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Kerstexpositie 2011

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 10 december 2011 t/m zondag 1 januari 2012

Dagelijks van 11.00 tot 18.00 uur

(buiten de expositie alleen volgens afspraak)

RAADHUISSTRAAT 27  HEEMSTEDE  WWW.LARIVA.NL
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Onze methode werkt!
Bel 023 547 44 19 voor een

GRATIS figuuranalyse.

‘Huizen’ van Co Hoogendijk 
in Raadhuis Heemstede
Heemstede - Heemstedenaar 
Co Hoogendijk (71) exposeert 
in het Raadhuis van Heemstede. 
De beeldend kunstenaar maakt 
schilderijen die allemaal iets te 
maken hebben met huizen. De 
meest opvallende schilderij-
en zijn de zes doeken in olieverf 
van de binnenstad van Haarlem. 
De fascinatie voor huizen begon 
echter tijdens een bezoek met 
zijn vrouw Nelleke aan de Zuid-
Franse stad Carcassonne. Ze 
troffen de lokale winkels geslo-
ten, vanwege de lunchtijd. Hoog-
endijk: “Het zag er allemaal wat 
desolaat uit, maar die oude ge-
sloten deuren waren prachtig. Ik 
heb ze allemaal gefotografeerd 
en eenmaal thuis ben ik begon-
nen ze op het doek te zetten.” 
Ook een deel van deze schilde-
rijen hangt in de publieke ruim-
te van het Raadhuis. Co Hoog-
endijk begon met schilderen 
na zijn pensionering als ambte-
naar bij de Provincie Noord-Hol-
land. “Ik heb eerst een aantal te-
kencursussen gevolgd bij Casca 
om het perspectief beter onder 
de knie te krijgen. Na tekenen 
volgde aquarelleren en uiteinde-
lijk het schilderen met olieverf”, 
vertelt hij. De geboren Haarlem-
mer kreeg onder meer les van 
An Luthart en Vera Bruggeman. 
Hij maakte er zijn typische aqua-
rellen en acrylschilderijen van 
huizen. Co Hoogendijk is inmid-
dels ook gespecialiseerd in stad-
gezichten van Haarlem. “Ik hou 
van de charme van het centrum 
van Haarlem, vooral van de Gro-
te of Sint Bavokerk op de Grote 
Markt. Die kerktoren is voor mij 
een terugkerend richtpunt, ik kijk 
altijd of ik een stukje Bavo op het 
schilderij kan krijgen. Het is voor 
mij ook een vorm van jeugdsen-
timent. Ik ging vroeger vaak mee 
met mijn opa. Hij is diaken ge-
weest in de Bavo en dan zaten 
we samen in een speciaal bank-
je voor oud-diakenen. Haarlem 
zit in mijn genen en daar pro-
beer ik een impressie van te ge-

ven in mijn schilderijen.” Dat 
doet hij in zijn eigen herkenba-
re stijl. Momenteel volgt Hoog-
endijk lessen bij het open atelier 
van Ietje Rijnsburger, eveneens 
bij Casca. De amateurschilder 
is een liefhebber van moder-
ne, ook abstracte schilderkunst. 
“Maar ik vind dat er tegenwoor-
dig wel veel geklodderd wordt, 
onder de noemer van Moder-

ne Kunst. Zelf heb ik veel ge-
had aan de tekenlessen. Als je 
gaat schilderen zou ik aanraden 
die eerst te volgen. Je leert veel 
over dimensies en perspectief en 
je leert te durven buiten je eigen 
grenzen te gaan.”
Het werk van Co Hoogendijk is 
nog tot eind januari te zien in het 
Raadhuis van Heemstede.
Mirjam Goossens

De Heemstedenaar Co Hoogendijk aan ‘t werk.

Nieuw:
Kerstbrunchen!

Dat kan in ons prachtig
verbouwde restaurant op

25 en 26 december.
Kom gezellig genieten... 

Kerstbrunch: 12.30-15.30 u. 

Ook wordt een heerlijk 
Kerstdiner geserveerd en

wel vanaf 16.00 uur.
Zie adv. elders in deze krant!

Reserveren gewenst.

Wim Kuijk keurslager
J. van Goyenstr. 24
tel. 528 90 00

 

v.d. Geest keurslager
Raadhuisstraat 94
tel. 528 64 17

4 stuks

KALFS-
GEHAKT-
BALLEN
5.00
r

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

Spar De Bruyn, Zwarteweg 42/44, Bennebroek
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Heemstede - In 1931 kwam 
er op het Roemer Visscher-
plein een houten gebouw-
tje te staan, het Inlichtin-
genbureau Vreemdelin-
gen Verkeer, een initiatief 
van de Vereeniging tot ver-
fraaiing van Heemstede en 
Bennebroek. Deze vereni-
ging had als eerste secre-
taris het toenmalige hoofd 
van de Voorwegschool, de 
heer Staal. Men verkocht 
onder andere kranten, lec-
tuur en informatie over de 
omgeving.
Deze vestiging zou wel als 
voorloper kunnen worden 
beschouwd van de in 1947 
verschenen houten kiosk 
van de AKO (Amsterdam-
se Kiosk Onderneming) 
aan de andere zijde van het 
eerste station (Leidsevaart 
dus).
Op deze fraaie foto zien we 
links de entree van spoor 2 
van het oude station, ook 
te zien is een bord met de 
vertrektijden der treinen... 
zoiets als een gele vertrek-
staat van de NS bestond 
toen nog niet.
Achter dit fraaie houten ge-
bouw is ook nog een trans-

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

let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, foto-, 
en/of tekstmateriaal niet beschik-
baar wordt gesteld aan derden. 
Dus ook niet per e-mail, fotokopie 
of anderszins zonder uitdruk-
kelijke, schriftelijke toestemming 
van de uitgever!
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van 1930

formatorgebouwtje voor de 
energievoorziening van het 
station te zien dat er nu nog 
steeds staat. Waarschijn-
lijk uit 1927/1928 dus tege-
lijk gebouwd met het eer-
ste station en de toen net 
geintroduceerde electrifica-

tie van de spoorlijn. Archi-
tect van dit stenen gebouw-
tje zou dan Schelling zijn ge-
weest? En wie zou de archi-
tect van het houten gebouw 
geweest zijn?
Dit gebouw is waarschijnlijk 
gesloopt in de Tweede We-

reldoorlog of kort erna. Op 
deze plek staat nu de lift-
schacht van het huidige sta-
tion uit 1958. (foto: Histori-
sche Vereniging Heemstede-
Bennebroek).
Meer informatie:
info@stationhad.nl.

Het spoor van toen

De Hartekamp Groep
Onderscheiding voor vrijwilligerswerk
Heemstede - Op donderdag 
1 december is De Hartekamp 
Groep onderscheiden voor de 
goede organisatie van haar vrij-
willigerswerk. Om voor de-
ze onderscheiding in aanmer-
king te komen, moest een tra-
ject worden doorlopen waar-
bij de organisatie van het vrij-
willigerswerk aan gestelde ei-
sen moest voldoen. Aan de hand 
van een meetinstrument, ont-
wikkeld door Movisie, werd ver-
volgens het vrijwilligerswerk ge-
wogen. Movisie is het landelij-
ke kennisinstituut en adviesbu-
reau voor maatschappelijke ont-
wikkeling. Movisie ondersteunt 
gemeenten en vrijwilligersorga-
nisaties bij het versterken van 
vrijwillige inzet in de eigen om-
geving. In het kader van de Wet 
Maatschappelijk Ondersteuning 
(WMO) speelt het vrijwilligers-
werk een belangrijke rol. Movi-
sie werkt daarvoor nauw samen 
met de Nederlandse Organisatie 
Vrijwilligerswerk (NOV), de bran-
cheorganisatie voor het vrijwilli-
gerswerk in Nederland. 
Namens Movisie en NOV trad 
Harmke Visser van de Vrijwilli-
gerscentrale Cardanus in Am-
stelveen op als adviseur en be-
oordelaar. Zij beoordeelde de 
uiteindelijke score van het vrij-
willigerswerk van De Hartekamp 
Groep als ‘een zeer goede, bo-
vengemiddelde score’. Zij over-

handigde aan Caroline Salo-
monsz, namens de vrijwilligers-
coördinatoren, en Marian Stet, 
namens de Raad van Bestuur, de 
onderscheiding. Deze bestaat uit 
een certificaat en een digitaal lo-
go: ‘Vrijwillige inzet: Goed Gere-
geld’. Dit logo mag gebruikt wor-
den op alle publicitaire uitingen 
van het vrijwilligerswerk van De 
Hartekamp Groep.
Tijdens de bijeenkomst zorg-
de Mariëtte van der Ploeg van 
de Vrijwilligerscentrale Bever-
wijk en Heemskerk voor een ex-

tra verrassing. In het kader van 
het Europese jaar voor het Vrij-
willigerswerk 2011 mocht zij een 
Passieprijs uitreiken. Deze Pas-
sieprijs, bestaande uit een plas-
tiek, overhandigde zij aan Doro-
thée Stoop, vrijwilligerscoördina-
tor bij De Hartekamp Groep in de 
regio IJmond.
Wie meer wil weten over De 
Hartekamp Groep kan kijken 
op www.dehartekampgroep.nl. 
Kijk voor meer informatie over 
de kwaliteitsonderscheiding op 
www.nov.nl.

Caroline Salomonz, coördinator vrijwilligerswerk en Marian Stet, lid van 
de Raad van Bestuur zijn trots op de onderscheiding.

Aanhouding voor 
huiselijk geweld

Heemstede - De politie heeft 
vorige week donderdagnacht 
rond 01.45 uur een 38-jari-
ge Heemstedenaar aangehou-
den op verdenking van het mis-
handelen van zijn vrouw. Om-
dat de man gewapend was met 
een steekwapen, werd hij aan-
gehouden door een ter plaatse 
gekomen arrestatieteam. Na de 
aanhouding werd de man inge-
sloten. Tegen hem wordt proces 
verbaal opgemaakt.

Fietser gewond
Bennebroek - Op de kruising 
Bennebroekerdreef/Meerweg 
ontstond vorige week donderdag 
om 12.40 uur een aanrijding tus-
sen een fietser en een automo-
bilist. De 24-jarige Bennebroek-
se fietser raakte als gevolg van 
de aanrijding ernstig gewond. 
Een traumahelikopter werd inge-
zet. De man is onder politiebege-
leiding vervoerd naar het VU zie-
kenhuis in Amsterdam. Uit eerste 
onderzoek blijkt dat de 30-jarige 
automobilist uit Amstelveen zich 
plotseling geconfronteerd zag 
met de fietser en een aanrijding 
niet meer kon voorkomen.
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Rembrandt van Rijn zou 
jaloers zijn geweest

Heemstede - Dinsdag 29 no-
vember was de expositie peuter-
kunst bij kinderdagverblijf club 
Bambino op de Overrijssellaan.  
Het was een gezellige en ge-
slaagde expositie. Ouders, opa’s, 
oma’s, broertjes en zusjes kwa-
men de kunstwerken bekijken.
Bij binnenkomst was  met voet-
stappen op de grond aange-
geven hoe het beste langs de 
kunstwerken kon worden gelo-
pen. Deze voetstappen waren 
door alle peuters gemaakt. De 
leidsters tekenden hun voetjes 
op papier en de kinderen heb-

ben die  ingekleurd en uitgeprikt 
en/of geknipt. 
Van alle kinderen hing er kunst 
aan de muur, gemaakt met door 
hen zelf gekozen materialen. 
Ook hebben alle peuters een pa-
pegaai van papier met veren be-
plakt, en al die kunstwerkjes zijn 
samengevoegd tot één groot 
schilderij. Rembrandt van Rijn 
zou jaloers zijn geweest op het 
resultaat, want het was echt een 
mooi kunstwerk.  Ook de schil-
derijen die door de kinderen wa-
ren geschilderd konden zo in 
een echt museum!

Winkelend publiek moet slalommen 
Heemstede – Het geeft natuurlijk wel een mi-
lieuvriendelijk beeld: zóveel fi etsen gepar-
keerd voor de winkels. Hoewel winkelstraat de
Zandvoortselaan mooi is opgeknapt met
uitbreiding van een aantal parkeerplaatsen, 
komt menig buurtbewoner als het even kan 
toch lekker op de fi ets. Jammer is wel dat die 

fi etsen aardig wat ruimte innemen op het trot-
toir. “Het winkelend publiek moet slalommen 
tussen de fi etsen door”, aldus een Heemstede-
naar die een boodschap kwam doen. “Waar-
om is er zo weinig stallingsruimte voor je fi ets?
We kunnen hier als voetganger nu amper uit de 
voeten!”

maak kans op een 

bergtoy biky

tegen inlevering van

 de kassabon

wij verloten 1 biky

Clementine 
Mandarijnen
net 1 kilo

Amstel Pils
krat 24x30cl

Douwe Egberts
Koffie
snelfiltermaling - pak 500 gram

Roosvicee Multivit
Div. Smaken - pak 1,5 liter

Tomaten of
Trostomaten
500 gram

Bonbonnerie
Bonbons
doos 225 gram

3.

1. 2.

7. 5.

00 99

99

00

00

99

98 49

Glipperdreef 105 - 2104 WC Heemstede Gewoon goed !

1.39

wijn

v/d 

maand

2   beker

gratis

per fles 0.75 ltr. 4.89

5. 0.00 99

997.75 2.
ZATERDAG  03-12

1.49

15.00

1.791. 1. 11.197.

4.99

1.48

Canti Classic Merlot,
Chardonnay of Rosé
2 flessen

e

Katenspek
100 gram

VRIJDAG  02-12

6.44

Coca Cola Regular, 
Light of Zero
4-pack 1,5 literflessen

Friesche Vlag Pap
havermout, rijste of griesmeel
beker 500 ml.

0.95  0.89 3.99

Duitse Biefstuk
4 stuks

Cõte de Boeuf
500 gram

Parmaham
100 gram

UW ADRES VOOR VERANTWOORD LEKKER VLEES !

Hazenpeper, 
Krieltjes, Rode Kool - 
per kilo

Carpacciofilet
100 gram

OP ZONDAG 3 DECEMBER ALLE WIJN 6 HALEN 5 BETALEN
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Van boer tot bord

Handboek voor de Perfecte Steak
Heemstede - De Heemsteedse 
culinair journalist Marcus Polman 
publiceerde onlangs Het Hand-
boek voor De Perfecte Steak. Hij 
keek in de keukens van steak-
houses in New York, at samen 
met Parijse koks die na hun werk 
graag komen nachtsnacken met 
een onvervalste Franse steak Le 
Bistrot du Peintre,  proefde van de 
côte de boeuf met heerlijke be-
arnaise en goddelijke frieten op 
een  topadresje in de oude haven 
van Antwerpen. Hij keek bezocht 
een zelf slachtende slager in het 
dorpje Brandwijk bij Schoonho-
ven en verbaasde zich over de 

jonge slagers, de nieuwste ge-
neratie butchers van The Meat 
Hook in Brooklyn; zij ‘butcheren’ 
met loungy muziek, kookschool, 
kookboekwinkel en lunchroom. 
Marcus interviewde Johan van 
Uden, bedrijfsleider van Cha-
teaubriand, Slagerij van het jaar 
2011 én de beste Traiteur-Sla-
ger van het jaar. Deze winkel/sla-
gerij in Heemstede is ondermeer 
gespecialiseerd in drooggerijpt 
vlees van het Schotse Aberdeen 
Angus-rund. Gerijpt in een ei-
gen dry-aged cel. Ongeëvenaar-
de kwaliteit côte de boeuf, rib eye, 
entrecote. Hij sprak in de weilan-

Dichtstorten

Schilderen!!

het maagdelijke doek,
het schrille wit van kalk

vraagt om mijn hand
en zonder doel

zet ik mijn kwast
op punten van mijn schepping.

het is alsof ik droom
de werkelijkheid ontbreekt.

ik doop mijn kwast
in kleur… van stemming en gevoel.

het diepe rood schetst
als levenssap de vorm

die ik in trance penseel.
mijn bloed stroomt bruisend door mijn lijf.

ik ben want ik besta
ik schilder in een droom

mijn kwasten wuiven op het doek 
een storm steekt op….

Maar… in de passie van mijn zijn
zweef ik terug van groot naar klein

mijn slank penseel staakt traag
zijn streek    

het einde van mijn schepping
ligt weer

waar ik het wens
vandaag,

maar.. misschien morgen meer.

Jenny Klevering

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, Camplaan 35, 2103 GV Heemstede.
Inzendingen van foto´s kunnen niet worden geplaatst.

Huiselijk geweld
Bennebroek - Politiemensen 
hielden vorige week woensdag-
avond omstreeks 21.50 uur een 
44-jarige vrouw aan. Zij wordt 
ervan verdacht korte tijd daar-
voor haar partner te hebben ge-
slagen. De vrouw is aangehou-
den en overgebracht naar een 
politiebureau en ingesloten voor 
verhoor.

