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www.brantjeswijn.nl

Chinees Restaurant

Dinsdag gesloten
Geopend 16-22 u

Raadhuisstraat 2-4
(023) 528 42 69

AFHAAL
SAM-SING

MENU
€19,50

Keuze uit 22 gerechten.
U kunt daarvan zelf

3 gerechten samenstellen.
(incl. 2x witte rijst)

www.mandarin-heemstede.nl

OP ZOEK NAAR LEUKE 
BIJVERDIENSTE?

Verspreidnet is met 
spoed op zoek naar
BEZORGERS!

WIE HELPT? Goede verdienste!
Bel Martin van Ooyen: 0251-674433

of mail: info@verspreidnet.nl

STOMERIJ EN WASSERIJ
depot

SIGAREN
SPECIAALZAAK

PAUL MANS
Zandvoortselaan 157

Heemstede
Tel. 023-5242809

KAARTEN VOOR HET 

Kerstcircus 
Herman Renz!

WWW.DEOOSTEINDE.NL

ZONDAG 8 DEC

OPEN 
VAN 10.00 - 17.00 UUR

GEZELLIGE
KERSTMARKT

0132890
70x41

Weekaanbie-
ding VP

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

 

v.d. Geest keurslager
Raadhuisstraat 94
tel. 528 64 17
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GRATIS
150 gram saus

Gourmet-
schotel

bij 2 personen

Pinksterkerk blijkt ideale concertzaal
Russische trots uitgevoerd door 
Heemsteeds Philharmonisch Orkest

De Pinksterkerk aan de Cam-
plaan, die recentelijk akoesti-
sche aanpassingen onderging, 
blijkt de ideale concertzaal voor 
dit soort uitvoeringen. Het HP-
hO heeft met twee andere or-
kesten hier ook mede in geïn-
vesteerd en is ook blij dat het 
de Pinksterkerk als oefenruimte 
mag gebruiken.  Voorzitter Elles 
de Koning: “Door deze verbeter-
de akoestiek, merken wij dat we 
beter op elkaar zijn ingespeeld 
op elkaars instrumenten en zijn 
de nuances van een stuk beter 
te horen.” Dat was dus duide-
lijk hoorbaar afgelopen zondag 
waar het orkest een waar huza-
renstukje ten beste gaf.  Jan Van 
Thiel praatte de stukken aan el-
kaar door het publiek mee te ne-
men in het leven van de compo-
nisten: “Componist Moessarg-

ski was een man die er behoor-
lijk op los leefde en veel dronk. 
Hierdoor is hij voortijdig overle-
den en was niet staat zijn ope-
ra ‘Kovantschina’ af te maken en 
kwam hij niet verder dan de Pre-
lude”. Een gewaagd en niet een-
voudig stuk waar het HPhO mee 
begon.  Deze Prelude werd toch 
even overtuigend en met gevoel 
neergezet. En daarna Tsjaikovs-
ky in al zijn grootsheid.  De Fan-
tasieouverture Romeo en Julia. 
Misschien de onmogelijke lief-
de, waarvan Tsjaikovsky als hei-
melijke homoseksueel stiekem 
droomde? Alle  frustratie en 
hartstocht waaraan Tsjaikovsky 
was overgeleverd komen in de-
ze ouverture naar voren. Het HP-
hO speelde dit stuk niet, het uit-
te de diepe emoties van Tsjai-
kovsky tot een climax, alsof hij 

er zelf stond. Prachtig, ontroe-
rend. Dit werd nog even onder-
streept met de Symfonie nr. 4 
op. 36 in F mineur. Imponerende 
vervoering: de Pinksterkerk trilde 
op haar grondvesten zonder te 
overdrijven. Inclusief het magni-
fieke tokkelgedeelte van de strij-
kers zonder strijkstok. Het HphO 
raakt het stuk op de juiste ma-
nier: raakt het publiek. Ten slotte 
een overweldigend verdiend ap-
plaus. Operatie concertzaal en 
Russische romantiek geslaagd.
Het HPhO geeft nog meer optre-
dens, ook buiten de Pinksterkerk 
de komende tijd. Onder meer 
op 11 januari om 10.30 uur het 
Nieuwjaarsconcert Kennemer-
duin en op 19 januari 2014 om 
15.00 uur het Nieuwjaarsconcert 
St. Classic Concerts met saxofo-
nist Johan van der Linden in de 
Protestantse kerk op het Kerk-
plein van Zandvoort. Meer infor-
matie of vriend worden op www.
hpho.nl. Of ‘like’ de Facebookpa-
gina van het HPhO.
Bart Jonker

Heemstede – In een afgeladen Pinksterkerk, wist het 50-kop-
pige Heemsteeds Philharmonisch Orkest (HPhO) afgelo-
pen zondag adembenemende uitvoeringen neer te zetten van 
twee Russische componisten uit de romantiek: Moessorgski 
en Tsjaikovski. Dit onder leiding van dirigent Dick Verhoef.

Heemstede - Vrijdagmiddag 29 november was 
er een sponsorloop op de Prinses Beatrixschool. 
De  kinderen van de groepen 5 t/m 8 probeerden 
zoveel mogelijk rondjes te lopen en daardoor zo-
veel mogelijk geld op te halen voor giro 555. 

Om 14.15 uur werd door meester Laurens het 
startschot gegeven en gingen de kinderen van 

start. En hoe?! Er werden ontzettend veel rondjes 
gelopen. Onder aanmoediging van ouders, opa’s 
oma’s broertjes en zusjes werd er om 14.30 uur 
het laatste rondje gelopen. 

Hoeveel er in totaal is opgehaald is nog niet be-
kend. Maar om 16.00 uur stond de teller al op 
ruim 1050 euro!

                Teller vrijdagmiddag al op 1050 euro!
Sponsorloop Prinses Beatrixschool voor de Filipijnen

Kerstadvertentie
plaatsen?

Informeer:
verkoop@heemsteder.nl
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Viering
Trefpunt

Bennebroek
Regio – Trefpunt aan het 
Akonietenplein 1 organi-
seert zondag 8 december een 
dienst van Schrift en Tafel 
met voorganger ds. D. Kisjes-
de Vries. Het is een Advents-
dienst, met medewerking van 
de cantorij. Er is tevens Kin-
dercafé. Aanvang van de 
dienst is 10.00 uur.

Kerkdiensten

Onbekend Heemstede
Bedreigde monumenten (2)

In Heemstede en Bennebroek 
zijn een groot aantal monumen-
ten of bijzondere gebouwen, die 
goed onderhouden worden. De 
Historische Vereniging Heemste-
de-Bennebroek maakt zich ech-
ter zorgen over een aantal ‘be-
dreigde monumenten’. Deze ver-
keren in een slechte staat, wat er 
op den duur toe kan leiden dat 

de restauratiekosten zo hoog 
worden dat sloop onvermijde-
lijk is.

Herfstlaan,
Algemene Begraafplaats
Op de Algemene Begraafplaats 
aan de Herfstlaan zijn een aantal 
verwaarloosde oude grafmonu-
menten die nodig hersteld moe-

ten worden. Enkele voorbeelden 
hiervan zijn:
Het graf van de familie Van Ver-
schuer-Brants, bewoners van 
buitenplaats De Hartekamp, uit 
1901. Op de grafsteen staat een 
marmeren sarcofaag, die in 1847 
gemaakt is na het overlijden van 
hun zoontje op zevenjarige leef-
tijd. Het marmer van deze sarco-
faag is ernstig aangetast en moet 
gerestaureerd worden. Echter, 
door het ontbreken van nabe-
staanden laat niemand dit doen.
De grafkapel van de familie Van 
Vollenhoven uit 1874. Boven de 
ingang is een zandstenen plaat 
met de inscriptie: ‘Ik ben de op-
standing en het leven. Joh. XI. 
25’. Het is een provinciaal mo-
nument. Op de begane grond is 

een kapel en in de daaronder 
gelegen kelder staan drie graf-
kisten met overledenen, waar-
van de laatste in 1928 is bijge-
zet. Het gebouwtje is inmiddels 
in ernstige staat van verval. Maar 
ook hier zijn er geen nabestaan-
den meer in de rechte lijn en is 
er dus niemand die de restaura-
tie voor zijn rekening wil nemen.  

Op het oudste deel van de be-
graafplaats zijn nog meer veel 
grafmonumenten in een ver-
waarloosde staat. In het verle-
den zijn deze graven gekocht, nu 
worden ze niet meer onderhou-
den. De HVHB overlegt met de 
gemeente om een visie te ont-
wikkelen hoe we omgaan met 
funerair erfgoed en behoud van 
graven op de oudste delen van 
de begraafplaats. Daarbij scha-
kelt de HVHB ook expertise van 
buiten in. Meer informatie over 
wat de HVHB doet vindt u in ons 
tijdschrift HeerlijkHeden en op 
onze website www.hv-hb.nl.

Lekker happen 
met elkaar

Heemstede - Elke vrijdagavond 
organiseert Plexat, dé plek voor 
jongeren bij Casca, een eethuis 
voor jongeren. Aanvang: 17.30 
uur tot ca 19.00 uur. Daarna na-
borrelen in Plexat, dat geopend 
is tot 22 uur. Kosten: 4,- voor de 
maaltijd incl. drankje. Adres: He-
renweg 96, Heemstede.
Vrijdag 13 december staat zelf-
gemaakte patatten met lekke-
re snacks op het menu. Mee-
eten? Laat het weten vrijdag 
13 december vóór 12.00 uur via 
plexat@casca.nl of 023-548 38 
47.

Kon. HFC lijdt opnieuw 
een onnodige nederlaag
Regio- Als HFC na een minuut 
of 20 zondag met drie of vier nul 
had voorgestaan, mocht RKAVV 
niet eens klagen. Ruim voldoen-
de kansen maar als het dan niet 
lukt, gaat er iets mis. De al we-
ken goed in vorm zijnde Wou-
ter Haarmans kwam zijn oppo-
nent zelden voorbij. Goaltjesdief 
Tjon-A-Njoek werkte hard maar 
zonder rendement. Alleen Don-
ny Verdam haalde een redelijk 
niveau, de rest verzaakte. Twee 
prima mogelijkheden voor Bart 
Nelis kregen geen gevolg, om-
dat zijn linkerbeen slechts is om 
op te staan en niet om mee te 
schieten. RKAVV bleek een zeer 
middelmatige ploeg waarin al-
leen doelman Jeroen Peschier 
uitblonk. Dat RKAVV toch aan 
het langste eind trok had HFC 
helemaal aan zichzelf te wijten.
Was het met de rust nog 0-0

vrijwel direct na de aftrap kreeg 
HFC een penalty die door Opo-
ku werd benut 0-1. Juist in een 
dergelijke fase van de wedstrijd 
wordt controle en balbezit ge-
vraagd. Door ongeconcentreerd 
verdedigen kreeg Sjors Verha-
gen een schietkans. Via een 
HFC-been liet hij doelman Van 
der Werff kansloos 1-1.

De doelman van HFC haalde de 
nodige rare fratsen uit en nie-
mand bleek in staat hem tot de 
orde te roepen. Door steeds ver 
uit zijn doel te komen vroeg hij 
om problemen. Eerst schoot hij 
een bal expres op het dak van 
het clubhuis en ontving daar-
voor terecht geel. Daarna stond 
hij vrijwel op de middenlijn zodat 
RKAVV, eenmaal in balbezit, een 
opendoel trof. Alle ruimte voor 
Jop Verhagen die de bal van 40 

meter met een boog in het doel 
lepelde: 3-1.
Door slap verdedigen en een 
achterhoede die niet goed stond, 
was eerder al het tweede doel-
punt voor RKAVV gevallen. Ja-
ri de Jong kon ongehinderd uit-
halen vanaf de rand van de 16 
meter en trof met precisie doel. 
HFC kwam zo nu en dan weer 
in het stuk voor maar geluk is 
ook een factor die telt. Het zit de 
Haarlemmers in dat opzicht niet 
mee. In de eerste weken van de 
competitie kon HFC hoog tem-
po spelen en met weinig balcon-
tacten de weg naar het doel vin-
den. Het hoge tempo en snel-
heid van handelen is nu te vaak 
weg. Met een gemiddelde van 
2,1 doelpunt tegen per wedstrijd 
is het verhaal snel verteld. Door 
het verlies van de koplopers 
zakt HFC slechts één plaatsje 
op de ranglijst en moet stadge-
noot EDO zelfs boven zich dul-
den. Volgende week speelt HFC 
om 14.00 uur thuis tegen Nieu-
wenhoorn.
Eric van Westerloo
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Windklok geeft
kleine vogels kans

In de tuin hadden we een kersenboom met overheerlijke kersen. 
Althans in de eerste jaren. Na van alles te hebben geprobeerd 
om de vraatzuchtige lawaaiige kouwen te verjagen uiteindelijk de 
boom omgezaagd vanwege de overlast. De pruimenboom, een 
kleintje die we klein houden, kan worden afgedekt als ze vrucht 
draagt met netten. Afgelopen zomer hadden we geen lust om het 
af te dekken. Laat de natuur dan zijn gang maar gaan. We hingen 
bij toeval wel een windklok in de boom. Die rammelde en tingelde 
dat het een lust was. Geen kouw meer in de boom. Dat najaar hin-
gen we de windklok ergens anders in de tuin en ja hoor de zwarte 
brutale vogels deden er alles aan om het voedsel voor de mezen 
en roodborstjes te veroveren. Ze zijn heel slim, die kouwtjes. Toen 
de windklok teruggehangen in de pruimenboom in de nabijheid 
van het voedsel voor de kleintjes. Geen kouw meer te bekennen 
en de kleine vogeltjes hangen weer lustig aan de bollen, pindaas 
en ook onder de boom fourageren ze zonder hinder van de bru-
tale grote zwarten. Hebben we het ei van Columbus uitgevonden?
Fred Belt, Heemstede.

