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Hoop op terugkeer naar Heemstede
Heemstede - De Heemsteder 
berichtte al verschillende ma-
len over de eerder in Heemste-
de woonachtige familie Obaidy. 
Als vluchteling vanuit het door 
oorlog en vetes geteisterde Irak 
vond de familie gastvrij onder-
dak in Heemstede en integreer-
de in recordtempo in de lokale 
samenleving.
De overheid vindt het weer veilig 
genoeg in Irak en wil vluchtelin-
gen terugsturen. Dat familie-le-
den zijn opgepakt en vermoord 
blijkt onvoldoende om uitzet-
ting te voorkomen. Het feit dat 
het gemengde huwelijk (Soen-
nitisch/Sjiitisch) onder het huidi-
ge regime in Bagdad niet geac-
cepteerd wordt is een bijkomend 
probleem voor het echtpaar, dat 
zij zelf maar dienen op te lossen.
Noodgedwongen heeft mevrouw 
Al Obaidy daarom al het con-
tact met de familie moeten ver-
breken.
Het gezin dat drie prachtige zo-
nen heeft in de lagerschoolleef-
tijd, heeft ook de aandacht ge-
trokken van stichting Defence 
for Children. Deze stichting heeft 
nu een dringend en onderbouwd 
beroep gedaan op de rechter om 
het gezin alsnog een verblijfsta-
tus te verlenen. Ook lopen er nog 
andere procedures om het gezin 
te laten blijven in Nederland en 
zo de terugkeer naar Heemstede 
mogelijk te maken. 
De gemeenteraad van Heemste-
de heeft, ten tijde dat de fami-

lie gedwongen vanuit Heemste-
de naar het uitzetcentrum in Ter 
Apel  werd gebracht, uitgespro-
ken dat zij van harte welkom zijn 
in Heemstede. Dit zodra blijkt dat 
de familie mag blijven. De voor-
malige buren van de familie in de 
Richard Strausslaan zetten zich 
nog steeds volop in voor de fa-
milie en steunt hen financieel en 
met adviezen. Ook bezoeken de 
buurtbewoners de familie in Ter 
Apel regelmatig om hen zo een 
hart onder de riem te steken en 
het contact warm te houden. De 
230 kilometer die de Al Obaidy’s 
scheidt van Heemstede is voor 
de buren geen belemmering en 
zegt iets over de hechte band die 
in Heemstede is ontstaan. 
Het verzoek tot verblijf richt zich 
nu vooral op de kinderen. Tij-
dens de vlucht naar Nederland 
was moeder Zahar hoogzwanger 
van haar tweede zoon. Ook de 
derde zoon is hier geboren. De 
oudste broer was nog een kleu-
ter toen hij aankwam. Alle drie 
zijn intussen helemaal vergroeid 
met de Nederlandse samenle-
ving. De familie kan niet eens te-
rug omdat Irak weigert ze terug 
te nemen en de ambassade niet 
wil meewerken aan het afgeven 
van documenten die een terug-
keer mogelijk maakt. Een impas-
se dus waaraan toch eens een 
einde moet komen. Een vliegtuig 
vol uitgezette Irakezen is al eer-
der door het regime in Bagdad 
teruggestuurd, een feit waaraan 

de Nederlandse overheid geen 
ruchtbaarheid heeft gegeven. 
Moeder Zahra was in Heemste-
de al zeer betrokken bij haar di-
recte omgeving en deed, om-
dat ze niet mocht werken, vrij-
willigerswerk. In het centrum 
waar de familie nu verblijft, trok 
zij zich het lot van de allerklein-
ste kinderen aan en richtte, met 
goedvinden van het uitzetcen-
trum, een kinderopvang in. Va-
der Amer schilderde de ruimte 
en houdt het schoon. Het initia-
tief is opgepakt door een stich-
ting die zich inzet voor kinde-
ren in uitzendcentra en steunen 
Zahar nu met extra vrijwilligers. 
Alleen zorgen voor 40 kinde-
ren, in een eenvoudige opvang, 
wordt Zahar te zwaar. Het gezeul 
en het maar wachten op wat er 
nog gaat komen eisen hun tol. 
De ouders, die het beste voor-
hebben met hun kinderen, zien 
dat deze psychisch steeds ver-
der afglijden en dit knaagt aan 
de ouders. Ook hun eigen ge-
zondheid lijdt flink onder de uit-
zichtloze situatie. Omdat uitzet-
ting niet mogelijk blijkt, de inzet 
van Defence for Children en de 
juridische bijstand die de fami-
lie krijgt, gloort er een sprankje 
hoop aan de horizon.

Wat zouden de buurtbewoners 
deze lieve vrienden graag weer 
opnemen in de Heemsteedse 
gemeenschap.
Eric van Westerloo

De drie zonen van het gezin Obaidy.

Geopend van 16.00-22.00 uur
Dinsdag gesloten
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tel. 528 90 00
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Raadhuisstraat 94
tel. 528 64 17
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icewatch 
nu bij

Binnenweg 11
2101 JA, Heemstede

www.vanvelthovenjuweliers.nl

12 december vanaf 12.00 uur.
Van harte welkom!

Camplaan 3, Heemstede.

Open Dag
10-jarig jubileum
Kaviani Chiropractie

i.v.m.

Dag 
Sinterklaasje!

Heemstede – Sinterklaas is 
weer vertrokken, naar Span-
je. Veel kindertjes hebben ca-
deautjes gekregen. En wat nu 
te doen met het oude speel-
goed? De Meerlanden heeft 
het antwoord: recyclen! U 
kunt het oude elektrische 
speelgoed inleveren bij de mi-
lieustraat. De actie loopt vanaf 
6 december en voor de eerste 
honderd inleveraars is er een 
uniek Wecycle-sleetje bij de 
milieustraat aan de Cruquius-
weg in Heemstede. Ook wor-
den er bij alle milieustraten, 
waaronder die van Heemste-
de, 500 wedstrijdkaarten uit-
gedeeld met kans op een fa-
milieboxhotelovernachting.
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Een wel heel onbekend klein 
monumentje: een grenspaal. 
Misschien bent u er wel eens 
langs gefietst. Hij staat aan de 
Herenweg, tegenover de flat aan 
de Provinciënlaan, vlak bij het in-
formatiebord met de plattegrond 
van Heemstede.
De letters erop I P O verwijzen 
naar Jacobus Philippus d’Orville, 
die in 1739 eigenaar werd van 
de hofstede Groenendaal en zijn 
terrein afbakende met grenspa-
len. Deze is genummerd met N 
4. Aan de noordzijde van de Beu-
kenlaan in Groenendaal staan er 
nog drie met de nummers 9, 10 
en 11.

In Heemstede zijn er heel wat 
grenspalen geweest om de af-

scheiding tussen de ene en de 
andere buitenplaats aan te ge-
ven. Veel er van zijn inmiddels 
verdwenen. We zullen de ko-
mende maanden er een aantal 
tonen. Grenspalen, grafstenen: 
kleine, maar heel tastbare monu-
menten uit een vervlogen tijd. De 
moeite van het bewaren waard.

Meer informatie over (vooral 
grote) monumenten vindt u op 
de website van de Historische 
Vereniging Heemstede-Benne-
broek www.hv-hb.nl.

Onbekend Heemstede
Grenspaal Herenweg

Inscriptie I P O (foto: Theo Out).
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. 
Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te worden 
ingestuurd, dus voorzien van 
naam, adres, telefoonnum-
mer en/of e-mailadres. Deze 
gegevens worden niet volledig 
in de krant gepubliceerd; wél 
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ingezonden brieven worden 
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De redactie behoudt het recht 
om brieven in te korten of niet 
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let op:
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derden. Dus ook niet per e-mail, 
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uitdrukkelijke, schriftelijke toe-
stemming van de uitgever!

WWW.HEEmsTEDEr.nl

van 1930

Heemstede – De fietsenstalling aan oostzij-
de station was vanaf het begin (1928)een 
plek met wat oudere woningen en is rond 
1956/1958 gesloopt om plaats te maken 
voor het huidige station. Woningen wer-
den parkeerplaats voor auto’s en de fiet-
sen werden rond 1958 gestald bij Taxi Jan-
sen achter Zandvoortselaan 138 en dus aan 
de westzijde. Vele jaren werden fietsen aan 
deze westkant lukraak neergezet en pas 
eind 70’er jaren, begin 80’er jaren werden 
enkele parkeerplaatsen opgeofferd om een 
licht ovaalvormige plek te maken voor stal-
ling fietsen met een groen hekwerk erom-
heen.
Reeds in 1999 en doorlopend in 2000 en de 
jaren erna begon NS Railinfrabeheer met 
het vervangen van die oude stallingen, het 
eerst in Roodeschool en omgeving (pro-
vincie Groningen) en van lieverlee werden 
overal in het land oude stallingen vervan-
gen door (meestal) een overkapte nieuwe 
stalling. Ook in Heemstede in april 2002. 

Op de foto is de originele stalling uit de zo-
mer van 2002 nog te zien. Men heeft toen-
tertijd het rechte fietspad wat verlegd naar 
het oosten om rechts ervan ook ruimte te 
maken voor een overdekte fietsenstalling. 
De rechtse is in augustus 2010 gesloopt en 
vervangen door onoverdekte etagerekken 
en men heeft rond 2008 of daaromtrent de 
iepen gerooid die aan het spoortalud ston-
den.
Om deze etagerekken te bouwen is een 
nieuwe damwand geslagen die nog meer 
van het spoortalud afhaalt en tevens is er 
een aanpassing geweest van het betonnen 
trapje tegen het spoortalud.
Dit station heeft veel overdekte fietsenstal-
lingen en alleen aan deze zijde etagerek-
ken. Kennelijk was het niet voldoende en 
bij de noorderlijke trappartijen zijn ook in 
2002 en 2010 overdekte fietsenstallingen 
bijgebouwd.
Foto: Gertjan Stamer, www.stationheem-
stedeaerdenhout.nl.

Burgerlijke 
Stand

Heemstede 
(vanaf 18 t/m 25 oktober 2012)

Huwelijken:
Mark Dekker & Anke ten 
Dam.

Geboorten:
Geen

Het spoor van toen Met spoed naar 
Mina Druckerhof
Heemstede - Politie, brand-
weer, ambulance en het trauma-
team uit Amterdam kwamen za-
terdagmiddag met spoed naar 
Heemstede. Iets na vieren was er
medische assistentie nodig in 
een woning aan het Mina Druc-
kerhof. Vanwege het slechte 
weer kon de traumahelikopter 
niet vliegen en zijn de artsen uit-
eindelijk per auto naar Heemste-
de gekomen. Na de eerste be-
handeling in een woning is het 
slachtoffer met spoed naar het 
ziekenhuis overgebracht.

Foto: Michel van Bergen

Grote 
boekverkoop 
bieb Haarlem

Regio - Van donderdag 13 tot en 
met zondag 16 december houdt 
de Bibliotheek Centrum tijdens 
openingsuren een grote verkoop 
van afgeschreven boeken, waar-
onder jeugdboeken.
De verkoop vindt plaats in de 
Doelenzaal van Bibliotheek Cen-
trum, Gasthuisstraat 32 te Haar-
lem. Ook niet-leden zijn van har-
te welkom!
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Uitvaartcentrum komt er niet
Heemstede - Als donderslag 
bij heldere hemel kwam wet-
houder Christa Kuiper tijdens de 
raadsvergadering van 29 novem-
ber met het bericht dat de Firma 
Dunweg afziet van de bouw van 
het uitvaartcentrum. Nadat zij 
signalen had ontvangen dat de 
bouw op losse schroeven stond 
had zij Dunweg gevraagd het 
zwart op wit te zetten.  Verwar-
ring en verbazing bij de raadsle-
den. Na een intensieve campag-
ne van het gemeentebestuur om 
de bouw te faciliteren en Dun-
weg een betrouwbare partner 
bleek, kwam dit bericht daarom 
geheel onverwacht. Dat deze fir-
ma de innige samenwerking met 
het gemeentebestuur afdoet met 
een summiere uitleg en een sim-

pel briefje roept vraagtekens op. 
In de brief wijst Dunweg de ver-
slechterde economische situa-
tie van dit moment als oorzaak 
aan. De directie van Dunweg 
bleek niet bereid om tekst en 
uitleg te geven en zei te wach-
ten op een reactie van de ge-
meente. Vreemd natuurlijk want 
juist Dunweg breekt de overeen-
komst open. Het is dus niet zo’n 
betrouwbare partner als de ge-
meente het voorstelde.
Heleen Hooij van de VVD nam 
het voor Dunweg op door te stel-
len dat het echt een keurige fir-
ma was. Tijdens een bezoek en 
rondleiding eerder dit jaar aan 
Dunweg waren de raadsleden 
onder de indruk. 
De bewoners in de omgeving 

zullen er niet bedroefd om zijn 
dat deze voorziening er niet 
komt. Ook de enige bewoner op 
het terrein van de begraafplaats 
kan blijven zitten waar hij zit. 

Het is gissen naar de ware re-
den. Is het de nieuwe vestiging 
van Bokking en Bokslag aan de 
Herenweg, is de afname van het 
aantal begrafenissen de oor-
zaak of wil Dunweg de gemeen-
te onder druk zetten de huurprijs 
te verlagen of andere financieel 
voordeel te behalen?
Er zijn meer grote spelers in 
deze branche in de regio. Mis-
schien springen zij in het gat dat 
Dunweg achter laat. De zaak 
krijgt ongetwijfeld een vervolg.  
Eric van Westerloo

Jubilea bij EHBO Heemstede
Heemstede – Wat doe je als 
je met de auto de Ringvaart in-
rijdt? Als iemand in de buurt of 
op je werk plotseling een hart-
stilstand krijgt? Gebeurt wel el-
ke week 300 keer in Nederland. 
Met die gedachten in het achter-
hoofd gingen twee jonge wer-
kende moeders vorig jaar sep-
tember naar de Crayenster-
school in Heemstede om de eer-
ste cursus EHBO te volgen. Een 
ervan rijdt bijna dagelijks langs 
de Ringvaart van de brug bij 
Cruquius naar Bennebroek, na 
een jaar EHBO rijdt ze met veel 
meer zelfvertrouwen langs het 
water. Donderdagavond zaten ze 
in de Cayensterschool een beet-
je trots te kijken naar de uitrei-
king van de dr. Tilanus penning 
door districtbestuurders van de 
EHBO aan twee jubilarissen die 
beiden 25 jaar bij de Vereni-
ging EHBO Heemstede actief 
zijn. Voorzitter Martin Michiels 
haalde na de les auto te water, 
de trouwe EHBO`er Wim Sael-
man naar voren. Van de bedrijfs-
hulpverlening bij de Spaarnelan-
den en later het Zilveren Kruis 
aan de  Havenstraat in Heemste-
de, naar de EHBO is maar een 
kleine stap. Na zijn pensionering 
bleef hij de EHBO trouw. Daar-
naast doet hij nog vrijwilligers-
werk bij het FNV, hij snoeit in de 
duinen en repareert er de hek-
werken. De paarden en runderen 
mogen vrij rondlopen in de dui-
nen, maar het wordt gevaarlijk 
als ze daar buiten gaan grazen. Vlnr: Gabrielle Venix, Martin Michiels, Wim Saelman en Barbara Wernars.

Afglijden van de Glip (vervolg)

INGEZONDEN

zaming en onbereikbaarheid vanwege het wegvallen van bus 6 en 
het verminderen van bus 4 die een totaal andere route is gaan rij-
den vormt een struikelblok. Echter ook een struikelblok is de  be-
gaanbaarheid van de stoepen .
Op weg terug naar mijn woning sprak ik nog wat mensen hierop 
aan. Zowel jong als oud deelde onze mening.  Een dame met rolla-
tor, een dame van middelbare leeftijd, een jongen die folders rond-
bracht en nog wat anderen. Velen gaven aan beter op de weg te 
lopen dan op een stoep waar je ieder moment de kans loopt om 
te struikelen. Op de weg lopen is ook erg gevaarlijk.   Thuis pak-
te ik mijn fototoestel en heb wat plaatsen op beeld vastgelegd. Er 
wordt al zolang beloofd dat er wat aan gedaan wordt, maar ik zie 
het nog niet gebeuren.
Hopelijk ziet de gemeente in dat de nood hoog is.
M. Picavet, De Glip

Onlangs is mijn ingezonden brief ge-
plaatst wat betreft het afglijden van de 
Glip.
In de krant hebben toen twee mensen 
gereageerd, maar ook op straat kreeg 
ik reacties van medebewoners. Gisteren  
hoorde ik weer een reactie van iemand 
die het krantje bij de Koning Superbuurt) 
pakte. Ik sprak haar aan en we hadden 
een goed gesprek. Met name de vereen-

Er wordt aan de hekken nog wel 
eens wat kapotgemaakt. Hij is er 
druk mee, maar voor het echt-
paar heel gewoon. Als hij thuis 
blijft zitten dan zou zijn vrouw 
zich afvragen wat er mis is. Dis-
trictbestuurder Barbara Wernars 
spelde bij Wim Saelman de Zil-
veren Draagspeld op en had 
bloemen voor mevrouw Sael-
man. Daarna aarzelde de voor-
zitter even. Of hij iets bespeurd 
had? Inderdaad, zijn adoptiekin-
deren en zijn vrouw stonden in 
de deuropening, wat wel zeer 
ongewoon was voor een door-
deweekse avond. Zou dan toch!!! 
Districtbestuurder Gabrielle Ve-
nix hield hem vast voor een kor-
te confrontatie met de laatste 25 
jaar. Ook voorzitter Martin Mi-
chiels kreeg de Zilveren draag-
speld en te horen hoe hij na zijn 

prepensioen nog werkt, zij het 
wat kalmer aan met het verzor-
gen van veiligheid bij grote elek-
triciteitsbedrijven. Veel op reis in 
binnen-en buitenland, waar hij 
nu weleens een dagje extra blijft. 
Aquarel schilderen doet hij al 10 
jaar zeer verdienstelijk en Salsa 
dansen houdt hem jong. Die 25 
jaar zijn voorbij gevlogen. Hij was 
ooit bij de EHBO begonnen om-
dat er nichtje, zwaar hartpatiënt-
je, kwam logeren, hij wilde kun-
nen ingrijpen als het nodig zou 
zijn. Zijn motto is dan ook: een 
EHBO èr pakt aan! Je wordt ge-
motiveerd door gebeurtenis-
sen. Het is een maatschappelij-
ke noodzaak. Meedoen?  Kar-
la Groen, zij weet alles van de 
EHBO Heemstede, geeft graag 
informatie 023-5362482 of kijk 
op www.ehboheemstede.nl. Kerstmarkt in Vogelenzang

Regio - Op zaterdag 8 decem-
ber wordt in Vogelenzang het 
Kerkplein omgetoverd in een 
echte kerstmarkt tussen 14.00 
en 18.00 uur. Naast de verkoop 
van kerstbomen, kerststukjes 
en kerstkaarten zijn er ook tal 
van verrassende kramen.
De Brocante, de Wereldwinkel, 
overheerlijke truffels en kerst-
broden zijn een stop waard. Er 
is ook gluhwein, erwtensoep, 
zuurkoolhapjes en gezellige 
biertjes.
De dieren van de Zorgboerde-
rij zijn er om geknuffeld te wor-

den door de kinderen en mis-
schien hebben zij ook nog zin 
om een slinger van pinda’s te 
rijgen voor de vogeltjes.
Koor Cantilene zal de kerst-
sfeer verhogen door populaire 
kerstliederen en als u een kijk-
je wilt nemen in de kerk dan 
kan dat ook. De foto-tentoon-
stelling over de zojuist gereno-
veerde kerktoren is het bekij-
ken waard. Of misschien heeft 
u liever een ontmoeting met de 
Kerstman…?
U bent van harte welkom in 
Vogelenzang op de Kerstmarkt.
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Welzijn BloemendaalWelzijn Bloemendaal
Kerstdiner
In het Nova Grand Café Restaurant, Zijlweg 
233, Haarlem, donderdag 13 december, 18.00 
uur
     
OPEN EETTAFELS
• elke maandag, woensdag en vrijdag: Meerle-
ven Bennebroek, aanvang 12.30 uur.

