gepast.

8 Haarlem Station -
Haarlem Hogeschool InHolland
Lijn 8 rijdt in de middagspits een 
lus tussen Haarlem, Station NS, 
de Hogeschool, het NOVA Colle-
ge en Haarlem, Station NS. Deze 
route komt overeen met de route 
vóór juli 2010.
 
140 Haarlem NS -
Uithoorn Busstation
De vroege ritten via het terrein 
van de Bloemenveiling in Uit-
hoorn vervallen. In het voorjaar 
van 2011 zal de route in Uithoorn 
worden aangepast i.v.m. de nieu-
we busbaan.
 
175 Haarlem Station -
Amsterdam ZO Bijlmer ArenA
Lijn 175 gaat overdag op werk-
dagen vier keer per uur rijden 
tussen Amstelveen en Amster-
dam Bijlmer Arena. De halte 
Hoofdenburg in Ouderkerk aan 
de Amstel vervalt overdag op 
werkdagen. In de avond en het 
weekend rijdt lijn 175 minimaal 
twee ritten per uur. Lijn 175 rijdt 
niet meer door Badhoevedorp 
(zie lijn 177).

176 Haarlem Station -
Amsterdam, Station Zuid
In de ochtendspits gaan er meer 
ritten rijden van Haarlem naar 
Amsterdam Zuid. In de ochtend 
na 9.00 uur rijdt lijn 176 voortaan 
ook vier keer per uur. In de mid-
dag rijdt lijn 176 al vanaf 15. 00 
uur zes keer per uur.
 
177 Haarlem Station -
Schiphol Oost, Stationsplein
Lijn 177 rijdt in de avond en 
het weekend tussen Haarlem en 
Schiphol Noord via Badhoeve-
dorp.
Businesspark Lijnden wordt in 
de spitsuren voortaan in beide 
richtingen bediend.
 
277 Haarlem Station -
Schiphol Centrum, Plaza/NS
Op Schiphol krijgt de lijn enke-
le extra haltes. Eén rit in de och-
tendspits en twee in de mid-
dagspits vervallen.

Bariton André Morsch bij 
Muzenforum Bloemendaal
Regio - Op zondag 12 december 
treedt de jonge Duitse sterzan-
ger bariton André Morsch voor 
het voetlicht in het gemeente-
huis in Bloemendaal. Deze ba-
riton heeft inmiddels grote be-
kendheid gekregen als zanger 
van liederen en door opvallende 
rollen in de opera. Bij dit concert 
wordt hij begeleid door pianist 
Eildert Beeftink, die de laatste 
jaren internationaal naam heeft 
gemaakt als veelzijdig begelei-
der en kamermuziekspeler. Naar 
aanleiding van het Schumann-
jaar 2010 staat werk van deze 
beroemde componist centraal. 
Het programma wordt gecom-
pleteerd door liederen van com-
ponist Herman Reutter en biedt 
een zeldzame gelegenheid om 
dit minder bekende maar over-
rompelend mooie werk te beluis-
teren. Het concert gaat van start 
om 11.45 uur. 
De locatie bevindt zich aan de 
Bloemendaalseweg 158 Over-
veen. Kaarten kosten 18 euro / 
8 euro CJP en jeugd t/m 25 jaar. 
Voorverkoop losse kaarten bij 
Primera Postkantoor, Bloemen-
daalseweg 234, Overveen, tel 
023-5272742 en op de dag van 
de concerten aan de kassa in de 
zaal. 

Internet: www.muzenforum.nl

André Morsch kreeg zijn oplei-
ding in Feldkirch in Oostenrijk 
en daarna bij Margreet Honig in 
Amsterdam. In 2002 ging een in-
ternationale carrière met liede-
renrecitals van start. Ook om-
trent deze tijd debuteerde hij bij 
de Opera van Stuttgart en zong 
sindsdien tal van rollen bij ope-
ra’s in vele Europese landen 
waaronder ook Rusland en Ne-
derland (DNO).  Hij treedt re-
gelmatig op als solist bij symfo-
nieorkesten. Hij won een aan-
tal prijzen, waaronder de Franse 
Prix Bernac en het Internationa-
ler Wettbewerb für Liedkunst in 
Stuttgart.
 Eildert Beeftink studeerde o.a. 
bij Willem Brons in Utrecht en 
bij Rudolf Jansen in Amsterdam. 
Hij is tegenwoordig een van de 
meest bekroonde pianisten van 
Nederland. Als begeleider van 
André Morsch won hij al in 2005 
het bovengenoemde concours in 
Stuttgart. Hij is een graag gezie-

ne gast bij Muzenforum, met re-
cent nog een imposant optreden 
in het Amsterdam Ensemble.
 Het programma begint met Vijf 
liederen van Hermann Reutter 
op teksten van Theodor Storm, 
een werk uit 1943-44.  De Duit-
se componist leefde van 1900-
1985. Ondanks een dualistische 
verhouding met het nazi-regime 
kon hij in de oorlogsjaren toch 
blijven componeren en optre-
den. Uit dezelfde tijd of iets later 
dateren de Sieben Gesänge op 
tekst van Heinrich Ehrler waar-
uit één lied wordt gezongen en 
de Drei Gesänge naar gedichten 
van Friedrich  Hölderlin waarmee 
het concert wordt besloten. 
Ook zingt André Morsch liederen 
van Robert Schumann (1810-
1856). Eerst de vrij zelden uitge-
voerde Andersen-Lieder op 40, 
gecomponeerd in 1840 op tek-
sten van Hans Christian Ander-
sen in een vertaling van Adal-
bert von Chamisso. Later volgen 
de Drei Lieder op gedichten van 
Emanuel Geibel op 30 die even-
eens stammen uit het vruchtba-
re jaar 1840. Het is een bijzonde-
re gelegenheid deze weinig ge-
zongen liederen te kunnen be-
luisteren. 

Muzenforum
De Stichting Muzenforum orga-
niseert ieder jaar in de periode 
september t/m april acht zon-
dagochtendconcerten in de Bur-
gerzaal van het Bloemendaalse 
Gemeentehuis. Bekende musici 
en soms jong talent treden op in 
een afwisselend programma van 
klassieke muziek.

Sfeervol optreden ensembles Muziekcentrum

Aanhouding belediging
Bennebroek – Politieagenten hielden zondag 5 december om-
streeks 03.55 uur op de Louis Davidsstraat in Zandvoort een 17-ja-
rige Bennebroeker aan omdat hij agenten beledigde. Hij maakte 
deel uit een van een groepje jongelui dat door de agenten werd 
aangesproken op hun luidruchtige gedrag. De verdachte schold 
daarop de agenten uit waarna hij werd aangehouden. Hij verzette 
zich en werd overmeesterd en geboeid en vervolgens naar het po-
litiebureau overgebracht. Hij is voor nader onderzoek ingesloten.
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Heemstede ga toch borstelen!

Heemstede – 11.00 uur vrijdagochtend jl, een 
sneeuwschuiver met achterop een zoutstrooier 
was bezig op de Herenweg. De fietsstroken la-
gen nog vol sneeuw en rijbaan was sneeuwvrij. 
De fietser koos de rijbaan om niet onderuit te 
gaan. De schuiver schoof, beter gezegd: ‘aaide’ 
over de sneeuw. Kortom: een platgemaakte laag 
sneeuw bleef achter op het fietspad. Nauwelijks 
effect. Een mevrouw op de fiets: “Ze doen hier 
nooit wat. Moet je in Haarlem komen.”
Goed werk van Haarlem en Spaarnelanden de 
afgelopen week. Haarlem nam revanche op de 
vorige winter. Nagenoeg alle fietspaden waren 
binnen een aantal uren na de sneeuwval schoon. 
Het toverwoord: ‘borstelen’. Dé manier om fiets-
paden schoon te maken. 
Maar waarom gaat Heemstede toch niet bor-
stelen? Waar in Haarlem de fietser weer goed 
en veilig vooruitkwam was het in Heemste-
de nog steeds ploeteren door de sneeuwrom-
mel. Een korte rondgang één dag na de sneeuw-
val liet een ontluisterend beeld achter. Fiets-
stroken langs de Herenweg, de Heemsteedse 
Dreef lagen vol blubber. De fietspaden op o.a. de 
Kerklaan, Lanckhorstlaan, César Francklaan la-
gen nog vol met sneeuw. Ook de route over de 
Leidsevaartweg naar NS-station was onbegaan-
baar. 

Toch zou Heemstede meer aandacht voor de 
fiets hebben opgenomen in het gladheidbestrij-
dingsplan: “De belangrijkste fietspaden worden 
bij sneeuw geschoven en nat gestrooid. Indien 
nodig wordt er daarna geborsteld.”
De Fietsersbond pleit voor direct borstelen van-
wege het resultaat. Kijk maar naar Haarlem. 
Maar de gemeente Heemstede prefereert schui-
ven boven borstelen. Schuiven zou veel vlotter 
zijn.
Haarlem neemt de adviezen van de Fietsersbond 
wel ter harte. Eerst borstelen en daarna strooien. 
Alleen strooien is niet zinvol; het zout werkt na-
melijk niet onder fietsbanden. Ook ’s avonds laat 
en vroeg in de morgen zijn de paden in Haar-
lem geveegd om te voorkomen dat de sneeuw 
vast gereden wordt en er spekgladde ijsrichels 
ontstaan. Nieuwe borstelwagens zijn aange-
schaft, ook speciaal aangepaste om bijvoorbeeld 
het smalle fietspad langs de Leidsevaart te ve-
gen. Ook de meeste fietsstroken zijn geveegd en 
andere belangrijke fietsroutes die door gewone 
straten lopen. 
Hier en daar zijn kleine verbeteringen mogelijk 
van de veegroutes. Graag horen wij of uw fiets-
route goed en op tijd is schoongemaakt. Stuur 
uw reactie naar haarlem@fietsersbond.nl of 
plaats deze op www.fietsersbond.nl/meldpunt

Strooiauto met schuif voorop op de Herenweg. De sneeuw blijft liggen. Dan maar over de weg blijven 
fietsen. (foto’s: Jaap Moerman)

INGEZONDEN

Aanpak gladheid door gemeente
In Heemstede (zie www.heem-
stede.nl) worden gladheid en 
ook sneeuw in de openbare 
ruimte aangepakt volgens het 
gladheidbestrijdingsplan. In het 
plan staan o.a. de wegen, fiets- 
en voetpaden waar gladheid 
wordt bestreden.

De hoogste prioriteit ligt bij het 

hoofdwegennet. Dit valt samen 
met de busroutes van het open-
baar vervoer. Hieronder val-
len bijvoorbeeld de Heemsteed-
se Dreef, Herenweg en Leidse-
vaartweg. Daarna volgen de 
winkelstraten en wijkontsluitings- 
wegen. De fietspaden worden 
volgens een aparte route behan-
deld.

Soms kan het lijken of ergens 
niet is gestrooid. Het zout dat 
wordt gestrooid, moet name-
lijk worden ingereden om een 
zo optimaal mogelijk resultaat te 
behalen. In straten waar minder 
verkeer is en die wel gestrooid 
worden, kan het dus lijken alsof 
er niet gestrooid is. 
Overigens is het niet mogelijk al-

le straten, fiets- en voetpaden 
in Heemstede te strooien en/
of te vegen. De gladheidbestrij-
ding kost over het algemeen veel 
geld. Het plan is opgesteld om 
de inzet van personeel en mate-
riaal bij de gladheidbestrijding te 
regelen.