INGEZONDEN

Computerproblemen:
vraag advies of neem les!
Heemstede - Heemsteeds on-
dernemer Arjan Heusdens zag 
vorig jaar dat zijn ouders en veel 
van hun vrienden behoefte had-
den aan hulp met hun pc en 
iPad. Hij gaf ze advies, kreeg de 
smaak te pakken en ontwikkelde 
het idee om een onderneming te 
starten die hulp en advies geeft 
bij het installeren van computers, 
tablets en iPads, het gebruik van 
programma´s en apps, het ver-
sturen en bewaren van docu-
menten. Zijn bedrijf heet Zola.nu 
en bestaat nu net een jaar.
Hij ontdekte dat zijn kracht be-
halve in zijn deskundigheid ook 
in zijn rustige uitleg schuilt. Hij 
kan er enorm van genieten als 
hij bij vertrek bij een klant niet 
alleen diens problemen heeft 
opgelost, maar ook vaardig-
heid en kennis aan hem of haar 
heeft overgedragen. Dat plezier 
in het geven van uitleg verklaart 
ook dat hij onlangs is begonnen 
met het geven van computer- en 
iPad-lessen voor alle leeftijden, 
op een locatie aan de Leidse-
vaart in Haarlem.
Zola is ook gespecialiseerd in 
huisautomatisering. Met Domo-
tica kun je je apparatuur in en 
om het huis op afstand bedienen 
met een laptop, tablet en smart-
phone. Ook is het mogelijk om 
de verwarming te bedienen, de 
verlichting aan of uit te doen, te 
kijken wie er voor de deur staat 
en de rolgordijnen open of dicht 
te doen.

De klantenkring van Zola be-
staat hoofdzakelijk uit 50+-ers 
maar ook 30-ers en 40-ers vin-
den steeds vaker de weg naar 
zijn bedrijf. De ontwikkelingen 
volgen elkaar in zo’n razend 
tempo op, dat ook zij soms de 
bomen door het digitale bos niet 
meer zien.
Gevraagd naar zijn onderne-
mingsmissie stelt Heusdens: ‘De 
digitale revolutie biedt een we-
reld aan nieuwe mogelijkheden, 
ook en soms zelfs vooral voor 
ouderen. Het is zonde als zij niet 
of minder profiteren van die mo-
gelijkheden, alleen maar door 
een kleine kennisachterstand.’
Wilt u meer informatie over 
Heusdens’ bedrijf, kijk dan op 
www.zola.nu of bel 023 7430475.

Arjan Heusdens.

Rots in de branding Wim Schrama 
winnaar van de Vrijwilligersprijs
Heemstede – 13 genomineer-
den voor de vrijwilligersprijs 
2013 mocht José van Duin, co-
ordinator van Steunpunt Vrijwil-
ligerswerk Heemstede, met wet-
houder Jur Botter woensdag-
middag verwelkomen in de Bur-
gerzaal van het Raadhuis. “Ei-
genlijk zijn de genomineerden 
allemaal winnaars”, aldus Botter 
die trots was op de vele vrijwil-
ligers die de Burgerzaal vulden. 
Juryvoorzitter Jeanine van Ooij-
en met haar juryleden,  Marja 
Tol van Casca winnaar 2012,  Els 
van de Weijer, gemeenteraadslid 
CDA, haalde de genomineerden 
naar voren. De jury had twaalf 
nominaties met een grote di-
versiteit, sport, sociaal-cultureel, 
zorg, natuur, informatie/ advies 
en hulpverlening beoordeeld.

De genomineerden waren Ine-
ke van der Helm, doet de leden-
administratie van GSV Heemste-
de, maar in de praktijk veel meer. 
Annet de Vries heeft de financi-
ele situatie van Scouting Graaf 
Bernadotte op orde gebracht en 
inzichtelijk gemaakt en een ste-

vige basis gelegd voor de toe-
komst. Sander Kuijt, bestuurs-
lid HBC Tafeltennis, begeleidt 
de jeugdleden bij toernooien, de 
training op het jaarlijkse jeugd-
kamp, maar doet daarnaast ook 
even het onderhoud van de ac-
commodatie en de coördina-
tie van de bardiensten. Jan Hof 
weet met zijn collega`s vertrou-
wen en een goede sfeer te cre-
eren bij de Financieel Admini-
stratieve Ondersteuningsgroep 
van Welzijn Ouderen Heemste-
de, waarmee ze veel spanning en 
ongerustheid wegnemen door 
even te kijken en een helpen-
de hand te bieden. Brenda Bel-
mer is de onmisbare vrijwilliger 
van de kookclub de Baan, die 
de mensen met een verstande-
lijke beperking persoonlijk aan-
dacht geeft bij de kooklessen. 
Karel Zwetsloot is de veelzijdige 
vrijwilliger van Bosbeek, zowel 
organiserend als uitvoerend  bij 
de wandeltochten en fancy fair. 
Mik van der Bor heeft een groen 
hart en groene vingers, waar-
mee ze tegenover Huis te Man-
pad in Groenendaal een weelde-

rige tuin heeft ingericht, samen 
met bestuur en vrijwilligers, waar 
kinderen met ouderen samen-
werken en genieten. Yolanda van 
der Brink  zorgt voor de vacatu-
res van vrijwilligers bij Steun-
punt Vrijwilligers actueel zijn. 
Karin Seuntjes brengt samen 
met collega`s van Boek aan Huis 
van het UVV boeken bij men-
sen vanuit de bibliotheek. Zus-
ter Geralda Vijverberg is veel in 
weer en wind onderweg voor de 
Zonnebloemafdeling Valkenburg 
waar ze met een tomeloze ener-
gie mantelzorgers een hart on-
der de riem steekt. Miep Meijer 
en Nel Prins, de Zonnebloempjes 
van afdeling Berkenrode, bezoe-
ken al 18 jaar gasten thuis en re-
gelen vele uitstapjes.

Winnaar
Uit handen van wethouder Jur 
Botter ontving Wim Schrama een 
aandenken en een bedrag van 
250 euro voor zijn vereniging, De 
Heemsteedse Reddingsbrigade. 
Hij zet zich meer dan 35 jaar in 
met zijn aanstekelijke enthou-
siasme en positivisme en  was 
de `reddende engel` en `rots in 
de branding` door de penning-
meester te vervangen. Onmis-
baar voor de reddingsbrigade. 
Botter vraagt zich af:  ‘Die vrijwil-
ligers doen al zoveel, hoe moet 
dat als de mantelzorgtaken ook 
nog eens bij deze groep terecht-
komen?”
Heemstede heeft een groot aan-
tal vrijwilligers. Door overheids-
maatregelen zal een deel van de 
zorg straks bij mensen terecht 
komen die al vrijwilligerswerk 
doen. “Vandaar dat we alle vrij-
willigers, die onmisbare mensen, 
nu hebben uitgenodigd voor een 
feest en de genomineerden op 
het podium vragen.” 
Ton van den Brink
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Heemstede - Afgelopen vrij-
dag hield GSV Heemste-
de haar halfjaarlijkse alge-
mene ledenvergadering. Er 
kan worden teruggekeken op 
een mooi jaar, de vereniging 
is nog altijd bloeiend. Tijdens 
deze avond werd Ineke van 
der Helm in het zonnetje ge-
zet. Zij stopt met haar functie 
in het bestuur. Gedurende 18 
jaar vervulde zij de functies le-
denadministratie en financiële 
boekhouding. Een tijdrovende 
en ook zeer belangrijke functie 
die zij met verve en zeer accu-
raat heeft vervuld. Zij was de 
spin in het verenigingsweb en 
had vele contacten binnen de 
vereniging met de sectiebe-
sturen en de leiding. Haar in-
zet en betrokkenheid binnen 
en buiten de vereniging zijn 
van onschatbare waarde ge-
weest. Het opzetten van de di-
gitale ledenadministratie is de 
afgelopen jaren door Ineke in 
werking gezet en ook voltooid. 
Daarnaast was ze ook vice-

voorzitter en als zodanig zeer 
nauw betrokken bij contacten 
naar bijvoorbeeld de gemeen-
te. GSV-voorzitter Henk Ruig-
rok vond het een hele eer dat 
de ledenvergadering de voor-
dracht van het bestuur, om In-
eke erelid te maken met al-
gemene stemmen had aan-
genomen. Begeleid door ap-
plaus van de vergadering de-
coreerde secretaris Leny Beli-
en haar met de gouden speld, 
behorend bij dit lidmaatschap 
en feliciteerde haar namens 
de gehele vereniging met haar 
verkiezing en bracht samen 
met alle aanwezigen een toost 
op haar uit.

Ineke dankte daarna het be-
stuur en de vergadering voor 
de mooie jaren die zij mocht 
beleven. Ze gaf aan dat zij de 
komende tijd de nieuwe be-
stuursleden met raad en daad 
te zullen ondersteunen om hen 
goed in te werken om hun ta-
ken goed te kunnen vervullen.

Ineke van der Helm 
erelid GSV

Ook hulp voor buurt en passanten 
Veilig sporten bij Cardio-Fitness 
Heemstede met een AED van CardiaRent
Heemstede - Acute hartstil-
stand vindt in 70% van alle ge-
vallen plaats in de huiselijke om-
geving. Wordt er binnen 6 mi-
nuten ingegrepen, dan stijgt de 
overlevingskans aanzienlijk. Een 
AED in de directe omgeving is 
dus van levensbelang. Onder-
nemer Frank Dreijer van Cardio-
Fitness in Heemstede begrijpt dit 
als geen ander. Daarom stelt hij 
de AED die hij sinds kort in zijn 
sportschool heeft hangen, ook 
beschikbaar aan buurtbewoners 
en passanten.
Frank Dreijer startte recent de 
sportschool Cardio-Fitness. Een 
plek waar veel wordt gesport is 
vanzelfsprekend de hartveilig-
heid erg belangrijk. CardiaRent 
bood Frank de mogelijkheid om 
een AED tegen een vast laag 
maandelijks tarief te huren, zon-
der bijkomende kosten. 
CardiaRent verhuurt de Cardi-
Aid, een AED die snel en een-
voudig een levensreddende 
schok kan toedienen aan iemand 
met een hartstilstand. Deze AED 

is zelfstandig te gebruiken door 
iedereen met een EHBO-diplo-
ma en adviseert de hulpverle-
ner verbaal tijdens de handelin-
gen. Juist daarom is de Cardi-
Aid geschikt voor kantoren, ap-
partementencomplexen, winkels 
en natuurlijk ook sportscholen. 
Via CardiaRent huurt u al vanaf 
41,00 euro per maand een AED. 
Dat is inclusief uitleg over het 

apparaat, periodiek onderhoud, 
batterijvervanging en verzeke-
ring. Daarnaast biedt CardiaRent 
ook aanvullend AED-trainingen 
en Basic Life Support aan.

Meer weten over de verhuur 
van AED’s en de ondersteuning 
daarbij door CardiaRent? Bel 
Thomas Balm uit Heemstede: 06 
– 27 61 71 42.

