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Gezellige

KERSTSHOW!
ZONDAG 7 DEC
OPEN VAN 12.00 - 17.00 UUR

STOMERIJ EN
WASSERIJ
depot
SIGAREN
SPECIAALZAAK
PAUL MANS
Zandvoortselaan 157
Heemstede
Tel. 023-5242809

WWW.DEOOSTEINDE.NL

Heemsteder
2 x op dinsdag

Monument voor zusters
en broeders Meer en Bosch

Chinees Restaurant

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)

Dinsdag gesloten
Geopend 16-22 u
www.mandarin-heemstede.nl

De Christelijke Vereniging
In 1884 wordt in Haarlem de
Christelijke Vereniging voor de
Verpleging van Lijders aan Vallende Ziekte opgericht. De vereniging startte met de instelling Bethesda Sarepta. Vrouwen
met epilepsie konden hier terecht voor verpleging en behandeling. Dankzij een grote gift van
een Haagse dame kocht de vereniging de buitenplaats Meer en
Bosch in Heemstede. Hier konden mannen met epilepsie terecht. De vrouwen werden in
die tijd verzorgd door de diaconessen, de mannen door broeders. In de jaren 60 van de vorige
eeuw werd De Cruquiushoeve in
Cruquius in gebruik genomen.
Hiermee kwam een einde aan de
gescheiden opvang van vrouwen

TroTs van de keurslager

Heemstede - Op de begraafplaats in Heemstede is een groot
aantal van de broeders en zusters begraven die voor de Christelijke Vereniging hebben gewerkt in de epilepsiezorg. Uit het
begraafplaatsarchief, de grafstenen en de grafopschriften is
af te leiden dat zeker 74 religieuzen zijn begraven, waarvan 59
vrouwen.
Omdat de vereniging de nagedachtenis aan alle broeders en
zusters, diaconessen en diacones levend wil houden heeft
de Vereniging het initiatief genomen om op de begraafplaats
in Heemstede een monument te
plaatsen. De gemeente, als eigenaar/beheerder van de begraafplaats, heeft daaraan medewerking gegeven.

Runderbavette
steak
100 gram
0132890
70x41
Weekaanbieding VP

2.

25

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

en mannen. De zorg en verpleging rust dan niet meer alleen op
de schouders van de zusters en
broeders, alhoewel er nog lang
religieuzen actief waren binnen
het Instituut voor Epilepsiebestrijding, zoals de instelling toen
inmiddels werd genoemd.
Monument
Het monument is ontworpen
door Jan Hooghiemstra, een
glaskunstenaar uit Oenstjerk
(Friesland); hij heeft het monument vervolgens samen met zijn
zoon gemaakt. Hooghiemstra
vond de opdracht in november
2013 een uitdaging. Niet moeilijk, zo vond hij, nadat hij gesprekken had gevoerd met het
bestuur van de Christelijke Vereniging. De vorm van het monument is als het Diakoneshuis ooit was. Epilepsie zelf, afwijkingen in de hersenen, heeft
hij weergegeven in vlakken glas
door een smeltproces in het glas,
waarbij stromingen van kleuren
ontstaan. De namen van de herdachte mensen zijn met opzet
wat vaag weergegeven, zo bescheiden ze altijd waren. Het
monument werd maandagmiddag ‘overgedragen’ in aanwezigheid van de burgemeester Marianne Heeremans en wethouder Pieter van de Stadt, Marc de
Bruin van de Historische Vereniging van Heemstede, de Raad
van Bestuur van SEIN, de heren Barzilay en de Vries en het
bestuur van de Christelijke Vereniging. Een monument dat een
verrijking is van de al zo fraaie
begraafplaats aan de Herfstlaan.
Ton van den Brink

Heemstede – De Heemsteder
verschijnt in de kerstperiode op
dinsdag 23 december. Aanleveren kopij en advertenties dan
vóór maandag 22 december,
12.00 uur. Voor Oud- en Nieuw
verschijnt de krant op dinsdag
30 december. Aanleveren kopij
en advertenties: vóór maandag
29 december, 12.00 uur.

OP ZOEK NAAR LEUKE

BIJVERDIENSTE?
Verspreidnet is met
spoed op zoek naar

BEZORGERS!

Joh. Wagenaarlaan + Fr. Leharlaan
Ook 50+ van harte welkom

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

of mail: info@verspreidnet.nl

Kunstenaars geven deel
oeuvre aan liefdadigheid
Heemstede - Kunstenaars Ger
en Fernande Daniels-Laas trekken zich het lot van de minder
bedeelde mens en dier aan.
Bij aankoop van een schilderij
wordt vanaf heden ‘aantoonbaar’
10% besteed aan goede doelen, waaronder de voedselbank,
Ebola, Unicef, dieren of het fantastische initiatief: actie Serious
Request van 3 FM.
Op donderdag 18 december t/m
woensdag 24 december is de
Grote Markt in Haarlem podium
voor deze jaarlijkse actie!
Het oeuvre van Ger en Fernande
Daniels Laas zal in het kader van
hun initiatief sowieso voor 25%

**

goedkoper worden aangeboden,
dus naast dat u eigenaar wordt
van een prachtig schilderij, dient
u ook een goed doel!
U kunt altijd op afspraak de
prachtige bloemen-schilderijen
van Ger Daniels en het bekende
Jazzy-concept van Fernande Daniels Laas op het atelier komen
bewonderen. Kunstuitleen is ook
mogelijk! Voor Serious Request
ontvangt het echtpaar u graag
op zondag 21 december vanaf
11.00 uur tot 16.00 uur.
Ger & Fernande Daniels Laas
Voorweg 49A, te Heemstede. Info: info@danielslaas.nl of
023-5286336.

Aanbiedingen slagerij Van der Werff
en Supermarkt de Koning pagina 4+5.

**
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COLOFON
Voor de tuinliefhebbers…

van 1930

Etagebeplanting
met bloembollen
Groei & Bloei, dé specialist op tuingebied, vult op regelmatige
basis de nieuwe rubriek van de Heemsteder ‘Voor de tuinliefhebbers’. U leest daarin handige wetenswaardigheden over alles op het gebied van planten en bloemen in uw tuin. Heeft u
een tuinvraag, mail dan naar info@zuid-kennemerland.groei.nl.
Heeft u wel eens verschillende soorten bloembollen in één
pot geplant? Dit “sandwich”- of
”lasagne” systeem is is leuk om
uw balkon of tuin langdurig op
te fleuren.
U gaat als volgt te werk :
Men neme een schone pot, bak
of oude emmer van minstens 30
cm hoog en 30 cm breed , het
liefst van kunststof, aangezien
dat materiaal niet barst, als het
vriest. Zorg voor een opening
in de bodem . Doe onderin wat
korrels of potscherven voor een

goede drainage, aangezien bollen niet van natte voeten houden. Daar bovenop wordt 10
tot 15 cm aarde gedaan. Hierop
komt de eerste laag bollen. Dit
zijn de tulpenbollen, aangezien
die het laatste bloeien.
Vervolgens wordt weer 10 a 15
cm aarde aangebracht en daarop worden de narcissen gelegd.
Als laatste zijn de krokussen aan
de beurt die wederom op een
laag aarde worden gelegd en
ook bedekt worden met een laag
aarde van rond de 10 cm.
Let er wel op de bollen zodanig

Verschijnt woensdag

Adventskerk
Aerdenhout
te planten dat ze naast elkaar
naar boven kunnen groeien.
Als afsluiting kan men winterviooltjes boven op de bollen planten. Bij vorst de pot inpakken
met kranten, karton en noppenfolie en als het erg koud wordt
bijvoorbeeld een oud plastic tafelkleed er overheen hangen.
Geef de bollen de eerste twee a
drie weken na het planten regelmatig water, om te bewerkstelligen dat ze zo snel mogelijk wortels maken. Ze zijn dan namelijk
vorst-bestendiger.
Als het allemaal lukt, heeft u
twee maanden plezier van zo’n
etage-pot. Hoe breder de pot
van boven hoe meer combinaties
u kunt maken.
Groei & Bloei
Zuid-Kennemerland

Leeuwerikenlaan 7
te Aerdenhout
Zondag 7 december, aanvang
10:00 uur. Voorganger Ds.
M.A. Smalbrugge
Zondag 14 december, aanvang 10:00 uur. Voorganger
Ds. M.A. Smalbrugge
Zondag 21 december, aanvang 10:00 uur. Voorganger
mevrouw W. van Rijn (Amsterdam)
www.adventskerk.com

Kantooradres:
Camplaan 35
2103 GV Heemstede
Tel. 023-8200170
mobiel 0650-284402
Fax 023-8200169
aanleveren van advertenties:
Dinsdag voor 12.00 uur
aanlever@heemsteder.nl
advertentieverkoop:
Joke van der Zee
advertentie-tarieven:
op aanvraag
aanleveren van kopij
Dinsdag voor 12.00 uur
redactie@heemsteder.nl
Bladmanager/redactie:
Joke van der Zee
Correspondenten:
Ton van den Brink
Bart Jonker
Mirjam Goossens
Eric van Westerloo
redactie-opmaak:
Mireille Huiberts
Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Onbekend Heemstede

Wilhelminaplein toen en nu (2)
We zitten nu wat lager bij de
grond en hebben deze week een
beeld, dat veel gefotografeerd is
en ook vele winkeltjes heeft gekend.

EDITIE 5:
HEEmsTEDE
HaarlEm-ZuID

Het Trefpunt

Ook hier maken we dankbaar
gebruik van de Facebookpagina’s “Nostalgisch Heemstede”,
“Je bent Heemstedenaar als…..”
en het NHA koppelen we de
foto’s van toen met de situatie
van nu. Ook van persoonlijke archieven maken we gebruik en
zullen dat aangeven.
Om nog even stil te blijven staan
bij de overgang van de Camplaan naar het Wilhelminaplein
laten we u een foto zien uit de
jaren 30 uit de collectie van de
familie J.J Hoeboer. U ziet de vier
winkeltjes van Camplaan 1, 3, 5
en 7 op een rij. Links van Camplaan 1 Wilhelminaplein 17 en
19. Daar later natuurlijk meer
over. De nu foto van Harry Opheikens (november 2014) laat de
dezelfde hoek zien, duidelijk herkenbaar, maar er is veel verandert.
Heeft u nog meer foto’s of informatie dan kunt u mailen naar de
Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek
(webmaster@hv-hb.nl) of bezorgen bij
het kantoor van De Heemsteder,
Camplaan 35. Wij zorgen er dan
voor dat de foto gescand wordt,
u krijgt het origineel terug. Vertel uw verhaal erbij en misschien
hebben andere lezers wel aanvullingen.
Zo proberen we alle winkeltjes
op een rijtje te krijgen.

Regio - In het Trefpunt, Akonietenplein te Bennebroek
wordt zondag 7 december een
viering gehouden met ds. G.
deJ ongen d s.J .Nak-Visser.
Het betreft een gezamenlijke
dienst met G.G.Z.inGeest, aanvang 10.30 uur.
Tevens Kindercafé.
Zie ook www.pkntrefpunt.nl

PKN Heemstede
Heemstede – Zondag 7 december, Tweede Adventszondag, om 10.00 uur dienst
in de Pinksterkerk met ds. A.
Molendijk.
Crèche (kind. tot 4 jr); Kinder
Anders-dienst (kind. 4 tot 10
jr); Spiegeltent (kind. 10 tot 12
jr); De Kerk Draait Door (12 tot
15 jr).
www.kerkpleinheemstede.nl

Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-368671
Fax 0297-342900
uitgave van:
De Heemsteder Uitgevers B.V.
Heemstede
OplagE: 15.375
Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 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, telefoonnummer en/of e-mailadres. Deze
gegevens worden niet volledig
in de krant gepubliceerd; wél
naam en woonplaats. Anoniem
ingezonden brieven worden
niet in behandeling genomen.
De redactie behoudt het recht
om brieven in te korten of niet
te plaatsen.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-,
foto-, en/of tekstmateriaal niet
beschikbaar wordt gesteld aan
derden. Dus ook niet per e-mail,
fotokopie of anderszins zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever!

WWW.HEEmsTEDEr.Nl
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Schenkingen aan de
gemeente Heemstede

Kerkklokken Bavokerk stil
Heemstede - Op 4 april 1878
werd de eerste steen van de
Bavokerk aan de Herenweg gelegd en op 1 oktober van het jaar
daarop werd de nieuwe kerk in
gebruik genomen. Inmiddels
geen nieuwe kerk meer, maar
een kerk met problemen met
het voegwerk. Er komen stukjes
voegsel naar beneden. De kerk
staat inmiddels in de steigers om
de vallende stukjes voegsel op
te vangen. Mensen denken dat
de kerk gesloten is of gesloten
wordt, maar het parochieteam
werkt hard aan het herstel van
de kerk. Het parochiebestuur van
het Klaverblad, verantwoordelijk
voor het onderhoud van de kerk
heeft besloten, uit veiligheids-

overwegingen, dat de klokken
niet mogen luiden. Het voegwerk
wordt pas na de vorstperiode, aldus het bestuur, hersteld. Op
de vertrouwde tijden roepen de
kerkklokken de gelovigen even
niet op om naar de kerk te gaan.
Ook met de kerst zullen de klokken niet luiden. De nachtmis op
24 december, die ook door veel
niet-katholieken wordt bezocht,
gaat om 22 uur gewoon door,
ook al wordt u door de klokken
niet geroepen. Kinderen en hun
ouders zijn 24 december welkom
in hun eigen kinderviering om
19.00 uur. Er is echter ook goed
nieuws: na een periode van ‘kou’
doet nu de verwarming het weer!
Ton van den Brink

Heemstede - Een niet bij naam
genoemde weldoenster uit Haarlem heeft 5000 euro geschonken
aan de Heemsteedse kinderboerderij ´t Molentje in Groenendaal. De gemeente is dankbaar
voor deze gulle gift. Er is ook al
een bestemming gevonden voor
het geld. Het educatiecentrum
van de kinderboerderij kan aanzienlijk worden opgewaardeerd
met het geld dat zo ruimhartig is
geschonken.

Leuke actie Sauna Centre Haarlem

Scrubben voor 3FM!

Regio - De 11e editie van 3FM Serious Request
zal dit jaar in Haarlem plaatsvinden. Het glazen
Huis komt op de Grote Markt te staan! De jaarlijks terugkerende actie van de Nederlandse radiozender 3FM zamelt geld in voor projecten van
het Rode Kruis. 3 DJ’s van 3FM, Coen Swijneberg, Gerard Ekdom en Domien Verschuuren zullen zichzelf dit jaar van 18 tot 24 december in het
Glazen Huis opsluiten zonder te eten. Het doel
van dit jaar is om geld in te zamelen voor vrouwen en meisjes die slachtoffer zijn geworden van
seksueel geweld in oorlog en conflictgebieden.
Onder het motto ‘Hands off our girls’ willen 3FM
en het Rode Kruis meewerken aan het terug-

dringen van dit geweld. Ook Sauna Centre Haarlem draagt graag zijn steentje bij aan deze actie.
Daarom zijn ze gestart met de verkoop van zakjes van heerlijk scrubzout. Fraaie Zaken grafisch
ontwerp en Reklam Speciaaldruk hebben geholpen om er een leuk presentje van te maken: lekker voor jezelf of om cadeau te geven! De zakjes zijn te koop in Sauna Centre, Jansweg 50 in
Haarlem. Voor 3 euro heb je zo’n heerlijk zakje
scrubzout (of nog beter: 3 zakjes voor 10 euro)
en steun je bovendien deze mooie actie van 3FM.
100% van de doneert geeft Sauna Centre Haarlem op 24 december in het Glazen Huis.
Meer info: www.3fm.nl/seriousrequest.