THEMABIJEENKOMSTEN
• De Hartekamp, een bijzonder landgoed, 
door Martin Bunnik. Donderdag 13 december, 
10.00-12.00 uur, locatie Huis te Bennebroek.
• Wandelen in de tuin van De Hartekamp, 
o.l.v. Martin Bunnik. Vrijdag 14 december, 10.00-
12.00 uur, ingang Hartekamp, gratis.
.
BEWEGEN, GOED VOOR U! 
• Wandelen rondom Bennebroek, vanaf locatie 
Zuid. Woensdag 19 december, 10.00 uur.
• Nordic Walking in de Waterleidingduinen. 
Iedere zaterdag, 10.00 uur ’t Panneland.

• Yoga, gymnastiek en conditietraining op 
verschillende locaties
• Nieuw: Fitness in sportcentrum van GGZ in 
Geest

Kijk voor meer informatie in onze jaargids en 
op onze website.
Aanmelden voor onze activiteiten bij Welzijn 
Bloemendaal.

Jongerenwerk Bloemendaal
neemt jongeren serieus! 

• Vrijdag 14 december, 17.00 – 18.30 uur in 
The Spot Bennebroek. Kookclinic: kunstwer-
ken maken van groenten en fruit, leeftijd: 10 
- 15 jaar. Locatie: ’t Trefpunt, Akonietenplein 1.
• Elke dinsdag van 16.00–18.00 uur Girls Only 
in The Spot in Bennebroek. Creatieve activitei-
ten voor meiden van 10-14 jaar.
Locatie: ’t Trefpunt, Akonietenplein 1.
• NIEUW!!!! Elke dinsdag van 19.00-20.00 uur 

Hip-Hop/Streetdance in The Spot in Benne-
broek. Leeftijd 11-15 jaar, locatie: ’t Trefpunt, 
Akonietenplein 1.
• Elke dinsdag van 19.30–21.30 uur Inloop-
avond in The Spot in Bennebroek. Leeftijd 12-
20 jaar, locatie: ’t Trefpunt, Akonietenplein 1.
• Elke vrijdag van 19.30–22.30 uur Inloop-
avond The Spot in Bennebroek. Leeftijd 12-20 
jaar, locatie: ’t Trefpunt, Akonietenplein 1.

meer informatie?
www.jongerenbloemendaal.hyves.nl.

Welzijn Bloemendaal
Locatie Zuid

Bennebroekerlaan 5, 2121 GP  Bennebroek
Tel. 023-5845300

Ma t/m vr 9.00-12.00 uur
www.welzijnbloemendaal.nl
info@welzijnbloemendaal.nl

Workshops ‘veilig internet bankieren’
ABN AMRO Heemstede

Heemstede - In het kader van Veilig Internet Bankieren heeft  
ABN AMRO in Heemstede twee workshops georganiseerd die 12 
en 20 november jl. hebben plaatsgevonden. 
Op deze twee avonden kwamen de verschillende vormen van In-
ternet fraude naar voren en werd stilgestaan hoe de computer 
thuis beter beveiligd kan worden, zodat criminelen minder kans 
hebben om fraude te plegen. Met andere woorden: Wat kunt u als 
klant doen tegen fraude?
De reacties waren enorm positief ! ABN AMRO Heemstede gaat 
in het nieuwe jaar wederom workshops organiseren op kantoor 
Heemstede. Heeft u hiervoor interesse, laat het weten. Dit geldt 
vanzelfsprekend voor klanten, echter ook niet-klanten zijn van 
harte uitgenodigd. U kunt uzelf aanmelden door een mail te stu-
ren naar: abnamro.heemstede.binnenweg@nl.abnamro.com. Van-
zelfsprekend kunt u ook gewoon tijdens openingstijden op het 
kantoor aan de Binnenweg 67 binnenlopen.

Onwel
Bennebroek – De politie kreeg 
donderdagmiddag 29 november 
een melding dat op de Hyacin-
tenlaan een bejaarde man tegen 
een geparkeerde auto was ge-
botst. Vermoedelijk werd de be-
stuurder onwel waardoor hij de 
controle over de auto verloor. Het 
voertuig botste tegen een gepar-
keerde auto die niet op de hand-
rem stond. Deze schoof over de 
middengeleider naar een andere 
parkeerplaats waar door meer-
dere geparkeerd staande auto’s 
schade opliepen. In totaal raak-
te vier auto’s beschadigd. De be-
stuurder, een 86-jarige Benne-
broeker, is door ambulanceper-
soneel onderzocht maar hoefde 
niet te worden vervoerd naar een 
ziekenhuis.Verdienstelijk gelijkspel VEW

Heemstede - VEW lijkt de weg 
naar boven weer gevonden te 
hebben. Na verliespartijen te-
gen laagvliegers De Meer en TA-
BA en een gelijkspel tegen het 
tevens laag geklasseerde Olym-
pia Haarlem, volgden winst te-
gen koploper KHFC en afgelo-
pen zaterdag een zeer verdien-
stelijke 1-1 tegen het tevens ho-
ger gerangschikte Jos/Water-
graafsmeer. 
Door dit puntje weet VEW zich 
stevig genesteld in de midden-
moot. Tussen nummer vier en 
nummer acht in de 4de klasse C 
is het verschil slechts 2 punten. 

VEW startte prima aan deze uit-
wedstrijd tegen JOS/Watergraaf-
smeer die voor deze wedstrijd 
op de tweede plaats stond. In 
de beginfase speelde VEW zeer 
verzorg voetbal. Met veel bewe-

ging op het middenveld en voor-
in kwam JOS/ Watergraafsmeer 
er niet aan te pas. Na 10 minu-
ten wist VEW op voorsprong te 
komen door een prachtige ac-
tie van Jeroen Veltenaar. Na 
het omspelen van 3 tegenstan-
ders ronde hij keuring af met 
rechts. Daarna werd JOS/water-
graafsmeer wat sterker. Voor de
neutrale tegenstander was het 
een leuke wedstrijd om naar
te kijken met kansen over en 
weer. Voor VEW kregen Michiel 
Dekker en opnieuw Jeroen Vel-
tenaar die. Helaas ging de bal 
niet opnieuw tegen de touwen. 
Althans niet voor VEW. Vlak voor 
rust was het JOS die op gelij-
ke hoogte kwam. Via een onte-
recht gegeven vrije trap werd de 
bal voor het VEW doel geslin-
gerd. Via een scrimmage scoor-
de JOS/watergraafsmeer.  In de 

rust wisselde VEW Sven Entho-
ven voor Daniël Treep. Door de-
ze wissel had VEW meer controle 
over het spel en dat was bij de-
ze stand voor VEW ook een wijs 
besluit. In de tweede helft bleef 
de wedstrijd aantrekkelijk om 
naar te kijken, ook al kwam de 
regen met bakken uit de hemel. 
Er waren in die tweede helft voor 
beide ploegen kansen. Tot doel-
punten leidde dat echter niet 
meer.  Trainer van der Veld was 
tevreden met het resultaat maar 
stond er op dat deze lijn wordt 
doorgezet tegen Hoofddorp, de 
tegenstander van VEW as zater-
dag. Deze wedstrijd is vermoe-
delijk ook de laatste wedstrijd 
voor de winterstop. 
VEW-ers hoeven echter niet lang 
stil te zitten. Want ’s avonds 8 de-
cember wordt er in de VEW kan-
tine de, inmiddels niet meer weg 

te denken, wijnavond georgani-
seerd. Een gezellige avond waar 
geïnteresseerde in wijn worden 
getrakteerd uit het assortiment 
van Vinites.  Eerst kan er ge-
proefd worden en aan het eind 
van de avond kan er worden be-
stelt. Er wordt dan gezorgd dat 
de wijn voor de Kerst in huis is.  
Ook in de weken erna is er volop 
activiteiten bij VEW. 
]
Op zaterdag 22 december wordt 
er door de familie Klaver de
Bingo-avond georganiseerd. 
Om 19.30 uur is de VEW-
kantine open en om 20.00 uur 
wordt er gestart. Er zijn prach-
tige prijzen te winnen. Onder
andere is er een origineel T-shirt 
van Manchester United te win-
nen. De bingo kaarten kosten 
2,50 euro en ook zijn er lootjes 
verkrijgbaar a 5 euro per enve-
lop.  Dus ook naast het voetbal is 
er van alles te beleven!
Kijk voor meer informatie op 
www.vewheemstede.nl.

Teisterband op 
Grote Markt

Regio - Zaterdagmiddag 8 
december treedt de Heem-
steedse Teisterband op in de 
Grote of St. Bavokerk op de 
Grote Markt tijdens de ‘Ad-
ventsopenstelling’. Onder lei-
ding van dirigent Bert Stein-
mann is er dan volop gelegen-
heid voor de bezoekers om 
advents- en kerstliederen mee 
te zingen met ondersteuning 
van dit illustere orkest. Ieder-
een is welkom tussen16.00 
- 16.45 uur in de Grote of St. 
Bavokerk, Grote Markt Haar-
lem. Kijk ook op: www.teister-
band.nl
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Inloopuur 
voor 

rugpatiënten
Regio - De Nederlandse Ver-
eniging Van Rugpatiënten 
(NVVR) verzorgt op woens-
dag 19 december haar  maan-
delijkse inloopmiddag in het 
Spaarne Ziekenhuis Hoofd-
dorp.
Tussen 13.00 – 15.00 uur zijn 
twee leden van de vereniging 
aanwezig om iedereen, die 
meer wil weten over hoe om 
te gaan met chronische rug-
klachten, persoonlijk te woord 
te staan.
Zij zijn voor u bereikbaar bij 
patiëntenvoorlichting van het 
Spaarne Ziekenhuis in de 
centrale hal locatie Hoofd-
dorp. Wilt u meer weten, dan 
kunt u contact opnemen met 
patiëntenvoorlichting van het 
Spaarne Ziekenhuis. (023) 890  
83 60.

Fikse hoofdwond
Heemstede - Een man heeft 
zondagmiddag een fikse hoofd-
wond opgelopen bij een ongeval
met zijn snorscooter. Hij reed 
over het fietspad langs de 
Cruquiusweg in Heemstede 
toen hij ten val kwam. Omstan-
ders verleenden eerste hulp tot 
ambulancepersoneel ter plaatse 
was. Die verleenden eerste hulp. 
Voor verdere zorg is het slacht-
offer overgebracht naar het zie-
kenhuis. Het is nog onduidelijk 
waardoor de man viel.Fo
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Krachtpatsers in De Cruquius
Regio - In de kerstvakantie biedt 
Museum De Cruquius een span-
nende speurtocht aan rond het 
thema Energie. Kinderen vanaf 
zes jaar – maar ook hun (groot)
ouders zijn van harte welkom – 
om op zoek te gaan naar kracht-
patsers in het museum.
In De Cruquius staat de groot-
ste stoommachine ter wereld, 
maar het museum laat nog meer 
krachtpatsers zien; ieder met zijn 
eigen bijzonderheden. Tijdens de 
speurtocht leren de bezoekers 
ook van alles over de arbeid en 
de omstandigheden tijdens de 
droogmaking van het Haarlem-
mermeer én over de rol die De 
Cruquius daarbij gespeeld heeft.
Kinderen die deelnemen aan de 
speurtocht krijgen na afloop een 
verrassing mee en ook aan de 

inwendige mens is gedacht. Wie 
na afloop zijn toegangskaartje in 
Theehuis Cruquius - direct naast 
het museum – laat zien, krijgt 
met korting het kidsmenu: een 
pannenkoek of patat met een 
kroket, samen met limonade. Als 
men de naamgever van het mu-
seum, Nicolaus Cruquius,  in le-
vende lijve wil ontmoeten, is men 
welkom bij de voorstellingen van 
Living History op de zondagmid-
dagen.
In de kerstvakantie is het muse-
um geopend van zaterdag 22 de-
cember tot en met zondag 6 ja-
nuari van 11.00 uur tot 17.00 uur. 
Het museum is gesloten op 24, 
25, 26, 31 december en op 1 
en 2 januari. Info: 023-5285704 
of  www.museumdecruquius.nl, 
info@museumdecruquius.nl.

Cursus assertiviteit voor mensen 
met lichamelijke beperking
Regio - Op 9 januari start MEE 
Noordwest-Holland in haar re-
giokantoor in Haarlem (Richard 
Holkade2, 2033 PZ) een asser-
tiviteitscursus voor mensen met 
een lichamelijke beperking. Er 
zijn meerdere bijeenkomsten op 
woensdagochtend van 10.00 tot 
12.00 uur. De kosten bedragen 
10,- voor de gehele cursus.
Sommige mensen vinden het 
ontzettend moeilijk om voor 
zichzelf op te komen en heb-
ben daar ook last van. Zij erva-
ren bepaalde gebeurtenissen als 
ingewikkeld en durven dan niet 
te zeggen wat ze denken, voelen 
of willen. 
Als u dit herkent en u wilt daar 
iets aan doen, dan is deze cursus 
misschien iets voor u. Binnen de-
ze cursus gaan we er vanuit dat 
niet de gebeurtenissen in je le-
ven bepalen hoe je je voelt, maar 

de manier waarop je tegen die 
gebeurtenissen aankijkt (metho-
de Rationeel. Tijdens de bijeen-
komsten komen onderstaande 
onderwerpen aan de orde:  
• laten zien dat je er bent en ope-
ner worden;
• grenzen stellen en ‘nee’ zeg-
gen;
• omgaan met kritiek; reageren 
op kritiek en leren kritiek geven;
• verstevigen van de eigen hou-
ding.

Aanmelden
U kunt zich voor deze cursus 
aanmelden bij het Servicebu-
reau van MEE Noordwest-Hol-
land, tel. 088 6 522 522, e-mail 
vraag@mailmee.nl. Voor meer 
informatie over cursussen kunt 
u surfen naar www.meenwh.nl/
cursusagenda. Opballen of mai-
len kan natuurlijk ook.

Foto: Francis de Bruijn

Maak kans op vrijkaarten voor de voorstelling op donderdag 27 december

Sensationele kerst met Circus Herman Renz
Velsen - Een explosie aan over-
weldigende circusacts! Cir-
cus Herman Renz brengt met 
de nieuwe, zinderende show 
‘Sensations’ een topproduc-
tie naar haar Haarlem. Nooit 
eerder waren in één show zo 
veel bekroonde acts in of bo-
ven een circuspiste te bewon-
deren. Dit wordt een kerst om 
nooit te vergeten! Circus Her-
man Renz staat van 21 decem-
ber tot en met 6 januari aan 
de Veerplas in Haarlem (bij de 
IKEA).

Al bij binnenkomst in de prachti-
ge theatertent wordt het publiek 
ondergedompeld in een pure cir-
cussfeer met kroonluchters, rood 
fluweel en de geur van zand en 
zaagsel. Speciaal voor de kerstpe-
riode zorgen rijk versierde kerst-
bomen, duizenden extra lampjes, 
meters kerstgroen en een levens-
grote kerstbeeldengroep voor de 
juiste kerststemming. Wanneer 
het circusorkest inzet en de pi-
ste gevuld wordt met het licht van 
de spotlights, komen de sensaties 
tot leven.