Heemstede - Stichting Con-
tacthond zamelt deze maand ou-
de mobieltjes in. De opbrengst 
komt ten goede aan dieronder-
steunde therapie. Daarbij wor-
den speciaal opgeleide honden 
ingezet om mensen met een ver-
standelijke en/of lichamelijke 
beperking tijdens therapieses-
sies verder te helpen. Door het 
bijzondere contact met een the-
rapiehond kunnen volwassenen 
en kinderen met een handicap 
hun motoriek, reactie-, spraak- 
en leervermogen verbeteren. En 
bij mensen met een gedrags-
stoornis kan het de toegang tot 
de omgeving vergemakkelijken. 
Bij verschillende therapievor-
men sluit Contacthond aan met 
een ervaren hondenbegeleider 
en een opgeleide hond. Bijvoor-
beeld bij logopedie: als je dui-
delijk praat, doet de hond wat 
je zegt. Of bij fysiotherapie: de 
hond aaien, borstelen of een 
halsband omdoen kan een goe-
de oefening zijn voor de fijne 
motoriek. 
De aaibaarheid van de hond 
maakt het makkelijker om con-
tact te leggen met cliënten die 
daar moeite mee hebben. En als 
iets niet meteen goed gaat, dan 
oordeelt de hond niet. Op een 
laagdrempelige manier worden 
heel bijzondere resultaten ge-
boekt. Om ook in de toekomst 

voldoende therapiehonden te 
kunnen opleiden heeft Contact-
hond een inzamelactie van ou-
de mobieltjes in gang gezet. Dus 
heb je van Sinterklaas een splin-
ternieuwe (smart)phone gekre-
gen, verwacht je er eentje onder 
de kerstboom of maakt je baas 
een gul eindejaarsgebaar? Gooi 
je oude telefoon niet weg, maar 
stop ‘m in de inzameldoos bij 
Casca/De Luifel (Herenweg 96), 
de Voorwegschool (Voorweg 24) 
of Rijwielspecialist Hart (Zand-
voortselaan 34). 
De opbrengst (3,50 per telefoon) 
komt geheel ten goede aan spe-
ciale honden voor bijzondere 
mensen. Meer informatie over 
Stichting Contacthond vindt u 
op www.contacthond.nl, of www.
facebook.com/contacthond.

 Nieuwe mobiele telefoon? 
Lever je oude in!

den met boeren van vleesrassen 
als de Limousin, Hereford en de 
Aberdeen Angus en schrijft in zijn 
boek over oude Nederlandse ras-
sen als de Lakenvelder, nog  te 
zien op ‘onze’ kinderboerderij. Hij 
laat zien waar bij de koe  de ver-
schillende  steaks zitten. De os-
senhaas, chateaubriand, tourne-
dos, rib eye, T-bone, Hollandse 
biefstuk en hun verschillen. Be-
antwoordt vragen als: wat maakt 
vlees taai, hoe herken je goede 
kwaliteit, geeft vijftien gouden re-
gels voor het maken van de Per-
fecte Steak. 
Zaterdag 3 december gaf de 
biefstukspecialist een doorlo-
pende kookclinic: ‘biefstuk bak-
ken voor beginners en liefheb-
bers’ bij Cateaubriand. 
Het boek van Polman behandelt 
werkelijk alle facetten van de 
biefstuk. Van de inkoop tot het 
serveren op je bord. Het bevat 
een korte handleiding voor het 
kopen van kwaliteitsvlees, dat 
vervolgens eerst op kamertem-
peratuur laten komen, de juis-
te, simpele plaatstalen pan is al 
prima, de boter en olie, het voor-
af zouten en kruiden, ja dat mag! 
Het dichtschroeien en direct gas 
terugnemen. Het bakken zonder 
teveel te bewegen, zeer moeilijk 
voor mannen!  Gaarheid bepa-
len en rust bewaren in de tent, 
dit letterlijk nemen, het aansnij-
den met het juiste mes en de bij-
gerechten. Alle beroemde re-
cepten, van de imposante Beef 
Wellington, de Rib eye met be-
arnaisesaus, de Steak au poi-
vre. De biefstuk met jus en wit-
brood van Loetje, de klassieke 
tournedos Rossini en de vorste-
lijke Chateaubriand en vele an-
dere beroemde biefstukken, ver-
zameld uit de hele wereld. Maar 
dicht bij huis zijn deze heerlijk-
heden te koop bij enkele vak-
slagers in Heemstede. Slagerij 
van der Werff en de beide keur-
slagers Kuijk en Van der Geest 
kunnen uw wensen met kwali-
teit vervullen. Chateaubriand is 
vorige maand weer Slager van 
het Jaar 2011 geworden en heeft 
een ongeëvenaarde kwaliteit in 
alle variëteiten steaks, zelfs  dry-
aged vlees, enkele weken gerijpt 
in speciale cellen wat het meest 

malse en smaakvolle vlees op-
levert. De trots van eigenares-
se Adele Teekens en bedrijfslei-
der Johan van Uden, die culinair 
journalist en `carnitariër` Marcus 
Polman van veel adviezen voor-
zag met zijn aanstekelijk enthou-
siasme over zijn echt ambachte-
lijke slagersvak. 
Het Handboek voor de Perfecte 
Steak, vooral voor mannen, maar 
vrouwen mogen meekijken, is 
verkrijgbaar bij op de Binnen-
weg bij Chateaubriand en Boek-
handel Blokker.
Ton van den Brink
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Kerst in de Wereldwinkel
Heemstede - Nu Sinterklaas op 
thuisreis is, vindt in de Wereld-
winkel Heemstede een meta-
morfose plaats. Uit alle windstre-
ken dalen Kerstengelen neer. Dit 
geeft een bijzondere sfeer. Klei-
ne, lieve en ontroerende engel-
tjes uit vele verre landen bevol-
ken de winkel. Van verschillende 
materialen: maïsbrooddeeg, klei, 
parelmoer of stro en hebben al-
lemaal zo hun eigen sfeer.
Daarnaast Kerstgroepen, vaak in 
miniatuur, soms passend in een 
eierschaal. Voor de verzame-
laars van Kerstgroepen is de We-
reldwinkel een plek om lekker te 
snuffelen. Vaak zijn ze  handge-
maakt en daardoor uniek. U kunt 
dan ook huiswaarts keren met 
weer een leuk object voor de 
verzameling.
Bij Kerst horen natuurlijk kaar-
sen: zoals de collectie kaarsen 
uit Swaziland, Zuid Afrika. El-
ke kaars heeft een unieke teke-
ning en door het bijzondere pro-
cedé wordt de kaars uiteindelijk 
een waxinelichthouder. Ook de 
kaarsen van Amnesty Internatio-
nal vindt u bij de Wereldwinkel.
Ook voor verzamelaars: de UNI-
CEF handbeschilderde kerstbal-
len. Heeft u nog wenskaarten 
nodig? Kijk dan eens in de pa-
pierwarenhoek. De Wereldwin-
kel verkoopt kaarten van UNI-
CEF, maar ook handgemaakte 

kaarten van verschillende pro-
jecten in ontwikkelingslanden.
U kunt ook kiezen voor kaarten 
van Floris op kringlooppapier, bij 
velen geliefd vanwege de aqua-
rellen met voorstellingen uit de 
natuur. 
De Wereldwinkel is bovendien 
hét adres om Kerstpakketjes op 
maat te laten maken voor wie u 
maar in het zonnetje wilt zetten.

Bent u binnenkort in de Raad-
huisstraat…..loopt u dan beslist 
eens binnen. De Wereldwinkel is 
open van dinsdag tot en met za-
terdag en in de decembermaand 
ook op maandagmiddag.
Wereldwinkel Heemstede, Raad-
huisstraat 29 in Heemstede.

Open kersttafel bij 
restaurant De Uitkijk
Regio - Voor iedereen die al-
leen thuis is met de kerst en 
wil genieten van een gezellige 
avond, biedt restaurant De Uit-
kijk in Bloemendaal de moge-
lijkheid om te reserveren aan 
een open kersttafel. Alle men-
sen die alleen zijn, komen aan 
één tafel te zitten, misschien 
treft u nog wel een gezellige 
buurman of buurvrouw die een 
dansje met u wil maken. Een 

dansje maken met de Kerst-
man kan altijd! Er is live muziek 
door een band met zangeres.
De Uitkijk biedt tevens de mo-
gelijkheid om thuis te genieten 
van een heerlijk kerst thuisdi-
ner, vers bereid door de eigen 
koks. Het thuisdiner is ook voor 
1 persoon te bestellen. 
Voor meer informatie zie:
www.restaurantdeuitkijk.nl
of bel 023-5251162. 

Met de Ko-Bus naar de Kerstmarkt
Heemstede - De Ko-Bus rijdt 
op dinsdag 13 december naar 
een mooie kerstmarkt in de 
Global Garden in Zwaanshoek. 
Deze gezellige kerstmarkt  is 
het bekijken waard en wie weet 
vindt u iets moois om te kopen. 
Na het winkelen is het heer-

Warmte tegen de crisis
Heemstede - De december-
maand is traditioneel de tijd van 
huiselijke gezelligheid. Buiten 
valt regen en sneeuw en zakt de 
temperatuur; binnen kruipen we 
rond de open haard. Momenteel 
is het weer niet de enige factor 
om te ontvluchten. Onzekerheid 
omtrent de economische crisis 
maakt de mensen bezorgd en 
bevreesd. Juist nu moeten we 
het onszelf leuk maken, volgens 
Trudy, de eigenares van Firepla-
ce. Zij kan het weten. Al ruim 
dertig jaar zit ze in de sfeerbusi-
ness met haar bedrijf dat gespe-
cialiseerd is in open haarden, 
schouwen en woonaccessoi-
res. Wie binnenloopt aan de Ble-
kersvaartweg 14 in Heemstede, 
knapt er gelijk van op.
De kaarsen branden op ta-
fel, de open haard staat aan en 
een lekker muziekje erbij no-
digt uit om neer te ploffen in een 
van de comfortabele fauteuils 
bij het vuur. Hier zwaait iemand 
de scepter die een grote pas-
sie heeft voor ambiance. En een 
neus voor goede smaak. Tru-
dy en haar zoon Sebastiaan rei-
zen regelmatig zelf naar Frank-
rijk en Engeland voor de inkoop. 
Ze struinen  brocantes en veilin-
gen af. Trudy heeft geen enke-

le moeite om aan nieuwe idee-
en te komen. “Ik moet mezelf in-
houden, want als het aan mij ligt, 
zou ik blijven kopen. Ik ben niet 
te stoppen op dat gebied. Mijn 
droom is een groot pand met 
veel kamers en dan knal ik er ie-
dere week een nieuwe inrichting 
in”, vertelt ze geestdriftig. “Open 
haarden zijn de grote sfeerma-
kers in huis. Gasgestookt of met 
originele houtblokken, ze bren-
gen letterlijk de warmte in je le-
ven. De trend van het gemak van 
een open haard die je kan re-
gelen met de afstandbediening, 
is niet te stuiten. Het is eenvou-
dig en kan op elk moment van 
de dag aan en uit. Vooral mijn 
klanten beneden de rivieren kie-
zen er massaal voor. Toch kiezen 
mensen in Heemstede en omge-
ving vaak ook nog voor het origi-
nele hout. Misschien is het een 
oergevoel en vinden we dat er al 
zoveel kunstmatig is. Naast een 
open haard kan je het ook gezel-
lig maken in huis met allerlei ac-
cessoires als kussens, voetstoel-
tjes, lampen, kandelaars en mooi 
glaswerk.”
De showroom aan de Blekers-
vaartweg biedt een ruime keus 
aan voorbeelden, intieme haard-
hoekjes met woonaccessoi-

res, van steigerhouten bankjes 
tot antieke kasten. Een bezoek-
je waard, al is het maar om inspi-
ratie op te doen. “We zitten hier 
niet middenin een winkelstraat”, 
zegt Trudy. “De Blekersvaartweg 
is een doorgaande weg. Maar de 
mensen die bij ons binnenko-
men, zeggen vaak: waarom we-
ten wij niet dat dit er is. En we 
zijn toch al tweeëndertig jaar in 
Heemstede gevestigd.”
Het is lastig om uit de sfeervolle 
omgeving van Fireplace te stap-
pen en terug te keren naar de 
regen en wind en de dagelijk-
se zorgen. Eigenares Trudy be-
grijpt het en heeft een sugges-
tie: “Veel mensen snappen niets 
meer van wat er in de wereld 
gebeurt met onze euro en onze 
pensioenen. De politici zelf ko-
men er al niet uit, laat staan wij 
gewone burgers. Dan hou ik wel 
van de instelling van de Italia-
nen, die hebben zoiets van: be-
invloed per dag de dingen die 
je kunt beïnvloeden. Maak een 
lekkere maaltijd en ga naar de 
kapper. Kleine dingen die di-
rect doorwerken in je eigen leef-
sfeer, in positieve zin. Wees eens 
lief voor mekaar of doe iets voor 
de buurvrouw. Die grote buiten-
wereld, daar hebben we momen-
teel geen grip op, maar we kun-
nen het wel knus maken in huis.”
Mirjam Goossens

lijk bijkomen en genieten in Het 
Tuincafé. Om 15.00 uur staat de 
High Tea klaar waar u kunt ge-
nieten van een tafel  met sco-
nes, sandwiches, petit-fours, 
bonbons en u kunt onbeperkt 
thee/koffie drinken. De deelne-
mers worden vanaf 13.00 uur 
van huis opgehaald en rond 
17.00 uur weer teruggebracht. 
Er is plaatst voor zeven perso-
nen.
De kosten voor dit tochtje zijn 
25 euro per persoon inclusief 
High tea, betaling via incasso. 
Inschrijving bij Stichting Welzijn 
Ouderen Heemstede, Lieven de 
Keylaan 24.
Geopend op maandag tot en met 
donderdag van 09.00 tot 17.00 
uur en op vrijdag van 09.00 tot 
13.00 uur. Telefoon 023-5288510.

Chinese tapas, nieuw 
concept bij Asian Delights
Heemstede – Vanaf nu kunt u 
onbeperkt genieten van Chine-
se tapas voor slechts 25 euro per 
persoon. Naar aanleiding van 
een steeds grotere vraag naar 
Chinese specialiteiten introdu-
ceert Asian Delights het concept 
van onbeperkt genieten van Chi-
nese culinaire hapjes.
Door deze in kleine porties te 
serveren kunnen de gasten 
meerdere gerechten proeven. 
Ossenhaassaté met teriyaki-
saus, gestoomde oesters, crispy 
duck, tjew-yim spareribs, speen-
varken racks of eendenborst zijn 

enkele smakelijke voorbeelden. 
Daarnaast kunt u uw favoriete 
gerecht nuttigen dat u gewend 
bent. Loempia speciaal, Chine-
se tomatensoep, Babi Pangang, 
Ossenhaas met tausisaus of Foe 
Yong Hai zijn populaire gerech-
ten. 
Asian Delights staat al bijna 
twintig jaar bekend om zijn voor-
treffelijke keuken. Bekend is 
eveneens de catering voor be-
drijfsfeesten, familiefeesten, reü-
nies en eindejaarsborrels. Sinds 
augustus biedt het restaurant te-
vens de dienst aan om thuis be-

stellingen te bezorgen. Mocht u 
de deur niet uit willen gaan is er 
de mogelijkheid om te bestellen 
op de speciale bezorglijn: 023-
5443238.

Feestdagen
Asian Delights is beide kerstda-
gen geopend. Een aanrader is 
de speciale kersteditie ‘Chinese 
tapas’ waarbij het voor 37,50 eu-
ro onbeperkt culinair genieten is. 
Dit betreft een luxe variant met 
een verrukkelijk dessert van Pa-
tisserie Chocolaterie Vermeer als 
afsluiter. Heeft u liever een Chi-

nese rijsttafel als kerstmenu, dan 
bent u voor 27,50 euro per per-
soon uit. Een bijpassende wijn-
suggestie behoort eveneens tot 
de mogelijkheden. Tijdig reserve-
ren wordt van harte aanbevolen.
Chinees Specialiteiten Restau-
rant Asian Delights vindt u aan 
het Roemer Visscherplein 25 
Heemstede. (t/o station Heem-
stede-Aerdenhout).
Telefoon: 023-5242379.
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De winnaars Zalja Jaff (links) en Menno van Dam met tussen hen in 
wethouder Botter.

