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Ambulance kantelt
met zwangere er in
Heemstede - Vrijdag jl. rond elf uur ‘s ochtends is op de Heemsteedse Dreef (kruising Wipperplein) een ambulance aangereden. In de ziekenwagen bevond zich een 25-jarige vrouw uit
Zandvoort die met spoed naar het ziekenhuis werd vervoerd
omdat ze op punt van bevallen was.
De rit werd ruw verstoord doordat een personenwagen op de
ziekenwagen botste. Deze auto,
bestuurd door een 26-jarige automobilist uit Tuitjenhorn, kwam
vanaf het Wipperplein en kon de
ambulance schijnbaar niet meer
ontwijken. De ambulance kwam
op zijn kant terecht. De bevallende dame raakte niet gewond
en is met een andere ambulance
naar het Spaarneziekenhuis vervoerd. Zij beviel later in het ziekenhuis van een kerngezonde

jongen. De chauffeuse van de
ziekenwagen, die bekneld zat, is
door de brandweer uit het voertuig bevrijd. Zij liep lichte verwondingen op en is eveneens
naar het ziekenhuis gebracht.
De 55-jarige Amsterdamse moeder van de zwangere vrouw was
met haar op weg naar het ziekenhuis, ook zij is door de klap
gewond geraakt en naar het ziekenhuis vervoerd. De bestuurder van de auto liep nekletsel
op en is naar het Elisabeth Gast-
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Jan van Goyenstraat 12-14, 2102 CB Heemstede, 023-529 38 39

LE GRAND CRU
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huis vervoerd. De Heemsteedse Dreef was tot een uur of één
vrijdagmiddag gestremd, de politie regelde het verkeer.

VOOR WIJK:

GEVRAAGD

BEZORGERS
Info Martin

0251-674433

- omgeving
Bennebroekerdreef
- omgeving
Ch. van Pallandtlaan

Vanaf januari 2008

www.verspreidnet.nl

Museumboerderij “Jan Makkes”

nieuwe burgemeester

SLANK

EN
RAM ES
R
SER EN
R
DEU NEN
J
I
Z
KO ORTS
P
CAR NDA’S
A
N
VER IFPUIE N
U
E
H
L
L
C
E
S
KAP NDEN
K
A
A
D
N
WW
URE
VOU GEDE LAZING
A
G
GAR ONBE
K
BAL

ZATERDAG
OPEN
Raadhuisstraat 67, Heemstede
Tel. 023-547 46 45
www.petergrajer.nl

Kersttentoonstelling 2007
Zaterdag 8 december
t/m zondag 6 januari 2008

11.00 - 18.00 uur
U bent van harte welkom om Jan z’n bijzondere
schilderijen te komen bezichtigen.

Hofgeesterweg 22a, Velserbroek. Informatie: 023 - 5376227
Zie redactie elders in deze krant.

Onze methode werkt!
Bel 023 547 44 19 voor
een GRATIS figuuranalyse.
4 STUKS
v.d. Geest keurslager
Raadhuisstraat 94
tel. 528 64 17
Wim Kuijk keurslager
J. van Goyenstr. 24
tel. 528 90 00

Geopend van
16.00-22.00 uur
Dinsdag gesloten
RAADHUISSTRAAT 27 HEEMSTEDE
T 023 547 44 19 WWW.LARIVA.NL

De bestellijsten voor de feestdagen
liggen in de winkel voor u klaar.
Binnenweg 133 telefoon 528 30 05
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Heemstede – Nog anderhalve week en dan geeft de kalender aan dat
het winter is. Dat kan wel zo zijn, maar zonder sneeuw en ijs geen
winter, althans geen winterse aanblik. En een mooi dun laagje sneeuw
doet het zo goed op de foto. De wereld, het bos of gewoon de straat...
het ziet er meteen heel anders uit.