Het Duo Axt brengt een origineel 
jongleernummer. Zittend op een 
éénwieler vliegen keulen en rin-
gen rakelings langs elkaar door 
de lucht, om daarna weer keu-
rig opgevangen te worden. Min-
stens zo verrassend is de act van 
het Duo Lumei uit Italië. Met hun 
omkleednummer laten ze zien 
dat het razendsnel verwisselen 
van kleding ware circuskunst is. 
The Skating Jasters hebben van 
hun act ook kunst gemaakt. Ra-
zendsnel draait dit Italiaanse rol-
schaatsduo op een tafel rond, ter-
wijl ze een aantal moeilijke trics 
uitvoeren.
Michel Jarz brengt een unie-
ke paardenvrijheid. Wanneer zes 
witte Arabische hengsten uit de 
rook opdoemen ontstaat er een 
onvervalst circusbeeld. Kleiner, 
maar minstens zo bijzonder zijn 
de dieren van Andrejs Fjodorovs. 
De duivenfluisteraar - die eerder 
te zien was op het circusfestival 
van Monte Carlo - laat zien hoe 
verrassend eigentijds een act met 
duiven kan zijn. Uniek dit jaar is 
het gemengde roofdierennummer 
van Tom Dieck Jr. Witte leeuwen, 

tijgers en ligers (een kruising tus-
sen leeuw en tijger) betreden de 
piste en zijn het stralende middel-
punt. In een groot zijden doek laat 
Susan Jasters u genieten van een 
romantisch tissuenummer, terwijl 
Costin Pity juist zorgt voor een 
uitbundige lach! De komiek laat 
zien dat je op een trampoline een 
ware slapstickact kunt opvoeren. 
Voor de gulle lach zorgen uiter-
aard ook de welbekende clowns 
Milko & Frenky, die dit jaar als ro-
de draad in de voorstelling verwe-
ven zijn.
Elizabeth Axt laat met haar hand-
standequilibre zien dat ze over 
een absolute lichaamsbeheersing 
beschikt en de absolute thriller tij-
dens Sensations is het Colombi-
aanse gezelschap van Carlos Ca-
madi. Zij zorgen voor waaghalze-
rij op grote hoogte. Op een strak-
ke draad 10 meter boven de pi-
ste beheersen zij de kunst van het 
koorddansen en met het ‘rad des 
doods’ zorgen ze voor een spec-
taculaire afsluiter van de show. In 
en op de grote metalen construc-
tie draaien de heren salto’s, ma-
ken ze imponerende sprongen en 

tarten ze de zwaartekracht. Tij-
dens de ‘grande finale’ komen al-
le artiesten nog eenmaal de pi-
ste in, om het publiek te bedan-
ken voor hun komst. Sensations is 
een circusshow voor jong én oud! 
Zie ook www.hermanrenz.nl.
Deze krant geeft in samen-
werking met Circus Her-
man Renz 50 x 2 stalleskaar-
ten weg voor de voorstelling 

van donderdag 27 decem-
ber om 16.30 uur. Het eni-
ge dat u hoeft te doen is voor 
15 december een e-mail stu-
ren naar info@jutter.nl met 
als onderwerp ‘Circus Her-
man Renz’. De winnaars krij-
gen uiterlijk 19 december be-
richt per mail. Over de uitslag 
kan niet worden gecorres-
pondeerd.
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Paswerk maakt raadhuis schoon
Heemstede – Maandagoch-
tend kwamen  de acht schoon-
makers van Paswerk opgeruimd 
en opgepoetst naar het raad-
huis om de ondertekening van 
hun schoonmaakcontract mee te 
maken. Burgemeester Marian-
ne Heeremans tekende de over-
eenkomst met Paswerk Cruquius 
namens de gemeente Heemste-
de en Cees Boon tekende  als al-
gemeen directeur Paswerk. Om 
daarna gelijk het mes te trekken 
en gezamenlijk de taart aan te 
snijden die Pattisserie Tummers 
van een fraaie tekst had voor-
zien: “Op een fijne samenwer-
king”.
De burgemeester heette de me-
dewerkers van Paswerk van har-
te welkom in een prettige werk-
omgeving en hoopte dat duur-
zaamheid nu niet alleen het mi-
lieu betrof, maar ook bedoeld 
was om een duurzame relatie op 

te bouwen. Cees Boon vertelt dat 
Paswerk al een ruime ervaring 
heeft met werken bij gemeenten, 
in Heemstede te maken geeft 
met goede kritische ambtenaren 
die wel komen als er iets schort. 
De medewerkers van Paswerk 
willen op hun beurt een goede 
indruk maken.  Ze gaan niet al-
leen de kantoren van het raad-
huis schoonmaken, maar ook 
de gemeentewerf, de biblio-
theek en de twee gymzalen. Om-
dat de medewerkers van Pas-
werk niet in de avonduren wer-
ken, zullen zij `s morgens vanaf 
7 uur zoveel mogelijk schoonma-
ken. Werkzaamheden na 17 uur 
worden verricht door de partner 
van Paswerk, het 110 jaar ou-
de en vertrouwde schoonmaak- 
bedrijf Spiegel uit Haarlem. 
Daar heeft Paswerk in het verle-
den medewerkers van Paswerk 
geïntegreerd. Het beleid is ge-

richt op doorstroming “van bin-
nen naar buiten”, dus opleiden 
en begeleiden bij het vinden van 
een gewone baan bij een gewo-
ne werkgever of zo dicht moge-
lijk daarbij. Het werkt! De ge-
meente heeft al enige jaren een 
integriteitsverklaring van iede-
re werknemer en stagiaires. Ook 
de medewerkers van Paswerk 
mochten maandagochtend bij 
de gemeentesecretaris Willem 
van den Berg beloven om goed 
met elkaar om te gaan, geen 
misbruik te maken van kennis 
die zij `onderweg` tegenkomen, 
privacy zouden respecteren en 
ze konden gelijk een praatje 
maken met de baas van de ge-
meente die over dit soort zaken 
gaat. Daarna maakten ze met de 
`baas` een rondje door het hele 
gemeentehuis. Ze voelden zich 
al thuis! 
Ton van den Brink

‘Kinderen en volwassenen helpen 
met problemen is mijn passie’

Mariëtte van Werven richt zich 
op twee doelgroepen:  kinde-
ren met leer, gedrag- en ontwik-
kelingsproblemen en op vrou-
wen met postnatale depressie of 
postpartum depressie. 
“Ik kwam zelf na een postnata-
le depressie bij een osteopaat 
terecht die mij uiteindelijk beter 
heeft gemaakt. Verder kwam ik 
in contact met de Brain Stimu-
lating Method therapie van me-
vrouw de Jong, die mijn zoon 
behandelde voor zijn leesproble-
men. Beide gebeurtenissen wek-
ten mijn interesse voor de pro-
blematiek. De afgelopen jaren 
heb ik opleidingen gevolgd en 
diploma’s gehaald bij BSM-de 
Jong®-therapie, Geïntegreer-
de Technieken (Frank de Bakker, 
osteopaat D.O.) en heb ik Medi-
sche Basisvakken gedaan.” 
De Haarlemse therapeute heeft 
een ruime ervaring met kinderen 
die een leesachterstand heb-
ben. “Ik ga terug naar de fysie-
ke oorzaak van leergedrag, van 
de gezondheidsproblemen en 
van ontwikkelingsstoornissen. 
Je ziet vaak een opeenstapeling 
van problemen. Te beginnen bij 
een problematische zwanger-
schap  en een geboortetrauma. 
Het een kan een gevolg zijn van 
het ander. Veel bevallingen zijn 
geforceerd, met allerlei letsel tot 
gevolg, waar later niet veel aan-
dacht voor is. Een leesprobleem 
is bijvoorbeeld maar één indica-
tie. Vaak worden dit soort stoor-
nissen gemakshalve geschoven 
onder de noemer dyslexie.”

Behandelwijze
“De behandeling begint met 
een intakegesprek van twee tot 
drie uur. We maken een gron- 
dige analyse van geschiedenis 
en ontwikkeling van het kind, te 
beginnen bij de zwangerschap, 
geboorte en de voeding. Zijn er 
slaapproblemen eet- en emotio-
nele problemen en hoe is het ge-
steld met het eetpatroon? 
Bij schoolkinderen is er een re-
latie tussen buikorganen en de 
hersenen. Een blokkering in het 
lichaam belemmert het leerver-
mogen. Daar wordt vaak niet 
naar gekeken als er schoolpro-
blemen zijn en als het thuis niet 
lekker loopt.
Het is zo jammer dat er pas 
getest wordt als ze op school 
leren lezen, terwijl ouders al 
in een eerder stadium consta-
teren dat er iets niet klopt. Met 
de kinderen  voer ik vervolgens 
lichamelijke testjes uit om de 
klachten te onderzoeken en de 
behandelingen te bepalen. De 
kinderen krijgen thuisoefenin-
gen mee om zenuwbanen, ogen 
of organen te stimuleren. Het 
is altijd maatwerk en dat geldt 
ook voor de voedingsadviezen 
en supplementen die ik ze mee-
geef.”

Postnatale depressie
Postnatale depressie is een an-
dere specialisatie van Mariëtte 
van Werven: “Het is een gebied 
dat is blijven liggen, naar mijn 
idee. De nieuwe moeder krijgt 
antidepressiva voorgeschreven 

Heemstede – Praktijk de Lente aan de Lentelaan in Heemste-
de is een centrum voor complementaire geneeswijzen. Sinds 
kort heeft therapeute Mariëtte van Werven zich aangesloten 
bij de praktijk. “Ik ben hier een nieuwkomer. Voorheen werk-
te ik voornamelijk vanuit mijn eigen huis. Maar ik vind het zo 
leuk om collega’s te hebben en te kunnen overleggen met el-
kaar. Het is een stel enthousiaste mensen, ieder met hun ei-
gen discipline.”

en misschien een goed gesprek 
en daarmee is de kous af. Ik ga 
ervan uit dat het in het lichaam 
zelf zit. Na de bevalling, als het 
kind er eenmaal uit is, moe-
ten alle organen weer op zijn 
plek komen. In de darmen wor-
den neurotransmitters aange-
maakt en die zijn ook flink ont-
regelt. Verder kunnen de nieren 
scheef staan, wat leidt tot verlies 
aan levensenergie en de behoef-
te aan seks. Dat zijn nare klach-
ten waar serieus naar gekeken 
moet worden. Door bewustwor-
ding aan de ene kant en door 
anderzijds aan de lichamelijke 
klacht te werken, herstelt het li-
chaam zichzelf. 
Het is geweldig om te zien dat 
iemand weer positief gestemd 
de deur uitgaat. Dan vind ik mijn 
werk gewoon heerlijk.”

De consulten zijn op maandag-
middag tussen 13.00 uur en 
18.00 uur in Praktijk de Lente. De 
meeste zorgverzekeraars ver-
goeden een deel van de therapie. 

Informatie: www.praktijkdelente.
nl en www.brainsbody.nl.  Adres:  
Valkenburgerlaan 73, Heem-
stede. Telefoon: 023-5470950                                                                    
Mirjam Goossens                    

Praktijk de Lente staat komend 
weekend op de Paraviewbeurs 
in Sportplaza Groenendaal in 
Heemstede.

Sint en piet bij redders 
op bezoek

Heemstede - Ook dit jaar was het weer groot feest omdat Sin-
terklaas met zijn pieten lans kwam bij de Heemsteedse Red-
dingsbrigade. De kinderen begonnen met ‘boter-kaas en Sint en 
Piet’ knutselen in het clubhuis aan de ringvaart en daarna kwam 
Sint op bezoek in het zwembad. Na heel veel leuke spelletjes in 
het water kregen de kinderen van piet nog iets lekkers mee naar 
huis. Bedankt Sint en piet en tot volgend jaar!



 
12   de Heemsteder  •  5 december 2012

Uitglijder Botter
Heemstede - Niet helemaal tot 
zijn eigen verbazing was wet-
houder Jur Botter (D66) onder-
werp van gesprek tijdens de 
raadsvergadering van 29 novem-
ber. Nietsvermoedend had hij, 
in een interview met het HD, la-
ten weten dat wat hem betreft 
een fusie tussen Heemstede en 
Bloemendaal wel iets zou kun-
nen worden. Botter zegt dat hij 
deze uitspraak op persoonlij-
ke titel heeft gedaan. Nu spre-
ken wethouders altijd namens 
het college en het college heeft 
helemaal geen standpunt inge-
nomen met betrekking tot wel-
ke fusie dan ook. In de raadsver-
gadering bonden de PvdA en de 
VVD de kat de bel aan.
De PvdA, bij monde van fractie-
voorzitter Johan Maas, wil dat 
debatten in de raad worden ge-
voerd en niet via de media. Hij 
vroeg zich ook af of de coali-
tie nu in gevaar was, zeker nu 
de overige leden van het colle-
ge afstand nemen van de woor-
den van Botter. En van de VVD 

wilde Maas weten wat deze par-
tij vindt van de antwoorden van 
het college.
Cees Leenders (VVD) had seri-
eus nagedacht over een motie 
van wantrouwen tegen de wet-
houder maar de liberaal vond dat 
te ver gaan. Over het algemeen 
is de VVD tevreden over deze 
wethouder, zeker nadat hij tij-
dens de begrotingsbehandeling, 
tegen zijn zin in, toch de bezui-
nigingen had verdedigd. Zakelijk 
functioneert Botter goed volgens 
de VVD. Wij zien dit maar als een 
uitglijder maar het moet niet op-
nieuw gebeuren.

Het college heeft intussen al 
maatregelen genomen. Zo mo-
gen collegeleden niet meer met 
de pers spreken als daar niet ie-
mand van de afdeling communi-
catie bij aanwezig is. Wethouder 
Botter ging door het stof. Hij be-
treurde het voorval zeer en be-
loofde herhaling te voorkomen. 
Het feit dat hij als onervaren 
wethouder zijn visie gaf tegen-

over een ervaren journalist lag  
volgens hem ten grondslag aan 
deze uitglijder. Hij gaf ook toe 
dat de journalist hem het artikel 
eerst had laten lezen, maar dat 
hij dit verhaal tijdens een verga-
dering kreeg en omdat er haast 
bij was, het stuk niet goed had 
gelezen. De overige partijen von-
den het wel best zo en maakten 
het de wethouder verder niet 
moeilijk. 
Eric van Westerloo

Je droom
Weet je het nog? Je was er 
van overtuigd. Sinterklaas be-
stond. Je zette je schoen en 
je deed er  wortels in voor het 
paard. Je wist zeker dat de pie-
termannen soms op de daken 
bezig waren om cadeautjes 
door de schoorsteen te gooien. 
Je was zenuwachtig en hoop-
vol tegelijk, toen de goede Sint 
eindelijk aankwam. Soms zag 
je hem van dichtbij in levende 
lijve. Je zag niet dat die schoe-
nen je bekend voorkwamen; je 
zag niet dat het met zijn baard 
niet helemaal snor zat. Je wist 
het gewoon: daar is Sinter-
klaas. Het was jouw wereld. 
Niets anders kwam binnen 
dan wat jij geloofde. En je weet  
nog van daarna, toen er een of 
ander vriendje of vriendinnetje 
zo nodig moest vertellen hoe 
de vork in de steel zat. Onge-
wild werd je wakker geschud 
uit een prachtige droom. Wat 
een teleurstelling en heime-
lijk verdriet dat niet waar bleek 
wat voor jou zo waar was.

Droom en werkelijkheid ko-
men in ons leven op vele ma-
nieren voor. Je dacht verliefd 
te zijn, maar voor die ander 
was het weer anders. Je ver-
wachtte een bevestiging van 
je vader, maar je moet het nog 
krijgen. Je hoopte op een goe-
de relatie, maar het werd een 
teleurstelling. Wat doe je ei-
genlijk als je verwachtingen 
niet uitkomen?

Als je niet krijgt wat je ver-
wacht, ben je geneigd af te 
wachten. Je voelt je teleurge-
steld, verslagen of gekrenkt 
misschien. Je hoopt dat die 
ander op een dag tot inkeer 
komt. Of je hoopt op betere tij-
den. Het moet van de andere 
kant komen. 
Hoe begrijpelijk ook, het is je 
valkuil. Je maakt jezelf daar-
mee afhankelijk van anderen. 
Maar je bent veel meer en 
kunt veel meer dan je te la-

ten leiden door je verwachtin-
gen of teleurstellingen. Je kunt 
bij jezelf stil staan en je afvra-
gen – hoe gek het ook klinkt – 
wat je eigen aandeel was. Was 
je misschien te goedgelovig? 
Heb je teveel toegegeven aan 
de verwachtingen van ande-
ren? Was je te bang om je op-
rechte bedoelingen te delen? 
Welke droom heb je eigenlijk, 
die je waar wil maken zonder 
de goedkeuring van een an-
der? De kunst is uiteindelijk 
om bewust van jezelf initiatief 
te nemen en - zonder het res-
pect voor anderen te verlie-
zen -  trouw te blijven aan je-
zelf. Daar is moed voor nodig, 
wijsheid en vastberadenheid. 
Maar de voldoening zal groot 
zijn. Je hebt namelijk je diep-
ste innerlijk gevolgd, de basis 
voor jouw werkelijkheid. 

Uit gesprekken met mensen 
die door veel teleurstellingen 
en tegenslagen heen moes-
ten, bleek dat zij hun uiteinde-
lijke droom niet waren verloren 
en volhardend bleven zoeken 
naar mogelijkheden om die 
waar te maken. Ik wens het je 
ook toe. Verrassingen bestaan. 
Soms spat een droom uiteen; 
maar soms wordt een droom 
echt werkelijkheid. 

Piet Bogaart  Coaching en 
Consultancy
www.bogaart.nl

Wegenbelasting en parkeerbelasting is dubbelop
Begin vorige eeuw was het een belevenis als er er-
gens een auto verscheen. Over parkeren werd niet 
moeilijk gedaan, tenslotte waren de paar automo-
bilisten in die tijd allemaal heel rijk en voornaam. 
Maar toen het gewone volk ook auto’s begon te 
kopen moesten er regels komen… En als iemand 
zich niet aan de regels hield, kon een strenge kod-
debeier meteen een bekeuring uitschrijven.
Het aantal auto’s nam jaar na jaar toe en op som-
mige plaatsen werd het wel erg druk met gepar-
keerd blik. Dus verschenen er op drukke plaatsen 
parkeermeters. Waarbij een parkeerverbod tijdelijk 
kon worden afgekocht door het betalen van een 
klein bedragje vooraf. Juridisch was dit niet hele-
maal koosjer. Mag je bijvoorbeeld ook door het ro-
de licht rijden als je de gemeente vooraf wat geld 
toestopt? Maar niemand stelde vragen, de par-
keermeters deden hun werk. Goed, terug naar de 
jaren zeventig en tachtig. Diverse slimme wethou-
ders merkten tot hun afgrijzen op dat agenten niet 
meer zo happig waren om parkeerbonnen uit te 
schrijven. De politie kreeg lange haren en was in 
die tijd je beste vriend. 
Dus kon het voorkomen dat de gemeente wel de 
politieambtenaren betaalde maar deze het vervol-
gens verdomden om bekeuringen uit te schrijven! 
En als ze al eens bekeurden dan ging het boete-
bedrag niet naar de gemeente maar rechtstreeks 
naar Den Haag. Dus na veel overleg kwam dan 
ook een einde aan deze onrechtvaardigheid. Het 

parkeren werd ‘gefi scaliseerd’ oftewel: niet ge-
noeg betalen bij een parkeerplaats was voortaan 
een belastingovertreding! Waarbij een naheffi ng 
volgde van een euro of 60. Elke volle parkeerplek 
leverde óf parkeergeld op óf een jackpot van maar 
liefst 60 euro als er hopelijk te weinig was betaald! 
Maar het gaat de gemeente echt om de parkeer-
problematiek en beslist niet om de parkeerop-
brengsten. Er verschenen dus parkeercontroleurs. 
Goedkoper en fanatieker als politieagenten als het 
gaat om foutparkeren. Met slechts een paar extra 
naheffi ngen per dag kon zelfs een handhavings-
autootje  aangeschaft worden. Zodat men binnen 
de hele Heemsteedse county van 7 bij 4 kilometer 
op zoek kon naar nog meer belastingontduikers. 
Bent u een van de slachtoffers die afgelopen jaren 
een keertje te weinig parkeerbelasting betaalde en 
vervolgens een parkeerbelastingnaheffi ngsaanslag 
kreeg (vroeger heette dit ‘een parkeerbon’) dan 
geef ik het volgende ter overdenking mee: Als u 
netjes houderschapsbelasting heeft betaald mag u 
de openbare weg op. Als u uw auto op straat par-
keert en daarvoor geld in een parkeermeter gooit 
dan betaalt u dus eigenlijk dubbelop. Zowel ‘we-
genbelasting’ als ‘parkeerbelasting’. Dus even een 
bezwaarschrift richting gemeente met de opmer-
king dat dubbele belastingheffi ng ongrondwette-
lijk is. Ik ben benieuwd naar de uitvluchten van de 
bezwaarcommissie! 
P. Turkenburg, Heemstede

INGEZONDEN

Heemstede - Het was een druk-
te van belang in de sportzaal van 
de Evenaar. Maar liefst 120 kinde-
ren van GSV Heemstede zochten 
een plekje in de kleedkamers en 
gingen een kijkje in de zaal ne-
men. Daar stonden vele spelle-
tjes uitgezet. Zoals schoorsteen-
klimmen, mijtergooien, dakrand 
lopen, memory, springen, zaklo-

pen en de pepernotenrace. Bij het 
kleuren stond een pot met peper-
noten. Ieder kind mocht raden 
hoeveel noten er in de pot za-
ten. Dit varieerde van 1000 (Thij-
men) tot 12 (Max) nootjes. Nat-
halie, Noa en Janneke zaten er 
erg dichtbij met 100 stuks. Maar 
Mai-Fay deed er eentje bij en ein-
digde daardoor op de 1e plaats 

en mocht de pot met 124 pe-
pernoten meenemen. Halverwe-
ge het evenement kregen de kin-
deren een beker drinken met een 
speculaasje van Mea en Robbert. 
De tijd ging zo snel dat er geen 
tijd meer was om alle onderdelen 
te doen. Van Marielle van der Pol 
hadden de kinderen een dansje 
geleerd en deze werd aan de toe-

gestroomde ouders geshowd. Tot 
slot mochten de kinderen een ca-
deautje grabbelen en kregen ze 
een zakje strooigoed mee naar 

huis. Al met al een zeer geslaagd 
evenement, welke door Monique 
Marchand geweldig was georga-
niseerd.