Handstrooigebieden
Ten slotte zijn er nog de zoge-
noemde handstrooigebieden. 
Dit zijn bijvoorbeeld (fiets)over-

steekplaatsen, fiets- en voetgan-
gersbruggen, entrees bij senio-
rencomplexen, bij parkeerauto-
maten en bushaltes. Het strooi-
en van deze specifieke objecten 
wordt uitgevoerd door medewer-
kers van de gemeente Heemste-
de. Deze werkzaamheden wor-
den alleen binnen de regulie-
re werktijd uitgevoerd. Voor het 
strooien op trottoirs is geen per-
sonele- en materiele capaciteit 
beschikbaar.

Leidsevaartweg.

Zandvoortselaan.

Lanckhorstlaan.

César Francklaan.Zaterdagavond – Kleine borstelmachine in actie op de Leidsevaart Haarlem.
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Spoekie het spookje in het poppentheater
Regio - Op zondag 12 decem-
ber vindt in Overveen de premiè-
re plaats van de nieuwe peuter/
kleuter voorstelling Spoekie het 
Spookje. Het is een grappige, in-
teractieve voorstelling met leuke, 
zelfgemaakte liedjes. De locatie 
van het poppentheater is Land-
goed Elswout te Overveen.
Een sprookje al voor de aller-
kleinsten vanaf tweeënhalf jaar. 
Aanvang 14.15 uur. 

Hoei hoei!!
Ik ben het spookje snel als een 
schicht zonder gewicht.

Ik zweeeeeeef door het ruim!!
Spoekie wordt opgehaald van de 
aarde door Mama Mia en Papa 
Grotensterk.
Papa gaat Spoekie leren spoken 
om iedereen aan het schrikken 

te maken. Spoekie dolt grapt en 
grolt.  
Nieuwsgierig zweeft hij terug 
naar de aarde. Daar ziet hij de 
vos, die brutaal wil stelen. 
Hij probeert de vos aan het 
schrikken te maken. De boerde-
rijdieren helpen hem. 
Pas op de boerin! Gelukkig ze 
schrikt zich ’n hoedje. 
Wat komt er uit dat ei? 
Dan moet Spoekie weer naar huis.
 
Graag opgeven: 06-229462 90 of 
www.poppentheaterdezilveren-
maan.nl

Bennebroek - Vrijdag 10 de-
cember vindt de laatste lezing 
van 2010 plaats, georganiseerd 
door de afdeling Groei en Bloei 
Bennebroek.Mevrouw Marianne 
Franken verzorgt een dia-pre-
sentatie over de Tuinen van Mien 
Ruys. Aan de orde komen de 
specifieke vormgeving, beplan-
ting, kleur, onderhoud.
Mien Ruys, de ‘Grande Dame’ 
van de tuinarchitectuur experi-
menteerde bijna een eeuw lang 
met planten, ruimte, vorm en 
moderne materialen in de tuin.
Hierdoor zijn inmiddels ruim 25 
verschillende proeftuinen ont-
staan. Mien Ruys en haar tui-
nen zijn vooral bekend gewor-
den door het weelderige gebruik 

van vaste planten in combina-
tie met een strakke vormgeving, 
waarbij de functie centraal staat. 
Haar werk wordt in deze eeuw 
voorgezet door Buro Mien Ruys 
in Amsterdam. De Tuinen in De-
demsvaart zijn enerzijds cultu-
reel erfgoed (de oudste tuinen 
hebben als eerste tuin in Ne-
derland de status van Rijksmo-
nument gekregen) en anderzijds 
wordt hier volop geëxperimen-
teerd met nieuwe materialen en 
planten. Kijk op www.mienruys.
nl. De avond wordt gehouden 
in ‘t Trefpunt van de Protestant-
se Kerk, Akonietenplein in Ben-
nebroek, aanvang 20.00 uur. De 
entree is gratis. Belangstellen-
den zijn van harte welkom.

Tuinen van Mien Ruys bij Groei & Bloei

Mooie nieuwe expositie in 
gemeentehuis Bennebroek
Bennebroek – Donderdag 2 de-
cember is een nieuwe expositie 
geopend in het voormalig ge-
meentehuis van Bennebroek aan 
de Bennebroekerlaan 5. 
Dit keer is er kunst te zien van 
Tineke Zwetsloot en Pieter Ul-
lersma. Het werk van Tineke is 
gevarieerd. Ze maakt organisch 
gevormde beeldjes met mensen 
als onderwerp;  singles, tweetal-
len of een groepje. Ook creëert 
zij handgevormde schalen en va-
zen. Na het bakken worden haar 
werken met glazuren bewerkt.
 
De kunst van Pieter Ullersma 
bestaat uit schilderijen met 
bloemen, dieren en landschap-
pen. Hij gebruikt acryl en olie-
verf, die in vele lagen worden op-
gebracht en dat geeft een mooi 

doorgewerkt beeld. Hij experi-
menteert graag en doet dat met 
passie en plezier.
De tentoonstelling duurt tot 5 
januari 2011, misschien zelfs met 
verlenging.
De openingstijden zijn van 
maandag tot en met vrijdag van 
8.30 tot en met 12.30 uur en op 
woensdagmiddag van 13.30 tot 
16.30 uur. 

Lilaluna presenteert ‘de verwende prinses’
Heemstede - Op zondag 12 de-
cember is er weer een leuke en 
spannende voorstelling in Lilalu-
na Verteltheater aan de Ir. Lely-
laan in Heemstede. De voorstel-
ling heet ‘de verwende prinses’.
Prinses Paula is een erg verwen-

de prinses. Ze krijgt altijd haar 
zin. Op een dag ontmoet ze prins 
Peter en ze wordt smoorverliefd 
op hem. Maar of Prins Peter ook 
verliefd wordt op prinses Paula?
De voorstelling begint om 14.30 
uur en is geschikt voor kinderen 

vanaf 4 jaar. Kaarten kosten 6,50 
euro per kind en 7,50 euro per 
volwassene (dit is inclusief drin-
ken en iets lekkers).
Graag van te voren kaarten re-
serveren op info@lilaluna.nl of 
bel naar 023-5475892.

Workshops experimenteel 
schilderen in de Kunstflat
Heemstede - Weet u geen or-
gineel cadeau te bedenken, geef 
dan een workshop experimen-
teel schilderen cadeau op het 
atelier De Kunstflat van beel-
dend kunstenaar An Luthart.
Door onverwachte materialen 
samen te voegen zult u tot ver-
rassende resultaten komen en 
met een orgineel schilderij naar 
huis gaan.
Ervaring is niet noodzakelijk. U 
kunt aan het werk met een groep 
bijvoorbeeld een vrijgezellenfeest 
of jubileum, maar ook individueel 
kunt u zich ook inschrijven.
Gezamenlijk een schilderij ma-
ken kan ook. U gaat volgens the-
ma of opdracht te werk en er zijn 
genoeg voorbeelden om u te in-
spireren.
De workshop duurt van 10.00 
tot 16.00 uur incl. thee of koffie 
en een goed verzorgde lunch. 
Na afloop kunt u een drankje en 

hapje bestellen a 7,50 euro p.p. 
De prijs is 65 euro p.p. (all in).
Het tijdstip voor de workshops is 
in overleg. Start bij min. 4 tot 8 
personen.

Nieuwe jaar
Verder kunt u weer terecht met 
een frisse start in 2011 voor cur-
sussen tekenen en schilderen en 
alle materialen uitproberen, voor 
beginners en gevorderden en 
ook mannen zijn weer van har-
te welkom. U krijgt goede pro-
fessionele begeleiding waardoor 
u graag naar de cursus gaat De 
cursus start in de week van 10 
januari 2011.
Er zijn plaatsen vrij op verschil-
lende dagdelen 15 lessen a 265 
euro incl materiaal.
Alle informatie: 023-5280655, 
Jan Wiegmanlaan14  te Heem-
stede. E-mail: an.luthart@quick-
net.nl, website: an.luthart.nl

Hervormde Gemeente Bennebroek
Bennebroek – PKN, Binnenweg 67 Bennebroek:

Zondag 12 december 10 uur ds. W.M. Schinkelshoek

Braille in kleur
Heemstede - In het kader van 
de internationale dag voor men-
sen met een handicap (Verenig-
de Naties) heeft wethouder Bot-
ter op vrijdag 3 december jl de 
expositie ‘Braille in kleur’ ge-
opend. Plaats van handeling was 
Casca, theater De Luifel aan de 
Herenweg 96 in Heemstede. De 
expositie zal tot vrijdag 13 janua-
ri aldaar te bezichtigen zijn. Voor 
openingstijden kijkt u op: www.
theaterdeluifel.nl 

‘Braille in kleur’
De expositie is in eerste instan-
tie bedoeld voor mensen zonder 
visuele beperking, met als doel 
bewustwording en vergroten van 
begrip voor mensen met een vi-
suele beperking. Een aparte in-
leiding in braille is onderdeel van 
de tentoonstelling. De expositie 
zal na Heemstede door verschil-
lende gemeenten in Kennemer-
land gaan reizen. Houdt u voor 
de verschillende locaties waar 
‘Braille in kleur’ te zien zal zijn, 

de website in de gaten van bu-
reau discriminatie: www.bdken-
nemerland.nl

Dienst in 
ziekenhuis

Regio - Zondag 12 decem-
ber om 10.00 uur vindt in 
de kerkzaal in het Spaar-
ne Ziekenhuis in Hoofddorp 
een kerkdienst plaats. Het is 
een dienst van Woord en Ta-
fel met een oecumenisch ka-
rakter. 
Voorganger zondag (3e ad-
vent) is pastor mevrouw A. 
Hoekman. De zang wordt 
ondersteund door het Exo-
dus-koor uit Hillegom. 
(avondmaalviering)

Protestantse gemeente Heemstede
Heemstede – Dienst zondag 12 december (3e adventszon-
dag): Oude Kerk: 10.00 u. ds. Pieter Terpstra, met kinderkring en 
crèche; Kennemerduin: 10.30 u. mevrouw Betsie Jansen; Pink-
sterkerk: geen dienst.
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Gratis kabaal
lEt OP! Van elk artikel móet een vraagprijs worden vermeld!

*(Doorhalen wat niet van toepassing is)
Te koop/Aangeboden/Gevraagd* 1e regel
 2e regel G
 3e regel R
 4e regel A
 5e regel T
 6e regel I
 7e regel S

Telefoon:

Gratis kabaaltjEs wOrdEn GEPlaatst
OndEr dE VOlGEndE VOOrwaardEn:
- Eén bon per week
- Géén onroerende goederen, woonruimte of auto's.
- Géén goederen en dergelijke met een waarde boven de € 500,- 
- Géén personeels- of zakenadvertenties.
- Géén werk gevraagd of aangeboden.
- brieven met te weinig porto worden niet in behandeling genomen.
- altijd prijs vermelden.

bEtaalkabaal:
- Valt het aangebodene niet onder de bovenstaande voorwaarden, 
 sluit dan E 10,- bij in de enveloppe.
wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade 
van welke aard dan ook, ontstaan door niet tijdig of onjuist plaatsen 
van kabaaltjes. kabaaltjes kunnen op grond van hun inhoud, zonder 
opgaaf van redenen, worden geweigerd.