Leerlingen Haemstede 
Barger leuken raadsstuk op
Heemstede - Raadsstukken zijn 
doorgaans saai en lastig te lezen. 
Zeker voor tieners is dit geen da-
gelijkse kost. Onder de bezielen-
de leiding van Dick Schoenma-
ker, verbonden als docent aan de 
Haemstede Barger school, heb-
ben de leerlingen hun best ge-
daan een raadsvoorstel pretti-
ger leesbaar te maken. Aan de 
inhoud mochten zij niets veran-
deren, maar aan de vormgeving 
wel. Het resultaat mocht er zijn. 
Wethouder Jur  Botter, belast 
met jeugdzaken, was naar de 
Snooker Academy aan de Wa-
genweg in Haarlem gekomen om 
een aantal leerlingen een prijs te 
overhandigen. De klassen waren 
daar aanwezig om ter viering van 
5 december een middag te gaan 
snookeren en biljarten.
De 120 leerlingen uit de vier exa-
menklassen hadden in groepjes 
van vijf de 25 hoofdstukken van 
kleurtjes, wolkjes, foto’s en an-
dere lettertypes voorzien.
Romée Admiraal vond het stuk 
best moeilijk geschreven. Ze had 
het een paar maal herlezen en 
met de inleiding erbij werd het 
haar duidelijk wat er van haar 
werd gevraagd. Ook klasgenote 
Charlotte de Gruyter had er even 
aan moeten trekken, maar toen 
had zij binnen een half uur haar 

verbeteringen bepaald. In totaal 
15 leerlingen ontvingen uit han-
den van de wethouder een ca-
deautje. Nadat alle op- en aan-
merkingen en verbetervoorstel-
len waren bekeken bleek dat 
Menno van Dam en Zalja Jaff de 
meest aansprekende verbete-
ringen hadden doorgevoerd. Zij 
kregen dan ook een nog mooier 
cadeau van de wethouder.
De gemeente gaat de meest op-
vallende veranderingen op bor-
den plaatsen en zal deze tentoon-
stellen in het raadhuis. De raads-
leden krijgen op 15 december, 
tijdens de behandeling van het 
stuk, de opgeleukte versie op hun 
tafel. Op de vraag of de tieners 
die raadsvergadering gaan bijwo-
nen viel weinig enthousiasme te 
bespeuren. Een enkeling nam het 
verzoek in overweging. De leer-
lingen hebben op deze manier 
kennis kunnen maken met stuk-
ken die in de gemeenteraad be-
handeld worden en de gemeen-
te kreeg inzicht hoe stukken op 
een modernere manier gepresen-
teerd kunnen worden.
In de loop van volgend jaar wil 
wethouder Botter verder in ge-
sprek met de leerlingen over de 
nadere invulling van het jeugd-
beleid in Heemstede. 
Eric van Westerloo

Open Huizen Route 10 december
Huizenkopers hebben nog 200 dagen
Heemstede - ‘Nog 200 dagen’ 
is het thema van de komen-
de landelijke ERA Open Hui-
zen Route. De populaire kijkdag 
wordt op zaterdag 10 december 
aanstaande gehouden.
“We hebben er helemaal niet bij 
stilgestaan dat er zoveel tijd ge-
paard gaat met het kopen van 
een huis!” vertelt een huizenko-
per. “We zijn al een tijdje aan het 
kijken en willen graag van de la-
ge overdrachtsbelasting profite-
ren. Wij dachten dat we nog een 
half jaar hadden om te beslissen. 
Maar dat is niet zo! Daarom ho-
pen we tijdens de Open Huizen 
Route ons nieuwe huis te vinden. 
We hebben onze route al samen-
gesteld.”
ERA-makelaar van den Put-
ten vertelt waarom de tijd be-
gint te dringen. “Het huis moet 
daadwerkelijk vóór 1 juli 2012 bij 
de notaris aan de nieuwe eige-
naar zijn overgedragen om voor 
het verlaagde tarief in aanmer-
king te komen. We weten dat de 
meeste verkopers wachten met 
het kopen van een huis totdat ze 
hun eigen huis hebben verkocht. 
Dus zodra de koop rond komt 
met zijn koper, heeft een ver-
koper nog geen ander huis ge-
kocht. Hij moet dan nog beslis-
sen over zijn volgende huis. Dat 
duurt altijd wel even. De verko-
per van zijn volgende huis heeft 

ook vaak nog niets anders, want 
die wilde ook eerst zijn huis ver-
kopen. En zo gaat het door en 
door. Kortom, iedereen moet op 
elkaar wachten en het kan dus 
zo maar een paar maanden du-
ren voordat je in je nieuwe huis 
kunt. Ik vermoed dat het in juni 
ook erg druk gaat worden bij de 
notaris. Het zou jammer zijn als 
men daardoor het verlaagde ta-
rief zou mislopen.
Zou de regeling werkelijk niet 
worden voortgezet na 1 ju-
li 2012? Van den Putten: “Wie 
zal het zeggen? Het is een du-
re regeling, die ergens uit be-
taald moet worden. Als er meer 
financiële tegenvallers voor het 

kabinet komen, kan het dom-
weg niet. Ik zou er zeker niet 
van uitgaan dat de regeling toch 
wel verlengd wordt. Het is een te 
grote financiële gok voor men-
sen om die te nemen. Het gaat 
al snel om duizenden euro’s 
verschil. Dit is waarom wij 
aanstaande huizenkopers met 
concrete koopplannen erop 
willen wijzen nu stappen te 
gaan zetten.

ERA-makelaars organiseren 4 
keer per jaar een landelijke Open 
Huizen Route. U vindt de deel-
nemende huizen op www.era.nl 
en/of www.vandenputten.com 
Kijk op www.facebook.com/
ERA-openhuizenroute voor meer 
informatie over de actie. U ziet 
hier ook tips voorafgaand aan de 
actie en reacties van ERA-make-
laars en consumenten tijdens en 
na de actiedag. Er zijn in Neder-
land en België 225 ERA-make-
laars, maar in totaal zijn er 2600 
ERA-makelaars in bijna 50 lan-
den.
U vindt Van den Putten ERA Ma-
kelaars O.G. aan de Bronstee-
weg 45, (tegenover de rotonde) 
in Heemstede. Telefoonnummer 
023- 5285412 of www.vanden-
putten.com
Wij zijn die dag ook telefonisch 
bereikbaar van 11.00 uur tot 
15.00 uur.

RCH wint lokale derby
Heemstede - Zondag stond 
een heuse derby in Heemstede 
op het programma tussen RCH 
en HBC. Een soort van Katwijk-
Quick Boys of een Spakenburg-
IJsselmeervogels maar dan in de 
4e klasse D. De spanningen en 
voorbereidingen waren verge-
lijkbaar en wat past bij een ech-
te derby gebeurde ook. HBC-ers 
hadden in de nacht voorafgaand 
aan het duel op veel plaatsen 
met grote letters HBC geschil-
derd op het hoofdveld van RCH. 

Keurig met kalkverf en zonder 
schade te berokkenen. De RCH-
ers konden er wel om lachen en 
niemand minder dan hoofdtrai-
ner Roland Ebbeling pakte zelf 
de krijtkwast en schilderde bo-
ven de letters van HBC ‘Who the 
fuck is’. Een pracht begin van een 
mooie middag waar HBC-ers en 
RCH-ers gebroederlijk naast el-
kaar op de tribune zaten of ston-
den. Ook de voetballers maak-
ten er een sportieve wedstrijd 
van, alhoewel het niveau de-

VEW kansloos tegen SIZO
Heemstede - De wedstrijd 
SIZO-VEW moet maar snel wor-
den vergeten. Waar VEW bijna 
altijd goed in is, het eerste half-
uur pressie spelen, werd nu uit-
gevoerd door de tegenstander. 
Het resultaat was  een 2-0 ach-
terstand. Dit SIZO offensief le-
verde Sander Smit een gele kaart 
op. VEW werd wakker en er kwa-
men kansjes voor de gebroeders 
Dekker en Bas van ’t Sant. In de 
44ste minuut werd een knappe 
kopbal van Michiel Dekker be-
kwaam gestopt.
Sander Smit bleef na de rust in 
de kleedkamer achter en werd 
vervangen door de niet geheel 
fitte Maikel Pannekoek. VEW 
had nu de wind mee en het leek 
resultaat op te leveren. Een kop-

bal ven Sven van Bohemen ging 
net naast en een fraaie aanval 
van Wouter Hamann en George 
Ursutuanu strandde in de han-
den van de keeper. In de 57ste 
minuut werd een counter van 
SIZO mooi afgemaakt, 3-0. Voor-
dat in de laatste minuut de 4-0 
werd gescoord incasseerde VEW 
nog een gele kaarten voor Micha 
Pannekoek en Martijn Roozen 
en een rode voor Maikel Panne-
koek.
VEW-2 behaalde een verdienste-
lijk gelijkspel tegen Terrasvogels, 
1-1 en de A-junioren wonnen ook 
hun derde wedstrijd, nu tegen 
Bergos uit Bergen, 2-1. Doelpun-
tenmakers waren Reinier Martin 
en Guido Loomen. Het program-
ma voor 10 december:

ze middag niet hoog was. Maar 
hoe kan het bijna ook anders; er 
stond prestige op het spel. 
Uiteindelijk greep RCH met een 
nipte 2-1 de overwinning. Na af-
loop werd menig keel met bier 
gesmeerd en werd er vrolijk ge-
danst en gezongen op de tonen 
van een ingehuurd zangertje. 
Ook de besturen van beide clubs 
stonden als echte vrienden met 
elkaar na te praten en te drinken 
en over één ding waren ze het 
eens: het zijn de RCH-ers die ko-
mend half jaar trots met de borst 
vooruit mogen lopen door het 
mooie dorp.

VEW-1- Alliance-1 15.00 uur
VEW-2- OFC     12.15 uur
Hillegom- VEW-3  14.45 uur
VEW-4- Jong Hercules 14.30 uur
VEW-vet- V’zang-vet 12.45 uur
RCH-a- VEW-a 14.30 uur
VEW-b- Amstelveen-b 10.30 uur
VEW-d1- Schoten-d 10-.00 uur
VEW-d2- HBC-d   11.30 uur
VEW-mini’s       nog niet bekend.

De december-agenda:
9 december: klaverjassen, aan-
vang 20.00 uur.
10 december: kerststukjesma-
ken onder leiding van Martin 
Schoone.
17 december: Kerstbingo met 
loterij. Aanvang 20.00 uur, zaal 
open 19.30 uur.
28 december: Oliebollentoernooi. 
Meer weten over dit toernooi? 
Kom dan zaterdag langs en vraag 
naar Michiel van Rooijen.

Petrakerk
Heemstede - Zondag 11 de-
cember is er om 10 uur een 
dienst in de Petrakerk aan de 
Limburglaan 3. Voorganger de-
ze derde adventszondag is ds. A. 
Siebenga uit Zwolle. Er is kinder-
opvang voor de kleinsten en Bij-
belklas voor de kinderen van de 
basisschool.

PKN 
Bennebroek

Bennebroek - Bij de Hervormde 
Gemeente Bennebroek aan de 
Binnenweg 67 is ds. W.M. Schin-
kelshoek zondag om 10.00 uur 
de voorganger bij de viering van 
het Heilig Avondmaal.

Film
Regio - Maandag 12 decem-
ber organiseert Welzijn Bloe-
mendaal een filmvoorstelling in 
Vogelenzang. Gedraaid wordt 
‘Letters to Juliet’. Een jonge 
Amerikaanse vrouw (Aman-
da Seyfried) gaat met vakan-
tie naar Verona in Italië. Daar 
vindt ze een ‘Letter to Juliet’, 
een onbeantwoorde brief aan 
een onbeantwoorde liefde. Ze 
begint een zoektocht naar de 
geliefden uit de brief. Speel-
duur 105 minuten. De film be-
gint om 14.00 uur in de Ont-
moetingsruimte aan de Kerk-
weg in Vogelenzang. Kosten 3 
euro, zaal open 13.30 uur. Info: 
023-5845300 of 023-5250366.
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Zaterdag 10 december

Kerststerren bij Lucas Primeurs
Heemstede - De kerst staat 
weer bijna voor de deur en dan 
rijst voor velen de vraag ‘wat 
moeten we nu weer op tafel zet-
ten’. Daarom houden Rob Lucas 
en John Schilder van de beken-
de groentespeciaalzaak Lucas 
Primeurs uit de Jan van Goyen-
straat zaterdag 10 december van 
11.00 tot 17.00 uur een proeverij 
en menu-inspiratie dag. 
Deze dag zal in het teken staan 
van allerlei gerechten voor uw 
kerstdiner.
De specialisten laten dan di-
verse zelfgemaakte vers berei-
de producten aan u proeven zo-
als de paddenstoelen- en zalm-

spinaziequiche of een cranber-
ry- en paddenstoelensaus, maar 
ook een heerlijke paddenstoe-
len-melange of een gevulde por-
to bello en natuurlijk de zo be-
kende groenteschotel van Lucas 
Primeurs en gemarineerde rose-
valaardappels die u zo de oven 
in kunt doen. En wat dacht u van 
de volgens grootmoeders recept 
bereide rode kool en stoofpeer-
tjes.
U kunt deze dag ook uw e-mail-
adres achterlaten zodat zij hun 
recepten naar u kunnen mailen 
zoals kastanjesoep, vispakket-
je met wijnzuurkool, aardappel-
pastinaaktaartje of kwartelei-

snoepjes met basilicum en pan-
cetta, en meer. 
Daarnaast introduceren Lucas 
en Schilder deze dag ook twee 
nieuwe soepen in hun assorti-
ment: de porcini- en rivierkreeft-
jessoep. 
U hoeft dus geen sterrenkok te 
zijn om in korte tijd een culinair 
hoogstandje op tafel te zetten, 
iedereen kan zo een kerstmaal-
tijd bereiden.
Deze dag liggen er kerstbestel-
lijsten voor u klaar die u op uw 
gemak thuis kunt bekijken en in-
vullen. De specialisten geven na-
tuurlijk graag advies over de ma-
nier van bereiden. 

Het Apotheek Groenendaal-recept

Nooit meer misgrijpen
Heemstede - Bij langdurig me-
dicijngebruik wil het opvragen 
van een herhaalrecept er wel-
eens bij inschieten. Dan grijp je 
ineens mis, waarna je op stel en 
sprong de huisarts moet bellen 
en liefst zo snel mogelijk bij de 
apotheek langs moet. De nieu-
we Herhaalservice van Apotheek 
Groenendaal voorkomt situaties 
als deze.
“Huisartsen krijgen dagelijks te-
lefoontjes van mensen die à la 
minute een herhaalrecept no-
dig hebben”, zegt apotheker 
Laurens Maussen van apotheek 
Groenendaal in Heemstede. “Zo-
dra dat is uitgegeven is de regel 
dat patiënten het recept de vol-
gende dag bij ons kunnen op-
halen, mits we het op voorraad 
hebben. Maar als het echt op is, 
is een dag eigenlijk al te lang. 
Er zitten dus nogal wat haken 
en ogen aan dit systeem.” Van-
daar dat Maussen sinds deze zo-
mer de Herhaalservice biedt. Pa-
tiënten kunnen zich hier gratis 
voor inschrijven en de apotheek 
neemt dan de herhaalzorg over. 
Maussen: “Twee weken voordat 
de medicijnen op zijn, sturen wij 
een bericht (e-mail of brief) naar 
de patiënt dat de nieuwe portie 
klaarstaat. Het recept hiervoor 
hebben wij al aangevraagd bij 
de arts. Je bent dus niet alleen 
nooit meer te laat, maar hebt 
zelfs ruim de tijd om de medicij-
nen op te halen.”
Een ander probleem van veel pa-
tiënten met chronische medica-
tie is dat ze meerdere middelen 

gebruiken, die om en om opra-
ken. De ene maand sta je in de 
apotheek voor een herhaalre-
cept van middel a, de volgen-
de maand voor middel b. Maus-
sen: “Ik heb gevallen gezien van 
mensen die tien keer per maand 
naar de apotheek moesten voor 
een herhaalrecept.” Ook dat is 
met de Herhaalservice verleden 
tijd. Na aanmelding voor de ser-
vice wordt je medicijngebruik 
onder de loep genomen en krijg 
je van alle middelen de voorraad 
aangevuld tot drie maanden, zo-
dat ze allemaal tegelijk op zijn. Je 
hoeft dus nog maar één keer per 
kwartaal naar de apotheek. “Ook 
voor partners en gezinsleden 
kunnen we het herhaalmoment 
gelijktrekken”, vertelt Maussen. 
“Zelfs als je medicijnen ophaalt 
voor vier personen, hoeft dat nog 
maar een keer in de drie maan-
den.”
De apotheker gaat met het over-
nemen van het herhaalrecept 
niet op de stoel van de huisarts 
zitten. Deze moet nog steeds 
herhaalrecepten uitschrijven, 
maar zal dit doen via de apo-
theek in plaats van via de pa-
tiënt zelf. 
De Herhaalservice, die nieuw is 
in Nederland, wordt door Apo-
theek Groenendaal geheel kos-
teloos aangeboden. Ga even 
langs bij apotheek Groenen-
daal om de service te bespreken: 
telefoon 023-5293686, Valken-
burgerlaan 50 in Heemstede. Er 
is voldoende parkeergelegen-
heid.