Heemstede - Het was een druk- pen en de pepernotenrace. Bij het en mocht de pot met 124 pe-

Mijtergooien en pepernotenrace
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Heemstede - Elan Wonen be-
loont het echtpaar Van der Berg 
uit Heemstede met één-maand-
gratis-huren-cheque’.  Dit om-
dat zij de huur via automati-
sche incasso voldoen. Ieder jaar 
schenkt Elan drie huurders uit 
de omgeving zo’n cadeau om 
het automatisch betalen te pro-

moten. De heer en mevrouw 
Van der Berg uit Heemstede be-
talen al bijna 40 jaar automa-
tisch. Dat zij daar nu ineens voor 
wordt beloond vinden zij gewel-
dig. “We hebben er niet eens iets 
bijzonders voor hoeven doen. 
Automatisch betalen is gewoon 
handig!”

Uit de gemeenteraad en commissies

Toch extra geld minima
Heemstede - Voorafgaand aan 
de raadsvergadering van 29 no-
vember werden drie commis-
sievergaderingen gehouden. Dit 
omdat er per commissie weinig 
agendapunten waren dacht de 
raad het allemaal op een avond 
te kunnen behandelen en dat 
lukte.

Politie
De Politie kwam het jaarplan 
toelichten. Veel verandert er niet 
ten opzichte van eerder jaren. 
Bij het basisteam Kennemer-
kust (Heemstede, Bloemendaal, 
Zandvoort) komen zes agenten 
bij. De nadruk komt te liggen 
op verkeersveiligheid en parke-
ren, diefstallen van fietsen en 
uit woningen. Ook oplichting en 
babbeltrucs krijgen extra aan-
dacht. Volgens de teamchef kent 
Heemstede geen jeugdbendes.

Hoger bouwen bij 
woonwagens
Het verzoek van de bewoners 
van woonwagens aan de Ring-
vaartlaan mogen een extra ver-

dieping op hun woonwagens 
bouwen. Dit in afwijking van het 
bestemmingsplan. Door de be-
perking in bouwhoogte kon er 
net geen etage op hun woonwa-
gens worden gebouwd.  Door de 
maximale hoogte te verhogen tot 
6 meter kan dit nu wel. Doordat 
er geen bebouwing is in de di-
recte omgeving zal niemand er 
last van hebben als de woonwa-
gens iets hoger worden.

Toch extra geld voor minima
Doordat de regering in Den Haag 
de spelregels weer heeft aange-
past, is het met terugwerkende 
kracht vanaf 1 januari 2012 mo-
gelijk om aanvullende of nieuwe 
uitkeringen aan te vragen.
De inkomenstoets is afgeschaft. 
Dit houdt in dat er niet langer 
gekeken wordt naar het gezins-
inkomen maar dat er op indivi-
duele basis wordt gekeken naar 
de financiële situatie. Binnen de 
regelgeving zijn alle begrippen 
teruggebracht naar ‘gehuwden’. 
Voor lagere inkomens en gezin-
nen met kinderen die dit jaar zijn 

gaan studeren of zijn gaan wer-
ken, kan dit nu positieve gevol-
gen hebben. De gemeente roept 
iedereen op, die denkt in aan-
merking te komen voor een ver-
hoogde of nieuwe uitkering, zich 
te melden. Zij die in 2011 wel 
voor een dergelijke voorziening 
in aanmerking kwamen en dach-
ten er nu geen recht meer op te 
hebben kunnen bij de gemeen-
te aankloppen om de zaak voor 
te leggen.

Nog een extraatje 
voor de minima
De Protestantse kerken stelt 
35.000 euro beschikbaar voor 
de minima in Heemstede. Om de 
drie jaar stelt de geloofsgemeen-
schap een bedrag beschikbaar. 
De ongeveer 350 inwoners van 
Heemstede die voor een uitke-
ring in aanmerking komen krij-
gen ieder ongeveer 100 euro als 
extra financieel steuntje voor de 
feestdagen. Een gebaar dat door 
betrokkenen zeker zal worden 
gewaardeerd. 
Eric van Westerloo

Heemstede - Een eigen Hy-
potheek BV kan in de huidige 
markt een goede investering zijn 
van uw spaargeld en een aan-
trekkelijk alternatief voor uw be-
staande hypotheeklening.

Omnyacc GoesDeen accoun-
tants en belastingadviseurs  no-
digt u hierbij van harte uit voor 
een informatiebijeenkomst op 
dinsdag 11 december a.s. om 
20.00 uur bij Van der Valk Hotel 
Haarlem Zuid te Haarlem over de 
Hypotheek BV. U kunt zich hier-
voor  aanmelden via info@omn-
yacc-goesdeen.nl

In de huidige markt is het ren-
dement op vermogen veelal laag  
en het lijkt er op dat dit met de 
huidige crisis op de korte termijn 
niet zal veranderen. De fiscus 
gaat er echter nog steeds vanuit 
dat u jaarlijks 4% op uw vermo-
gen verdient  waarover u belas-
ting moet betalen. 

Daarbij komt dat u voor uw hy-
potheek op uw woning (veel) 
meer  aan  rente verschuldigd 
bent, dan u voor uw spaargeld 
ontvangt. Het zou dan financi-
eel aantrekkelijker zijn om uw 
hypotheek zoveel mogelijk af 
te lossen. Uw geld zit dan ech-
ter wel vast in stenen. Wanneer 
u vervolgens geld nodig heeft en 
dat weer moet lenen, is de ren-
te meestal niet meer aftrekbaar. 
Een lastig dilemma.

Omnyacc GoesDeen accoun-
tants en belastingadviseurs heeft  
in dat kader een advies ontwik-
keld voor de particuliere markt;  
‘De Hypotheek BV’. Als parti-
culier richt u een eigen BV op 
waarin u als enig aandeelhouder 
(een deel van)  uw spaargeld on-
derbrengt. Vervolgens wordt dit 
geld gebruikt om (een deel van) 
de hypotheek af te lossen bij de 
bank. Dit heeft tot gevolg dat u 
een schuld heeft aan uw BV. De 

rente die u aan uw BV betaalt, 
is echter wel fiscaal aftrekbaar. 
Hoe meer rente (binnen fiscale 
grenzen), hoe meer netto rende-
ment u maakt op uw spaargeld. 

Voor een particulier met meer 
dan 300.000 euro aan spaargeld/
effecten en een woning met een 
hypotheek van 300.000 euro, kan 
een Hypotheek BV 4.000 tot 5.000 
euro per jaar aan netto voordeel 
opleveren. Hierbij is al rekening 
gehouden met de jaarlijkse kos-
ten die u heeft aan de BV. 

Wanneer u dus over voldoen-
de liquide vermogen beschikt en 
een hypotheek heeft op een wo-
ning (dat kan ook een bedrijfs-
pand zijn) waarvan de rente af-
trekbaar is, dan kan een Hypo-
theek BV voor u zeer aantrekke-
lijk zijn.  Meer informatie over de 
Hypotheek BV vindt u op http://
www.omnyacc.nl/uploads/Leaf-
let%20Hypotheek%20bv.pdf.  

Informatiebijeenkomst Van der Valk Haarlem-Zuid

Op de valreep geld besparen met 
een Hypotheek BV?

Aanstaande zaterdag: 
Speeddaten met huizen

Heemstede – Aanstaande 
zaterdag is de laatste Open 
Huizen route van het jaar. 
Makelaar Van den Putten 
neemt deel.

ERA-makelaar van den Put-
ten: “Vier keer per jaar orga-
niseren we de Open Huizen 
Route. Op zaterdag 8 decem-
ber kan iedereen tussen 11 
uur en 15 uur zonder afspraak 
te koop staande huizen komen 
bekijken, die een Open Hui-
zen Route poster of sticker op 
raam, deur of tuinbord     heb-
ben. Het is met nadruk een 
speeddate en geen bezichti-
ging. Je komt even sfeer proe-
ven, een eerste indruk opdoen 
en je oriënteren. Je hebt maar 
vier uur en je wilt zoveel mo-
gelijk huizen zien. Gaat je hart 
sneller kloppen van een of 
meer huizen? Dan plannen we 
een paar dagen later een be-
zichtiging in alle rust. Op die 
manier hebben de indrukken 
even kunnen bezinken, je hebt 

op internet alle details nog een 
paar keer kunnen doorlezen, 
je hebt tijd gehad om bij een 
hypotheekadviseur je beste-
dingsruimte te laten bereke-
nen en je komt goed voorbe-
reid op de bezichtiging. Men-
sen zoals Mariëlle gebruiken 
internet en de Open Huizen 
Route op een uitstekende aan-
vullende manier.” 
Voor meer informatie of na-
tuurlijk die uitgebreide bezich-
tiging met de makelaar en je 
eigen aankoopmakelaar belt u 
naar 023- 528 54 12 of e-mail: 
vandenputten@era.nl. Langs-
komen mag natuurlijk ook aan 
de Bronsteeweg 45 te Heem-
stede. 

Dit is dé mogelijkheid om nog 
dit jaar een huis te kopen con-
form de regeling van 2012. De 
koopakte dient dan dit jaar 
nog getekend te worden met 
normale ontbindende voor-
waarden indien die van toe-
passing zijn.  

Inloopavond over zonnepanelen in raadhuis
Heemstede - De gemeente 
Heemstede organiseert op don-
derdag 6 december van 18.00 tot 
21.00 uur een inloopavond over 
zonnepanelen. In het raadhuis 
staat dan een informatiestand 
van Route du Soleil. Iedereen die 
meer wil weten over zonnepane-
len wordt van harte uitgenodigd 

langs te komen in het raadhuis. 
Route du Soleil is een samenwer-
kingsverband tussen een aantal 
installateurs in de regio die ge-
zamenlijk hoogwaardige zonne-
panelen inkopen en aanbieden 
tegen lage prijzen. Inwoners die 
geïnteresseerd  zijn in zonnepa-
nelen kunnen op 6 december al 

hun praktische vragen kwijt. Wie 
alvast een foto van zijn dak, me-
terkast en een overzicht van het 
jaarlijkse energieverbruik mee-
neemt kan een berekening krij-
gen van de voordelen. De aan-
wezige installateurs kunnen dan 
namelijk meteen berekenen hoe-
veel bespaard kan worden. 

Eén maand huur gratis

Kerstlichtje 
maken
Heemstede - De kinderen gaan 
bij de Woensdagmiddagclub 
op woensdag 12 december zelf 
een kerstlichtje maken van een 
glaasje met glitters en ‘sneeuw’. 
Met een kaarsje of een ander 
lampje erin geeft het mooi licht 
en is ook jouw kamer in kerst-
sfeer. 
De woensdagmiddagclub is el-

ke week van 13.30-15.15 uur bij 
Casca in activiteitencentrum de 
Molenwerf, Molenwerfslaan 11, 
Heemstede. Kinderen kunnen 
hier vooral veel knutselen, maar 
ook meedoen met een spel of 
lekker buiten spelen. 
Kosten per keer zijn: 4,00, een 
kaart voor 10x kost 35,00. 
Graag de kinderen per keer van 
tevoren telefonisch aanmelden: 
023-548 38 28 – kies 1.
Voor meer informatie: www.cas-
ca.nl.
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Opening 6 december

‘It takes Two to Tango’
Bennebroek - Stichting Ten-
toonstellingen Bennebroek or-
ganiseert een expositie van twee 
kunstenaressen. Ellen Kuijl, glas-
kunstenares uit Zandvoort en 
Nicoline van Dalen schilderes uit 

Heemstede. Het thema voor deze 
expositie  is ‘Two to tango’. 
Nicoline werkt met acrylverf op 
doek of paneel. Soms in op-
dracht. Haar inspiratie vindt zij 
in het alledaagse. Het kijken en 
vervolgens het schilderen fas-
cineert haar. De oorspronkelij-
ke en veelzijdige onderwerpen 
zijn kleurrijk en stralen kracht 
uit. Haar  schilderijen zijn figu-
ratief/realistisch. Voor haar bete-
kent schilderen in de ban komen 
van een onderwerp, de kleuren 
en de compositie. Haar positieve 
instelling in het leven probeert zij 
ook op het doek uit te drukken. 
Informatie: www.nr-art.nl, info@
nr-art.nl.
Ellen werkt in De Smederij in het 
hart van Zandvoort.  De sfeer van 
de voormalige smederij (haar 
atelier Akwaaba), past bij haar 

werk; rustieke metalen objec-
ten waarin zij gefused glas ver-
werkt. De aardse uitstraling van 
het metaal en de kleurige glas-
elementen maken de objecten in 
balans. Voor haar sieraden ge-
bruikt ze dichroic glas. Door de 
veranderende weerkaatsing van 
lichtinval bij dit glas is dit mate-
riaal een vanzelfsprekende keu-
ze in haar sieraden. De drager/
draagster beweegt, de lichtinval 
verandert en het sieraad leeft in-
tens. Ellen werkt ook in opdracht 
en geeft workshops. Meer in-
formatie: www.glaskunst-ellen-
kuijl.nl.
U kunt van 7 december t/m 5 fe-
bruari 2013 het werk van ‘Two to 
tango’ bewonderen in het ge-
meentehuis, Bennebroekerlaan 
5, 2121 GP Bennebroek op werk-
dagen van 8.30 tot 12.30 uur en 
op woensdag ook van 13.30 
tot 16.30 uur. De officiële ope-
ning van de tentoonstelling is op 
6  december a.s. om 20.15 uur. 
De spreekster is drs. Liselot de 
Jong.

Heemstede - Dirk Schee-
le komt zondag 9 december om 
14.30 uur naar Theater de Lui-
fel in Heemstede met de jeugd-
voorstelling (2+) ‘Warme Han-
den Koude Voeten’.
Dirk Zingt onder de kerstboom 
prachtige decemberliedjes over 
Kerstmis, de winter, verkouden 
worden, en warme handen en 
koude voeten. Samen met zijn 
buurmeisje gaat Dirk de kerst-
boom op een bijzondere manier 
versieren. En als het gaat sneeu-
wen, worden er volop sneeuw-
ballen gegooid. Maar wat blijkt 
nu? De kerstman heeft ineens 
een dagje vrij genomen en wil 
samen met Dirk en de kinderen 
in de zaal muziek maken. Nou 
Kerstman, laat maar eens wat 
horen! Uiteindelijk komt ook het 
lieveheersbeestje langs op Dirk 

z’n kerstfeestje en samen dan-
sen ze het nieuwe jaar in met 
swingende liedjes over oliebol-
len, sterretjes en vuurwerk.
Dirk Scheele is mateloos popu-
lair bij jonge kinderen. Hij is re-
gelmatig te zien met zijn liedjes 
en televisieprogramma’s op de 
kinderzender Nickelodeon. 
De voorstelling is op zondag 9 
december om 14.30 uur in The-
ater de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede. Kaartverkoop via 
de website en aan de kassa van 
maandag tot en met donderdag 
van 9.00 tot 16.00 uur, op vrijdag 
van 9.00 tot 13.00 uur en 45 mi-
nuten voor aanvang. U kunt ook 
telefonisch reserveren via de 
theaterlijn, 023-5483838.
Meer informatie: www.dirk-
scheele.nl en www.theaterdelui-
fel.nl.

Dirk Scheele in Theater de Luifel
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Hervormde 
Gemeente 

Bennebroek
Bennebroek – PKN Benne-
broek houdt zondag 9 decem-
ber een dienst in de kerk aan de 
Binnenweg 67 te Bennebroek. 
De dienst start om 10.00 uur en 
voorganger is ds. W.M. Schin-
kelshoek. (Viering Heilig Avond-
maal.)

Dienst Trefpunt 
Bennebroek

Bennebroek – Op zondag 9 
december  om 10.00 uur gaat 
ds. W.J.Zaagsma (Hillegom) de 
dienst voor. (2e Advent Dienst 
van Schrift en Tafel Kom in de 
Kring (0-9 jaar).

Jozefparochie 
Bennebroek

Bennebroek – Vieringen St. Jo-
zefparochie Bennebroek:
• woensdag  5 dec., 19.00 uur, 
Eucharistie, past. Verhaegh.
• vrijdag 7 dec., 9.00 u.ur, Eucha-
ristie, past. Verhaegh.
• zaterdag 8 dec., 19.00 u.ur, Eu-
charistie, past. Vanderstadt,.Ned. 
liederen
• zondag 9 dec., 10.30 uur, Eu-
charistie, past. Vanderstadt, Cae-
ciliakoor
• maandag 10 dec., 9.45 uur, 
Meerleven: Eucharistie, past. 
Verhaegh.