GSV turnen
Een mooie handstand platval en 
een salto vanaf de plankoline
Heemstede - Op zaterdag 23 
november vond de eerste turn-
wedstrijd van de hoogste groe-
pen van GSV Heemstede in Be-
verwijk plaats. Hier streden de 
D1 en 4de divisie meisjes tegen 
de meisjes van andere vereni-
gingen in Noord-Holland.
In de eerste ronde stond Irene de 
Vries bij de instappers. Ze begon 
met een mooie handstand plat-
val en een salto vanaf de planko-
line. Hierna turnde ze een goe-
de brugoefening, met een 14.30 
de hoogste van de 36 deelneem-
sters.  Helaas viel ze bij de balk 
na de koprol eraf, en bij de vloer 
was ze de weg even kwijt. Maar 
met een 4 de plaats, mocht ze 
wel een medaille in ontvangst 
nemen.
Cindy Lammerse turnde ook 
in de eerste wedstrijd. De sal-
to vanaf de plankoline ging niet 
zoals hij moest. Bij de brug wel 
een mooie oefening. Bij de balk 
viel ze na de radslag van de balk 
af. Voor de afsprong turnde ze 
weer een radslag op de balk en 
die bleef wel staan. Bij de vloer 
turnde ze een leuke oefening op 
muziek. Ze eindigde op de 8ste 
plaats.
In de tweede wedstrijd kwam 
Hanna Welling aan bod.Op de 
balk en de vloer kan het allemaal 
iets strakker. Maar op de sprong 
liet ze een mooie overslag zien 
en op de brug haalde ze een he-
le hoge score van 13.40 punten. 
Mikki Hoofd begon bij de spron-
gen en haalde de hoogste score 
van allemaal en ook haar brug-

oefening ging goed. Maar bij de 
balk kwam haar hoofdpijn terug 
en was ze de hele oefening kwijt. 
Met pijn en moeite heeft ze een 
oefening gedraaid, maar daarna 
was het over en is ze vervroegd 
naar huis gegaan.
Bij de junioren waren Domi-
nique Dolan en Myrthe Joos-
ten. Dominique haalde de hoog-
ste score van de junioren bij de 
sprong met een 11.30. Maar bij 
de brug ging het mis met de 
meiden. Door kleine fouten die 
zwaar bestraft werden, verlo-
ren ze punten. Myrthe kreeg de 
hoogste score bij de balk van 
10.15. Dominique hervatte wel 
haar wedstrijd weer goed op de 
vloer. Myrthe eindigde op de 6de 
plaats en Dominique op de 8ste 
plaats.

Lionsclub 
zoekt leden

Regio – Lionsclub Haarlem-
Spaarne, is op 19 januari 1993 
opgericht met een voorliefde 
voor kunst en cultuur. Tweemaal 
per maand komen de leden, in-
middels vrienden, bij elkaar. Zo-
als u misschien weet is het stre-
ven van de internationale Lions 
Organisatie een positieve bijdra-
ge te leveren aan de samenle-
ving. Meer weten, lid worden? 
Bezoek de website https://www.
lions.nl/?club=haarlem.spaarne 
of mail naar haarlemspaarne@li-
ons.nl onder vermelding van uw 
naam, adres en telefoonnummer.

HBC/Overbos G1 –  Only Friends G2  6 – 0
Een echte zwarte piet

Heemstede - Het is niet bij iedereen bekend 
maar bij HBC/Overbos speelt sinds dit seizoen 
een echte Zwarte Piet mee. Dat dat niet ruim be-
kend is kan je niemand kwalijk nemen. Hij komt 
namelijk elke week compleet geschminkt het veld 
op. Helemaal wit! Van zijn grote teen tot aan zijn 
kruin. En dat doet hij zo goed dat het echt niet 
te zien is. Alleen aan zijn grote zwarte bril zou je 
iets kunnen afleiden. HBC heeft hem de afgelo-
pen weken moeten missen. Hij kon echt niet. Ik 
kan geen vrij krijgen van mijn baas. Klaas, want zo 
heet die, was niet te vermurwen. “HBC heeft mij 
nodig”. “Ja”, zei Klaas, “ik ook”.
“Je bent zo goed als je bank” is een bekend ge-
zegde binnen het voetbal. Ook bij HBC-G gaat dat 
op. Is de laatste man niet beschikbaar, dan wordt 
dat moeiteloos door een ander overgenomen. Met 
als resultaat dat de 0 gehouden wordt. Thomas 
had dat afgelopen week ook weer voor elkaar. Is 
de vaste spits er niet dan kan je dat niet aan de uit-

slag zien. De wedstrijden blijven net zo doelpunt-
rijk. Davy heeft echter weer ondubbelzinnig duide-
lijk gemaakt dat hij er niet voor niets staat. 3 doel-
punten, van de 6, kwamen van zijn schoen. Coach 
Jan heeft het wat dat aangaat makkelijk. Onge-
acht wie er gewisseld wordt, in het veld merk je 
nauwelijks kwaliteitsverschil. Allemaal gedreven 
voetballers.
De jongens van Only Friends irriteerden zich er 
(teveel) aan. Daardoor vergaten ze te voetballen. 
HBC deed dat wel. Van het zo langzamerhand be-
kende spel was weer volop te genieten. Rustig de 
bal naar elkaar spelen en op een gegeven moment 
keihard toeslaan. 1-0 met de rust en 6-0 aan het 
eind. Bauke, Gert-Jan en Davy zorgden voor de 
productie. Klasse!
Oh ja; Ashwin meldde nog dat Klaas had gezegd: 
Vanaf volgende week kan ik je wel weer even mis-
sen Piet...
Leo Holdorp

INGEZONDEN
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“Waar heb dat nou voor nodig?”
Het echtpaar Oosterkroon vertoefde voor een heerlijke vakantie drie weken op Curaçao. Daar geen ge-
doe om zwarte pietjes. Wij voelden ons er prima thuis, de mensen zijn vriendelijk en voelen zich hele-
maal niet de mindere of in een hoek gezet. Ze zijn juist trots op hun rijke verleden en zo hoort het ook. 
Terug in Nederland heeft de buurvrouw voor ons de post keurig op stapeltjes op tafel gelegd. Er viel 
nogal wat leeswerk in te halen. Lees ik stukken over het al dan niet bebouwen van het Mandpad en om-
geving. Niet het mooiste stukje van Heemstede, maar om daar nu grote stukken grond te bebouwen. 
Mijn oma zou zeggen “Waar heb dat nou voor nodig?”. Ikzelf weet het ook niet. Wie zit er nu te wach-
ten op een natuurterrein dat gecultiveerd moet worden. We hebben al een prachtig voorbeeld. Groe-
nendaal dat in de jaren negentig zo nodig ecologisch beheerd moest worden tot Hooglanders aan toe. 
Nu twintig jaar later komt men toch tot de conclusie dat het een verloederde en troosteloos bos is ge-
worden. Het achterstallig onderhoud gaat weer het nodige kosten. Gaat het met het gebied rond het 
Manpad dezelfde kant op? Het lijkt erop dat onze bestuurders het op een akkoordje gooien met pro-
jectontwikkelaars. Deze mensen mogen natuurlijk geen verlies lijden op hun grondaankopen. De poli-
tiek honoreert dat, onder het mom van “we gaan van de rest een mooi natuurgebied maken”. Wat is er 
tegen de boel gewoon open te stellen en hier en daar een pad aan te leggen? Voor wandelaars en fi et-
sers toch geen probleem als het een soort wildernis blijft. Laat de natuur eens gewoon haar gang gaan 
en kijk wat er van komt. Het ontsluiten van het gebied gaat miljoenen kosten. Dat geld is er niet dus 
moet het komen uit de opbrengst van de bouwkavels en de bouwleges. Als ik het goed begrepen heb, 
zou het gaan om acht villa’s maar intussen zijn het er al 13 geworden en als de ontwikkelaars het han-
dig spelen worden het er zomaar 20 of meer. Zou het een aardig idee zijn bij de komende verkiezingen 
de inwoners eens te vragen wat zij nu willen? Het zou ook mooi zijn als politieke partijen zich uitspre-
ken voor of tegen bebouwing. Dan kunnen de inwoners dat meenemen in het stemhokje. Waar maak 
ik mij eigenlijk druk over. Als de Haagse kabinetten doorgaan met het samenvoegen van gemeentes en 
Heemstede zomaar bij Haarlem komt dan wordt het Manpad gewoon een nieuwe woonwijk van Heem-
stede. Tegen die tijd zit ik permanent op Curaçao. 
O. Oosterkroon

“Waar heb dat nou voor nodig?”

Column

Herinneringen aan Johan Brouwer: 
grootse poëzie in miniatuurvorm

Stilte in de poëzie 
Geruis
van kruinen
in de stilte
van de nacht:
Adem van vrede

Na het bezoek
Dagen heeft
het huis
gegonsd
van de visite.
Vanmiddag
zijn ze
weggegaan
en loop ik 
nog eens
alleen
door de 
verlaten
kamers 
heen.
’t Is of
de stilte
me verkilt
en
dode dingen
tot me spreken.

Stilte
Nu spreken
muren,
meubels
en 
garnituren
in hun
eigen taal
over lijn
en kleur.

Oud en alleen
De stilte
van de middag
rept zich voort
in klokgetik
en schaduwgetrek.
Te midden
van dit altijd
zich herhalend
beeld staren
oude ogen
voor zich uit
boven
saamgevouwen
handen

Johan G. Brouwer

Kerstdiner WOH
Heemstede - Voor senioren uit 
Heemstede presenteert Wel-
zijn Ouderen Heemstede (WOH) 
een kerstmenu en wel op dins-
dag 17 december. Het diner start 
om 13.00 uur en vindt plaats in 
het centrum van Welzijn Oude-
re Heemstede, lieven de Keylaan 
24. De koks van huize Bosbeek 
bereiden heerlijke gerechten.

Een fi jne zaak, in 100 woorden

Hildering Parfumerie maakt deel uit van het kwalitatief hoog-
staande winkelaanbod in de Jan van Goyenstraat. Wie door de 
winkel loopt, het zeer uitgebreide assortiment ziet en de bij-
zondere geuren ruikt, begrijpt dat Hildering Parfumerie meer is 
dan zo maar een parfumerie
Hildering is onder meer een exclusief verkooppunt voor Car-
ner Barcelona, Rancé, Farmacia en de luxe scheerbenodigdhe-
den van Acca Kappa.

Wie iets exclusiefs wil, vindt het hier, waarbij het vanzelfspre-
kend is dat alle aankopen fraai worden ingepakt. Een andere 
bijzonderheid van Hildering Parfumerie zijn de schoonheids-
salons. Laat u informeren over de kennismakingsbehandeling 
met de schoonheidssalons.
Kijk ook op: www.hilderingparfumerie.nl

De Jan van Goyenstraat is een winkelstraat met fi jne 
zaken, zoals Le Grand Cru. Deze week starten we met 
een nieuwe rubriek ‘Een fi jne zaak, in 100 woorden’. 
Ondernemers in de Jan van Goyenstraat vertellen in 100 
woorden iets over hun winkel. 

Hildering Parfumerie

“In deze diepe stilte waarin elk 
voorwerp om mij heen zijn ei-
gen woordeloze taal spreekt, 
neem ik afscheid.” (Fragment 
uit de oudejaarsbrief 1978 van 
J.G. Brouwer)

Heemstede – Op 10 decem-
ber is het alweer 7 jaar gele-
den dat de bekende Heemsteed-
se dorpsdichter Johan Brouwer 
is heengegaan. Met zijn overlij-
den verloor Heemstede een op-
merkelijke persoonlijkheid die 
op eigen wijze krachtige poë-
zie wist te verwoorden in mini-
atuurvorm. Johan Brouwer was 
een persoonlijkheid: markant 
en zelfbewust, aanwezig binnen 
een schaduw van eenzaamheid. 
Dingen zien, opschrijven en poë-
zie als theater vertolken, bijvoor-
beeld op het podium van ‘Ver-
borgen Dichters in Heemstede’ 
bij de Heemsteedse bibliotheek. 
Een cassetterecorder, een ho-
ge hoed, inventiviteit, eigenzin-
nigheid: niets werd geschuwd. 
Dat was Johan Brouwer, ten 
voeten uit. Een eenling, die vele 
harten in Heemstede veroverde 
met zijn miniaturen in de Heem-
steder:  stuk voor stuk spiegel-
tjes van herkenbaarheid. Naast 
zijn nagelaten erfgoed in poë-
zie heeft de Heemsteedse kun-
stenares An Luthart Johan Brou-
wer vereeuwigd in een prach-
tig schilderij. Dit schilderij hangt 
nog steeds in de Heemsteedse 
Bibliotheek.  An Luthart herin-
nert zich het nog precies als de 

dag van gisteren: “In deze perio-
de wilde ik oudere mensen por-
tretteren en zo kwam ik bij Jo-
han Brouwer uit, die destijds in 
het Overbos woonde. Ik was be-
zig op zijn kamer hem weer te 
geven en ik merkte dat hij een 
beetje indommelde. Ik heb toen 
foto’s gemaakt van onder meer 
zijn handen: deze waren zo mooi, 
zo onmiskenbaar voor zijn leef-
tijd. Ik wilde hem in ieder de-
tail natuurgetrouw treffen zo-
als hij werkelijk was. Dit is ieder 
opzicht gelukt. Hij was zelf ook 
trots op het schilderij. Een dag 
vroeg hij mij of hij de beeltenis 
van het schilderij op een van zijn 
boekjes mocht gebruiken. Voor 
de grap riep ik: “Er zitten wel au-
teursrechten op hoor!” Niet we-
tende dat hij mijn opmerking se-
rieus zou nemen, kwam hij me 
op een dag plotseling na de ver-
koop van enkele bundeltjes 25 
gulden brengen. Ik wilde dit niet 
aannemen, maar hij stond erop 
dat ik die 25 gulden voor de au-
teursrechten aanpakte. Dat was 
nou typisch Johan Brouwer”, 
lacht An.
In ieder geval is het stil gewor-
den in de poëzie zonder Johan 
Brouwer.  De voor hem zo her-
kenbare stilte waarmee hij zich 
ook omringde. Stilte die hij in 
stilte verwoordde. Zijn stilte in 
de poëzie willen we u niet ont-
houden. Onsterfelijkheid bestaat 
wel degelijk: Johan Brouwer is 
nog steeds aanwezig en blijft in 
en van Heemstede. Al is het nu 
zonder hoge hoed of cassettere-
corder.
Bart Jonker

Het menu bestaat uit: viscock-
tail, lichtgebonden paddenstoe-
lensoep, gevuld kalkoendijtje 
met cranberrysaus, witlofgratin/
romanesco met pijnboompitjes, 
Duchesse aardappel uit de oven/
gefrituurde denappel, stoofpeer-
tjes/gemengde salade en grand 
dessert. De kosten zijn 24,00. 
Vanaf 12.45 uur bent u welkom.  
Tot één week van te voren kunt 
u reserveren via 023-528 85 10.