Verspreiding/
Bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
(Foto: kantoorvakhandel & vulpenspeciaalzak De Roos)

Heemsteedse reddingsbrigade heeft nieuwe
website
Heemstede - In de afgelopen maanden is er
door een aantal leden van de reddingsbrigade
hard gewerkt aan een nieuwe aansprekende
website voor de vereniging.
Op www.heemsteedsereddingsbrigade.nl is het
voor alle bezoekers mogelijk om informatie over de
HRB te vinden, ook het laatste nieuws, de agenda en contactgegevens staan online. Er is gebruik
gemaakt van de nieuwste technieken om alle
doelgroepen van informatie te voorzien, zo is er
speciaal voor leden een gedeelte waar foto’s,
belangrijke documenten, een forum en spelletjes
beschikbaar zijn.
De nieuwe website is te vinden op:
www.heemsteedsereddingsbrigade.nl

Uitgave van:
De Heemsteder Uitgevers B.V.
Heemstede
Centrale administratie:
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900
Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Editie 5
Oplage 14.750 + 2.400
Totaal 17.150 ex.
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!
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Terug in het
Friese land
Het paars van
pinksterbloemen
vermengt zich
met het geel
van boterbloemen
in het
groene gras
als ik daar
weder kom.
Ik zie
veertig jaren
om,
toen ik
ook genoot
van wat dit land
me bood
aan paars en geel
en groen.
Er is nu veel verschil
met toen.
Mijn hart klopt nu
in het Westen.
Een hart, gevat in
paars en geel en groen.

Alleen zijn
Met in je achterhoofd
de prettige herinnering
aan een pas gevoerd
interessant gesprek,
lijkt het alleen zijn
op je kamer
met om je heen
leuke dingen
en activiteiten
een voorproefje
van het paradijs.

Avondstemming
Muzieks streelt
de stilte
Een kaars
is uitgegaan

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

Veld
vol bloemen
Ik geniet
van je sympathie.
Zoals ik geniet
van een veld
vol bloemen.
Zonder er één
te plukken.
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Friese Heemstedenaar op 93-jarige leeftijd overleden

IN MEMORIAM JOHAN BROUWER
Heemstede – Maandag 10 december 2007,
kwam het bericht dat de heer Johan Brouwer
’s nachts om 3.30 uur in Zorgcentrum Het Overbos is overleden. Deze geboren Fries ontwikkelde zich tot een échte Heemsteder. Velen zullen hem herinneren als voordrachtskunstenaar
en dichter/stukjesschrijver. Tot voor enige jaren
reed hij steeds verder voorovergebogen op zijn
fiets door het dorp. Ook na zijn verhuizing van
de Kerklaan naar Het Overbos bleef hij nog actief als promotor van het schoolschaken op enkele basisscholen en als vaste medewerker van
‘de Heemsteder’.
Zelf heb ik hem zo’n 35 jaar meegemaakt, reden
voor een levensbericht.
Mobilisatie in Heemstede
Johan Gerard Brouwer is op 7 augustus 1914
geboren (en getogen) in Sneek. Al in de schoolbanken was hij “tot schrijven geneigd” en speelde hij graag toneel. In de jaren twintig en dertig
van de vorige eeuw verschenen prozastukken
van zijn hand in een jeugdrubriek van De Volkskrant. Tijdens de mobilisatie in 1939 werd hij
als sergeant bij een infanteriecompagnie vanuit Leeuwarden gelegerd in de Antoniusschool.
Zijn herinneringen aan die tijd legde hij vast in
het boek ‘Heemstede 1940-1945; een gemeente in bezettingstijd’. In 1962 vestigde hij zich te
Heemstede, met de vaste bedoeling daar nooit
meer weg te gaan.
Van beroep was Brouwer vertegenwoordiger bij
eerst de Algemeene Friesche Levensverzekering, later AGIO-verzekeringen. Dat was in een
tijd dat de verzekeringspremie nog aan de deur
werd geïnd. Dat werk deed hij ruim 40 jaren
achtereenvolgens in Sneek, Leeuwarden, Haarlem en Heemstede. Vijf avonden in de week
ging hij met de fiets op pad om verzekeringen
af te sluiten. Johan Brouwer huwde in 1951 en
zijn vrouw overleed vroegtijdig zeventien jaar
later en kinderloos.
Debuut als kleinkunstenaar op 72-jarige
leeftijd
Pas na zijn pensionering is Johan Brouwer op
creatief gebied echt actief geworden. Hij kreeg
zelfs in 1986 een eigen ‘One Man Show’ in het
Anthony Theater aan de Oudezijds Voorburgwal
in Amsterdam, met onder meer een act in travestie. Een dagblad kopte: “Keurige Heemstedenaar steelt show op de wallen”. Gekleed in
rokkostuum met wandelstok en hoge hoed en
met het geluid van een draaiorgel, een vuilniswagen of tsjilpende mussen op de achtergrond
danste hij over het podium met pakkende aforismen die hijzelf ‘miniaturen’ noemde. Ook trad
hij meer dan tien jaar op in het Mini-theater van
boekhandel Willa Reinke in De Haarlemse Gierstraat. Al zaten er maar drie mensen in de zaal,
dan toch gaf hij met volle overtuiging een kompleet programma.
Diverse malen trad hij ook op voor radio en televisie, o.a. in het VARA-programma ‘Van de brug
af gezien’ en bij Joris Linssen in het tv-programma ‘Taxi’.
Vanaf het begin in 1975 was hij met Peter Borgwat en Jos Zegwaart-Rooijers betrokken en optredend bij de jaarlijkse poëzieavonden ‘Verborgen dichters in Heemstede’. Welhaast even
enthousiast als Martin Ros in diens boekenrubriek van de Tros-Nieuwsshow was hij als voordrachtskunstenaar moeilijk te stuiten. Niemand
had er echter problemen mee wanneer hij de
hem toegemeten tijd ruimschoots overtrof.
Als de dag van gisteren herinner ik me de volgende gebeurtenis die zich 12 jaar geleden
voordeed. Op weg naar een dichtersavond