Petrakerk 
Heemstede

Heemstede - Dienst NGK, Lim-
burglaan 3, Heemstede:
Zondag 9 december, aanvang 
10.00 uur.
2e adventszondag, met ds. Alex 
Boshuizen. Kinderopvang voor 
de kleinsten en Bijbelklas voor 
de kinderen in de basisschool-
leeftijd. 

Kerk Spaarne
Regio - Dienst zondag 9 decem-
ber om 10.00 uur in de kerkzaal 
in het Spaarne Ziekenhuis in 
Hoofddorp. 
Voorganger is pastor Frans Bos-
sink.  De zang wordt onder-
steund door het Exoduskoor uit 
Hillegom. (communieviering)

Dienst 
Cruquius

Regio – Zondag 9 december: 
15.00 uur met ds Hetty van Ga-
len. Viering m.m.v. het koor Au-
gustinusparochie Vijfhuizen 
in Gebouw “de Rank” op de 
Cruquiushoeve.

Lezing Gerard Reve biografie deel 3
Heemstede - Nop Maas (1949) 
was editeur van de brievenbun-
dels van Gerard Reve en bezor-
ger van diens Verzameld werk. 
Hij bezorgde onder meer de 
briefwisselingen tussen Willem 
Frederik Hermans, Gerard Re-
ve en Geert van Oorschot en, 
samen met Maaike Meijer, de 
briefwisseling tussen M. Vasalis 
en Geert van Oorschot.
In 2009 verscheen het eerste 
deel van Maas’ biografie van 
Gerard Reve, Kroniek van een 
schuldig leven, begin 2010 het 
tweede deel.
In november is dan eindelijk het 
laatste deel van de biografie van 
Gerard Reve verschenen, perio-
de 1975 t/m 2006.
De partner van Gerard Reve, 
Joop Schafthuizen, wilde niet 
dat het boek werd gepubliceerd, 
omdat er citaten uit niet eerder 
verschenen werk in zitten. Hij 
vindt dat hierdoor een verkeerd 

beeld ontstaat van het leven van 
Reve. Het gerechtshof heeft be-
sloten dat deel 3 toch mag ver-
schijnen, omdat Schafthuizen 
eerder meerdere keren toestem-
ming heeft gegeven voor de pu-
blicatie.
Met dit derde deel sluit Nop 
Maas de biografie over Reve af 
en na twee succesvolle avonden 
bij Boekhandel Blokker over deel 
1 en deel 2, mag zijn verhaal over 
deel 3 natuurlijk niet ontbreken. 
Aanvang 14: 00 uur. Toegang 5,- 
euro. Reserveren gewenst.

Grunberg
Op woensdag 12 december in-
terviewt Judith Uyterlinde au-
teur Arnon Grunberg op college 
Hageveld. Aanvang: 20.00 uur. 
Toegangskaarten kosten 10 eu-
ro en zijn verkrijgbaar bij Blok-
ker, Binnenweg 138, Heemstede. 
Tel. 023 – 5282472.

Lezing ‘Japanse 
tuinen’

Bennebroek - Op vrijdag 14 de-
cember organiseert de afdeling 
Groei & Bloei – Bennebroek haar 
laatste lezing in 2012.
Bert Vermeijden geeft een pre-
sentatie van zijn tuinenreis naar 
Japan, die hij in de herfst van 
2010 maakte.
Deze reis voerde hem langs de 
mooiste tuinen op de route van 
Osaka naar Kyoto. Tuinen met 
namen als Tenryu-in, Kinkaku-
ji, Saiho-zenji en Daitoku-ji; na-
men die de Nederlander niet 
veel zeggen maar voor Japan-
ners heilig zijn, omdat de tuinen 
in veel gevallen rond tempels zijn 
gesitueerd.
Natuurlijk komt de pracht van 
de zo fraai verkleurende Japanse 
esdoorns ruimschoots aan bod. 
Er is echter ook aandacht voor 
andere zaken, zoals een kijk op 
het dagelijks leven van de bevol-
king, de natuur en de cultuur.
De avond wordt gehouden in 
Het Trefpunt van de Protestantse 
Kerk, Akonietenplein 1, 2121AJ 
in Bennebroek, aanvang 20.00 
uur. De entree is gratis. Belang-
stellenden zijn van harte wel-
kom.
Zie:www.bennebroek.groei.nl.

Ladiesnight
Heemstede – Santa Cata-
rina Kids & Lifestyle organi-
seert samen met de Pasta Box 
in Heemstede op 11 december 
een Ladiesnight.

Tijdens de avond worden gas-
ten getrakteerd op een Itali-
aanse wijnproeverij en heer-
lijke Italiaanse hapjes. Er zijn 
Heemsteedse winkeliers aan-
wezig met leuke (kerst-) aan-
biedingen, er is een gratis ma-
nicure van KOH Nails door 
Parfumerie Hildering, en gra-
tis kleuradvies. Zangeres Dewi 
zingt deze avond jazzy Christ-
mas carols. Kaarten zijn uit-
verkocht.
Meer informatie: Katrien Rie-
tema, mede-eigenaar van 
Santa Catarina Kids & Life-
style, Heemstede via 06 254 
77 395.

OLV 
Hemelvaart

Heemstede - Zondag is aan 
het Valkenburgerplein om 9 
uur de stille mis en wordt om 
half elf de Heilige Mis gevierd 
met gregoriaanse gezangen.
’s Avonds is er om zeven uur 
Lof.
Pastoor A.J.M. Hendriks gaat 
in de vieringen voor.
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Nieuwe dienstregeling Connexxion
Regio - Vanaf 9 december 2012 rijden de bussen van Connexxion 
volgens een nieuwe dienstregeling. Hier volgen de belangrijkste wij-
zigingen voor de regio Heemstede/Bennebroek.

7 Station Heemstede-Aerdenhout - Heemstede Centrum -
Schalkwijk Centrum
Buslijn 7 vertrekt van maandag tot en met zaterdag vanaf Haarlem 
Schalkwijk richting station Heemstede-Aerdenhout circa 12 minu-
ten later.
 
9 Station Heemstede-Aerdenhout - Vogelenzang -
Hillegom station
Buslijn 9 is nieuw. Deze buslijn rijdt 1 keer per uur vanaf station 
Heemstede -Aerdenhout naar Hillegom via Vogelenzang. Buslijn 9 
vervangt buslijn 90.
 
14 Station Heemstede-Aerdenhout - Haarlem station -
Spaarndam
Buslijn 14 rijdt een nieuwe route in Haarlem-Noord. Op de route tus-
sen Spaarndam en de halte Haarlem, Eksterlaan/ Vergierdeweg stopt 
de bus in beide richtingen op Rijksstraatweg. Hier ligt de halte Revi-
usstraat, vlakbij het Delftplein en op loopafstand van het Kennemer 
Gasthuis. De huidige halte Muiderslotweg/Vergierdeweg wordt ver-
vangen door een halte op de Muiderslotweg.
 
50/51 Leiden - Hillegom - Bennebroek - Heemstede -
Haarlem station
De route van buslijn 50 tussen Leiden en Hillegom wijzigt omdat de 
lijnen 50 en 51 zijn samengevoegd. Buslijn 51 vervalt en Buslijn 50 
zal gereden worden door collega-vervoerder Arriva.
 
80 Zandvoort - Station Heemstede-Aerdenhout – Haarlem
Tempeliersstraat - station Spaarnwoude - Halfweg –
Amsterdam Marnixstraat
Buslijn 80 vervangt buslijn 90 op het traject tussen Station Heemste-
de-Aerdenhout en Haarlem Tempeliersstraat. In Halfweg wordt het 
nieuwe station Halfweg-Zwanenburg geopend nabij de huidige hal-
te Sugar City. De naam van deze halte wijzigt in Station Halfweg/
Zwanenburg. Bij deze halte kan worden overgestapt op de nieu-
we buslijn 161 naar Hoofddorp. De huidige buslijn 179 naar Hoofd-
dorp vervalt.

Heemstede - Zondag 16 de-
cember om 15.00 uur opent de 
Oude Kerk aan het Wilhelmin-
aplein in Heemstede haar deu-
ren voor iedereen die in een 
sfeervolle omgeving een mooi 
Kerstconcert wil horen!
Het koor Femmes Vocales onder 
leiding van Piet Hulsbos zal een 
prachtig programma verzorgen.  
Traditionele kerstliederen en ook 
minder bekende liederen zullen 
u in de kerstsfeer brengen.
Een intermezzo zal verzorgd 
worden door de harpiste Kerstin 
Scholten, zij speelt een variatie 
van M.S.Rousseau. Na dit harp-
spel zingt het koor, ditmaal met 
harpbegeleiding: Dancing Day. 
Dit is een cyclus van van de tra-
ditionele Cristmas Carols in be-
werking van Jan Rutte.
Tot slot is er samenzang: het Stil-
le Nacht.

Over de musici: het koor Fem-

mes Vocales komt uit Heems-
kerk en bestaat 15 jaar. Naar 
aanleiding van dit feit hebben zij 
in oktober een concert gegeven.
Het koor heeft een uitgebreid a-
capella repertoire vanaf de Re-
naissance tot heden.
Sinds 2010 staat het koor onder 
leiding van Piet Hulsbos, die we 
in Heemstede vooral kennen als 
vaste organist van de Oude Kerk.
Kerstin Scholten begon op 8-ja-
rige leeftijd met harplessen  en 
studeerde aan het conservatori-
um in Den Haag. Zij is verbon-
den aan het Radio Kamer Orkest.

Er wordt een bijdrage gevraagd 
om de kosten te dekken. En zo-
als bij alle Theeconcerten is 
er daarna een samenzijn in de 
naastgelegen Pauwehof. Waar  
ter gelegenheid van het feeste-
lijke, winterse  karakter gluhwein 
geschonken zal worden, maar er 
is ook koffie en thee.

Heemstede – Zaterdag 8 
en zondag 9 december staat 
Sportplaza Groenendaal aan de 
Sportparklaan in teken van twee 
beurzen: een op gebied van pa-
ranormale zaken en een waar u 
allerlei sieraden kunt bewonde-
ren en kopen.

Zaterdag kunt u terecht van 12 
tot 17.30 uur en zondag tussen 11 

en 17.30 uur. Diverse lezers de-
den mee aan de gratis kaarten-
actie; zij hebben inmiddels be-
richt gekregen via e-mail. Hun 
namen staan op de gastenlijst 
van de organisatie. Bij de ingang 
kunt u uw naam opgeven. Toe-
gang voor alle andere belang-
stellenden bedraagt vijf euro. 
Kijk ook op: www.sieradenbeurs.
nl en www.paraview.nl.

Paraview en sieradenbeurs 
in Sportplaza Groenendaal

Woninginbraak: wat kan 
je er zelf tegen doen?

Regio - De politie doet er al-
les aan om een ernstig mis-
drijf als een woninginbraak op 
te lossen door de dader(s) te 
arresteren en gestolen spullen 
terug te bezorgen bij de eige-
naar. Maar bewoners zelf kun-
nen ook het nodige doen om 
een inbraak te voorkomen. En-
kele tips:

1. Zorg voor goed hang- en 
sluitwerk.
2. Verlicht woning aan de voor-
en achterzijde. Verwijder lad-
ders, vuilcontainers en andere 
objecten waarop kan worden 
geklommen. 
3. Informeer buren over afwe-
zigheid (tijdens vakantie). 
4. Wees op sociale media (Fa-
cebook, Twitter) terughoudend 
over uw afwezigheid.

Overvallen: wat kan je er
zelf tegen doen?
Over het algemeen zijn daders 
van overvallen, op winkels en 
woningen, goed voorbereid. 
Zij zijn vaak uitstekend op de 
hoogte van de situatie die zij 
kunnen aantreffen. Bijna altijd 
is er sprake van voorobservatie. 
Wat kun je daar tegen doen als 
ondernemer of bewoner? En-
kele tips:

1. Beperk de hoeveelheid con-
tant geld (in huis of in de win-
kel).
2. Informeer tijdig de politie 
(bijvoorbeeld: over rondhan-
gende mensen)
3. Zorg voor goed cameratoe-
zicht (in de winkel). 
4. Geef altijd af wat gevraagd 
wordt (bij een overval).

Geen treinen door aanrijding
Regio - Door een aanrijding met een persoon reden er 
maandagmiddag geen treinen tussen Haarlem en Voor-
hout. Rond kwart over een werd een persoon aangereden 
ter hoogte van de Bekslaan in Vogelenzang. De stremming 
heeft enkele uren in beslag genomen.

Cosmic Bowlen
Heemstede - Ga jij je vrijdag-
avond weer relaxed beginnen? 
Bij ‘T=Weer Vrijdag kun je on-
gestoord chillen, hangen, potje 
poolen, airhockey spelen of 
WII-en op een groot scherm. 
Maar vaak doen de tieners ook 
een cool spel of vette sportieve 
activiteit.  Op vrijdag 14 decem-
ber ga je gezellig met z’n allen 
naar de bowlingbaan in Hoofd-
dorp om een uur te Cosmic Bow-
len.  Kom je op de fiets? Als dit 
niet mogelijk is, laat het dan we-
ten bij de aanmelding. 
Vergeet je niet op tijd aan te mel-
den vóór 10 december door te 
bellen naar de receptie van Cas-
ca de Luifel 023-5483828 of door 
te mailen naar plexat@casca.nl! 
De kosten voor het Cosmic Bow-
len zijn 6,-. ‘T=Weer Vrijdag is 
altijd in de jongerenruimte van 
Plexat bij Casca in de Luifel, 
Herenweg 96, Heemstede van 
20.00-22.00 uur. 
Plexat is ook te vinden op www.
casca.nl en volg Plexat op: www.
facebook.com/plexat.casca, 
www.plexat-heemstede.hyves.nl 
of via twitter@PlexatHeemstede.

Winterexpo 
creatieve 
cursussen

Heemstede - Bij Casca wordt 
ieder jaar hard en met veel ple-
zier gewerkt in heel veel ver-
schillende creatieve cursussen, 
zoals o.a. Tekenen en Schilderen, 
Aquarelleren, Portretschilderen, 
Open Atelier of de Klare Lijn. 
Dit jaar wordt voor het eerst een 
‘dag-expositie’ – de WinterExpo 
- gehouden waar cursisten hun 
werk laten zien. De expo met als 
thema “Winterimpressies”, is in 
de grote zaal van de Molenwerf.  
Iedere cursist van de cursussen 
Beeldende Vorming van Casca 
levert een werkstuk in van 15x15 
cm, zowel twee- als driedimen-
sionaal. Het werkstuk heeft een 
vrije materiaalkeuze. 
De WinterExpo is op woensdag 
12 december van 13.30-15.30 
uur in activiteitencentrum de 
Molenwerf aan de Molenwerf-
slaan 11 in Heemstede. 
Kom ook een kijkje nemen op de 
Winterexpo!   

Kerst met Femmes Vocales

Fotografie: Michel van Bergen



Heemstede - Profile Tyrecen-
ter Merks heeft in Heemstede 
een banden- en velgenoutlet ge-
opend in de drukke winkelstraat 
aan de Binnenweg (31). Met de 
opening van deze shop zet de 
hyperspecialist een trend; een 
banden- en velgenshop mid-
den in een winkelcentrum is nog 
nooit vertoond in Nederland.  De 
start van deze unieke shop valt 
perfect samen met de inval van 
de winter in Nederland. Profile 
Tyrecenter Merks draagt hier-
mee bij aan een hogere veilig-
heid in het verkeer en een betere 
bewustwording van het nut van 
winterbanden.
In de outletshop is het mogelijk 
om nieuwe en gebruikte zomer- 
en winterbanden aan te  schaf-
fen en banden direct in te ruilen. 
Medewerkers van de hyperspe-
cialist in banden en velgen zijn 
aanwezig om consumenten te 
adviseren, het nut van winter-

banden uit te leggen en eventu-
eel een afspraak te plannen voor 
de montage van banden en vel-
gen.

De innovatieve winkel in het 
winkelcentrum is de enige in 

Nederland, die banden en vel-
gen op deze manier aanbiedt. 

Mede dankzij de recente 

sneeuwval wordt de outlet goed 
bezocht. Directeur Isabel Merks: 

‘’We willen het de consument 
zo gemakkelijk mogelijk maken, 
zij hoeven ons niet meer actief 
op te zoeken. Tijdens het win-

kelen komt de consument langs 
onze outlet. De drempel is lager 
om hier binnen te stappen. En 

 
20   de Heemsteder  •  5 december 2012

PUUR Makelaars en 
de kerstcadeautjes
Heemstede - PUUR Makelaars 
is een jong en enthousiast team 
van ervaren makelaar-taxateurs, 
commerciële binnendienst me-
dewerksters en hypotheekadvi-
seurs met vestigingen in Haar-
lem Zijlweg en Wilhelmina-
straat, Amsterdam, Bloemendaal 
en sinds kort in Heemstede aan 
de Binnenweg 170A. Jonge re-
gistermakelaars die hoge eisen 
stellen aan zichzelf. Plezier heb-
ben in het meedenken met de 
klant, er graag een beetje extra 
tijd en moeite willen geven. Ze 
geloven in afspraak is afspraak. 
Betrokken makelaars die een 
steentje willen bijdragen om elke 
dag leuk te  maken. Maar ze we-

ten ook dat 61.000 kinderen in 
Nederland geen verjaardagsca-
deau krijgen omdat ze in armoe-
de opgroeien. Van huizen we-
ten ze veel, vooral in Heemstede, 
van verjaardagscadeautjes we-
ten ze eigenlijk maar weinig. Wel 
weten ze dat in die huizen nog 
speelgoed ligt dat niet meer ge-
bruikt wordt. De Kerstman, spe-
cialist in het geven van cadeau-
tjes, dat weet ieder kind al, heeft 
de Puur Makelaars geïnspireerd 
om te gaan samenwerken. Puz-
zels, poppen, treintjes, gezel-
schapspellen, dvd`s, kinderboe-
ken, knutselspulletjes in goe-
de staat zoals u uw kind ermee 
zou laten spelen, de PUUR Ma-

kelaar weet er met de Kerstman 
wel weg mee. Het ingezamelde 
speelgoed wordt gedoneerd aan 
Stichting Jarige Job, die zorgen 
ervoor dat dit tijdens de feest-
dagen uitgedeeld wordt aan de 
kinderen.