In de raadszaal staat al jaren het
beeld ‘vrouw in de wind’ van de
Heemsteedse kunstenares Ellen
Wolff. Het beeld was in bruikleen gegeven aan de gemeente. Ellen Wolff heeft besloten het
beeld te schenken aan de gemeente, waardoor de gemeente
nu de eigenaar is. Ook met deze geste is het gemeentebestuur
zeer in haar nopjes. Ellen Wolff is
geen onbekende in Heemstede.
Zij werkt vanuit haar atelier aan
de Bronsteevijver in Heemstede. Haar beelden hebben op verschillende plaatsen in Nederland
een plek gekregen. In Heemstede is meer werk van haar te zien,
onder andere voor de Heemsteedse Apotheek met het beeld
‘De Balans’ en bij het Oude Slot
een buste van Adriaan Pauw.
Eric van Westerloo

Knutselclub
maakt houten
kerstdecoratie

in

KUNST HEEMSTEDE

Veel bruggen in Heemstede die vallen onder “Kunst in de openbare
ruimte” zijn gedefinieerd als Provinciaal monument en het is dus de
vraag of je die ook als kunst kunt zien. Maar dit beeld, op de brug in
de Pieter de Hooghstraat is dat zeker wel. Het is ook gemaakt door
Hendrik van den Eijnde en is getiteld “de Bron”. Het is geleverd in 1936
en is gemaakt van brons op een voet van Maulbronner zandsteen.
Remco van den Berg

Heemstede - Woensdagmiddag
is bij Casca knutselmiddag, voor
meisjes én jongens van 5 tot en
met 10 jaar. Staat er bij jullie ook
een kerstboom? Of ga je die nog
samen versieren? Dan kunnen
de kinderen de kerstdecoraties
die ze op woensdag 10 december gaan maken daar ook inhangen! Superleuk!
De Knutselclub duurt van 13.30
tot 15.15 uur en komt bijeen in
activiteitencentrum de Molenwerf, Molenwerfslaan 11, Heemstede. Kosten per keer zijn: €
4,00, een kaart voor 10 keer kost
37,50 euro. Kinderen graag per
keer van te tevoren telefonisch
aanmelden: 023-548 38 28 – kies
1. (op werkdagen tussen 9 en 12
uur). Kinderen die zich van te
voren hebben aangemeld gaan
voor. Voor meer informatie:
www.casca.nl.

Kerstdiner
Welzijn Ouderen
Heemstede - Het jaarlijkse kerstdiner houdt
Welzijn Ouderen Heemstede op dinsdag 16 december. Om 13.00 uur kunt u genieten van een
feestelijk viergangendiner aan een mooi gedekte tafel. Het menu bestaat uit wildsoep, carpaccio van gerookte zalm, gevulde varkensrollade
met portsaus, spruitjes met spek, zuurkool met
ananas en rozijnen, stoofpeertjes en rauwkostsalade, aardappelpuree met peterselie, gefrituurde gekruide aardappelblokjes en toe is er
bavaroise met saus en slagroom, daarna koffie
of thee met een mini gebakje. U kunt zich aanmelden tot een week voor aanvang. De gastvrouwen staan klaar om 13.00 uur en de kosten
zijn 24,00 euro per persoon.
Informatie en/of verkoop bij Stichting Welzijn
Ouderen Heemstede, Lieven de Keylaan 24,
Heemstede. Telefoon: 023-528 85 10.
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Paranormaal- en Sieradenbeurs
in Sportplaza Groenendaal

Heemstede - Op zaterdag 6 en
zondag 7 december kunt u in
Sportplaza Groenendaal naar de
Paraview Paranormaalbeurs. Tijdens deze beurs zijn standhouders aanwezig die actief zijn op
het gebied van new age en alternatieve geneeswijzen. Tevens
kunt u op beide dagen (in een
apart gedeelte) de Sieradenbeurs bezoeken. De Sieradenbeurs mag gratis bezocht worden met een toegangskaartje
voor de Paranormaalbeurs.

Rekoert, bijna 100 jaar
winkel op de Zandvoortselaan
Heemstede – De opa van Geer
Rekoert was borstelmaker maar
zijn vader wilde dat geklier met
haar niet. Hij werd loodgieter
omdat hij als jongetje bij een
loodgieter in de Leidsebuurt in
Haarlem hielp. Hij ging werken
bij verschillenede bazen en in
1914 was er de mobilisatie. In
1916 werden getrouwde soldaten naar huis gestuurd, want er
moest kostwinnersvergoeding
betaald worden. Hij was in 1912
getrouwd. Zijn vrouw was costumière en had meisjes in dienst.
Eenmaal thuis begon vader Rekoert een eigen loodgietersbedrijf in zijn schuur en verhuisde later naar de Herensingel.
In 1918 werd de eerste huizenrij gebouwd aan de Zandvoortselaan, daar deed hij het loodgieterswerk. Winkels waren daar
niet. Alleen het Wilhelminaplein,
de Raadhuisstraat en Binnenweg hadden winkels. Er mochten best winkels komen op de
Zandvoortselaan. Rekoert kocht
het mooiste punt, hoek Amaryllislaan, waar hij sanitair ging verkopen naast het loodgietersbedrijf. De voorkant winkel, ach-

ter woonkamer en keuken, boven bad- en slaapkamer, de
rest werd verhuurd. In 1924 zag
Geer Rekoert het levenslicht. De
zaak werd uitgebreid met elektrawerk en een kachelsmid. Na
1930 werd de tijd slecht, daarna
volgde de Tweede Wereldoorlog.
Daarna bloeide de zaak op met
twintig man aan het werk. Zijn
vader zei meermaals tegen Geer,
wat jij verkoopt hadden we vroeger niet, koelkasten, wasmachines, vaatwassers, verlichting en
kleine elektrische apparaten. Ze
deden veel nieuwbouw en burgerwerk in Aerdenhout. Voor
alles moest een elektricien of
loodgieter komen of de kachelsmid. Soms zelfs voor het monteren van een stekkertje.
EHBO
In de oorlog moest Geer bij de
Hoogovens werken als loodgieter. Hij was afgekeurd voor dienst
in Duitsland. Bij de Hoogovens
maakte hij veel ongelukken mee,
ook bij de monteurs thuis gebeurde wel eens wat. Dan die
ongelukken bij het kruispunt
zonder stoplichten, met een ver-

keersagent die om tien uur vertrok. Vandaar dat hij EHBO’er
werd. Vooral op bollenzondagen
postte hij er veel. Hij was tien
jaar secretaris en twintig jaar
voorzitter van de EHBO. Een leven op zich. Hij is inmiddels negentig en zijn vrouw is hulpbehoevend en zijn dochter Marjon
die jaren in de winkel meehielp,
moet om gezondheidsredenen
stoppen. Vandaar de verkoop
van de winkel. Michèle Dinger
en partner Hans Fischer hebben
de zaak met alle inventaris en
voorraad overgenomen. De familie Rekoert sluit op 24 december de voordeur. Een nieuwe uitdaging met nieuwe kansen voor
een zelfstandige winkel. Vrijdag
12 december houden Geer en
Marjon een afscheidsreceptie in
Restaurant Southern Cross aan
de Zandvoortselaan 24 tussen
14.00 en 16.30 uur. Zonder bloemen of wijnen, daar hebben ze
geen plaats voor, wel stellen ze
op prijs een bijdrage aan de actie
van 3 FM Serious Request 2014:
het Glazen Huis dat dit jaar op
de Grote Markt in Haarlem staat.
Ton van den Brink

Sinterklaas in Pieterpakhuis
Heemstede - Sinterklaas had een drukke zaterdag. In het Pietenpakhuis ontving hij veel kinderen die nog met hem op de
foto wilden. In het pakhuis waar vroeger de Lord ook kinderkleding verkocht, werd nu flink geknutseld, getekend, limonade
gedronken en gezongen. Ook de zwarte pieten gingen op de foto
en bleken tekentalenten te hebben. Voor de lunch kon Sinterklaas
terecht bij Tummers, Patisserie Passionelle waar hij door de winkeldames flink verwend werd met eigen gebakken brood. Zwarte
Piet kocht gelijk wat extra brood om eind van de week mee terug
te nemen naar Spanje.
Sinterklaas had lekker gegeten en vertelde nog dat hij dit jaar ook
zo verwend was door de winkeliersvereniging WCH met dat mooie
Pietenpakhuis. Hij vond de Raadhuisstraat en Binnenweg nog
steeds de Leukste Straat van Nederland en als iemand het weet
dan is het Sinterklaas wel, want die komt overal in Nederland!
Ton van den Brink

Bureau View organiseert al sinds
1995 Paranormaalbeurzen, 45
per jaar door heel Nederland.
Gedurende deze jaren zijn new
age en alternatieve geneeswijzen voor veel mensen steeds
meer geïntegreerd in het dagelijkse leven. De gedachte leeft
dat het leven meer moet inhouden dan alleen werken, eten en
slapen.
Op de Paranormaalbeurs kunnen bezoekers kennismaken met
new age en diverse alternatieve
geneeswijzen. Er is een breed
scala aan activiteiten en deelnemers: paragnosten, helderzienden, magnetiseurs, handlijnkundigen, tarotkaartleggers, astrolo-

gen, iriscopisten, numerologen,
hypnotherapeuten, reïncarnatietherapeuten, klankhealers, auralezers en -tekenaars, masseurs...
Er zijn ook artikelen te koop als
wierook, edelstenen, sieraden,
muziek en boeken of diverse gezondheidsproducten als oliën en
voedingsproducten. Bovendien
worden hier diverse lezingen
verzorgd. Bijvoorbeeld op het
terrein van helderziende waarnemingen, numerologie, handlijnkunde, reiki, gidsen en de helende kracht van edelstenen.
Op de sieradenbeurs zijn designsieraden te zien, kettingen
uit andere culturen en handgemaakte armbanden. Er zijn leuke
aanbiedingen en tevens materialen en workshops. Voor meer informatie: www.sieradenbeurs.nl
Sportplaza Groenendaal, Sportparklaan 16, Heemstede. Openingstijden beurzen: zaterdag
van 12.00-17.30 uur. Zondag van
11.00 – 17.30 uur.
Entreeprijs Paranormaalbeurs:
(inclusief de Sieradenbeurs) 6,50
euro of 5,00 euro met kortingsbon, 65+ 5,00 euro kinderen tot
12 jaar onder begeleiding gratis
toegang. Info: www.paraview.nl.

Zelf je kleding maken
is leuk voor jong en oud
Heemstede – Mode Atelier Tu Estilo geeft al 12 jaar lessen en
workshops in kleding maken. Sinds enkele maanden geef ik in
Heemstede Tienernaailessen op zaterdagochtend om de week
van 10 tot 12 uur, waarin kinderen leren hun eerste zelfgemaakte rokje en andere hippe kleding te maken. Deze workshops
kosten 30 euro voor twee lessen.
Ook worden workshops gegeven waarin dames van hun oude
kleding iets hips en draagbaars maken en leren hoe leuk het is
zelf hun unieke kleding te maken.
De workshops vinden plaats op maandag- en vrijdagochtend
om de week van 10 tot 13 uur.
De kosten bedragen 20 euro per workshop, bij deelname aan 3
of meer workshops geldt een korting Locatie Cruquiusweg 47a,
Heemstede. Mail naar Wendy@tu-estilo.nl Of kijk op Facebook:
Mode Atelier Tu Estilo.
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Heemstede - Op donderdag 27
november hebben zes leerlingen van College Hageveld meegedaan aan de Juvenus Translatores Vertaalwedstrijd. Dit is
een wedstrijd die 7 jaar geleden
in het leven in is geroepen door
de Europese Commissie. Het Europese motto is “eenheid in verscheidenheid” en om dat motto
eer aan te doen is het belangrijk
om meer talen te begrijpen dan
alleen onze eigen taal. Kennis
van vreemde talen brengt mensen dichter bij elkaar en wekt
begrip voor andere culturen.
Uit 28 Europese landen zijn
scholen geselecteerd. Hageveld heeft zich dit jaar voor het
eerst ingeschreven en is meteen
al geselecteerd om mee te doen.
In heel Europa gingen ruim 1000
leerlingen om precies 10 uur aan
de slag met een tekst in een andere EU-taal en vertalen naar
een andere EU-taal, meestal hun
moedertaal.
Op Hageveld waren zes leerlingen, omringd door dikke woordenboeken, een neergestreken
in de kamer van de rector. Si-

mone Lammertink , Judith Davids en Jennifer van Dulken vertaalden een tekst over stambomen van het Engels naar het Nederlands. Een Zweedse tekst en
een Franse tekst over de Europese identiteit waren voor respectievelijk Hanna Stjernevi en Sophie van Bakel. Emmelien Somsen
kreeg een Spaanse tekst over
een Roemeense zigeunerjongen die naar Spanje was geemi-

greerd en vertaalde die naar het
Nederlands.
De vertalingen zullen worden
nagekeken op het hoofdkantoor
van de organisatie in Brussel. Uit
iedere lidstaat wordt uiteindelijk
een winnaar gekozen. Mocht de
vertaling van een van Hageveld’s
leerlingen zo goed, creatief en
spitsvondig zijn dat ze bij de
prijswinnaars hoort, dan wacht
haar een reisje naar Brussel.

Home Instead Thuisservice

Het Levensboek:
Belangrijke gebeurtenissen,
ervaringen en herinneringen
Heemstede - Het Levensboek is in de dienstverlening
van Home Instead Thuisservice
een belangrijk onderdeel. Soms
geven senioren zelf aan dat zij
een rijk leven hebben geleid en
graag hun levensverhaal zouden willen optekenen. Dan
biedt het Levensboek uitkomst.
Ook wordt het gebruikt in het
Alzheimer CARE programma.
Samen met de dementerende en diens familie worden belangrijke levensgebeurtenissen
vast gelegd zodat hierop, wanneer het geheugen de senior in
de steek laat, kan worden terug
gevallen.
De CAREGivers van Home
Instead ondersteunen senioren en familieleden bij het maken van een levensboek. Zij zijn
specifiek getraind om de dialoog over het leven met ouderen aan te gaan. Het is mogelijk
om er apart tijd voor te nemen
of om het tussen de werkzaamheden door te doen. In gesprekken en tussen activiteiten
door worden de mooiste verhalen verteld. Met het uitwisselen van herinneringen en verhalen uit het leven kan worden
ervaren dat het een betekenis-

is kennis van het levensverhaal erg belangrijk. Men kan
door het gebruik van het Levensboek verloren herinneringen en ervaringen teruggeven.
De dementerende voelt zich
hierdoor als uniek persoon gekend waardoor stress en onbegrip zal verminderen. Daarmee
ondersteunt het familieleden
en anderen bij moeilijk gedrag
en het omgaan met verdrietige situaties. Afleiding met behulp van het Levensboek heeft
in de praktijk vaak haar waarde bewezen.

vol leven was, dat door het vertellen opnieuw herkend en gekend kan worden.
Het Levensboek biedt de juiste structuur om het een plek
te geven. Het is chronologisch
in zowel tijd als mijlpalen opgebouwd, met hoofdstukken
als: mijn familie, mijn kinderjaren, volwassen worden, familietradities etc. Zoals al genoemd wordt het Levensboek
ook gebruikt bij senioren met
dementie. Om goed te kunnen
omgaan met dementerenden

De medewerkers van Home
Instead Thuisservice begrijpen
dat ieder individueel levensverhaal volstrekt uniek is en van
belang om te delen. Door onze dienstverlening op deze wijze vorm te geven laten we zien
dat in iedere situatie het uitgangspunt geldt: “bij ons gaat
het om u”.
Mocht u meer informatie willen
omtrent het samen opstellen
van een levensboek met één
van de medewerkers van Home
Instead Thuisservice, neem dan
contact op met 023 82 00 392
of via info@homeinstead.nl.

De laatste
paddenstoelen?

Foto: Marenka Groenhuijzen

Leerlingen Hageveld geselecteerd
voor ‘Juvenus Translatores’

Heemstede - In donkere dagen geeft licht vaak een sprankje
hoop. Licht zorgt dat alles net wat minder zwaar wordt, minder
donker, letterlijk gezien. Een aardig gesprek met een wildvreemde kan een somber humeur oplossen en een schouderklop of
glimlach net op dat juiste moment kan verlichtend werken. In
de nadagen van de herfst lijkt het soms wel of het donker blijft.
Maar dan... zorgt net die ene zonnestraal voor licht.

Wandeling door het landschap
van je leven

Marten Janse, wandelcoach
Regio - Koop een cadeaubon
en gun iemand plezier met een
coachwandeling in het NoordHollands duinlandschap. Marten
Janse neemt zijn cliënten mee
naar buiten en gebruikt de wandeling als metafoor voor je levensweg.
“Ik help mensen de kloof te overbruggen tussen wat hen overkomt en wat ze zelf zouden willen” zegt hij. “Ik help hen de regie terug te vinden over hun leven zodat ze niet langer geleefd
worden maar zelf het initiatief in
handen hebben. De activiteit van
het fysiek bewegen vormt hierbij
een natuurlijk hulpmiddel.”
In zijn praktijk maakt hij gebruik
van beginselen uit de psychologie van de levenskunst en de
narratieve psychologie. Simpel
gezegd betekent dit dat hij het
gesprek en het levensverhaal als
vertrekpunt neem en goed luistert hoe iemand zijn verhaal vertelt. Ook is hij alert op welke wis-

selende posities zijn gesprekspartners innemen ten opzichte van het onderwerp waarover
ze vertellen. Analyseren, doorvragen, uitdagen, weerspreken,
verbindingen leggen en metaforen aanreiken zijn de vaardigheden die hij in het coachgesprek
hanteert.
“Soms wordt coaching nog te
veel geassocieerd met problemen die opgelost moeten worden,” aldus Marten Janse, “maar
is het niet heerlijk om anderhalf
uur de tijd te krijgen om al je verhalen te kunnen vertellen en alleen maar aandacht te krijgen?!
Daarom ben ik begonnen met
de verkoop van cadeaubonnen.
Want die kun je weggeven aan
iemand die je zo’n wandelervaring van harte gunt.”
Anders dan bij de coachtrajecten die starten met de formulering van een coachvraag, hebben coachgesprekken via de cadeaubon een open begin.