was hij van de fiets gevallen en met bebloede
schaafwonden aan rechterhand, arm en gezicht
kwam de heer Brouwer in de bovenzaal van de
Heemsteedse bibliotheek binnen. Plichtsbetrachtend als hij was, stond hij er op eerst op te
treden alvorens zich naar de eerste hulp van het
toenmalige Diaconessenhuis te begeven.
In het boek ‘Het water bevroor in de trompetten;
50 jaar kunst & Cultuur in Heemstede’ (2003) is
terecht een apart hoofdstuk gewijd aan “De bewogen poëzie van Johan Brouwer”.
Aan zijn dichtwerk werd bovendien een scriptie
gewijd door Neerlandicus drs. F. Spee.
Bij toeval vernam ik vandaag dat een Haarlemse
Dichtersgroep het plan had opgevat enige gedichten in odevorm aan hem te wijden.
Eerste Merlet-trofee
Johan Brouwer gaf in eigen beheer een tiental
bundels uit, zoals ‘Straatbeelden’ , ‘Meditaties’,
‘Levensbeelden’ en ‘Dorpspompgedichten’.
Behalve als dichter, columnist en performer was
Johan Brouwer op diverse andere terreinen actief. Hij was betrokken bij de amateurtoneelvereniging ‘Nut en Genoegen’. Verder zette hij zich
jarenlang in ten behoeve van het schoolschaken in Heemstede als drijvende kracht achter
de schaaksoos in Casca. Voor zijn parochiekerk
van de H. Bavo maakte hij zich verdienstelijk als
hulpkoster en lector.
In 2005 ontving Brouwer in het raadhuis als
waardering voor zijn artistieke activiteiten als
90-jarige de eerste ‘Heemsteedse Merlet trofee van verdienste’. Na een “Ik vind het prachtig
deze onderscheiding, dank u wel” zette hij zijn
hoed op, trok witte handschoenen aan, sloeg
de witte sjaal om, en na de stok in de hand te
hebben genomen hield hij toen wellicht voor de
laatste maal met zijn karakteristieke stemgeluid
een voordracht. Zichzelf noemde hij zich ooit
een “idealist en blije romanticus”.
Met die twinkeling in zijn ogen, een plechtige
spreekstijl, bijna altijd enthousiast en goedgestemd zullen we hem in Heemstede missen.
Hans Krol