Deze bon kunt u uitknippen en inleveren bij:
Primera de Pijp, raadhuisstraat 30, 2101 HH Heemstede

Of per post naar:
de Heemsteder, Visserstraat 10, 1431 Gj aalsmeer
o.v.v. kabalen

Ontspannen afslanken met 
ozonzuurstofbehandelingen

Heemstede - Nog snel even 
flink wat kilo’s en centimeters 
kwijt? Met LaRiva uit Heemste-
de slankt U af op de plaatsten 
waar U dit wilt! Totaal of plaat-
selijk. Vooraf centimeters gega-
randeerd en nu 9x  OzonZuur-
stofbehandelingen gratis!
Met LaRiva is fit en slank zijn 
een bereikbaar ideaal voor jong 
en oud. Met de methode van 
LaRiva is het mogelijk om op 
een geheel natuurlijke wijze af 
te slanken, totaal of plaatselijk.
LaRiva werkt met de Zwitserse 
Thermo Fysische Methode. Bij 
deze therapie gaat het om een 
combinatie van conditie, bewe-
ging en voeding. Deze methode 
wordt al ruim 30 jaar toegepast 
en is internationaal een groot 
succes Daarom kan er vooraf 
een schriftelijke centimeter ga-
rantie worden gegeven, omdat 
het werkt

De Methode bestaat uit een 
actief en een passief deel
Het actieve deel bestaat uit de 
doelgerichte bewegingsthe-
rapie gericht op totaal afslan-
ken of op specifieke probleem-
zones.  De bewegingsthera-
pie wordt liggend uitgevoerd in 
een warmtecabine. De warmte 
zorgt ervoor dat de spieren ont-
spannen en er met een relatief 
lichte inspanning toch effectief 
aan het figuur gewerkt wordt. 

Omdat liggend bewegen min-
der belastend is kunnen ook 
mensen met reumatische -, rug 
-en/of gewrichtsklachten vol-
gens deze methode bewegen 
en afslanken. 
In het passieve deel geniet het 
lichaam van de OzonZuurstof-
therapie. De Ozon stimuleert 
de bloedsomloop waardoor af-
valstoffen sneller worden afge-
voerd. De huidconditie verbe-
tert zichtbaar, cellulite wordt 
minder en de elasticiteit neemt 
toe.
LaRiva geeft ook persoonlijk 
voedingsadvies om op natuur-
lijke wijze af te slanken, maar 
ook om slank te blijven. Er 
wordt naar een combinatie ge-
zocht van gezond en lekker, af-
gestemd op uw leefgewoonten.
LaRiva nodigt u geheel gratis 
en vrijblijvend uit voor een per-
soonlijk gesprek. In dit gesprek  
worden u wensen besproken, 
uw mogelijkheden en de daar-
bij behorende prijzen. 
Voor meer informatie en het 
maken van een afspraak: LaRi-
va, Instituut voor natuurlijke fi-
guurcorrectie, Raadhuisstraat 
27 te Heemstede. Telefoon: 023 
547 44 19. 
(de actie 9 x ozonzuurstofbe-
handelingen gratis is alleen 
geldig bij het volgen van de ad-
vieskuur) Kijk ook op: www.la-
riva.nl

Groene Mug op stelten
Regio - Haarlemmers kunnen 
zondag 12 december op de fo-
to met de Groene Mug. ‘s Mid-
dags zoemt hij rond op de Gro-

te Markt tijdens de Haarlemse 
Kerstmarkt. De levensgrote mug 
op stelten prikkelt bezoekers op 
ludieke wijze tot nadenken over 

het besparen van energie. Ga 
met de Groene Mug op de foto 
en bekijk de foto’s een dag later 
op www.degroenemug.nl. 

De Kerstmarkt heeft een keur 
aan kramen die kerstartikelen 
verkopen. Naast de ruim 150 
verlichte en versierde kerstkra-
men zijn er onder meer een ca-
rillon met kerstlied¬jes, glüh-
wein, warme chocomel en kerst-
koren in de Gravenzaal van het 
stadhuis. Er is een Oudholland-
se oliebollenkraam met heerlij-
ke oliebollen en er is ambachte-
lijk nougat te koop. Ook zijn er 
leuke figuren uit het kerstcircus 
Renz en kunt u in een nostalgi-
sche arrenslee op de foto met de 
Kerstman.
De kerstmarkt begint om 10.00 
uur en duurt tot 18.00 uur. 
Meer informatie en de laatste 
updates vindt u op www.kerst-
markthaarlem.nl.

Kerstmis in de Kathedraal
Regio - De koren van de Ka-
thedrale Basiliek St. Bavo geven 
ook dit jaar weer het traditionele 
kerstconcert in de sfeervol ver-
lichte en verwarmde Kathedra-
le Basiliek aan de Leidsevaart in 
Haarlem.
Op zondag 19 december bren-
gen zij de Krönungsmesse van 
Mozart en enkele bekende en 
minder bekende Engelse kerst-
liederen als warme aanvulling 
in deze donkere adventstijd. De 
koren staan onder leiding van 
de dirigenten Fons Ziekman en 
Sanne Nieuwenhuijsen. De mu-
zikale begeleiding van het con-
cert is in handen van Het Prome-
nade Orkest met medewerking 
van 4 solisten. Het concert be-
gint om 15.00 uur (deur open om 
14.30 uur). Kaarten à 17,50 eu-

ro per stuk zijn verkrijgbaar via 
www.bavoconcert.nl of bij de in-
gang van de Kathedraal. 

De Krönungsmesse van Mozart 
is gecomponeerd voor vier so-
lozangers, koor en orkest. Op-
merkelijk is dat de solostemmen 
en het koor duidelijk van elkaar 
gescheiden worden. Verder zijn 
enkele bekende en onbekende 
Christmas Carols te horen. 

Voorafgaand aan het concert 
worden alle concertgangers bij 
de ingang van de Kathedraal 
muzikaal welkom geheten door 
de Ameezing Muggen en de 
jongste leerlingen van de Koor-
school. Zij zingen onder begelei-
ding van de piano enkele beken-
de kerstliederen.



pagina 22 de Heemsteder - 8 december 2010

Zandvoortse rommelmarkt 
voor goed doel

Regio - Op zondag 12 decem-
ber wordt de eerste Zandvoortse 
Rommelmarkt van deze winter 
gehouden in Gebouw de Krocht  
naast de Katholieke Kerk aan de 
Grote Krocht 41. Op deze markt 
worden tweedehands (kerst)
spulletjes aangeboden, alsook 
antiek, curiosa, sieraden, verza-
melingen,  boeken etc. 
Ook zijn er weer enkele tafels in-

gedeeld voor een goed doel. De 
opbrengst hiervan is bestemd 
voor de stichting Kandy Schools 
Sri Lanka uit Heemstede. (www.
kandyschools.nl)
De markt is geopend van 10.00 – 
16.00 uur en de toegang is gratis. 
De bar van Gebouw de Krocht 
zal de gehele dag zijn geopend 
en er worden koffie, drankjes en 
broodjes geserveerd.

Rabobank Haarlem sponsort 
schoolboeken in Tanzania
Regio - Stichting Vrienden 
van Tanzania (SVVT) heeft de-
ze week een aanzienlijke dona-
tie ontvangen van Share4More - 
het personeelsfonds van Rabo-
bank Nederland- voor de finan-
ciering van een volledig school-
boekenpakket voor haar nieuwe 
basisschool in Ngorika, aan de 
voet van de Kilimanjaro. Ngori-
ka is het tweede project dat de 
Stichting in Tanzania heeft opge-
start en maakt onderdeel uit van 
de lange termijn strategie die de 
Stichting voor ogen heeft.
Om de Tanzanianen een kans te 
geven op een economisch ge-
zonde en zelfstandige toekomst, 
meent de Stichting dat gedegen 
(Engelstalig) doorlopende leer-
lijn een absolute voorwaarde is. 
De Stichting richt zich hierbij op 
kansarme kinderen: weesjes en 
kinderen waarvoor nauwelijks 
kan worden voorzien in de pri-
maire levensbehoeften. Voor on-
derwijs is dus vrijwel geen geld 
en deze kinderen zijn gedoemd 
in dezelfde armzalige omstan-

digheden als hun ouder(s) op 
te groeien. Met de inspannin-
gen van SVVT, door een team 
van lokale mensen uitgevoerd 
en aangestuurd vanuit Neder-
land, wordt aan het lot van de-
ze kinderen een gunstige wen-
ding gegeven. Vanaf de peuter-
leeftijd van 3 jaar tot en met ± 18 
jaar wordt in de scholing van de-
ze kinderen geïnvesteerd en, in-
dien nodig, onderdak geboden 
in een van de eigen kinderenhui-
zen (Kikatiti en Ngorika). In deze 
fase biedt SVVT de kinderen op 
de eigen kleuterschool en vanaf 
1 januari 2011 dus ook op de ei-
gen basisschool, waarvoor Ra-
bobank de schoolboeken heeft 
aangeboden, onderwijs.
“Juist door het onderwijs in eigen 
beheer te houden, kan de kwa-
liteit gewaarborgd worden. Iets 
waarvan de Stichting door erva-
ringen uit het verleden overtuigd 
is geraakt. Met de introductie via 
Rabobank Haarlem en Omstre-
ken is de realisatie van de stra-
tegie weer een stap verder geko-

men. Zodra de basisschool naar 
wens functioneert, hopen wij op-
nieuw sponsoren te vinden die 
in de volgende fase willen inves-
teren: een middelbare- en am-
bachtsschool. Na het goed heb-
ben doorlopen van het volledi-
ge Engelstalige scholingstraject 
zoeken wij voor wie de motiva-
tie en de capaciteiten heeft, een 
sponsor die de kosten van een 
universitaire studie wil dragen; 
de meeste andere kinderen hel-
pen we bij het zoeken van een 
eerste baan of het opzetten van 
een eigen bedrijfje. Pas dan zit 
ons werk er op!”
“Gegeven de omvang van het 
schoolboekenpakket (bestemd 
voor 280 kinderen verdeeld over 
zeven klassenniveaus) hebben 
wij op een volledige kostendek-
king door Share4More niet dur-
ven hopen. Zéér groot was on-
ze vreugde dus toen het goede 
nieuws ons bereikte”, aldus een 
SVVT bestuurder. “In de zomer 
hebben we voor het eerst met 
Rabobank Haarlem en Omstre-
ken gesproken over een even-
tuele sponsoring. Zonder hun 
steun zouden deze 280 kinderen 
bijna niets hebben om uit te kun-
nen leren.”

Fakkeltocht Amnesty
Regio - Op vrijdag 10 december 
bestaat de Universele Verklaring 
voor de Rechten van de Mens 
62 jaar. Om deze bijzondere dag 
te vieren, organiseert Amnes-
ty International de jaarlijkse fak-
keltocht. Deze voert in Haarlem 
door het oude centrum. Daar-
naast heeft de Amnestygroep 

onder het motto ´steek een kaars 
aan in december´ kaarsen aan 
de horecagelegenheden aan de 
fakkeltochtroute verkocht. Deze 
bedrijven zijn herkenbaar aan de 
gele Amnestyposter op hun win-
keldeur of –ruit. De groep voor 
de tocht verzamelt tussen 16.45 
uur en 17.00 uur bij het Lennaert 

Café Globaal op 15 december

Honger de wereld uit?
Regio - Met de feestdagen in 
aantocht staat Café Globaal op 
woensdag 15 december stil bij 
de honger in de wereld. Het we-
reldvoedselvraagstuk is ernstiger 
dan ooit tevoren. Voor het eerst 
in de geschiedenis van de mens-
heid lijden meer dan een miljard 
mensen honger.  Hoe machtig 
of onmachtig is de consument? 
Geïnteresseerd publiek wordt 
uitgenodigd mee te discussiëren 

en is welkom van 17.00 tot 20.00 
bij Café Globaal, Lange Heren-
vest 122 Haarlem. Toegang gra-
tis. Onderwerpen die aan bod 
komen zijn onder meer het die-
renleed van de Oostvaarders-
plassen. Ook is Hans Eenhoorn 
te gast, ex-topman Unilever en 
lid van VN Taskforce on Hunger. 
De avond wordt muzikaal om-
lijst en er wordt poëzie voorge-
dragen.