Wandelcoach Marten Janse biedt

cadeaubonnen
aan voor een coachgesprek.

Met zo’n bon kun jij iemand verwennen om al
wandelend op verhaal te komen.
Kijk op www.wandelcoachheemstede.nl
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Wereldspektakel bijt spits af in Pinksterkerk

Chris Hinze inspireert met
Saliah/Under African Skies

Foto: Keytone Records

Heemstede – Reisimpressies en live muziek gecombineerd in
een uniek multimediaspektakel: Chris Hinze bedient op 11 december een grote groep die bezeten is van Afrika, reisfanaten,
muziekliefhebbers en fans van hemzelf met Saliah/Under AfricanSkies. Voor de Podia Heemstede is deze voorstelling de
primeur in de Pinksterkerk.

Fluitist, componist en producer
Chris Hinze: “Voor mij zijn reizen
en andere culturen een echte inspiratiebron. De combinatie van
wereldmuziek en reisimpressies
is redelijk uniek. Ik ben de enige die dat doet in Nederland en
Duitsland en toer al een aantal
jaren met dit soort spectaculaire voorstellingen. En met succes: op een groot scherm worden adembenemende videobeelden vertoond, die ik heb gemaakt tijdens mijn reizen. En ik
vertel over allerlei ontmoetingen
met mensen uit andere culturen en lokale artiesten om muziek mee te maken, die tijdens
mijn concert weer te horen en te
zien zijn. Alles is eigengemaakt
werk. Het best een aanzienlijke

klus: duizenden videobeelden
worden door video editor Hans
Meijer aan elkaar gesmeed tot
een prachtig schouwspel. Saliah/Under African Skies is een
‘Afrika’ extract van mijn eerder
uitverkochte
theaterprogramma ‘Van Tibet tot Tanger’. Op
You Tube zijn mijn Saliah -videoclips te zien en te horen. Mensen hebben na de voorstelling
het idee een reis door Afrika gemaakt te hebben. Om je een idee
te geven: ik ga een paar maanden per jaar op tournee, ik bereid een maand voor en ga enkele maanden reizen. Volgend jaar
ga ik naar Tibet om weer nieuwe impressies op te doen en doe
ik ook andere Aziatische landen
aan. Na Nederland toer ik door

Duitsland. In Duitsland toer ik
samen met de beroemde reisfotograaf Kai Uwe Kuechler. Duitsland heeft namelijk een echte
scene in de fotografie: er vinden
regelmatig voorstellingen hiervan plaats, de zogenaamde ‘Diavorträge’. Het reizen en ontmoeten vormen een geweldige inspiratiebron, die telkens vernieuwend is met nieuwe ontdekkingen. Het leuke is dat het publiek
na een voorstelling aan de bar
met je praat en dingen herkent,
omdat ze zelf zo’n reis gemaakt
hebben en zo dingen weer opnieuw beleven. Maar het is niet
alleen voor Afrikaliefhebbers
hoor. Het is voor een breed publiek. Mensen vinden het heerlijk
even uit hun dagelijkse ritme gehaald te worden en weg te kunnen dromen op muziek en videobeelden. Op dit moment heb ik 3
Afrika cd’s uitgebracht. Een vierde is onderweg, die ik 3 maanden geleden in Gambia heb gemaakt. Ik ben eigenlijk altijd aan
het produceren. Veel van mijn
werk is via I-Tunes te downloaden, volgende week worden er
nog eens 40 cd’s van mijn eerdere werk aan toegevoegd.”
En heeft Chris naast het reizen
en zijn drukke programma nog
ruimte om nieuw materiaal te
componeren? “Ja hoor”, vervolgt
hij. “Over 2 weken ben ik klaar
en ga ik 6 weken naar mijn huis
op Ibiza om nieuw materiaal te
componeren.”
De voorstelling vangt aan om
20.15 uur , entree 19,- euro.
Kaarten via www.podiaheemstede.nl of via de kassa van de
Luifel. Meer informatie op www.
chrishinze.nl.
Bart Jonker

‘Succes ontmaskert’ gepresenteerd
bij Boekhandel Blokker
Heemstede – De Heemsteedse Lillette van
Zijl werd geïnterviewd voor een bijzonder
boek: succes ontmaskert. Een eigenzinnige t waar een d moet staan, maar de t staat
voor kracht. Een boek geschreven door Astrid Koelewijn en Daisy Schoenmaker, waarin twintig vrouwelijke ondernemers op openhartige wijze praten over tegenslagen, keuzes en wat hen heeft gedreven tot het zelfstandig ondernemerschap.
Want, wat betekent succes nu eigenlijk? Veel
geld, media-aandacht of een overvolle inloopkast? Of gaat het juist om de manier waarop je
invulling geeft aan je leven?
Over vrouwen die weliswaar succes hadden,
maar het niet aangewaaid kregen. Geen managementboek, dat wilden ze vooral niet, eer-

der een boek vol levensverhalen van sterke vrouwen zoals Lilette. Zij heeft na haar werkzaamheden als medisch analiste en directiesecretaresse
bij een farmaceutisch bedrijf de tweejarige opleiding Kreatieve Handvaardigheid in Amsterdam
gevolgd. Met succes!
Als aanvulling heeft zij een cursus Nana’s maken
gevolgd. Hierin heeft zij haar specialiteit gevonden. De krachtige volle vrouwen van papier maché. Zij is nu docente bij: Casca -Heemstede, de
Kulturele Raad - Hillegom en de Volksuniversiteit - Lisse.
Zondagmiddag gaf zij haar vader het eerste boek
bij de presentatie bij Boekhandel Blokker waar,
tot genoegen van eigenaar Arno Koek, het zondagmiddag al vroeg zeer druk was.
Ton van den Brink
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Traumahelicopter achter
gesloten overweg Alverna
Vorige week maandag landde de traumaheli aan de overzijde van
het spoor in het weiland. De trauma arts was in de veronderstelling dat hij te voet over het spoor kon naar de overzijde, alwaar hij
door een politieauto of ambulance snel een paar 100 meter verderop naar het slachtoffer van het ongeval op de Leidsevaartweg
gebracht zou worden. Niets was echter minder waar: de spoorwegovergang was potdicht, zelfs voor dezevoetganger. Een van
de bewoners van het Laantje van Alverna heeft de arts toen met
zijn eigen particuliere auto via de nieuwe ontsluitingsweg en langs
station Heemstede-Aerdenhout naar het ongeval gebracht. De afsluiting van de overweg door ProRail is er debet aan dat hij helemaal moest omrijden. Dit waren zeer kostbare minuten die de arts
later bij het slachtoffer was dan bedoeld.
Veel vaker dan ongevallen op de overweg, zijn er ongevallen gebeurd op de Leidsevaartweg zelf. Het is een gevaarlijke, smalle
weg vlak langs het water en met een opstaande rand tussen fietspad en rijbaan. Regelmatig rijden politie-, ambulance- of brandweerwagens (iemand in de vaart beland) met gierende sirenes
langs op weg naar een vervelend ongeval. Soms is inzet van de
traumaheli noodzakelijk.De afgelopen paar jaar werd de traumaheli in ieder geval twee keer om assistentie gevraagd. Het is niet
makkelijk, zeker niet als het donker is, om met de traumaheli op
de Leidsevaartweg zelf te landen, zo dicht bij de bovenleidingen
van het spoor.
Voor fietsers en wandelaars is de huidige omweg heel vervelend.
Voor slachtoffers naar wie de hulpdiensten onderweg zijn, is de
huidige omweg levensbedreigend.De veiligheid van de slachtoffers van ongevallen op de Leidsevaartweg lijkt mij een extra argument om de overweg Laantje van Alverna deels open te houden.
Diane Martens, Heemstede

Gratis lezing:
De lichaamstaal
van de hond
Heemstede – Astrid Verkuyl van
hondenschool Feedback geeft
zondag 11 januai een lezing met
als titel ‘de lichaamstaal van de
hond’. Deze duurt van 11 tot 13
uur, met daarna de mogelijkheid tot het stellen van vragen.
Jasmijn Pasman van ‘de Hobbyhond’ organiseert de lezing en
die vindt plaats in het bezoekers-

centrum van wandelbos Groenendaal. Burgemeester van Rappard laan 1 bij Kinderboerderij ‘t
Molentje.
Aanmelden: dehobbyhond@hotmail.com of 06-26442878 (voicemail inspreken.)
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Gedreven vrijwilligers TV HBC nemen afscheid
Heemstede - Tijdens de op 28
november gehouden algemene
vergadering bij Tennisvereniging
HBC zijn twee bestuursleden in
het zonnetje gezet. Chris Heeremans nam afscheid, na 20 jaren
penningmeesterschap
draagt
hij het stokje over aan Martien
Ganzeman. Daarnaast heeft Nico Geels na 12 jaar de voorzittershamer doorgegeven aan
Hans Fonkert. In de laatste officiële toespraak van Nico Geels
bedankte hij Chris Heeremans
voor zijn jarenlange inzet, gedrevenheid, punctualiteit en flexibiliteit als penningmeester van de
vereniging. Ook deed Chris nog
veel ander vrijwilligerswerk op
het park en achter de bar. Chris
komt het erelidmaatschap toe
van TV HBC.

Marjo van Opstal, werd in vogelvlucht verteld welke veranderingen er onder leiding van Nico als
voorzitter de laatste 12 jaar hebben plaatsgevonden. Nieuwe
banen, nieuwe contracten met
de gemeente, verbouwing clubhuis, aanbouw serre, nieuwe statuten en huishoudelijk reglement
en nog veel meer. Ook Nico is
benoemd tot erelid van TV HBC.
Sjaak Struijf, voorzitter de sportraad van RKSV HBC, overhan-

digde Nico de bronzen HBCspeld. Sjaak uitte zijn waardering voor de opbouwende kritische wijze waarop Nico als voorzitter van TV HBC 12 jaar deel
nam aan de vergaderingen van
de sportraad.
De nieuwe voorzitter, Hans Fonkert, lichtte zijn reden voor zijn
kandidatuur als voorzitter en zijn
toekomstplannen voor TV HBC
toe en sloot daarna de vergadering.

Ton van de Weiden (mede oprichter van TV HBC) vertelde
in een korte maar vrolijke toespraak waarom Nico zo’n goede voorzitter is geweest van de
vereniging. Alle kwaliteiten van
Nico (ook uit zijn jeugd) werden
naar voren gebracht en onderstreepten wat de leden al lang
wisten. In de toespraak van de
secretaris van de vereniging, Martien Ganzeman, Chris Heeremans, Hans Fonkert en Nico Geels.

Zaterdagmiddag bridge
van Bridgeclub Bel Air
De koplopers Dessa Ramic en Wim Wonink lieten verstek gaan. (vergeten?) en zagen daardoor hun naaste concurrenten, Hedy Stegge en
John Missaar dichterbij komen al was hun score (52,55%) niet zo best. Liesbeth Groenewegen
en Gré Sellmeijer pakten de winst in de A lijn
20 paren) en behielden hun derde plaats. Carla Beers en Ernst Muntinga waren verrast dat zij
nog in de A lijn zaten en gingen onbevangen van
start. Met een score van 54,86% werden zij gedeeld vierde samen met George Cerneüs en Jan
Kleijn. Monique v. Zanten en Erna Meijer gingen
samen spelen omdat hun partners er niet waren en dat werd geen succes. De laatste plaats
met 40,97%. Het werd nog opgewaardeerd naar
45%. Ook Tiny Uitendaal speelde met een invaller. Samen met Walter Heye kwam zij niet verder dan 44,91% en de laatste plaats in de totaalstand was bereikt. In de B groep wordt de rangschikking nog steeds aangevoerd door Ineke en
Ben Jonkers. Zij behaalden in de B lijn een score
van 57,92%. Carla en Hans Verdonkschot werden
in de B lijn eerste met maar liefst 70%. Volgens
Hans kwam dat door Sinterklaas. Zij kregen veel
cadeautjes. Marja en Hans v. Meeteren gaan

INGEZONDEN

steeds beter draaien. De tweede plaats in de B
lijn (65%) was goed voor een derde plaats in de
rangschikking. Ellie Kieft met Thea de Hartog
werden eerst in de C lijn met 73,21% en zij staan
nu vierde in de totaalstand, zodat de grote zaal
weer door hun gevuld gaat worden. Ook Mieke
Toele en Bernardien Kieft gaan verhuizen. Hun
score in de C lijn (63,10%) was goed voor een
stijging van negentien plaatsen. Marianne Ligthart en Jan Visser waren afgezakt naar de D
lijn en daar sloegen zij met 62,50% hun slag.
Zij staan nu op plaats vijfentwintig en dat geeft
nog geen recht op de grote zaal, maar als er iemand, die boven hun staat afzegt, zijn zij de eerste die gaan verhuizen. Susan Schoute en Hans
v.d. Brink hebben eindelijk weer eens een leuke
score op het bord geplaatst. Met 59% werden zij
tweede in de D lijn en zijn weer gepromoveerd
naar de C lijn. Wilma Koek en Marten Hoogeterp
kwamen uit in de B lijn en werden met 34,69%
voorlaatste. De volgende keer spelen zij weer
in de D lijn. Ook Lenie Post en Alien den Heijer
gaan deze weg. Laatste in de B lijn met 28,54%.
Zij zakten van plaats achttien naar drieënvijftig.
Piet van den Raad

Is de Sint zelf stout?
Volgens sommigen was Sint zelf stout geweest
en had hij bijna de zak gekregen
Want voor het olijke Sinterklaasfeest
had hij niet ieders zegen
Nee, Goedheiligman zijn
blijkt niet immer rozengeur en maneschijn
Gelukkig zag Sint het niet zo zwart/wit
hij maakte subiet korte metten met al het gevit
en wist alle stormen weer te doorstaan
van hem kan iedereen het dak op gaan…
Reporterpiet
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HBC G1 - Roda23 G1 15-2
In de tijd van Sinterklaas
doet de Rijmpiet meestal zijn relaas.
Het is nu meer een tekening van de sfeer,
het wedstrijdgebeuren komt wel weer een keer.
Zoals alle coaches die willen winnen
moet het vanaf achteren beginnen.
Te starten dus met Sebastiaan.
Die zien we het liefst tussen de palen staan.
Als een kat bespringt hij zijn prooi
en houdt dus de meeste ballen uit zijn kooi.
In de laatste linie staat een echte linkspoot.
Begonnen als kleine jongen, maar nu heel groot
geworden in het verdedigende spel.
Liban dus. Zijn tegenspelers vergeten hem niet snel.
Net als zijn favoriete auto is Denzel flitsend en robuust.
Meedogenloos laat hij de spitsen verschrompelen tot beduusd.
Weg zijn de vooraf grote monden
omdat ze in hem hun meerdere vonden.
Goed en gezellig voetballen willen we allemaal
dus daarom vertrok Maarten bij Bloemendaal.
Als rechterverdediger speelt hij nu bij HBC.
Helaas doet hij nu door een blessure even niet mee.
Een grote groep vecht voor een plaats op het middenveld.
Voor 3 plekken worden maar liefst 7 kandidaten geteld.
Scheidsrechter Thomas is er daar een van.
Zonder zwart tenue is hij ook graag de leidsman.
Rick speelt bij deze ploeg van jongs af aan.
Inmiddels wat ouder laat hij een biertje niet staan.
Het is zelfs zo dat hij een keer vrijaf vroeg
omdat hij liever wilde darten in de kroeg.
Bij de vele keren dat Gert-Jan de bal heeft
zie je dat hij helemaal opleeft.
De doelgerichtheid straalt van hem af.
De bal is van hem, die pakt niemand hem meer af.
De meest stevige speler in het team is Martijn.
Desondanks kon hij niet verder vanwege de pijn.
Het blijkt een langdurig probleem met de knie,
maar het komt nu snel goed door de fysiotherapie.
Dit jaar kregen de jongens er een heuse dame bij;
Annabel. De eerste tegenstander die dacht, en zei,
“een makkie” moest zijn ongelijk bekennen,
want met fantastisch spel kan zij ons verwennen.
De lengte van een speler zegt niets over de kwaliteit.
De balvastheid van kleine Frank is iets waarom men hem benijdt.
Dat combineert hij ook nog eens met een fijne passing.
Bekend bij ons, voor de tegenstander vaak een verrassing.
Als er een multifunctionele speler is, is het Ashwin.
Zijn ongebreidelde enthousiasme zet hij nu elders in.
Het zou goed kunnen dat je hem straks ergens ziet
in zwart of stroopwafel als mijn collega Piet.
Normaal gesproken is de vaste spits Davy
maar die is even in Amerika, bij zijn neefie.
Al vele jaren is hij onze goalgetter.
Believe me, there is no one better.
Er is nog iemand die spits wil staan; Jeroen.
Geef hem de ruimte om zijn ding te doen
en hij gaat zelfverzekerd vooraf voorspellen
hoeveel doelpunten je van zijn voet mag tellen.
Toch nog iets over de uitslag?
Met 15 goals hadden we een goede dag.
Groet, Rijmpiet