Een markant
Heemsteder is
heengegaan...
Maandagmorgen in alle vroegte is Johan Brouwer overleden.
Een markant persoon in de
Heemsteedse gemeenschap is
niet meer.
Johan was niet alleen bekend om zijn gedichten, die
al ruim tien jaar wekelijks in
onze kranten verschenen. Zo
trad hij op met zijn one-man
show en verzorgde bovendien
schaaklessen bij Casca. Deze
schaaklessen publiceerde hij
eveneens in de Heemsteder.
Daarnaast schreef hij artikelen
over thema’s die zijn bijzondere aandacht hadden, zoals
het Koningshuis of de liefde
voor de seizoenen. De Heemsteder heeft Johan leren kennen als een markant man, die
tot op zeer hoge leeftijd een
groot enthousiasme en positivisme kon opbrengen voor
mensen en dingen om zich
heen, ondanks lichamelijk ongemak.
Zijn gedichten zeggen misschien wel het meeste over Johan. Gedichten die soms een
traan en soms een lach oproepen, net als het leven zelf.
Joke van der Zee
Redactie
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Groei & Bloei Bennebroek

Bij Albert Heijn Bennebroek

en behandelen
Kevin Kemperman (6) winnaar Toepassen
van vaste planten
Jungle Book wedstrijd

Bennebroek - Vrijdag 14 december vindt de laatste lezing van 2007
plaats, georganiseerd door de afdeling Groei en Bloei afdeling Bennebroek e.o. De heer Wim Willemsen zal een lezing geven over ‘Het toepassen en behandelen van vaste planten. Hij is verbonden aan de vasteplantenkwekerij Spitsbergen-Willemsen te Veenendaal. Deze avond
komen er vele mogelijkheden over de toepassing van vaste planten
aan de orde. Er wordt aandacht besteed aan het maken van borders,
vasteplanten voor haagjes, het gebruiken van vasteplanten als bodembedekkers en vasteplanten in potten. Bovendien komt aan de orde: de (zand)grond, bemesting en de behandeling gedurende het jaar
rond. Een diaserie met goede tuinplanten en voorbeelden van hoe het
kan en hoe het niet kan, zullen de avond compleet maken. De avond
wordt gehouden in Het Trefpunt van de Protestantse Kerk, Akonietenplein in Bennebroek, aanvang 20.00 uur. De entree is gratis. Belangstellenden zijn van harte welkom.

Bennebroek - De disneyweken van Albert Heijn in Bennebroek waren ook dit jaar
weer een daverend succes.
Vele klanten spaarden om
één of meerdere van de leuke figuurtjes uit de disneyfilm
Jungle Book te bemachtigen.
Ook werd er een kleurwedstrijd georganiseerd met als
hoofdprijs een mega grote
Balou de beer.

Kerstconcert
‘Het wonder van Stille Nacht’

Er werd in Bennebroek door heel
veel kinderen volop gekleurd.
Kevin Kemperman leverde zijn
kleurplaat in bij Albert Heijn in
de Schoollaan en ontving vorige
week van supermarkteigenaar
Carlo Zwetsloot de mega Balou.
“We hebben erg veel leuke inzendingen binnengekregen”, aldus Carlo. “De inzending van Kevin vonden wij het mooist, gelet
op de leeftijd van de winnaar. De
keuze was echter niet gemakkelijk, eigenlijk waren alle kleurplaten mooi, maar er kan er maar
één winnen...

Bennebroek - Op donderdag 13 december wordt in het kerkgebouw aan het Akonietenplein 1 in Bennebroek een muziektheatervoorstelling gegeven onder de titel ‘Het wonder van
Stille Nacht’. Dat concert gaat van start om 20.15 uur.

Kevin, blij met zijn prijs.

Cijfers ‘Oude Kern’ ontbreken op raadsvergadering

Bennebroek loopt tevergeefs uit
Bennebroek - Overvol was de
raadszaal in Bennebroek. Volgens de brandweervoorschriften
mocht dit eigenlijk niet, maar
als de deuren openbleven en de
nooduitgang vrijgehouden werd
het gedoogd. Het getuigde van
knulligheid dat de benodigde financiële onderbouwing van het
plan ‘Oude kern’ niet voorhanden was. Hierdoor was de discussie zinloos en waren alle betrokkenen en belangstellenden
voor niets gekomen. Wethouder
financiën Brolsma kon met enige reserve aangeven dat medio
januari 2008 de cijfers wel beschikbaar zouden zijn. Hij moest
bekennen dat er te weinig tijd
was geweest om de stukken nog
voor deze vergadering te produceren. Ondanks alles werden de
insprekers in staat gesteld hun
zegje te doen over de plannen