Wisenten laten zich fotograferen
Regio – Klaas de Vries uit Heemstede maakte 
deze mooie foto op het Kraansvlak in de Kenne-
mer Duinen. Daar is een kudde Wisenten (Euro-
pese Bisons) uitgezet. Hij vertelt: “Het is moeilijk 
om deze (wilde) dieren te bekijken, maar soms 
komen ze in de buurt van de afrasteringen en 
als je dan rustig blijft staan kun je er foto’s van 
maken want ze zijn nogal schuw van mensen. 

Vorige week zondag stonden ze bij een afraste-
ring in de duinen. Leuk was het om te zien dat 
de kalfjes steeds werden afgeschermd door de 
oudere dieren. Koud zullen ze het in deze barre 
temperaturen niet hebben met hun dikke vacht.” 

Tot slot laat Klaas weten dat de dieren op inter-
net zijn te volgen op: www wisenten.nl

Regio – Twaalf dagen  lang 
kerstbeleving, dat is het evene-
ment Mirakels bij de ruïne van 
Brederode in Santpoort. Aan-
staande vrijdag 9 december om 
16.00 uur opent het feestelij-
ke event en gaan de hekken en 
de kassa open. De spectaculai-
re opening vindt plaats om 17.00 
uur. Tot en met 20 december 
biedt Mirakels veel plezier, ver-
tier, shoppen en zelfs wellness 
en dat alles uiteraard in kerst-
sfeer!  De ruïne van Brederode 
is een perfecte locatie voor het 
sprookjesachtige, romantische 
décor dat past bij de diverse ac-
tiviteiten die gedurende tien da-
gen worden gehouden. Voor het 
hele gezin is er iets te beleven. 
Entreekosten zijn: 7,50 euro voor 
volwassenen en 2,50 euro voor 

kinderen tot 12 jaar. Dat is in-
clusief toegang tot de Ruïne van 
Brederode. Parkeren: 2,50 euro.
Een deel van de kassaopbrengst 
zal ten goede komen aan de Ne-
derlandse Kastelenstichting.
Kaartverkoop alleen bij de kassa 
(geen voorverkoop).

Dit kerstevenement vindt dit jaar 
voor het eerst plaats, ín en rond-
om de Ruïne van Brederode in 
Santpoort, Noord-Holland. 12 
Dagen lang is er van alles te be-
leven. Kijk op de website: www.
mirakels.eu

Vrijdag opent Mirakels!

Zangeres Krystl.

Muzikaal duo Matt Jaxxon en 
Donna Lynton.

Nijgh-monument op de Oude 
Groenmarkt. Om 17.00 uur zet 
het gezelschap zich met de fak-
kels in beweging voor een wan-
deltocht door het oude stads-
centrum van Haarlem. De mu-
zikale omlijsting wordt verzorgd 
door Martin Mees die met zijn 
trommel voorop loopt. De tocht 
duurt van 17.00 uur tot 17.30 uur 
en eindigt bij de Lutherse kerk 
aan de Witte Herenstraat 22. 

Casca Creatief (55+)
Heemstede - Creativiteit en 
een gezellige sfeer gaan hand in 
hand bij de creatieve club: Cas-
ca Creatief (55+). Vorig seizoen 
zijn deelnemers bezig geweest 
met o.a. boetseren, schilderen en 
mozaïeken. Ook nu gaat u wer-
ken met verschillende materia-
len en technieken. Houdt u ook 

van creatief bezig zijn en doet u 
dit graag samen met anderen, 
dan is dit uw club. Casca Cre-
atief (55+) start weer op maan-
dag 17 januari bij Casca in ac-
tiviteitencentrum de Molenwerf, 
Molenwerfslaan 11, Heemste-
de. Deze club is heel populair. 
Er zijn nu weer een paar plaats-
jes vrij, dus meldt u snel aan! 
Tel.: 023-548 38 28-1.
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Ook VEW-bikkels 
hebben hun grenzen
Heemstede - Vorige week trot-
seerden enkele voetballers van 
VEW nog het koude weer. Het 
afgelopen weekend was er ech-
ter geen beginnen aan. De vel-
den van VEW waren veranderd 
in een Siberische sneeuwvlakte. 
Van voetballen kon geen sprake 
zijn, ook niet voor echte bikkels. 

Toch voetballen 
Gelukkig had de technisch co-
ordinator van VEW; Rob Nees-
kens daar wat op gevonden. De 
aula van de vroegere Adriaan 
Pauw school kon worden ge-
bruikt en dat lieten de voetbal-
lers van VEW zich geen twee-
de keer zeggen. Voor een aan-
tal was de zaal moeilijk te berei-
ken; de sneeuw kwam zaterdag 
met bakken naar beneden. Toch 
werd de zaal de hele dag volop 
gebruikt, ondanks het drukke 
Sinterklaas weekend.

Sinterklaas
Sinterklaas had afgelopen vrij-
dag ook even tijd om bij de jong-
ste jeugd van VEW op bezoek 
te komen. Een kleine groepje 
jeugdleden werd door de Sint en 
pieten in de watten gelegd. De 
sportpiet had in de grote zak van 
Sinterklaas voetballen meege-
kregen, en met een lekker cho-
colade letter en een hand vol pe-
pernoten was de vrijdag namid-
dag  voor de kids, te zien aan de 
glimlachen op de gezichten, ge-
slaagd!

Wijnproeven
Diezelfde avond was er voor een 
geheel ander publiek in het ne-
gende jaar in successie een 
wijnproefavond in de kanti-
ne van VEW.  Ondanks het bar-

re weer waren ruim 50 mensen 
aanwezig om achtereenvolgens 
een bubbeltjes wijn, twee wit-
te wijnen en vijf rode wijnen te 
proeven. Wederom was Onno 
Stoltenborg de grote organisator 
van deze avond. Samen met Dhr 
de Boer, de wijnexpert ,werd met 
behulp van enkele B-junioren ie-
dereen voorzien van informatie 
en hun natje en droogje. 

Selectie
De selectie kon de volgende 
dag de zware benen weg trai-
nen. Omdat de hoofdtrainer Fred 
van der Veldt nog goede contac-
ten heeft in Bennebroek, kon de 
selectie zich in de sporthal van 
BSM in het zweet werken. De 
komende weken zal blijken of  
deze arbeid zich weer zal verta-
len in winstpunten. Dit althans 
als het winterse weer wegtrekt. 
Anders kan dit het wel eens een 
lange winterstop gaan worden.

Vooruitblik
Voetbal of niet, komende weken 
zijn er in ieder geval nog volop 
nevenactiviteiten voor jeugd als 
senioren bij VEW. As vrijdag 10 
december zullen er in de kanti-
ne kerststukjes worden gemaakt 
onder leiding van Martin Schoo-
ne, baas van Harry’s tuincentrum 
uit Heemstede. Het zal druk zijn 
in de kantine want ook de trai-
ners en leiders van de jeugd 
hebben deze avond een verga-
dering. Het klaverjassen wordt 
gehouden op zaterdag de 18de 
december om 14.30 uur.  Dan is 
het weer de beurt aan de jeugd. 
In de kerstvakantie op 27 de-
cember staat het Oliebollen-
toernooi voor de jeugd van VEW 
weer gepland.

Sportservice Noord-Holland, Judoclinic op het Haemstede Barger.

Hersteld
van debacle
A lijn: Door een tegenvallende 
prestatie van Theresia v.d.Horst 
en Matthieu Lommerse (41,67%) 
is de voorsprong van Tine Post-
huma en Irma v.Roosmalen 14 
% geworden. Zelf kwamen zij 
tot 56,25% en hebben nu 14% 
voorsprong op Pim Houtzager 
en Jan Zwaneveld die met een 
score van 59,17% de winnaars 
van de avond werden. Liesbeth 
Warmerdam en Ans Pieters her-
stelden zich van het debacle van vorige week (37,85%) door met 
56,67% de tweede plaats te pakken. De degradatiezone is direct 
weer verlaten. Ook Hilda en Henk Uittenbroek deden het na een 
weekje rust weer naar behoren en met 50,42% staan net boven de 
fatale streep. Jet en Kees Gilijamse moeten bijna 63% halen en 18% 
meer dan Hilda en Henk om de degradatie te ontlopen. Onbegon-
nen werk. Marijke v.Lamoen en Ronald v.d.Holst moeten 64% ha-
len om het vege lijf te redden en voor Ali Boeder en Roos v.d.Elst is 
het doek al gevallen. De strijd om de slemtrofee is ook spannend. 
Hannie Koek en Yvon Tromp staan met 14 punten op één en Helmie 
v.d.Berg en Joke v.d.Lans met 13 punten op twee.
B lijn: Ria Lengers en Wieck v.Baars lieten wat steekjes vallen en 
kwamen niet verder dan 49,17% en de eerste plaats was voor Mar-
tien en André Mesman. Zij behaalden 61,67% en gaan zeker weer 
naar de A lijn. Door de afwezigheid van Lucie Doeswijk en Siem 
v.Haaster konden Riek en Gerard Hageman de derde plaats pakken 
met een score van 52,92%. Miep v.d.Raad en haar partner kwamen 
tot 57,50% en hebben, met nog een drive te gaan zeer goede kan-
sen op een promotieplaats. De achterstand met het echtpaar Ha-
geman bedraagt maar 3%. Ina Langeveld en Ria Brandwijk waren 
diep ongelukkig na afloop van de 24 spellen. Met maar 40,42% zak-
ten zij enorm op de ranglijst en staan nu zelfs op degraderen, ter-
wijl zij na twee drives op de eerste plaats stonden. Het kan verke-
ren. Marrie Mesman vergooiden haar kansen op promotie omdat zij 
op het laatste moment met een invalster moest spelen. Haar partner 
Fia de Kluijver moest verstek laten gaan en met Gonny Jongbloed 
ging het niet goed. (39,17%). De reglementaire score van 45% ver-
zacht het  iets. Riek en Nico Timmers kwamen met 52,08% op een 
gemiddelde van 48,56% en dat zou voldoende zijn om zich te hand-
haven in de B lijn.
C lijn: Vanwege de mogelijke gladheid moest Diny Heideman ver-
stek laten gaan en Truus Rekké werd gekoppeld aan Madelon Me-
ijer. Een gouden greep. Met een score van 60,42% werd het paar 
tweede. Een dergelijk hoge score heeft Truus, die zondag 92 jaar 
wordt, nog nooit gehad. Tinus Spreeuw en Gerard v.d.Berk blijven 
op een staan en worden op een respectabele afstand (18%) ge-
volgd door Kees Doorn en Niek Ferwerda. Els Zonneveld speelde 
met Klaas Westra en dat werd geen succes. De reglementaire sco-
re van 45% was de reden van een duikeling in het klassement. Van 
twee naar vijf. Ondanks hun afwezigheid stegen Corrie Warmer-
dam en Bert Spreeuw naar de derde plaats. Irma Klinkhamer en 
Jan v.Dam werden met 61,46% eerste en stegen een paar plaats-
jes, maar een topplaats zit er niet meer in, daar is de achterstand te 
groot voor. Toos v.d.Tweel en Albert v.d.Moolen kunnen niet meer 
promoveren, omdat zij niet voldoen aan de reglementen. (drie keer 
met een invaller gespeeld). Zodoende blijven er nog kansen voor Els 
en Fia. Ondanks de reglementaire 55% voor Truus en Diny blijft de 
laatste plaats in hun bezit.
Piet van den Raad