Zaterdag 8 december staan er 
op het terrein voor makelaars-
kantoor PUUR aan de Binnen-
weg 170 A, waar vroeger wo-
ningcorporatie ELAN was ge-
vestigd, enkele tenten, daar ont-
vangt de Kerstman tussen 15.00 
en 17.00 uur uw bijdrage. De ma-
kelaars van PUUR Heemstede, 
John van Ommeren, Jacco Kö-
nings, Ralf van Schagen, John 
Goedhart en medewerkster Am-
ber Schubert, staan klaar om de 
Kerstman te helpen. Tot zater-
dag op de Binnenweg 170A bij 
PUUR makelaars met uw over-
tollig speelgoed.
Ton van den Brink

Een van de Zwarte Pieten was vandaag bij de redac-
tie van de Heemsteder op bezoek en fluisterde ons in dat 
Sint ooit aan de ‘Voice of Holland’ heeft meegedaan. Net 
zo nieuwsgierig geworden als wij? Lees dit ongelooflijke 

verhaal maar hieronder!

Sint als de ‘Voice of Holland’
Dat de Sint altijd gelukkig is

hebben de mensen weleens mis
Zo zat een droefgeestige Goedheiligman, ooit op een avond

te piekeren en te staren naar ‘t plafond
Hij zuchtte: “Ik ben ieder jaar hetzelfde kunstje aan het doen:
cadeautjes brengen door de schoorsteen en het vullen van

ieders schoen.
Ik zou zo graag eens zingen, dansen of acteren,

dat zou me nu echt eens interesseren!”
Zo gezegd, zo gedaan: 

dus meldde Sint zich  bij ‘So you think you can dance’ aan
En ja hoor: hij werd uitgenodigd voor een auditie

die live werd uitgezonden op televisie
Vol vertrouwen betrad Sint de dansvloer, tamelijk opgetogen

met de voetjes van de vloer? Nee, hij danste nogal
onbewogen...

De jury was daarover totaal niet te spreken
en begon boos tegen Sinterklaas te preken

Ze zeiden: “U bent dan wel Sinterklaas,
maar u danst als een houten Klaas!”

Teleurgesteld droop de Sint daarop af
en pakte zijn tabberd, mijter en staf

Hij passeerde de studio aan de overkant
daar was net de opname bezig van de ‘Voice of Holland’

Daar liep hij het podium op, per abuis
en keek hij naar de stoelruggen van Nick, Simon en

Trijntje Oosterhuis
Sint begon te zingen, maar zo vals en zo slecht

dat moet toch echt worden gezegd
Zodat alle juryleden zich tegelijk pardoes en verbaasd

omdraaiden 
omdat ze wilden weten wie er zo kraaide!

Nick en Simon hadden met de Sint wel meelij
en stonden hem toch maar als coach bij

Waardoor Sint toch nog in de platenstudio kwam
ergens in het mooie Volendam
Daar kreeg de Sint toch een hit

door een duet te zingen met Jan Smit
Ondanks dat de Sint op deze plaat alleen maar krijste

stond die toch hoog genoteerd in de hitlijsten
Maar na een poosje zei de Sint: “Bedankt jongens

 ik doe niet meer mee,
ik wil terug naar mijn oude taken: ik heb hiernaar heimwee!”

Als Sint langer met deze beslissing had gewacht
waren vandaag de cadeaus nooit op tijd langs gebracht

Sint is dus weer terug in zijn oude rol
en weer als Goedheiligman het idool

Hij wenst iedereen vanavond een gezellige Sinterklaas
maar zal geen hits meer scoren, helaas!

Sinterklaas blijft als kindervriend nummer een,
dat weet sowieso iedereen!

Zwarte Piet

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

Opening banden en velgen 
outletshop Profile Tyrecenter Merks

Dichtstorten Sinterklaas

dankzij onze lage prijzen en mo-
gelijkheid tot aanschaf 2e hands 

winterbanden is veiligheid nu 
voor iedereen binnen handbe-
reik. We zijn  pas enkele dagen 

open, maar de reacties zijn nu al 
overweldigend.‘’ 

Profile Tyrecenter Merks
is gevestigd aan

Nijverheidsweg 24.
De outletshop is gelegen

aan de Binnenweg 31
tegenover Broodje Bram.

Christmas Carols
op 15 december

Heemstede - Op zaterdag 15 
december vindt er een kort 
kerstconcert plaats onder lei-
ding van Piet Hulsbos met me-
dewerking van Gijs Boelen (or-
gel). Het concert wordt gehou-
den in de Oude Kerk, Wilhelmin-
aplein, Heemstede en de aan-
vang is 16.30 uur.
De toegang is gratis, wel collecte 
bij de uitgang.
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Heemstede/
Bennebroek

Exposities

4 december t/m 24 januari
• Expositie in raadhuis van 
Heemstede met werk van 
beeldhouwer Guus Coene. 
Openingstijden: maandag t/m 
donderdag van 8.30 - 17.00 
uur en op vrijdag van 8.30 - 
13.00 uur.

Van 7 december tot 
en met 5 februari
• Expositie glaskunst en 
acrylverf - Two to tango in 
voormalig gemeentehuis Ben-
nebroek 5, Bennebroek. 
Werkdagen: 8.30 – 12.30 uur, 
woensdag 13.30 – 16.30 uur.

Werk van Bea Key.

T/m 22 december
• Nieuwe expositie in gale-
rie Het Kunstbedrijf van ex-
posanten Bea Key - schil-
derijen, Paula de Wit - beel-
den, Tanja Koelemij - schil-
derijen, Said Hafttani - 
schilderijen en Maria Pinx-
ter - beelden en schilderij-
en.
Woensdag t/m zaterdag van 

Agenda
Cultuur 13.00 - 17.30 uur. Raadhuis-

straat 56 a, Heemstede.
 
Tot en met eind december
• Expositie cartoons Leonie 
Palsma in Praktijk Deen, loka-
tie Meijerslaan 258, Heemste-
de. Te bezichtigen op dinsdag 
t/m vrijdag tussen 9.00-13.00 
uur. Op dinsdag tot 20.30 uur, 
op vrijdag ook tot 17.00 uur.

Tot en met 6 januari 2013
• Schilderijen van Mayam-
ba in bibliotheek Heemstede, 
Julianaplein 1.

Excursies

Bosuilen zijn niet schuw.  Foto-
graaf: Wil Doorn-Meijne.

Vrijdag 14 december
• Bosuilenexcursie met de 
boswachter van 19-20.30 uur. 
Aanmelden is noodzakelijk via 
www.gaatumee.nl. Bel voor 
bijzonderheden 088-0064455 
(tijdens kantooruren). De kos-
ten zijn 6,50, Beschermers van 
Landschap Noord-Holland 
betalen 3,50 en kinderen tot 
12 jaar 3,50, van Beschermers 
2,50. Verzamelplaats parkeer-
terrein bij Speeltuin Linnaeus-
hof, Glipperweg 4c, 2104 AK 
op de grens van Heemstede 
en Bennebroek.

Kinderactiviteiten
Zondag 9 december
• Dirk Scheele met de 
jeugdvoorstelling (2+) 
‘Warme Handen Koude 
Voeten’ in Theater de Luifel in 
Heemstede, 14.30 uur. Infor-
matie: www.theaterdeluifel.nl.

Lezingen
Zondag 9 december
• Lezing Nop Maas over de 
Gerard Reve biografie 3 bij 
Boekhandel Blokker, Binnen-
weg 138, Heemstede. Aan-
vang: 14.00 uur. Toegang: 5,-
. Reserveren gewenst: 023-
5282472.

Donderdag 13 december
• Lezing over Landgoed 
Hartekamp. Ook aandacht 
voor de ontwikkeling van de 
tuinen en Carolus Linneaus, 
van 10.00 uur – 12.00 uur. Kos-
ten 3,-. Locatie Huis te Benne-
broek. De rondwandeling is op 
vrijdag 14 december van 10.00 
– 12.00 uur. Ingang Harte-
kamp, gratis. Aanmelden 023 
584 5300.

• Lezing Geja Heinen over 
een gezonde leefstijl in Tou-

chdown Center, Havenstraat 
87. Aanvang: 20.00 uur -  Gra-
tis toegang.  Geja Heinen is 
Master of Science in de Klini-
sche Psycho Neuro Immuno-
logie. RSVP/ meer informatie: 
Dini Noorlander  06 15029301.

Vrijdag 14 december
• Lezing ‘Japanse tuinen’ 
door Groei & Bloei Benne-
broek in Het Trefpunt, Akonie-
tenplein 1. Aanvang 20.00 uur. 
Entree gratis. Info: www.ben-
nebroek.groei.nl.

Muziek
Zondag 8 december
• Concert in de Oude Kerk 
op het Wilhelminaplein in 
Heemstede met Cora Burg-
graaf (mezzo sopraan), Liza 
Ferschtman (viool), Simon 
Lepper (piano) en  Pepijn 
Meeuws (cello), 20.15 uur. 
Reserveren: www.podiumou-
deslot.nl of 06-13133626.

Zaterdag 15 december
• Kerstconcert Christmas 
Carols in Heemstede, o.l.v. 
Piet Hulsbos, m.m.v. Gijs Boe-
len (orgel), Oude Kerk, Wilhel-
minaplein, Heemstede. Aan-
vang: 16.30 uur. Toegang: gra-
tis, collecte bij de uitgang.

Zaterdag 15 en
zondag 16 december
• Huiskamerconcerten bij 
Loek van der Meer, J.P. Strij-
boslaan 1 in Heemstede, za-
terdag 20.00 uur, zondag 
14.00 uur. Aanmelden: 023-
5284495.

Zondag 16 december
• Kerstsamenzang in de H. 
Bavokerk in Heemstede, 15.00 
uur.

• Kerstzang met Femmes 
Vocales in de Oude Kerk 
Heemstede,Wilhelminaplein. 
Aanvang: 15.00 uur. Entree: 
bijdrage. Na het concert is er 
gluhwein, koffie en thee.

Theater
Vrijdag 7 en
zaterdag 8 december
• Toneelgroep Vondel 
brengt ‘Als de Wester kon 
spreken… Als Vondel kon 
spreken’ in theater de Lui-
fel, Herenweg 96, Heemstede. 
Aanvang: 20.15 uur, reserve-
ren: toneelgroepvondel@hot-
mail.com of 023-5358203, en-
tree: 10,- euro.

Zaterdag 15 en
zondag 16 december
• Hamleto naar William 
Shakespeare. ‘Gewaagd, 
maar muzikaal en zeer gees-
tig…’ In Theater De Luifel – 
Heemstede. Letterlievende 
Vereniging J.J. Cremer. Verta-
ling, bewerking & regie: René 
Retèl. Zaterdag 15 december, 
aanvang 20.15 uur en zondag 
16 december aanvang 14.30 

uur (matinee) en 20.15 uur. 
Herenweg 96, Heemstede. 
Toegangsprijs: 15,- per per-
soon (geen pin). Reserveren: 
06-26192844 (Ad Moone), in-
fo@jjcremer.nl, of via www.jj-
cremer.nl.

Diversen
Donderdag 6 december
• Inloopavond over zonne-
panelen in het raadhuis van 
Heemstede, 18.00-21.00 uur.

Vrijdag 7 december
• De koopman en de domi-
nee. Professor Meine Pieter 
van Dijk spreekt in het Tref-
puntcafe Bennebroek (Ako-
nietenplein) over het on-
derwerp ‘Van ontwikke-
lingshulp naar Internatio-
nale samenwerking’, waar-
na uitgebreide discussie met 
de zaal. Meine Pieter van Dijk 
vertrok in 1973 voor de ont-
wikkelingshulp naar Afrika en 
werkt nu nog steeds regelma-
tig in ontwikkelingslanden en 
aan de ontwikkelingsproble-
matiek. Aanvang: 20.00 uur. 
Toegang: vrij.

Zaterdag 7 en
zondag 8 december
• Sieradenbeurs en Para-
view Spirituele Beurs in 
Sportplaza Groenendaal in 
Heemstede. Zaterdag 12.00-
17.30 uur. zondag 11.00 - 17.30 
uur. Informatie: www.siera-
denbeurs.nl, www.paraview.nl.

Zaterdag 8 december
• Het Rouwcafé in de foy-
er van Theater de Luifel aan 
de Herenweg in Heemstede, 
10.00-12.00 uur. Informatie: 
www.hetrouwcafe.nl.

Woensdag 12 december
• Auteur Arnon Grunberg 
vertelt in College Hageveld, 
Hageveld 15 in Heemstede 
over zijn boek ‘De man zon-
der ziekte’ en overig werk, 
20.00 uur. Informatie: boek-
handel Blokker, 023-5282472.

Zaterdag 15 december
• Open dag Kindergarden 
Heemstede aan de Sport-
parklaan 8a van 15.00-19.00 
uur. Zwangeren en jonge ge-
zinnen zijn van harte welkom. 
De tuin wordt onder ande-
re aangekleed met een wafel-
kraam en dieren van de kin-
derboerderij. Verder kunnen 
de kinderen kerstliedjes ko-
men zingen en kerstboompjes 
versieren met het hele gezin.

Regio
Exposities

6 t/m 30 december

• Veelzijdig werk nieuwe 
lichting Waagkunstenaars. 
Galerie De Waag – Spaarne 30 
te Haarlem. Open: donderdag 
tot en met zondag van 13.00 
uur tot 17.00 uur) Deze ten-
toonstelling zal op zondag 9 
december om 16.00 uur fees-
telijk worden geopend (zie 
ook www.kzod.nl).

14 t/m 23 december
• Het kunstenaarscollec-
tief Divide & Conquer viert 
de  gevreesde 21e decem-
ber met een tentoonstelling 
over ‘de Laatste Dag’ op het 
Kunstfort bij Vijfhuizen. Info: 
www.kunstfort.nl.

Tot en met 16 december
• Tentoonstelling ‘Len-
te-poëzie’ in Museum de 
Zwarte Tulp in Lisse. Info: 
www.museumdezwartetulp.nl.

Tot eind december
• Schilderijen van Nien-
ke Muijser in het theehuis, 
Cruquiusdijk 32 in Cruquius. 
Info: www.nienke-art.com.

Tot en met januari
• Werk van de leden van 
kunstenaarsvereniging 
KZOD in de Cultuurtempel bij 
Van Duivenboden aan de Ge-
dempte Oude Gracht. Infor-
matie: www.kzod.nl.

Tot 5 januari 
• Expositie Haarlemse 
Kunstkring in Bibliotheek 
Centrum, Gasthuisstaat 32 te 
Haarlem. De tentoonstelling 



heeft als thema Hoe verschil-
lend kan roze zijn?! en is een 
van de laatste activiteiten van 
Haarlem Roze Stad 2012. Wer-
ken van Saskia Minoli, Coby 
Schonenberg en Luna Meis 
zijn gratis te bezichtigen tij-
dens openingsuren van de Bi-
bliotheek.

Saskia Minoli.

Info: www.bibliotheekhaarlem.
nl. Tijdens openingsuren van 
de bibliotheek. Gratis te be-
zichtigen.

Tot en met 17 maart
• ‘Ik Man/Vrouw’, een ten-
toonstelling over sekse en 
identiteit in Het Dolhuys, 
Schotersingel 2 in Haarlem. 
Info: www.hetdolhuys.nl.

Tot en met 19 mei
• Anton Heyboer in Histo-
risch Museum Haarlem, Groot 
Heiligland 47.

Muziek
Zaterdag 8 december
• Concert met Christmas 
Carols, The Anglican Sin-
gers, met werken van Will-
cocks, Rutter, Archer, Car-
ter, Chilcott e.a. o.l.v. Mar-
tin van Bleek.  Om: 20.15 uur. 
Oud Katholieke Kerk,  Kinder-
huissingel 74 Haarlem.

Zaterdag 8 december
• Teisterband speelt in de 
Grote of St. Bavokerk Haarlem, 
16.00 - 16.45 uur. Inlichtingen 
bij: Bart Padberg 06 30372159
www.teisterband.nl.

Zondag 9 december
• Hemelse rust in Barok-
ke sferen. Wings Ensem-
ble speelt Bach, Vivaldi, Te-
lemann en Händel. Concer-
ten om 11.30 uur en om 15.00 
uur in de Haarlemse Janskerk. 

(Noord-Hollands Archief) 
Jansstraat 40, 2011 RX Haar-
lem. Toegang 19,50 euro aan 
de kassa; voorverkoop 17,50 
euro via de website. Reserve-
ren: www.wingsensemble.nl of  
tel. 06-20 39 20 37.

Vrijdag 14 december 
• Muziekmiddag NvVH om 
14.00 uur gepresenteerd door 
Dorinde Smit Duyzentkunst. U 
luistert o.a. naar muziek van 
Edvard Grieg. Vervolgens aan-
dacht voor de Noorse trollen 
en het verhaal van Peer Gynt. 
Locatie: “De Herberg”, Wester-
houtpark 46 te Haarlem.
Leden hebben gratis toegang. 
Introducés betalen 2,50 en-
tree. www.nvvh.nl.

Zaterdag 15 december
• Concert Musica Ad Rhe-
num in Museum de Cruqui-
us, 20.15 uur. Werken van te-
lemann, Bach, Vivaldi, Handel 
en Van Noordt.
Kaarten: www.CruquiusCon-
certen.nl of 023-5563707.

Zondag 16 december
• Concert Vrouwenkoor 
Malle Babbe in de Groen-
marktkerk op de Nieuwe 
Groenmarkt in Haarlem, 15.00 
en 17.00 uur. Informatie: www.
vrouwenkoormallebabbe.nl.

• Kerstconcert door koren 
van de Kathedrale Basiliek 
St Bavo in de Kath. Basiliek, 
Leidsevaart, Haarlem. Aanv.: 
14.30u. Kaarten: www.bavo-
concert.nl of aan de kassa van 
de kathedraal.

Dinsdag 18 december
• Kerstliederen zingen in 
de Koningkerk aan de Klop-
persingel te Haarlem met me-
dewerking van kerkorganist
Otto Deen. Aanvang 20.00 
uur, zaal open 19.30 uur.  De 
zang wordt mede begeleid 
door Fien Bolman op de piano.
Toegang gratis. Wel een col-
lecte ter bestrijding van de
onkosten. Gratis parke-
ren nabij de Vomar aan de 
Werfstraat.

Donderdag 20 december
• St. John’s College Choir  
uit Cambridge o.l.v. And-
rew Nethsingha zingt in de 
St. Bavo aan de Leidsevaart, 
Haarlem. Aanvang: 20.00 uur. 
Medewerking van de Bavo 
Cantorij o.l.v. Fons Ziekman. 

(ingang Mgr. Bottemanne-
plein, onder de torens).
Informatie over het koor vindt 
u op www.sjcchoir.co.uk en 
www.bavoconcert.nl. Kaarten 
via de site, VVV aan het Ver-
wulft te Haarlem en aan de 
deur van de Kathedraal (van-
af 19.15 uur op 20-12). 

