
Chinees Restaurant

Dinsdag gesloten
Geopend 16-22 u

Raadhuisstraat 2-4
(023) 528 42 69

AFHAAL
SAM-SING

MENU
€20,00

Keuze uit 21 gerechten.
U kunt daarvan zelf

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

www.mandarin-heemstede.nl
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depot
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SPECIAALZAAK
PAUL MANS
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www.scroogehaarlem.nl
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Heemstede • 023-5294363
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aanbiedingen
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Expositie in het Raadhuis
Fotoclub De Luifel brengt eerbetoon 
aan Groenendaalse beukenlaan

Fotograaf Geek Zwetsloot or-
ganiseert al jaren cursussen 
voor Casca De Luifel. Samen 
met een aantal cursisten vat-
te hij het plan op om de ama-
teurfotografie in Heemste-
de nieuw leven in te blazen. 
Zo ging afgelopen voorjaar 
fotoclub De Luifel van start. 
De enthousiaste amateurfo-
tografen komen om de week 
op donderdagavond bij el-
kaar. 

Belangrijk onderdeel van de 
fotoclubsessies is het be-
spreken van elkaars werk, 
op basis van een gezamenlijk 

gekozen onderwerp of the-
ma. Zo leren de amateurfoto-
grafen van elkaars ideeën en 
creatieve uitvoering van op-
drachten. 

Eén van de thema’s die de 
fotoclub dit jaar koos, is de 
Torenlaan in het Groenen-
daalse Bos. Vanaf begin 2016 
worden daar de beuken ge-
kapt. Gelukkig zijn er con-
crete plannen om de mooie 
laan te herstellen met nieu-
we aanplant. Toch zal de To-
renlaan, net als de Vrijheids-
dreef, nooit meer dezelfde 
zijn. 

Heemstede - Na de Vrijheidsdreef wordt binnenkort een 
tweede markante bomenlaan in Heemstede gekapt: de 
Torenlaan in het Groenendaalse bos (tussen ingang 
Herenweg en WABO-scoutinggebouw). Noodzakelijk, 
want de oude beuken zijn ziek. En tegelijk ontzettend 
jammer, vindt fotoclub De Luifel. Als eerbetoon leg-
den de amateurfotografen, onder leiding van beroeps-
fotograaf Geek Zwetsloot, de Torenlaan vast. Een selec-
tie van dit beeldmateriaal vormt vanaf 1 december een 
expositie in de Burgerzaal van het Raadhuis van 
Heemstede. 

Torenlaan in beeld
Op eigen kracht en voor 
eigen kosten organiseert de 
fotoclub in de Burgerzaal 
van het Raadhuis een foto- 
expositie die de Torenlaan 
anno 2015 in beeld brengt. 
De invalshoeken variëren van 
overzicht tot detail, bomen, 
hekken, water, mensen, hon-
den en meer. 
De officiële opening wordt 
verricht op 9 december om 
17.00 uur door Marieke Ree-
hoorn, voorzitter van de 
Vereniging Vrienden Wan-
delbos Groenendaal. Belang-
stellenden zijn welkom. De 
gemeente Heemstede zorgt 
voor een bescheiden drankje 
en hapje. Na de officiële ope-
ning is de expositie nog tot 
en met 29 januari te bezichti-
gen op de openingstijden van 
het Raadhuis. 
Meer informatie over fo-
toclub De Luifel of de To-
renlaan-expositie bij Geek 
Zwetsloot, geek@planet.nl, 
06-50232578.
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Wim Kuijk keurslager
J. van Goyenstr. 24
tel. 528 90 00

 

v.d. Geest keurslager
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Naturel of gekruid

KERSTMARKT!
Gezellige

IEDERE ZONDAG T/M 20 DECEMBER
VAN 12.00 - 17.00 UUR

ZONDAG OPEN!

Bezorger worden 
van de Heemsteder?
Heemstede – Heemste-
de bestaat uit heel wat wij-
ken – er komen jaarlijks nieu-
we adressen bij door nieuw-
bouw. Ieder die in Heemste-
de woonachtig is heeft ‘recht’ 
op het plaatselijk nieuws, op 
het ontvangen van de Heem-
steder. Het kan zijn dat u er 
geen prijs opstelt dan heeft u 
vast de ‘nee-nee’sticker op de 
brievenbus. Maar dan mist u 
wel veel! Zoals het gemeen-
tenieuws wekelijks en al het 
andere leuke en informatieve 
nieuws. Wilt u / wil jij de krant 
van Heemstede bezorgen? 
Meld je nu dan alvast aan; in 
januari hebben we weer nieu-
we bezorgers nodig! Bel Ver-
spreidnet en vraag naar Mar-
tin van Ooyen, 0251-674433.
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. 
Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te worden 
ingestuurd, dus voorzien van 
naam, adres, telefoonnum-
mer en/of e-mailadres. Deze 
gegevens worden niet volledig 
in de krant gepubliceerd; wél 
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 toe-
stemming van de uitgever!

WWW.HEEmsTEDEr.Nl

van 1930

 Trefpunt 
Bennebroek
Akonietenplein 1 
te Bennebroek 

Zondag 6 december, vie-
ring met de bewoners van 
GGZinGeest in de kerk van 
Vogelenzang.
Aanvang: 10.30 uur.

www.pkntrefpunt.nl 

PKN 
Heemstede

Camplaan 18
te Heemstede

Zondag 6 december 
Tweede Adventszondag
Pinksterkerk, Camplaan 18. 
Aanv. 10u. ds. P.I.C. Terp-
stra, Crèche v kinderen tot 
4 jr, Kinder Anders-dienst v 
kinderen van 4 tot 10 jr, 
Spiegeltent v kinderen van 
10 tot 12 jr. De Kerk Draait 
Door v tieners van 12 tot 
15 jr.

www.kerkpleinheemstede.nl

Adventskerk 
Aerdenhout
Leeuwerikenlaan 7

te Aerdenhout

Zondag 6 december, 10u. 
Voorganger Ds. M.A. Smal-
brugge, Kinderkerk

Zondag 13 december, 10u. 
Mevrouw kandidate Hanna 
Rijken, Utrecht

Zondag 20 december, 10u. 
Ds. E v/d Veen, Apeldoorn

www.adventskerk.com

Rafaelgemeente 
Nehemia

Koediefslaan 73
te Heemstede

Zondag 6 december 10u.
2e advent
mevr. Y. Elbers
thema: Sprekend zijn Vader
 
Zondag 13 december 10u.
3e advent
dhr. H. Rolff
thema: Jezus de Levende

www.rafael-nehemia.nl

Met deze prentbriefkaart 
sluiten we defi nitief de serie
Camplaan af. Hierop een 
beeld van ver na de oorlog 
met nog panden, die er nu 
niet meer zijn, zoals aan de 
linkerkant is te zien Het is ook 
nog redelijk rustig met het 
verkeer en gelukkig zien we 
nog steeds bomen, zoals nu 
ook het geval is.
Op de nufoto van Harry Op-
heikens van oktober 2015 
zien we toch nog wel herken-
bare punten t.o.v. de toenfo-
to. Wees gerust, voor de foto 
stond ik op de vluchtheuvel.
Vanaf volgende week starten 
we een nieuwe serie, weder-
om met winkeltjes. Laat u ver-
rassen. Zowel de Heemsteder 
als de HVHB hopen dan weer 

Onbekend Heemstede
Camplaan toen en nu (33)

op vele (positieve) reacties en 
aanvullingen.

Mocht u verhalen over de 
Camplaan willen vertellen 
dan kunt u terecht via web-
master@hv-hb.nl (H. Ophei-
kens). Beeldmateriaal is ook 
zeer welkom. 

Heemstede - De Kaardebol-Dipsacus-fullonum toont zich 
in de herfst. Het is een geslacht waar ongeveer veertien 
soorten van zijn, van lila tot paars. De Nederlandse naam 
kaardebol is afgeleid van het Latijnse carduus dat distel be-
tekent. De kracht van de kaardebol is dat hij in de zomer 
bloeit van onder naar boven en in de herfst zeer decoratief 
is in een vaas of gedroogd stukje.
Vroeger gebruikten wevers de kaardebol om wol te kam-
men. Ook heeft de bol veel werkzame stoffen zoals de waar-
devolle wortels. De vogels lusten de zaadjes graag.    

Foto: Marenka Groenhuijzen

Kaardebol met 
werkzame stoffen

Herfstfoto
Plexat-avond 
voor mannen
Heemstede - Vrijdag 
11 december komen al-
leen de mannen binnen 
bij Plexat! (vanaf 8 jaar)! 
Wat kun je zoal doen? 
Van armpje worstelen tot 
Fifa spelen en praten over 
sport natuurlijk! Neem 
al je vrienden mee! Jullie 
zijn welkom van 19.00 tot 
21.30 uur aan de Heren-
weg 96, Heemstede. En-
tree:  2,- euro.
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Groot feest bij fotowinkel Vincent van Dijk
Heemstede - Een jaar gele-
den startte de nieuwe foto-
zaak Foto Vincent van Dijk. 
En wie jarig is trakteert. Om 
het heugelijke feit te vieren 
wordt er de gehele maand 
december getrakteerd op di-
verse aanbiedingen en krijg 
je een heerlijke traktatie.

“Een jaar geleden voelde 
ik dat het tijd was voor iets 

nieuws. Een moderne fo-
tozaak waar service voor-
op staat. Ik geloof erin dat er 
in Heemstede ruimte is voor 
een speciaalzaak nu een jaar 
later hebben we ons ontwik-
keld tot een volledig moder-
ne winkel waar je terecht 
kunt voor pasfoto’s, lijsten, 
camera’s en zelfs het afdruk-
ken van je foto’s die je ge-
maakt hebt met je mobiele 

telefoon!” aldus een enthou-
siaste Van Dijk.
Fotozaak Vincent van Dijk is 
dé speciaalzaak voor fotogra-
ferend Heemstede en omge-
ving. De winkel is geves-
tigd aan de Binnenweg 137 
in Heemstede en is geopend 
van dinsdag t/m zaterdag.
Meer weten:
www.fotovincentvandijk.nl.

Hoortoestel nodig? Ga nog in 2015 langs
Regio - Zorg in Nederland 
is voortdurend in verande-
ring, ook in de hoorzorg. Het 
is belangrijk dat iedereen 
weet is dat de vergoedingen 
van zorgverzekeraars weer 
gaan veranderen per 1 janu-
ari 2016.
De gemiddelde vergoeding 
op hoortoestellen daalt met 
gemiddeld 30%. En vanaf 1 
januari betaalt men ook weer 
een wettelijk eigen risico, dit 
kost in 2016 minimaal 385 
euro.