INGEZONDEN Trimmend het 
jaar 2011 in

Heemstede - De (mannen)-
Trimclub E.M.W.G. in Heemste-
de, bestaande uit meer dan 30 
leden, viert dit jaar het 40-jarig 
bestaan. Dat feit is onder ande-
re gevierd met de publicatie van 
een jubileumboek dat inmiddels 
is uitgereikt aan alle leden. Er 
zijn  eventueel nog slechts enke-
le exemplaren beschikbaar voor 
oud-leden. Wie belangstelling 
heeft kan contact opnemen met 
telefoonnummer (023) 5581819. 
De club traint elke zaterdag-
morgen gedurende een uur on-
der deskundige leiding en komt 
daartoe bijeen om 8.00 uur op 
het parkeerterrein  bij het res-
taurant in Groenendaal. 
Traditiegetrouw opent de club 
het nieuwe jaar met een strand-
loop op zaterdag 8 januari 2011, 
eveneens om 8.00 uur.  Plaats 
van samenkomst: boulevard 
Bloemendaal aan de kop van de 
Zeeweg. De trim wordt afgeslo-
ten met warme koffie in het res-
taurant. 
Wie het trimmen eens wil erva-
ren in een gezellige kring is bij 
de strandloop  van harte wel-
kom. Nadere informatie ook via 
het vermelde telefoonnummer. 
Wellicht leidt de eerste kennis-
making tot meerdere gezonde 
activiteit, dat heeft het 40-jarig 
bestaan wel bewezen.    

Judo op school
Heemstede - De gemeen-
te Heemstede en Sportser-
vice Heemstede-Zandvoort wil-
len ook dit schooljaar jongeren 
meer aan het sporten en bewe-
gen krijgen en houden. Dit doen 
zij onder andere via het project 
Judo Op School.
Op het Haemstede Barger zijn 
vrijdag 3 december de eerste 
lessen begonnen. Een judodo-
cent van Kenamju Haarlem zal 2 
weken lang vrijwel dagelijks ju-
dolessen verzorgen. Elke klas 
komt in ieder geval één keer aan 
de beurt. In januari zal het pro-
ject ook van start gaan op het 
Hageveld College. Beide scho-
len zijn goed ingericht op de ju-
dosport, zij beschikken namelijk 
al over eigen matten en pakken.

Judo Op School project
Judo Op School is een succes-
vol schoolsportconcept, ontwik-
keld door de Judo Bond Neder-
land (JBN). De deelnemers ma-
ken op school op een speel-
se manier kennis met alle facet-
ten van de judosport.  Judo is als 
middel goed inzetbaar vanwe-
ge de vormende waarde van de 
sport. Op de mat leren kinderen 
samenwerken en de regels, nor-
men en waarden van de judos-
port. Respect staat centraal; een 
waarde die in de maatschappij 
van vandaag ook een belangrij-
ke rol speelt. Onderzoek onder-
schrijft het positieve effect van 
de inzet van judo als middel in 
de ontwikkeling van een kind.

Sinterklaas kon bij VEW natuurlijk niet verstek laten gaan.

Airhockey en poolen bij Blue Moon
Heemstede - Tienercafé Blue 
Moon is een leuke plek om na 
school naar toe te gaan voor tie-
ners van 10 tot 14 jaar. Er is altijd 
iets te doen: een potje airhockey, 
poolen, een dvd-tje kijken of ge-
woon een beetje hangen en klet-
sen. Blue Moon is supergezel-
lig en soms worden er ook leu-
ke dingen georganiseerd: sport, 
spel, taarten bakken of een film 
maken. En het kost helemaal 

niets! Tienercafé Blue Moon is 
elke dinsdag- en donderdagmid-
dag van 14.30 tot 17.30 uur open.
Op donderdag 16 december is er 
een gezellige Kerstborrel als af-
sluiting voor de Kerstvakantie. 
Ook dit kost niets en wordt su-
perleuk. Je komt toch ook? Je 
hoeft je niet op te geven. Tiener-
café Blue Moon is in de jonge-
renruimte Plexat bij Casca in de 
Luifel, Herenweg 96, Heemstede. 



dingk Thijm speelt in Thea-
ter de Luifel te Heemstede 
per avond twee voorstellin-
gen. Voor de pauze ‘Kort-
sluiting’ van Peter Shaffer 
en na de pauze de eenakter 
‘Post’ van Frank Roumen.
Kaarten à 12,50 euro zijn te 
bestellen via een e-mail naar 
thijmgroep@gmail.com met 
vermelding van gewenste da-
tum en aantal kaarten of tele-
fonisch via 06-43544556.

Divers
Donderdag 9 december
• Een Kerstvertelling in Pro-
za: Scrooge van Dickens. 
De voordracht vindt plaats om 
20 uur in de Pinksterkerk aan 
de Camplaan in Heemstede. 
De toegang kost vijf euro. 

Vrijdag 10 december
• Diapresentatie en lezing 
‘Tuinen van Mien Ruys’ in ‘t 
Trefpunt van de Protestantse 
Kerk,Akonietenplein in Ben-
nebroek, aanvang 20.00 uur. 
Entree gratis. www.mienruys.nl.

Zondag 12 december
• Literaire matinee om 15 
uur georganiseerd door Po-
dium Oude Slot. Boekhan-
del Blokker uit Heemste-
de is deze middag aanwe-
zig voor de verkoop van de 
boeken van Kees van Koot-
en. Locatie: De Oude Kerk 
Wilhelminaplein, Heemstede. 
Toegang: 12,50 euro / 10,- eu-
ro. Reserveren www.podium-
oudeslot.nl of 06-13133626.  

• Kerstmarkt met muziek, 
kinderactiviteiten en snow 
board simulator Raadhuis-
straat/Binnenweg. Tussen 
11.00 en 17.00 uur. Kijk op: 
www.wch.nl voor meer infor-
matie.

Regio
Exposities

December, januari en
februari
• Fototentoonstelling ‘de 
Upside van Down’ in Spaar-
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Heemstede/
Bennebroek

Exposities
T/m woensdag 
22 december
• Expositie van Marie-Thé-
rèse van der Riet bij Peter 
Grajer Makelaar, Raadhuis-
straat 67, Heemstede.
Openingstijden: maandag tot 
en met vrijdag van 8.30 uur 
tot 17.30 uur en zaterdag van 
10.00 tot 16.00 uur.

T/m vrijdag 31 december
• Visuele poëzie van Bart 
Jonker in Bibliotheek Heem-
stede, Julianalaan 1.
Gratis toegankelijk tijdens 
openingstijden van de biblio-
theek. De expositie ´Overwe-
gen, overbruggen, overzien´ 
toont de veelzijdigheid van 
Bart Jonker als kunstenaar: 
als schrijver, dichter en foto-
graaf. Kijk voor meer informa-
tie op www.sbhaarlem.nl.

Tot zaterdag 1 januari
• Jazz zwart wit in beeld 
door Tom Schoemaker bij 
Galerie Bennebroek. Naast 
de oude meesters van mees-
tervervalser Leo Horten-
sius.... de Jazz meesters 
in zwart wit foto’s geëxpo-
seerd. Bennebroekerlaan 87 
2121 GS Bennebroek.

Tot woensdag 5 januari 
• In het voormalig gemeen-
tehuis van Bennebroek aan 
de Bennebroekerlaan 5 
is kunst te zien van Tine-
ke Zwetsloot en Pieter Ul-
lersma. Tineke maakt orga-
nisch gevormde beeldjes met 
mensen als onderwerp; De 
kunst van Pieter Ullersma be-
staat uit schilderijen met bloe-
men, dieren en landschappen. 
Maandag tot en met vrijdag 
van 8.30 tot en met 12.30 uur 
en op woensdagmiddag van 
13.30 tot 16.30 uur. 

T/m vrijdag 13 januari
• Expositie ‘Braille in kleur’ 
in Casca, theater De Luifel aan 
de Herenweg 96 in Heemste-
de. Voor openingstijden: www.
theaterdeluifel.nl 

Muziek
Zaterdag 11 december 
• Kort kerstconcert  o.l.v. 
Piet Hulsbos in Oude kerk 
Wilhelminaplein Heemste-
de. Programma: Christmas 
Carols. Uitvoerenden: deel-
nemers scratch-koor. Aan-
vang: 16.30 uur. Toegang: gra-
tis, collecte bij de uitgang.

Agenda
Cultuur

Zondag 12 december
• Tijdens de kerstmarkt het 
Heemsteeds Jeugdorkest 
mmv de jeugd van Har-
monie St. Michaël. 12.00-
13.00u, Binnenweg (bij de 
ING-bank).

Dinsdag 14 december 
• Koor Haarlemmer Olie 
verzorgt Kerstsamenzang 
in de Pinksterkerk, Camplaan 
18 te Heemstede.
De samenzang begint om 
11.00 uur en duurt tot 12.00 
uur. Na afloop chocolademelk.
Toegang vrijwillige bijdrage.

• Culturele Kring Benne-
broek presenteert Studio 
Cantilena. Aanvang 20.00 uur 
in ‘t Trefpunt, Akonietenlaan 1 
te Bennebroek. De zaal is van-
af 19.30 uur open.5,- Euro toe-
gang voor niet-leden.

Vrijdag 17 december
• Pieter Wispelweij (cel-
lo) en Paolo Giacometti 
(piano). Aanvang 20.15 uur 
Locatie:De Oude Kerk Wilhel-
minaplein, Toegang: 18,- euro/ 
vriendenprijs 15,50 euro. Re-
serveren: www.podiumoude-
slot.nl. of 06-13133626 

Zondag 19 december
• Kerstsamenzang met
koren in de H . Bavo aan de 
Herenweg te Heemstede van-
af 15.00 uur. Toegang vrij; col-
lecte voor Stichting Warchild.

Vrijdag 24 december
• Teisterband op Kerstnacht 
v.a. 23.50u kerstsamen-
zang in Heemstede. Voor 
de deur van Chocolaterie Van 
Dam in de Raadhuisstraat. 

Theater
Zondag 12 december
• Lilaluna verteltheater, in 
voormalig Nova-college, Ir 
Lelylaan presenteert ‘de ver-
wende prinses’, aanvang: 
14.30 uur. Kaarten kosten 6,50 
euro per kind en 7,50 euro per 
volwassene (inclusief drinken 
en iets lekkers).
Reserveren op info@lilaluna.nl 
of bel naar 023-5475892.

Vrijdag 17 december 
• Cabaretvoorstelling 
Schwalbe in Theater de Lui-
fel,  Herenweg 96 in Heemste-
de. Aanvang: 20.15 uur. En-
tree: 17,00  euro CJP/65+  16,00 
euro. Telefonisch reserveren 
via theaterlijn: (023) 548 38 38.

Zaterdag 18 en zondag
19 december
• Toneelvereniging Alber-

ne Ziekenhuis Hoofddorp. Fo-
to’s van Eva Snoijink.