Heemstede - 25 jaar geleden 
werkte Paul Brantjes bij Chez 
Ferdinand op de Zandvoortsel-
aan als sommelier. Na zijn cur-
sus vinologie wilde hij wel eens 
de wijnboeren van dichtbij zien. 
Hij reed richting Frankrijk om 
daar kennis te maken met de 
boeren. Al gauw zag hij de mo-
gelijkheid om wat dozen mee te 
nemen om andere mensen ook 
te laten proeven van deze wij-
nen. Ferdinand wilde deze wij-
nen ook schenken aan zijn gas-
ten en Paul moest zich inschrij-
ven bij de kamer van Koophan-
del. Het begin van Brantjes wij-
nimport. Tegenwoordig komt 
Paul in veel windstreken van de 
wereld om nieuwe noviteiten te 
zoeken waarvan hij denkt dat 
het past in zijn assortiment. Ieder 
jaar geeft Paul in het voor- en 
najaar een wijnproeverij om zijn 
gasten kennis te laten maken 
met nieuwe wijnen. Meestal in 
sfeervolle omgevingen als Land-
goed Ipenrode, De Molen van 
Höcker en de Hartekamp. Bij de 
laatste proeverij huurde Paul de 
aula van Hageveld af om een ju-
bileumproeverij te geven. Met als 
extra verrassing prachtige patés, 

afkomstig van biologische dieren 
uit de Veluwe. De bekende sla-
ger J. van der Werff verkoopt de-
ze patés met hun unieke en zeer 
zuivere smaak het hele jaar door 
in zijn slagerij op de Glipperdreef 
in supermarkt De Koning.
Een aantal wijnen viel op tij-
dens de proeverij. Wel heel bij-
zonder was de Petite Sirah van J. 
Lohr uit Californië uit het Noor-
delijk gelegen Monterey-wijn-
gebied tussen San Francisco en 
Los Angeles. Na een week in-
weken, vergisten de wijnmakers 
het sap in open tanks, waarna 
een anderhalf jaar durend ver-
blijf volgt op Franse en Ameri-
kaanse eiken vaten. Het hield 
de 2008 Tower Road mooi fris en 
fruitig. Van kleur is de wijn bij-
na zwartrood met een jeugdi-
ge rand in het glas. Naast ha-
zelnoten neem je zwarte bes-
sen, broodkruim en vers deeg 
waar in geur en smaak. Zodoen-
de is Lohrs Petite Sirah een kan-
jer bij lamsvlees met rozemarijn 
of een mooie tournedos. Uit het 
hart van Spanje kwam Ovidio 
Temperanillo, La Mancha, heer-
lijk bij stoofvlees en wild en te 
koop voor 7,95.

Grote drukte tijdens de jubileumproeverij van wijnimporteur Paul Brantjes.

Paul Brantjes al 25 jaar wijnimporteur

Bij de witte wijnen was de Blanc 
de Pacs erg in trek en verassend. 
Deze biologische witte wijn is 
afkomstig uit het hart van de 
Penedes, het uitgelezen wijn-
gebied voor de Cava, Spaanse 
Mousserende wijn. De druiven 
Perelada, Xarello en Macabeo 

groeien weelderig in het plaats-
je Pacs del Penedes op 700 me-
ter boven zeeniveau en zorgen 
voor een prachtige balans van 
zuivere frisse zuren met heerlij-
ke geuren van witte bloemen en 
muscat. 
De proeverij werd goed bezocht, 

bijzonder leuk was om de proe-
vers van het eerste uur te zien. 
Brantjes Wijnimport, Meer en 
Boslaan 12 in Heemstede, 06-
26034969, e-mail brantjeswijn@
gmail.com. Kijk ook op:
www.brantjeswijn.nl.
Ton van den Brink
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Bij LaRiva
Ontspannen afslanken 

met garantie
Heemstede - Nog snel even 
flink wat kilo’s en centimeters 
kwijt? Met LaRiva slankt u af op 
de plaatsten waar u dit wilt! To-
taal of plaatselijk. Vooraf cen-
timeters gegarandeerd en nu 
negen maal OzonZuurstofbe-
handelingen 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 centimeterga-
rantie worden gegeven, omdat 
het werkt!
De Methode bestaat uit een ac-
tief en een passief deel. Het ac-
tieve deel bestaat uit de doel-
gerichte bewegingsthera-
pie 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 persoon-
lijk voedingsadvies om op na-
tuurlijke 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: La-
Riva, Instituut voor natuurlij-
ke figuurcorrectie, Raadhuis-
straat 27 te Heemstede. Tele-
foon: 023-5474419.
De aanbieding van de negen 
gratis OzonZuurstofbehande-
lingen is alleen geldig bij het 
volgen van de advieskuur. Zie 
ook: www.lariva.nl.

Neurofeedback praktijk 
in Spaarndam breidt uit
Regio - Stichting Pathways, ge-
specialiseerd in onder andere 
Neurofeedback, heeft een nieu-
we praktijkruimte in gebruik ge-
nomen in Spaarndam en is met 
een aantal nieuwe behandelme-
thoden gestart.
Neurofeedback is een relatief 
nieuwe behandelmethode, af-
komstig uit de Verenigde Sta-
ten, voor onder andere ver-
moeidheidsklachten, stress-
klachten, ADHD en concentra-
tieklachten. Maar ook bijvoor-
beeld slaapklachten, leerproble-
men of depressies kunnen goed 
worden behandeld door middel 
van Neurofeedback. Sinds een 
aantal jaar verzorgt de Stichting 
Pathways uit Spaarndam de-
ze behandelmethode voor 

zowel kinderen als volwassenen.  
Marije Frese, neuropsychologe, 
een van de therapeuten die de 
trainingen verzorgt in de prak-
tijk aan de Lageweg in Spaarn-
dam: “Neurofeedback is het trai-
nen van de hersenen. Door het 
kijken naar een film, het luiste-
ren naar muziek of het spelen 
van een spelletje, krijgt u terug-
koppeling over uw hersenactivi-
teit. Hierdoor kunt u uw herse-
nen trainen om een ingesleten 
hersengolfpatroon te vervangen 
door een gezonder hersengolf-
patroon.” 
“Dus met Neurofeedback train je 
zelf je eigen hersenen”, vervolgt 
Frese. “Een aangename bijkom-
stigheid van Neurofeedback is 
dat het voor alle leeftijden een 

geschikte trainingsmethode is, 
ook voor kinderen. Wij beginnen 
altijd met een intake-gesprek 
waarin wij de klachten bespre-
ken en een EEG maken van de 
hersenen. Daarna maken wij een 
behandelplan. In de regel komen 
onze klanten dan twee keer per 
week naar de praktijk om te trai-
nen, gedurende een periode van 
ongeveer acht tot tien weken. 

Heemstede - Al jaren is Huib 
Lamberts werkzaam in telemar-
keting en computers. Voor zijn 
ruime omgeving ook altijd de 
vraagbaak bij computerproble-
men die hij dan ook gewoon op-
loste. Nog leuker vond hij het ei-
genlijk om te adviseren welke 
laptop of computer je nou eigen-
lijk moet aanschaffen. De duur-
ste is niet altijd de beste en no-
dig. Afstemmen met je wensen 
kan besparen bij de aankoop. 
Daarom startte hij vorig jaar 
zijn eenmanszaak Laptop Plus 
Heemstede.
Belangrijkste vraag vindt hij al-
tijd wat je met een computer wil 
doen. Wonend in het oude cen-
trum van Heemstede bemerk-
te hij dat er eigenlijk geen direct 
aanspreekpunt meer was voor 
advies op dit terrein. De twee 
winkels waar goed advies gege-
ven werd, zijn verdwenen en in 
de grote computermagazijnen 
is de service juist het probleem 
na de aankoop. De laptop mee 

in de grote doos en u mag het 
uitzoeken. De klant mag de lap-
top zelf installeren met een win-
dows besturingssysteem, maar 
dan werkt de e-mail nog niet, 
staan de bestanden nog op de 
oude computer, heel herkenbaar 
nietwaar? 
Laptop Plus levert de laptop of 
computer kant en klaar voor ge-
bruik, zet de bestanden over, 
helpt bij e-mail en andere wen-
sen zoals foto’s en documenten. 
Lamberts heeft een webshop, 
geen te dure winkel. Hij is aan-
gesloten bij de landelijke orga-
nisatie Laptop Plus met de voor-
delen van een grote organisatie, 
maar een lokale service met een 
gezicht, altijd gemakkelijk aan te 
spreken en te bereiken.  Geen 
anonieme website, maar met een 
keurmerk en met gratis retour-
mogelijkheden. Betaling gaat via 
veilige wegen en kan zelfs onder 
rembours. 
Huib Lamberts heeft een sa-
menwerking met Casca, waar 

computercursussen georgani-
seerd worden. Cursisten wor-
den voor advies verwezen naar 
deze specialist. Lamberts rekent 
geen voorrijkosten. Tarieven voor 
reparatie zijn in te zien op de 
site www.heemstede.laptopplus.
nl. Kosten worden alleen in re-
kening gebracht als het pro-
bleem de wereld uit is. Moet het 
apparaat naar het hoofdkantoor 
opgestuurd worden, dan komt 
Heemstede Laptopplus het ap-
paraat ophalen en verstuurt dit 
gratis naar de reparatieafdeling. 
De website is overzichtelijk. Sim-
pel te selecteren op prijs en mo-
gelijkheden. U vindt de weg van-
zelf, met adviezen waar u wat 
aan heeft. Zoals in de winkel, 
met Huib Lamberts als de man 
op de achtergrond met zijn ad-
viezen.
Maak virtueel vast kennis met 
Huib Lamberts in zijn digitale 
winkel via www.heemstede.lap-
topplus.nl, telefoonnummer 06-
54965510, e-mail: heemstede@
laptopplus.nl.
Ton van den Brink

Een training duurt ongeveer een 
uur en vindt altijd plaats in één 
van onze behandelruimtes.”
Sinds kort heeft Stichting Pa-
thways ook een aantal nieuwe, 
aanvullende behandelmethoden. 
Frese: “Allereerst zijn wij gespe-
cialiseerd in Integrated Listening 
System (iLs).  Deze behandelme-
thode combineert auditieve sti-
mulatie met beweging, balans-

oefeningen en visueel motori-
sche oefeningen.”
Ten tweede is Stichting Pathways 
gestart met de Bodystimulator. 
De schudbeweging van de Bo-
dystimulator zorgt voor een toe-
name van zuurstof in de bloed-
cellen. Dit leidt tot toename in 
fitheid en een verminderd risico 
op hart- en vaatziekten.
Frese: “Tenslotte beschikken wij 
sinds kort over een aantal Perso-
nal Therapy Devices (PTD).  De 
PTD is een klein apparaat dat 
men bij zich draagt en dat ener-
giegolven uitzendt die de eigen 
genezende vermogens van het 
lichaam stimuleren en positief 
beïnvloeden.”
Als u zich afvraagt of onze be-
handelmethoden bij u of uw kind 
passen, neem dan een kijkje op 
www.stichtingpathways.nl.

Stichting Pathways, Lageweg 
1 in Spaarndam, 023-7850647, 
e-mail: stpathways@telfort.nl.

Laptopservice in Heemstede
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Sanz ‘Take Away’ Kerstmenu
Heemstede - Ook deze kerst 
kunt u weer gebruik maken van 
het ‘Take Away Kerstmenu’ van 
Brasserie Sanz op de Jan van 
Goyenstraat 31. Met kerst thuis 
eten op Sanz niveau. Met in-
middels drie vermeldingen in de 
Gault Millau 2010, 2011 en 2012 
bent u verzekerd van een goed 
verzorgd en smakelijk kerstdi-
ner. Geen lege schappen in de 
supermarkt, geen dagen in de 
keuken, geen stress.Stuur een e-
mail naar info@sanz.nl en vraag 
naar het kerstmenu. Zij mai-
len deze dan direct aan u door. 
Mocht u gebruik willen maken 

van het ‘Take Away’ Kerstmenu 
dan moet u dat voor zondag 18 
december kenbaar maken door 
middel van een contante aanbe-
taling van 50 procent van het to-

De trap van het eerste perron 
van het station van Haarlem. Hier 
liepen de 1300 mannen opge-
pakt tijdens de Sinterklaas raz-
zia van 6 december 1944 in Haar-
lem, Heemstede en Bloemendaal 
naar de trein die stond te wach-
ten. Over die 1300 mannen gaat 
deze website.

Website over de
‘Sinterklaas Razzia’ in 1944
Regio - Op 6 december was het 
67 jaar geleden dat de ‘Sinter-
klaas Razzia’ plaatsvond in de ge-
meenten Haarlem, Heemstede en 
Bloemendaal. Dankzij het ontvan-
gen van uitgebreide documen-
tatie van de familie van de he-
ren Krimp en Eysinga, zeer nauw 
destijds betrokken bij de razzia’s 
en Kamp Rees, heeft Robert W.F. 
Verrijk zijn derde website gerea-
liseerd onder de naam Bloemen-
daal - kamp Rees, dit naast de 
reeds bestaande door hem gere-
aliseerde websites over Bloemen-
daal en Bennebroek tussen 1940 
en 1945: www.1940-1945.bloe-
mendaal.nl en www.1940-1945.

bennebroek.nl. De heer Krim, 
destijds adjunctdirecteur Open-
baren Werken Bloemendaal 
heeft een zeer zorgvuldig verslag 
gemaakt van de gebeurtenissen 
in die tijd. Dit verslag is aange-
vuld met originele foto’s en do-
cumenten om bijvoorbeeld met 
de trein te rijden of op de fiets en 
zelfs met een auto.
Tevens is de site voorzien van het 
verhaal van de tweeling Henk en 
Arie Grootegoed, destijds wo-
nende in Huize Jacqueline aan 
het Kerkplein in Bloemendaal. 
Zij beiden zijn bij Weesp uit de 
trein gesprongen en terug gelo-
pen naar Bloemendaal. 

De kracht van een 
winkel én een website
Bennebroek - Petra Rose-
boom startte dit jaar haar leu-
ke kledingboetiek aan de Ben-
nebroekerlaan 47. Wie van mo-
de houdt maar niet heel veel 
wil betalen, kan hier echt 
haar hart ophalen. Naast 
trendy vesten, tunieken, jas-
sen, shirts, blouses en broe-
ken vind je bij Route 26, want 
zo heet de winkel, geweldige 
accessoires bij je outfit. Een 
knappe tas, mooie shawl of 
beeldige ketting… daarmee 
maak je je kledingkeuze echt 
af. Midden in de winkel nodigt 
de grote tafel uit tot een kop 
koffie of gewoon even gezel-
lig praten met Petra of Marti-
ne. Het leuke van (fysiek) win-
kelen is tot slot toch ook het 
sociaal contact. En trouwens… 
je wilt het liefst een goed ad-
vies over een kledingstuk. 
“Past dit bij me?” of “Welke 
kleur kan ik die jas het beste 
nemen?” Zo maar vragen waar 
boetiekeigenaresse Petra wel 
raad mee weet. Modebewust 
maar vooral een goed oog ont-
wikkelen wat nieuw is en wat 
de vrouw van anno nu goed 
staat. De kleding bij Route 26 
is modisch maar ook geschikt 
voor de wat vollere modellen. 
Want ook met een klein ma-

tje meer kun je er fantastisch 
uitzien! Sportief, stoer, mooi 
voor op kantoor of een nieu-
we feestoutfit? Loop eens bin-
nen bij Route 26. Een heel ge-
zellige zaak met knappe mer-
ken voor een zeer betaalba-
re prijs. Route 26 verkoopt o.a. 
de merken Geisha, Tramonta-
na en Yaya en organiseert te-
vens kledingparty’s voor jou en 
je vriendinnen.

Route 26 is niet alleen een 
boetiek, maar ook een website. 
Helemaal van nu, de combina-
tie winkel met website. Je kunt 
hier kledingstukken bekijken 
en bestellen. Er zijn trouwens 
aantrekkelijke kortingen. De 
webshop (www.route26.nl) is 
nèt geopend, dus maak ken-
nis en klik aan die naam! Eerst 
binnenwandelen en toch twij-
fel over die mooie jurk? Een-
maal ‘s avonds achter je com-
puter kun je de knoop door-
hakken. Je kunt er voor kie-
zen de bestelde spullen in de 
zaak op te halen. Pas dan ge-
lijk die leuke hoed of fijne tas 
erbij! Reuze handig, een win-
kel/webshop combi. 

Info: 06-19291556 of info@
route26.nl / www.route26.nl

Vitaminstore enthousiast over Synofit

‘Doorbraak in behandeling 
gewrichtsproblemen’
Heemstede - Synofit staat nog 
maar pas in de schappen van Vi-
taminstore in Heemstede, maar 
de vraag is al enorm. “Logisch,” 
zegt filiaalmanager Marianne 
 Mooij. “Dit is een topproduct 
voor iedereen die met een com-
fortabel gevoel wil blijven bewe-
gen. Dit is de eerste vloeibare 
verzorgingsformule voor de ge-
wrichten op basis van Groenlip-
mossel en Curcumine. De mees-
te klanten reageren zeer enthou-
siast op dit nieuwe en innova-
tieve product. We verwachten er 
dan ook veel van.”
Synofit is momenteel dan ook 
niet voor niets het nummer één 
adviesproduct voor soepele ge-
wrichten bij  Vitaminstore. Vol-
gens de filiaalmanager gaat het 
hier om een veelomvattend pro-
duct, dat meer doet dan de po-
pulaire producten op basis van 
Glucosamine en Chondroïti-
ne. “Synofit is niet alleen goed 
voor de opbouw van kraakbeen 
in de gewrichten. De ingrediën-
ten zijn ook goed voor de sme-
ring van de gewrichten en hou-
den je in beweging met een com-
fortabel gevoel in de gewrichten. 
Kortom: een bewegingsformule 
voor meer vitaliteit bij het ouder 

worden.”
Synofit is ontwikkeld vanuit de 
paardensport. Bij renpaarden 
en springpaarden is het onder-
steunen van de conditie van 
de gewrichten een belangrijk 
aandachtspunt. De meeste top-
ruiters in ons land verzorgen 
daarom hun kostbare paarden 
met vloeibare Groenlipmossel 
en Curcumine. De fabrikant heeft 
de formulering van Synofit nu 
zodanig aangepast, dan dit 
vloeibare supplement nu ook ge-

schikt is voor menselijke con-
sumptie.
Marianne Mooij: “Synofit is iets 
duurder dan veel andere ge-
wrichtsproducten. Een flacon 
van 200 milliliter kost 79,95. Toch 
adviseer ik mijn klanten om deze 
vloeibare gewrichtenkuur eens 
uit te proberen. Omdat Synofit 
al helpt bij lage doseringen, doe 
je heel lang met een flacon. Dus 
omgerekend is Synofit niet zo 
duur in gebruik. Bovendien heeft 
deze vloeibare Groenlipmossel-
kuur een goede invloed op de 
beweeglijkheid. En dat is onbe-
taalbaar. Overigens verkopen wij 
ook een voordeelverpakking van 
400 milliliter.”
Voor meer informatie of advies 
bent u welkom bij  Vitaminstore, 
Binnenweg 19 in Heemstede.