De oplossing is om nog dit 
jaar zo snel mogelijk langs 
te gaan bij de audicien van 
HoorCare. Dan kan een proef 
gestart worden met een nieu-
we hooroplossing om nog in 

2015 af te ronden. Ook vol-
gend jaar staan ze natuurlijk 
voor iedereen klaar voor een 
hooroplossing met vergoe-
ding van de zorgverzekeraar. 
Óf voor een hoortoestel zó 
goed is dat er geen vergoe-
ding van de zorgverzekeraar 
voor geldt. 
Neem contact door te bellen 
met 0251 - 234 167 voor een 
afspraak of extra informatie, 
ze vertellen er graag meer 
over. Hoorcare is te vinden in 
Santpoort en Heemskerk.

Winterbeurs Snow & Ice: 
superstart winterseizoen!
Heemstede - De 5e edi-
tie van Snow & Ice beurs 
bij Tuday Sports in Heem-
stede (weekend van 21 + 
22 november) was weer 
een groot succes. Uit alle 
hoeken van het land kwa-
men bezoekers voor deze 
unieke wintersportbeurs. 
Veel mensen zijn in voor-
bereiding van hun winter-
sportvakantie en namen 
een kijkje op de beurs. Het 
aanbod was ruim en voor 
elk budget is er een oplos-
sing. Vooral kindermateri-
aal, hardwaren en bescher-
ming gingen over de toon-
bank. De actie met gra-
tis proefles skiën of snow-
boarden bij aankoop van 
ski’s, snowboard of schoe-
nen was een daverend suc-
ces. “Vandaar dat we deze 
actie nog even laten door-
lopen”, geeft eigenaar Rick 

Draijer aan. Ook het 5-jarig 
bestaan is gevierd op za-
terdagavond 21 november 
met een heuse Après beur-
sparty met een muzikaal 
hoogtepunt van zanger Mr. 
Après Ski Rob Ronalds. Een 
superstart van het winter-
seizoen 2015-2016!
Tevens was er de presen-
tatie van de nieuwe mo-
dellen Turner Dutch Desig-
ned Ski’s met veel positieve 
reacties. Komende tijd is 
Tuday Sports vaker open 
met enkele koopzondagen 
in december, januari en 
februari. 

Tuday Funsports & Ski, 
Nijverheidsweg 17 

Heemstede,
tel 06-3901 3070.

www.tudaysports.nl 

Makkelijk, heerlijk en voordelig ook tijdens de feestdagen

Nieuw in Haarlem en omgeving BBQenzo.nl
Regio - Waarom moeilijk 
doen als het makkelijk kan? 
Directeur Mark Verwijst be-
dacht een pakkende payoff 
voor zijn franchiseonderne-
ming die inmiddels 13 vesti-
gingen telt: makkelijk, heer-
lijk en voordelig. Wie voor 
vrienden, vereniging of be-
drijf een barbecue, gourmet 
,tapas of pizzarette wil hou-
den, hoeft maar één naam te 
onthouden: BBQenzo.nl.
“Wat wij voor onze klanten 
doen is ontzorgen”, zegt Ver-
wijst. “Niemand hoeft met 
boodschappenlijstjes aan de 
slag of de koelkast leeg te rui-
men om plaats te maken voor 
vlees, vis,salades en sausjes. 
Wij zorgen voor alles.” Al-
les? “Jazeker”, benadrukt hij, 
“wij doen zelfs de afwas.” De 
werkwijze van BBQenzo.nl is 
eenvoudig. Met enkele sim-
pele klikken met de muis op 
de site bestelt de klant exact 
wat hij of zij aan de voor-
deur afgeleverd wil krijgen. 
Dat kan een zelf samenge-
stelde vlees- en/ of visscho-
tel zijn, maar er is ook keuze 
uit reeds samengestelde ge-
varieerde pakketten. Gemak 
dient de mens. En mocht er 
iets aan de bestelling wij-
zigen omdat er nog enkele 
personen meer aanschuiven, 
geen probleem: tot twee da-

gen voor de afgesproken af-
leverdatum kunnen de ver-
anderingen worden doorge-
geven.
Tijdens de feestdagen be-
zorgt BBenzo.nl ook alle da-
gen en u kunt al vanaf 4 per-
sonen bestellen. De produc-
ten worden in  handige koel-
boxen aangeleverd en alles 
na afloop keurig weer wordt 
opgehaald zodat u echt zor-
geloos kunt genieten.
BBQenzo.nl heeft ook oog 
voor de kleine smulpapen. 
Voor de jongste gasten aan 
tafel is er keus uit BBQ kids, 
gourmet kids, of pizzarette. 
Wat ook heel leuk is voor een 
kinderfeestje zijn heerlijke 
versgebakken pizza’s waar-

bij de Hollandse en Italiaanse 
keuken een samenwerking 
zijn aangegaan.
Neem een kijkje op www.
bbqenzo.nl voor de vele ver-
se producten die gratis thuis-
bezorgd kunnen worden of 
download de winterbrochure. 
En mochten er vragen
zijn, bel 0800-2008.

Tip: abonneer je op de 
nieuwsbrief en like de face-
bookpagina dan blijf je op de 
hoogte van alle nieuwtjes en 
scherpe aanbiedingen van 
BBQenzo.nl.

BBQenzo.nl wenst u 
alvast gezellige en 

smaakvolle feestdagen 
toe.

Sportinloop 
jeugd

Heemstede - Vrijdag 
11 december vindt in de 
gymzaal aan de Van der 
Waalslaan een sportin-
loop plaats voor jonge-
ren. Ditmaal wordt geten-
nist. Er zijn twee groepen: 
van 19.00 en 20.00 uur is 
het voor 11-14 jaar en van 
20.00 tot 21.00 uur voor 
15+. Iedereen mag mee-
doen, neem al je vrienden 
en vriendinnen mee, het is 
gratis! Je hoeft je niet op te 
geven, kom gewoon langs.

Film- en 
kerstlunch

Heemstede - Donderdag 
10 december vindt de tra-
ditionele kerstlunch plaats 
in de foyer van de Luifel 
met vooraf een dramafilm, 
gebaseerd op een boek 
van Thomas Hardy over 
een trotse en onafhankelij-
ke vrouw.
Tijd: 10.30 - 13.30 uur. En-
tree inclusief kerstlunch 
16,- euro. Graag reserve-
ren uiterlijk dinsdag 8 de-
cember bij de Luifel: (023) 
548 38 28. 
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Het worden heerlijke feestdagen:
Italiaanse delicatessen 
bij Smeraglia Heemskerk
Regio - Het worden heerlijke 
feestdagen met de Italiaanse 
delicatessen van Smeraglia. 
De importeur, gevestigd aan 
de Lijnbaan 77, heeft speciaal 
voor de feestdagen een aan-
tal bijzondere artikelen in het 
assortiment opgenomen.

Ook bestaat natuurlijk de 
mogelijkheid om, samen met 
het team van Smeraglia, een 

mooi kerstpakket samen te 
stellen.
Het magazijn van Smerag-
lia puilt dezer dagen uit van 
de lekkernijen. Wie in de de-
cembermaand wil smikke-
len in Italiaanse stijl doet er 
verstandig aan even langs te 
komen en een keuze te ma-
ken uit het zeer ruime as-
sortiment. Nieuw in de col-
lectie is een heerlijke truf-

felsaus, maar ook Italiaanse 
kaas met truffel en peper is 
er verkrijgbaar. Speciaal voor 
mensen met een allergie voor 
koemelk is er nu lactosevrije 
mascarpone, ricotta en moz-
zarella in de schappen te vin-
den. Ook is er een zoute ri-
cotta, gemaakt van geiten-
melk. Liever een kopje kof-
fie? Smeraglia heeft nu ca-
feïnevrije espresso, je proeft 
werkelijk geen enkel verschil! 
De traditionele grappa, een 
alcoholische drank die zo-
wel op zichzelf als bijvoor-
beeld in de koffie gedronken 
kan worden, is er in verschil-
lende varianten. Kies bijvoor-
beeld voor grappa met viool-
tjes, of met kruiden! En wat te 
denken van de grissini, een 
soort knapperige broodsten-
gel, vergelijkbaar met onze 
soepstengels maar dan op 
traditioneel Italiaanse wijze 
gebakken. Ook deze brood-
stengels zijn er verkrijgbaar. 
De echte fijnproevers kunnen 
smullen van diverse soor-
ten verse pasta, onder meer 
met gorgonzola of met peer 
en kaas. Zo zet je eens iets 
heel anders op tafel! Natuur-
lijk is er ook een mooi assor-
timent Italiaanse wijnen be-
schikbaar.
Kijk voor uitgebreide infor-
matie op www.smeraglia.nl 
of bel: 0251 247204.

Cadeautip van Sint:
een mooie skibril voor de kids
Heemstede - Bij Stefans Optiek in Heemstede is de 
kinderbrillencollectie uitgebreid met snow goggles van 
Vingino. Een goede skibril is een onmisbaar onderdeel in 
de sneeuw. Een skibril beschermt niet alleen. Een goeie 
skibril verhoogt de pret op de piste omdat het zicht ver-
betert. Je ziet het verloop van de piste beter. Goedkopere 
skibrillen hebben vaak een cilindrische, platte lens in te-
genstelling tot iets duurdere skibrillen die een sferische, 
bolvormige lens hebben. Een sferische lens heeft een bre-
der gezichtsveld dan een cilindrische lens. Op de piste is 
een breed gezichtsveld erg belangrijk om andere skiërs 
en snowboarders te kunnen zien. Een sferische lens zorgt 
voor een minder vertekend en scherper beeld dan een 
platte lens. Een bijkomend voordeel is dat sferische lenzen 
ook schitteringen verminderen. Het bovenstaande geldt in 
het bijzonder voor kinderen. Hun ooglens laat meer UV-
straling door, dus bescherm ze goed.
De oogscreening en de glazen voor een kinderbril zijn 
bij Stefans Optiek gratis. En voor pappa en mamma staat 
de koffie en thee klaar. Een leuke cadeautip dus voor 
de feestdagen en om je al vast mee te verheugen op de 
sneeuwpret.
Tot ziens bij Stefans brillen & lenzen op de Binnenweg 114 
in Heemstede. www.stefansoptiek.nl, 023 - 528 49 21.