Vrijdag 21 december
• Kerstconcert door het Lei-
den Englisch Choir in de Re-
monstrantse kerk, Prins Hen-
drikstraat 1 in  Haarlem, 20.15 
uur. Kaarten: www.lec.nl.

Theater
Vrijdag 18 t/m
zondag 20 januari
• Theatergroep Eglentier 
speelt het toneelstuk ‘Na 
de Vrede’. Het stuk is geba-
seerd op oorlogsverhalen van 
Gerhard Ahlers, oud-penning-
meester van Theatergroep 
Eglentier en vader van de au-
teur. Speeldata: 18 (premiè-
re), 19 en 20 januari. Aanvang 
20.15 uur in Theater Nieuw 
Vredenhof, Van Oldenbarne-
veltlaan 17 te Haarlem.
Kaarten 15,- euro per stuk via 
www.eglentier.nl of 023-531 
31 15 (bestellen is gewenst).

Diversen

\

Donderdag 6 december 
• Diapresentatie NvVH om 
14.00 uur door dhr. H.C. Wie-
ringa, geboren en getogen 
Haarlemmer onder meer 
over de ‘tramomnibus’, het 
eerste openbare vervoer-
middel van Bloemendaal, 
en over Overveen – Gro-
te Markt naar het station 
Haarlem.
Locatie: “De Herberg”, Wester-
houtpark 46 te Haarlem. Gratis 
voor leden introducés betalen  
2,50 entree. www.nvvh.nl

Maandag 10 december
• Paranormale avond bij 
EPC Kennemerland in ver-
enigingsgebouw Speeltuin
Oost, Anna Kaulbachstraat 
14A in Haarlem, 20.00 uur. In-
formatie: www.epckennemer-
land.nl.

Maandag 31 december
• 25up New Years Party in 
het Belasting Paradijs, Haar-
lem. Locatie: Voormalig Belas-
tingkantoor, Surinameweg 2. 
Feestelijke avondkleding (ga-
la, smoking, pak, feestelijke 
blouse of iets anders). Party 
time van 21 tot 3 uur. 
Parkeren voor de deur is gra-
tis. Kaarten á 25,- via www.
Swingsteesjun.nl en telefo-
nisch  0900-9000500. Na 23 
december kost een kaart 30,- 
(indien voorradig).

Veelzijdig werk 
van Guus Coene
Heemstede - Van 4 december 
t/m 24 januari is er een verras-
sende expositie met veelzijdig 
werk te zien van Guus Coene. 
Hij beeldhouwt al een tiental ja-
ren. Voor zijn pensionering was 
hij docent  beeldend op een mid-
delbare school in Amsterdam.
Nu er meer vrije tijd is, heeft hij 
zich ook toegelegd op schilderij-
en en het maken van bronsjes.
Hij maakt beelden van gestyleer-
de torso’s in verschillende soor-
ten marmer. Daarnaast ontstaan 
uit brokken marmer ook abstrac-
tere rankere vormen, die aan al-
le kanten spannend om naar te 
kijken zijn.
Zijn schilderijen in olieverf zijn 
zowel binnenlandse als buiten-
landse landschappen met archi-

tectonische elementen in me-
diterrane kleuren. De bronsjes 
stellen veelal vogeltjes voor.
De openingstijden zijn van 
maandag t/m donderdag van 
8.30 - 17.00 uur en op vrijdag van 
8.30 - 13.00 uur.

Werk nieuwe lichting 
Waagkunstenaars
Regio - De komende weken ex-
poseren zeven nieuwe leden 
van de Kunstenaarsvereniging 
KZOD (“Kunst Zij Ons Doel”) in 
het historische gebouw De Waag 
aan het Spaarne te Haarlem. Als 
een van de oudste kunstenaars-
verenigingen van ons land maakt 
KZOD de laatste  jaren een grote 
instroom door van nieuw talent, 
hetgeen zonder meer van toe-
passing is op dit zevental beel-
dende kunstenaars, afkomstig 
uit de gehele regio. 

De Haarlemmers Arjan Bosch en 
Theo Schouten zijn beide op ge-
heel verschillende wijze gefas-
cineerd door geometrische vor-
men. Allerlei processen (bewust 
of onbewust) spelen in hun bei-
der werk een rol. Qua uitvoering 
is Theo wat strenger in de leer, 
de  geometrische vormen spat-
ten bij wijze van spreken van z’n 
werk af, Arjan assimileert dit met 
aan de werkelijkheid ontleende 
beeldelementen.     

Speelse kleurrijke cartoons toont 
Hans Duivenvoorden (Hillegom), 
schepper van het  onderhouden-
de geschiedkundige stripver-
haal met de titel: “Op een mooie 
Pinksterdag”. Zowel Francis van 
der Meer (Heemstede) als Odi-
le Bosch (Haarlem) laten  meer 
van de ons omringende wereld 

zien, Odile Bosch met foto’s van 
haar reizen in de USA (Neva-
da),  Francis met in bescheiden 
zachte tinten geschilderde na-
tuurimpressies. Marion Boon uit 
Santpoort, schepper van een se-
rie familiegeheimen, toont met 
haar verstilde fi guren de mense-
lijk maat. Tot slot toont Herman 
van den Heuvel (Haarlem) mo-
nochrome werken met veel zeg-
gingskracht. In een geheel eigen 
stijl weet Herman de mens in z’n 
omgeving naar zijn hand te zet-
ten. 

U kunt de expositie donderdag 6 
december tot en met zondag 30 
december in Galerie De Waag – 
Spaarne 30 te Haarlem bekijken. 
(donderdag tot en met zondag 
van 13.00 uur tot 17.00 uur) De-
ze tentoonstelling zal op zondag 
9 december om 16.00 uur fees-
telijk worden geopend. (zie ook 
www.kzod.nl )
Jan Reijnders

Hans Duivenvoorden.

Kerstmis in de Kathedraal
Regio - De koren van de Ka-
thedrale Basiliek St. Bavo geven 
ook dit jaar weer het traditionele 
kerstconcert in de sfeervol ver-
lichte en tijdelijk steigervrije Ka-
thedrale Basiliek aan de Leidse-
vaart in Haarlem. 
Dat gebeurt op zondag 16 de-
cember wanneer zij de Pastoral-
messe van Anton Diabelli en de 
Fantasia on Chrismas Carols van 
Vaughan Williams zingen, on-

der begeleiding van Het Prome-
nade Orkest en met medewer-
king van Jasper Schweppe, ba-
riton en jonge solisten uit eigen 
soloklas. Het concert begint om 
14.30 uur (deur open om 14.00 
uur).  Kaarten in de voorverkoop 
(à 17,50 euro) kunt u bestellen 
via www.bavoconcert.nl.  Aan de 
kassa van de kathedraal kosten 
ze 20,00 euro. Voor kinderen tot 
12 jaar gratis.
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Wybe Dijk.

Muziek en 
beelden van 

Maria
Heemstede - Kerstmis is het 
geboortefeest van een nieuwe 
mens, Jezus. Jezus’ moeder, 
Maria, inspireerde veel beel-
dend kunstenaars en compo-
nisten. 

Op dinsdag 11 december kunt 
u luisteren naar muziek en kij-
ken naar beelden over Ma-
ria. Het Ave Maria is door de 
eeuwen heen door componis-
ten op muziek gezet. Een aan-
tal composities zal te beluiste-
ren zijn. Schubert, Stravinsky, 
Bach, Fux, Dubois, The Beatles 
om alvast enkele componisten 
te noemen. 

Er zal ook veel te zien zijn op 
deze avond. Boeken met an-
nunciaties in mozaïekwerk, in 
beeldhouwwerk en in schil-
derijen. Bidprentjes, beelden, 
iconen. Van vroeger en van nu. 

Een avond met beeld en ge-
luid, gelardeerd met gesprek, 
onder leiding van Wybe Dijk, 
theoloog en emeritus predi-
kant van de protestantse ge-
meente Ermelo.

De aanvang is om 20.00 uur 
in het Trefpunt te Bennebroek, 
Akonietenplein 1. De toegang 
bedraagt vijf euro.

Culturele Middag (55+)
Het Wereld Natuur Fonds 

– Geef de aarde door! 
Bouwen aan een toekomst 
waarin de mens leeft in har-
monie met de natuur, dát is 
wat het Wereld Natuur Fonds 
doet. Ook in Nederland be-
schermt het W.N.F. dieren, 
zoals de bevers in de Bies-
bosch en de Millingerwaard. 
Speerpunt op dit moment is 
het voortbestaan van de tij-
ger wereldwijd. In het begin 
van de vorige eeuw waren er 
nog 100.000 tijgers in het wild, 
nu nog maar 3.200. Er waren 
totaal 8 soorten tijgers, waar-
van er 3 – 4 zijn uitgestorven. 
U krijgt films te zien over de 
Siberische tijger, maar ook 
over de ijsbeer. In de verkoop-
kraam zijn leuke en prakti-
sche artikelen en lieve aaiba-
re knuffels te koop, leuk als 
kerstcadeautje! Het W.N.F.-
team beantwoordt graag uw 
vragen.
De Trefpunt-Casca-lezing Het 
Wereld Natuur Fonds – Geef 
de aarde door! is bij Cas-
ca in de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede op dinsdag 11 de-
cember om 14.30 uur. De en-
tree is 4,00.

Komische Nederlandse
woensdagavondfilm

Bijna iedere week draait er 
bij Casca de Luifel, Herenweg 
96, Heemstede, een film in de 
Theaterzaal op het grote doek. 
Op woensdag 12 december is 
dat een komische Nederland-
se roadmovie, met de zus-
jes Carice en Jelka van Hou-
ten. Voor meer info over deze 
romantisch komedie of de ti-
tel van de film of om te reser-
veren kunt u bellen met Casca 
op werkdagen tussen 9 en 12 
uur: tel. 023-548 38 28. In het 
speciale filmprogramma dat 
voor u klaar ligt bij de Luifel 
vindt u alle informatie over de 
films die komen in december. 
De film op woensdag 12 de-
cember begint om 20.00 uur. 
De entree is 5,00. 
Duur van de film: 94 minuten

Casca Koren zingen met
plezier

De twee Casca Koren treden 
na hun succesvolle gezamen-
lijke concerten weer samen 
voor u op. De koorleden zin-
gen zowel Pop & Musical als 
Soul & Jazz. Alles wordt vier-
stemmig gearrangeerd door 
dirigent Peter Cammermans. 
Ook deze keer kunt u weer 
bekende en minder bekende 
kerstliedjes verwachten, heer-
lijk om mee te zingen!
Het optreden van de Casca 
Koren is op donderdag 13 de-
cember om 20.00 uur bij Cas-
ca in de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede. De entree is 5,00. 
U bent van harte welkom!

Dat ziet u alleen bij Oosteinde:

Kerstoutlet, grote Kerstshow 
én kerstbomen!

Hillegom – Zó sfeervol om nu 
in Tuincentrum De Oosteinde 
rond te wandelen. Buiten bij de 
kerstbomen (Ja, ze zijn er al!) is 
het lekker fris en binnen kunt 
u lekker warm genieten van de 
Kerstshow. Sla nu uw slag bij de 
kerstbomen die er alweer in vele 
soorten en maten zijn. Puur na-
tuur maar ook kunstbomen, net 
waar u van houdt. Naast kerst-
bomen zijn er tal van prachti-

ge Kerst-decoraties. Loop eerst 
even langs de Kerst-outlet, na 
de ingang rechts. Dat ziet u toch 
alleen bij De Oosteinde: kerst-
artikelen voor heel kleine prijs-
jes. Zit er iets leuks tussen? Om 
cadeau te doen of voor uzelf. Via 
het restaurant verderop in het 
tuincentrum (koffie met gebak?) 
wandelt u naar de grote Kerst-
show. Natuurlijk is ook de be-
wegende show er met een heus 

dorp en aanverwante zaken. Ge-
nieten! Maar vergaap u ook aan 
de kerstmode 2012: van kersten-
gel tot rendierkop en van allerlei 
kerstballen tot grappige kerst-
mannen.
Ho ho ho! Op naar De Oostein-
de, service, kwaliteit en een zeer 
groot aanbod voor al het groen 
waar u van houdt.
Op de grens van Bennebroek en 
Hillegom.

Dé heren- en damesmodezaak 
van Heemstede: Sefa

Heemstede – Sefa Fatih Celik 
heeft de deuren van zijn nieu-
we heren- en damesmode-
zaak aan de Zandvoortselaan 
147 geopend. Hij is de zoon 
van Kasim Celik, bekend van 
de gerenommeerde heren- en 
damesmodezaak die geves-
tigd was in de Jan van Goyen-
straat. Sefa treedt hiermee in 
de voetsporen van zijn vader. 
Overigens kan zoon Sefa nog 
twee dagen in de week reke-
nen op de deskundige verkoop 
van vader Kasim. Naast de ver-
koop van mode bevindt zich op 
het adres aan de Zandvoort-
selaan tevens het atelier. Hier 
kunt u terecht voor het verma-

ken of veranderen van kleding 
waar deskundige coupeuses 
zich over zullen ontfermen. Se-
fa runt hiermee echt een fami-
liebedrijf want ook zijn moeder 
zet zich in voor de nieuwe zaak: 
zij versterkt het coupeuseteam 
voor twee dagen in de week. 
U kunt natuurlijk ook een af-
spraak maken op een voor u 
geschikte tijd. 
De modezaak ziet er van bin-
nen mooi uit met kwaliteitskle-
ding die u van Kasim (en nu 
dus zijn zoon) gewend bent. 
Kom gerust kijken aan de 
Zandvoortselaan 147 (vlakbij 
het station). Voor de deur par-
keren. Telefoon: 023-5476005.

 INGEZONDEN

Tine Posthuma en Irma v.d Meer zijn nog lang niet moe
met 65,28% sloegen zij weer toe.

De eerste plaats in deze serie is weer voor deze vrouwen
je hoort de rest flink mauwen.

Voor Kees Doorn en Gert v.d. Beld
lijkt het oordeel reeds geveld.

Als zij 50% op de laatste avond halen
zullen Irmi v. Dam en Anneke v. Vree flink balen

Zij missen dan hun promotie naar de A lijn
en dat vinden zij niet fijn.

Ook Helmie v.d. Berg en Joke v.d. Lans
zijn heel wat mans.

De winst in de B lijn ligt in het verschiet
tot menig paar hun verdriet.

Ilse en Ron Rusman moet oppassen
anders gaan zij weer naar de C lijn verkassen.

Riek en Gerard Hageman  gaan zeker als eerste promoveren
al zullen Irma Meijssen en Leon Couvee het tij willen keren.

De voorsprong is slecht 2 procent
dus de spanning is ongekend.

Al willen Truus Rekké en Mieke de Ridder het zeker niet
aan de rode lantaarn ontkomen zij niet.

Piet van den Raad

Bridgeclub Bel Air
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Wecycle-actie na Sinterklaas

Kruispunt Heemsteedse Dreef - Camplaan  
afgesloten op 8 en 9 december 

De gemeente Heemstede en afvalbedrijf De 
Meerlanden vragen samen met Wecycle alle 
inwoners om na Sinterklaasavond oud 
elektrisch speelgoed in te leveren bij de 
milieustraat. Misschien pakt Sinterklaas 
bij u op pakjesavond wel uit met 
nieuw elektrisch speelgoed. 
Bijvoorbeeld een nieuwe 
spelcomputer of MP3-
speler. Deze cadeautjes 
vervangen meestal ander 
elektrisch speelgoed. Dat verdwijnt 
vaak in de vuilnisbak. Heel jammer, 
want dan kan het niet opnieuw 
gebruikt worden. 

Duurzaam denken!
Wecycle zorgt ervoor dat elektrische apparaten en 
spaarlampen die ingeleverd worden op de milieustraat 

In verband met asfalterings-
werkzaamheden is het kruispunt 
Heemsteedse Dreef - Camplaan 
afgesloten voor doorgaand 
autoverkeer in het weekend van  
8 en 9 december. Tijdens deze 
weekendafsluiting wordt doorgaand  
verkeer omgeleid. De omleidings-

optimaal worden gerecycled. Elektrische apparaten 
kunnen voor 75% tot 90% worden hergebruikt. 

Spaarlampen en koelkasten zelfs 
voor meer dan 90%. Dat is belangrijk, 

want door recycling behouden we 
de grondstoffen voor generaties na ons 

en hoeven er minder grondstoffen te worden 
onttrokken aan de natuur. Een duurzame 
gedachte!

Gratis Wecycle-slee
Lever daarom vanaf 6 december oud 
elektrisch speelgoed, andere afgedankte 

elektrische apparaten en/of kapotte 
spaarlampen in bij de milieustraat aan 

de Cruquiusweg 47. De eerste honderd 
inleveraars krijgen gratis het unieke Wecycle-sleetje. 
Bovendien maakt u kans op een van de 500 kaarten 
voor een hotelovernachting.

routes staan met borden aangegeven. 
Het winkelcentrum Raadhuisstraat-
Binnenweg blijft goed bereikbaar. 
Verkeer van en naar De Glip-
Bennebroek-Hillegom wordt omgeleid 
via de Sportparklaan-Javalaan-
Cruquiusweg richting Heemsteedse 
Dreef.

Inloopochtend burgemeester 7 december
Inwoners van Heemstede worden van harte 
uitgenodigd om tijdens de maandelijkse inloopochtend 
langs te komen bij burgemeester Marianne Heeremans. 

De inloopochtend vindt plaats op vrijdag 7 december 
van 10.00 tot 12.00 uur. U kunt vrij inlopen, dus 
zonder afspraak, om van gedachten te wisselen met de 
burgemeester over ontwikkelingen in Heemstede. 

Handige app voor bekendmakingen
Wilt u gemakkelijk en snel op de hoogte blijven van ontwikkelingen in uw buurt? Weten dat er een verbouwing 
in uw straat aankomt? Of dat uw buurman een uitbouw gaat bouwen? Waar bomen gekapt worden? Vooraf 
zien dat er reclameborden of dakkapellen zijn gepland? Met de Omgevingsalert app kunt u snel op de hoogte 
blijven van de laatste bekendmakingen. Kijk voor meer informatie op www.heemstede.nl/bekendmakingen.

Adresgegevens en openingstijden
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

Publieksbalie: 
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: 
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 donderdag tussen 
17.00 - 19.30 uur.

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).
Telefoon (023) 548 58 68.

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. 

Volg ons op:
twitter.com/heemstede
facebook.com/gemeenteheemstede
linkedin: HeemstedeConnect (Group)
youtube.com/gemeenteheemstede



Alles weten over borstvoeding? Wees voorbereid op 
winters weer en haal 
strooizout in huis! 