Vanaf heden is de website www.
rees.bloemendaal.nl ook toegan-
kelijk voor iedereen.

tale bedrag. U moet hiervoor dus 
wel even bij Sanz binnen lopen. 
Reserveren via e-mail en tele-
foon is helaas niet mogelijk. Wij 
wensen u een smakelijke kerst 
toe en een goede jaarwisseling.
Zie ook www.sanz.nl.



Regio - De Meerlanden heeft 
bewoners opgeroepen om mee 
te doen met de prijsvraag: ‘Hoe 
kunnen we de afvalberg vermin-
deren?’. Er zijn vele interessante 
ideeën binnengekomen. Uit alle 
inzendingen is een winnaar ge-
kozen: Marieke van Duijn uit Ku-
delstaart krijgt haar afvalstoffen-
heffi ng over 2011 van De Meer-
landen terug. Haar idee voor af-
valvermindering: ‘Actievere voor-

lichting op basis- en middelbare 
scholen en de jeugd mee laten 
denken in een denktank comité 
over afvalvermindering, over mi-
lieu en duurzaamheid.’ De Meer-
landen heeft deze prijsvraag ge-
organiseerd in het kader van de 
Europese Week van de afvalver-
mindering die van 19 tot en met 
27 november liep en werd ge-
organiseerd door de Koninklijke 
Nederlandse vereniging voor af-

val- en reinigingsmanagement.
Volgens Marieke van Duijn zijn 
er al veel tips voor afvalvermin-
dering die actief de ronde doen. 
En veel mensen kennen dit soort 
tips wel maar passen ze onvol-
doende toe, omdat ze niet anders 
gewend zijn. “ De jeugd is onze 
toekomst, maar dat niet alleen, zij 
hebben ook invloed op het ge-
drag van hun ouders’’. Zij stelt 
voor om de jeugd mee te laten 
denken in een denktank comité, 
over afvalvermindering, over het 
milieu en duurzaamheid. Door 
middel van nog actievere voor-
lichting op basis- en middelbare 
scholen en het aanspreken van 
de jeugd op hun verantwoorde-
lijkheid zouden deze tips concre-
te gebruiksadviezen worden en 
ook steeds beter in het daadwer-
kelijke gedrag worden toegepast. 
“ De planeet mag nog even mee”, 
aldus Marieke.
De Meerlanden beloont haar 
idee en betaalt haar afvalstof-
fenheffi ng over 2011 terug.
Er zijn vele interessante idee-
en binnengekomen uit verschil-
lende gemeenten: Haarlemmer-
meer, Aalsmeer, Heemstede, 
Lisse en Noordwijkerhout. De 
Meerlanden wil iedereen bedan-
ken die ideeën heeft ingezonden 
voor de prijsvraag en mee heeft 
gedacht over afvalvermindering. 

pagina 20 7 december 2011

Andrea van de Graaf, Manager Strategie Duurzaamheid en Commu-
nicatie van de Meerlanden overhandigt de cheque aan Marieke van 
Duijn (foto: Rob Essenberg).

Het beste idee voor afvalvermindering Ledenvergadering
CDA

Regio - Maandagavond 12 de-
cember vindt van 20.00 tot 22.30 
uur een Algemene Leden Ver-
gadering van CDA Bloemendaal 
plaats, in de Grote Commissie-
kamer, in het souterrain van het 
Gemeentehuis van Bloemendaal. 
Onderwerpen van gesprek zullen 
in ieder geval zijn: de vernieuw-
bouwplannen van de gemeen-
te betreffende het gemeentehuis 
(inclusief het voorlopig ontwerp) 
en het WMO-beleidsplan 2012 – 
2015. Uiteraard kan er ook over 
andere onderwerpen worden ge-
sproken. Op www.cda.nl/bloe-
mendaal kunnen belangstellen-
den de concept-agenda van de 
Algemene Leden Vergadering in-
zien. Op de website van de ge-
meenteraad van Bloemendaal ht-
tp://gemeenteraad.bloemendaal.
nl zijn alle stukken over de ver-
nieuwbouwplannen van de ge-
meente en het WMO-beleids-
plan te vinden. Kunt u de stukken 
niet vinden, neem gerust contact 
op met een van de leden van de 
CDA- fractie. De telefoonnum-
mers en e-mailadressen van de 
fractieleden staan op www.cda.
nl/bloemendaal.

Dienst in 
ziekenhuis

Regio - Zondag 11 december 
(derde advent) is ds. mevrouw P. 
Renes om 10.00 uur voorganger 
op de dienst in het Spaarne Zie-
kenhuis in Hoofddorp. De zang 
wordt ondersteund door het 
Exoduskoor uit Hillegom.

Dienst in 
Cruquius

Regio - Bij de Kerkdiensten 
Stichting Epilepsie Instellingen 
Nederland in gebouw De Rank 
op terrein De Cruquiushoeve 
leidt zondag 11 december om 
15.00 uur ds. Hetty van Galen de 
viering. U vindt De Rank aan de 
Spieringweg 101 in Cruquius.

The Black 
Atlantic

Regio - De wereld ligt aan 
hun voeten. De akoestische 
indie pop van The Black At-
lantic klinkt dan ook meteen 
vertrouwd, zelfs op het eerste 
gehoor. Vol melancholiek om-
armen de subtiele nummers 
je en roepen daarmee warme 
herinneringen aan Fleet Foxes 
en Bon Iver op. Donderdag 8 
december treedt de band op 
in het Haarlemse Patronaat. 
De avond wordt compleet ge-
maakt door Rue Royale en 
Kim Janssen.Aanvang half ne-
gen, entree 8 euro. Meer infor-
matie: www.patronaat.nl.

Optreden
Julian Sas

Regio - Gitaargigant Julian Sas 
komt vrijdag 9 december weer 
naar het Haarlemse Patronaat 
om te doen wat hij het beste kan: 
rocken met de blues. Elk jaar, als 
de schoorsteen in de maand zit, 
komt Julian deze regio met zijn 
band laten genieten van zijn 
stevig ronkende, geïnspireerde 
blues. De zaal wordt deze keer 
op een bijzondere manier inge-
werkt door twee andere groot-
heden: Arthur Ebeling en Peer 
Wassenaar, die op respectieve-
lijk de fameuze oranje Gretsch 
6120 Nashville en de contrabas 
hun volstrekt eigen invulling van 
de Rhythm’n blues komen laten 
horen. 
Aanvang acht uur, entree 15 eu-
ro. Meer informatie:
www.patronaat.nl.

Hiphop-legende
De La Soul in Patronaat
Regio - Op zondag 11 december 
presenteert Patronaat de legen-
darische New Yorkse hiphop for-
matie De La Soul. Het is het eni-
ge optreden dat de band doet in 
Nederland, tijdens hun Europe-
se tour. Hun wereldhit ‘Me, My-
self and I’ staat natuurlijk in ons 
collectieve geheugen gegrift, de 
band is vanaf hun eerste album 
‘3 Feet High and Rising’ (1989) 
volop aan de bak geweest, waar-
bij de gehele breedte van de hip-
hop-horizon werd verkend. Hun 

je en roepen daarmee warme 
herinneringen aan Fleet Foxes 
en Bon Iver op. Donderdag 8 
december treedt de band op 
in het Haarlemse Patronaat. 
De avond wordt compleet ge-
maakt door Rue Royale en 
Kim Janssen.Aanvang half ne-
gen, entree 8 euro. Meer infor-
matie: www.patronaat.nl.

Postman in het 
Patronaat

Regio - Al bijna anderhalf de-
cennia staat Postman bekend 
om zijn uitstekende live shows 
en innovatieve muziek. Nu is hij 
terug met zijn originele en aan-
stekelijke mix van crossover 
hip-hop op het album ‘Apples 
And Oranges’ en bijbehoren-
de tour! Zaterdag 10 december 
doet Postman het Haarlemse Pa-
tronaat aan. Het concert begint 
om half negen, een kaartje kost 
in de voorverkoop 12,50, aan de 
deur 15 euro. Meer informatie: 
www.patronaat.nl.PKN 

Heemstede
Heemstede - Zondag 11 de-
cember, de derde adventszon-
dag, is ds. Arie Molendijk om 
10.00 uur voorganger in de Oude 
Kerk op het Wilhelminaplein. Er 
is een belijdenisdienst met Kin-
derkring en crèche. In Kenne-
merduin preekt ds. Henk Koet-
sier en in de Pinksterkerk is geen 
dienst.

Kerstkaarten 
maken

Heemstede - Rond de Kerst-
dagen versturen we kaarten 
met goede wensen naar vrien-
den en familie. Misschien vind 
jij het leuk om zelf kerstkaar-
ten te maken om te versturen 
of aan vrienden te geven? Die 
zijn natuurlijk het allermooist! 
Bij de woensdagmiddagclub 
op 14 december kunnen de 
kinderen (5-10 jaar) zelf kerst-
kaarten maken. De woens-
dagmiddagclub is (bijna) elke 
week van 13.30 tot 15.15 uur 
bij Casca in activiteitencen-
trum de Molenwerf, Molen-
werfslaan 11, Heemstede. Kin-
deren kunnen hier knutselen, 
maar ook meedoen met een 
spel of lekker buiten spelen. 
Kosten per keer zijn: 3,50, een 
kaart voor tien keer kost 30 
euro. Graag de kinderen per 
keer van tevoren telefonisch 
aanmelden op 023-5483828 - 
kies 1. Voor meer informatie:
www.casca.nl.

invloed op latere illustere namen 
als Camp Lo, Digable Planets en 
niet te vergeten The Black Eyed 
Peas is groot geweest, terwijl De 
La Soul zelf ook door bleef gaan 
met aan de weg timmeren: in 
2006 won de groep een Grammy 
voor hun samenwerking met Go-
rillaz op de single ‘Feel Good Inc’. 
Daartussen maakte De La Soul 
afwisselend populaire en intros-
pectieve, ingetogen albums. De 
“hippies van de hiphop” ont-
wikkelden zich al maar verder, 
en maakten zelfs een remix van 
een indie-rock nummer van Yo 
La Tengo. Met hun brede opvat-
tingen over wat een hiphop band 
allemaal wel niet mag doen hou-
den de mannen de kabels strak, 
en daarmee is ieder (zeldzaam!) 
live-optreden van De La Soul 
een feest op zich! Zondag 11 de-
cember te beleven dus, in het 
Haarlemse Patronaat!
Aanvang 21.00 uur, entree 20 
euro. Meer informatie:
www.patronaat.nl.
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Diner en lezing
Alle dagen feest in de Gouden Eeuw
Heemstede - Bij Casca in de 
Luifel wordt donderdag 15 de-
cember een lezing gegeven on-
der de titel ‘Alle dagen feest in 
de Gouden Eeuw’. Deze winter is 
het feest in het Frans Halsmuse-
um in Haarlem. Op de tentoon-
stelling ‘De Gouden Eeuw viert 
Feest’ is te zien dat men in de 
zeventiende eeuw van uitbundig 
feesten hield. Buitenlandse toe-
risten die Nederland bezochten, 
verbaasden zich geregeld over al 
die gezelligheid, maar ook over 
de losbandigheid en de drank-
zucht. 
Jan Steen, Dirck en Frans Hals 
en Jan Miensz. Molenaer had-
den er plezier in de feestvier-
ders levensecht te schilde-
ren. Ze hadden vooral oog voor 
boerenkermissen, buitenpartij-
en en schuttersbanketten. Hoe 

vermaakte men zich? Hoe ging 
men gekleed? Wat viel er te 
genieten? Hadden de schilde-
rijen met bruisende braspartij-
en misschien ook een moralise-
rende boodschap? Dat zijn de 
vragen die aan de orde komen 
tijdens deze dialezing van Auk-
je Bos.

Vóór de lezing kunt u genieten 
van een heerlijk 3-gangen-diner. 
Voor het diner heeft u de keu-
ze uit drie voor-, hoofd- en na-
gerechten. Kijkt u voor het volle-
dige menu op de website www.
casca.nl. U kunt een tafel reser-
veren voor uw eigen gezelschap 
of, als u dat wilt, aanschuiven 
aan de gezamenlijke tafel. Tus-
sen 18.00 en 19.00 uur kunt u 
aan tafel. 
Diner & Lezing ‘Alle dagen feest 
(in de Gouden Eeuw)’ bij Cas-
ca in de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede op donderdag 15 
december om 20.00 uur. De en-
tree voor de lezing is 8 euro; het 
3-gangen diner kost: 17,50. 
Reserveren in verband met het 
diner is noodzakelijk, dit kan te-
lefonisch tot uiterlijk 1 dag van 
tevoren op 023-5483828 kies 1. 

Dienst in
Het Trefpunt

Bennebroek - Zondag 11 de-
cember, de derde adventszon-
dag, preekt ds. B.J.G.Roolvink 
uit Voorhout in de Protestant-
se gemeente het Trefpunt op 
het Akonietenplein 1. Aan-
vang 10.00 uur. Er is ‘Kom in 
de Kring’ voor kinderen van 0 
tot 8 jaar.

Makkelijk praten
Carolien Borgers in Theater de Luifel
Heemstede - Jaaha, achter-
af; aan wal; langs de zijlijn; van-
uit je luie stoel; na het slikken; 
als het meezit; als je mooi bent; 
met vrienden; zingend; op ro-
zen; voordat het fout gaat. Ca-
rolien Borgers (in 2005 afgestu-
deerd aan de Amsterdamse To-
neelschool en Kleinkunstacade-
mie) weet er alles van. In ‘Mak-
kelijk Praten’ zingt, spreekt, ver-
rast, aait, verwart, liefkoost en 
vertroebelt Carolien alles wat 
haar bezighoudt. Met een onge-
kend krachtige stem en een oog-

verblindende verschijning laat 
Carolien het publiek alle hoeken 
van de zaal zien.
Vrijdag 16 december is de voor-
stelling te zien in Theater de Lui-
fel,  Herenweg 96 in Heemste-
de. Aanvang: 20.15 uur. Kaart-
verkoop van maandag tot en met 
vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur en 
45 minuten voor aanvang. Te-
lefonisch reserveren via 023-
5483838.
Meer informatie: www.carolien-
borgers.nl en www.theaterdelui-
fel.nl. 