rond de Oude kern en de realisatie van de (MFA) Multifunctionele Accommodatie.
Alle insprekers pleitten voor een
bundeling van krachten en voor
een groots plan waarin alle gewenste functionaliteit aanwezig
is. Zij spraken over een gemiste
kans als het niet door zou gaan
en een mooi testament bij de inlijving door Bloemendaal. Dit is
een laatste kans voor Bennenbroek om eens goed voor de
dag te komen. De bewoners van
Meerleven komen, gezien hun
leeftijd, niet meer zo vaak in het
dorp en een centrum met een
café, restaurant, dokter en apotheek zagen zij wel zitten. De
nieuwbouw van de Franciscusschool, bibliotheek en een peuterspeelzaal zal voor een aantrekkelijk omgeving zorgen. De
voormalige kloosterzusters had-

den een en ander nagelaten aan
Bennebroek en dat was bedoeld
om aan te wenden voor de inwoners van Bennebroek en dit
is het moment. Huisarts de Rooij
wilde zich graag vestigen in het
nieuwe complex. Ook dacht hij
dat de lokale apotheek wel een
dependance wilde stichten in
het gebouw evenals een fysiotherapeut.
Doet Hartekamp wel mee?
Onduidelijkheid was er over de
deelname van de Hartekamp
Groep aan het project. Er werden verschillende interpretaties aan de laatste brief van de
Hartekamp gegeven. De Hartekamp wil alleen maar bouwen
op eigen terrein en niet deelnemen aan dit project was de mening van wethouder Winnubst.
Hij wordt er door de raad nu op
uitgestuurd om te vragen wat
de werkelijke bedoelingen zijn
van de Hartekamp. Collegepartij CDA is er nog steeds niet uit
en wil zich (nog) niet uitspreken over het plan. Fractievoorzitter Alberts kan niet aangeven
waar bij hen precies de schoen
wringt en rept over haalbaarheid, exploitatie en draagvlak
maar laat de beslissing in het
midden. Waarschijnlijk laten zij
dit afhangen van de nog te publiceren cijfers. Oppositiepartij
VVD lijkt ook tegen, al werd dit

In deze voorstelling staat centraal het ontstaan van het meest beroemde kerstlied ter wereld in het jaar 1818 in het dorpje Oberndorf
in Oostenrijk, De tekstdichter pastoor Joseph Mohr en zijn huishoudster geven alle bijzonderheden over de geschiedenis van Stille
Nacht. Jan Langelaar (bariton) speelt en zingt de rol van de pastoor
tezamen met Gerda Vreeken (sopraan) als zijn huishoudster Fräulein
Hanna. Verdere medewerkenden Ginie van Dril en Jeroen Bijl- gitaar, Marcel Stokkel – dwarsfluit en een reizend muziekgezelschap
Het geheel wordt muzikaal omlijst met advent- en kerstmuziek uit
vroeger eeuwen door het Oratoriumkoor Bennebroek o.l.v. Richard
Heidema . Het orgel wordt bespeeld door Una Cintina uit Riga (Letland). De toegangsprijs bedraagt 10 euro en 5 euro voor kinderen tot
12 jaar onder begeleiding van ouders. Kaartverkoop: bij boekhandel
Bruna Zwarteweg 16 Bennebroek tel. 023 5845830 en bij Otja Harpcenter, Bennebroekerlaan 35a telef. 023 5847003. Info: Mevr. Aafjes,
Bijweglaan 32 Bennebroek. Telef. 023 5846858.
De voorstelling wordt herhaald op zaterdag 15 december in gebouw
De Hoeksteen, Karel Doormanplein 2 te Hillegom. Kaartverkoop aldaar bij boekhandel van der Klugt, Meerstraat 21 tel. 0252 515451
Info: Mevr Aafjes, Bijweglaan 32 Bennebroek, telef. 023 5846858.