Knutselclub 
gaat vogelhuisje 

maken
Heemstede - Woensdagmiddag 
is knutselmiddag, voor meisjes 
én jongens van 5 tot en met 10 
jaar. Op 11 december maken de 
kinderen mini-vogelhuisjes, be-
plakt met papier of beschilderd. 
Als ze af zijn kun je ze in de 
kerstboom hangen! Tijd: 13.30 
tot 15.15 uur in activiteitencen-
trum de Molenwerf, Molenwerf-
slaan 11, Heemstede. Kosten: 
4,00, een kaart voor 10 keer kost 
35,00. Graag aanmelden via 023-
548 38 28. Voor meer informatie: 
www.casca.nl.

(Geportretteerd door An Luthart)
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‘Ervaring groot belang tegenwicht liberalen’
Johan Maas lijsttrekker PvdA Heemstede
Heemstede - Tijdens de alge-
mene ledenvergadering is Jo-
han Maas unaniem gekozen als 
lijsttrekker van de PvdA voor de 
gemeenteraadverkiezingen.
Johan heeft als woordvoer-
der van de commissie middelen 
en de commissie ruimte en als 
fractievoorzitter ruime ervaring 
opgedaan in de Heemsteedse 
politiek. Zeker in deze tijd vindt 
de partij deze ervaring van 
groot belang om tegenwicht te 

kunnen bieden aan de libera-
le meerderheid in de gemeen-
teraad.

Met Johan kunnen de inwoners 
van Heemstede er van verze-
kerd zijn dat ook als het finan-
cieel minder gaat, de belangen 
van juist de kwetsbare bevol-
kingsgroepen worden verdedigd. 
Het gaat om het eerlijke verhaal: 
“De voorzieningen op peil hou-
den én geen extra bijdrage vra-

gen aan de inwoners, is onmo-
gelijk. Het is óf het een óf het an-
der. “Ook wij gaan lastige vraag-
stukken niet uit de weg en ne-
men onze verantwoordelijkheid. 
Bij onze afwegingen toetsen we 
drie criteria. Is het nodig of kan 
het met minder, wat zijn de ef-
fecten op langere termijn en kan 
iedereen gebruik blijven maken 
van de voorzieningen. Wij gaan 
voor sterk en sociaal Heemste-
de”, aldus Maas.

Glühwein en nog veel meer kerstsfeer

Kerstmarkt in Vogelenzang
Regio – Het Kerkplein in Vo-
gelenzang wordt zaterdag 7 
december omgetoverd in een 
echte kerstmarkt. Van 14.00 tot 
18.00 uur kunt u langs diver-
se kramen wandelen. Naast de 
verkoop van kerstbomen, kerst-
stukjes en kerstkaarten zijn er 
tal van verrassende andere ar-
tikelen.

Brocante, de Wereldwinkel, 

Cupcakes, kaartverkoop, kaar-
sen en sieraden  zijn een stop 
waard, maar ook de inwendi-
ge mens wordt niet vergeten. 
Glühwein, erwtensoep  en een 
biertje zullen de sfeer zeker 
verhogen.

De dieren van de Zorgboerderij 
willen best geknuffeld worden 
door kinderen en de verzorgers 
van de dieren hebben ook leu-

ke artikelen gemaakt voor de 
verkoop.

Koor Intermezzo uit Benne-
broek verhoogt de kerstsfeer 
met populaire kerstliederen en 
als u een kijkje wilt nemen in 
de kerk, dan kan dat ook. De 
tentoonstelling is het bekijken 
waard. In de kerk kunt u een 
kopje koffie drinken en geurt 
de apfelstrudel u tegemoet.

Dames doen een stap terug
VVD kieslijst: veel bekende gezichten
Heemstede - Eveline Stam, op 
plaats nummer 2 is nieuw op de 
kieslijst van de VVD. De huidi-
ge fractievoorzitter, Cees Leen-
ders, voert de lijst aan. Op plaats 
3 treffen we wethouder Pie-
ter van de Stadt, die in de race 
is voor een nieuw wethouder-
schap. Mocht de VVD opnieuw 
een wethouder leveren en te-
rugkomen met 7 raadsleden dan 
maakt de tweede nieuwkomer, 

Valentin Meinster, mogelijk zijn 
opwachting in de raad. Op plaats 
4 t/m 7 staan de huidige raads-
leden Albers, Brouwers, Radix en 
Roelofs.
Twee zittende raadsleden, de da-
mes Brummer en Hooij doen, 
op eigen verzoek, een stap te-
rug en staan op een onverkies-
bare plaats. Tenzij ze uiteraard 
met voorkeursstemmen gekozen 
worden.

Reanimatie-avond
Heemstede – Op donderdag 10 
oktober startte EHBO-vereni-
ging Heemstede met een nieu-
we EHBO-opleiding met een 
grote groep enthousiaste cursis-
ten. Onderdeel van deze cursus 
is een officiële BLS/AED-oplei-
ding. Bij dit onderdeel leren de 
cursisten de techniek van het 
reanimeren waarbij gebruikt 
gemaakt wordt van een AED 
(Automatische Externe Defibril-
lator). Tijdens de 4 uur duren-
de cursusavond werden de cur-
sisten onder leiding van instruc-

teurs Conny Schaafsma en Ca-
sper van Gastel de juiste tech-
nieken aangeleerd. Na het suc-
cesvol voltooien van deze cur-
sus werd het einde van de avond 
feestelijk afgesloten onder uit-
reiking van de officiële NRR 
(Nederlandse Reanimatie Raad) 
certificaten.

Ook interesse in een EHBO op-
leiding en/of BLS/AED cur-
sus? Voor informatie www.
ehboheemstede.nl/ of via email 
karlagroen@planet.nl.

Pubermonologen, nieuwe 
bundel van Ingrid de Bruijn
Heemstede - Pubermonolo-
gen is een bundel met korte 
verhalen, waarin Ingrids er-
varingen met haar gezin en 
omgeving worden samenge-
vat. Zij ontziet zichzelf daar-
bij niet, maar ook de andere 
gezinsleden worden kritisch 
gevolgd.

Omdat men het leven in een ge-
zin met vijf mannen geen al-
ledaagse situatie kan noemen 
worden haar belevenissen op 
een humoristische wijze onder 
de loep genomen.

De verhaaltjes zullen zeker op 
de lachspieren werken en in veel 
gevallen een spiegel zijn voor 
menig lezer of lezeres. Zowel 
oud als jong zal zich in haar pu-
ber verhalen herkennen.
Ingrid de Bruijn, gescheiden en 
moeder van vier zonen, werkte 
jaren op een advocatenkantoor 
en runde een winkel in de bin-
nenhuisarchitectuur. Na een pe-
riode bij deze regionale krant is 
zij voor zichzelf gaan schrijven 
en laat zij haar creatieve kant le-
zen in deze bundel.
Ze publiceert op sites als Ouders 
van Nu, de Telegraaf en Mom-
myonline. In 2011 won zij de Li-
belle columnwedstrijd.
Ook publiceert zij regelmatig ac-
tuele columns op haar eigen site 
www.ingriddebruijn.nl.

In het huidige landelijke politie-
ke klimaat zal het ook voor de 
VVD in Heemstede niet gemak-
kelijk worden de huidige 7 zetels 
te handhaven. Peilingen eind no-
vember later een verlies zien van 
1/3 van de landelijke VVD aan-
hang. In het ‘geweld’ dat in Den 
Haag gaande is, is het aan de 
lokale politici zich te richten op 
Heemstede. 
Eric van Westerloo

Heemstede - Kinderen leren de 
wereld om hen heen ontdekken. 
Klimmen, klauteren, springen en 
duikelen zijn ideale manieren 
om de lichamelijke ontwikkeling 
van uw kind te bevorderen. Sa-
men spelen, doen en durven van 
nieuwe bewegingen stimuleren 
de sociale en motorische ontwik-
keling van uw kind. In de gym-
zaal worden de kinderen lang-
zaam vertrouwd gemaakt met de 
diverse toestellen en materialen 
in de zaal.
Onlangs zijn er nieuwe lessen 
gestart voor de allerkleinsten op 
maandagmiddag van 
15:45-16:30  2-3 jaar (hier word 
verwacht dat een ouder/verzor-
ger mee doet)

16:30-17:30  4-6 jaar
De lessen vinden plaats in de 
gymzaal van de Valkenburg-
school, ingang ventweg Cruqui-
usweg.
Omdat HLC een landelijke sub-
sidie heeft gekregen voor de 
hier aangeboden lessen kunnen 
zij deze de eerste maand gratis 
aanbieden. Om het nog aantrek-
kelijker te maken komt HLC met 

de volgende aanbieding.
Een ieder die zich nog in dit jaar 
(2, 9 en 16 december 2013) in-
schrijft ontvangt de lessen in ja-
nuari 2014 ook gratis. 
U kunt onaangekondigd naar de 
zaal toe komen.

HLC heeft nu 10 jaar geleden 
de gymnastiek tak van HBC in 
Heemstede overgenomen. Voor 
jongens en meisjes vanaf 6 jaar 
zijn wij actief op vrijdagmiddag 
in dezelfde zaal.

Voor meer info over lessen bij 
sportclub HLC zie website www.
sportclubhlc.nl.
Voor vragen ga naar info@sport-
clubhlc.nl.

Nu ook in Heemstede Guppiegym (vanaf 2 jaar) 
en Gymkids (vanaf 4 jaar)
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Keramiek beschilderen bij Paint + Create
“Je kunt hier binnenlopen zonder 
afspraak en creëert je eigen kunstwerkje”

De studio van Paint + Create be-
vindt zich aan de Binnenweg 21 
en is ruim, speels en uitnodigend 
opgezet. Je proeft en ruikt hier 
de creativiteit. Links een grote 
collectie van basiskeramiek: zo-
als borden, schoteltjes, kopjes, 
vazen, decoratieartikelen die nog 
beschilderd dienen te worden. 
Overal in de winkel voorbeelden 
van beschilderde kunstwerkjes 
van keramiek, de een nog origi-
neler dan de ander. En natuurlijk 
de verf. De tafeltjes zijn zo ge-
rangschikt dat het ook echt een 
ongedwongen en gezellige sfeer 
ademt. 
Paint + Create is opgericht door 
Nicola Opia en Bonnie Pijp-
stra. “Ik deed het beschilde-
ren van keramiek al samen met 
de kinderen, als hobby die zo’n 
beetje 7 geleden is begonnen”, 
legt Nicola uit. “Het beschilde-
ren van keramiek was al heel 
erg populair in Groot-Brittanië, 
waar ik oorspronkelijk vandaan 

kom en Australië. Maar de oor-
sprong ligt in de Verenigde Sta-
ten. Bonnie komt oorspronke-
lijk uit Zuid-Afrika en verhuis-
de op gegeven moment naar 
het Eiland van Man. Haar ouders 
zetten daar een keramiekstu-
dio op waar zij ook in meehielp. 
Ik kwam met haar in contact 3 
jaar geleden. Zij woonde toen in 
Nederland en zo zijn wij eigen-
lijk Paint + Create begonnen. En 
dat werd een doorslaand succes: 
we zien mensen regelmatig te-
rugkomen omdat ze dit zo leuk 
vinden om te doen. Je kunt hier 
binnenlopen zonder afspraak en 
creëert je eigen kunstwerkje. En 
het is ook nog leuk om je eigen 
ontwerp aan iemand cadeau te 
doen. Zeker nu met de komende 
feestdagen. Onze basisprijs van 
8 euro is bijzonder vriendelijk: 
hierin zit de verf, het glazuren en 
het afbakken van de keramiek in 
de oven. Dit is exclusief de ke-
ramiek die apart is geprijsd, dit 

Heemstede – Altijd al uit je eigen beschilderde kopje koffie of 
thee willen drinken? Of misschien zelfs een servies samen-
stellen dat je zelf hebt beschilderd?  Of gewoon lekker crea-
tief bezig zijn en je gedachten verzetten? Het  kan allemaal bij 
studio Paint + Create  die zich toegelegd heeft op het beschil-
deren van keramiek. Echt hartstikke leuk om samen, met een 
groep of alleen te doen. Voor alle leeftijden, ook voor kinderen. 
Tijd om eens poolshoogte te nemen.