Concert bij Culturele Kring Bennebroek
Bennebroek - Culturele Kring 
Bennebroek organiseert woens-
dag 14 december in ’t Trefpunt 
een concertavond met het Haar-
lemse Accordeonorkest Esme-
ralda.
Op 15 januari 2012 bestaat dit 
accordeonorkest 53 jaar. Het 
orkest bestaat op dit moment 
uit 28 leden. Het repertoire be-
vat een grote diversiteit aan mu-
ziekstijlen. Naast werken in het 
klassieke genre worden ook 
composities gespeeld vanuit de 
volks- en swingmuziek. Daar-
naast speelt het orkest werken 

uit de film-, musical- en popmu-
ziek. 
Het orkest kent vele muzikale 
hoogtepunten, zoals in 2008 het 
optreden tijdens het Muziekfesti-
val op de Grote Markt van Haar-
lem. Op 25 januari 2009 vond de 
viering plaats van het 50-jarig ju-
bileum in een uitverkochte zaal 
in de Philharmonie. 
Esmeralda staat sinds 1998 on-
der leiding van Evert van Am-
sterdam. Hij studeerde accorde-
on aan het Utrechts Conservato-
rium. Hij is sinds 1984 als docent 
verbonden aan de Muziekschool 

Zuid-Kennemerland, waar hij te-
vens dirigent is van de Kenne-
mer Accordeongroep en Air and 
Tune. Meer informatie over Es-
meralda vind u op www.accor-
deon-esmeralda.nl.
Het concert is op woensdag 14 
december om 20.00 uur in ‘t Tref-
punt, Akonietenlaan 1 in Benne-
broek. De zaal is vanaf 19.30 uur 
open. Geen lid van de Culture-
le Kring Bennebroek? Ook dan 
bent u van harte welkom. Men 
vraagt dan een kleine vergoe-
ding van 5 euro entree (pas 65+ 

4 euro).
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Lezing over ‘Verleden in Verf’
Heemstede - Hans den Hartog 
Jager en Pieter Steinz ge-
ven woensdag 14 december bij 
Boekhandel Blokker een lezing 
over hun boek ‘Verleden in verf’.
De hunnebedbouwers, Willem 
van Oranje en Mohammed B. 
hebben één ding gemeen: zij 
woonden in het land dat inmid-
dels het Koninkrijk der Neder-
landen heet. In duizenden jaren 
is het vormgegeven door mil-
joenen inwoners. Hun geschie-
denis is beschreven door histo-
rici, onderzocht door archeolo-
gen, verbeeld door kunstenaars. 
Rembrandt schilderde ‘De sa-
menzwering van Claudius Civi-
li’s, over de strijd tussen de Ba-
taven en de Romeinen; waarom 
werd het schilderij uit het Am-
sterdamse stadhuis verwijderd? 
Kijk naar de gruwelijke lijken van 
de gebroeders de Witt, en je re-
aliseert je dat de volgende poli-
tieke moord Pim Fortuyn betrof.
Hans den Hartog Jager en Pie-
ter Steinz gingen op zoek naar 
kunstwerken die historische ge-
beurtenissen als onderwerp heb-
ben. Zij vroegen zich af: waarom 
is deze gebeurtenis zó verbeeld 
en niet anders? Hoe schilderde 
een protestantse kunstenaar de 
Tachtigjarige Oorlog, en hoe zag 
de Opstand eruit bij de katholie-
ke Velázquez? Verleden in verf is 
een Nederlandse geschiedenis 
en kunstgeschiedenis in één.
Hans den Hartog Jager is schrij-

ver, onder andere over kunst 
en treedt regelmatig op voor de 
avro-televisie. Zijn eerdere boe-
ken ‘Verf’ en ‘Dit is Nederland’ 
beleefde vele drukken. Pieter 
Steinz is schrijver, chef van de 
boekenbijlage van NRC Han-
delsblad en recensent van de za-
terdagse Nieuwsshow op Radio 
1. Zijn boek over Doctor Faust, 
De duivelskunstenaar werd ge-
nomineerd voor de Jan Hanlo 
essayprijs.
Aanvang 20.00 uur. Toegang 7,50. 
Reserveren gewenst. Boekhan-
del Blokker, Binnenweg 138 in 
Heemstede, tel. 023-5282472. 
Zie ook: 
www.boekhandelblokker.nl.

Alberdingk Thijm speelt 
twee eenakters
Heemstede - Op 17 en 18 de-
cember speelt toneelvereniging 
Alberdingk Thijm in Theater de 
Luifel  twee zeer verschillende 
eenakters. 
In ‘Welkom in Shanghai’ van 
Martin Schouten maakt u ken-
nis met Frits (Nol Stuvel), een 
oude fotograaf. Fotograferen kan 
hij niet meer, hij is blind gewor-
den. De jonge studente Eva (Ta-
mar Sipkes) is bezig een disser-
tatie te schrijven over het werk 
van Frits, waarvoor zij vele fo-
to’s bekijkt en Frits zijn geheu-
gen aanspreekt om plaats en tijd 
van handeling te benoemen. 
Dan pakt Eva een foto die het 
verhaal een heel andere wen-
ding geeft. De regie van deze 

eenakter is in handen van Krijn 
Kluft.
Hans Andreus schreef de vrolijke 
eenakter: ‘De Witters’. Hierin ziet 
u de vaklieden Kees (Ed Leuven) 
en Jan (Jan Bram Risseeuw). 
Maten zijn het, maar mede door 
de komst van de vrouw des hui-
zes (Bianca Nunnink) wordt hun 
vriendschap danig op de proef 
gesteld. Regie: Wil Parijs.
Aanvang: zaterdag 17 december: 
20.15 uur; zondag 18 december: 
14.30 uur.
Kaarten à 12,50 zijn verkrijgbaar 
via een e-mail naar thijmgroep@
gmail.com, telefonisch via 06-
43544556 of vanaf een half uur 
voor aanvang van de voorstelling 
in Theater de Luifel.

Vlooienmarkt
Regio - Op zondag 11 december is er van 09.00 tot 16.30 uur 
een grote vlooienmarkt in het Kennemer Sport Center bij de 
IJsbaan in Haarlem. Liefhebbers van snuffelen kunnen dan 
urenlang rondstruinen tussen ruim 300 kramen, bomvol met 
de meest uiteenlopende tweedehands spullen. In de loop der 
tijd is deze Van Aerle’s Vlooienmarkt in de Kennemer Sport-
hal uitgegroeid tot een van de populairste vlooienmarkten in 
Noord-Holland met zeer veel tevreden deelnemers en bezoe-
kers. Meer informatie: 0492-525483. Zie ook: www.vanaer-
lebv.nl.



Heemstede - Wedstrijdzwem-
mers Floris van Wieringen en 
Michael van Dam mochten af-
gelopen weekend voor HPC 
Heemstede uitkomen op de 
Open Nederlandse Kampioen-
schappen. Het evenement vond 
plaats in het schitterende Pie-
ter van den Hoogenband Zwem-
stadion in Eindhoven. Voor Flo-
ris was dit zijn eerste ONK en hij 
deed het prima. Op de 50 meter 
vrij zwom hij een persoonlijk re-
cord. Zijn tijd was ook goed ge-
noeg om zijn deelname aan het 
ONK op de lange baan veilig te 
stellen, dat in de zomer plaats-
vindt. Michael van Dam had zich 
veel voorgesteld van dit kampi-
oenschap. Nadat hij vorige zo-
mer derde van Nederland was 
geworden op de 100 meter vlin-
derslag, wilde hij deze presta-
tie minimaal evenaren. Maar 
helaas sloeg op donderdag het 
noodlot toe. Michael werd ge-
veld door de griep. Een slechter 
moment is voor een sporter niet 
denkbaar. Toch reisde Michael af 
naar Eindhoven en moest op vrij-
dag starten op de 400 meter vrije 
slag. Als een wrak kwam hij het 
water uit. 
Maar zijn koppigheid, die hem 
nogal eens dwars kan zitten in 
het dagelijks leven, kwam nu 

wel heel goed uit. Hij moest en 
hij zou die middag starten op 
de 100 meter vlinderslag. En hij 
haalde er alles uit wat er op dat 
moment in zat. In goede doen 
had hij zeker een podiumplaats 
behaald, maar nu viel hij net bui-
ten de prijzen en dat was toch 
wel heel zuur.
Op zaterdagochtend was de 
koorts enigszins gezakt en be-
sloot coach Theo dat Michael 
mocht gaan starten. Samen be-
sloten ze dat er op de 200 meter 

vrije slag een nieuwe techniek 
uitgeprobeerd zou gaan worden. 
Zeker op zo’n groot toernooi is 
dat best een gok. Maar het pakte 
goed uit en Michael zwom zelfs 
dicht tegen zijn persoonlijk re-
cord aan wat op dit moment het 
hoogst haalbare was. 
Evenals Floris heeft ook Michael 
in ieder geval zijn deelname aan 
het ONK voor de zomer veilig 
gesteld. Vooralsnog mag hij daar 
op drie afstanden uit gaan ko-
men.
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Wedstrijdzwemmers Floris van Wieringen (links) en Michael van Dam.

HPC heeft het zwaar op het ONK

Nieuwe koplopers bij Bel Air
Heemstede - In gebouw GSV 
aan de Frans Schubertlaan kwa-
men de bridgers van Bel Air za-
terdag weer bijeen.
Ondanks hun magere score van 
50,22% namen John Missaar en 
Martin Baas de koppositie over 
van Agnes en Richard Kemper 
in de A-lijn. Zij kwamen in een 
veld van 22 paren niet verder dan 
plaats 18 met 43,90% en zakten 
daarmee weg uit de top drie. Lu-
cie Aarssen en Ruud Teunissen 
klommen naar de tweede plaats 
(drie) met een score van 56,23%. 
De score van 53,79% was niet 
genoeg voor Jet v. Breevoort en 
Mary v. Woensel om in de top te 
kunnen blijven staan. Ineke Kor-
remans en Ans Plomp behaalden 
58,81%en staan op plaats drie. 
Ook Riet Thorborg en Loes Brou-
wer haalden uit 59% en nade-
ren de top drie. De winst van de-
ze middag ging naar Ans Vink en 
Lenie v. Rixel met 59,13%. Dic-
ky Poldervaart en Corry Zandvliet 
sluiten de rijen in de A lijn door-
dat zij maar 39,23% behaalden.
In de B-, C- en D-groep gaan 
Liesbeth Groenewegen en Gré 
Sellmeijer aan kop. Zij werden 
eerste in de B lijn met 65,61%. 
Drie paren werden tweede met 
58,80%, Mia Eig met Ton v. Kam-
pen, Ali Boeder met Els Zonne-
veld en An en Karel Zwetsloot.  
Deze vier paren staan nu ook in 
de top vijf samen met Kitty Mel-
chers en Elly Keizer (58,26%). De 
trotse koplopers, Wilma Koek en 
Marten Hoogeterp moesten op 

vele tafels hun meerdere erken-
nen, want met 41,20% eindigden 
zij bijna onderaan (19). De laat-
ste plaats was weggelegd voor 
Cora de Wit en Jolanda Schoe-
maker met 35,42%. Misschien 
was de B lijn ook iets te hoog ge-
grepen. De volgende keer mo-
gen zij in de C lijn gaan optre-
den. In deze lijn ging de winst 
naar Mart v. Schie met Cees Bol 
(64,58%). Cees is echter geen 
lid van de zaterdagmiddag, zo-
dat de score werd gecorrigeerd 
naar 55%. Bernice Tuitt en Renny 
Zegwaart hebben met een score 
van 59,82% hun plaats in de B lijn 
weer verdiend. Ook Rie Aarts en 
Henk Braber komen met 59,52% 
weer in de B lijn. Zij werden der-
de. Joke en Henk Griffioen de-
den er alles aan om de volgende 
drive in de B lijn te mogen spelen 
en nu ze dat bereikt hebben laten 

INGEZONDEN

ze in januari 2012 verstek gaan.  
Els Berndsen en Marja de Rooij 
speelden de vorige keer nog in 
de B lijn en nu met hun score van 
35,12% gaan ze naar de D lijn. In 
deze lijn ging de winst naar Mic-
key Wagner en  Margreet Blom 
met eens score van 57,50%. Dat 
was ook wel nodig, want zij ston-
den bijna onderaan. Marjan Hed-
dema en Jan Bergkamp wer-
den tweede met 57,08% en Lied 
Goosens en Margot v. Tongeren 
behaalden eindelijk weer eens 
een goed resultaat (55,83%).  
Anneliek Waaijer en Ans Huur-
man komen met de score van 
46,25% niet van de laatste plaats 
al doen Ineke en Ben Jonkers er 
alles aan om hier terecht te ko-
men. Met een score van 42,08% 
werden ze laatste in de D lijn en 
staan op de voorlaatste plaats.
Piet van den Raad

Kon. HFC eindelijk loon 
na hard werken
Regio - Van mooi voetbal viel 
er niet te genieten afgelopen 
zondag bij de wedstrijd tussen 
de Kon. HFC en het Alkmaar-
se AFC’34. De werklust van bei-
de teams en het verloop van de 
score zorgden toch voor een on-
derhoudende voetbalmiddag. 
Het ging om de laatste plaats op 
de ranglijst en de kans om aan-
sluiting te houden bij de ploegen 
die daar vlak boven staan. De 
teams waren hiervan goed door-
drongen en startten de wed-
strijd met de opdracht geen te-
gendoelpunten te incasseren en 
te zien waartoe de aanvallers in 
staat zouden zijn.
HFC zette na een paar minuten 
spelen de toon. De altijd ijve-
rige Hakim Ajnaoua bediende 
Bart Nelis die de bal voortrok. 
De steeds beter draaiende Mar-
tijn Tjon-A-Njoek aarzelde even 
en dit gaf doelman Ori Hoogland 
de kans de bal van zijn schoen 
te plukken.
AFC’34 had in de veel opkomen-
de rechtsachter Lars Boekel een 
man die vooruit durfde te spelen 
en zo een corner forceerde. Uit 
de corner kopte Menno Meijland 
de bal over het doel.
HFC was gewaarschuwd. Door 
goed mee te voetballen behoed-
de doelman van der Werff HFC 
voor een achterstand door een 
te slappe terugspeelbal nog net 
voor de voeten van een AFC’34-
aanvaller te onderscheppen.
De eerste 15 minuten wa-
ren voor HFC, pas toen kwam 
AFC’34 wat onder de druk van-
daan. Net toen ze wat beter in 
hun spel kwamen viel het enige 
doelpunt van de wedstrijd. Van 
de rand van het 16 meter ge-
bied haalde Jochem Lindenho-
vius uit en via de onderkant van 
de lat viel de bal achter de doel-
lijn. Doelman Hoogland haalde 
de bal nog terug en de attente 
Martijn Tjon -A- Njoek werkte de 
bal opnieuw over de doellijn. De 
scheidsrechter kende de eerste 
passage al toe zodat het doel-

punt op naam kwam van Lin-
denhovius. 
AFC’34 zag in dat het meer 
moest gaan aanvallen en dat de-
den ze ook zonder dat er veel 
vernuft in zat. Ze drongen aan 
en zo ontstonden er wat moge-
lijkheden. Een lucky goal zat er 
steeds in en dat maakte het du-
el spannend.
Door de ruimte die er ontstond 
lagen er voorin kansen voor 
HFC. Bart Nelis stond steeds 
scherp, maar daardoor ook re-
gelmatig buitenspel. Kort voor 
rust had Tjon-A-Njoek de wed-
strijd kunnen beslissen, hij tou-
cheerde de bal subtiel en bui-
ten bereik van de keeper ver-
dween de bal net langs de ver-
keerde kant van de paal. Ook in 
de tweede helft had hij geen ge-
luk, zijn schot belandde op de 
paal. Een mooie lob van Bart 
Nelis over de keeper heen ver-
diende een beter lot dan ook nu 
weer net naast te gaan. AFC’34 
spits Richard Fortes Rodriquez, 
met zijn 32 jaar nog steeds een 
vaste waarde voor zijn team, had 
de gelijkmaker op zijn schoen 
maar hij joeg de bal hoog over 
het doel.
Een naar moment ontstond in 
blessuretijd. De ingevallen Wou-
ter Haarmans kreeg een afge-
meten voorzet van Tuncay Ye-
ner. AFC’34 doelman Hoog-
land kwam uit en wierp zich op 
de bal net toen Haarmans wilde 
uithalen. De botsing tussen bei-
de spelers had heel nare gevol-
gen voor Hooglaand. Hij werd 
per ambulance afgevoerd naar 
het ziekenhuis met vermoedelijk 
een afgescheurde kruisband. Na 
een onderbreking van 20 minu-
ten vloot scheidrechter Martens 
direct voor het einde. 
HFC deed goede zaken en kan 
de opgaande lijn volgende week 
doortrekken tijdens de uitwed-
strijd tegen DHC in Delft, dat 
met drie punten meer net boven 
HFC staat. 
Eric van Westerlo o

Paintball in de vakantie
Heemstede - Op donderdag 29 december (in de Kerstvakantie) kun-
nen 15-plussers mee om een dagje te gaan paintballen vanuit Plexat, 
bij Casca de Luifel, Herenweg 96. De deelnemers zijn om ongeveer 
17.00 uur terug bij Casca. De deelnamekosten bedragen 30 euro. 
Wil je meer informatie of je opgeven? Bel met Plexat, Mike D., 023-
5483847 of mail naar plexat@casca.nl. Opgeven vóór 13 december.
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Heemstede/
Bennebroek

Exposities

Tot en met
zaterdag 24 december
• Expositie schilderijen en 
beelden van zeven kunste-
naars in Galerie Het Kunstbe-
drijf, Raadhuisstraat 56a. In-
formatie: www.hetkunstbe-
drijf.nl.

Tot en met zondag
30 december
• Schilderijen van Luna 
Meis in bibliotheek Heemste-
de, Julianaplein 1, te bezichti-
gen tijdens de openingstijden 
tot en met 30 december.

Tot eind december
• Expositie 100 jaar Brand-
weer Heemstede in het 
Raadhuis van Heemstede. Te
bezichtigen op werkdagen.

Tot 3 januari
• Expositie Joyce Brink 
‘Tussen fantasie en werke-
lijkheid’ in Zorgcentrum Bos-
beek, Glipperweg 209, Heem-
stede.

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

Agenda
Cultuur vrijdag 08.30-12.30 en woens-

dag 13.30-16.30 uur.

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

Muziek
Woensdag 14 december
• Accordeonorkest Esme-
ralda geeft concert bij Cul-
turele Kring Bennebroek in 
‘t Trefpunt, Akonietenlaan 1 
in Bennebroek, 20.00 uur.
Entree voor leden gratis, voor 
niet-leden 5 euro, pas 60+

4 euro.
Informatie:
www.accordeon-esmeralda.nl.

Donderdag 15 december
• Popkoren Just for Fun en 
Harlem Nocturne geven 
concert in Gereformeer-
de kerk Het Trefpunt aan 
het Akonietenplein in Benne-
broek, 20.00 uur.
Kaarten 5 euro via 06-
10014644 of nellapoe@quick-
net.nl.