Kerstdiner voor ouderen uit
Bennebroek en Zandvoort

Bennebroek - Het Nationaal Fonds Ouderenhulp organiseert voor
het vijfde achtereenvolgende jaar kerstdiners voor senioren die
rond deze dagen wel wat gezelligheid kunnen gebruiken. Het fonds
heeft aan Stichting Pluspunt Zandvoort en Stichting Welzijn Ouderen Bennebroek (SWOB) gevraagd om senioren uit te nodigen en
tevens het vervoer en de begeleiding door vrijwilligers te verzorgen.
Vrijdagavond 21 december a.s. zijn ruim 80 senioren uit Zandvoort
en Bennebroek te gast in het Van der Valk Hotel in Haarlem-Zuid.
Deze ouderen zijn met de hulp van de ouderenadviseur geselecteerd en benaderd. Op deze manier krijgen zij de gelegenheid om
in een sfeervolle ambiance anderen uit de buurt te ontmoeten.
Er zal een optreden verzorgd worden door een koor en ook een
kerstgedicht zal niet ontbreken.

niet expliciet uitgesproken. VVD’
er Brussaard vroeg zich af of de
Hartekamp wel mee zal doe en
hebben wij wel ruimte genoeg
om alles wat nu wordt gewenst
te bouwen op deze locatie. De
PvdA-fractie is voor het plan en
het mag zelfs iets kosten ook,
maar zij lijken voorlopig de enige
voorstander te zijn, dit ondanks
het feit dat de financiële basis

wankel is. In de raadsvergadering van december zal het plan
door het ontbreken van aanvullende financiële onderbouwing
niet worden behandeld. Hoogstwaarschijnlijk zal het finale oordeel eind januari 2008 haar beslag krijgen. De bezoekers, allen
voorstander van de bouw, keerden teleurgesteld huiswaarts.
Eric van Westerloo
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Heemsteedse kunstenares
start weer met schildercursus

Waar zijn de creatieve mannen?
Heemstede – Buiten huilt de wind om het huis. Wie kent niet
die eerste regel uit het lied van Koot en Bie. In deze donkere maanden zoeken we onze bezigheden noodgedwongen binnenshuis. Maar dat heeft ook zo zijn voordelen. De wintertijd
leent zich bijvoorbeeld uitstekend voor cursussen en opleidingen. Voor mensen die met hun creativiteit aan de slag willen,
dient die mogelijkheid zich binnenkort aan. Heemsteedse kunstenares An Luthart start vanaf 7 januari weer met een nieuwe
reeks schilderlessen. Beginners en gevorderden zijn welkom.
Vrouwen hebben cursussen en workshops al lang ontdekt,
maar mannen blijven daarbij wat achter. Om met An Luthart te
spreken: “Waar zijn ze toch, die creatieve mannen!”
De in Capelle aan de IJssel geboren An Luthart groeide op in
Amsterdam en verhuisde in 1971
naar Heemstede. Toen haar kinderen wat groter werden, begon
ze zich serieus met schilderkunst bezig te houden. Zelf wist
ze het al op jonge leeftijd: “Ik
wilde later persé kunstenares
worden.” Ze nam schilderlessen,
ze liep alle musea af en ging op
zoek naar de filosofie achter de
schilderijen die ze bekeek.
Rembrandt
Ze laat zich in haar werk graag
inspireren door de natuur.
Luthart: “Ik wil de stilte van de
natuur schilderen. In deze hectische tijd is er weinig rust te
vinden. Daarom haal ik die met

mijn schilderijen in huis. De natuur is niet te evenaren, dus
geef ik er mijn eigen interpretatie aan. Ik zet als het ware de
natuur naar mijn hand.” Haar
olieverfschilderijen zijn momenteel te zien in de apotheek en in
galerie Beeldkracht in het Groningse Scheemda. Tevens maakt
ze gebruik van gemengde technieken. Als bewonderaarster
van Rembrandt heeft de Heemsteedse kunstenares in 2006,
het jaar waarin zijn 400ste geboortejaar werd herdacht, de diverse tentoonstellingen over de
schilder bezocht. “Hij kon als
geen ander licht en donker in
zijn schilderijen verwerken. Ook
ik ben gefascineerd door lichtval en sfeer.”