Vrijwilligers gevraagd
bij Welzijn Ouderen
Heemstede - Voor het Dagcentrum Lieven de Key zoekt Welzijn
Ouderen Heemstede voor op maandag een vrijwilliger die deelnemers helpt bij het uitvoeren van activiteiten/spelletjes, koffie/
thee schenken en met de maaltijd/afwas. Ook iemand die af en
toe kan invallen voor andere vrijwilligers bij vakantie of ziekte is
van harte welkom. De werktijden zijn van 9.30-15.30 of halve dagen van 9.30-12.30 of 12.00-15.30. Reacties naar: Miny Schrotenboer, programmacoördinator, tel.nr: 06-221 05 536, e-mail: miny.
schrotenboer@shdh.nl.
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Kerstviering Inloophuis Kennemerland
Regio - Inloophuis Kennemerland organiseert op vrijdag 12
december een kerstviering voor
iedereen die in zijn of haar leven
met kanker te maken heeft gehad.
Gasten zijn van harte welkom
vanaf 10.30 uur in de Velserhooftzaal ( Valckenhoeflaan 18,
om de hoek van het Inloophuis)
waar dit samenzijn zal plaatsvinden.
Predikant Otto Sondorp zal deze (oecumenische) viering leiden met ondersteuning van ons
‘Zingen voor je leven koor’ en
enkele momenten van samen-

zang onder leiding van dirigente
Carole Kroese en stemcoach Elise Blesgraaf.
Rond 12.30 uur bent u welkom
en wordt er een lunch aangeboden.
Een en ander duurt tot rond de
klok van 14.30 uur.

Mocht u een naaste willen meenemen (bijdrage hiervoor is 7,50
euro), dan kunt u dit aangeven
bij uw aanmelding. Het aantal
plaatsen is helaas beperkt.
Op 6 december weet u of het
aantal plaatsen toereikend genoeg is om uw introducee mee
te nemen. Indien u deze viering
wilt meemaken meld u dan aan
vóór 5 december. Inschrijven kan
per mail via info@inloophuiskennemerland.nl of telefonisch.
Info: telefoonnummer:
0238885367 of kijk op: www.inloophuiskennemerland.nl.

Kerstconcert Jeugdstrijkorkest
Kerst voor iedereen met kindermusicals en Jong Divertimento
Regio - De kerstmusicals voor peuters en kleuters en het grote
kinder kerstfeest in de Immanuelkerk trekken de laatste jaren
steeds vollere zalen. Meer dan duizend bezoekers, zowel kerkelijke als steeds meer niet-kerkelijke, waarderen deze laagdrempelige, vernieuwende en sfeervolle manier van kerstmis
vieren door een bezoekje te brengen aan de Immanuelkerk.
Dit jaar wordt alweer de tiende
peuter-kleuter kerstmusical uitgevoerd: Jozef en het Kerstkind.
Jozef de timmerman staat ieder
jaar in de schaduw van Maria,
maar dit keer mag hij laten zien
waartoe hij in staat is. Zoals altijd zijn er een aantal leuke verrassingen zoals een paar ondeugende engeltjes en een rare kameel van een van de Wijzen. Het
wordt weer een vrolijke en mooie

musical over het oorspronkelijke
kerstverhaal, met nieuwe liedjes
in een gezellige sfeer. Zaterdag
20 december worden maarliefst
zes gratis toegankelijke voorstellingen gegeven voor families met
kinderen tussen 0 en 7 jaar.
Voor kinderen van 4 t/m 12 jaar
is op woensdag 24 december om
17.00 uur het grote kinder kerstfeest. Daar wordt de musical ‘de

laatste kerstboom’ uitgevoerd,
met muzikale medewerking van
het inmiddels 50 koppige Groot
Haarlems Kinder Kerstkoor. Natuurlijk worden hier ook samen
kerstliedjes gezongen, zowel oude als swingende nieuwe zodat
het een echt kerst feest wordt
voor iedereen.
Vanwege de grote drukte is reserveren noodzakelijk via mail:
kerstmusical@telfort.nl
De toegang voor beide musicals
is gratis, wel is er een collecte
achteraf voor Serious Request.
De Immanuelkerk ligt aan de van
Egmondstraat 5, tegenover de
sauna in Haarlem-Noord.

Braderie voor Serious Request
in het ziekenhuis
Regio - Het Kennemer Gasthuis en het Spaarne Ziekenhuis
organiseren een braderie. De volledige opbrengst daarvan gaat naar 3FM Serious Request. De braderieën zijn op
maandag 8 december in het Kennemer Gasthuis locatie
zuid en op woensdag 10 december in het Spaarne Ziekenhuis Hoofddorp, van 10.00 tot 16.00 uur.
Bijzonder is dat beide braderieën volledig bemand worden door medewerkers uit de
ziekenhuizen. Een aantal medewerkers staat zelfs op beide markten. Op de braderieen wordt een variatie aan veelal zelfgemaakte spullen aangeboden: gebreide babymutsjes,
kerstlichtjes, geschilderd glaswerk, fotokaarten, kook-boeken, brocante, enzovoort. Het
aanbod varieert overigens per
braderie. De restaurants verkopen tijdens de markt speciale

‘broodjes serious request’ voor
het goede doel.
Gezondheid
Naast de verkoop van spullen
kunnen kinderen in het Spaarne Ziekenhuis op woensdagmiddag hun armen in laten gipsen en houdt de poppendokter spreekuur. In het Kennemer Gasthuis is er een ‘gezondheidsplein’ waar mensen hun
bloed-suikerwaarden en bloeddruk kunnen meten of een hivsneltest kunnen laten afnemen.

Samen voor Serious
Request
De ziekenhuizen hebben hun
krachten gebundeld om zo
samen zoveel mogelijk geld
in te zamelen voor 3FM Serious Request 2014. Dat gebeurt
op allerlei manieren. De acties
zijn te volgen op de Facebookpagina ‘Spaarne Gasthuis voor
Serious Request’. Donaties
voor de acties zijn welkom op
www.kominactie.nl/spaarnegasthuis. De beide ziekenhuizen zijn een belangrijk onderdeel van de maatschappij en
zij willen dit door hun bijdrage
aan het goede doel onderstrepen. Daarnaast lopen ze met
deze nauwe samenwerking al
vooruit op de fusie die in 2015
plaatsvindt.

Fakkeltocht Amnesty International
op Dag van de Rechten van de Mens
Regio - Op woensdagmiddag
10 december bestaat de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens 66 jaar. Om dat

te vieren, organiseert de Haarlemse afdeling van Amnesty International zijn jaarlijks terugkerende fakkeltocht door het ou-

de centrum van Haarlem. Starten eindpunt bij de Lutherse kerk,
Witte Herenstraat 22, Haarlem.
Aanvang: om 16.45 uur.

Regio - Op 13 december verzorgt Divertimento Jeugdstrijkorkest samen met Jong Divertimento weer een kerstconcert in
de Groenmarktkerk te Haarlem.

Dit keer begeleidt Divertimento Jeugdstrijkorkest een wel
heel bijzondere soliste: De Winter van Vivaldi zal worden gespeeld door Matthia Elders. De
elfjarige violiste studeert aan
de Young Talent Academy van

het Rotterdams Hellendaal Muziekinstituut/ Codarts. Haar
spel is zeer virtuoos en ze ontlokt een prachtige klank aan
de Neuner&Hornsteiner die zij
in bruikleen heeft uit de collectie van strijkinstrumenten van
Eduard van Tongeren, Haarlem.
Aanvang van het concert is 19.30
uur. Locatie: Nieuwe Groenmarkt
14, Haarlem, toegang: 7,50 euro/
kinderen t/m 12 jaar 5,- euro.

Sfeervol kerstconcert van
gemengd koor Zuid-West
Regio - Gemengd koor ZuidWest geeft op zaterdag 20 december een sfeervol kerstconcert onder leiding van Henny
Brouwer in de Wilhelminakerk,
Gedempte Oude Gracht 61 te
Haarlem. Aanvang is 16.00 uur.
Haarlem staat dan in het teken
van Serious Request en ook het
koor maakt een gebaar om voor
een donatie ten gunste van Se-

rious Request, een extra toegift
te geven.
Na het concert wordt het opgehaalde bedrag aangeboden
bij het Glazen Huis op de Grote markt.
Kaarten voor het concert kosten
7,50 euro, inclusief een drankje, en zijn telefonisch te bestellen op telefoon 023 - 5286345 of
aan de zaal. De zaal is open vanaf 15.30 uur.

Coornhert Lyceum
19e plek op voorronde NK
Debatteren voor Scholieren

Regio - Een recordaantal van 120
Nederlandse middelbare scholen
debatteert dit jaar op de 17e editie van het Nederlands Kampioenschap Debatteren voor Scholieren. De scholen uit heel Nederland reisden afgelopen zaterdag naar Hilversum voor de derde voorronde. Het Coornhert Lyceum is één van de 120 scholen
die aan het NK Scholieren deelneemt en is geëindigd op de 19e
plek van de derde voorronde. De
leerlingen gaan tijdens het kampioenschap de verbale strijd met
elkaar aan over actuele maatschappelijke thema’s, zoals terrorismebestrijding en overgewicht.
Het kampioenschap wordt georganiseerd door Stichting Nederlands Debat Instituut, met steun
van het Ministerie van Veiligheid

en Justitie, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
en Universiteit Leiden.
Stellingen
De scholieren konden de meeste stellingen vooraf voorbereiden, maar wisten pas kort van tevoren of zij voor- of tegenstanders moesten zijn. Daarnaast was
er één debatronde met een improvisatiestelling. Debatstellingen van de voorrondes waren onder meer: De samenleving moet
bewegingen die strijden voor de
acceptatie van overgewicht afkeuren en Media-aandacht voor
terrorisme doet de samenleving
meer kwaad dan goed.
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Waan je even in Zuid-Amerika

Informatiebijeenkomst WMO
donderdag 11 december

Heemstede – Buiten voert een straffe decemberkou door de
straten. Tijd voor wat voor wat zwoele warmte en passie. Met
tango en Cubaanse muziek: heerlijk om te horen en bij weg
te dromen. Op zaterdag 13 december kunnen de liefhebbers
hiervan hun hart ophalen in theater de Luifel. Het eigenzinnige gezelschap Tango Extremo begint dan in Heemstede, als
een van de eerste plaatsen van hun tournee met hun programma ‘Los Maestros de la Habana’. Muziek uit de dagen in de jaren dertig van de danssalons in Zuid-Amerika. De Luifel wordt
even Zuid-Amerika: laat de winter maar komen!

Heemstede - De eerste jaren
van de WMO, Wet Maatschappelijke Ondersteuning, stonden
vooral in het teken van aanbestedingen in de thuiszorg, nu
huishoudelijke hulp. Heemstede heeft al 10 jaar een loket dat
heel goed functioneert. Niet voor
niets is het loket Heemstede dit
jaar uitgeroepen tot nr. 1 van
Nederland. En ook de dienstverlening aan de burgers die ondersteuning op grond van de
WMO nodig hadden, is vrij soepel verlopen.
Toch lag ook hier de nadruk
vooral op ‘zorg’ en minder op
brede maatschappelijke participatie of andere onderdelen van
de WMO. Het wordt steeds duidelijker dat we moeten kijken
naar een geïntegreerde aanpak. Voor ouderen betekent deze goede afstemming op wonen, welzijn, zorg en vervoer. We
zien door de vergrijzing een toenemende zorgvraag ontstaan in
Heemstede. Maar door de transitie, overgang van rijk naar gemeente, komen nu ook jongere burgers van Heemstede voor
ondersteuning in hun zorgvraag

Tango Extremo in de Luifel

Tango Extremo is in 2003 opgericht door violiste Tanya Schaap,
die het brein is achter de groep.
Door de jaren heen heeft het
ensemble zich op alle muzikale fronten ontwikkeld, zodat het
garant staat voor muzikale hoogstandjes en uitmuntende virtuositeit, met een geheel eigen
unieke klank. De groep stond op
bijna alle grote en kleine podia

in Nederland, maar is ook buiten
de landsgrenzen actief. Zo werd
er onder meer getoerd in ZuidKorea, Spanje, Kroatië, Engeland,
Frankrijk, Italië, Mexico, Rusland,
Zuid-Afrika, Ierland en Turkije.
En onlangs trad de groep voor de
vierde keer op in China. Voor de
huidige tournee ‘Los Maestros
de la Habana’ heeft de groep
zich laten beïnvloeden door de
muziek uit Zuid-Amerikaanse
havensteden van de jaren dertig.
Denk aan de muziek die in Cubaanse en Argentijnse danssalons werd gespeeld zoals danzón
en tango. Op verrassende wijze
brengt de groep een combinatie van muziek uit La Habana en
Buenos Aires ten gehore. Muziek van onder anderen Astor Piazzolla en Horacio Salgan. Maar
ook de maestros uit andere landen die hun invloed op de tango
hebben gehad komen aan bod,
zoals Tsjaikovsky, Bach en zelfs
The Beatles. Speciaal voor deze gelegenheid heeft Tango Extremo een percussionist aan de
bezetting toegevoegd, de legendarische Gerardo Rosales uit Ve-

nezuela. Het gezelschap bestaat
verder uit Ben van Dungen op de
saxofoon, Oleg Fateev op de accordeon, Jan Reinen op de piano
en Marc van Rooij op de contrabas. En natuurlijk Tanya Schaap
op de viool.
In maart en april 2015 zal Tango Extremo met een wel heel bijzonder programma door het land
toeren: een eigen versie van het
grootste klassieke meesterwerk
van West-Europa, de Matthäus
Passion. De groep krijgt hiervoor de speciale medewerking
van zangeres Pearl Jozefzoon en
theatermaker Jan Rot. De Matthäus Passion wordt in totaal 28
keer gespeeld.
Theater de Luifel, Herenweg 96,
Heemstede. Aanvang: 20.15 uur,
entree: 18,50 euro. Kaarten via
www.podiaheemstede.nl of aan
de kassa van Theater de Luifel.
Bart Jonker