T/m zondag 12 december
• Beeldend kunstenaar 
Maria van Raalten expo-
seert in Galerie de Waag 
aan het Spaarne te Haarlem. 
Haar soms wat naïef aandoen-
de stijl bleek in de negentiger 
jaren zeer succesvol in Tsje-
chië gelet op het veelvuldig 
exposeren in musea en gale-
ries in dit land. De openings-
tijden zijn donderdag t/m zon-
dag vanaf 13.00 uur tot 17.00 
uur. Zie ook www.kzod.nl  en 
www.raalten.com 

T/m dinsdag 14 december
• Tentoonstelling Aange-
klede literatuur. Haarlem-
se literatuur, poëzie, illustra-
ties en mode vullen elkaar 
aan. Bibliotheek Centrum, 
Gasthuisstraat 32 te Haarlem. 
Info: www.sbhaarlem.nl of 
www.nieuwegrachtproduc-
ties.nl. De toegang is gratis.

T/m woensdag
15 december
• In Zorgcentrum Schalk-
weide, Floris v Adrichem-
laan 15 zijn twee exposi-
ties te zien. De een is van de 
leerlingen van Jeichina Ho-
vingh en bestaat uit een diver-
siteit aan aquarelschilderijen. 
De ander bestaat uit zwart-wit 
foto’s en die zijn van de hand 
van Zeger Bax. (09.00-19.00 
uur, tel.: 023-8922900)

T/m donderdag
30 december
• Expositie van Leo Derijcke 
in de Fablo tennishal. Schil-
derkunst met olieverf, acryl 
op doek en hout en etsen. In 
zijn werk staat veelal de mens 
centraal, maar tevens wordt 
hij geïnspireerd door land-
schappen en de natuur. Mar-
celisvaartpad 11, 2015 CS te 
Haarlem (Ramplaankwartier),  
tel.nr. 023-5100537 geopend 
van 08.00 tot 22.00 uur.

T/m zondag 30 januari 
• Water wiegt stilte, nieuwe 
expositie van Nico van den 
Raad in Het Theehuis (Cru-
quisdijk 12 te Cruquius) zie: 
www.theehuiscruquius.nl

T/m maandag 31 januari
• ‘Het ondergeschoven 
kind’, schilderijen-expositie 
Jeannette de Bruin in Ken-
nemer Gasthuis zuid. Geïnspi-
reerd door o.a. de architectuur 

van het voormalige St. Elisa-
beth’s Gasthuis. www.jeannet-
tedebruin.nl tel.: 06-14979352 
of (023) 54 704 43

Muziek
Zaterdag 11 december
• Concert Bach in de Bin-
nenstad door het Haar-
lems Bach Ensemble o.l.v. 
dirigent Mark Lippe. Op het 
programma o.a de prachtige 
Cantates BWV 36 ‘Schwingt 
freudig euch empor’ en BWV 
93 ‘Wer nur den lieben Gott  
lasst walten’.
Doopsgezinde Kerk Haarlem, 
ingang Frankestraat 24. Aan-
vang: 17 uur. www.haarlems-
bachensemble.nl

• van 14 tot 16 u onder-
steunt De Teisterband ac-
ties van de Haarlem-
se Voedselbank, Oostvest 
Haarlem. Mmv het ‘Spaar-
ne Dollenkoor’. Van 16.45 
tot 17.15u, brengt De Teister-
band een ode aan Proeflokaal 
‘In den Uiver’ aan de Riviervis-
markt. 

Zondag 12 december 
• Adventsconcert Wings 
Ensemble in de Haarlemse 
Janskerk. Om 16.00 (uitver-
kocht) en 20.00 uur. Janskerk 
Haarlem, Jansstraat 40. Info 
en reserveren: www.wingsen-
semble.nl of 06 2039 2037.

Zondag 12 december
• Veni, veni! Een half millen-
nium kersthits. A capella 
concert met kerstliederen, 
van Renaissance tot Rach-
maninoff door Het Toppen 
Ensemble. Aanvang: 15 uur. 
Josephkerk, Jansstraat 41 
Haarlem. Collecte na afloop.

Donderdag 16 december
• Kerstconcert met het 
Leupold Trio Anne Grimm 
in Museum de Cruqui-
us om 20.15 uur. Kaarten via 
www.CruquiusConcerten.nl 
of de kassa van schouwburg 
de Meerse 023-5563707. Toe-
gang: 18,50 incl. consumptie. 

Zaterdag 18 december
• Symfonisch Blaasorkest 
o.a. kerstmelodieën, van 
15.00-16.00u in Nieuwe Kerk, 
Nieuwekerksplein Haarlem.

Divers
Donderdag 9 t/m maandag
20 december
• Kerstevent Mirakels in en 
rond de Ruïne van Bredero-
de in Santpoort.
Met shoppen, muziek en een 
schoonheidsplein.
www.mirakels.eu

Woensdag 15 december
• Honger in de wereld. 
Meediscussiëren over het 
wereldvoedselvraagstuk 
tussen 17.00 tot 20.00 bij 
Café Globaal, Lange Heren-
vest 122 Haarlem. Toegang 
gratis. Discussie, gasten, mu-
ziek en poëzie. 

Foto: Ideas Matter & Arjan 
Benning.
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Adresgegevens & openingstijden

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

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

Raadhuis: Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Telefoon (023) 548 58 68.
Fax (023) 548 57 00. E-mail: gemeente@heemstede.nl  Website: www.heemstede.nl

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

Loket Heemstede
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur. Op afspraak: de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag tot 
13.00 uur). U kunt ook een afspraak maken voor een huisbezoek.

Waarom herontwikkeling? 

Het gebied is nu een verouderd en rommelig 

bedrijventerrein. Het is mooi gelegen aan 

het water tussen aantrekkelijke woon-

bebouwing. De herontwikkeling van Haven-

dreef heeft overigens géén betrekking op 

de woningen aan de Heemsteedse Dreef 

en Havenstraat.

Vanwege deze ligging is het al geruime tijd 

de wens van het college om het gebied 

een woonbestemming met bijpassende 

functies, zoals horeca en bibliotheek, te 

geven. Ook blijkt dat er nog steeds veel 

vraag is naar woningen in Heemstede. De 

projectontwikkelaar Havendreef B.V. heeft 

het huidige bedrijventerrein nu bijna geheel 

in eigendom zodat de unieke kans zich 

voordoet het gebied daadwerkelijk in te 

richten tot woongebied. 

Gemeentelijke kaders 

Het ontwerpstedenbouwkundig kader en de 

welstandscriteria zijn dinsdag 1 december 

door het college van B&W vastgesteld. 

Op de kaart is het te ontwikkelen gebied 

zichtbaar. 

Het stedenbouwkundig kader beschrijft de 

hoogtes, breedtes, dieptes van de gebouwen, 

de functies van de bouwvlakken en de 

afstanden in het plangebied. In de welstands-

criteria wordt de architectuur beschreven, 

oftewel het uiterlijk van het gebied. 

Zodra de architect een plan heeft voor de 

gebouwen en openbare ruimte zullen deze 

uiteindelijk aan de criteria worden getoetst 

door de Welstandcommissie. 

Uitwerking Havendreef

Een aantal kenmerkende uitgangspunten 

zijn:

- Het gebied wordt door een nieuw aan te 

leggen vaart in tweeën gedeeld: een eiland 

en een schiereiland.

- De bebouwing op het schiereiland sluit in 

hoogte en stijl aan op de bebouwing van 

de Heemsteedse Dreef, Havenstraat en 

Johannes Verhulstlaan. 

- In het middenterrein van het schiereiland 

komen verdiept een winkel en parkeer-

plaatsen ten behoeve van dierenspeciaal-

zaak Heems. 

- (De bebouwing op) het eiland krijgt een 

eigen, op water georiënteerd en levendig 

karakter met een ondergrondse parkeer-

garage.

- Het eiland biedt behalve woningen plaats 

aan kantoren en openbare functies. 

Hierbij wordt bijvoorbeeld gedacht aan 

de bibliotheek.

- De openbare ruimte ligt aan het water en 

de ontwikkeling gaat deels het water in, 

dit biedt kansen voor een aanleghaven 

waar de mogelijkheid bestaat voor horeca 

met terrassen.

Het ontwerpstedenbouwkundig kader en de 

ontwerpwelstandscriteria zijn te down-

loaden vanaf de website: www.heemstede.nl 

> actueel > plannen en projecten > lopende 

projecten > Havendreef.

Plan Havendreef

Havendreef B.V. heeft voor het project het 

architectenbureau Braaksma & Roos de 

opdracht gegeven een plan te maken. Dit 

nog verder uit te werken plan past in het 

gemeentelijke kader. 

Het plan is nog niet zo ver uitgewerkt 

dat het al getoetst kan worden aan de 

welstandscriteria. 

Inspraak en informatie-

bijeenkomst

Het ontwerpstedenbouwkundig kader en 

de ontwerpcriteria liggen van 9 december 

tot 27 januari ter inzage in de hal van het 

raadhuis. Deze stukken zijn ook te down-

loaden vanaf de website www.heemstede.nl. 

Hierover kunt u uw mening geven. U kunt 

uw reactie zenden aan het college van 

B&W, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede 

of via gemeente@heemstede.nl 

Kijk op www.heemstede.nl voor de kaart 

met de legenda

Het bedrijventerrein gelegen aan de Havenstraat en Kanaalweg bij de haven in 

Heemstede wordt herontwikkeld. Dit gebied noemen we Havendreef. De wensen voor 

herontwikkeling van dit deel in Heemstede zijn er al lang. Hierover hebben de project-

ontwikkelaar Havendreef B.V. (onderdeel van HBB Ontwikkeling uit Heemstede) en 

de gemeente de afgelopen tijd met elkaar gesproken. Deze gesprekken hebben aan 

gemeentezijde geleid tot een stedenbouwkundig kader en welstandscriteria. 

Havendreef B.V. heeft een (voorlopig) plan dat binnen dit gemeentelijke kader past. 

Over het ontwerpstedenbouwkundig kader en de ontwerpwelstandscriteria kunt u de 

komende zeven weken uw mening geven. Op 13 januari worden de plannen van de 

projectontwikkelaar gepresenteerd tijdens een informatiebijeenkomst. 

Wonen, werken en recreëren aan de haven

Herontwikkeling Havendreef

I N F O R M A T I E  V A N  D E  G E M E E N T E  H E E M S T E D E  -  8  D E C E M B E R  2 0 1 0

Vervolg op pag. 2

•  Nieuws van de Intergemeentelijke 

Afdeling Sociale Zaken

•  Wijzigingen afvalinzameling met 

ingang van 2011

•  Gewijzigde openingstijden CJG 

In deze HeemstedeNieuws o.a.:



HeemstedeNieuws

I N F O R M A T I E  V A N  D E  G E M E E N T E  H E E M S T E D E  -  8  D E C E M B E R  2 0 1 0

Informatiebijeenkomst Havendreef 13 januari

Op donderdag 13 januari wordt een bijeenkomst gehouden in TouchDownCenter, 

Havenstraat 87 om 20.00 uur. Tijdens deze avond kunt u een toelichting krijgen op de 

plannen door de projectontwikkelaar Havendreef BV. Deze avond is ook de gemeente 

aanwezig voor uw vragen. Omwonenden ontvangen nog een uitnodiging voor deze 

avond. Zodra meer over deze avond bekend is, leest u dat in HeemstedeNieuws en op de 

gemeentelijke website. 