Persoonlijke aandacht
Haar cursussen geeft ze thuis
in de tot atelier omgetoverde
woonkamer. Prominent op de
schildersezel staat haar laatste
schilderij, een natuurimpressie
van de Bekslaan. Maar ze heeft
meer pijlen op haar boog. De
muren van haar toilet worden
binnenkort beschilderd met taferelen uit de Griekse oudheid,
evenals de wanden van de hal.
Luthart hecht veel waarde
aan een ontspannen, huiselijke sfeer. Er is veel persoonlijke
aandacht voor de cursisten en
alle materialen (behalve de penselen) zijn aanwezig. De deelnemers worden aangemoedigd de
diverse technieken uit te proberen en een gemiste les kan een-

voudig worden ingehaald. Schilderen met olieverf of acryl, tekenen, aquarelleren en gemengde
technieken, alles is mogelijk.
Groepen (5 tot 8 personen) worden bewust klein gehouden en
de cursus bestaat uit 12 lessen.
De kosten bedragen 198 euro
inclusief materiaal. Ze worden
gegeven op maandag, dinsdag
en woensdagavond en op maandag en dinsdagochtend. Op de
ochtenden is er ruimte voor koffie met wat lekkers en ’s avonds
wordt niet zelden een flesje wijn
ontkurkt. Workshops voor groepen zijn ook mogelijk.
Voor meer informatie kunt u kijken op www.anluthart.nl of bellen met 023-5280655
Mirjam Goossens

Kerststukje maken
Heemstede - Kerst is een tijd
van dennengeur en kaarslicht.
Misschie hebben jullie thuis al
een kerstboom? Bij de knutselclub gaan de kinderen aan de
slag met dennentakken en kerstversiering om een kerststukje te
maken. Dat staat mooi en gezellig op tafel! Wil je zelf kersttakken
en versiering meenemen? Deze
knutselclub is op woensdag 19
december voor jongens en meisjes van 5-10 jaar van 13.30-15.15
uur bij Casca in het Honk, Molenwerfslaan 11, Heemstede.
Kosten: 3,- euro. De kinderen
s.v.p. vooraf aanmelden: 023-548
38 28 - keuze 1.

Girls Only in Plexat

Oorkonde ‘Tegen Zinloos Geweld’ uitgereikt
Heemstede - Op zaterdag 8 december werden in de Jan
van Goyenstraat in Heemstede namens de Landelijke
StichtingTegenZinloosGeweld twee oorkondes uitgereikt.
De secretaris van de stichting,
Yep-Jan Joustra overhandigde een oorkonde aan Hanneke Oorthuys van KadoEnzo. Op
8 september organiseerde zij
een antiek Brocante. Door haar
bemiddeling kon het Steunpunt Haarlem/Heemstede die
dag beschikken over een gratis kraam en daardoor aandacht

vragen voor Zinloos Geweld.
De leden van de ondernemersvereniging ondersteunden de
actie door het plaatsen van drie
stoeptegels met het Lieveheersbeestje en stelden prijzen beschikbaar voor een loterij. De
opbrengst kwam ten goede aan
de stichting. Namens de Ondernemersvereniging nam slager

Wim Kuyk de oorkonde in ontvangst.
De heer Joustra gaf aan dat
de bijdrage van de ondernemers zeer gewaardeerd wordt.
Het is van groot belang om, samen, te werken aan het verbeteren van het gevoel van veiligheid. Verantwoord ondernemen
is een zaak van iedereen. Door
het plaatsen van de tegels wordt
opnieuw aandacht geschonken
aan zinloos geweld en brengt de
tegel vaak een gesprek over dit
onderwerp op gang.

Heemstede - Zaterdag 15
december is er in Plexat een
middag met alleen maar meiden! Deze middag gaan de
meiden leuke meidendingen
doen. Bijvoorbeeld mooie armbanden maken voor de kerstdagen, van glazen kralen en ander materiaal. En ze duiken de
keuken in om heerlijke kerstkoekjes te bakken. Deze girlsonly-middag is zaterdag 15
december van 13.30 tot 17.00
uur in Plexat - de Luifel,
Herenweg 96, Heemstede. Entree 5 euro. Heb je zin om mee
te doen?! Geef je dan zo snel
mogelijk op: 023-5483828. Of
email plexat@casca.nl

Dief met zaklamp
Heemstede - Een verdachte
man met een zaklamp is in de
vroege morgen van zaterdag
8 december aangehouden op
het Haemstedeplein. Getuigen
zggen de man met zijn zaklamp in auto’s schijnen. Het
bleek te gaan om een 33-jarige Haarlemmer met een fiets.
Hij wordt verdacht van inbraken in een auto aan zowel het
Haemstedeplein als in de Alberdingk Thijmlaan en van
diefstal van de fiets die hij bij
zich had. De man is voor nader onderzoek ingesloten.
Hij bekende de diefstal van
de fiets en ontkende de auto-inbraken. Hij is na verhoor
heengezonden. Er wordt proces-verbaal tegen hem opgemaakt.