• Kerstconcert Christ-
mas Carols door deelne-
mers scratch-koor onder lei-
ding van Piet Hulsbos in de 
Oude Kerk, Wilhelminaplein in 
Heemstede, 16.30 uur.
Toegang: gratis, collecte bij de 
uitgang.

Zondag 18 december
• Kerstconcert met het koor 
Plus Minus in de Oude Kerk 
aan het Wilhelminaplein in 
Heemstede, 15.00 uur.
Collecte na afloop.

• Kerstsamenzang in de H. 
Bavokerk, Herenweg 88 in 
Heemstede, 15.00 uur.

Woensdag 21 december
• Kamerkoor Sola-Re-So-
nare geeft concert in de 
St. Bavokerk in Heemste-
de met als titel ‘O Magnum 
Mysterium’, 20.15 uur.
Entree 12,50.
Meer informatie:
www.solaresonare.nl.

Theater

Zaterdag 10 december
• Toneelgroep Dorst speelt 
‘Spiritus’ in Theater de Lui-
fel, Herenweg 96 in Heem-
stede, 20.15 uur. Reserveren: 
023-5483838. Meer informa-
tie: www.theaterdeluifel.nl.

Zaterdag 17 en
zondag 18 december
• Toneelvereniging Alber-
dingk Thijm speelt twee 
eenakters in Theater de
Luifel, Herenweg 96 in Heem-
stede.
Aanvang 17 december 20.15 
uur, 18 december 14.30 uur.
Kaarten 12,50 via  thijm-
groep@gmail.com of
06-43544556.

Divers
Donderdag 8 december
• Lezing ‘Mondriaan en de 
Stijl: wonen in een schil-
derij’ bij Casca in de Luifel,
Herenweg 96, Heemstede, 
20.00 uur. Entree 7,50.
Aanmelden: 023-5483828-1. 

Vrijdag 9 december
• Dialezing over bloemge-
bruik rond Kerstmis Groei 
& Bloei Bennebroek in Het 
Trefpunt van de Protestantse 
Kerk, Akonietenplein 1 in Ben-
nebroek, 20.00 uur.

Zondag 11 december
• Lezing over de heden-
daagse functie van het 
sprookje in Het Oude Slot, in-
gang aan de Ringvaartlaan in 
Heemstede, 15.
Reserveren:
www.podiumoudeslot.nl of 
06-13133626. 

Woensdag 14 december
• Lezing over het boek ‘Ver-
leden in Verf’ door de au-
teurs Hans den Hartog Ja-
ger en Pieter Steinz bij 
Boekhandel Blokker, Binnen-
weg 138 in Heemstede, 20.00 
uur. Entree 7,50. Aanmelden: 
023-5282472.

Vrijdag 16 december
• Kerstinloop in de Oude 
Meelfabriek, Glipperweg 94 
in Heemstede, 17.00-21.00 uur. 
Informatie: www.oudemeelfa-
briek.nl.

Regio
Exposities

Tot en met zaterdag
10 december
• Annelie Versteeg toont 
haar schilderijen van vrou-
wen in Zorgcentrum Schalk-
weide, Floris van Adrichem-
laan 15 in Haarlem.

T/m zaterdag 31 december
• Hans Versfelt en Joris Au-
gust Verdonkschot expo-
seren in Galerie Année,
Gedempte oude Gracht 33 in 
Haarlem. Informatie:
www.galerieannee.nl.

• Jubileum-expositie le-
den KZOD in De Waag, de 
Kloostergangen en de Cul-
tuurtempel in Haarlem.
Informatie: www.kzod.nl.

Tot zondag 22 januari
• Expositie ‘De bruid van 
Leopold’, in de schaduw van 
een ziekte in het Dolhuys, 
Schotersingel 2 in Haarlem.
Informatie:
www.hetdolhuys.nl.

Muziek

Zaterdag 10 december
• Concert Kamerkoor Les 
Moucherons in de Dorpskerk 
in Santpoort, 20.00 uur.
Kaarten 12,50 via:
www.lesmoucherons.nl.

Zondag 11 december
• Russisch concert Haar-
lems Symfonisch Blaasor-
kest in de Groenmarktkerk, 
Nieuwe Groenmarkt 12 in 
Haarlem, 15.00 uur.

• Concert Kamerkoor Les 
Moucherons in de Lutherse 
Kerk in Haarlem, 15.00 uur.
Kaarten 12,50 via:
www.lesmoucherons.nl.

• Wings Ensemble speelt 
18e-eeuwse hofmuziek in 
de Janskerk in Haarlem, 15.00 
uur.
Kaarten: 15 euro via:
www.wingsensemble.nl of
06-20392037.

Vrijdag 16 december:
• Kerstconcert Leiden En-
glish Choire in de Remon-
strantse Kerk, Prins Hendrik-
straat 1 in Haarlem, 20.15 uur. 
Kaarten 15 euro via www.lec.
nl, aan de deur 17 euro.

Theater
Woensdag 14, donderdag 
15 en vrijdag 16 december
• Theatergroep Eglentier 
speelt I Love Xmas: Kerst 
met Ballen! in het Patronaat, 
Zijlsingel 2 in Haarlem, 20.30 
uur.
Kaarten 17,50 via:
www.patronaat.nl.

Vrijdag 16 december
• Carolien Borgers met ca-
baretprogramma ‘Makke-
lijk praten’ in Theater de Lui-
fel, Herenweg 96 in Heemste-
de, 20.15 uur.
Kaarten: 023-5483838.

Divers
Zondag 11 december
• Vlooienmarkt in het Ken-
nemer Sportcentre in Haar-
lem, 09.00-16.30 uur
Informatie:
www.vanaerlebv.nl.

Donderdag 15 december
• Lezing ‘Alle dagen feest 
in de Gouden Eeuw’ bij Cas-
ca in de Luifel, Herenweg 96 
in Heemstede, 20.00 uur, en-
tree 8 euro.
Driegangendiner vooraf mo-
gelijk voor 17,50. Aanmelden: 
023-5483828 kies 1.
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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/Burgerlijke stand),
Vrijdag van 08.30 - 13.00 uur
Voor ondertrouw/partnerschapsregistratie, erkenning van (ongeboren) kinderen en naturalisatie 
moet u vooraf eerst een afspraak maken.

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

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

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

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

•  Vergunningvrij bouwen bij 
Rijksmonumenten

•  Exposities in het Raadhuis

In deze HeemstedeNieuws:

Van 7 december 2011 tot en met 31 maart 

2012 is in het bezoekerscentrum Groenen-

daal de tentoonstelling BOE! over (kinder)

boerderijdieren. Een aantal van deze die-

ren vertelt over zichzelf en het leven op de 

kinderboerderij. Natuurlijk kan er ook een 

kijkje genomen worden bij de echte dieren 

op de kinderboerderij. 

Als aanvulling op deze dierenpresentatie is 

voor groep 1 t/m 4 van het basisonderwijs 

speciaal lesmateriaal ontwikkeld. Informatie 

kan per e-mail worden aangevraagd via 

kinderboerderijheemstede@xs4all.nl

Half november 2011 hebben de gemeentelijke opsporingsambtenaren (GOA’s) van de gemeente Heemstede nieuwe handcomputers 

in gebruik genomen. Deze computers vervangen de papieren bonnenboekjes. 

Bij het verbeteren van de bereikbaarheid van de regio Zuid-Kennemerland werken de gemeenten Bloemendaal, Haarlem, 

Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemstede en Zandvoort samen. De gemeenteraden van deze gemeenten organiseren op 

woensdag 21 december van 19.00 tot 21.00 uur een raadsmarkt voor inwoners en belangenorganisaties. Wilt u meer weten over 

plannen voor betere bereikbaarheid met auto, trein, bus of fi ets en hierover van gedachten wisselen? U wordt van harte uit-

genodigd op de raadsmarkt.

Tentoonstelling 

BOE! 
Nieuwe handcomputers voor handhavers

Raadsmarkt betere bereikbaarheid regio
Woensdag 21 december 19.00-21.00 uur

Efficiënter werken

De GOA’s kunnen nu met de handcomputer 

op straat digitaal een bon maken en uit-

draaien. Dat levert tijdwinst op. De bonnen 

hoeven niet meer handmatig verzameld en 

per post gestuurd te worden naar de dienst 

Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid 

en het Openbaar Ministerie. Het digitale 

traject kost minder papier wat ook weer 

minder belasting voor het milieu betekent. 

Op de handcomputer kunnen de GOA’s ook 

hun meldingen over de openbare ruimte en 

foto’s opslaan en eventueel direct door-

zenden naar het gemeentelijke Meldpunt 

Overlast. In de nabije toekomst wordt de 

handcomputer ook ingezet voor de controle 

op het zogenaamde belparkeren, parkeer-

vergunningen en vaartuigen.

Gemeentelijke 

Opsporingsambtenaren

De gemeentelijke opsporingsambtenaren 

(GOA’s) zijn de oren en ogen van de 

gemeente op straat. Ook zijn ze een 

belangrijke partner van de politie. De 

GOA's hebben opsporingsbevoegdheden 

voor een aantal bijzondere wetten, 

gemeentelijke verordeningen en delen van 

de Wegenverkeerswet. Denk bijvoorbeeld 

aan handhaving van het honden- en par-

keerbeleid en controles bij overtredingen 

op milieugebied. 

Het aantal weggebruikers en treinreizigers 

is de afgelopen twintig jaar fors gestegen. 

De (nieuwe) infrastructuur en het open-

baar vervoer zijn onvoldoende mee-

gegroeid. De knelpunten in de regio zijn 

bekend: routes naar de kust, de drukte op 

doorgaande wegen door Heemstede, 

zoals Zandvoortselaan, Herenweg en 

Dreef, de spitsdrukte in de treinen naar 

Amsterdam, de passage door Halfweg, het 

doorgaande verkeer door Vogelenzang, 

congestie op de A9, de matige door-

stroming van het OV door de Haarlemse 

binnenstad en bij het station. 

Verbeteringen

Om te voorkomen dat de mobiliteit de 

komende jaren verder verslechtert, hebben 

de gemeenteraden in de regio in maart/april 

2011 een regionale visie op verbetering van 

de mobiliteit vastgesteld. 

vervolg op pag. 2
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Makkelijk

bestellen

hulpmiddelen

kunnen mee

iedere dag 

van 6.00

tot 24.00

van deur..
..tOt deur

ZONES

Makkelijk

ZONES

OV taxi
Makkelijk VERVOER van deur tOt deur

kijk vOOr alle infOrmatie in de fOlder Of Op www.biOsgrOep.nl

Bestellen van een rit
 • Minimaal één uur van tevoren

 • Bel 0900 8684 of

 • Internet: www.biosgroep.nl

Geef door:
 • Uw naam

 • Uw OV-Taxipasnummer

 • Adres waar u opgehaald wilt worden

 • Adres waar u heen wilt

 • Hoe laat u opgehaald wilt worden

 • Hoe laat u op de plaats van  

bestemming moet zijn

 • Of u naar een bijzondere  

gebeurtenis gaat

 • Of u gebruik maakt van hulpmiddelen

 • Met hoeveel personen u reist

Reizigerstarieven Wmo-tarief Wmo-tarief 
meereizenden

OV-taxi 
reductietarief 

OV-taxi tarief

1 zone 3 0,70 3 1,00 3 1,00 3 1,50

2 zones 3 1,00 3 2,00 3 2,00 3 3,00

3 zones 3 1,50 3 3,00 3 4,00 3 6,00

4 zones 3 1,80 3 4,00 3 6,00 3 9,00

5 zones 3 2,00 3 5,00 3 8,00 3 12,00

6 zones 3 2,50 3 6,00 3 10,00 3 15,00

Elke volgende zone 3 7,50 3 7,50 3 7,50 3 7,50

 

Tarieven

Bij de OV-Taxi is er sprake van het zogenaamde deur tot deurvervoer. Dit betekent dat u 

comfortabel wordt vervoerd van huis naar bijvoorbeeld het theater. Als reiziger moet u er 

wel rekening mee houden dat het voertuig een kwartier eerder of later dan het afgesproken 

tijdstip kan aankomen. Ook kan het voorkomen dat u samen met andere passagiers reist. 

Dit kan betekenen dat er niet altijd de kortste en snelste route naar uw bestemming wordt 

genomen. Uiteraard betaalt u slechts voor de zones van vertrek- en aankomstpunt en niet 

voor zones die vanwege het omrijden worden aangedaan. Strippenkaarten en OV-chipcards 

zijn in de OV-Taxi niet geldig. 

De OV-Taxi rijdt zeven dagen per week 

tussen 06.00 en 24.00 uur.

Hoe kunt u een rit bestellen?

Bestel uw rit zo tijdig mogelijk, maar uiter-

lijk één uur van tevoren

Bel 0900 8684 (€ 0,10/min.) of

Reserveer via internet: www.biosgroep.nl

Bent u doof of slechthorend? Dan kunt u ook 

reserveren via de teksttelefoon (010) 280 81 92.

Aanvragen Wmo-indicatie OV-Taxi

Als u moeilijk of geen gebruik kunt maken 

van het reguliere openbaar vervoer dan kunt 

u bij de gemeente een Wmo-indicatie aan-

vragen, waarmee u een OV-Taxipas kunt 

krijgen. Met deze pas kunt u en één mee-

reizende persoon tegen het lagere Wmo-

tarief (maximaal 6 zones) reizen. Uiteraard 

kunnen uw persoonlijke hulpmiddelen, zoals rollator, rolstoel of scootmobiel mee.  

Voor het aanvragen van een Wmo-indicatie OV-Taxi kunt u contact opnemen met 

de gemeente Heemstede, Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken, via het telefoon-

nummer (023) 548 58 68. 

Met ingang van 1 januari 2012 is geen vergunning meer nodig voor onderhoud aan een 

rijksmonument en voor wijzigingen aan onderdelen die geen monumentale waarde hebben.

Het gaat om de volgende vergunningvrije activiteiten:

1. Gewoon onderhoud aan rijksmonumenten.

  Dit geldt voor kleinschalige onderhoudswerkzaamheden waar de materiaalsoort, kleur, 

vorm, detaillering en profi lering niet anders worden. U behoudt wat er is.

2. Een aantal wijzigingen aan rijksmonumenten. 

  Dit geldt voor wijzigingen aan onderdelen zonder monumentale waarde waarbij geen 

hak- en breekwerk in het casco nodig is.

3.  Bouwen in, aan, op of bij een rijksmonument (geldt ook voor provinciaal-  of gemeentelijk 

monument).

  Het gaat hier om bouwactiviteiten in, aan of op onderdelen van een monument zonder 

monumentale waarde, maar die wel deel uitmaken van het beschermde monument. Te 

denken valt aan tuinmeubels, schuttingen, keermuren en dergelijke.

Publicatie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Nadere uitleg over deze vergunningvrije activiteiten kunt u vinden in de publicatie 

“Vergunningvrij, informatie voor professionals” van de Rijksdienst voor het Cultureel 

Erfgoed www.cultureelerfgoed.nl.

Neem contact op met de gemeente

Wij raden u aan om bij twijfel contact op te nemen met de afdeling bouw- en woningtoezicht. 

Zij zijn te bereiken onder het algemene telefoonnummer: 14 023

Sinds 1 januari 2011 verzorgt de Bios-groep de OV-Taxi in de regio Zuid-

Kennemerland/IJmond. In tegenstelling tot wat veel mensen denken is deze vorm van 

openbaar vervoer door iedereen te gebruiken. Wellicht is de OV-Taxi ook iets voor u?

OV-Taxi Zuid-Kennemerland/
IJmond makkelijk van deur 
tot deur ook iets voor u?

Vergunningvrij bouwen 

bij Rijksmonumenten

vervolg van pag. 1

Belangrijkste punten hieruit zijn: een vol-

waardig netwerk van ringwegen rond de 

regio (hieronder valt de Weg Bezuiden 

Bennebroek), een volwaardige ringweg 

voor de auto rond Haarlem en hoogwaardig 

openbaar vervoer in de regio. 

Een volgende stap is het verder uitwerken 

van de visie in concrete plannen. Begin 2012 

zullen de gemeenteraden in de regio naar 

verwachting hierover besluiten. Voorafgaand 

hieraan organiseren de gemeenteraden van 

de betrokken gemeenten een raadsmarkt. 

Daar zal informatie over de ontwikkelingen 

rond de genoemde visie worden gegeven, 

toegespitst op de besluiten die begin 2012 

aan de raden worden voorgelegd. Verder is 

de raadsmarkt een gelegenheid tot gedach-

tewisseling tussen raadsleden onderling en 

tussen raadsleden en betrokken organisa-

ties en burgers. 

Locatie & aanmelden 

De raadsmarkt vindt van 19.00 tot 21.00 

uur plaats in NH-hotel Zandvoort, Burg. 

van Alphenstraat 63 in Zandvoort.

Voor deelname aan de raadsmarkt kunt u 

zich aanmelden bij de griffie van uw 

gemeente. Voor Heemstede is dat: 

raadsgriffier@heemstede.nl.

OV-Taxi tijdens de feestdagen

1e en 2de Kerstdag

Tot donderdag 22 december 20.00 uur kunt u een rit bestellen voor de Kerstdagen. 