HFC doet zich tekort tegen Leonidas 2-2
Regio- Het zal wel aan het weer
gelegen hebben maar HFC kwam
tegen het Rotterdamse Leonidas
zelden tot goed voetbal. De ruim
300 toeschouwers, die ondanks
het druilerige weer toch gekomen waren, zagen een weinig inspirerende wedstrijd.
De ploeg van coach Mulders
miste de vechtlust om het povere Leonidas onder druk te zetten
en te houden. Na de opgelopen
achterstand 1-2 was de vechtlust weer terug en kon er op het
nippertje nog een gelijkspel uit
het vuur worden gesleept. Opdat moment spelde Leonidas
met 10 spelers. Dit nadat Hammach uit het veld was gestuurd
na een vrouwonvriendelijke opmerking richting de vrouwelijke
grensrechter. De meestal constant spelende Donny Verdam
grossierde in foutieve passes. De
twee buitenspelers kwamen zelden naar de bal toe en in balbezit
pingelden zij zich meestal vast.
De razendsnelle spits van Leonidas, Olaf van der Sande, kreeg
ruimte zijn technische bagage te
tonen en maakte het de HFC defensie dan ook knap lastig. Als hij
aan de bal kwam ontstond er direct gevaar. HFC kwam op voorsprong in de eerste helft door
een kopbal van Hidde Prijs uit

een corner van Verdam. Prijs
haalde net als Mike Van den Ban
een ruime voldoende. Leonidas
had tot dan toe een paar kansjes gehad. Na vijftien maanden
afwezigheid stond Jeffrey Sam
Sin weer in de basis. Hij mist nog
wedstrijdritme om al van grote
waarde te zijn. Leonidas kwam
na rust zelfs op voorsprong. Twee
maal stond Van der Sande aan
de basis. In de 55e minuut stelde hij Grootenboer in staat de
gelijkmaker te maken. Negenminuten later gaf Van der Sande
de kans, aan Burak Dogan die
Leonidas op 1-2 zette. HFC voelde dat de nederlaag niet nodig

was en hield het terugtrekkende Leonidas nu wel meer onder
druk. Via ballen op de paal, de
lat en kunst en vliegwerk van de
verdedigers van de Leonidas verdedigers was HFC steeds dicht
bij de gelijkmaker. Martijn TjonA-Njoek kegelde verschillende ballen hoog over het doel. In
de 89 minuut kreeg HFC alsnog
de beloning voor de inspanning.
De ingevallen Koen Beeren
bracht de stand in evenwicht.
Komende zondag speelt HFC opnieuw thuis, dan tegen UNA de
huidige nummer drie op de ranglijst.
Eric van Westerloo

in het bereik van de gemeentelijke WMO.
Bijeenkomst
U heeft vragen omtrent de
WMO waarop u een antwoord
wilt hebben? De zorg verandert
en u wilt kunnen mee veranderen? De drie samenwerkende
ouderenbonden (Cosbo) nodigen u uit om uw vragen te stellen aan vertegenwoordigers van
de gemeente Heemstede. Zij weten immers op het gebied van de
veranderingen in de zorg en de
WMO - vrijwel - alles.
Uiteraard zijn alle inwoners van
Heemstede van harte welkom.
Deze informatiebijeenkomst is
op donderdag 11 december in
de Burgerzaal van het gemeentehuis van Heemstede. Vanaf
13.30 uur is er inloop met koffie.
Om 14.00 uur opent Paula Ineke,
voorzitter van de COSBO, de bijeenkomst. Silvana Hoogland en
Marijke Bakker, beleidsambtenaren Welzijn van de gemeente
Heemstede, gaan na een korte
inleiding over de veranderingen
in de Zorg in op al uw vragen.
Ton van den Brink

Uitvaartverzorgster strijkt
neer in Overveen
Regio - Sinds half november is
er voor het eerst een uitvaartverzorger midden in het dorp
van Overveen: Jessica IJzer
Uitvaartzorg. Jessica IJzer: “Na
eerst voor landelijke ondernemingen te hebben gewerkt,
ben ik vier jaar geleden vanuit
het ouderlijk huis aan de Braziliëlaan mijn eigen uitvaartonderneming begonnen. Inmiddels is het bedrijf dusdanig gegroeid dat het hoog tijd
werd om voor de tweede keer
het ouderlijk nest te verlaten.
Het is niet alleen erg fijn maar
ook praktisch dat we midden
in Overveen zitten. Aan de rotonde van de Julianalaan en de
Bloemendaalseweg zijn we nu
duidelijker zichtbaar. Ik hoop
dat onze nieuwe locatie de
drempel verlaagd voor mensen
om zomaar even binnen te komen lopen als ze vragen hebben. Onze dienstverlening beperkt zich overigens niet alleen
tot Overveen. We werken in
heel Kennemerland, maar ook
zo nodig daarbuiten.”
Na een commerciële carrière in marketing-communicatie
besloot Jessica op haar veertigste om het roer om te gooien en uitvaartverzorger te worden. In de eerste plaats omdat ze iets nuttigs wilde doen
maar ook omdat ze mensen
leuk vindt. Na haar opleiding
deed Jessica eerst ervaring op
bij grote landelijke uitvaartorganisaties. Maar al snel kwam

ze er achter dat haar persoonlijke aanpak beter tot zijn recht
kwam in een klein familiebedrijf. Jessica: “Nu ik mijn eigen
uitvaartonderneming heb, besef ik goed dat je als je uitvaarten verzorgt en begeleidt, empathie moet hebben maar ook
moet zorgen dat je jezelf niet
verliest en dat je professioneel
moet blijven. Als er iemand is
overleden moet de familie op
mij kunnen rekenen.”
Jessica heeft in de loop der jaren al heel wat uitvaarten in
de regio mogen begeleiden.
“Omdat ik in deze omgeving
ben opgegroeid ken ik mensen vaak ook persoonlijk. Dat
is soms niet makkelijk maar
het is wel erg fijn als ik iets kan
doen voor mensen die ik ken.”
Uitvaartzorg Jessica Ijzer, Bloemendaalseweg 245b, Overveen. Tel. 023-5727272.
www.uitvaartzorgijzer.nl
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Heel Heemstede Holt bij
Ajewe voor Serious Request
Heemstede - Van 18 tot en met
24 december 2014 vraagt 3FM
met Serious Request 2014 aandacht voor vrouwen en meisjes,
die tijdens oorlog en conflicten
slachtoffer worden van seksueel
geweld. Een stille ramp die miljoenen vrouwen treft en beschadigt. De dj’s Domien Verschuuren. Coen Swijnenberg en Gerard Ekdom zijn 6 dagen zonder
eten opgesloten in het Glazen
Huis in Haarlem. Zij willen deze vrouwen een stem geven en
zoveel mogelijk geld inzamelen
voor het Rode Kruis, zodat de-

ze vrouwen opgevangen worden
en een leven kunnen opbouwen. Het Rode Kruis zet zich in
voor opvang en herstel van vrouwen met een trauma door seksueel geweld, helpt deze vrouwen
het leven op te bouwen, maar
vraagt ook bij publiek, politie en
strijdkrachten aandacht voor het
recht van elk mens, elke vrouw,
om zelf te bepalen over het eigen lichaam.
Heel Heemstede Holt
Het idee om in Heemstede mee
te doen met een actie voor Se-

rious Request zag Nick Schoenmaker van Ajewe Sport bij de
Sponsoractie van de Kennemer
Runners, “Heel Holland Holt”,
waar zes maal 24 uur op de
loopband gelopen of gewandeld
kan worden als het maar 25 euro
per half uur oplevert. Dat kan bij
Ajewe ook onder de naam “Heel
Heemstede Holt” voor het geode doel Serious Request. Dus
alle marathonlopers, boslopers,
stadslopers, dorpslopers, kinderen, ouders, grootouders, nu de
loopband op, alleen voor een
half uurtje, samen met de buurman een kwartiertje, lopen, hard
of langzaam, de loopband is geduldig. Je kan er op hardlopen of
wandelen, het uitzicht vanuit de
etalage bij Ajewe op de Raadhuisstraat blijft boeiend. U mag
zelf de 25 euro per half uur ophoesten, u mag het ook iemand
anders laten betalen, maar dan
heet het sponsoring. Gewoon
een keer meemaken, gesponsord lopen voor een goed doel,
geeft een goed gevoel. De loopband start donderdag 18 december om 18 uur en stopt om
22 uur. Daarna kunt u elke dag
lopen van 7 tot 22 uur, ook op de
koopzondag, tot en met 24 december als het Glazen Huis weer
sluit. Inschrijven kan bij Ajewe
Sport aan de Raadhuisstraat 95,
telefoonnr. 023 5283213 of via info@ajewesport.nl
Ton van den Brink

Fit4lady Heemstede eerste in
gemeenteronde ‘Fitnessclub van het Jaar’
Heemstede - Vrouwenfitnessketen Fit4lady is eerste geworden in de gemeenteronde van de landelijke verkiezing
Fitnessclub van het Jaar. Met 45 stemmen en een gemiddeld rapportcijfer van 9,06 waardeerden de sporters Fit4lady
ook dit jaar tot beste fitnessclub in Heemstede. Daarmee zet
Fit4lady een belangrijke stap op weg naar mogelijke prolongatie van de titel Fitnessketen van het Jaar, die Fit4lady vorig
jaar voor het eerst won.
Franchiseneemster Liselot van
de Langerijt: ‘De verkiezing is
voor ons een belangrijke graadmeter van wat sporters werkelijk
van ons vinden. Wij moeten het
met onze kleinschalige clubs immers vooral hebben van goede
persoonlijke begeleiding en individuele aandacht. Het aantal
stemmen is voor onze club (vanaf 15 september jl. gestart!) een
mooi compliment, maar waarom
het vooral gaat is de gemiddelde waardering, het rapportcijfer.
Dat bepaalt wat wij goed doen
en waar we nog punten voor verbetering zien. Naast deze cijfers
zijn onze Fitgesprekken, die we
regelmatig houden met al onze leden, een goede graadmeter. In de teambesprekingen en
in de franchise-besprekingen
met Fit4lady stellen we dan vast
welke verbeteringen we verder

doorvoeren. Vorig jaar bijvoorbeeld hebben we nog meer variatie in onze stepoefeningen
aangebracht. Daaraan bleken

onze leden duidelijk behoefte te
hebben.”
In januari zal de landelijke verkiezing plaatsvinden. In de eerste helft van maart zal dan bekend zijn welke fitnessketen zich
dit jaar tot Fitnessketen van het
Jaar mag laten bekronen. Fit4lady heeft momenteel 13 clubs.
In het eerste kwartaal van 2015
openen minimaal 2 nieuwe
clubs.

Rijbewijskeuringen voor senioren bij Stichting Dock
Regio - Wie voor verlenging van
het rijbewijs een medische keuring moet ondergaan, kan daarvoor op woensdag 10 en woens-

dag 17 december terecht bij
Stichting Dock aan de Laan van
Berlijn 1 te Haarlem. De kosten
bedragen 30 euro. Vooraf moet

wel even een afspraak worden gemaakt via 023-5430633.
De volgende keuring zal zijn op
woensdag 21 januari 2015.

RCH dankt Sinterklaas
Heemstede - De training van
RCH werd weer druk bezocht
op woensdag 26 november. Wat
baloefeningen, twee tegen twee,
een partijvorm, onze jeugdleden
hadden volop de concentratie op
het voetbalveld. En toen waren
daar opeens twee zwarte Pieten.
Waar kwamen die nu vandaan?
Voetbal of niet, alle ballen lieten
de kinderen liggen en ze stormden op de Pieten af. OK, een
sprintje trekken kan nooit kwaad
tijdens de training.
Al snel werden vele kinderhanden gevuld met heerlijke pepernoten. De zwarte Pieten wilden
nog wel even zien of de RCHjeugdleden wel konden voetballen. Dat was geen probleem. De
een na de andere skills werd getoond en dat leverde natuurlijk
pepernoten op.
Tegen drie uur lekker naar binnen in de warme kantine, want
het was best wel fris buiten en
dan op z’n aller hardst: ‘Sinterklaasje, kom maar binnen met je
knecht….’. En daar was de goed-

heiligman dan met een groot gevolg aan Pieten. De spanning is
op de kindergezichtjes af te lezen. Heerlijk om te zien. Gelukkig waren ook de pappa’s en/
of mamma’s er bij, want sommige kinderen vonden het toch wel
erg spannend.
Blijkbaar had Sint echte voetbalbenen, want menig jeugdlid, maar ook trainers/coaches
moesten even op schoot. De
Sint luisterde aandachtig naar
de voetbalverhalen van onze
Racertjes en F-jes en had toch
ook wel kijk op het voetbalspel.
Spanje is natuurlijk ook een
voetballand bij uitstek.
Voor we het in de gaten hadden moest Sint alweer afscheid
nemen. Tenslotte heeft hij drukke dagen voor de boeg. Uit volle borst was het toen: “Dag Sinterklaasje, daaaagg, daaag…..”
Sint had nog wel even een leuk
afscheid in gedachte. Bij voetbal horen teamfoto’s en dus ging
Sint met elk team op de foto.
Dank u Sinterklaasje.

Nog een beetje stil op
de Kinderboerderij
Heemstede - Door de uitbraak
van de Vogelgriep, elders in Nederland, werden ook alle hobbyboeren en kinderboerderijen
gesommeerd vooral vogels binnen te houden. Bezoekers werden niet meer toegelaten. Aanvankelijk was kinderboerderij ‘t Molentje tot 14 december
voor alle bezoekers gesloten. De
maatregel is nu enigszins verzacht waardoor bezoekers weer
worden toegelaten. Alle dieren
zijn weer van nabij te bewonde-

ren en te aaien, behalve de vogels. Die blijven voorlopig nog in
hun hok om eventuele besmetting te voorkomen. De enkele
bezoekers die afgelopen vrijdagmiddag toch de kinderboerderij
bezochten, hadden allen begrip
voor de maatregel. “We komen
hier regelmatig en zien vanzelf
wel als de gevleugelde vrienden
weer vrij mogen rondlopen”, zei
een van de bezoeksters die met
haar kleinkind aan de arm en op
weg was naar de geitjes.
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De Heemsteder verloot 2 kaarten voor de voorstelling

Erik van Muiswinkel verfijnt
‘Schettino’ tot ultieme perfectie

“Toen de originele voorstelling
Schettino destijds in première
ging in Velsen, kreeg ik slechts
2 sterren van de recensenten
van de Volkskrant en Het Parool,
die er aanvankelijk niet heel lovend over waren”, vertelt Erik van
Muiswinkel. Nu is een première
vaak wat aftasten, maar dit zette
me wel aan het nadenken. Ik ben
toen flink aan deze voorstelling
gaan werken en dat heeft zijn
uitwerking niet gemist. Afgelopen maart kwam de jury van de
Poelifinario-prijs naar mijn voorstelling kijken en was razend enthousiast. Dit leverde me deze
onderscheiding op. Maar ik was
nog niet tevreden: samen met
regisseur Koos Terpstra heb ik
nog eens een keer de hele voorstelling onder de loep genomen.
Het resultaat is dat ‘Schettino’
een compleet nieuwe show is
geworden, die alleen maar beter
is geworden. Ik had altijd al een
vast publiek dat mij jaren trouw
volgt, maar met deze show zit ik
weer in het stadium van volle zalen. En de show ontving weer de
juiste recensies. Voor mij zit alle stof en inspiratie verankerd in
de huidige maatschappij, die de
laatste jaren enorm op persoon-

lijke analyse en emotie zit. Niet
persoonlijk zijn creëert tegenwoordig wantrouwen. Als je kijkt
naar tv-programma’s als bijvoorbeeld DWDD, dan zie je dat iedereen zijn of haar zegje doet, al
ben je geen deskundige op dat
gebied. Het gevaar hiervan is dat
iemand uitspraken doet die ontaarden in loos gezwam. Ik denk
dat de Social Media, zoals Facebook aan deze persoonlijke insteek hebben bijgedragen.
Mijn rol als hoofpiet in het Sinterklaasjournaal doe ik nu al 17
jaar. In 1998 werd ik gebeld door
Aart Staartjes, die vroeger de intocht van Sinterklaas versloeg en
me vertelde dat ze iemand voor
de rol van hoofdpiet zochten. Ze
hadden lucht gekregen van de
popconcerten die ik deed voor
kinderen en mijn samenwerking
met de Nederpopgroep V.O.F.
De Kunst, waarvoor ik de hit
‘Een kopje koffie’ schreef. De intocht van Sinterklaas is echt iets
groots: er zijn slechts drie mensen in Nederland die zo’n live registratie van anderhalf uur kunnen maken. Het is te vergelijken
met live uitzendingen als Koninginnedag of de Elfstedentocht,
dus kun je nagaan. De intocht is

Foto: Janita Sassen

Heemstede – Lachen geblazen met Erik van Muiswinkel. De
cabaretier oogst veel lof met zijn huidige theatervoorstelling
‘Schettino’, die op 18 en 19 december is te zien in de Haarlemse Stadsschouwburg. Hij won hiermee de Poelifinario, een
van de hoogste onderscheidingen voor het Nederlands cabaret. Daarnaast is Erik al jaren de trouwe hoofdpiet van Sinterklaas. Een interessant gesprek.

geleidelijk aan onderdeel geworden van het huidige Sinterklaasjournaal”, aldus Erik van Muiswinkel.
‘Schettino’ in de Stadsschouwburg van Haarlem op 18 en 19
december. Aanvang 20.15 uur,
zonder pauze. Kaarten tussen
17,- en 23,- euro, te bestellen via
www.theater-haarlem.nl of VVVticketbox op de Grote Markt 2 in
Haarlem.
Bart Jonker

Nieuwe basiscursus EHBO,
vanaf januari
Heemstede - Zoals ieder jaar start de EHBO vereniging in
Heemstede ook dit seizoen (14/15) een nieuwe basiscursus
EHBO, op haar vaste locatie aan de Crayenesterschool in Heemstede. De eerste les vindt plaats op donderdag 8 januari 2015.
De lessen duren van 20.00 tot 22.00 uur.
Een ongeluk zit in een klein hoekje, thuis, op school, op het werk
of bij de sportvereniging. Om de gevolgen van een ongeluk zo
klein mogelijk te houden is snelle actie noodzakelijk. En juist
daarvoor is kennis van EHBO een absolute aanrader. Wilt u deelnemen aan de nieuwe cursus? Een enthousiast en gemotiveerd
team van vrijwilligers staat klaar voor het begeleiden van een
nieuwe groep cursisten. Zet uw goede voornemens nu om in
daadwerkelijke actie en meld u aan voor de cursus. Voor opgave of meer informatie kunt u terecht bij de secretaris van EHBO
Heemstede, Karla Groen, 023-536 2482 of karlagroen@planet.nl
Kijk ook op de website: www.ehboheemstede.nl.