Lezing door schrijfster Annejet van der Zijl
Boek over de peetmoeder van Beatrix
Heemstede - Op woensdag 
9 december geeft Annejet 
van der Zijl een lezing over 
haar onlangs verschenen ro-
man ‘De Amerikaanse prin-
ses’, ’s avonds om 20.00 uur 
bij Casca De Luifel, Heren-
weg 96 in Heemstede.
Eerder zou deze avond 
plaatsvinden bij Boekhandel 
Blokker, maar vanwege de 
enorme belangstelling is de 
boekhandel de samenwer-
king aangegaan met het the-
ater in Heemstede.
Het nieuwe boek van Annejet 
van der Zijl is half november 
verschenen. De Amerikaan-
se prinses, waaraan Van der 
Zijl vier jaar werkte, beschrijft 
het turbulente en tot de ver-
beelding sprekende leven 
van Allene Tew (1872-1955), 
de peetmoeder van prinses 
Beatrix.
Opgegroeid in een stalhou-
derij op het Amerikaanse 
platteland, wist deze zaken-
vrouw zich op te werken tot 
een van de rijkste vrouwen 
van New York. Ze ging om 
met politici, kunstenaars en 
royalty en trouwde vijf keer, 
onder andere met een Duitse 
prins en een Russische graaf. 
Tijdens haar speurtocht stuit- Fo
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de grote persoonlijke trage-
dies die Allene’s leven teken-
den en de onnavolgbare wijze 
waarop zij daarmee om ging.
Annejet ‘ontmoette’ haar min 
of meer tijdens haar research 
voor Bernhard, toen ze on-
derzoek deed naar de tijd 
die hij in Parijs had doorge-
bracht. “Ik had al jaren het 
vage romantische idee dat ik 
eens een boek wilde schrij-
ven over een oude vrouw die 
in een huis aan zee terugkijkt 
op haar leven. Dus ik vroeg 
een beetje door naar haar le-
vensgeschiedenis en hoor-
de zoveel spannends dat ik 

dacht: dit is mijn boek”, aldus 
Van Zijl.
Het typisch Amerikaanse idee 
dat je je eigen leven vorm 
geeft en dat het nooit te laat 
is om opnieuw te beginnen 
fascineert haar. Allene is vijf 
keer getrouwd geweest. Haar 
eerste man was een rijke erf-
genaam die zich bijna letter-
lijk doodgokte en haar behal-
ve met twee kinderen, ook 
met een miljoen aan schuld 
achterliet. Ze heeft zich van-
uit die situatie weer omhoog-
geknokt, hertrouwde, scheid-
de en vond uiteindelijk de 
liefde van haar leven in An-
son Wood Burchard, een van 
de mannen die General Elec-
tric groot maakte.
Aan het eind van de Eerste 
Wereldoorlog verloor Allene 
haar beide kinderen – haar 
dochter was toen zwanger - 
en kort daarna ook haar man. 
Daarmee werd ze, aldus de 
New York Times, ‘the richest 
and saddest widow of New 
York’. 
Kaarten kosten 7,50 euro en 
zijn te koop bij Boekhandel 
Blokker, Binnenweg 138 in 
Heemstede (023-5282472) 
of Bij Casca, Herenweg 96 in 
Heemstede.

Vew nog altijd ongeslagen
Heemstede - Er stond za-
terdag een spannende thuis-
wedstrijd op het programma 
tegen Alliance. Oud VEW’er 
Otte Veltman speelt vanaf dit 
seizoen bij Alliance, mede 
daardoor wilde VEW1 deze 
wedstrijd absoluut niet ver-
liezen.

Alliance begon een stuk ster-
ker dan VEW aan de wed-
strijd maar keeper Jelle de 
Vries hield VEW op de been. 
VEW scoorde echter na een 
fout van de keeper van Alli-
ance, de keeper wachtte te 
lang met het uitschieten van 
de bal en vew-er Thies Chris-
tiaans kon hiervan profiteren 
en maakte de 1-0. Alliance 
kreeg daarna een legio aan 
kansen maar bleef de kansen 
missen. Uiteindelijk maak-
te Alliance toch een goal na 
vele vergeefse aanvallen. Dit 
betekende dat de ruststand 
1-1 was.

Alliance kwam sterker de 

kleedkamer uit en ging door 
met waar het de eerste helft 
geëindigd was, namelijk aan-
vallen. Alliance had een voor-
sprong verdiend maar Jelle 
de Vries hield zijn goal in de 
tweede helft schoon. Vew-er 
Gerben Siezenga had al eer-
der in de wedstrijd een gele 
kaart gepakt en Alliance pro-
beerde hem een tweede ge-
le kaart aan te smeren. Ger-
ben bleef rustig en pakte zijn 
revanche op de beste ma-
nier die je kan bedenken, na-
melijk het scoren van de 2-1! 
Gerben kreeg een afvallende 
bal onder controle en schoot 
met zijn chocoladebeen raak.

Daarna waren er kansen over 
en weer maar de eindstand 
was bepaald op 2-1. Hiermee 
pakte VEW zijn elfde over-
winning op rij! De volgende 
wedstrijd wordt gespeeld te-
gen en bij Jong Hercules, dit 
is de nummer twee van de 
competitie en dat kan dus 
spannend worden.
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Heemstede – Vier week-
enden hard aanpakken met 
de hele familie,  het resul-
taat mag er zijn. Stap vanaf 
vandaag weer binnen in de 
geheel vernieuwde viswin-
kel die klaar is voor de toe-
komst van de Volendamse 
broer en zus Tom en Anita 
Machielsen, samen met va-
der en moeder Machielsen 
vlak voor de feestdagen.  De 
winkel is  nu nog overzichte-
lijker dan voorheen, want een 
grote wens van vader Jan is 
nu gerealiseerd. De vriezer 
in het midden van de zaak 
stond in de weg, Jan had lie-
ver een grote vriezer dichter 
bij de ingang. Die staat er nu, 
de klant heeft nu gelijk over-
zicht over de hele winkel, met 
links als blikvanger de vrie-
zer en rechts de vertrouwde 
toonbank die mooi is blijven 
staan. Nieuw zijn de wan-
den en het plafond. De wan-
den kregen een bekleding 
van een hygiënische kunst-
stof in grijs eiken uitgevoerd. 
Nieuwe krukken voor het zit-
je, de kleding is in stijl, de lui-
fel buiten was deze zomer al 
vernieuwd, alleen de kwali-
teit is als vanouds gebleven 
met een vaste collectie die 
zo gewaardeerd wordt, al bij-

na veertig jaren. Tom en Ani-
ta maken daar al 23 jaar deel 
van uit. Kerncollectie is ver-
se vis die gisteren aan land 
is gebracht. Verser kan niet, 
lekkerder ook niet. Zij ge-
ven de kwaliteit over aan de 
klant die er iets lekkers van 
bakken mag. Want wat ge-
zondheidsraden ook steeds 
weer uitvinden wat mag en 
niet mag, verse vis blijft al-
tijd gezond, nog nooit anders 
gelezen. Er zijn wel nieuwere 
producten bijgekomen, rau-
we vis, sashimi om een diner 
mee te beginnen of als bor-
relhapje. Kort gegrilde zalm 
en tonijn in sesamzaad, kijk 
eens in de toonbank. Deze 
maand is er als maandmenu 
een pastaschotel met zalm, 
gamba`s, groenten en saus, 
even opwarmen of gewoon 
koud eten.
De nieuwe generatie, Tom 
en Anita, heeft een grote in-
breng in de vernieuwing, 
zij zijn de nieuwe generatie 
die de Binnenweg de kwali-
teit geven die staat voor de 
Leukste Straat van Neder-
land ooit. Zij maken en ook 
de Lekkerste van. Jan staat 
nog elke dag te genieten van 
zijn zaak en zijn klanten. 
Ton van den Brink 

Brug midden in het groen?
Afgelopen week is in een paar dagen tijd de 
complete beplanting (incl. vele bomen) rond 
een kantoorpand aan de Nijverheidsweg en 
direct grenzend aan de nieuwe brug en het 
Heemsteeds kanaal, verwijderd. 
De specifieke nieuwe ophaalbrug over het 
kanaal is er gekomen omdat deze goed in 
het landschap zou passen. Min of meer mid-
den in het groen. Nu is daar weinig meer van 

over door de kaalslag in de aangrenzende 
kantoortuin.
Hopelijk zal de eigenaar van het pand weer 
zorgdragen voor een mooi aangelegde tuin 
met veel groen en nieuwe bomen zodat het 
weer een eenheid wordt met de directe om-
geving van landelijk groen.

Joop Hüner, Heemstede

Lezers schrijven ons

Mozartkade, 
augustus 2015.

Mozartkade,
november 2015.

Samba Schutte met positieve boodschap
Heemstede - Met Je main-
tiendrai brengt Samba Schut-
te op humorvolle en overtui-
gende wijze zijn boodschap 
van positiviteit op de Neder-
landse podia. Een bijzondere 
show getuige de reacties en 
de staande ovaties. Vrijdag 
11 december komt hij naar 
Theater de Luifel. Er zijn nog 
kaartjes.
Samba Schutte kwam van-
uit Afrika naar Nederland. 
Hij won in 2006 alle prijzen 
op het Leids Cabaret Festi-
val. Hij toerde drie jaar lang 
door Nederland en door de 
hele wereld met zijn succes- 
volle eerste show Hakili Jam-
bar.
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Drie continenten
Je maintiendrai is een bij-
zondere show getuige de re-
acties en de staande ovaties. 
Verplichte theaterkost dus. 
Schutte is half-Nederlands, 
geboren in Mauritanië, opge-
groeid in Ethiopië en maakt 
tegenwoordig dus ook carriè-
re in Amerika. In Je maintien-
drai vertelt hij over zijn levens-
ervaringen op drie continen-
ten en over hoe hij zich staan-
de houdt tussen de verschil-
lende culturen. Een show over 
Holland, op z’n Hollywoods!
 
Buni TV
Samba is momenteel veel 
te zien in sketches op www.
buni.tv. Buni TV is het snel 
groeiende digitale video plat-
form dat nastreeft om con-
tent van hoge kwaliteit te 
bieden voor Afrikanen op 
het continent en daarbui-
ten.Buni TV bereikte al bijna 
twee miljoen views, trok tot 
op heden 500.000 unieke be-
zoekers en sloot distributie-
deals met tientallen produ-
cers. Je maintiendrai in The-
ater de Luifel vangt aan om 
20.15 uur. Entree: 18,50 eu-
ro. Kaarten via www.podia-
heemstede.nl of aan de kas-
sa van Theater de Luifel, He-
renweg 96.