hangt af van welk stuk je kiest. 
En voor de komende kersttijd 
hebben we een leuke aanbie-
ding, de zogenaamde ‘Special’: 
als je dan bij ons komt, krijg je 
voor deze basisprijs van 8 euro 
ook een gratis kersthanger om te 
beschilderen. Ook als je verder 
wilt thuis schilderen of als je als 
bedrijf een teambuildingdag bij 
ons wilt doen, bieden wij moge-
lijkheden die je met ons kunt be-
spreken. Naast het beschilderen 
van keramiek, biedt Paint + Cre-
ate nog een andere leuke crea-
tieve hobby: Décopatch. Déco-
patch is het beplakken van pa-
piermaché-artikelen. Zo kun je 
op iedere manier je eigen deco-
ratieve stukken maken en crea-
tief bij ons bezig zijn”, aldus Ni-
cola Opia.
Zin gekregen om je creativiteit 
te storten op keramiek of Déco-
patch? Loop gerust eens binnen 
bij studio Paint + Create aan de 
Binnenweg 21 in Heemstede, te-
lefoon 023- 528 7307, e-mail in-
fo@paintandcreate.eu.  Of kijk 
eens op de website www.pain-
tandcreate.eu en op Facebook.
com/paintandcreate. Paint + 
Create is dagelijks geopend van 
maandag t/m zaterdag tussen 
9.30 -17.30 uur.
Bart Jonker

Kinderen van de Evenaar kunnen véél 
beter klimmen dan zwarte pietjes!
Heemstede - Op woensdag 27 november was het een drukte van belang in de sportzaal van ‘de 
Evenaar’. Bijna 100 kinderen stonden te dringen voor de deur om binnen te mogen. De groep werd in 
kleinere aantallen verdeeld en naar het eerste toestel gedirigeerd, maar voordat het toestel werd ge-
vonden kwamen 8 zwarte pieten de zaal binnen.

Zij zouden de kinderen ‘even’ laten zien hoe zij moesten klimmen en klauteren. Nou, ze konden er niets 
van! Dat konden de peuters, kleuters en kinderen véél beter. Zo werd geklommen in het wandrek om de 
bal door de schoorsteen te gooien, gingen de kinderen kleuren, zaklopen en een zwartepietdans aan-
geleerd. Dankzij de hulp van ouders en vrijwilligers werd het een groot feest wat besloten werd met een 
cadeautje en een zakje snoep.

Regio - Koop een cadeaubon 
en ontvang naar aanleiding van 
de wandeling een gedicht dat 
je helpt om de herinnering aan 
dit moment voor jezelf levend 
te houden! De Heemsteedse 
dichter Marten Janse heeft een 
coachpraktijk in het Noord-Hol-
lands duinlandschap. Hij neemt 
zijn cliënten mee de natuur in 
om te wandelen en te praten.
“Ik help mensen de kloof te over-
bruggen tussen wat hen over-
komt en wat ze zouden willen 
doen” zegt hij. “Ik help hen de 
regie terug te vinden over hun 
levensverhaal zodat ze niet lan-
ger geleefd worden maar in hun 
eigen kracht staan. De activi-
teit van het fysiek bewegen en 
de metafoor van de wandeling 
als beeld voor je levensweg, vor-
men hierbij de natuurlijke hulp-
middelen.”
In zijn praktijk maakt hij gebruik 
van beginselen uit de psycho-
logie van de levenskunst en de 
narratieve psychologie. Simpel 
gezegd betekent dit dat hij het 
gesprek en het levensverhaal als 
vertrekpunt neem en goed luis-
tert hoe iemand zijn verhaal ver-
telt. Ook is hij alert op welke wis-
selende posities zijn gespreks-
partners innemen ten opzich-
te van het onderwerp waarover 
ze vertellen. Analyseren, door-
vragen, uitdagen, weerspreken, 
verbindingen leggen en metafo-
ren aanreiken zijn de vaardighe-
den die hij in het coachgesprek 
hanteert.
Omdat hij niet alleen wandel-
coach is, maar ook dichter, heeft 

hij voor de decembermaand 
een unieke actie bedacht. Spe-
ciaal voor kopers van een wan-
delcoaching-cadeaubon, maakt 
hij op basis van het gesprek een 
gedicht dat binnen enkele da-
gen na afloop van de wandeling 
wordt toegestuurd.

“Soms wordt coaching nog te 
veel geassocieerd met proble-
men die opgelost moeten wor-
den,” aldus Marten Janse, “maar 
is het niet heerlijk om anderhalf 
uur de tijd te krijgen om al je ver-
halen te kunnen vertellen en al-
le aandacht te hebben?!  Daar-
om ben ik begonnen met de ver-
koop van cadeaubonnen. Want 
die kun je weggeven aan iemand 
die je zo’n wandelervaring van 
harte gunt.” 
Anders dan bij de coachtrajec-
ten die starten met de formule-
ring van een coachvraag, is de 
cadeaubon bestemd voor een 
eenmalige wandeling.

Marten Janse.

Marten Janse,
dichter en wandelcoach

“Ik wandel en dan kom 
je naast me lopen…”

Wandelcoach Marten Janse
biedt

cadeaubonnen
aan voor een coachgesprek.

Met zo’n bon kun jij iemand verwennen om al wandelend op 
verhaal te komen. Deze maand met een persoonlijk gedicht.

Kijk op www.wandelcoaching.trans-3.nl
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Jazz optima forma in 
Café de 1ste Aanleg

Heemstede - De ‘Brand New 
Oldtimers’ treedt zondag 8 de-
cember op in café de 1ste Aan-
leg. De oorsprong van de band 
lag bij een vriendengroep van 
het Haarlemse Kennemer Lyce-
um. In die jaren werd veel opge-
treden, onder andere in het voor-
malige jazzcafé De Wildeman en 
het Stadscafé. Om in die laatste 
te kunnen spelen was echter een 
smoes nodig (“We zijn een band 
uit Limburg en ons optreden 
gaat niet door”). Na hun school-
tijd vlogen de bandleden uit naar 
diverse studentensteden, maar 
ze bleven bij elkaar komen om 
feesten en partijen door het he-
le land op te vrolijken. Hoogte-
punt was een prime time optre-
den in het televisieprogramma 
van Manuela Kemp met een 80 
man sterk gospelkoor.
In de jaren ‘90 bleken gezinnen, 
banen en kinderen moeilijk te 

combineren met een intensief 
muzikaal leven. Na diverse per-
sonele wisselingen werd eind ja-
ren 90 de band in haar origine-
le samenstelling weer bijeenge-
bracht. Sinds 2003 zijn ze ver-
rijkt met een nieuwe ritmesectie 
en enkele jaren later brachten ze 
hun eerste cd uit.
De dixielandmuziek van het eer-
ste uur, is ondertussen verruild 
voor wat men eerder ‘cool jazz’ 
zou kunnen noemen, wat een 
beetje doet denken aan het re-
pertoire van de zender ‘sublime 
FM’. Enkele muzikanten zijn on-
dertussen weer neergestreken in 
deze regio. Zo woont Bassist Da-
vid Moolenburgh in Haarlem, en 
saxofonist But Klaasen in Heem-
stede. Laatstgenoemde zit daar 
ook in de gemeenteraad.
Aanvang: 17.30 uur. Café de 1ste 

Aanleg, Raadhuisstraat 103, 
Heemstede.

Heemstede – Voor de eerste 
keer zal dit jaar in de Oude Meel-
fabriek een wintermarkt plaats-
vinden. Deze overdekte markt 
staat op het programma van zon-
dag 15 december. Er is een ge-
varieerd aanbod aan deelnemers, 
met ambachtelijke en bijzondere 
producten zoals papierknipkunst, 

handgemaakte kleding, woonac-
cessoires, brocante, hobbymate-
rialen en meer. Tevens wordt de 
bezoeker getrakteerd op livemu-
ziek van Sisbro (gitaar en zang). 
Er wordt een wijnproeverij ver-
zorgd door meneer de Koning 
van Supermarkt De Koning en 
de bezoeker kan tevens genieten 

van koffie/thee met zoete/harti-
ge taart. Kinderen kunnen gra-
tis een kerststukje komen maken 
met materiaal van Bloemisterij 
Harry. De markt is geopend tus-
sen 10 en 17.30 uur. Glipperweg 
94. Dit is een activiteit van Xie-
je Creatieve Producties, telefoon: 
06-4103 9231 of 06-2420 3878.

Heemsteeds succes voor ‘Beste Zorgidee’
Heemstede – Hoewel het ‘Bes-
te Zorgidee’ niet dat van Heem-
stedenaar Tjarko Rookmaker is 
- dat is het mitella T-shirt, een 
ontwerp van scholieren Nienke 
Spaan en Christi Kuiper uit Broek 
op Waterland - heeft Tjarko wel 
een prijs gewonnen. Het gaat 
om de ONVZ Vakprijs. Tjarko, 
bedrijfsadviseur E-Business uit 
Heemstede, bedacht een sy-

steem waarbij ex-studenten hun 
studieschuld aflossen door soci-
ale zorgdiensten te leveren. Erno 
Kleijnenberg, bestuursvoorzitter 
van ONVZ Zorgverzekeraar: “De 
studieschuld aflossen door zorg-
diensten te verlenen combineert 
verschillende maatschappelijke 
problemen, en biedt een hele re-
alistische en uitvoerbare oplos-
sing. Het idee van Tjarko Rook-

maker past volledig in het beeld 
van de participatiemaatschappij. 
Daarom ben ik blij dat de jury dit 
idee niet onbenoemd heeft ge-
laten.” Rookmaker wint een prijs 
van 2.500 euro.

Meer informatie en video’s over 
alle genomineerde ideeën zijn 
te vinden op www.hetbestezor-
gidee.nl.

Antiek, curiosa en nog veel 
meer op grote vlooienmarkt
Heemstede - Zondag 8 december wordt een grote vlooien-
markt met ruim 125 kramen gehouden in Heemstede. In sport-
centrum Groenendaal aan de Sportparklaan 16 staan die dag 
vele marktkooplieden-voor-één-dag in de grote sporthal met 
een keur aan gebruikte goederen. Niet alleen kleding en speel-
goed, maar ook antiek en curiosa zijn hier te vinden. De markt 
duurt van 9.30 tot 16.30 uur en de entreeprijs bedraagt 2,50 per 
persoon. Kinderen t/m 11 jaar en onder begeleiding hebben gra-
tis toegang tot de markt. Voor meer informatie of reserveringen 
kunt u bellen naar: organisatieburo MIKKI, 0229-24 47 39 of 24 
46 49. Of kijk op internet: www.mikki.nl.

Energiek, muzikaal en lachend weer naar buiten

Even ‘ontknellen’ met
Piepschuim in theater de Luifel

Piepschuim bestaat uit Cor Bur-
ger, Robbert Koekoek en Jacco 
Westeneng. Cor Burger: “ Ik stu-
deerde Nederlands aan de uni-
versiteit van Nijmegen en ont-
moette Jacco op een gangfeest-
je. We schreven zo’n 6 á 7 lied-
jes en deden meteen mee aan 
een Gelders song- en songwri-
tersfestival. In tegenstelling tot 
de andere kandidaten die lied-
jes hadden over de pijntjes en 
moeilijke dingen in het leven, 
voornamelijk gericht op hun ei-
gen persoon, hadden wij nu juist 
de behoefte om andere lied-
jes te brengen. Wij speelden op 
de gitaar contrasterende liedjes 
waarin veel met  de Nederland-
se taal gespeeld werd. Noem het 
klieren met taal waarmee wij het 
publiek prikkelden. Onze lied-
jes weken hevig af van het regu-
liere repertoire van het festival, 
dat eigenlijk verdronk in braaf-
heid.” Robbert Koekoek: “Ik zag 
op dit festival Cor en Jacco voor 

het eerst optreden. Ik hield wel 
van hun afwijkende stijl en in-
houd om juist mensen op de-
ze manier te prikkelen.  Ik voeg-
de me als derde lid bij hen en zo 
ontstond eigenlijk Piepschuim.” 
Cor vult aan: “Het grappige was 
dat wij in het regionale dagblad 
op de foto stonden in plaats van 
de winnaar van het festival. Toch 
zien we Piepschuim niet als ca-
baret, maar past het meer in een 
kleinkunsttraditie. Met het ver-
schil  dat de achtergrond van de 
studie Nederlands duidelijk aan-
wezig is en wij daarom iets meer 
op het spelen met taal zijn ge-
focust dan de kleinkunstenaars. 
Woordspelingen en experimen-
teren met werkwoorden moe-
ten ingenieus in elkaar zitten om 
het gewenste effect bereiken en 
deze gaan gekleed in een muzi-
kaal jasje. Zoals bijvoorbeeld de 
zin in een van onze liedjes: ‘Ik 
wil je kussen in je nek (zijn)’. Het 
idee van het lied is dat er voort-