:
Lezersactie

De Heemsteder verloot 2 kaarten
voor Schettino op 18 december!

Wil je kans maken op deze kaarten, stuur dan voor 11 december een mailtje voorzien van naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres onder vermelding van ‘Schettino’
naar redactie@heemsteder.nl. De winnaar krijgt persoonlijk bericht.

www.lijfengezondheid.nl
Pssst... Geheimpje...!

Winnaar Toto gezocht:
‘Alle 13 Goed’ valt in Bennebroek
Regio – Feest afgelopen donderdag bij Bruna Wilschut aan
de Zwarteweg in Bennebroek. In
dat filiaal is namelijk het winnende Totoformulier ‘Alle 13 Goed’
gevallen met een bedrag van
liefst 19.588,24 euro! Jelle Huisman, rayon manager van de Lotto, was speciaal met bloemen,

ballonnen, champagne en gebak
naar Bruna in Bennebroek gekomen om de winnaar persoonlijk
te verwelkomen. Helaas heeft de
winnaar zich die middag niet gemeld. De pret was er niet minder
om, want de aanwezige klanten
van Bruna aten heerlijk een gebakje mee van de heerlijke taart

die ter plekke werd aangesneden. Maar nu wordt de winnaar
nog gezocht. Diegene wordt opgeroepen om met het winnende
Toto-formulier zich te wenden tot
De Lotto, op tel. nr. 070 - 321 66
21. Meer informatie op:
www.delotto.nl.
Bart Jonker
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Schitteren op het podium met
nieuw Musical & Dance Center
Heemstede – Altijd al gewild om als een ster op het podium
te schitteren, in de verschillende disciplines van zang, toneel,
dans of musical? Of wil je je talent verder op hoog niveau ontwikkelen? Met de komst van het nieuwe Musical & Dance
Center in Heemstede komt deze wens vele (dans)stappen naderbij en kan een lang gekoesterde wens voor menigeen in
vervulling gaan.
naar een hoog niveau gebracht
en viel in bij de Jazzlessen. De
musicalafdeling nam ik op gegeven moment helemaal over en
ging met de productie van dat
jaar ‘Highlights’ naar schouwburg de Meerse. Dit waren 3 uitverkochte voorstellingen. Daarna zijn er elke jaar eigen producties geweest in de Stadsschouwburg Haarlem. Het Musical & Dance Center in Heemstede is een nieuw centrum voor
culturele vorming en zeer breed
gericht. Het is een theaterschool
waar jong en oud zich kan ont-

Foto: bartjonkerproductions@yahoo.com ©2014

Eigenaar en oprichter Danny
Poetiray geniet zelf een lange
carrière in de wereld van show,
dans en musical en weet waar
hij over praat: “Ik wilde in mijn
jeugd al dansen, maar het was in
mijn tijd niet gewoon om hier zo
snel voor te kiezen. Ik ben, toen
ik 15 of 16 jaar was, pas hiermee begonnen en heb alles op
het gebied van dans, zoals Jazz,
Tap, Show en ballet ingehaald
tijdens mijn middelbare schoolperiode. Daarna ben ik elke dag
hiermee bezig geweest en deed
verschillende audities. Zo danste
ik onder meer bij de André van
Duin Revue, The Mounties, maar
ook bij Top Pop bij artiesten als
Al Jarreau, Rob de Nijs en Earth,
Wind and Fire. Ik was understudy
in de musical ‘Amerika, Amerika’
van Jos Brink en Frank Sanders.
Ik kreeg les van Benjamin Feliksdal. In New York kreeg ik in het
Waldorf Astoria hotel zelfs een
workshop van Gene Kelly, een
van mijn grote helden. Ik kwam
verrijkt terug in Nederland. Alles wat ik bij grote namen in de
theaterwereld geleerd had, wilde ik vanaf dat moment overdragen. Zo begon ik in de jaren 80
een dansschool in Amstelveen
en gaf ik les bij diverse theaterscholen. De afgelopen jaren bij
cultuurgebouw MZK, thans Hart
in Haarlem. Ik heb daar tapdans

wikkelen op het gebied van musical- en muziektheater met goede en de juiste begeleiding door
professionele docenten. Maar je
kunt bij ons ook de basisdisciplines van musical apart beoefenen: acteren, zang en dans
(Jazzdance, Tapdance, Modern,
Showdance, Hip Hop/Streetdance en klassiek ballet). Door deze vorming wordt 60% van onze
leerlingen aangenomen na een
auditie voor de vervolgopleiding
bij de gerenommeerde theateropleidingen. Maar het is bovenal gezellig en hartstikke leuk om
te doen!” aldus Danny Poetiray.
Musical & Dance Center, Bosboom Toussaintlaan 18 in Heemstede, tel.nr. 023- 555 4995. Kijk
voor aanmelding of een proefles
op www.musicaldancecenter.nl
of op de Facebookpagina.
Bart Jonker

Wensbal 19 december afgelast
Heemstede - Door de uitbraak van vogelgriep
bij verschillende pluimveebedrijven in Nederland heeft de overheid maatregelen moeten nemen. Ook kinderboerderij ’t Molentje in Heemstede ontkomt daar niet aan. De kinderboerderij is gesloten geweest maar inmiddels weer gedeeltelijk open.
Deze maatregel loopt in ieder geval tot 14 december aanstaande. Nieuwe maatregelen zijn
echter niet uit te sluiten.

Vrijdag 19 december stond het Wensbal op de
kinderboerderij ’t Molentje op de agenda.
Deze avond vol spel, vrolijkheid, muziek, eten,
drinken en activiteiten is jammerlijk geannuleerd door de Stichting Vrienden Kinderboerderij
Heemstede, in samenspraak met de gemeente.
In het jaar 2015 staan er gelukkig alweer diverse activiteiten, zoals het fantastische Herfstbal,
op de agenda.

Kunst en cultuurlezing

Geweven Mythen: de Diana-tapijten
Heemstede - Het Rijksmuseum in Amsterdam heeft behalve
schilderijen prachtige tapijten in
haar collectie. Een bijzonder deel
van de collectie is een serie tapijten, waarbij verhalen rondom
de godin Diana centraal staan:
de Diana-tapijten. De Nederlandse schilder Karel van Mander maakte de ontwerpen voor
deze reeks van 12 wandtapijten
aan de hand van de verhalen van

de Romeinse schrijver Ovidius.
Zes van de tapijten van de serie zijn in het bezit van het Rijksmuseum. De tapijten werden
rond 1600 in Delft geweven. Ze
zijn enorm: tot vier meter lang en
bijna 3 meter hoog. De drukke
decoratie met mythologische figuren is kleurrijk en ingewikkeld.
Deze interessante lezing over de
Diana-tapijten is bij Casca in de
Luifel, Herenweg 96, Heemste-

de op maandag 8 december van
14.00 tot 16.00 uur. Tijdens de lezing legt Diana de Wild niet alleen uit hoe en waarom de tapijten gemaakt zijn, maar vertelt zij
ook over de mythologische verhalen op de tapijten.
Opgeven kan telefonisch op
werkdagen tussen 9.00 en 12.00
uur: tel. (023) 548 38 28 kies 1 of
via www.casca.nl.

Reis door het leven van
kunstenaar Jan Makkes
Regio – Vanaf zaterdag 13 december tot en met zondag 14 januari kunt u in de Museumboerderij te Velserbroek kunst van
Jan Makkes bekijken. Binnenlopen kan zonder afspraak tussen
11.00 en 18.00 uur. Aan de hand
van veel niet eerder getoond
werk krijgt het publiek tijdens
deze ‘kerstshow’ een goede indruk van zijn talent, zijn unieke kleurgebruik en de mens Jan
Makkes. Ongeveer 100 schilderijen, pastels, tekeningen en
gouaches worden vertoond in
verschillende zalen in de Museumboerderij die speciaal hiervoor in kerstsfeer is gebracht. De
toegang is gratis.
Jan Makkes (1935-1999) was als
schilder bekend door zijn bijzondere kleurgebruik. Op deze expositie is ook te zien dat hij in
alle schilder- en tekentechnieken een meester was. Geen onderwerp was hem vreemd: landschappen, portretten, kloosters
en kerken, de haven van IJmuiden of Tata Steel; alles inspireerde hem. Zijn vele reizen voerden
hem over de hele wereld en ook
daar tekende en schilderde Jan
met succes. Internationaal brak
hij door als schilder, maar ook
als vredesambassadeur. Wereldwijd sprak Jan met de grootheden van zijn tijd, niet alleen over
kunst, maar ook over crisisge-

bieden. Zo ontmoette hij wereldleiders als Gorbatsjov en bijzondere mensen als Moeder Teresa.
Van die ontmoetingen zijn foto’s,
maar ook liet hij in zijn schilderachtige tuin een kapel bouwen
ter ere van Moeder Teresa.
De Museumboerderij van Jan
Makkes en zijn echtgenote Elly
stamt uit de zeventiende eeuw.
De prachtig onderhouden boerderij en de tuin zouden ook zonder de kunst van Jan Makkes
een bezoek meer dan waard zijn.
Maar mét de vele kunstwerken
van Jan Makkes, de verzamelde religieuze beelden en glas-inloodramen, en dat alles in winterse sfeer, wordt bezoekers een
uniek kijkje in het leven van Jan
Makkes geboden. Uiteraard is
veel van het werk van Jan Makkes te koop, maar ook is er een
prachtig fotoboek verkrijgbaar.
Museumboerderij Jan Makkes
ligt aan de Hofgeesterweg 22a in
Velserbroek. Buiten genoemde
tijden kunt u ook terecht, maak
dan een afspraak met Elly Makkes: 023-5376227. Wie met de
auto komt wordt aangeraden te
parkeren op het terrein van voetbalvereniging VSV aan de Hofgeesterweg. De boerderij ligt op
slechts 100 meter afstand.
Zie ook www.museumboerderijjanmakkes.nl.

Expositie cursisten van
Francis van der Meer bij Casca
Heemstede - Van maandag
8 december tot en met vrijdag 16 januari is bij Casca
een expositie van de cursisten
van Francis van der Meer, van
haar cursussen Schilderen met
acrylverf en Aquarelleren.
Kenmerkend aan een aquarel zijn de heldere, doorzichtig
gekleurde vlakken. De cursisten werken naar stillevens en
foto’s van bijvoorbeeld landschappen. Door de individuele begeleiding is er plaats voor
cursisten van alle niveaus.
Acryl is een veelzijdige, eigentijdse verf, die prachtige ef-

fecten in het werk kan creëren. De deelnemers gaan op
zoek naar de eigen ‘beeldtaal’
en werken op grotere en kleinere formaten papier, naar opdracht of vrij uitgaand van de
hedendaagse
schilderkunst
om eigen vorm- en kleurgebruik te ontdekken.
De unieke en originele kunstwerken ziet u in activiteitencentrum de Molenwerf, Molenwerfslaan 11, Heemstede tijdens openingsuren. (van
maandag t/m vrijdag van 9.0012.00 uur en van 13.00-17.00
uur). U bent van harte welkom!
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De Meer en Boslaan, een
heerlijke straat om in te wonen

Goede doelen dag Bosbeek groot succes
Heemstede - Op 29 november heeft de Goede doelen dag van
woonzorgcentrum Bosbeek plaatsgevonden. Er is deze keer
het prachtige bedrag van 3698,66 euro opgehaald! En dit gehele bedrag wordt gedoneerd aan Serious Requests Glazen
Huis dat dit jaar in Haarlem staat.
Op de markt was het een drukte van jewelste. Er werden kerstartikelen aangeschaft door bezoekers, maar ook de hapjes en

drankjes vormden gretig aftrek.
De meisjes die de manicure verzorgden hebben veel nagellakjes gezet en ook van de reiki be-

handelingen werd veelvuldig gebruik gemaakt.
Met de komst van vele Heemstedenaren en de muziek die de
hele dag speelde was de feeststemming compleet. Iedereen
enorm bedankt voor uw aanwezigheid en gulle giften. De jaarlijkse Fancy in Bosbeek is op de
laatste woensdag van april.

Schrijfmarathon Amnesty Haarlem van start
Regio - Om meer aandacht te
genereren voor de Dag van de
Rechten van de Mens organiseert Amnesty Haarlem ook
dit jaar weer een schrijfmarathon. Als rasechte Haarlemmers schreven Frans Hals en
zijn vrouw Lijsbeth maandagavond 1 december de eerste
brief. Daarmee gaven zij het
officiële startschot voor de
schrijfmarathon die tot 10 december duurt.
Het schrijven van brieven zit in
de genen van Amnesty. Miljoenen zijn er inmiddels geschreven. Brievenschrijvers vroegen
met succes om vrijlating van gewetensgevangenen en om berechting van daders van mensenrechtenschendingen. Ze gaven hoop aan mensenrechtenactivisten. Ze drongen aan op het
terugdringen van de doodstraf,
van marteling en van discriminatie. Mensen die brieven hebben geschreven, bewezen dat
‘gewone’ burgers zich met succes kunnen verenigen tegen onrecht.
Haarlem
Tussen 1 en 10 december worden in Haarlem op 23 plekken
brieven geschreven. In scholen,
kerken, bij bedrijven en bij sportclubs. Dit jaar schrijven mensen
onder andere voor Chelsea Manning uit de Verenigde Staten, die
35 jaar gevangenisstraf kreeg
wegens het openbaren van ge-

heime overheidsinformatie aan
WikiLeaks. Daar zijn bijvoorbeeld
videobeelden bij van een Amerikaanse helikopteraanval in Bagdad. Ook schrijven individuen
en groepen voor de Saudische
blogger Raif Badawi, die tot tien
jaar cel, duizend zweepslagen en
een boete van 1 miljoen rial (191
duizend euro) werd veroordeeld,
terwijl hij niets anders deed dan
op vreedzame wijze gebruikmaken van zijn recht op vrije meningsuiting.
143 landen
In 2013 kwamen wereldwijd
honderdduizenden mensen uit

143 landen in actie. Ook in Nederland werden brieven geschreven. Op 160 verschillende
plekken in Nederland schreven
honderden mensen voor de vrijlating van gewetensgevangenen.
Tijdens de schrijfmarathon in
Haarlem werden toen ruim 2100
brieven geschreven.
Meeschrijven?
Wil je meeschrijven met Amnesty? Kom dan zaterdag 6 december naar De Gang in de Grote
Houtstraat. Daar zitten Amnesty-vrijwilligers tussen 13.30 en
16.00 uur met voorbeeldbrieven
klaar.