1ste Heemsteedse vishandel gerenoveerd





 
10   2 december 2015

Verhaallezing Carmen de Haan:
het eerste wonder komt er aan!
Regio - Wonderen bestaan. 
Iedereen kan wonderen naar 
zich toe trekken, mits ons 
verwarde denken tot rust is 
gebracht. We nemen zoveel 
informatie tot ons via exter-
ne bronnen, dat ons vermo-
gen om op één lijn te komen 
met onze intuïtie steeds meer 
verstopt raakt.

Maar het kán ook anders. 
Wanneer je eenmaal volmon-
dig het feit aanvaardt dat jij, 
en niet het lot, je leven be-
heerst, ben je klaar om vanuit 
je innerlijk te reageren. Dan 
zul je gaan begrijpen dat de 
Wet van het universum on-
geloofl ijk helder en recht-
vaardig is. Als je het zuiver 
houdt en je weet wat je diep 
van binnen wilt, dán gaat het 
gebeuren. Het eerste wonder 
komt eraan!

Op zondag 6 december in 
het St. Raphaëlkerkje, Popel-
laan 1, 2061 GS te Bloemen-
daal. Aanvang is 14.00 uur en 
einde 16.00 uur. Bijdrage: 8,- 
euro.

Heemsteedse Kunstkring, culinair en cultuur
Heemstede - De Heem-
steedse Kunstkring (HKK) 
laat haar leden  genieten 
van allerlei vormen van kunst 
en cultuur. Afgelopen vrij-
dag was het een heel speci-
ale vorm van genieten. Voor 
de voorstelling van Lennette 
van Dongen namen een klei-
ne 30 leden al vroeg plaats 
aan een lange - bijna Frans 
ogende - tafel. Raymond, de 
kok van Casca, had zijn best 
gedaan op een Bretonse ui-
ensoep en een fi let de porc 
en sausse champignon. Dit 
gezellige samenzijn met een 
lekker glaasje wijn maakte 
de tongen alvast los voor de 
voorstelling. Daarna konden 
de HKK-leden hard lachen 
om de grappen van Lennete 
die met haar try-out ‘Tegen-
wind’ na dertig jaar lust en 
last, mode en meningen, ge-
zellige drukte en onverdraag-
zaamheid,  huis en haard ver-
laat in de Grote Stad om in 
een Dorp dicht bij Zee haar 
rust te vinden. Terug naar de 
Natuur. Waar de buurman in-
eens in de slaapkamer staat. 
Vergelijkbaar met Heemste-
de? Na afl oop praten de HKK 
leden daar nog even over 
door. 
Nog meer culinair en cultuur
Voor 2 voorstellingen in het 
seizoen 2015-2016 is er nog 
een mogelijkheid om voor-
afgaand te dineren, ook voor 
niet-HKK-leden. Het betreft 

de voorstellingen van Deb-
bie Petter op 11 maart en 
het Volk op 23 april. Reserve-
ren voor het diner kan via de 
theaterlijn van Podia Heem-
stede 023-5483838 of via de 
receptie van De Luifel 023-
5483828. De dinerkaarten 

kunnen vooraf worden be-
taald en afgehaald bij de re-
ceptie van De Luifel of op de 
avond zelf aan de bar. 

Kijk ook eens op www.heem-
steedsekunstkring.nl.
Ton van den Brink 

Kerstdiner 
Welzijn 
Ouderen

Heemstede - Op dinsdag 
15 december om 13.00 uur 
organiseert Welzijn Oude-
ren Heemstede een fees-
telijk viergangendiner aan 
een mooigedekte tafel. 
Het menu bestaat uit: 
Bouillon met kerstgarne-
ring, Feuilletée met gerook-
te zalm, Sperzieboontjes in 
spek gerold, Aardappel-
kroketjes, Varkenshaas-
stukjes met Stroganoff-
saus, Gestoofde peertje , 
Apfelstrudel en advocaat-
bavarois met slagroom
Het samenzijn is belang-
rijk. U kunt zich aanmel-
den tot een week voor 
aanvang. De gastvrouwen 
staan klaar om 13.00 uur 
en de kosten zijn 25,- eu-
ro per persoon.
Informatie en/of verkoop 
bij Stichting Welzijn Ou-
deren Heemstede, Lieven 
de Keylaan 24, Heemstede. 
Telefoon: 023-528 85 10.

 

Een brief van de postbode
Wat een feest hier weer te komen!
Piet en ik, wij groeten u.
Door uw mooie lange lanen
gaan wij en ontmoeten u.
 
Door uw straatjes, door uw steegjes,
–  die óók lanen heten hier –
langs veel schoorstenen en schoentjes,
elk jaar weer met veel plezier.
 
Hoe wij steeds de weg toch vinden
zonder dat dat moeite kost?
Wij krijgen alles doorgegeven
van de bodes van de post.
 
U kent hen wel, ze zijn oranje
als een rijpe appelsien.
Zonder hen werd het een warboel,
want Sint zelf is niet zo kien.
 
Kan nóg het balkon niet vinden
van uw mooi gemeentehuis,
ook al zoek ik het al jaren.
Ik leef ermee, het is mijn kruis.

(De kopij is weliswaar aange-
leverd via de postbode maar 
deze week geschreven door 
Sint Nicolaas zelf) 

Een brief van de postbode

Column

Vrienden met een groot hart 
voor een klein probleem

Vorige week kreeg ik een uitnodiging van een van de vrij-
willigers die ons steunen om het feest voor Sinterklaas bij 
te wonen. Ze vroeg me of mijn dochter ook iets wilde doen 
zoals muziek maken, dansen of schilderen voor die gele-
genheid.

Ik werd geconfronteerd met een aantal problemen: Het 
eerste is dat mijn dochter slechts drie maanden geleden 
begonnen is op school hier en ik ben er niet zeker van dat 
ze kunnen zingen of dansen voor een publiek.
Ze zijn best verlegen. Voeg daarbij dat voor de dag van het 
concert er regen en wind zullen zijn. Ik zou ze brengen met 
de fi ets.

Ik aarzelde te gaan tot het laatste uur voor het feest. Toen 
vertelde onze Nederlandse vriend dat het niet uitmaakt wat 
voor kleding je aantrekt voor de gelegenheid. Dus niemand 
wordt in verlegenheid gebracht en zingen of dansen doe je 
gewoon met je beste beentje voor.

De oplossing voor het vervoersprobleem kwam ook:
Een andere Nederlandse vriend met een auto bood aan te 
komen om ons weg te brengen.
Natuurlijk was ik blij! Zo kon ik mijn dochter meenemen 
naar het feest.

Maar wat me nog gelukkiger 
maakte, is dat er veel mensen 
zijn die meedenken aan oplos-
singen, om ons te helpen.
Wat me ook verheugde is dat 
het concert een succes was en 
alle kinderen aanwezig waren 
met hun families. Wat een  ver-
rukking!

Khaled sara
editor22010@hotmail.com

Column
Khaled sara ontvluchtte Syrië, waar hij journalist was.
Hij woont nu met vrouw en dochters in Bennebroek.
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Zaterdagmiddag bridge van 
Bridgeclub Bel Air

Heemstede - Op zaterdag 28 november rond de klok van 
13:00 uur stroomde de zalen van het GSV gebouw aan de 
Frans  Schubertlaan weer helemaal vol. De wedstrijd was 
een week vervroegd omdat de eerste zaterdag op 5 decem-
ber viel en dan wordt er overal Sinterklaas gevierd. Honder-
dachtenveertig bridgers ( 74 paren) deden weer mee. In de 
A lijn lieten Liesbeth Groenewegen en Gré Sellmeijer ver-
stek gaan waardoor zij de eerste plaats niet konden ver-
dedigen. Daar werd dankbaar gebruik van gemaakt. Mie-
ke Toele en Bernardien Kieft behaalden 55,46% en brach-
ten hun gemiddelde op 54,73%. George Cerneüs met Jan 
Klein kwamen uit op een gemiddelde van 54,64%. Ook Wil-
ly Grootendorst en Tineke v.d. Linden gingen de koplopers 
voorbij, zij hebben 53,78%  terwijl Liesbeth en Gré door de 
afwezigheidscore van 50% op 53,69% bleven staan.  Miep 
v.d. Raad en Theresis v.d. Horst pakten de winst op deze 
middag met 58,27% en klommen van de negende naar de 
zesde plaats. Wij zijn nog niet halverwege maar tocht moe-
ten Tonny Lammers en Marja de Jong oppassen. Zij staan 
met een gemddelde van 42,61% onderaan. De onderste 
zes degraderen aan het eind van het seizoen naar de B, 
C en D groep.  Ineke en Ben Jonkers hebben zich enigs-
zins hersteld. Met een gemiddelde van 47,31% staan zij nu 
nog op plaats eenentwintig.  Lilian Bosma en Kitty Melchers 
staan op de grens (negentiende) met 47,68% maar heb-
ben zicht op Jos Zethof en Thea v. Haaster die er net bo-
ven staan met 47,97%. 
Ans Heemskerk en Cock v.d. Maarl pakten de winst in de 
B lijn met 66% en staan nu vlak achter Mieke v. Beets en 
Marja Heddema ( 59,02% tegen 58,73% gemiddeld. Mieke 
Bremmers en Karel Zwetsloot speelde de vorige week nog 
in de D lijn en nu werden zij tweede in de B lijn. In de al-
gemene rangschikking staan zij nu derde. Ali en Hans Eric 
Frans en Thea den Hartog met Ellie Kieft werden respectie-
velijk eerste (61,90%) en tweede (60,42%) in de C lijn. Zij 
maakten een sprong op de ranglijst ( 10de en 9de) zodat zij 
in januari weer in de grote zaal komen spelen. Ans Aukema 
en Lenie Ghijssen  werden met 60,12% derde en sprongen 
naar de zevende plaats. Margot v. Tongeren en Piet Konings 
deden het beter dan de vorige keer maar hun score van 
53,27% was net te weinig om de B lijn (grote zaal) te halen.  
Will Doest en Bep v. Trigt hadden zo heerlijk gespeeld maar 
op de laatste tafel scoorden zij drie nullen en kwamen toen 
op de laatste plaats met 41,96%. De winst in de D lijn ging 
naar een gelegenheidspaartje Carla v. Beers speelde voor 
het eerst met invalster Nel Verdegaal. Het paar werd eerste 
met 63,99%. Ook Coby Vermeulen speelde met invalster 
Martha Steedskamp. Zij werden tweede met 58,33%. Ans 
Buijs en Chan Li Chen stonden op de voorlaatste plaats en 
nu scoorden zijn 55,76% en klommen naar plaats 50. Ook 
Truus Huntelaar em Marjan Sanders kwamen goed voor de 
dag. Ondanks enkele missers kwamen zij uit op 56,25% en 
komen dicht in de buurt van de grote zaal. De eerste 24 
van de lijst komen uit in de B lijn en zij staan nu op 29. Ma-
rianne Ligthart en Jan Visser deden het een stuk beter dan 
in de vorige edities. Met 54,17% kwamen zij uit op 46,11% 
en mogen volgende keer in de C lijn starten.  Elly Jansen en 
Anneke Liberton daarentegen stonden op plaats 23 en met 
hun reseltaat ( 40,76% in de B lijn) zakten zij af naar plaats 
53. Dat wordt weer kleine zaal.
Piet v.d. Raad