Vervolg 

Als de inspraakreacties zijn verwerkt, zal de gemeenteraad naar verwachting in april 

2011 het stedenbouwkundig kader en de welstandscriteria vaststellen. Ook zal de raad 

zich moeten uitspreken over een herziening van het bestemmingsplan voor het te ontwik-

kelen gebied (ontwerp: september 2011, defi nitief: januari 2012). Gedurende dit traject 

vinden diverse onderzoeken plaats, waaronder verkeersonderzoeken, en heeft u op 

meerdere momenten de gelegenheid in te spreken op de plannen. 

Meer informatie

Indien u vragen of opmerkingen heeft kunt u contact opnemen met de heer G.A.M. 

Klaassen, tel. (023) 548 57 65 van de afdeling Ruimtelijk Beleid.

Gewijzigde openingstijden CJG 
Op 30 december a.s. zal het CJG gesloten zijn. 

Op 27, 28 en 29 december is het CJG gewoon geopend 

(van 09.00 tot 12.00 uur).

Wijzigingen afvalinzameling 
met ingang van 2011

Op 5 november 2010 heeft de gemeenteraad ingestemd met een aantal wijzigingen op het 

gebied van afvalinzameling. Met ingang van 1 januari 2011 gaan de volgende regels gelden:

Beperken aanbod hoeveelheid grofvuil

Inwoners van Heemstede mogen jaarlijks tot een maximum van 3 m� grofvuil per adres 

gratis afl everen bij de milieustraat. Wanneer deze hoeveelheid wordt overschreden, 

wordt € 40,-- per m� in rekening gebracht. 

De volgende stoffen vallen niet onder de 3 m�-regeling en blijven gratis:

- groente-, fruit- en tuinafval;

- grof tuinafval;

- papier en karton;

- glas;

Voor de volgende afvalstoffen moet altijd betaald worden. Deze vallen niet onder de 

3 m�-regeling: 

- autobanden;

- grond;

- zand;

Invoeren tarief ophalen grofvuil

U kunt er ook voor kiezen het grofvuil thuis te laten ophalen. De hoeveelheid aangeboden 

afval wordt geregistreerd en telt dus ook mee voor de 3 m�-regeling. 

Het thuis laten ophalen van grofvuil is niet langer gratis. U betaalt altijd € 20,-- voor de rit 

(voorrijkosten). Het grofvuil wordt 1 maal per 2 weken ingezameld.

U bent dus voordeliger uit als u het grofvuil zelf wegbrengt.

De genoemde bedragen worden defi nitief vastgesteld door de gemeenteraad bij de 

behandeling van de Legesverordening op 15 december 2010.

Hoeveel is een kuub?

Een m� (kuub) is 1 meter breed, 1 meter diep en 1 meter hoog. Als vuistregel kunt u 

aanhouden dat een driezitsbank ongeveer één kuub is.

Stopzetten takkenronden

De tweejaarlijkse takkenronde voor grof snoeihout vervalt. Grof snoeihout en takken 

kunnen gratis worden afgeleverd bij de milieustraat of als grofvuil (betaald) thuis worden 

opgehaald. Grof tuinafval telt niet mee voor de 3 m�-regeling. 

- plastic verpakkingsafval;

- textiel en schoeisel;

- klein chemisch afval; 

- elektrische en elektronische apparatuur.

- bouw- en sloopafval;

- bedrijfsafvalstoffen.

Ongeveer 50 belangstellenden kwamen donderdag 

25 november naar het gemeentehuis voor informatie 

over zonnepanelen en zonneboilers. Voor 25 systemen 

was er subsidie verkrijgbaar; deze zijn allemaal 

verkocht! Met zonne-energie draagt u bij aan het 

terugdringen van de CO2-uitstoot, het broeikas-

gas dat opwarming van de aarde veroorzaakt. 

Een zonneboiler verwarmt het huishoudelijk water 

en zonnepanelen maken stroom. 

Actie Zonnepanelen

Senioren en Veiligheid

Workshop babbeltrucs
Oplichters doen er alles aan om uw vertrouwen te winnen en zien er vaak heel betrouw-

baar uit. Ze proberen uw huis binnen te komen met allerlei smoezen. De smoezen zijn 

heel uiteenlopend en klinken vaak ook heel geloofwaardig: 

- ‘Heeft u misschien een envelop, ik wil deze € 50,-- teruggeven aan mijn oma maar ze is 

niet thuis.’ 

- ‘Er is een gasleiding geraakt bij werkzaamheden in de straat, ik moet even in uw meter-

kast en keuken zijn.’ 

- Iemand (keurig in pak) zegt dat hij van de bank is en komt u een nieuwe bankpas bezorgen. 

Hij moet wel uw oude pas met de code innemen. 

- ‘Wij zijn de nieuwe buren, mogen wij bij u misschien even een maat opnemen’ of ‘wij 

komen even kennismaken’, enzovoort.

Senioren vinden het vaak moeilijk om de deur niet open te doen. Dat vinden ze onbeleefd. 

Met alle gevolgen van dien.

Bijeenkomst 15 december

De gemeente Heemstede en politie Kennemerland vinden het heel belangrijk dat de 

inwoners niet de dupe worden van bovenstaande praktijken. Daarom organiseren we op 

woensdag 15 december in Casca aan de Herenweg 96 in Heemstede een bijeenkomst 

waarin we informatie  geven over babbeltrucs. Er worden tips gegeven over hoe je voor-

bereid kunt zijn en kunt reageren op bepaalde situaties waarbij er mogelijk sprake kan 

zijn van oplichting. De workshop begint om 13.30 uur, vanaf 13.15 uur staat de koffie 

klaar!

Niet alleen ouderen zijn welkom, maar ook verwanten of mantelzorgers of andere geïnte-

resseerden die het onderwerp belangrijk vinden. 

Aanmelden

U kunt zich opgeven bij de heer D. Nieuweboer, per telefoon (023) 548 57 45 of per 

e-mail; postbusveiligheid@heemstede.nl.

HeemstedeMail is de gratis berich ten service van de gemeente. Word 

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

bericht met nieuws op maat van de gemeente.

HeemstedeMail

Vervolg van pag. 1
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Heemstede heeft nu één centraal meldpunt voor het mel-

den van gevaar en schade op straat en van bijvoorbeeld 

vandalisme en geluidshinder.

Gevaar en schade op straat

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

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

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

Meldingen worden in principe binnen één week afgehandeld.

Overlast

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

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

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

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

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

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

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

Melden via www.heemstede.nl

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

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

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

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

ling. Indien u geen toegang heeft tot het internet, kunt u tijdens openingstijden ook het 

meldnummer van de gemeente bellen: (023)  548 57 62. Buiten deze tijden en in het week-

einde vindt doorschakeling plaats naar een telefoonbeantwoorder.

Meldpunt overlast

Nieuws van de Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken

Werk aan de weg   

Weersomstandigheden vertragen werkzaamheden

Alle hieronder genoemde werkzaamheden/projecten worden vertraagd door de huidige 

weersomstandigheden. Door sneeuwval en (nacht)vorst kunnen werken, zoals het aan-

leggen en herstel van bestratingen, het planten van bomen en heesters en specifi ek 

grondwerk, niet worden uitgevoerd. De vermelde data zijn daarom onder voorbehoud.

Kruispunt Westelijke Randweg N208/Herenweg/Wagenweg

Tot 13 december 2010 werken de gemeente Haarlem en de provincie Noord-Holland aan 

de vervanging van het asfalt op de Westelijke Randweg (N208) tussen de Leidsevaart en 

de Wagenweg en op de Wagenweg tussen de Spanjaardslaan en de gemeente 

Heemstede. 

De werkzaamheden hebben ernstige gevolgen voor het verkeer van en naar Heemstede. 

Kijk op onze website www.heemstede.nl voor uitgebreide informatie.

Zandvoortselaan, tussen Herenweg en Leidsevaartweg

Tot begin december 2010 worden in de Zandvoortselaan, tussen Herenweg en 

Leidsevaartweg, de fi etspaden op diverse plaatsen hersteld. De werkzaamheden zorgen 

voor beperkte verkeershinder.

Johan Wagenaarlaan

Tot eind december 2010 worden in de Johan Wagenaarlaan de trottoirs op diverse plaatsen 

hersteld. De werkzaamheden zorgen voor beperkte verkeershinder. 

Wijzigingen in beleid bijzondere 
bijstand
Per 1 januari 2011 zijn er een aantal veran-

deringen in de bijzondere bijstand. We 

hebben de belangrijkste wijzigingen voor 

inwoners van de gemeenten Heemstede, 

Bloemendaal en Haarlemmerliede en 

Spaarnwoude op een rijtje gezet. Meer 

informatie over de veranderingen vindt 

u op www.iasz.nl.

Geen bijzondere bijstand meer voor 

kosten die verband houden met ziekte 

of gebrek. 

Voor kosten die uw ziektekostenverzeke-

ring niet vergoedt, kunt u vanaf 1 januari 

in principe geen bijzondere bijstand 

meer krijgen. Houd hier rekening mee bij 

de keuze van uw ziektekostenverzekering 

voor 2011. Een (aanvullende) verzekering 

met een goede dekking wordt dus wel 

heel belangrijk! 

Collectieve verzekering van Zilveren 

Kruis/Achmea: Een prima verzekering!

De gemeenten bieden al jaren de moge-

lijkheid om gebruik te maken van de 

collectieve ziektekostenverzekering van 

Zilveren Kruis/Achmea. Deze verzekering, 

speciaal ontwikkeld voor minima, gaat als 

uitgangspunt dienen bij het bijzondere 

bijstandsbeleid per 1 januari 2011.

Neemt u deel aan onze collectieve ziekte-

kostenverzekering en heeft u toch nog 

bijkomende kosten? Dan kunt u daar in 

de meeste gevallen ook nog bijzondere 

bijstand voor krijgen.

Kijk op www.iasz.nl voor meer informatie 

over de voordelen van deze collectieve 

verzekering voor minima.

Vergoeding voor ‘algemeen nood-

zakelijke kosten’ krijgt u alleen als het 

saldo van uw vermogen minder dan 

€ 2.000,-- is en uw inkomen onder de 

norm ligt. 

‘Algemeen noodzakelijke kosten’ zijn 

kosten die iedereen heeft, bijvoorbeeld 

vervanging van meubels, een was-

machine, kosten voor een babyuitzet 

of verhuiskosten.

Andere normbedragen, en dus een andere 

vergoeding via bijzondere bijstand. 

Bij de verstrekking van bijzondere bijstand 

hanteert de IASZ normbedragen. Deze 

bedragen worden per 1 januari 2011 

aangepast. Als u kosten moet maken 

en hiervoor een beroep moet doen op 

bijzondere bijstand informeer dan 

vooraf hoe de procedure is en welke 

bedragen wij maximaal vergoeden.

Maandelijks rechtmatigheidsformulier 
(ROF'je) niet meer altijd verplicht
Als u een uitkering voor levensonder-

houd ontvangt van de IASZ, moet u 

maandelijks inzicht geven in uw persoon-

lijke en financiële situatie. Dit gebeurt met 

het rechtmatigheidsformulier, oftewel 

het ‘ROF'je’

Met ingang van 1 januari 2011 schaft 

de IASZ deze verplichting af voor uit-

keringsgerechtigden zonder inkomsten 

uit werk.

De uitkeringsgerechtigden die wel 

inkomsten uit arbeid (parttime) of 

andere wisselende inkomsten hebben, 

blijven verplicht om de maandelijkse 

ROF'jes in te leveren.