Heemstede – Het trio Piepschuim doet vrijdag 13 december 
theater de Luifel aan met hun voorstelling ‘In veel te strak-
ke broeken’. Wat kan het publiek verwachten? In de gewelven 
van het Werftheater in hartje Utrecht zitten de heren van Piep-
schuim op hun praatstoel, onder het genot van een bak koffie 
en een doosje Merci-chocolade…

durend twee betekenislagen 
naast elkaar bestaan. Elke zin 
heeft ten minste twee betekenis-
sen, die telkens op dezelfde ma-
nier gevonden kunnen worden 
door achter elke zin wel of niet 
het woord ‘zijn’ te denken. Het is 
een manier om de expressiemo-
gelijkheden in het Nederlands 
te vergroten. Dit leidt natuurlijk 
tot hilarische taferelen en vergt 
wel veel denkwerk vooraf, maar 
dat maakt het juist zo leuk. On-
ze voorstelling ‘In veel te strak-
ke broeken’ kun je eigenlijk om-
schrijven als energiek, muzikaal 
en lachend weer naar buiten.” 
Jacco Westeneng: “We hebben 
ook pittige teksten met een se-
rieuze inzet: knellende zaken, die 
niet zo lekker zitten, zoals letter-
lijk gezien bij te strakke broeken. 
Maar we worden nergens zwaar 
op de hand: we zien alles ruim 
en luchtig. We lokken wel ande-
re emoties uit en blijven het pu-
bliek verrassen, zodat de toe-
schouwers tot het einde op het 
randje van hun stoel blijven zit-
ten. Er is nergens cynisme, wel 
ironie en soms improvisatie om 
iedereen scherp te houden. En-
fin, je moet het zelf maar gaan 
zien en horen!”
De voorstelling ‘In veel te strak-
ke broeken’ op vrijdag 13 decem-
ber in theater de Luifel. Aanvang: 
20.15 uur. Kaarten kosten 17, 50 
euro en zijn te bestellen via de 
website www.podiaheemstede.
nl, via tel. nr. 023 -548 38 38 (op-
tie 1) of aan de kassa van theater 
de Luifel, Herenweg 96 in Heem-
stede (maandag t/m donderdag 
van 9 -16 uur en vrijdag van 9 
-12 uur). Meer informatie over 
Piepschuim op www.piepschuim.
com, op Facebook onder Piep-
schuim en op Twitter@lachelaar.
Bart Jonker

Wintermarkt in Oude Meelfabriek

Donderdagavond: Filmavond
Bijna iedere week draait er bij 
Casca in de Luifel, Herenweg 
96, Heemstede, een film in de 
Theaterzaal op het grote doek. 
Op donderdag 12 december is 
dat een romantische drama-
film. Aanvang: 20.00 uur – en-
tree 6,00. Info/reserveren, tel. 
023-548 38 28 kies 1.

Lezing over Rogier van der 
Weyden, een schilder
met passie
In de Koninklijke Musea voor 
Schone Kunsten in Brussel 
wordt tot 25 januari 2014 een 
tentoonstelling georganiseerd 
met werk van de laat-middel-
eeuwse schilder Rogier van der 
Weyden. Zijn succes begint 
wanneer hij omstreeks 1435 
zijn geboortestad Doornik ver-
laat om zich in Brussel als 
stadsschilder te vestigen. 30 
jaar lang maakte Rogier daar 
portretten van de Vlaamse elite 
en religieuze stukken voor ker-
ken en kapellen. Tijdens de di-
alezing zullen we de aandacht 

richten op de geschilderde pa-
nelen waarop hij de bewogen 
gebeurtenissen rond de ge-
boorte en het sterven van Je-
zus weergeeft. De Trefpunt-
Casca-lezing is bij Casca in de 
Luifel, Herenweg 96, Heemste-
de op dinsdag 10 december 
om 14.00 uur. Entree: 4,00. Tel. 
(023) 548 38 28 kies 1.

Presentatie door cursisten
improvisatietheater
De deelnemers van de cursus 
improvisatietheater geven een 
interactieve presentatie on-
der leiding van de enthousias-
te docent Leo van Esch. En dat 
na 8 lessen! Interactief omdat 
u als publiek een grote inbreng 
heeft op de inhoud van elke 
scene. Kijken, input leveren of 
zelf meespelen? U bent in ieder 
geval getuige van scenes die 
nooit meer gespeeld worden.  
In januari 2014 starten er weer 
8 lessen. De Presentatie door 
de cursisten van het Improvi-
satietheater  is bij Casca in de 
Luifel, Herenweg 96, Heemste-
de op woensdag 11 december 
om 20.00 uur. Entree: 5,00. Te-
lefoon (023) 548 38 28 kies 1.
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Woendag 4 december
t/m zondag 1 december

KZOD-leden Antoinette 
Otten (Haarlem) en Trude 
Hol (Lisse) tonen werk wat 
hun kijk op de magie van 
het leven verbeeldt. Beider 
uitgangspunt is hier niet de 
zichtbare werkelijkheid, maar 
de persoonlijke interpretatie 
daarvan. In de Waag, Spaarne 
30 te Haarlem. Info: www.an-
toinetteotten.nl , www.kunst-
ophol.nl en www.kzod.nl 
Feestelijke opening zondag 17 
november om 15.00 uur. 

Woendag 4 december
t/m woensdag 4 december

Kunstexpositie in voorm. 
Gemeentehuis Bennebroek 
met werk van Patricia Boeré 
en Vicky Missaar. Patricia is 
autodidact en maakt beelden 
in brons, keramiek en steen. 
Tevens ontwerpt en maakt zij 
sieraden, waarvan elk exem-
plaar uniek is. Vicky maakt 
naast beelden van brons aqua-
rellen en acrylschilderijen. Re-
gelmatig dicht ze een haiku 
bij haar beelden en schilderij-
en. Feestelijke opening don-
derdagavond, 7 november 
19.30 – 21.00 uur. Andere ope-
ningstijden zijn ma-vrij: 8.30 – 
12.30 uur en woe.midd. 13.30 – 
16.30 uur.

Woendag 4 december
t/m 5 december
Expositie ‘Het boek van 
Sinterklaas’, Sinterklaas-
boeken en eeuwenoude 
prenten uit het archief van 
bibliotheek Zuid-Kenne-
merland. Te bezichtigen tij-
dens openingstijden in bi-
bliotheek Haarlem Centrum, 

Gasthuisstraat 32 te Haarlem.
Gratis toegang. Info: www.bi-
bliotheekzuidkennemerland.
nl, kijk bij ‘meerdaagse acti-
viteiten’.

Woendag 4 december 
t/m donderdag 19 december
‘Een periode Bleekersvaart’, 
expositie in de Luifel, aan de 
wanden van de foyer. Werk van 
fotografen en beeldend kun-
stenaars Harm Botman, Leo 
Divendal, Jan Willem Post en 
Willem Snitker. Tijdens ope-
ningsuren van de Luifel, He-
renweg 96 Heemstede.

Woendag 4 december
t/m zondag 5 januari
Tentoonstelling ‘Binnen-
staander’ in museum Het 
Dolhuys. Het Dolhuys werd 
vroeger ook wel Buitengast-
huis genoemd, een omschrij-
ving voor de opvang buiten 
de stadsmuren van zwakzin-
nigen, leprozen en lijders aan 
syfi lis.  De titel Binnenstaan-
der refereert aan het feit dat 
mensen met een psychiatri-
sche aandoening nu weer een 
plaats krijgen binnen de maat-
schappij, voor zover mogelijk. 
In het kader van de Kunstlijn 
heeft Mirjam Hijstek vier kun-
stenaars uitgenodigd die affi -
niteit hebben met Het Dolhuys: 
de locatie, de focus van het 
museum en de huidige ten-
toonstelling ‘Van God Los? Je 
geest in balans’. Schotersingel 
2, Haarlem. Www.hetdolhuys.nl 
/ Schouten@hetdolhuys.nl.

Woendag 4 december
t/m dinsdag 14 januari

Acrylschilderijen van Ineke 
Huijerman in ‘Villa Santwijck’, 
Wilhelminalaan 1, Hillegom.

WWoendag 4 december
t/m eind januari

Expositie Henk-Claire Loef-
fen in Inloophuis Kennemer-

land. Duidelijk herkenbaar in 
zijn schilderijen zijn het exoti-
sche kleurgebruik en de steeds 
weer terugkerende menge-
ling van abstract en fi guratief. 
Ter afwisseling maakt hij tus-
sendoor nog steeds collages. 
Loeffen doneert 50% van de 
opbrengst van verkocht werk 
uit deze tentoonstelling aan 
het Inloophuis. Wulverderlaan 
51, Santpoort-Noord.
www.claire-loeffen.nl 
 
Woendag 4 december
t/m zondag 30 maart
Museum Het Dolhuys in 
Haarlem presenteert een 
tentoonstelling over het 
thema ‘Van God Los? Je 
geest in balans’. Terwijl de 
traditionele kerken in Neder-
land leeglopen, groeit de be-
langstelling voor nieuwe vor-
men van spiritualiteit. Aan de 
hand van kunstwerken, foto’s, 
fi lms en documentaires wordt 
getoond wat we doen als we 
niet zo lekker in ons vel zitten. 
Schotersingel 2, Haarlem.
Tel. 023-5410688, www.het-
dolhuys.nl.

Donderdag 5 december
t/m zondag 22 december
Familie-expositie ter nage-
dachtenis van Paul Jorrits-
ma (‘34-‘12) uit Bloemen-
daal. Jorritsma, begaafd te-
kenaar, was jarenlang lid,
secretaris en voorzitter (1967-
1980) van ‘Kunst Zij Ons 
Doel’. Met werk van echtge-
note Eva Jorritsma (keramis-
te), dochter Femke, (abstrac-
te werk, stillevens en kerami-
sche objecten. 
In de Waag, Spaarne 30, 
Haarlem. Open: dond. t/m 
zond. 13.00 tot 17.00 uur). Eva 
Jorritsma is op zaterdagen en 
zondagen aanwezig.

Vrijdag 6 december
Cabaret Jeroen van Mer-
wijk ‘Er zijn nog kaarten’. 

In de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede. Kaartverkoop van 
maandag t/m donderdag van 
9.00 tot 16.00 uur, op vrijdag 
van 9.00 tot 13.00 uur en 45 
minuten voor aanvang aan de 
kassa van de Luifel. Reserve-
ren via 023 548 38 28 kies 1.

‘Van meel tot toneel’ To-
neelschuurdirecteur Frans 
Lommerse komt in het 
Trefpuntcafé te Benne-
broek. Onderwerp: ‘Van bak-
kerszoon tot theaterdirecteur’. 
Akonietenplein. Open vanaf: 
20.00 uur. Toegang gratis.

Vrijdag 6 t/m
zondag 8 december
Vogeltentoonstelling 60-
jarige vereniging Zang en 
Kleur in gebouw De Drempel, 
Van Leeuwenlaan 7, Hillegom. 
Vrijd. 20.00 - 22.00 uur. / zat. 
10.00 - 17.00 en zond. 10.00 
- 16.00 uur. toegang gratis. 
Meer info: A. van Kesteren, 
telefoon: 0252-411477 of per 
e-mail: adrivk@planet.nl.

Vrijdag 6  december
t/m eind januari
Gallery Odyssey toont werk 
van de Cubaanse kunste-
naar Carlos Casas, woon-
achtig in Heemstede, in het 
raadhuis van Heemstede.

Zaterdag 7 december
Kerstmarkt op Kerkplein 
in Vogelenzang van 14.00-
18.00 uur. Kramen met 

kerstartikelen, eten en drin-
ken, dieren van de Zorgboer-
derij, kerstbomen en koor In-
termezzo uit Bennebroek. 

Zaterdag 7 t/m
zondag 8 december
Toneel van Letterlieven-
de Vereniging J.J. Cremer. 
Aanvang zaterdag 20.15 uur. 
Zondag matinee 14.30 en 
20.15 uur. De Twaalf Gezwo-
renen, over een krachtenspel 
tussen juryleden (rechtbank) 
in het Amerika van de jaren 
vijftig. In de Luifel, Herenweg 
96, Heemstede. Kaarten via 
06-26192844, mail- info@jj-
cremer.nl of via www.jjcremer.
nl (reserveren).

Zondag 8 december
Lezing Willem Ottespeer 
over ‘De mislukkingskun-
stenaar’ W.F. Hermans bij 
boekhandel Blokker, Binnen-
weg 138, Heemstede. Aan-
vang: 14.00 uur. Toegang: 7,50. 
Reserveren gewenst: 023-
5282472.

Grote vlooienmarkt sport-
centrum Groenendaal, Sport-
parklaan 16, Heemstede.
9.30-16.30 uur. Entree: 2,50 
euro. Informatie of reserverin-
gen: organisatieburo MIKKI, 
0229-24 47 39 / 24 46 49. Of 
www.mikki.nl.