INGEZONDEN“Het was een inspirerende dag”
Laatste etappe van de Climate Miles
Heemstede - “Wij zijn alle-
maal astronauten op ruimte-
schip Aarde, laten we zuinig 
zijn op onze planeet.“ Dat is 
de tekst van astronaut André 
Kuipers op de laatste mijlpaal  
van ‘The Climate Miles’. Za-
terdag 28 november liepen 
zo’n 200 wandelaars mee met 
de laatste etappe Parijs in, 
waaronder de fractievoorzit-
ter van GroenLinks in Heem-
stede, Eric de Zeeuw. 
Urgendadirecteur Marjan 
Minnesma begon deze 600 
km lange wandelgang 4 we-
ken geleden in Utrecht. Ur-
genda is de organisatie voor 
duurzaamheid die streeft 
naar een samenleving die 
draait op duurzame energie 
en groene grondstoffen. “We 
kunnen in 2030 al een maat-
schappij hebben zonder ge-
bruik te maken van olie, ko-
len en gas. Het kan, er zijn 
geen technische belemme-
ringen, maar nu moeten we 
het ook willen”, zegt Marjan 
Minnesma.
De laatste etappe begon in 
een voorstadje van Parijs, 
eerst over modderige paad-
jes door golvende velden, en 
eindigde op de trappen van 
de Sacre Coeur in de licht-
stad. Het was best spannend. 
Er geldt immers een demon-

stratieverbod. Het is in over-
leg met de politie gelukt,  zij 
het met een iets gewijzigde 
route. 
Er liepen en stepten enke-
le kinderen mee. Eentje zei: 
“Mam, ik ga iets doen wat ik 
nooit eerder gedaan heb in 
mijn leven, ik ga een vraag 
stellen aan een astronaut!” 
De antwoorden van André 
waren ontroerend. “Vanuit de 
ruimte is een bos een groen 
stipje, en onze atmosfeer als 
een schilletje van een ui.” En: 
“We hebben maar één pla-

neet, en we doen alsof we 
er drie- en een half hebben. 
Ik heb écht goed rondgeke-
ken daarboven hoor, maar we 
kunnen niet verhuizen!”
“Het was een inspirerende 
dag”, vertelt Eric de Zeeuw. 
“Ik heb geleerd dat het kan 
om de temperatuurstijging 
van de wereld tot 2 graden 
te beperken, als we het maar 
willen met zijn allen. We zul-
len zien of in de klimaattop in 
Parijs daarover goede afspra-
ken worden gemaakt door de 
regeringsleiders.”

Op de foto Eric de Zeeuw, Marjan Minnesma en op de achter-
grond Thijs van de Brink tijdens een pauze.

Kees van Kooten: Leve het welwezen
Heemstede - Net toen Kees 
van Kooten zijn mouwen had 
opgestroopt om te beginnen 
aan zijn boek over geliefde 
cartoonisten, kreeg hij een 
hartaanval. Het boek kwam 
er toch, maar wel in een heel 
andere vorm. Het boek Le-
ve het welwezen werd uitein-
delijk ook het uitgangspunt 
voor een nieuwe theatervoor-
stelling, die hem op 10 de-
cember naar Theater de Lui-
fel voert. De voorstelling gaat 
daar van start om 20.15 uur. 
De Luifel vindt u aan de He-
renweg 96, Heemstede.
Uiteindelijk onderging de 
schrijver vijf bypasses en 
herstelde hij zo voorspoedig, 
dat het boek Leve het welwe-
zen enkele maanden later het 
licht kon zien.
Het is een vervolg op Harts-
tochtjes, waarin hij al een 
aantal cartoonisten behan-
delde. Op een listige manier 
lardeert Van Kooten de be-
schrijving van zijn verblijf in 
het ziekenhuis met zijn ob-
servaties over de tekenaars.
Dat doet hij aan de hand van 
het ‘humorboekje’ dat hij van 
‘meneer Hartman’ heeft ge-
kregen, met wie hij een ka-

mer deelt. Hartman is in de 
tachtig, oud treinconducteur 
en poppenkastspeler.
Terwijl hij het ‘humorboekje’ 
plichtmatig doorkijkt slaakt 
Van Kooten veinzend enthou-
siaste kreten. Hij vindt er niks 
aan, maar dat zegt hij niet.
Eén keer doet hij dat wel en 
dan besluit meneer Hartman 
maar te gaan slapen, Van 
Kooten gebrek aan humor 
verwijtend. (Bron: Vrij Neder-
land)
 
Theatervoorstelling
Het boek en de tekeningen 

bleken samen een prima on-
derwerp te vormen voor een 
nieuwe theatervoorstelling.
Op 10 december komt Van 
Kooten daarmee naar Thea-
ter de Luifel, weer helemaal 
fit en uiteraard nog altijd 
‘scherp gebekt’.
In de pauze van Leve het wel-
wezen kunnen bij de stand 
van Boekhandel Blokker de 
boeken gesigneerd worden.
Entree: 19,50 euro. Kaarten 
via www.podiaheemstede.nl 
of aan de kassa van De Luifel 
of voorafgaand aan de voor-
stelling.
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“We hebben zoveel lol met elkaar 
om Loes en Marlie te maken”

Emma van Muiswinkel met Brigitte Kaandorp (foto: bartjonkerproductions@yahoo.com).

Emma: “In 2013 kregen we 
als studenten aan de Klein-
kunstacademie van directeur 
Ruut Weissman te horen wie 
er interesse had om mee te 
doen aan een nieuwe voor-
stelling. Dit als onderdeel van 
een stage, omdat laatste jaar 
aan de Kleinkunstacademie 
waar ik nu in zit het stage-
jaar is. We wisten eigenlijk al 
in het tweede studiejaar dat 
het om deze Scrooge-pro-
ductie ging, omdat Brigitte bij 
ons is komen kijken naar een 
‘étude’, een kleine voorstel-
ling die we zelf maken.”
Brigitte vult aan: “Ik was zo 
enthousiast over die étude, 
dat ik eigenlijk wel iedereen 
wilde hebben. Wie zich aan-
meldde,  mocht meedoen in 
de  voorstelling Loes en Mar-
lie.” Emma: “Ik had Brigit-
te twee jaar geleden al eer-
der gezien, toen ze de vori-
ge Scrooge-voorstelling bij-
woonde en haar heel even 
gesproken. Toen was ik ei-
genlijk meteen  al verkocht: 
daar moet ik natuurlijk aan 
meedoen. Ik was al enigszins 
bij de Scrooge-producties 
betrokken,  omdat mijn vader 
vier jaar geleden in de eer-
ste Scrooge-productie heeft 
gespeeld. Ik had daarom al 
een idee hoe deze traditie in 

zijn werk ging. We zijn uitein-
delijk met zijn vijven van de 
Kleinkunstacademie in deze 
productie terechtgekomen. Ik 
ben een van deze vijf spelers 
in het ensemble. Elk kerstlied 
zingen wij mee in de achter-
grondzang, maar we zingen 
ook wel solostukken. Daar-
naast  speel ik mevrouw Van 
Weeghel,  de buurvrouw van 
Yasmina.  Yasmina is een 
Marrokaanse schoonmaak-
ster uit Schalkwijk, die de he-
dendaagse versie vertolkt van 
Bob Cratchitt, uit het klassie-
ke verhaal. De choreografie 
is bedacht door Bart-Jan, een 
docent aan onze school. Het 
is geparodieerd heftig musi-
caldansen met alles erop en 
eraan, echt heel leuk.”  
“Ja, bij mij stond inderdaad 
Schouwburgdirecteur Jaap 
Lampe voor de deur en je 
bent de klos als Jaap je 
vraagt”, vervolgt Brigitte gek-
scherend. Zeker als je offici-
eel Haarlemse bent en bin-
ding met  de Stadsschouw-
burg hebt. Jaap vroeg me al 
bij de première van de twee-
de Scrooge-productie, die ik 
bijwoonde in de zaal. Ik voel-
de al aankomen dat ik over 
twee jaar aan de beurt was. 
We hebben dit klassieke stuk 
naar deze tijd gebracht. Bloe-

Regio – Nog even en dan is het zover. Van 8 december 
tot en met 3 januari wordt dan de Haarlemse Scrooge-
traditie voor de derde keer in de Stadsschouwburg van 
Haarlem gehouden. De eer gaat deze keer naar cabare-
tière Brigitte Kaandorp, gepokt en gemazelde Haarlem-
se. Zij bewerkte deze Dickens-klassieker op haar eigen 
unieke wijze en doopte het tot Loes en Marlie.  Een ge-
sprek met Brigitte Kaandorp en laatstejaars kleinkun-
stenaarsstudente Emma van Muiswinkel, de dochter 
van Erik van Muiswinkel.

mendaal en Schalkwijk zijn 
het decor geworden van rijk 
en arm en de hoofpersona-
ges van Scrooge en Marley 
zijn vrouwen geworden: Loes 
(Raymonde de Kuyper) en ik 
speel Marlie. Loes is echt een 
vreselijk takkenwijf en Mar-
lie brengt haar geweten weer 
langzaam terug. We hebben 
zoveel lol met elkaar om Loes 
en Marlie te maken. Het is 
echt een leuke familievoor-
stelling geworden. Het mora-
listische thema ‘je moet een 
goed mens zijn’ blijft met veel 
humor overeind. Je moet het 
zelf maar gaan zien”, aldus 
Brigitte Kaandorp.
Meer informatie en kaarten 
op www.scroogehaarlem.nl.
Bart Jonker

Chantal van Breugel, Ida Pelupessy, Manal Ben Salah en Millie Sanders, Hageveld 3E.