Nadat begin september een groot straatfeest had plaats gevonden
in de Meer en Boslaan waarbij iedereen de handen uit de mouwen
stak hebben de bewoners nu een Walking Diner georganiseerd. Een
paar initiatiefnemers hebben een fantastische formule bedacht.
Zaterdagavond 29 november werd er druk heen en weer gelopen in
de Meer en Boslaan. Uit de ongeveer vijftig huizen deden zesenvijftig bewoners mee aan de zesde editie van dit evenement. Zelfs twee
huizen op de Meerweg en La Travee waren van de partij.
De organisators hadden kookgroepjes samengesteld. Elk kookgroepje werd geacht een voorgerecht óf een hoofdgerecht óf een
nagerecht te bereiden. Uit elk kookgroepje werd een huis gekozen
om ongeveer elf gasten aan de feestelijk gedekte tafel te ontvangen. Daarna voor het volgende gerecht werden de deelnemers willekeurig naar een ander huis gestuurd voor het volgende gerecht
om hiervan met nieuwe tafelgenoten te genieten. En zo liep afgelopen zaterdavond iedereen glunderend van het ene huis naar het volgende. Elke deelnemer had zich uitgesloofd om iets bijzonders op
de met het beste servies gedekte tafel van zijn of haar kookgroep
te zetten maar er zaten steeds ook gasten van andere kookgroepen
aan. Steeds wisselend samenstellingen van tafelgenoten. Iedereen
had zijn beste beentje voor gezet. In al die huizen kon je eten als in
sterrenrestaurants.
De avond werd geopend met elkaar ontmoeten in de voortuin van
een van de bewoners onder het genot van glühwein. Er werden
sleutels verdeeld met kaartjes waarop de adressen en tijden vermeld stonden waar en waarop jij verwacht werd. Omdat iedereen
zo gezellig met elkaar aan het praten was tijdens dineren en elkaar
daarbij weer eens beter leerde kennen liep het tijdschema een beetje uit de hand.
De avond werd afgesloten met een ‘left over’ borrel.
Wat een gemeenschapszin in de Meer en Boslaan en wat een feest
om daar te mogen wonen.
Nog even geduld tot half januari voor het jaarlijkse Meer en Boslaantennistoernooi in de Apollohal.
Peter van Dam, Meer en Boslaan 19, Heemstede

Demonstratie 3D-printen in
de Bibliotheek Bennebroek
Regio - Is 3D-printen de volgende technologische revolutie? Ervaar het zelf en kom kijken hoe
3D-printen werkt. Medewerkers
van 3D Studio Van Pampus vertellen tijdens een demonstratie op donderdag 11 december,
van 10:00 – 12:00 uur, over het
3D-printen en wat je er allemaal
mee kunt. Deze ochtend vindt
plaats in de Bibliotheek Bennebroek (Bennebroekerlaan 3) en
wordt georganiseerd in samenwerking met Welzijn Bloemendaal. De toegangsprijs bedraagt

Rommelmarkt
in de
Spaarnehal
Haarlem

Amnesty International Haarlem.

Regio - Zondag 7 december
wordt een rommelmarkt gehouden in de Spaarnehal te
Haarlem.
Deze duurt van 9.30 tot 16.00
uur en de toegang bedraagt
2,50 euro (kinderen tot en
met 11 jaar en onder begeleiding hebben vrij entree.

3,50 euro. Kaartjes zijn te reserveren via www.bibliotheekzuidkennemerland.nl.
Meer informatie via: www.bibliotheekzuidkennemerland.nl.

Werkzaamheden
langs de N205
bij Haarlem
Regio - De provincie Noord-Holland voert van 8 t/m 12 december
kapwerkzaamheden uit langs de
N205 in de rijrichting van Haarlem. Het (bus)verkeer richting
Haarlem wordt over een rijstrook
geleid via een rijdende afzetting. Verkeer moet rekening houden met enige verkeershinder. De
werkzaamheden vinden plaats
tussen 9.00 uur en 15.00 uur. Voor
vragen kunt u bellen naar: provinciale Servicepunt Wegen en Vaarwegen, 0800- 0200600 (gratis).
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AgendA
3

Woensdag
december
t/m 7 december

Opening 23 noveber om 16.00
uur door Rien van der Veen,
voorzitter van Kunstkring De
Acht. www.kzod.nl.

3

december
Woensdag
t/m 16 december
Bibliotheek
Heemstede
heeft een nieuwe exposant:
Noustha Koeckhoeven.
Speelse, fantasierijke foto’s
met surrealistische sfeer.
Julianaplein 1 te Heemstede.
De tentoonstelling is gratis te
bezichtigen.
Fotografe Brettney Vlieland exposeert bij Sanquin
Bloedvoorziening,
Boerhaavegebouw 32c, Haarlem.
Bij KG, zuid.
Haar werk bestaat uit geënsceneerde fotografie. De serie
Paper Planet is een van papier,
folies en vuilniszakken gevouwen onderwaterwereld.
Het zijn zes op het oog levensechte dieren zoals een haai,
zeepaardje en schildpad. Zij
zocht een balans tussen surrealiteit en realiteit.
www.brettneyvlieland.com.

3

december
Woensdag
tot en met 18 december
Kunstlijn bij Casca in de
Luifel. Te zien is werk van
Max Koning.
Openingstijden, foyer Casca
– de Luifel: 9.00 tot 17.00 uur
(ma t/m do) en van 9.00 tot
12.00 uur (vrij).

3

december
Woensdag
t/m 20 december
Nieuwe expositie kunstenaars in Het Kunstbedrijf.
Met werk van Ger Brouns,
Jolanda van hattum, Mieke
ter Brake en Petra Oldenburger.
Het Kunstbedrijf, Raadhuisstraat 56a 2101 HH Heemstede De galerie is open woensdag t/m zaterdag 13.00 - 17.30
uur.

5

Saskia Minoli.
Jubileumexpositie in ‘de
Waag’ aan het Spaarne te
Haarlem. Werk o.a van Saskia Minoli, Mary Admiraal
en Rien van der Veen.
Openingstijden:
donderdag
t/m zondag 13.00 tot 17.00 uur.

december
Vrijdag
tot 3 februari
Expositie ‘Fractals’ van
Niels Langeveld. Voormalig
gemeentehuis te Bennebroek,
Bennebroekerlaan 5.
Van vrijdag 5 december tot 3
februari 2015.
Openingstijden van maandag
t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30
uur en op woensdagmiddag
van 13.30 tot 16.30 uur.

6

Zaterdag
december
en 7 december
Paranormaal- en Sieradenbeurs, Sportplaza Groenendaal, Sportparklaan 16, Heemstede. Open: zaterdag: 12.00
– 17.30 uur. Zondag: 11.00 –
17.30 uur.
Entreeprijs Paranormaalbeurs:
(inclusief de Sieradenbeurs)
6,50 euro. 65+ 5 euro. Kinderen tot 12 jaar onder begeleiding gratis toegang.
Info: www.paraview.nl en
www.sieradenbeurs.nl.

van het onbewoonde eiland
Rottumerplaat. Ook te zien
op 13, 19-20 en 27 december
van 11.00 tot 17.00 uur. En tijdens de Kerstmarkt op 14 december.

8

december
Maandag
t/m 16 januari
Expositie cursisten van
Francis van der Meer bij
Casca,
activiteitencentrum
de Molenwerf, Molenwerfslaan 11, Heemstede. Tijdens
openingsuren: ma t/m vrij van
9.00-12.00 uur en van 13.0017.00 uur).

11

december
Donderdag
Chris Hinze met Saliah/Under African Skies. Muzikale
multimediavoorstelling. Pinksterkerk, Camplaan 18
in
Heemstede. Aanvang 20.15
uur , entree 19,- euro. Kaarten
via www.podiaheemstede.nl of
via de kassa van de Luifel.

Olga van der Klooster exposeert in Kunsthandel
AmstelArt aan het Wilhelminaplein te Heemstede.
Te zien zijn olieverfpaneeltjes

13

december
Zaterdag
Tango Extremo met ‘Los
Maestros de la Habana’.
Theater de Luifel, Herenweg
96, Heemstede. Aanvang:
20:15 uur, entree: 18,50 euro.
Kaarten via www.podiaheemstede.nl of aan de kassa van
Theater de Luifel op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur
of voorafgaand aan de voorstelling.
Zondag

Trefpuntcafé Bennebroek
over ‘grenzen aan de zorg’.
Gast: Werner Brouwer, hoogleraar gezondheidseconomie
in Rotterdam. Akonietenplein
1 in Bennebroek, vanaf 20.00
uur.

12

december
Vrijdag
Bijeenkomst Alliance Française, Soirée de Noël. Proeverij van desserts met bijpassende wijn. Sylvain Lelarge voert u mee langs bekende en minder bekende chansons. Toegang: 15,- euro. Aanvang 19.00 uur in de Pauwehof, Achterweg 19, Heemstede. Aanmelden voor 7 december: AFK, Louise de Colignylaan 12, 2012 SR Haarlem.

nl of aan de kassa van Theater de Luifel, Herenweg 96,
Heemstede.

Javier Guzman in Theater
de Luifel met ‘Absurd verlicht’.
Javier Guzman heeft nooit geheimzinnig gedaan over zijn
verleden met drank en drugs.
Hij verwerkte zijn verslaving
in zijn shows en schreef er
eerder dit jaar zelfs een boek
over. Met afterparty na de
voorstelling. Aanvang 20.15
uur, entree: 18,50 euro. Kaarten via www.podiaheemstede.

14 december

Neerlandicus Flip Hammann komt naar het Oude
Slot om WO I te beschouwen aan de hand van de
literatuur. Krijn ter Braak
(geestelijk vader van ‘Zomergasten’) assisteert hem met
enkele voordrachten. Lezing
met afbeeldingen, geluid en
film. Aanvang 15.00 uur, entree: 17 euro. Kaarten www.
podiaheemstede.nl of aan de
kassa van Theater de Luifel,
Herenweg 96, Heemstede.

18

december
Donderdag
en 19 december
Erik van Muiswinkel met
‘Schettino’. Cabaret. Stadsschouwburg, Wilsonsplein 23
in Haarlem. Aanv. 20.15 uur,
zonder pauze. Kaarten tussen
17,- en 23,- euro, bestellen via
www.theater-haarlem.nl of bij
de VVV-ticketbox op de Grote
Markt 2 in Haarlem.

Oude foto
Jozefschool

www.lijfengezondheid.nl
Supplementen zin of onzin?

V.l.n.r. Onbekend, kapelaan Jansen, Henk Heemskerk, broeder Rafael (Harry Lepelaar), pastoor Pauw, broeder Franciscus (Franciscus
Paanakker). Beneden: broeder Alfons, Henk Evers, Els Asberg, Jan
Schumacher en broeder Paulus.

Heemstede - Wie herkent
op deze foto de heer die
linksboven staat? Mevrouw
Heemskerk uit Heemstede vraagt dit zich af. Ze
kwam met deze foto uit ca
1963 naar het redactiekantoor. Haar vader is de derde persoon van links (rij
boven). Van de andere geportretteerden kent zij de
namen, maar van enkele broeders op deze foto mist ze de achternamen.
Wie weet kan iemand haar
helpen. De foto is gemaakt
voor de Jozefschool aan de
Herenweg. Reacties gaarne
naar mevrouw Heemskerk,
Landzichtlaan 57, 2101 ZG
Heemstede.

Nieuws
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Heemstede

Vuurwerk afsteken mag vanaf 18.00 uur
Zoals al in de media is bekendgemaakt mag
vuurwerk afsteken alleen op oudejaarsdag vanaf
18:00 uur tot nieuwjaarsnacht 2:00 uur. En dus niet
meer vanaf 10.00 uur in de ochtend. Buiten deze
tijden is het afsteken van vuurwerk niet toegestaan.

over veilig vuurwerk afsteken op de website
van Stichting Consument en Veiligheid (SCV)
www.veiligheid.nl/tips-en-advies/vuurwerk-afsteken.

Minimumleeftijd vuurwerk afsteken

In deze uitgave:
- Bestemmingsplan Havendreef
- Raadsbesluiten
- Omgevingsvergunningen

Inloopochtend
burgemeester
5 december

Op de verpakking van legaal vuurwerk staat de
minimale leeftijdsgrens voor het afsteken van
vuurwerk. De minimumleeftijd (12, 16 of 18 jaar)
hangt af van het soort vuurwerk.

Veilig vuurwerk afsteken

Gaat u tijdens de jaarwisseling zelf vuurwerk
afsteken of hier buiten naar gaat kijken? Bescherm
dan altijd uw ogen met een vuurwerkbril. Als u
vuurwerk afsteekt volgens de gebruiksaanwijzing
heeft u de minste kans op ongelukken. Lees alle tips

Politiebureau in Heemstede
Er blijkt nog weleens onduidelijkheid te bestaan
over de politiepost in Heemstede. Heemstede had
èn heeft een eigen politiepost, gevestigd aan de
Kerklaan. Deze post maakt deel uit van het team
Kennemerkust. De hoofdvestiging van dit team
Kennemerkust is in Zandvoort. Het politiebureau in
Heemstede is tijdens kantooruren geopend; u kunt
hier dan terecht voor bijvoorbeeld het doen van
een aangifte. Deze post is ook de uitvalsbasis voor
de wijkagenten.

Adresgegevens en openingstijden
Raadhuis:
Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede.
Telefoon: 14 023
E-mail: gemeente@heemstede.nl
Website: www.heemstede.nl
Publieksbalie:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur en
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 altijd vooraf
een afspraak maken.
Bouw en woningtoezicht:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 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:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 8.30-17.00 uur
(vrijdagmiddag gesloten).
Telefoon (023) 548 58 68.
Loket Heemstede:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 8.30-17.00 uur
(vrijdagmiddag gesloten).
U kunt ook een afspraak maken voor een huisbezoek.
Volg ons op:
twitter.com/heemstede
facebook.com/gemeenteheemstede
linkedin: HeemstedeConnect (Group)
youtube.com/gemeenteheemstede

Adres en openingstijden

Kerklaan 61, 2101 HR Heemstede
Regionaal politienummer 0900 - 8844 (lokaal tarief )
Maandag tot en met zaterdag: 9.00-17.30 uur

Exposities Raadhuis Heemstede
Kunstwerken van afval

In augustus van dit jaar zijn drie basisscholen in
Heemstede gestart met een lesprogramma om
kinderen bewust te maken van de voordelen van
afval scheiden en recycling. Met als doel het nog
beter scheiden van afval. Ook hebben de kinderen
met afval van thuis de mooiste kunstwerken en
spelletjes gemaakt. Een deel hiervan is nog tot
19 december te zien in de publiekshal van het
Raadhuis.

Rita Hawkins-Scholberg

In de maanden december 2014 en januari 2015
exposeert Rita Hawkins-Scholberg haar werk in de
Burgerzaal.

Duo expositie Paula de Wit
en Maria Pinxter

In de publiekshal is werk te zien van de kunstenaars
Paula de Wit (beelden) en Maria Pinxter (schilderijen).
Deze duo expositie is nog te zien tot 30 januari 2014

Pop-up expositie ‘Serious Request’

In het kader van ‘Serious Request’ hangen tussen
3 december en 18 december 2014 als Pop-up
expositie drie schilderijen in de publiekshal. Dit
drieluik is een project van Kitty van Pel. Aansluitend
is het werk nog te zien in het Patronaat in Haarlem.

Inloopochtend burgemeester
5 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 5 december 2014
van 10.00 tot 12.00 uur in het raadhuis (graag melden bij de publieksbalie).
U kunt vrij inlopen, dus zonder afspraak, om van gedachten te wisselen met
de burgemeester over ontwikkelingen in Heemstede.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning
(reguliere procedures)
- Laantje van Alverna het kappen van
21 bomen wabonummer 17269,
ontvangen 17 november 2014.
- Fresialaan 27 plaatsen van een dakkapel op
het voorgeveldakvlak wabonummer 17271,
ontvangen 17 november 2014.
- Oudemanslaan 9 een interne verbouwing,
verwijderen draagmuren, het kappen van
1 boom en een vlaggenmast wabonummer
17280, ontvangen 17 november 2014.
- Bronsteeweg 94 het kappen van 2 bomen

wabonummer 17389,
ontvangen 20 november 2014.
- Laan van Dicklaan 45 het kappen van
2 bomen wabonummer 17392,
ontvangen 20 november 2014.
Verleende omgevingsvergunning
(reguliere procedures)
- Heemsteedse Dreef 33 het kappen
van een beuk wabonummer 16829,
verzonden 28 november 2014.
- Van de Spiegellaan 20 het kappen van een
haagbeuk wabonummer 17043,

verzonden 28 november 2014.
- Bronsteeweg 94 het kappen van
2 taxusbomen wabonummer 17389,
verzonden 28 november 2014.
- R. Strauszlaan t.h.v. nr. 13, Herenweg t.h.v. nr.
111-113, IJssellaan t.h.v. nr. 23 wabonummer
17134, verzonden 28 november 2014.
- Johan Wagenaarlaan 20 het doorbreken van een
muur op de begane grond wabonummer
16459, verzonden 28 november 2014.
Reageren? Zie Inzien, reageren, bezwaar maken.

Ontwerpbestemmingsplan ‘Havendreef’
Ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke
ordening maken burgemeester en
wethouders van Heemstede bekend dat het
ontwerpbestemmingsplan ‘Havendreef’ met
planidn: NL.IMRO.0397.BPHavendreef-0101
met ingang van donderdag 4 december 2014
gedurende zes weken voor eenieder ter inzage ligt.
Havendreef
Voor het verouderde bedrijventerrein gelegen aan
de Havenstraat en Kanaalweg bestaat het plan
om hier het nieuwe woongebied Havendreef te
bouwen. Het plan behelst 61 eengezinswoningen,
15 appartementen, een horecagelegenheid en
een dierenspeciaalzaak. Op de website van de
gemeente vindt u een speciale pagina met veel
informatie over het project Havendreef:
www.heemstede.nl -> Plannen en Projecten ->
Bouwplan Havendreef.