Kamerkoor Vocoza o.l.v. 
Sanne Nieuwenhuijsen 
brengt ‘Morgenstond–

AgendA



Heemstede – Het publiek in de 
Oude Kerk kon afgelopen zater-
dag genieten van de jonge Rus-
sische pianist Pavel Kolesnikov, 
die gezien wordt als de ‘rijzende 
ster’ onder de pianisten. “Maar 
als je dit 24-jarige talent hoort 
spelen’ kun je gerust van een 
meesterpianist spreken”,  sprak 
programmeur Iris Haeck in de 
aankondiging. “Niet voor niets 
studeert Pavel Kolesnikov mo-
menteel bij de wereldvermaarde 
Maria João Pires in Brussel, waar 
alleen de crème de la crème on-
der de pianisten mag studeren”. 
Bij de eerste aanslagen op de 
toetsen van het werk ‘Gavotte 
avec six doubles’ van de com-
ponist Rameau is het al duide-
lijk dat we te maken hebben met 
een meesterpianist. De romanti-
sche klanken weet Pavel in tech-

nische perfectie, maar met ge-
voel over te brengen. Pavel voelt 
componist Rameau perfect aan. 
Deze componist is een passen-
de jas voor de virtuoos. Indruk-
wekkend was de uitvoering van 
‘Images, Livre 1’ van de Fran-
se componist Claude Debus-
sy. Een compositie die uitblinkt 
in technische complexiteit. Pa-
vel weet de juiste snaar van het 
publiek te raken door deze com-
plexiteit in souplesse en warm-
te om te zetten met een verfijnd 
vleugje romantiek: echter zon-
der daadwerkelijk in te boeten 
aan de kracht van Debussy. De-
bussy zoals Debussy moet zijn 
met dat extra beetje passie en 
dat weet Pavel op de juiste ma-
nier te doseren. Na de pauze de-
zelfde souplesse, romantiek en 
inleving bij de werken van Fré-

deric Chopin, te weten Nocturne 
in cis-klein, Op. Posth, Nocturne 
in des-groot, Op. 27 nr. 2 en So-
nate nr. 3 in b-klein, Op. 58. Het 
publiek blijft geboeid, geniet, be-
leeft en leest de gepassioneer-
de gedachten van Chopin, over-
tuigend weergegeven door Pa-
vel. Ten slotte een welverdien-
de staande ovatie. Pavel Kolesni-
kov is met recht een meesterpi-
anist waar je niet omheen kunt 
en die in korte tijd de wereld van 
de klassieke muziek volledig aan 
zijn voeten heeft. En deze trots 
had Heemstede toch maar even 
in haar Oude Kerk.  Chapeau!
Bart Jonker

kerstconcert’. Aanvang: 
15.15 uur in de Adelbertus-
kerk, Rijksstraatweg 26, Haar-
lem. Toegang: 15/10 euro; 
zaal open een half uur voor 
aanvang. Info en reserveren:
www.vocoza.nl/shachar.

Jazzmuziek van Brand New 
Oldtimers in café de 1e Aan-
leg, Raadhuistraat 103, Heem-
stede. Aanv. 17.30 uur.

Donderdag 12 december
Zangeres Merel Moistra in 
Roze Salon 55+ met frag-
menten uit ‘Mindfuck op 
Wandel Gympen’.
Locatie: wijkcentrum Bin-
nensteeds van 16.00-20.00 
uur. Nieuwe Groenmarkt 20 
in Haarlem-Centrum. Info: 
Ruud Steenbergen: 06 - 25 
11 63 20. 

Parkinsoncafé in Ontmoe-
tingsruimte Parochiekerk, 
Prof. Eijkmanlaan 48, Haar-
lem. 14.00 -17.00 uur. 
Met Annemieke den Dulk 
van Inner Travel Service. the-
ma: mindfulness. Mindfulness 
helpt je vaardigheden te ont-
wikkelen om op een andere 
manier om te gaan met ziek-
te, emoties en spanningen. 
Informatie: 023-527 81 70/527 
09 27.

Vrijdag 13 december

Piepschuim presenteert: 
‘In veel te strakke broeken’. 
Een alles onthullende en niets 
maskerende voorstelling over 
knellende zaken.
Aanvang 20.15 uur in Thea-
ter de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede. Kaarten via de 
kassa en via 023 548 38 28 
kies 1.

‘De Passievrucht’, toneel-
bewerking van Karel Glas-
tra van Loons roman. Aan-
vang 20.15 uur, in Stads-
schouwburg Haarlem, Wil-
sonsplein 23. 

Groei & Bloei-Bennebroek or-
ganiseert de lezing ‘Kirgi-
zië en Mongolië: natuur en 
cultuur, in de voetsporen 
van Djengis Khan’.
 
Locatie: Trefpunt van de Pro-
testantse Kerk, Akonieten-

plein 1, in Bennebroek, aanv. 
20u. Gratis entree. Zie ook: 
www.bennebroek.groei.nl.

Vrijdag 13 december 
t/m dinsdag 4 februari 
Nieuwe expositie in voor-
malig gemeentehuis Ben-
nebroek met twee Benne-
broekse kunstenaars, Jo-
mien Hamerslag (beelden) 
en Guus Coene (schilde-
rijen).

Bennebroekerlaan 5, Benne-
broek. Openingstijden maand. 
t/m vrijd. 8.30–12.30 uur / 
woensd. 13.30–16.30 uur.

Zaterdag 14 december
‘De gelukkige ster’, peuter-
kleuter kerstmusical, gra-
tis toegankelijk voor kinderen 
van 1 t/m 6 jaar. Zes voorstel-
lingen van 30 minuten. Nog 
kaartjes voor de middagvoor-
stellingen van 13, 14, 15u. en 
16.15 uur beschikbaar. Imma-
nuelkerk, Haarlem-Noord. Re-
serveren via: kerstmusical@
telfort.nl.

Vrouwenkoor ‘Hoor Haar’ 
brengt concert ‘Winter-
licht’  in de Groenmarktkerk 
aan de Nieuwe Groenmarkt 
12 te Haarlem. Aanv. 20.15 
uur. Werken van o.a Michael 
Haydn, Edward Elgar, John 
Rutter en David Stone. Kaar-
ten: 10,- vanaf 19.45 uur aan 
de kerk verkrijgbaar.
Zie ook www.vrouwenkoor-
hoorhaar.nl en Facebook.

Zondag 15 december
Herinneringen aan het the-
ater, voorstelling door Wil-
lem Nijholt in het Oude 
Slot. Uitverkocht.
Info: www.podiaheemstede.nl. 

Huisconcert bij Loek van 
der Meer, Strijboslaan 1 in 
Heemstede met o.a zang van 
Suzanne Roels. Een geheel 
verzorgde middag, vanaf 14 
uur, met koffie, wijn en hapjes 

en heel veel mooie muziek. 
Entree 20,-, info en reserveren 
via Loek van der Meer: 023-
5284495.

Theeconcert om 15.00 uur in 
de Oude Kerk aan het Wilhel-
minaplein te Heemstede. Dit-
maal ‘kerstconcert’ uitgevoerd 
door Corde Vocali. Prachtig 
programma met bekende en 
onbekende kerstliederen.
Toegang gratis met deurcol-
lecte. Thee, koffie en gebak in 
de naastgelegen Pauwehof.

Overdekte wintermarkt in 
de Oude Meelfabriek. Kra-
men met o.a hobbymateri-
alen, brocante en handge-
maakte kleding. Van 10.00-
17.30 uur. Glipperweg 94. In-
fo: Xieje Creatieve Producties, 
telefoon: 06-4103 9231 of 06-
2420 3878.

Vrijdag 20 december
‘Het meisje met de zwa-
velluciferstokjes’ in thea-
ter Nieuw Vredenhof, V. Ol-
denbarneveltlaan 17, Haarlem. 
Geschreven door Fred Rosen-
hart. Komisch drama. Aanv. 
20.30 uur. Ook voorstellingen 
op: zat. 21 dec., zond. 22 dec. 
en maand. 23 dec. Elke keer 
aanv. 20.30 uur.
Kaarten reserveren: rosen-
hartproducties@hotmail.com 
of tel: 06-10613232.
Toegang: 10,- p.

Meesterlijk pianospel in de Oude Kerk

Pavel Kolesnikov een met 
piano, compositie en componist

Zaterdag 21 december
Winterreise: André Morsch, 
bariton & Mariana Izman, 
piano. Concert bij kaars-
licht.
André Morsch en Mariana Iz-
man zijn uitnemende vertol-
kers voor deze indrukwek-
kende liederencyclus. Op de 
dag van de Zonnewende, 21 
december, wanneer het licht 
terugkeert. Om dat te symbo-
liseren zal de Oude Kerk (Wil-
helminaplein) verlicht worden 
met vele kaarsen.
Aanvang: 20.15 uur - 21,50 
euro. Info: www.podiaheem-
stede.nl.

Woensdag 8 januari 
t/m zaterdag 1 februari
Galerie Het Kunstbedrijf 
organiseert ‘Kunst van Zol-
der’. 
Heeft u werk voor deze ver-
koopexpositie? Aanbrengen 
kan van 27 november t/m 20 
december. Woensdag t/m za-
terdag van 13.00 tot 17.30 uur. 
Informeer naar de regels 
en mogelijkheden: 023-
5474499/06-57195700.
Het Kunstbedrijf, Raadhuis-
straat 56 te Heemstede.
Info: www.hetkunstbedrijf.nl.
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Regio - Ineke Smit Uitvaartver-
zorging houdt dinsdag 10 de-
cember in Haarlem samen met 
Ds. Egbert de Lint een lezingen-
cyclus met het thema Levens-
kunst bij Verlies. Mirjam Ro-
tenstreich, de moeder van Tonio 
en de vrouw van A.F.Th. van der 
Heijden is in december de gast.
Zij schreef het boek ‘Verloren 
mensen’ tijdens haar rouwperi-
ode om de dood van haar zoon. 
Het schrijven vormde een baken 

in deze donkere tijd. Egbert de 
Lint zal Mirjam interviewen over 
haar leven na het grote verlies. 
Na de pauze is er ruimte voor 
vragen. De lezing is op dinsdag 
10 december om 20.00 uur in de 
Oosterkerk aan Zomerkade 165 
in Haarlem. De boeken worden 
aangeleverd door Boekhandel H. 
de Vries uit Haarlem. De entree 
is gratis. 
Zie ook www.inekesmit.nl of bel 
06-54661799.

Lezing Mirjam Rotenstreich
Levenskunst bij verlies



Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 4 december 2013

In verband met Sinterklaas 
is de publieksbalie op 

donderdag 5 december 
vanaf 17.00 uur gesloten.

Heemstede

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:
Vrije inloop
Maandag t/m vrijdag van 08.30-13.00 uur.
Donderdag van 17.00-19.30 uur (alléén voor 
reisdocumenten, rijbewijzen en uittreksels).
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 13.00-17.00 uur
(vrijdagmiddag gesloten).
Voor ondertrouw/partnerschapsregistratie, erkenning van 
(ongeboren) kinderen en naturalisatie moet u vooraf eerst 
een afspraak maken.

Bouw en woningtoezicht:
Vrije inloop
Maandag t/m donderdag van 8.30-13.00 uur.
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 13.00-17.00 uur en 
donderdag van 17.00-19.30 uur (vrijdagmiddag gesloten).

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

Vergaderingen 
commissies

10, 11 en 12 december

Inwoners van Heemstede worden van harte uitgenodigd 
om tijdens de maandelijkse inloopochtend langs te komen 
bij burgemeester Marianne Heeremans. De eerstvolgende 
inloopochtend is op vrijdag 6 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.

Inloopochtend 
burgemeester 6 december 

12 december in commissie Ruimte:
Voorstel afschaffen kapvergunning
Het college van B&W wil het beleid rondom 
de kapvergunning wijzigen. Het voorstel is 
om de kapvergunning af te schaffen voor 
bomen die op particuliere grond staan en die 
niet als ‘beeldbepalend’ zijn opgenomen in de 
bomenkaart. De commissie Ruimte buigt zich 
op 12 december over dit voorstel. 

In de praktijk verandert er niet veel als gevolg van 
het afschaffen van de kapvergunning. Nu al wordt 
de kapvergunning verleend als de boom niet 
‘beeldbepalend’ is. Dit zijn bomen die niet gekapt 
mogen worden. Deze bomen, waaronder bomen 
in grote groene gebieden, zijn opgenomen in een 
bomenkaart en zijn hiermee beschermd. Ook na 
de beleidswijziging gelden dezelfde basisprincipes 
voor het wel of niet kunnen kappen van een boom. 
Wat er feitelijk verandert is dat een aanvrager geen 
tijd en geld meer kwijt is voor het aanvragen van 
een kapvergunning voor een boom die niet op de 
bomenkaart staat. 

U bent van harte uitgenodigd bij de vergadering 
van de commissie Ruimte op 12 december 
(aanvang 20.00 uur) aanwezig te zijn. Hier heeft u 
de mogelijkheid om in te spreken. U kunt hiervoor 
contact opnemen met de raadsgriffier, tel. 
023 - 548 56 46, raadsgriffier@heemstede.nl.