Trefpuntcafé ‘hoe wild 
mag het zijn in de duinen?’
Regio - Het gaat erg goed 
met de herten in de Waterlei-
dingduinen. In de herfst ko-
men veel bezoekers naar het 
burlen luisteren, ook in an-
dere seizoenen valt er veel te 
zien. De groeit van de popu-
latie in dit gebied heeft ge-
volgen voor soms kwetsbare 
natuur in het gebied. De af-
deling natuurbeheer van Wa-
ternet gaat daarom ingrijpen 
en zorgen dat er weer ruimte 
komt voor zeldzame planten 
en insecten. Leo van Breuke-
len is nauw betrokken bij dit 
dossier bij Waternet. Hij kent 

de argumenten vóór en te-
gen het actief wildbeheer. Na 
jarenlange discussie zal het 
beheer van de populatie van 
start gaan. Op vrijdag 11 de-
cember komt Leo in het Tref-
puntcafé Bennebroek vertel-
len wat dat beheer inhoudt. 
Hoe ingewikkeld is het om 
rekening te houden met alle 
belangen en emoties rond dit 
onderwerp? Vanaf 20.00 uur 
is het Trefpuntcafé, aan de 
Akonietenplein 1 in Benne-
broek, voor u open. Toegang 
is vrij, wel wordt een vrijwilli-
ge bijdrage gevraagd.

Verbreek de stilte!
Elk jaar worden kinderen onterecht gevangengenomen. 
De kinderen zitten in onhygiënische cellen waar de leef-
omstandigheden niet al te best zijn. Vaak wordt er niet 
onderzocht of de kinderen schuldig zijn of niet en zitten 
daarna jaren lang vast in de gevangenis. De criminele da-
den die ze zogenaamd hebben uitgevoerd zijn meestal 
geruchten gevormd door valse beschuldigingen van ruzi-
ende buren of familieleden, ook worden ze van straat ge-
plukt wanneer ze daar rondzwerven. ‘Sociale opruimin-
gen’ heet dat: de politie verwijdert dan ongewenste per-
sonen van de straat.
De ouders van de kinderen die vastzitten weten vaak niet 
dat hun kind van de straat is afgeplukt en ondernemen 
ook geen actie omdat ze daar geen geld voor hebben.
Deze kinderen moeten ook een stem krijgen om de stil-
te te verbreken, maar dat krijgen ze nog niet zolang deze 
ramp stil wordt gehouden.
Zorg ervoor dat deze voorvallen niet meer kunnen gebeu-
ren, praat erover! Maak het bekent! Een stille ramp kan 
niet meer verborgen worden gehouden worden omdat 
het niet het meest grote of actuele nieuws is, een ramp is 
een ramp en zoiets zou niet mogen gebeuren. Op 1 de-
cember voeren wij een campagne waarbij wij foto’s ma-
ken van mensen met borden. Door deze foto’s hopen we 
dat het mensen opvalt dat deze ramp nu gaande is. 

De redactie van de Heemsteder ontving nog andere be-
schreven projecten in het kader van ’stille rampen’, het 
thema waar Hageveldleerlingen mee aan de slag ge-
gaan zijn deze week. De meeste inzendingen hebben een 
plaatsje in onze digitale krant op de website gekregen: 
www.heemsteder.nl.
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Heemstede - De derby tus-
sen de twee Heemsteed-
se club is sinds jaar en dag 
iets om naar uit te kijken. Er 
was dan ook fl ink wat volk op 
de been rond het schitteren-
de hoofdveld van RCH. HBC 
verdedigde zondag de kop-
positie. Op papier de betere 
ploeg. In het veld liep het wat 
anders. RCH bood prima par-
tij, vooral de slag op het mid-
denveld was in het voordeel 
van RCH. In de tweede helft 
was het juist andersom en 
was HBC de ploeg met idee-
en en vooral de kansen. Ur-
win IJssel was een plaag voor 
de HBC defensie. Hij is be-
hendig, snel en moeilijk vat 
op te krijgen. RCH kreeg loon 
naar werken. Alexander Roo-
sen zette RCH na 10 minu-
ten op voorsprong. Het voor-
bereidende werk was van de 

beste man bij RCH Hakim 
Ajnaoua. De domper voor 
HBC, dat niet slim speelde, 
was terecht. Langzaamaan 
ontwikkelde de ploeg van Pe-
ter de Waard meer aanvals-
kracht. Rob Van Campen liet 
een slap schot los, een balle-
tje dat  voor het oprapen lag. 
Doelman Thijs Hofman liet 
de bal uit zijn handen glip-
pen. Tergend langzaam haal-
de de bal de doellijn 1-1. Nog 
in dezelfde minuut vergroot-
te IJssel de voorsprong voor 
RCH. Op pure snelheid was 
hij eerde bij de bal dan doel-
man Miezenbeek van HBC 
2-1. Na de rust een beter 
HBC dat veel kansen kreeg. 
Twee ballen op de paal, een 
afkeurt doelpunt en formida-
bele reddingen van Hofman 
hielden RCH overeind. Na 
een gekruld schot van Nolles 

richting de kruising, ranselde 
Hofman de bal uit zijn doel.  
Topscorer van HBC Ronnie 
Nolles kon zijn stempel nooit 
echt drukken op de wedstrijd. 
Hij miste hopeloos bij het ne-
men van een strafschop.  De 
tot het laatst wachtende Hof-
man kreeg de bal recht op 
zich af. Nolles stond wel aan 
de basis van de gelijkma-
ker. Vanaf de zijkant leverde 
hij een voorzet af die uitein-
delijk via de binnenkant van 
de paal in het doel beland-
de. HBC had de schade be-
perkt gehouden. Met de 2-2 
kon iedereen leven.  
De nummers twee en drie 
Schoten en Velsenoord 
speelden gelijk. HBC blijft 
koploper in de vierdeklas-
se D met drie punten voor-
sprong op de volgers. 
Eric van Westerloo

Afgelopen zaterdag was 
het diploma zwemmen bij 
SportPlaza Groenendaal
Hieronder de namen van de 
kinderen die hun  A-, B-, of 
C-diploma hebben gehaald.

Diploma  A
Malou Albada Jelgersma, 
Liza Ashraf, Ties Beltman, 
Maartje van den Berg, An-
nick Berkvens, Daan Bos-
man,  Esra Glazenburg, Ma-
rit Griffi oen, Fien van Haag-
en, Pien Haaker, Joost 
Hammink, Marit ten Have,  
Sem Hoedeman, Mats 
Hulsbosch, Tijn Hulsbosch,  
Tommy Kemper, Lucas Koe-
nen, Eva van Lede, Jaïra van 
Leeuwen, Lisa Leijen, Jikke 
van Lohuizen, Kai Loogman, 
Bart Meijer, Marieke Möll-
mann, Kryspin Osikowski,  
Brit Pas, Nolan Prast,  Za-
ra Raaphorst, Olivier Rama-
rathan, Noah Rapela Guce-
ma,  Kaylin Rekelhof, Roel 
van Riel, Leander Scheeps-
tra, Demi Schrijver, Marij 
Sinnema,  Milay Steffens,  
Flyn Verbeek , Jari van der 
Vliet, Stan van Wijk, Andy 
Wellner, Timme Zondervan

Diploma B
Sefi  Beek,  Annemijn Bik, 
Anne Brandse, Perle Buné,  
Jippe Corsmit, Olivier Don-
ner, Boele Dubois, Anouk 
de Graaf, Mare van der 
Gragt, Annelie Haring,  Juli-
us van ‘t Hof, Dylano Hous-
sart, Senna Houssart, Koen 
Imthorn,  Evi Kanon, Sop-
hie van Keller, Rosanne 
Knaapen, Gioia Koldenhof, 
Sophie Koudijs, Sara Krab-

Diploma-zwemmen

benbos, Femme Kuenen,  
Giotta van Laar,  Alexan-
dra Langedijk, Ruben de 
Leegt, Esmee van Leer, So-
fi e van Liere, Evy Lucas-
sen,  Maysae Maghnouji, 
Kai  van Oirschot, Bas Oos-
terveld, Duuk Overbeek, Li-
am Overbeek, Nathan Pe-
reira,  Yessin Reineck, Da-
niël van Roon, Jelmer van 
Roy, Guusje de Ruijter,  Tom 
Schraven, Wieger Spijksma, 
Emma Siersema, Thies Sier-
sema,  Dylan Tacx, Guillia 
de Vas,  Mies Veenhof, Sem 
Vellinga, Elise van Veltho-
ven, Kynan Vreede, Katelyn 
Waaijer, Spijk Wickenhage, 
Eline van Wolferen, 

Diploma C
Nisha Bakker,  Victor de 
Bie Leuveling Tjeenk, Lois 
de Graaf,  Anne-Myrthe 
den Hartog, Maxe Kok,  
Jens Lang, Lucas Pele-
tier,   Dévante Plevier, Finn 
ten Peze,  Ralp Lange, Lotte 
Siekman, Sjahid Srifi -Kallali, 
Esma Nur Unal, Kaan Unal,

Alle kinderen van harte ge-
feliciteerd! 

RCH en HBC houden elkaar in evenwicht: 2-2

Trefpunt-Casca Lezing: 
De Gouden Eeuw 
van Spanje’ 

Op dit moment is in mu-
seum de Hermitage te 
Amsterdam de tentoon-
stelling ‘De Gouden Eeuw 
van Spanje’ te zien. De 
kunstwerken maken deel 
uit van de collectie van 
de Hermitage in Sint Pe-
tersburg. Dit Russische 
museum was het eerste 
museum buiten Span-
je met een aparte afde-
ling Spaanse kunst. Het 
bevat werken van onder 
meer El Greco, Velásquez 
en De Goya. In dit kader 
wordt bij Casca een di-
alezing door Aukje Bos 
verzorgd.
Spanje raakt na de dood 
van koning Filips II in ver-
val maar ondanks dat 
bloeit de kunst er als 
nooit tevoren. De schil-
ders kregen in deze pe-
riode van vergane glo-
rie opdracht van het hof 
en de kerk om de zaken 
mooier voor te stellen dan 
ze in werkelijkheid waren. 
Het ging om de schitte-
ring van Spanje. Velás-
quez krijgt de hoofdrol in 
de lezing. Hij had in Ma-
drid als hofschilder een 
totaal andere positie dan 
zijn tijdgenoot Rembrandt 
in Amsterdam. De lezing 
vindt plaats op dinsdag 8 
december om 14.00 uur. 
Opgave: tel.: (023) 548 38 
28 kies 1 of bij de receptie 
van de Luifel aan de He-
renweg 96 te Heemstede.