Bestemmingsplan Havendreef
Het plan voor de nieuwe woonwijk is in strijd met
het ter plaatse geldende bestemmingsplan ‘Haven’.
Door middel van het door de gemeenteraad
vaststellen van een nieuwe bestemmingsplan kan
medewerking worden verleend aan het bouwplan.
Het bestemmingsplan heeft ook betrekking op
de in het gebied gelegen bestaande woningen
Heemsteedse Dreef 36 t/m 56 en Havenstraat 43
t/m 63.
Waar kunt u het ontwerpbestemmingsplan
inzien?
Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang
van donderdag 4 december 2014 gedurende zes
weken voor eenieder ter inzage in de publiekshal
van het raadhuis, Raadhuisplein 1 te Heemstede.
De openingstijden van het raadhuis vindt u op de
website www.heemstede.nl. Het plan (verbeelding,
regels en toelichting) kan digitaal worden ingezien

op de website www.ruimtelijkeplannen.nl met
planidn: NL.IMRO.0397.BPHavendreef-0101 en op de
website van de gemeente Heemstede.
Hoe kunt u uw zienswijze kenbaar maken?
Gedurende de bovengenoemde termijn (4
december 2014 t/m 14 januari 2015) kan eenieder
reageren. Zienswijzen met betrekking tot het
ontwerpbestemmingsplan kunt u zowel schriftelijk
als mondeling indienen. Als u schriftelijk wilt
reageren, dan kunt u uw zienswijze richten aan de
gemeenteraad van Heemstede, Postbus 352,
2100 AJ Heemstede. U kunt uw zienswijze ook via
een e-mail versturen aan gemeente@heemstede.nl.
Wilt u mondeling reageren dan kunt u een afspraak
maken met de heer G. Klaassen of de heer
B. ter Haak van de afdeling Ruimtelijk Beleid.
Hun telefoonnummers zijn (023) 548 57 65 en
023-5485766. Ook voor nadere informatie over
het ontwerpbesluit kunt u zich tot hen wenden.

Hogere waarden Wet geluidhinder
bestemmingsplan Havendreef te Heemstede
Burgemeester en Wethouders van Heemstede
hebben ten behoeve van het bestemmingsplan
Havendreef, een verzoek om vaststelling van
hogere waarden in het kader van de Wet
geluidhinder ingediend bij Milieudienst IJmond.
Het hogere waarden besluit heeft betrekking
op wegverkeerslawaai. De bevoegdheid van het
college tot vaststelling van hogere waarden is
gemandateerd aan de directeur van Milieudienst
IJmond.

Deze maakt bekend dat er een ontwerpbesluit
hogere waarden is genomen.
Het ontwerpbesluit tot vaststelling van de hogere
waarden voor de geluidbelasting ligt met ingang
van 4 december 2014, gedurende zes weken, samen
met het ontwerpbestemmingsplan Havendreef,
ter inzage bij de balie van het gemeentehuis van
Heemstede en bij Milieudienst IJmond, Stationsplein
48b te Beverwijk op werkdagen van 9.00 uur tot
17.00 uur.

Gedurende de termijn van de tervisielegging kan
een ieder schriftelijk dan wel mondeling zienswijzen
kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunnen
kenbaar gemaakt worden bij Milieudienst IJmond,
Postbus 325, 1940 AH Beverwijk, onder vermelding
van “Zienswijze ontwerpbesluit tot vaststelling
hogere waarden bestemmingsplan Havendreef te
Heemstede”. Voor mondelinge zienswijzen kunt u
telefonisch een afspraak maken met Milieudienst
IJmond, telefoonnummer (0251) 26 38 63.

Afsluiten elektronische weg voor indienen Wob-verzoek
Het college van burgemeester en wethouders heeft
op 21 oktober 2014 besloten de elektronische weg
niet langer open te stellen voor het indienen van
verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van
bestuur. Dit besluit is op 30 oktober 2014 in werking
getreden.

De burgemeester heeft op 21 oktober 2014
besloten de elektronische weg niet langer open te
stellen voor het indienen van verzoeken op grond
van de Wet openbaarheid van bestuur. Dit besluit
treedt in werking vanaf 4 december 2014.
De raad heeft op 27 november 2014 besloten de
elektronische weg niet langer open te stellen voor

het indienen van verzoeken op grond van de
Wet openbaarheid van bestuur. Dit besluit treedt
in werking vanaf 4 december 2014.

en Handhavingsplan Heemstede (voor de
uitvoering van de Drank- en Horecawet 2014-2018)
vastgesteld.

Regeling kwijtschelding gemeentelijke
belastingen Heemstede 2015
Op 30 oktober 2014 heeft de raad de Regeling
kwijtschelding gemeentelijke belastingen
Heemstede 2015 vastgesteld.

Wilt u meer weten over de wijze waarop een
Wob-verzoek moet worden ingediend, kijk dan
op www.heemstede.nl bij nieuwsberichten.

Nieuwe regelgeving
Beleidsregels minimabeleid Heemstede 2015
Op 4 november 2014 heeft het college de
Beleidsregels Minimabeleid Heemstede 2015
vastgesteld. De Verordening maatschappelijke
participatie Wwb Heemstede 2012 vervalt van
rechtswege met ingang van 1 januari 2015.
Preventie- en Handhavingsplan Heemstede
Op 30 oktober 2014 heeft de raad het Preventie-

Afvalinzameling en afvalscheiding
Op 26 augustus 2014 heeft het college de
Beleidsnota Afvalinzameling en afvalscheiding – op
weg naar 65% - vastgesteld.

Lees de volledige bekendmaking
in het digitale Gemeenteblad via
www.zoek.officielebekendmakingen.nl.

Verleende vergunningen
Tijdelijke standplaatsvergunning
Op 28 november 2014 heeft het college van
burgemeester en wethouders besloten een tijdelijke
standplaatsvergunning te verlenen aan de heer G.
Meeuwenoord voor de verkoop van kerstbomen
en kerst gerelateerde artikelen van 6 december
2014 tot 24 december 2014. De vergunning is

verleend op grond van artikel 5:18 van de Algemene
Plaatselijke Verordening en wordt ingenomen op
de parallelweg aan de kop van de haven langs de
Heemsteedse Dreef.

besloten een drank- en horecavergunning voor het
uitoefenen van het horecabedrijf te verlenen aan
Popsuiker V.O.F., Raadhuisstraat 9.

Drank- en horecavergunning
Op 27 november 2014 heeft de burgemeester

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

In artikel 5:5, eerste lid van de Algemene Plaatselijke
Verordening (APV) staat dat het is verboden een
voertuig, dat rijtechnisch in onvoldoende staat van
onderhoud en ook in een kennelijk verwaarloosde
toestand verkeert, op de weg te parkeren.

bureau Handhaving van de gemeente Heemstede
hebben het volgende vaartuig aangetroffen op een
al vergunde ligplaats:
- Een wit kajuitbootje, genaamd Easy, in de
Zandvaart op ligplaats ZVK 006.

Bestuursdwang
De eigenaren van bovengenoemde fietsen krijgen
tot en met 14 dagen na de datum van deze
publicatie de gelegenheid hun fiets van de weg te
verwijderen of ervoor te zorgen dat de fiets weer in
rijtechnische staat verkeert. Als de betreffende fiets
binnen deze termijn niet van de weg is verwijderd
of nog steeds in een onvoldoende rijtechnische
staat verkeert, wordt de fiets in opdracht van
het college van burgemeester en wethouders
verwijderd en voor een periode van maximaal 13
weken opgeslagen. Binnen die periode kan de
eigenaar zijn fiets ophalen bij de milieustraat aan de
Cruquiusweg 47 tegen betaling van de gemaakte
kosten.

Op basis van artikel 3, lid 1 van de Verordening
openbaar water Heemstede krijgt de eigenaar van
dit vaartuig tot en met 14 dagen na de datum van
deze publicatie de gelegenheid zijn vaartuig buiten
Heemstede te brengen of een ligplaats in te nemen
met waar dit met een verkregen vergunning wel
is toegestaan. Als het betreffende vaartuig binnen
deze termijn niet is verwijderd, wordt het vaartuig
in opdracht van het college van burgemeester en
wethouders verwijderd en voor een periode van
maximaal 13 weken opgeslagen. Binnen die periode
kan de eigenaar zich melden bij bureau Handhaving
en zijn vaartuig ophalen tegen betaling van de
gemaakte kosten.

Handhavingsacties
Verwijdering fietsen op diverse locaties
De buitengewoon opsporingsambtenaren van
bureau Handhaving van de gemeente Heemstede
hebben de volgende fietsen in onvoldoende
rijtechnische staat aangetroffen:
- Een blauw/grijze damesfiets, merk Magneet, met
twee lekke banden, een defecte remkabel en
defecte verlichting, ter hoogte van het trafohuisje
aan de Dinkellaan;
- Een grijze damesfiets, merk Sparta, met een lekke
voorband, vastgezet met een kettingslot tegen
een nietje, ter hoogte van Binnenweg 207;
- Een grijze damesfiets, merk Gazelle, met een
lekke achterband, geplaatst tegen een nietje, ter
hoogte van Binnenweg 9;
- Een grijze herenfiets, merk Elegant, met twee
lekke banden en verbogen achterwiel, ter
hoogte van de Willem Klooslaan achter het
bushokje van lijn 50 aan de Herenweg;
- Een zwarte damesfiets, merk Cumberland Classic
DeLuxe, met twee lekke banden, ter hoogte van
Heemsteedse Dreef 225.

Verwijdering boot
De buitengewoon opsporingsambtenaren van

Heeft u vragen over deze publicaties,
neem dan contact op met bureau Handhaving
via het algemene telefoonnummer 14 023.

Raadsbesluiten 27 november 2014
Aanwezig waren 19 van 21 raadsleden
De raad heeft de volgende besluiten unaniem
vastgesteld.
- Afsluiten elektronische weg voor het indienen

van Wob-verzoeken.
- Motie alle partijen ‘Sport verdient structureel
aandacht’
- Motie alle partijen ‘Regionale afstemming sociaal
domein’

Op www.heemstede.nl vindt u de stukken waarover
de raad heeft besloten. Meer weten? Neem contact
op met de raadsgriffie, telefoon (023) 5485646, of
e-mail raadsgriffier@heemstede.nl.

Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien
De aanvragen en vergunningen kunt u inzien tijdens de
openingstijden van de afdeling Bouw- en Woningtoezicht
of op afspraak. U kunt ze ook opvragen via
postbus-bouwenwoningtoezicht@heemstede.nl,
dan ontvangt u ze per e-mail.
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’.

Wereldlichtjesdag, om
overleden kinderen te eren
Regio - Eén keer per jaar wordt
wereldwijd stil gestaan bij kinderen die zijn overleden. Op deze
zogenaamde Wereldlichtjesdag,
worden kinderen van alle leeftijden geëerd door een lichtje te
branden, hun namen te noemen
en te luisteren naar elkaars verhalen. Wereldlichtjesdag vindt
plaats op zondag 14 december.
Brokking en Bokslag Uitvaartbegeleiding staat op deze dag stil
bij de overleden kinderen én hun
ouders. De dag start in Haarlem om 9.30 uur met een ‘Serious Walk’ vanaf de Afscheidskamer aan de Eksterlaan 104.
De wandeltocht van 7,5 kilometer staat in het teken van de ‘Serious Request’ en steunt moeders in conflictgebieden die het
slachtoffer zijn van seksueel geweld. In de avond vindt een ingetogen bijeenkomst plaats in Huis
te Zaanen, Orionlaan 1 in Haar-

lem. Hier wordt vanaf 19.00 uur
een lichtceremonie gehouden
als symbolisch lichtpunt voor de
nabestaanden. Tijdens de bijeenkomst wordt live muziek gespeeld en verhalen gedeeld die
passen bij dit bijzondere moment. De bijeenkomst is bedoeld
voor nabestaanden, maar is ook
toegankelijk voor kinderen. Voor
hen wordt een speciale activiteit
georganiseerd die aansluit bij de
lichtceremonie.
Voor de organisatie is het belangrijk dat u zich vooraf opgeeft
voor een (of beide) evenementen. De toegang voor beide evenementen is gratis, maar voor de
‘Serious Walk’ wordt een kleine donatie gewaardeerd voor de
actie van ‘Serious Request’. Opgave kan via info@brokkingenbokslag.nl, vermeld in de mail
uw naam en het aantal personen
waarmee u komt.

Expositie ‘Fractals’ van
Niels Langeveld in Bennebroek
Regio - In december 2014 en januari 2015 exposeert Niels Langeveld met ‘Fractals’ in het voormalig gemeentehuis te Bennebroek, Bennebroekerlaan 5.
Niels maakt met behulp van de
computer fractals. Bij een fractal wordt de kleur van ieder punt
bepaald door wiskunde. Door
veel te experimenteren heeft
Niels veel geleerd. Ongebruikelijke combinaties van technieken
maken de werken uniek. Verder
spelen beweging, lic ht en kleurgebruik een grote rol.
De expositie wordt officieel geopend op donderdag 4 december om 20.00 uur. Zaal open vanaf 19.45 uur en is verder te zien
van vrijdag 5 december tot 3 februari 2015. Openingstijden van
maandag t/m vrijdag van 08.30
tot 12.30 uur en op woensdagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur.

Oude foto
Jacobaschool
Heemstede - Op deze foto
uit ca 1960, genomen in de
Jacobaschool aan de Lankhorstlaan, staat de heer
Henk Heemskerk als tweede van links, bovenaan. Zijn
dochter, mevrouw Heemskerk, vraagt zich af wie de
persoon links naast hem is.
Ook de vierde man van links
is voor haar onbekend en
mogelijk weet een van de lezers de achternamen van de
broeders die hierop staat afgebeeld. Reacties gaarne
V.l.n.r. Onbekend, Henk Heemskerk, de heer Schulz (?), broeder Jo- naar mevrouw Heemskerk,
sephus, broeder Aloysius (Stanislaus?), broeder Rafael, broeder Landzichtlaan 57, 2101 ZG
Godfried en de heer Overmeer.
Heemstede.

Thema: de kracht van samen
Nieuwe Casca Nieuws komt uit
Heemstede - Deze week valt de
‘Casca Nieuws’ weer in uw brievenbus.
In deze krant staan niet alleen
nieuwtjes, interviews en leuke
weetjes, maar ook een overzicht
van alle cursussen en activiteiten
die vanaf januari van start gaan.
Nieuwe cursussen zoals o.a. Levensvragen in verschillende tradities, Lenig en fit in 12 weken,
Compassietraining en de Bijspij-

ker/beginnerscursus
Stijldansen voor senioren. Maar er is
méér! Ook oude bekenden als
de Kook- en bakclub (6-8 jr/8-12
jr), Theaterimprovisatie, Werken
met de iPad voor 55+, Klassieke
mythologie, Mozaïeken maken,
Edelsmeden, en nog 84 andere
leuke en interessante cursussen
vindt u in de Casca Nieuws. Cursussen waarin u uw ei kwijt kunt,
die zorgen voor iedere week een
leuk uitje of waarbij u uw inte-

resse deelt met andere bezoekers.
Heeft u de Casca Nieuws-krant
gemist? U kunt ‘m elke ochtend
tussen 9 en 12 uur ophalen bij
Casca in de Luifel, Herenweg 96,
Heemstede of het cursusaanbod
bekijken op www.casca.nl.

Grenzen aan de zorg,
bijeenkomst in Trefpuntcafé
Regio - Op vrijdag 12 december komt Werner
Brouwer in het Trefpuntcafé spreken over de
grenzen aan de zorg. Hij is hoogleraar gezondheidseconomie in Rotterdam, heeft veel gepubliceerd over de bekostiging en betaalbaarheid van
de gezondheidszorg. Een econoom kan de kosten en de waarde van zoiets als goede zorg in
beeld brengen. Of er grenzen nodig zijn om bij-

voorbeeld kosten te beheersen is uiteindelijk een
politiek keuze, waarvoor maatschappelijk draagvlak nodig is. Werner zal op deze avond uitleggen
hoe deze Haagse discussies ons nu en in de toekomst zullen beïnvloeden.
Het Trefpuntcafé (aan het Akonietenplein 1 in
Bennebroek) opent de deuren om 20 uur en om
20.30 uur start het inhoudelijk deel.