Steeds meer Sinterklaascadeautjes hebben een stekker of een batterij. Vaak 
vervangen ze een oudere variant die dan vervolgens in de vuilnisbak belandt. 
Zonde, want ook elektrisch speelgoed kan prima worden ingeleverd en 
gerecycled!

Cadeautje bij milieustraat Cruquiusweg
Wie in de twee weken na Sinterklaasavond oud elektrisch speelgoed of andere 
apparaten inlevert bij de milieustraat aan de Cruquiusweg 47, krijgt een 
unieke Wecycle-sneeuwballenmaker cadeau én maakt kans op een set 
van 4 bioscoopbonnen. Wees er snel bij want op=op!

Kijk voor meer informatie op www.wecycle.nl/sint. 

Oud elektrisch speelgoed? 
Lever in! 



Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Ir. Lelylaan 6 het plaatsen van een berging, het 

kappen van 1 els, 1 populier, 1 es en 1 beuk 
wabonummer 5150, ontvangen 15 november 
2013. 

- Overboslaan 33 het kappen van 1 conifeer 
wabonummer 8725, ontvangen 15 november 
2013. 

- Anna Blamanlaan 19 het kappen van 1 berk 
wabonummer 8730, ontvangen 19 november 
2013. 

- Johan Wagenaarlaan 1 het plaatsen van een 
geluidswal wabonummer 8779, ontvangen 20 
november 2013. 

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning 
(reguliere procedure)
- Ir. Lelylaan 6 het plaatsen van een berging, het 

kappen van 1 els, 1 populier, 1 es en 1 beuk 
wabonummer 5150, ontvangen 15 november 
2013. In het kader van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht hebben wij 
besloten voor deze aanvraag de beslistermijn te 
verlengen met een termijn van 6 weken.

Voornemen verlenen omgevingsvergunning 
voor afwijken bestemmingsplan 
(reguliere procedure)
- Ir. Lelylaan 6 het plaatsen van een berging wabo-

nummer 5150, ontvangen 15 november 2013. 

Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Parkeerterrein t.o. Binnenweg 16-18 het kappen 

van 1 boom wabonummer 8650, verzonden 29 
november 2013. 

- Binnenweg 16 het maken van een droogloop 
op het dak wabonummer 6634, verzonden 29 
november 2013. 

Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.

Vergaderingen
De raadscommissies Samenleving, Middelen en 
Ruimte houden een openbare vergadering op 
10, 11 en 12 december 2013 om 20.00 uur in de 
Burgerzaal van het Raadhuis aan het Raadhuisplein 
1 te Heemstede. U bent van harte uitgenodigd 
hierbij aanwezig te zijn.

Vergadering commissie Samenleving 
10 december
Op de agenda:
- Vaststellen agenda commissievergadering 10 

december 2013
- Spreekrecht burgers
- Verordening peuterwerk Heemstede 2013 

(A-stuk)
- Toekomstscenario’s Gemeenschappelijke 

Regeling Zuid-Kennemerland (Paswerk) (B-stuk)
- Toekomst Bibliotheekwerk in Heemstede (C-stuk 

o.v.v. GL en HBB) 
- Terugkoppeling uit het dagelijks bestuur en 

algemeen bestuur Paswerk 
- Terugkoppeling stand van zaken decentralisaties
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Vergadering commissie Middelen 11 december
Op de agenda:
- Vaststellen agenda commissievergadering 11 

december 2013
- Spreekrecht burgers
- Lokale prioriteiten politie basisteam 

Kennemerkust 2014 (B-stuk)
- Controleprotocol accountantscontrole 

jaarrekening 2013 t/m 2015 gemeente 
Heemstede A-stuk)

- Belastingverordeningen 2014 (A-stuk)
- Bevindingen managementletter interimcontrole 

2013 (C-stuk)
- Terugkoppeling uit de VRK
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Vergadering commissie Ruimte 12 december
Op de agenda:
- Vaststellen agenda commissievergadering 12 

december 2013
- Spreekrecht burgers
- Ruimtelijke randvoorwaarden voor een 

herziening van het bestemmingsplan 
Woonwijken Noordoost ten behoeve van 
Watermuziek en Spaarnelicht (A-stuk)

- Wijziging kapbeleid (A-stuk)
- Uitvoeringsprogramma “integrale handhaving” 

gemeente Heemstede 2014 (B-stuk)
- Beheerplan openbare verlichting 2013-2017 

(C-stuk o.v.v. GroenLinks)
- Fietsparkeren winkels Zandvoortselaan (C-stuk 

o.v.v. D66 en GroenLinks)
- Notitie verkeersonderzoek ontsluiting 

parkeergarage Vomar (C-stuk o.v.v. VVD en PvdA)
- Vrijgeven krediet project ‘Vervanging 

laanbeplanting Bosboom Toussaintlaan’ (C-stuk 
o.v.v. HBB)

- Overzicht bouwprojecten november 2013
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Op www.heemstede.nl vindt u de betreffende 
stukken die worden besproken. Hier treft u 
bovendien informatie over het spreekrecht en uitleg 
over het verschil tussen A-, B- en C-stukken. Alle 
stukken liggen ook ter inzage in de ontvangsthal 
van het Raadhuis. Meer weten? Neem contact 
op met de raadsgriffie, telefoon (023) 5485646, of 
e-mail: raadsgriffier@heemstede.nl. 

Vergadering commissie voor bezwaarschriften 
De commissie voor bezwaarschriften houdt een 
vergadering op donderdag 12 december 2013 in 
het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1.
 
20.00 uur bezwaar tegen de weigering van een 
  gehandicaptenparkeerkaart 
  - niet openbaar -
20.30 uur   bezwaar tegen een verleende 
  omgevingsvergunning voor het 
  uitbreiden van een woonhuis aan de 
  Jacob van Ruisdaellaan 1 - openbaar -
21.00 uur bezwaren tegen de verleende 
  omgevingsvergunning voor 
  vuurwerkopslag aan de Kerklaan 25-27 
  - openbaar - 

Bovenstaande betreft een voorlopige agenda. De 
definitieve agenda zal op dinsdag voorafgaand 
aan de datum van de hoorzitting via de website 
www.heemstede.nl (vergaderstukken & besluiten) 
beschikbaar zijn. Voor informatie kunt u contact 
opnemen met de secretaris van de commissie, tel. 
(023)5485607.

Raadsbesluiten 28 november 2013
Aanwezig waren 19 van de 21 raadsleden 

De raad heeft de volgende besluiten vastgesteld:

Hamerpunten (unaniem)
- Regionalisering leerplicht
- Vaststelling Verordening materiële en financiële 

gelijkstelling onderwijs 2013
- Wijziging begroting 2013 Stichting Openbaar 

Onderwijs Zuid-Kennemerland en begroting 
2014

Overige punten
- Lijst ingekomen stukken raadsvergadering 28 

november 2013
 De raad vraagt reactie van de rekenkamer-

commissie Heemstede op de brief van de 
Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en 
Rekenkamercommissies.

De afdoening van de ingekomen stukken wordt 
daarna unaniem vastgesteld conform voorstel.



Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien
De aanvragen en vergunningen liggen van 
maandag tot en met donderdag van 8.30-13.00 uur 
(’s middags op afspraak tot 17.00 uur) en op vrijdag 
van 8.30-13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouw- 
en Woningtoezicht Raadhuisplein 1.

Procedures omgevingsvergunning
Afhandelingstermijn omgevingsvergunning
Reguliere procedure: 8 weken na ontvangst van de 
aanvraag.*
Uitgebreide procedure: 26 weken na ontvangst van 
de aanvraag.*
* Hierop zijn uitzonderingen mogelijk

Zienswijzen 
(uw mening geven voordat een besluit genomen is)
Reguliere procedure omgevingsvergunning: 
U kunt zienswijzen indienen bij een voornemen een 
omgevingsvergunning te verlenen voor afwijken 
van het bestemmingsplan. Dit kan tot en met 
4 weken na publicatie. In gevallen dat dit kan, 
wordt dit apart gepubliceerd. 
Uitgebreide procedure omgevingsvergunning: 
U kunt zienswijzen indienen bij een voornemen een 
omgevingsvergunning te verlenen. Dit kan tot en 
met 6 weken na publicatie.

Bezwaar en beroep
Reguliere procedure: Belanghebbenden kunnen 
binnen 6 weken na verzending van het besluit 
aan de aanvrager in bezwaar bij het college van 
Burgemeester en Wethouders. De termijn start op 
de dag na verzending. Zie verder kader ‘Bezwaar’.
Uitgebreide procedure: Belanghebbenden kunnen 
binnen 6 weken na de dag waarop het besluit ter 
inzage is gelegd in beroep bij de rechtbank Noord-
Holland locatie Haarlem. Zie verder kader ‘Beroep’.

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen bezwaar maken 
tegen een door de gemeente genomen besluit 
door binnen 6 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 reden van bezwaar. Het indienen van 
bezwaar schorst de werking van een vergunning 
niet. Als sprake is van een spoedeisend belang 
kan voorlopige voorziening worden aangevraagd. 
Verzoek om voorlopige voorziening richten aan: 
Voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-
Holland locatie Haarlem, sector bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR te Haarlem. Een voorlopige 
voorziening indienen kan ook met DigiD via 
www.loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Beroep
Een belanghebbende kan binnen 6 weken 
na verzenddatum van dit besluit (zie voor de 
omgevingsvergunning het kader ‘Uitgebreide 
procedure omgevingsvergunning’) beroep 
aantekenen bij de rechtbank Haarlem wanneer 
deze in een voorfase zienswijzen heeft ingediend 
of wanneer deze niet verweten kan worden 
geen zienswijzen te hebben ingediend. Richt 
uw beroepschrift binnen 6 weken na de dag 
waarop het besluit ter inzage is gelegd aan: 
rechtbank Noord-Holland locatie Haarlem, 
sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR te 
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. U kunt met DigiD 
ook beroep instellen bij genoemde rechtbank via 
www.loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Bij het 
beroepsschrift moet zo mogelijk ook een afschrift 
van het besluit waarop het geschil betrekking heeft 
worden overlegd.
Het indienen van een beroepschrift schorst de 
werking van een vergunning niet. Als sprake is 
van een spoedeisend belang kan voorlopige 
voorziening worden aangevraagd. 
Zie verder kader ‘Bezwaar’.

Een zeer verwaarloosd vaartuig in de Glipper 
Zandvaart ter hoogte van de Patrijzenlaan hoek 
Korhoenlaan is in opdracht van het college 
verwijderd. Het vaartuig is direct vernietigd 

vanwege de zeer slechte staat waarin deze 
verkeerde. De rechtmatige eigenaar wordt verzocht 
zich te melden voor betaling van de gemaakte 
kosten.

Neem voor vragen contact op met bureau 
Handhaving, via het algemene telefoonnummer 
14 023.

Handhavingsactie vaartuig Glipper Zandvaart

Nieuwe Verordening materiële financiële gelijkstelling 
onderwijs 
Bij besluit van 28 november 2013 heeft de raad 
de Verordening materiële financiële gelijkstelling 
onderwijs gemeente Heemstede 2013 vastgesteld. 
De Verordening treedt met ingang van 5 december 

2013 in werking. Per diezelfde datum is de 
Verordening materiële financiële gelijkstelling 
onderwijs gemeente Heemstede 2009 ingetrokken.

De Verordening ligt tot en met 26 februari 2013 
ter inzage op het gemeentehuis. De regeling is na 
de inwerkingtreding ook digitaal te raadplegen op 
www.overheid.nl onder ‘Lokale regelingen’.

Melding verwijdering fietswrakken in Heemstede
Het is verboden fietswrakken op de weg te parkeren 
(artikel 5:5 APV).
Op dinsdag 10 december 2013 gaat de 
gemeente fietswrakken verwijderen die zich in 
de directe omgeving van het station Heemstede-
Aerdenhout, in de winkelstraten en bij bushaltes 
en andere openbare plaatsen bevinden. Eventuele 
fietskettingen waarmee fietsen aan fietsklemmen 
of ander gemeentelijk meubilair zijn bevestigd 

zullen op de minst belastende wijze worden 
doorgeslepen. 

Tevens worden op dinsdag 10 december 2013 
alle fietskettingen en andere zaken verwijderd 
die aan fietsenklemmen of andere gemeentelijke 
eigendommen zoals boombeschermingsbeugels 
zijn bevestigd zonder dat daarmee een fiets is 
vastgemaakt.

Verwijderde fietswrakken zullen tot en met 11 
maart 2014 worden opgeslagen bij de milieustraat 
Meerlanden aan de Cruquiusweg te Heemstede. 
Rechthebbenden kunnen hun fietswrak 
terugkrijgen tegen betaling van de kosten die 
gemaakt zijn voor de verwijdering en opslag.
Neem voor informatie contact op met bureau 
Handhaving, via het algemene telefoonnummer 
14 023.
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