Stand van zaken over 
vluchtelingen in Heemstede
Heemstede - Via alle mo-
gelijke kanalen komen be-
richten binnen over de wijze 
waarop Nederland en de ge-
meenten het vluchtelingen-
probleem trachten op te los-
sen. Uit alles blijkt dat een en 
ander nogal chaotisch ver-
loopt. Heemstede praat mee 
in regionaal verband over wat 
de gemeente te doen staat. 
Vast gegeven is dat onze ge-
meente jaarlijks een aan-
tal mensen, bij voorkeur ge-
zinnen, moet huisvesten. Dit 
zijn mensen die hier lang of 
defi nitief mogen blijven. Via 
de woningbouwverenigingen 
krijgen zij een woning toege-
wezen. Voor 2016 rekent men 
erop ongeveer 70 mensen 
te moeten huisvesten. In de 
praktijk zijn dat dan een stuk 
of 20 woningen. 
Uit de berichtgeving blijkt 
dat de eerste opvang van 
nieuwkomers lastig is - zo 
niet bijna onmogelijk is ge-
worden. Het Centraal Or-
gaan Asielzoekers neemt de-
ze mensen alleen op in loca-
ties waar plaats is voor onge-
veer 300 mensen. Heemste-
de heeft, buiten de sporthal, 
geen grote locaties voor de-
ze grote aantallen. Het COA 
kan eisen dat de sporthal ter 
beschikking wordt gesteld 
al is dat dan maar voor een 
paar dagen. Om de druk op 
de eerste opvang van instro-
mers te verlichten, moeten 
vluchtelingen die wel (tijde-
lijk) mogen blijven, snel van 
woonruimte worden voor-

zien. Wat doet Heemstede? 
De opvang van de 70 sta-
tushouders wordt voortva-
rend aangepakt. De doelstel-
ling zal in 2016 wel worden 
gehaald. Voor extra huisves-
ting worden twee gebouwen 
op het terrein van de Harte-
kamp gereedgemaakt voor 
bewoning. Hier kunnen on-
geveer 30 vluchtelingen wor-
den gehuisvest. Met de wo-
ningbouwcorporaties is af-
gesproken dat zij ook huur-
woningen in de vrije sector 
beschikbaar stellen. De ge-
meente past dan het verschil 
bij tussen de sociale huur-
grens (700 euro per maand) 
en de feitelijke kosten. Of en 
hoeveel woningen dan be-
schikbaar komen is onduide-
lijk. Financieel gezien is het 
een chaos. Het COA en/of 
het Rijk moeten de gemeen-
tes compenseren. Afgezien 
van dat het onduidelijk is wat 
en hoeveel er wordt vergoed, 
stapt de gemeente mogelijk 
in projecten waarvoor uitein-
delijk geen fi nanciële com-
pensatie wordt gegeven. Op 
de begroting staat een post 
voor de opvang van 100.000 
euro. Dit kon wel eens onvol-
doende blijken, zeker in het 
licht bezien dat alle gehuis-
veste personen een beroep 
doen op de bijstand en de 
bijzondere bijstand, dus ten 
laste van de gemeente ko-
men. Ook de reservering voor 
de bijstand kon dan wel eens 
snel opraken. 
Eric van Westerloo

Knutselclub maakt kerstkrans
Heemstede - Bij de Knut-
selclub kunnen meisjes en 
jongens woensdagmiddag 9 
december knutselen. Knut-
seljuffen Renate en Mariëlle 
verzinnen altijd leuke knut-
sel ideeën.
Van karton en papier maken 
de kinderen een mooie kerst-

krans. Je kunt knutselen tus-
sen 13.30 en 15.00 uur in ac-
tiviteitencentrum de Molen-
werf, Molenwerfslaan 11, 
Heemstede. Kosten 5,- eu-
ro; een kaart voor 5 keer kost 
22,50 euro. Aanmelden: 023-
548 38 28. Voor meer infor-
matie: www.casca.nl.
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Cabaret

Vrijdag 4 december Ka-
tinka Polderman tiert welig 
in Theater de Luifel. Onver-
stoorbaar, gortdroog, licht 
absurdistisch, hilarisch en 
ontroerend. Aanvang 20.15 
uur; entree: 18,50.
Kaarten via www.podia-
heemstede.nl of aan de 
kassa van Theater de Lui-
fel, Herenweg 96, Heem-
stede op werkdagen tus-
sen 9.00 en 12.00 uur of 
voorafgaand aan de voor-
stelling.

Zaterdag 5 december
Lebbis - De paardenpoet-
ser. Lebbis heeft weer bij-
geleerd. In Theater de Lui-
fel, aanvang: 20.15 uur en 
entree: 18,50 euro.
www.podiaheemstede.nl

Vrijdag 11 december 
Samba Schutte met ‘Je 
maintiendrai, 20.15 uur. 
Entree: 18,50 in De Luifel, 
Herenweg 96 Heemste-
de. Kaarten via www.po-
diaheemstede.nl of aan de 
kassa van Theater de Lui-
fel, Herenweg 96.

Exposities
T/m 29 janauri Eerbetoon 
in foto’s van de bomen aan 
de Torenlaan in het Groe-
nendaalse bos. Foto’s van 
cursisten van fotoclub De 
Luifel olv Geek Zwetsloot. 
Te zien in burgerzaal Raad-
huis van Heemstede. Info: 
Geek Zwetsloot - geek@
planet.nl, 06-50232578.

Film
Donderdag 10 decem-
ber Dramafi lm en kerst-
lunch in foyer van de Luifel, 
10.30-13.30 uur. Entree in-
clusief kerstlunch 16,- eu-
ro. Graag reserveren uiter-
lijk dinsdag 8 december bij 
de Luifel: (023) 548 38 28.

Jeugd
Zondag 6 december Dirk 
Scheele - Op stap met z’n 
leukste liedjes. Dirks lied-
jes zijn afwisselend ingeto-
gen en opzwepend.
In Theater de Luifel - aan-
vang: 11.00 uur en 14.30 
uur - entree: 12,50 euro.
www.podiaheemstede.nl

Woensdag 23 december
Jouke Lamers - Brave Hen-
drik. Lichtvoetige voorstel-
ling met poppen over een 
wonderlijke vader en een 
eigenzinnige dochter. The-
ater de Luifel, aanvang: 
14:30 uur, entree: 9,50 euro. 
www.podiaheemstede.nl

Lezingen
Dinsdag 8 december
Dialezing ‘De Gouden 
Eeuw van Spanje’, 14.00 
uur. Kunst in de hoofdrol, 
nav huidige tentoonstelling 
in Hermitage Amsterdam 
over Spaanse kunst.  
Opgave: tel.: (023) 548 38 
28 kies 1 of bij de recep-
tie van de Luifel aan de He-
renweg 96 te Heemstede.

Woensdag 9 december 
Schrijfster Annejet van der 
Zijl vertelt over haar boek 
‘De Amerikaanse prinses’, 
20.00 uur. Casca de Luifel, 
Herenweg 96 Heemstede. 
Georganiseerd door boek-
handel Blokker. Kaarten: 
7,50 euro bij Boekhandel 
Blokker, Binnenweg 138 in 
Heemstede (023-5282472) 
of Bij Casca, Herenweg 96 
in Heemstede.

Muziek
Vrijdag 11 december 
Samba Schutte - Je main-
tiendrai. Een show over 
Holland, op z’n Hollywoods. 
Theater de Luifel, aanvang: 
20:15 uur, entree: 18,50 eu-
ro. www.podiaheemstede.nl

Zaterdag 12 december 
Dominic Seldis, contra-
bas, muziek en humor. In 
de Oude Kerk, Wilhelmin-
aplein Heemstede. Aan-
vang 20.15 uur. Kaarten via 
www.podiaheemstede.nl 
of aan de kassa van Thea-
ter de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede of voorafgaand 
aan de voorstelling.

Zaterdag 19 december
Mariana Izman & Pieter-
Jelle de Boer - Impromp-

AgendA tu’s van Schubert en Cho-
pin. Twee gelauwerde pi-
anisten. Oude Kerk - aan-
vang: 20.15 uur - entree: 
21,- euro.
www.podiaheemstede.nl

Zondag 20 december 
Kerstoptreden Popkoor 
Just for Fun met Harmo-
nie St Michaël en soliste 
Annemieke van der Ploeg. 
15.00-17.00 uur. Loc: Duin-
pan, Sportlan 34, De Zilk. 
Entree: 6,-. Kaarten: Jo-
sé Kruiper-Apswoude, via
06-4009 3258 of info@just-
forfundezilk.nl.

Presentaties
Dinsdag 8 december Bij-
eenkomst van SeniorWeb 
Haarlem over ditigale we-
reld, info over o.a tele-
bankieren. Gratis toegang, 
10.00-12.00 uur. Aanmel-
den niet nodig. Casca, He-
renweg 96 te Heemstede.

Tentoonstellingen
Tot 6 januari tijdens ope-
ningsuren van de Biblio-
theek Heemstede: Japan-
serie van Henk Sigmond 
Mellink. Toegang gratis.
De Bibliotheek Heemstede, 
Julianaplein 1, Heemstede. 
www.bibliotheekzuidken-
nemerland.nl

Theater 
Donderdag 10 decem-
ber ‘Leve het welwezen’, 
Theater de Luifel - aanvang 
20.15 uur - entree: 19,50 
euro. Kaarten via www. po-
diaheemstede.nl of aan de 
kassa van Theater de Lui-
fel, Herenweg 96, Heem-
stede of voorafgaand aan 
de voorstelling.
Eerst nog lekker eten? Spe-
ciaal theatermenu bij Res-
taurant 139: 023-7430634.

Vrijdag 18 december 
Patrick Nederkoorn - Code 
Rood. De participatiemaat-
schappij gefi leerd. Theater 
de Luifel - aanvang: 20:15 
uur - entree: 17,50 euro.
www.podiaheemstede.nl

Maandag 21 december 
Verteltheater: Oorlog en 
Vrede in De Luifel, Heren-
weg 96 Heemstede.
Muziek, songs, voordrach-
ten en beelden, 20.15-
22.15 uur / 22,50 euro.
Kaartverkoop via: www.
empirique.nl/academie-
arnhem/culturele-evene-
menten (niet via theaters!)

Themabijeenkomst
Vrijdag 11 december
Workshop Wijn in Geuren 
en Kleuren om 19.30 uur 
bij Alliance Française. De 
Pauwehof, Achterweg 19, 

Heemstede. Toegang 18,- 
euro. Aanmelden vóór 5 
december bij: pres.kenne-
merland@alliance-francai-
se.nl

Vrijdag 11 december 
Trefpuntcafé ‘Hoe wild mag 
het zijn in de duinen?’ over 
emoties en argumenten 
betreffende wildbeheer. 
Aanvang 20.00 uur. Ako-
nietenplein 1 Bennebroek.