Beleidsregels terug- en invordering 
en verhaal WWB en WIJ 2011

Met ingang van 1 januari 2011 zijn 

nieuwe beleidsregels van kracht voor 

terugvordering, invordering en verhaal 

van uitkeringen. In de beleidsregels 

wordt aangegeven wanneer wordt 

besloten tot terugvordering en verhaal 

en hoe wordt ingevorderd.

U kunt de beleidsregels inzien op onze 

website www.iasz.nl.
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Agenda’s

Vergadering gemeenteraad

De gemeenteraad van Heemstede houdt een openbare vergadering op woensdag 

15 december a.s. om 20.00 uur in de Burgerzaal van het raadhuis. U bent van harte uit-

genodigd hierbij aanwezig te zijn.

Op de agenda:

- Vaststellen agenda raadsvergadering 15 december 2010

- Vragenuur

- Delegatie Projectbesluit Manpadslaan tussen 18-20 en Manpadslaan 20

 (bestemmingsplan landgoederen en Groene Gebieden) - bespreekstuk

- Belastingverordening 2011 - bespreekstuk

- Invoering verbod wensballonnen - hamerstuk

- Advies van de commissie voor bezwaarschriften, inzake verzoek de heer H.S.M. Kruijer 

zijn briefwisseling op de gemeentelijke website te plaatsen - hamerstuk

- Verlening budgetsubsidie aan de Stichting Stadsbibliotheek Haarlem e.o. per 2011 - 

hamerstuk

- Begroting STOPOZ 2011 - hamerstuk

- Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen - hamerstuk

- Lijst van mededelingen en ingekomen stukken 

- Wat verder ter tafel komt 

Op www.heemstede.nl vindt u de stukken waarover de raad besluit. Alle stukken liggen ook 

ter inzage in de ontvangsthal van het raadhuis. 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 16 december 

2010 om 20.00 uur in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1.

20.00 uur  bezwaar tegen de afwijzing van een verzoek om voorzieningen in het kader

  van de Wmo - niet openbaar -

20.30 uur bezwaar tegen de beëindiging van een uitkering op grond van de WWB 

 - niet openbaar -

21.00 uur bezwaren tegen de verwijdering van fi etsen bij het station Heemstede-

 Aerdenhout (uitoefening bestuursdwang) - openbaar -

Voor informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van de commissie, telefoon

(023) 548 56 07.

Omgevingsloket Online 

22 december niet beschikbaar
Op 22 december is het Omgevingsloket een volle dag niet beschikbaar voor omgevings-

vergunningsaanvragen. Dit in verband met werkzaamheden aan een nieuwe verbeterde 

versie. 

Loket Heemstede

Heemstede heeft één centrale plek waar u 

voor al uw vragen op het gebied van wo nen, 

zorg en welzijn terecht kunt, namelijk 

Loket Heemstede aan het Raadhuisplein 1. 

Of het nu gaat om het aanvragen van een 

voorziening in het kader van de Wet maat-

schappelijke ondersteuning (zoals hulp bij 

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 13.00 

uur kunt u, zonder afspraak, bij het Loket 

langs komen. U kunt ons ook bellen om uw 

vraag te stellen.

Loket Heemstede

Raadhuis, Raadhuisplein 1

Telefoon (023) 548 30 40

Openingstijden: maandag tot en met vrijdag 

van 09.00 tot 13.00 uur.

Omgevingsvergunning

Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsvergunning (Wabo) in werking 

getreden. Op grond van deze wet is voor veel activiteiten waarvoor tot 1 oktober 2010 een 

aparte vergunning of ontheffing vereist was nu een omgevingsvergunning vereist waarin de 

verschillende vergunningen en ontheffingen integreren. Hieronder treft u de diverse aanvragen 

omgevingsvergunning voor deze week aan. Omdat we nu in een overgangsperiode zitten 

worden ook nog vergunningen verleend die voor 1 oktober 2010 zijn aangevraagd en dus 

volgens het oude recht moeten worden afgehandeld. Als wij deze vergunningen (b.v. bouw-

vergunningen, kapvergunningen en sloopvergunningen) verlenen maken wij dat ook 

bekend in deze rubriek. 

Aanvragen omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning voor bouwen

Heemsteedse  het plaasten van een steiger  2010.070

Dreef 58  ontvangen 26-11-2010

Vechtlaan 8  het uitbreiden van een woonhuis en vervangen  2010.071 

 schuur 

 ontvangen 26-11-2010

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

aanvraag.

Omgevingsvergunning voor kappen

Brahmslaan 9  het kappen van een boom  2010.068 

 ontvangen 28-11-2010

Molenlaan 7  het kappen van een boom  2010.069 

 ontvangen 29-11-2010

Lanckhorstlaan 79  het kappen van een boom  2010.072 

 ontvangen 01-12-2010

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

aanvraag.

Omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik

Ir. Lelylaan 10  het geven van een feest in de aula van het gebouw  2010.074 

 ontvangen 01-12- 2010

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

aanvraag.

De bovenstaande aanvragen liggen vanaf 9 december 2010 op maandag tot en met donderdag 

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

en Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). 

Verleende omgevingsvergunningen (verzonden 3 december 2010)

Omgevingsvergunning voor afwijken bestemmingsplan

Heemsteedse  het uitbreiden van een woonhuis  2010.005 

Dreef 250

Omgevingsvergunning voor bouwen

Laan van  het plaatsen van een dakkapel op het achtergeveldakvlak  2010.048

Bloemenhove 19

De bovenstaande vergunningen liggen vanaf 9 december 2010 op maandag tot en met 

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

Bouw- en Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). Belanghebbenden kunnen hiertegen bezwaar 

maken. Zie kader.

Verleende monumentenvergunning (verzonden 3 december 2010 )

Gelegen tussen  kadastraal bekend C 5074, 4162, 5328, 5331 en 4056  2010.147

Glipperweg en herstel cultuur-historische waarden inlopen achterstallig  

Herenweg onderhoud beplanting bij landgoed ‘De Overplaats’                                                              
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Bezwaar maken of uw mening/zienswijze kenbaar 

maken 

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

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

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

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

de reden van bezwaar. 

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

aangegeven uw zienswijze kenbaar maken. Richt hiertoe binnen de termijn van terinzageleg-

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

2100 AJ Heemstede. Uw reactie zal bij de besluitvorming worden betrokken. 

Meer weten? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

In verband met het bovenstaande is, overeenkomstig artikel 17 van de Wegenverkeerswet 

juncto artikel 34 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, toe-

stemming gegeven het weggedeelte van de Vrijheidsdreef tussen de Van Merlenlaan en de 

Burgemeester van Rappardlaan af te sluiten voor autoverkeer op 5 januari 2011 van 17.00 

tot 22.00 uur.

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

Juridische Zaken, telefoon (023) 548 56 07.

Ontheffing Wet milieubeheer 

kerstbomenverbranding 2011

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

van artikel 10.63, tweede lid Wet milieubeheer ontheffing heeft verleend aan de gemeente 

Heemstede voor het verbranden van kerstbomen op woensdag 5 januari 2011 van 17.00 tot 

22.00 uur op het zogenaamde trapveldje aan de Vrijheidsdreef te Heemstede.

Tegen het besluit tot ontheffing is bezwaar mogelijk.

U kunt bezwaar indienen door uw bezwaarschrift binnen zes weken na bekendmaking in te 

dienen bij het college van burgmeester en wethouders van Heemstede, ter attentie van 

afdeling Ruimtelijk Beleid.

 

De ontheffing is gedurende de bezwaartermijn in te zien op het gemeentehuis.

 

Regelgeving

Op 1 november 2010 is namens het college ingestemd met een nieuwe reiskostenregeling 

woon-werkverkeer voor medewerkers die werkzaam zijn voor de gemeente Heemstede.

Bij verhuizing wordt de vergoeding voortaan gemaximeerd tot 50 kilometer. Deze regeling is 

vanaf 1 november jl. van kracht geworden. De regeling is vanaf 1 januari 2011 digitaal te 

raadplegen op www.overheid.nl.

Verleende aanlegvergunning (verzonden 3 december 2010) 2010.146

Gelegen tussen  kadastraal bekend C 5074, 4162, 5328, 5331 en 4056 

Glipperweg en  herstel cultuurhistorische waarden inlopen achterstallig 

Herenweg onderhoud beplanting bij landgoed ‘De Overplaats’ 

Herenweg 5 het tijdelijk aanpassen van infrastructuur t.b.v.  2010.150/1368 

 bouw tijdelijke huisvesting Noordkop voor

 De Hartekamp Groep

De bovenstaande vergunningen liggen vanaf  9 december 2010 op maandag tot en met 

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

Bouw- en Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). Belanghebbenden kunnen hiertegen bezwaar 

maken. Zie kader.

Starten voorbereidingsprocedure bouwvergunning en ontheffing 

bestemmingsplan (artikel 3.23 Wro)

Bronsteeweg 52  het uitbreiden van een woonhuis op de b.g. en  2010.210

 plaatsen dakopbouw

Het verzoek ligt vanaf  9 december 2010 gedurende 6 weken op maandag tot en met don-

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

Bouw- en Woningtoezicht aan het Raadhuisplein 1. Belanghebbenden kunnen hierover 

zienswijzen aan de gemeente kenbaar maken. 

Diegenen die zienwijzen indienen willen wij de gelegenheid geven over de zienswijzen 

gehoord te worden. U moet hier dan wel uitdrukkelijk om vragen bij het indienen van de 

zienswijzen. De hoorzittingen zullen worden gehouden door de medewerkers van Bouw- en 

Woningtoezicht tijdens de openingstijden.

Voor nadere informatie over het verzoek kunt u zich wenden tot M. Jansen van de afdeling 

Bouw- en Woningtoezicht, telefoon (023) 548 57 52. 

Huisnummering (verzonden 30 november 2010)                             

17 november 2010  heeft het college van burgemeester en wethouders besloten het 

 huisnummer Manpadslaan 18A te geven aan de nieuwbouw van een 

 woning. 

11 november 2010  heeft het college van burgemeester en wethouders  besloten om aan 

 de praktijk voor fysiotherapie het huisnummer Jacob van Campenstraat

 22A te geven. 

12 november 2010  heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om aan 

 de nieuwbouw van de bungalow het huisnummer Kadijk 34C te geven.

Belanghebbenden kunnen hiertegen bezwaar maken. Zie kader.

Evenementen

Kerstmarkt

Op 30 november 2010 heeft de burgemeester besloten, op grond van artikel 2:25 van de 

Algemene plaatselijke verordening, een vergunning te verlenen aan de Winkeliersvereniging 

‘Winkelcentrum Heemstede’ voor het houden van een kerstmarkt op de Binnenweg en de 

Raadhuisstraat op zondag 12 december 2010 van 11.00 tot 17.00 uur.

Tevens is, overeenkomstig artikel 17 van de Wegenverkeerswet juncto artikel 34 van het 

Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, toestemming gegeven het weg-

gedeelte vanaf de kruising Raadhuisstraat/Provincienlaan tot de kruising Bronsteeweg/

Koediefslaan ten behoeve van de kerstmarkt af te sluiten tussen 09.00 en 19.00 uur.

Kerstboomverbranding

Op 26 november 2010 heeft de burgemeester besloten, op grond van artikel 2:25 van de 

Algemene plaatselijke verordening, een vergunning te verlenen voor het houden van een 

kerstboomverbranding op het trapveldje aan de Vrijheidsdreef op 5 januari 2011 van 17.00 

tot 22.00 uur.