Het CJG Heemstede organiseert elke maand 
een informatiebijeenkomst over borstvoeding in 
samenwerking met De Kraamvogel, het Ooievaarsnest 
en de Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar. Aanstaande 
vaders en moeders krijgen tijdens deze bijeenkomst 
antwoord op allerlei vragen, zoals: Hoe start je de 
borstvoeding op na de bevalling? Hoe combineer je 
werken en borstvoeding geven? Hoe zie je dat je baby 
honger heeft? Of hoe voorkom je problemen zoals 
borstontsteking en hoe los je dit op? Daarnaast krijgen 
ouders informatie over wat het consultatiebureau 
en Centrum voor Jeugd en Gezin voor hen kan 
betekenen. In de presentatie maken we gebruik van 
filmpjes. De volgende informatiebijeenkomst is op 
dinsdag 11 december van 19.30 tot 21.30 uur 
bij het CJG Heemstede op de Lieven de Keylaan 7 te 
Heemstede. Meld je per e-mail aan via info@senzpas.nl 
of bel naar (088) 995 88 22.
 

 
 

Centrum voor Jeugd en Gezin 
Wil je meer weten over deze informatiebijeenkomst 
of heb je een andere vraag? Voor alle vragen over 
opvoeden en opgroeien kun je terecht bij het 
Centrum voor Jeugd en Gezin Heemstede. Ook als 
aanstaand ouder ben je van harte welkom.  
Meer informatie en de openingstijden vind je op  
www.cjgheemstede.nl.

Door nu strooizout in huis te halen kunt u bij 
gladheid uzelf en uw directe woonomgeving 
direct van dienst zijn. De gemeente Heemstede 
stelt voor haar inwoners per jaar per adres één 
emmertje of zakje strooizout (gewicht circa 5 kg.) 
beschikbaar. U kunt dit strooizout afhalen bij de 
milieustraat van de Meerlanden aan de Cruquius-
weg 47. Neem wel een geldig legitimatiebewijs mee. 
Lees meer over gladheidbestrijding in Heemstede 
op www.heemstede.nl/wonen/leefbaarheid/
gladheidbestrijding.

Heemstede heeft één centrale plek waar u voor al uw  
vragen op het gebied van wo nen, zorg en welzijn 
terecht kunt, namelijk Loket Heemstede aan het 
Raadhuisplein 1. Of het nu gaat om het aanvragen 
van een voorziening in het kader van de Wet 
maatschappelijke ondersteuning (zoals hulp bij het 
huishouden, OV-taxi, aanpassingen in de woning of 
een rolstoel) of om informatie en advies, wij helpen u 
graag verder.

Iedere werkdag tussen 08.30 en 13.00 uur kunt u, 
zonder afspraak, bij het Loket langs komen. U kunt ons 
ook bellen om uw vraag te stellen.

Raadhuis, Raadhuisplein 1
Telefoon (023) 548 30 40
Openingstijden: ma. tot en met vrij.  
van 08.30 tot 13.00 uur.

Loket Heemstede is er 
voor u!

Gezonken vaartuigen Heemsteeds Kanaal 
en Ringvaart
De gemeentelijke opsporingsambtenaren van bureau 
Handhaving van de gemeente hebben de volgende 
gezonken vaartuigen aangetroffen:

-  Een grijs polyester vaartuig in het Heemsteeds Kanaal 
ter hoogte van Mozartkade 14.

-  Een wit polyester vaartuig met groene rand en twee 
groene polyester banken in het Heemsteeds Kanaal 
ter hoogte van Mozartkade 10.

-  Een grijs / blauwe stalen vaartuig met houten 
banken in het Heemsteeds Kanaal ter hoogte van 
Mozartkade 1.

-  Een blauw polyester vaartuig met witte binnenzijde 
in het zijwater van de Ringvaart ter hoogte van Cort 
van der Lindenlaan. 

-  Een wit polyester vaartuig met zwarte rubberen rand 
rondom in het zijwater van de Ringvaart ter hoogte van 
Cort van der Lindenlaan. Tevens is dit vaartuig met twee 
stalen schakelkettingen vastgemaakt aan een boom. De 
gemeente, eigenaar van de boom, staat dit niet toe. 

 
De gezagvoerder, reder of eigenaar van een gezonken 
vaartuig is verplicht het zinken te melden bij het 

college of de politie én er voor te zorgen het gezonken 
vaartuig binnen de door het college te stellen termijn 
uit het water te verwijderen (artikel 17 Verordening op 
het gebruik van openbare havens en binnenwateren).

De eigenaren van bovengenoemde vaartuigen krijgen 
tot en met 19 december 2012 de gelegenheid 
om te zorgen dat zijn vaartuig weer volledig drijvend 
is dan wel deze te verwijderen. Indien het vaartuig 
binnen deze termijn niet volledig drijvende is dan wel 
is verwijderd, wordt het vaartuig in opdracht van het 
college gelicht (bestuursdwang). Het vaartuig wordt 
dan voor een periode van 13 weken opgeslagen. 
Binnen die periode kan de rechtmatige eigenaar zijn 
vaartuig ophalen tegen betaling van de gemaakte 
kosten. De eigenaar van het witte polyester vaartuig 
met zwarte rubberen rand, dient tevens per direct de 
schakelkettingen rondom de gemeentelijke boom te 
verwijderen.

Voor vragen kunt u contact opnemen met bureau 
Handhaving, via het algemene telefoonnummer  
14 023.

Vaartuig Glipperzandvaart
De gemeentelijke opsporingsambtenaren van bureau 
Handhaving van de gemeente hebben een blauw 
polyester vaartuig met houten rand en banken 
aangetroffen in de Glipperzandvaart ter hoogte van 
Patrijzenlaan 19. Dit vaartuig is aangelegd aan grond 
dat in eigendom is van de gemeente.

Het is verboden met dit vaartuig op deze plaats een 
ligplaats in te nemen of te hebben (artikel 3 aanhef 
en onder b van de Verordening op het gebruik van 
openbare havens en binnenwateren).

De eigenaar van bovengenoemd vaartuig krijgt tot 
en met 19 december 2012 de gelegenheid om zijn 
vaartuig buiten Heemstede te brengen dan wel een 
ligplaats in te nemen waar dit wel is toegestaan. Indien 
de eigenaar geen gehoor geeft aan dit verzoek, wordt 
het vaartuig in opdracht van het college verwijderd 
(bestuursdwang). Het vaartuig wordt dan voor een 
periode van 13 weken opgeslagen. Binnen die periode 
kan de rechtmatige eigenaar zijn vaartuig ophalen 
tegen betaling van de gemaakte kosten. Voor vragen 
kunt u contact opnemen met bureau Handhaving,  
via het algemene telefoonnummer 14 023.



Bekendmaking Wet milieubeheer
Het college van burgemeester en wethouders van 
Heemstede maakt het volgende bekend:
 

Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval
Het college heeft een kennisgeving ontvangen op 
grond van artikel 4 van het Besluit mobiel breken 
bouw- en sloopafval van Theo Pouw BV. voor het 

gebruik van een mobiele puinbreker op de locatie 
Ingenieur Lelylaan (voormalige school) te Heemstede. 
De werkzaamheden vinden plaats in de periode van 
december 2012 gedurende 5 werkdagen.

Omgevingsvergunning
Aanvragen omgevingsvergunning
Omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken 
bestemmingsplan
-  Leidsevaart het wijzigen van de Geniebrug over de 

Leidsevaart 2012.318 
ontvangen 20 november 2012

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

Omgevingsvergunning voor kappen
-  Adriaan Pauwlaan 17 het kappen van een ceder 

2012.320 
ontvangen 21 november 2012

-  Lijsterbeslaan 2 het kappen van een els 2012.321 
ontvangen 21 november 2012

-  Vechtlaan 16 het kappen van een plataan en  
een beuk 2012.319 
ontvangen 20 november 2012

-  Leiduin het kappen van 2 eiken, 1 lijsterbes,  
4 esdoorns 2012.322 
ontvangen 22 november 2012

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

Omgevingsvergunning voor het bouwen en 
verstoren van een monument (verbouwen, slopen of 
op andere wijze aantasten)
-  Raadhuisplein 1 het verbouwen van de zolder 

2012.323 
ontvangen 22 november 2012

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

De bovenstaande aanvragen liggen vanaf 6 december 
2012 van maandag tot en met donderdag van 
08.30 - 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur 
ter inzage bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht 
(Raadhuisplein 1). Bezwaar is niet mogelijk.

Ingetrokken aanvragen  
omgevingsvergunning
De onderstaande aanvragen omgevings-
vergunningen zijn op 26 november 2012 ingetrokken:
-  Jacob van Campenstraat 4, het plaatsen van een 

dakopbouw Wabo 2012.296
-  Jacob van Campenstraat 41, het plaatsen van een 

dakopbouw Wabo 2012.304
-  Jacob van Campenstraat 43, het plaatsen van een 

dakopbouw Wabo 2012.293
-  Jacob van Campenstraat 45, het plaatsen van een 

dakopbouw Wabo 2012.294
-  Jacob van Campenstraat 49, het plaatsen van een 

dakopbouw Wabo 2012.295
 
 

Bovenstaande ingetrokken aanvragen omgevings-
vergunningen zijn op verzoek omgezet naar een 
vooroverleg. Voor aanvragen op basis van vooroverleg 
geldt geen beslistermijn.

Ingetrokken omgevingsvergunningen  
project ‘De Slottuin’
Omdat het project ‘De Slottuin’ op korte termijn 
niet wordt gerealiseerd is verzocht de volgende 
omgevingsvergunningen in te trekken:
 
-  Ir. Lelylaan 8 en 10 het kappen van 11 bomen  

WABO 2012.112
-  Ir. Lelylaan 8 en 10 het bouwen van 30 eengezins-

woningen, 65 appartementen, en een halfverdiepte 
stallingsgarage (De Slottuin) WABO 2012.232

 
Op 3 december 2012 is besloten op basis van 
genoemde verzoeken de omgevingsvergunningen in 
te trekken. Het vastgestelde bestemmingsplan voor 
‘De Slottuin’ is nog steeds van kracht. 
 
Belanghebbenden kunnen hiertegen bezwaar maken. 
Zie: ’Bezwaar maken of uw mening/zienswijze kenbaar 
maken’.

Verdagen beslistermijn  
omgevingsvergunning
In het kader van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht hebben wij besloten voor de 
volgende aanvragen de beslistermijn te verlengen  
met een termijn van 6 weken:
-  Heemsteedse Dreef 122 het plaatsen van een 

erfafscheiding 2012.305  
ontvangen 7 november 2012

-  Maaslaan 33 het uitbreiden van een woonhuis 
en plaatsen dakkapel op voor- en achterdakvlak 
2012.302 
ontvangen 2 november 2012

De beslistermijn wordt verlengd in verband met ons 
voornemen een omgevingsvergunning te verlenen 
voor afwijking van het bestemmingsplan. In dit kader 
krijgen belanghebbenden de gelegenheid vooraf 
zienswijzen in te dienen (zie hieronder) waardoor de 
reguliere beslistermijn van 8 weken onvoldoende is. 
Door dit besluit is de totale beslistermijn 14 weken 
vanaf ontvangst van de aanvraag. 

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar 
maken. Zie: ‘Bezwaar maken of uw mening/zienswijze 
kenbaar maken’.
 
Verdagen beslistermijn  
omgevingsvergunning
In het kader van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht hebben wij besloten voor de 
volgende aanvragen de beslistermijn te verlengen met 
een termijn van 6 weken:

-  Lombokstraat 3 het uitbreiden van de 1e verdieping 
2012.307 
ontvangen 9 november 2012

-  Nijverheidsweg 27 het wijzigen van gevels en de 
entree van het bedrijfspand 2012.287 
ontvangen 24 oktober 2012

Belanghebbenden kunnen tegen deze besluiten 
bezwaar maken. Zie: ‘Bezwaar maken of uw mening/
zienswijze kenbaar maken’.

Voornemen verlenen  
omgevingsvergunning voor afwijking  
van het bestemmingsplan
Wij zijn voornemens voor onderstaand bouwplan 
een omgevingsvergunning voor afwijking van het 
bestemmingsplan te verlenen:
-  Heemsteedse Dreef 122 het plaatsen van een 

erfafscheiding 2012.305
-  Maaslaan 33 het uitbreiden van een woonhuis 

en plaatsen dakkapel op voor- en achterdakvlak 
2012.302

De verzoeken liggen vanaf 6 december 2012 
gedurende 4 weken van maandag tot en met 
donderdag van 08.30 - 17.00 uur en op vrijdag 
van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling 
Bouw- en Woningtoezicht aan het Raadhuisplein 1. 
Belanghebbenden kunnen hierover tijdens de periode 
van terinzageligging zienswijzen aan de gemeente 
kenbaar maken. 
Voor nadere informatie over het verzoek kunt u zich 
wenden tot M. Jansen van de afdeling Bouw- en 
Woningtoezicht, telefoon (023) 548 57 52. 

Verleende omgevingsvergunningen 
(verzonden 30 november 2012)
Omgevingsvergunning voor kappen
-  Willem Pijperlaan 2 het kappen van een lijsterbes 

2012.313
-  Rhododendronplein 16 het kappen van een berk 

2012.311
-  Alberdingk Thijmlaan 5 het kappen van een conifeer 

en een hulst 2012.300
-  Richard Holplein 3 het kappen van een denneboom 

2012.288

De bovenstaande vergunningen liggen vanaf  
6 december 2012 van maandag tot en met 
donderdag van 08.30 - 17.00 uur en op vrijdag van 
08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouw- en 
Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). Belanghebbenden 
kunnen hiertegen bezwaar maken. Zie: ‘Bezwaar 
maken of uw mening/zienswijze kenbaar maken’.



Geen toegang tot internet? Bel tijdens openingstijden het meldnummer van de gemeente (023) 548 57 62 

MELDpunt                     

Straatverlichting defect?
Meld gevaar, schade op straat of overlast via
www.heemstede.nl/meldpuntoverlast

Overlast

Geen toegang tot internet? Bel tijdens openingstijden het meldnummer van de gemeente (023) 548 57 62 

MELDpunt                     

Harde muziek op ongewone tijden?
Meld gevaar, schade op straat of overlast via
www.heemstede.nl/meldpuntoverlast

Overlast

Geen toegang tot internet? Bel tijdens openingstijden het meldnummer van de gemeente (023) 548 57 62 

MELDpunt                     

Overhangend groen?
Meld gevaar, schade op straat of overlast via
www.heemstede.nl/meldpuntoverlast

Overlast

Geen toegang tot internet? Bel tijdens openingstijden het meldnummer van de gemeente (023) 548 57 62 

MELDpunt                     

Kapot speeltoestel?
Meld gevaar, schade op straat of overlast via
www.heemstede.nl/meldpuntoverlast

Overlast

Geen toegang tot internet? Bel tijdens openingstijden het meldnummer van de gemeente (023) 548 57 62 

MELDpunt                     

Vuil op straat?
Meld gevaar, schade op straat of overlast via
www.heemstede.nl/meldpuntoverlast

Overlast

Geen toegang tot internet? Bel tijdens openingstijden het meldnummer van de gemeente (023) 548 57 62 

MELDpunt                     

Losliggende stoeptegels?
Meld gevaar, schade op straat of overlast via
www.heemstede.nl/meldpuntoverlast

Overlast

Nieuwe verordening 
Langdurigheidstoeslag Wwb en Toeslagenverordening Wwb

Bij besluit van 29 november 2012 heeft de raad de 
‘Gewijzigde verordening langdurigheidstoeslag 
Heemstede 2012’ en de ‘Gewijzigde 
toeslagenverordening Wwb Heemstede 2012’ 
vastgesteld. 

De verordeningen treden met terugwerkende kracht 
met ingang van 1 januari 2012 in werking. Tegelijkertijd 
zijn de Toeslagenverordening Wwb Heemstede 2012 
en de Verordening Langdurigheidstoeslag Heemstede 
2012 ingetrokken. Beide verordeningen bevatten een 

overgangsbepaling. De verordeningen liggen  
tot en met 27 februari 2012 ter inzage op het raadhuis. 
De verordeningen zijn na de inwerkingtreding ook 
digitaal te raadplegen op www.overheid.nl onder 
‘Lokale regelingen’.

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 ondertekend en 
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 14 023 of e-mail: gemeente@heemstede.nl.

Beroep
U kunt, als u belanghebbende bent, op grond van 
de Algemene wet bestuursrecht beroep aantekenen 
bij de rechtbank Haarlem wanneer u in een voorfase 

zienswijzen heeft ingediend of wanneer u niet verweten 
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 
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.

Bezwaar maken of uw mening/zienswijze kenbaar maken

Drank- en horecavergunning
Op 28 november 2012 heeft het college van 
burgemeester en wethouders besloten een drank- 
en horecavergunning voor het uitoefenen van het 

horecabedrijf te verlenen aan Stichting  
De Hartekamp Groep, Herenweg 5 (ten behoeve  
van het hoofdgebouw).  

Neem voor meer informatie contact op met de 
afdeling Algemene en Juridische Zaken,  
telefoon (023) 548 56 07. 

Inschrijven voor Nieuwjaarsduik
Regio - op 1 januari 2013 
vindt in de Molenplas de 
eerste Haarlemse Nieuwjaar-
duik plaats.

Sponsoren die het evenement 
mogelijk maken zijn Gemeen-
te Haarlem en de woningcor-
poraties Pré Wonen, Ymere en 
Elan Wonen.

Vanaf vandaag kan ieder-
een zich via de website www.
schalkwijkaanzee.nl inschrij-
ven voor de duik bij “strand-
paviljoen” De Molenplas in 
Schalkwijk.  

Man wil brand stichten
Heemstede - Een agent is dinsdag in alle vroegte gewond geraakt 
bij de aanhouding van een verwarde, agressieve man. De agenten 
kregen rond half vijf de melding dat de 34-jarige Heemstedenaar 
brand wilde stichten aan de Zandvoortselaan in Heemstede.
De politie en brandweer kwamen daarop ter plaatse om onder-
zoek te doen. De Heemstedenaar is hierop aangehouden voor 
poging van brandstichting waarbij een agent gewond is geraakt. 
De agent moest zich 
in het ziekenhuis aan 
zijn verwondingen la-
ten behandelen.

De brandweer heeft 
metingen gedaan in 
een woning aan de 
Zandvoortselaan op de 
aanwezigheid van gas, 
de woning kon vrij snel 
worden vrijgegeven. Fo
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