Dinsdag 15 december 
Kerstmaaltijd Welzijn Ou-
deren Heemstede, Lie-
ven de Keylaan 24 Heem-
stede. Aanvang 13.00 uur. 
Kosten: 25,- euro. Infor-
matie en/of verkoop bij 
Stichting Welzijn Oude-
ren Heemstede, Lieven de
Keylaan 24, Heemstede. 
Telefoon: 023-528 85 10.

Fuse: uitzinnig spektakel 
in Oude Kerk Heemstede
Heemstede – Wat deze vol, 
de Oude Kerk afgelopen za-
terdag. Daar speelde Fu-
se, het zeskoppige ensem-
ble, bekend als huisband van 
het televisieprogramma Podi-
um Witteman. Fuse zette de 
reeds geschreven lovende 
woorden om in daden. Ener-
giek, jeugdig, enthousiast, ei-
genzinnig en gepassioneerd. 
Fuse heeft de reputatie alles 
te kunnen en het lef om ie-
dere muzikale uithoek te ver-
kennen. Klassiek, jazz of pop, 
noem het maar. Zoals Mau-
rice Ravel, Béla Bartok, maar 
ook Led Zeppelin, Dave Bru-
beck en zelfs Frank Zappa. 
De podiumband weet klas-
siek en pop te verenigen tot 
een boeiend muzikaal spek-

takel met eigen handteke-
ning.  Afgemaakt met een 
toefje humor en zelfspot. En 
dat kwam goed tot zijn recht 
in de Oude Kerk, waarvan Fu-
se zelf ook onder de indruk 
was.  Het publiek was razend 
enthousiast. Een van de top-
pers was het stuk ‘Hammers’ 
van Nils Frahm. Nils Frahm is 
eigenlijk een componist van 
elektronische muziek. Marijn 
van Prooijen bewerkte het ar-
rangement voor Fuse. Prach-
tig vertolkt met strijkerspar-
tijen in verschillende volu-
mes. Om je vingers bij af te 
likken:  Fuse betoverde ge-
woon de Oude Kerk. Met als 
dessert nog eens drie toegif-
ten. Wat een mooie avond.
Bart Jonker
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Alzheimercafé 
over 

mantelzorg
Regio - Mantelzorgers 
moeten aan veel zaken 
denken en veel regelen. 
Hoe pak je dat aan? Daar-
over wordt gesproken in 
Alzheimer Café Haarlem 
op maandag 7 december. 
Er zijn namelijk mogelijk-
heden om hulp en steun 
te krijgen bij dat probleem. 
Uitgelegd wordt hoe dit 
vraagstuk verlicht kan wor-
den. Belangstellenden zijn 
welkom in Trefpunt ’t Tri-
onk, Van Oosten de Bruyn-
straat 60, hoek Wester-
gracht te Haarlem. Inloop 
is 19.00 uur, aanvang 19.30 
uur. Toegang gratis.
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Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 2 december 2015

Heemstede

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

Volg Heemstede ook 
via Facebook en Twitter

In deze uitgave:
- Raadsbesluiten
- Omgevingsvergunningen

Welk afval mag in de groene GFT-bak?
Hoe schoner het ingezamelde GFT is, des te mooier 
zijn de producten die ervan gemaakt kunnen 
worden. Maar wat mag er eigenlijk allemaal in de 
GFT-bak? Iedereen die GFT inzamelt staat wel eens 
bij de geopende groene GFT-rolemmer te twijfelen. 
Ja of nee? In een split second beslis je het afval te 
laten vallen in de GFT-bak. Of toch de restafvalbak? 
Op de website www.beginvanietsmoois.nl  
bij ‘Nieuws’ vindt u een lijst met de meest 
voorkomende producten.

Groengas, compost, water, 
CO2 en warmte
Groente-, fruit- en tuinafval, kortweg GFT, is een 
van de belangrijkste afvalstromen die gemeenten 
als grondstof inzamelen bij huishoudens. In de 
groene energiefabriek in Rijsenhout wordt al 
het ingezamelde GFT omgezet in energie en 
grondstoffen zoals groengas, compost, water, 
CO

2
 en Warmte.

Zuiver GFT zorgt voor meer en 
mooiere producten
Om GFT tot energie en grondstof te kunnen 
verwerken, is het belangrijk dat het GFT voor 
minimaal 95% zuiver is. De verontreiniging van 
materialen zoals plastic, glas, steen, papier, metaal, 
zand, stenen, gips, rubber, kunststoffen en andere 
niet-organische materialen, mag maximaal 5% 
bedragen. Daarom is het zo belangrijk dat iedereen 
weet wat er in de GFT-bak mag. 

Nieuwsbrief digitaal ontvangen? 

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 4 december 2015 
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.

Vrijdag 4 december
Binnenlopen bij de burgemeester

Meld u via www.heemstede.nl aan voor onze Nieuwsbrief, de berichtenservice van de gemeente. 
U ontvangt dan periodiek een e-mail met nieuwsberichten over de laatste ontwikkelingen binnen 
de gemeente Heemstede. Bijvoorbeeld over (bouw)projecten in Heemstede, werk aan de weg, 
evenementen of politiek nieuws.

Evenement: Kerstmarkt Wilhelminaplein
Op 27 november 2015 heeft de burgemeester 
besloten een vergunning te verlenen aan de 
Rotaryclub Heemstede voor het houden van een 
kerstmarkt op het Wilhelminaplein op zondag 
13 december 2015 van 12.00 uur tot 18.00 uur.
Tevens is toestemming gegeven voor een 
wegafsluiting van het Wilhelminaplein en een 
gedeelte van de Camplaan (tussen Bosboom 

Toussaintlaan en Cloosterlaan) op zondag 
13 december 2015 van 08.00 uur tot 19.00 uur. 
De route Nic. Beetslaan naar Voorweg en 
Achterweg blijft vrij toegankelijk.

Neem voor meer informatie contact op met 
de afdeling Algemene & Juridische Zaken, 
tel. 023-5485607.



Lionsclubs zamelen waardepunten in
Kerstactie koffie voor de Voedselbanken

Heemstede - Ook dit jaar 
zamelen Lionsclubs in Ne-
derland Douwe Egberts 
waardepunten in voor het 
goede doel. Deze punten zet 
Douwe Egberts om in pakken 
koffie voor de Voedselbanken 
in Nederland. De kerstactie 
van vorig jaar leverde op de-
ze manier maar liefst 120.000 
pakken koffie op.

In Nederland leeft nog ruim 
een miljoen mensen (waar-
van ongeveer 35.000 kinde-
ren) onder de armoedegrens. 
Ook in deze regio komt dat 

voor. Deze mensen komen 
in aanmerking voor voedsel-
pakketten van de Voedsel-
bank in hun buurt. Maar om-
dat vacuüm verpakte kof-
fie niet bederft, wordt kof-
fie maar zelden aangeboden 
voor het voedselpakket.

Heeft u nog Douwe Egberts 
koffie- en theepunten? Meer 
dan 6.500 vrijwilligers van 
circa 125 Lionsclubs en 
Voedselbanken in Nederland 
zullen de waardepunten in-
zamelen, die bij Douwe Eg-
berts worden ingeruild voor 

pakken koffie. Douwe heeft 
aangegeven de totale op-
brengst te zullen verhogen.
In deze regio coördineert 
Lionsclub Heemstede-Ben-
nebroek deze inzamelactie. 
U kunt de hele maand de-
cember inleveren.
In Heemstede kan dat bij Al-
bert Heijn, Zandvoortse- 
laan 169; Albert Heijn, Blee-
kersvaartweg 57; Dekamarkt, 
Binnenweg 16-18; Plus, Jan 
van Goyenstraat 21 en Coop, 
Glipperdreef 105.
In Bennebroek bij Albert 
Heijn, Schoollaan 23.
Of stuur de waardepunten 
aan ‘Lions helpen’, Postbus 
151, 2270 AD Voorburg. 
Kijk ook op:
www.lionshelpen.nl.

‘I Love Toppop’
Regio - Wie heeft er geen 
jeugdherinneringen aan het 
televisieprogramma Toppop 
uit de jaren 70 en 80? Die 
herinneringen komen nu tot 
leven tijdens de hilarische 
show I Love Toppop op 10, 11 
en 12 (bijna uitverkocht) de-
cember in het Haarlemse Pa-
tronaat. Drie avonden alleen 
in Haarlem. Theatergroep 
Eglentier, de band Als de 
Brandweer en een heus Pen-
ney-showballet van Danshuis 
Haarlem maken samen I Love 
Toppop. Voorstellingen in Pa-
tronaat, Zijlsingel 2 te Haar-
lem. De show start om 20.45 
uur. Kaarten: www.patronaat.
nl of www.eglentier.nl.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Linge 26, het plaatsen van een dakkapel op 

het voorgeveldakvlak, wabonummer 30319, 
ontvangen 16 november 2015

- Hageveld 44, het plaatsen van een afvoer voor 
een openhaard, wabonummer 30293, ontvangen 
16 november 2015

Aanvragen omgevingsvergunning 
(uitgebreide procedure)
- Raadhuisplein 1, vervangen torentje en 

dakbedekking (leien) van het Raadhuis, 
wabonummer 30432, ontvangen 

 16 november 2015

Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Melchior Treublaan 2, het kappen van 1 beuk, 

wabonummer 29149, verzonden 
 27 november 2015
- Vijfherenstraat 33, het plaatsen van een 

dakopbouw, wabonummer 28542, verzonden 
 27 november 2015

- Jan van Gilselaan 4, het plaatsen van een 
dakkapel op het zijgeveldakvlak, wabonummer 
28017, verzonden 27 november 2015

- Julianalaan 3, het plaatsen van lichtreclame, 
wabonummer 29632, verzonden 27 november 
2015, verzonden 27 november 2015

- Glipperweg 2, het kappen van 3 kastanjebomen 
en 1 beuk, wabonummer 29949, verzonden 

 27 november 2015

Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.

Raadsbesluiten 26 november 2015
Aanwezig waren 20 van 21 raadsleden 

De raad heeft de volgende besluiten vastgesteld:
- Vangnetuitkering Participatiewet 2015
 unaniem
- Intrekken Exploitatieverordening 1971
 unaniem

- Samenwerking raadswerkgroep participatie 
en Havenlab

 unaniem
- Benoeming mw Jagtenberg als lid 

Rekenkamercommissie Heemstede
 Met 19 stemmen voor en 1 tegen
- Bekrachtigen geheimhouding omtrent 

memo bij transitieplan CASCA en WOH
 unaniem

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’.
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