Tijdens de Kerstdagen gelden de gewone tijden.

Oudejaarsavond en Nieuwjaarsdag

Op Oudejaarsavond wordt er gereden tot 20.00 uur. De volgende dag, 1 januari 2012, 

wordt er vanaf 08.00 uur ’s morgens weer gereden. 

Houd u hier rekening mee met het bestellen van een rit tijdens de feestdagen. 

www.heemstede.nl

Op de gemeentelijke website treft u uitgebreide informatie over wonen, werken 

en recreëren in Heemstede. Bezoek www.heemstede.nl voor het digitale loket 

(producten en diensten), uitgebreide politieke informatie, de officiële mede-

delingen (bouwvergunningen e.d.) en informatie over projecten in Heemstede.

Bouwaanvragen bij u in de buurt?

www.heemstede.nl

Informatie over grote projecten?
www.heemstede.nl
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Centrale hal 

Expositie van Co Hoogendijk 

Van 1 december 2011 t/m 31 januari 2012 is in de centrale hal van het raadhuis van 

Heemstede een expositie te zien met werk van Co Hoogendijk. 

Van geboorte is Co een Haarlemmer en gehecht aan Haarlem. Vandaar zijn interesse voor 

historische gebouwen. Vooral de Grote Kerk op de Grote Markt heeft zijn hart gestolen. 

Naast een schilderij van de Grote Markt zijn schilderijen te zien van de Melkbrug, de Kleine 

Houtstraat en De Waag aan het Spaarne. Naast de voorliefde voor Haarlem is de kunste-

naar ook te vinden in Frankrijk. Vooral de historische plaatsjes in Frankrijk hebben zijn aan-

dacht. Tijdens de expositie zijn schilderijen te zien van oude historische gevels. 

Expositie van Phien Sieburgh

In de maand december 2011 is een expositie van 

handgemaakte kerstballen in de vitrine te zien. De 

kunstenares Phien Sieburgh maakt van iedere 

handgeblazen bal een uniek kunstwerkje. De 

gebruikte kralen komen overal vandaan, van 

Amerika tot Japan. Geen kerstbal is hetzelfde.

Expositie van Rosita van Wingerden en Sytske van Gilse

Gezien de vele positieve berichten zijn de unieke sieraden en objecten naar ontwerp (o.a. zil-

ver en goud) van de beeldend kunstenaar Rosita van Wingerden nog te zien in de vitrines in 

de centrale hal van het Raadhuis in Heemstede.

Zij legt veel liefde voor het oude ambacht in haar werk. Humor is een belangrijke factor in 

haar ontwerpen. Soms maakt zij daarbij ook gebruik van edelstenen, hout of kunststoffen. 

Zij werkt ook in opdracht, vindt het een uitdaging om de ideeën en emoties van anderen in 

bijzondere sieraden of objecten om te zetten. Kijk voor meer ontwerpen ook eens op: 

www.rositavanwingerden.nl. 

Naast de sieraden van Rosita zijn in de vitrine nog twee droge naald etsen van de hand van 

de kunstenares Sytske van Gilse te bewonderen. Meer werk van deze kunstenaar kunt u 

zien op www.sytskevangilse.com.

Burgerzaal

Expositie 100 jaar Heemsteedse brandweer

Gedurende de maand december 2011/begin januari 2012 is een expositie met foto’s te zien 

van de Heemsteedse brandweer. Deze expositie is tot stand gekomen in het kader van 100 

jaar Heemsteedse brandweer.

Tijdens de openingstijden van het raadhuis bent u van harte welkom de exposities te komen 

bewonderen. 

Exposities in het 
Raadhuis te Heemstede

Alle zaken met betrekking tot overlijden en 

begraven zijn op een efficiënte en prakti-

sche manier te regelen aan het 

Serviceloket Begraafplaats. Nabestaanden 

kunnen aan dit loket informatie opvragen 

en de brochure over de begraafplaats ver-

krijgen. Deze brochure is ook te downloa-

den vanaf www.heemstede.nl. Daarnaast 

is het mogelijk om ook buiten openings-

tijden een digitaal informatiepaneel te 

raadplegen met daarop een overzicht (dat 

u kunt uitprinten) waar graven gelegen zijn 

en hoe men er naar toe moet lopen. 

Serviceloket, Herfstlaan 3 (rechterkant van 

hoofdingang) is geopend op werkdagen 

van 09.00 tot 14.00 uur, tel. (023) 528 03 76 

(bereikbaar van 09.00 tot 12.00 uur), 

fax: (023) 547 98 58, e-mail: 

begraafplaats@heemstede.nl. De begraaf-

plaats is toegankelijk van zonsopkomst tot 

zonsondergang.

Serviceloket Begraafplaats

Vergaderingen

Vergadering commissie voor bezwaarschriften 

De commissie voor bezwaarschriften houdt een vergadering op donderdag 15 december 

2011 om 20.00 uur in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1 

20.00 uur bezwaar tegen een besluit inzake een WOB-verzoek

 - openbaar -

20.30 uur  bezwaar tegen een verleende omgevingsvergunning Heemsteedse Dreef 136

        - openbaar -

21.00 uur bezwaar tegen de afwijzing van een verzoek om hulp in de huishouding

 - niet openbaar - 

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

gaand aan de datum van de hoorzitting via de website www.heemstede.nl (vergaderstukken 

& besluiten) beschikbaar zijn.

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

Vergadering gemeenteraad

De gemeenteraad van Heemstede houdt een openbare vergadering op 15 december 2011 

om 20.00 uur in de Burgerzaal van het Raadhuis. U bent van harte uitgenodigd hierbij aan-

wezig te zijn.

Op de agenda

Lancering van de nieuwe website van de gemeente Heemstede

Vaststellen agenda raadsvergadering 

Vragenuur

Bespreekpunten

Raadsvoorstel resultaat haalbaarheidsonderzoek en concept-realisatieovereenkomst 

uitvaartcentrum begraafplaats Herfstlaan 

Wijziging kapbeleid

Verlenging voor onbepaalde tijd van de overeenkomst ter zake geïntegreerde welstands-

en monumentenadvisering tussen de stichting WZNH en de gemeente Heemstede 

inclusief verlenging van de benoemingstermijn van de leden van de Adviescommissie 

voor Ruimtelijke kwaliteit Heemstede

Benoeming intern lid rekenkamercommissie 

Hamerpunten

Ontwerp-verklaring van geen bedenkingen aardgasvulstation Cruquiusweg

Nota Jeugd en Onderwijs

Aanwijzing Branding als lokale publieke media-instelling

Aanvullende afspraken met College Hageveld 

Verordening tegemoetkoming kosten kinderopvang 2012 gemeente Heemstede

Verlenen budgetsubsidie aan de Stichting Welzijn Ouderen Heemstede voor 2012 en 2013

Belastingverordeningen 2012

Controleprotocol accountantscontrole jaarrekening 2011 en 2012 gemeente Heemstede

Overige punten

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 

Gratis het laatste nieuws over 

Heemstede per e-mail?
www.heemstede.nl
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Omgevingsvergunning

Aanvragen omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning voor bouwen

Binnenweg 21 het wijzigen van een pui 2011.320

 ontvangen 24 november 2011

Brederolaan 9 het vergroten van een dakkapel op het 

 voorgeveldakvlak

 ontvangen 18 november 2011

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

Omgevingsvergunning voor bouwen en  afwijken bestemmingsplan

Dr. Droogplein 1 het plaatsen van een erfafscheiding 2011.322

 ontvangen 28 november 2011

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

Omgevingsvergunning voor kappen

Ir. Lelylaan 8-10 het kappen van 107 bomen 2011.319

 ontvangen 21 november 2011

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

Omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik

Händellaan 2a brandveilig gebruik van dagziekenhuis 2011.318

 Spaarne Ziekenhuis

 ontvangen 24 november 2011

De beslistermijn voor bovengenoemde aanvraag is 26 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.

De bovenstaande aanvragen liggen vanaf  8 december 2011 van 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 (Raadhuisplein 1). 

Verleende omgevingsvergunningen (verzonden 29 november 2011)

Omgevingsvergunning voor bouwen, verstoren van een monument (verbouwen, 

slopen of op andere wijze aantasten) en slopen

Raadhuisstraat 22 A / 24 A ver-/nieuwbouw appartementen KPN-gebouw 2011.004

Omgevingsvergunning voor kappen 

Glipper Dreef 199 het kappen van 2 eiken, 1 abeel, 1 els 2011.309

Omgevingsvergunning voor afwijken bestemmingsplan

Herenweg 92 het wijzigen van kantoorruimten in rouwkamers 2011.189

Timorstraat 31 het uitbreiden van een woonhuis 2011.252

Van rechtswege verleende omgevingsvergunning (verzonden 1 december 2011)

Omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken bestemmingsplan

Cruquiusweg 37B het plaatsen van 3 vlaggenmasten 2011.249

Omdat de uiterste beslistermijn is overschreden is de vergunning van rechtswege verleend. 

Dit betekent dat de vergunning is verleend zonder dat een afweging heeft kunnen plaatsvin-

den. De vergunning treedt in werking na afl oop van de termijn voor het indienen van een 

bezwaarschrift. Zie kader.

Verleende omgevingsvergunningen (verzonden 2 december 2011)

Omgevingsvergunning voor kappen 

Jacob van Ruisdaellaan 17 het kappen van een berk 2011.299

Dr. P. Cuyperslaan 2 het kappen van een kastanjeboom 2011.306

Lorentzlaan 52 het kappen van een wilg 2011.314

W. Denijslaan 21 het kappen van een berk 2011.295

Omgevingsvergunning voor bouwen

Hendrik de Keyserlaan 12 het vergroten van een dakkapel 2011.307

 op het zijgeveldakvlak

Omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken bestemmingsplan

Chopinlaan 23 het plaatsen van een erfafscheiding 2011.237

Omgevingsvergunning voor het aanleggen 

Herenweg 126 een pad verleggen zodat het minder stijl  2011.288

 loopt i.v.m. rolstoelgebruikers

Omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik

Von Brucken Focklaan 2 het wijzigen van een administratieruimte 2011.198

 naar een kinderopvang 

De bovenstaande vergunningen liggen vanaf  8 december 2011 van maandag tot en met 

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

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

bezwaar maken. Zie kader.

Herenweg, tussen Eykmanlaan en Koediefslaan

Tot en met 9 december 2011 worden nieuwe bomen aangeplant op de Herenweg tussen 

Eykmanlaan en Koediefslaan. De werkzaamheden zorgen voor beperkte verkeershinder.

Kruising Heemsteedse Dreef - Camplaan

Op de kruising Heemsteedse Dreef - Camplaan wordt een proef genomen met maatregelen 

om de verkeersveiligheid te verbeteren. Op delen van de rijbaan van de Heemsteedse 

Dreef zijn betonnen verkeersgeleiders geplaatst. De proef duurt ongeveer 4 maanden.

Heemsteedse Dreef, tussen Wipperplein en Van den Eijndekade

Tot maart 2012 kan verkeershinder ontstaan op de Heemsteedse Dreef tussen Wipperplein 

en Van den Eijndekade. Vanwege bouwwerkzaamheden heeft de projectontwikkelaar ont-

heffing gekregen voor het gebruik van 1 rijbaan. De afzetting kan plaatsvinden op nog nader 

te bepalen dagen tussen 09.00 en 15.00 uur en na 18.00 uur.

  Werk aan de weg
Alles over opvoeden en opgroeien
Heeft u een vraag over de ontwikkeling van uw kind? Bent u op zoek naar een sportclub 

of naschoolse opvang? Voor al uw vragen over opvoeden en opgroeien in Heemstede kunt 

u terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). In het CJG komt alle kennis over 

opvoeding en opgroeiende kinderen bij elkaar. De medewerkers weten de weg naar de juiste 

instantie en helpen u graag bij het vinden van het antwoord op uw vragen.

Centrum voor 

Jeugd en Gezin Heemstede

Lieven de Keylaan 7

2101 VD  Heemstede

Telefoon (023) 529 19 14,

e-mail cjg@heemstede.nl

Openingstijden: 

maandag, dinsdag, donderdag:  

09.00 tot 12.00 uur

woensdag:    

14.00 tot 17.00 uur

vrijdag gesloten
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Nieuwe Gemeenschappelijke Regeling 
Veiligheidsregio

Bij besluit van 21 oktober 2010 heeft de raad de toestemming gegeven tot het aangaan van 

de nieuwe Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Kennemerland. Het Algemeen 

Bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland heeft de Gemeenschappelijke Regeling op 

21 november 2011 vastgesteld. De Gemeenschappelijke Regeling treedt met terugwerkende 

kracht in werking op 1 november 2011. Tegelijkertijd is de oude Gemeenschappelijke 

Regeling Veiligheidsregio Kennemerland vervallen. 

De nieuwe Gemeenschappelijke Regeling ligt gedurende 12 weken ter inzage op het 

gemeentehuis. De verordening is ook digitaal te raadplegen op www.overheid.nl onder 

“Lokale regelingen” of op www.heemstede.nl onder “regelingen en verordeningen”.

Verwijdering fi etswrakken in Heemstede

Verkeersbesluit

Uitschrijvingen GBA

Op woensdag 14 december 2011 gaat de gemeente fi etswrakken verwijderen die zich in 

de directe omgeving van het station Heemstede-Aerdenhout, in de winkelstraten en bij bus-

haltes en andere openbare plaatsen bevinden. Eventuele fi etskettingen waarmee fi etsen 

aan fi etsklemmen of ander gemeentelijk meubilair zijn bevestigd zullen op de minst 

belastende wijze worden doorgeslepen. Fietsen zijn voertuigen in de zin van de 

Wegenverkeerswet. Op grond van artikel 5:5 van de Algemene Plaatselijke Verordening 

(APV) is het verboden een voertuig dat rijtechnisch in onvoldoende staat van onderhoud en 

tevens in een kennelijk verwaarloosde toestand verkeert op de openbare weg te parkeren 

(voertuigwrak).

Tevens worden op woensdag 14 december 2011 alle fi etskettingen en andere zaken ver-

wijderd die aan fi etsenklemmen of andere gemeentelijke eigendommen zoals boom-

beschermingsbeugels zijn bevestigd zonder dat daarmee een fi ets is vastgemaakt.

Verwijderde fi etswrakken zullen gedurende 13 weken worden opgeslagen bij De 

Meerlanden aan de Cruquiusweg te Heemstede. Rechthebbenden kunnen hun fi etswrak 

terugkrijgen tegen betaling van de kosten die gemaakt zijn voor de verwijdering en opslag.

Voor vragen kan men contact opnemen met bureau Handhaving, via het algemene 

telefoonnummer 14 023.

Prinsenlaan en omgeving

De Prinsenlaan, Kadijk, Talmastraat en de Prinsessenhof, voor zover deze binnen de 

bebouwde kom liggen, worden ingericht als 30 km/zone met een parkeerverbodzone op het 

deel van de Prinsenlaan en Prinsessenhof. Hierbij worden de voorrangskruispunten 

Prinsenlaan-Kadijk en Prinsenlaan-Floradreef conform het duurzaam veilig principe her-

ingericht tot gelijkwaardige kruispunten.

Het besluit en bijbehorende tekeningen liggen vanaf 7 december 2011 6 weken ter inzage. 

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden bij 

burgemeester en wethouders een bezwaarschrift indienen ingevolge het bepaalde in de 

artikelen 8:1, juncto 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht. Een bezwaarschrift dient te 

worden ondertekend en in ieder geval de volgende onderdelen te bevatten:

- naam en adres indiener;

- de dagtekening;

- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;

- de gronden waarop het bezwaar rust.

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als een belangheb-

bende die een bezwaarschrift heeft ingediend, in afwachting van de uitkomst van de 

bezwaarschriftenprocedure, schorsing wenst van het besluit, kan hij/zij een verzoek om 

voorlopige voorziening indienen bij de President van de Rechtbank Haarlem, sector 

bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR te Haarlem. Een verzoek om voorlopige voorziening 

kan ingevolge artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht worden ingediend indien 

onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dit vereist.

Met onbekende bestemming uitgeschreven uit de gemeentelijke basisadministratie 

persoonsgegevens (GBA)

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

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

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

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

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

bekende bestemming” uit te schrijven uit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgege-

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

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

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

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

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

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

persoon per 29-11-2011 met onbekende bestemming uit te schrijven:

C.E. Empleo, geboren 03-04-1985, Laan van Bloemenhove 6 

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

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

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

telefoon (023) 548 58 68.

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de volgende persoon 

per 11-11-2011 met onbekende bestemming uit te schrijven:

I.D. Martin, geboren 06-02-1964, Berkenlaan 11

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van de bekend-

making hiervan bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift bij het college 

van burgemeester en wethouders van Heemstede (Postbus 352, 2100 AJ Heemstede). Ook 

kunnen belanghebbenden bij onverwijlde spoed een voorlopige voorziening aanvragen bij 

de Rechtbank te Haarlem (Postbus 1621, 2003 BR Haarlem).

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 onder-

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

reden van bezwaar. 

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

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

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

Heemstede. Uw reactie zal bij de besluitvorming worden betrokken. 

Meer weten?

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

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

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

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

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). 