Lichtjestocht
met NVVH

Heemstede – Vrouwennetwerk
NvVH organiseert 17 december
een lichtjestocht.
Eerst gaat de groep dineren in
Wochnem. Daarna staat een
tour door de Noord-Hollandse
dorpen Landsmeer, Den Ilp en
Purmerend op het programma.
De bewoners ontwerpen ieder
jaar de meest mooie lichtcreaties in hun tuinen.
Kerstdiner
Op donderdag 20 december organiseren de vrouwen voor de
leden het jaarlijkse kerstdiner.
Samenkomst
Is m 12.00 uur, Westerhoutpark
46/hoek Wagenweg. Voor meer
informatie over deze actieve
55+ vrouwenvereniging: 023 –
5477486.

Midwinterfeest
uitverkocht!
Heemstede - De kaartjes
voor het Midwinterfeest 2007
(vrijdag a.s.) zijn uitverkocht!
Dit betekent dat er geen losse kaartjes meer beschikbaar
zijn aan de poort.
Omdat het rond de kinderboerderij erg druk zal zijn
wordt de Burg. Van Rappardlaan voor gemotoriseerd verkeer afgesloten. Het verkeer
wordt omgeleid naar de ingang van het Groenendaalse Bos aan de Glipperdreef,
waar men kan parkeren bij
Restaurant Groenendaal.
Bezoekers wordt verzocht
zoveel mogelijk met de fiets
of lopend naar het feest te
komen.
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Dirigentenwisseling bij het
Symfonisch Blaasorkest
Heemstede - Op 1 januari
2008 zal er een dirigentenwisseling plaatsvinden bij het
SBH. Per die datum draagt de
Heemsteedse musicus en dirigent Bert Steinmann het dirigeerstokje over aan Bernd
van Echelpoel.
Bert Steinmann stond in de zomer van 1997 aan de wieg van
het Symfonisch Blaasorkest
Heemstede. Samen met enkele enthousiaste amateur-musici richtte hij dit orkest op, dat
in de tien jaar van zijn bestaan
is uitgegroeid tot een begrip in
Heemstede en wijde omgeving.
Al in november 2001 gaat hij de
uitdaging aan en behaalt met het
SBH bij het Concours in Enschede de categorie ‘uitmuntendheid’.
In maart 2003 viert het orkest het
eerste lustrum met een theatrale
uitvoering van de Gruwelijke Rijmen van Roald Dahl. Vanwege
het grote succes vinden er vier
(uitverkochte) optredens plaats
voor in totaal 3.000 toeschouwers. En in het lustrumjaar 2007
organiseert het SBH onder leiding van Bert Steinmann o.a. in
april een Windfestival in de Philharmonie in Haarlem en in juni

Bert Steinmann.
de muzikaal-theatrale vertelling
‘Europa’ in de tuin van College
Hageveld. Nadat Bert Steinmann
al eerder gestopt was als dirigent van het Heemsteeds Jeugdorkest, onderdeel van het SBH,
acht hij nu de tijd gekomen zijn
energie aan andere (muzikale)
zaken te wijden. Zo is hij sinds
kort actief met een muziekontwikkelingsproject in Tanzania.
De Teisterband, het Herenorkest
van het SBH, blijft wel onder zijn
leiding.
Eerste en laatse uitvoering
Als nieuwe dirigent zal Bernd
van Echelpoel aantreden. Bernd

is geschoold aan het Koninklijk
Vlaams Conservatorium in Antwerpen en is momenteel tubasolist bij Holland Symfonia. Het
SBH is blij met zijn komst en
treedt met deze dirigent met het
volste vertrouwen de muzikale
toekomst tegemoet.
Op 19 april zal de eerste uitvoering onder zijn leiding zijn. Op
zaterdag 22 december zal het
Symfonisch Blaasorkest Heemstede in de Philharmonie het
laatste concert onder leiding
van Bert Steinmann geven.
Aanvang 12.30 uur en de toegang is gratis. Na het concert
zal hem een receptie worden
aangeboden.
Zie ook www.sbo-heemstede.nl

Bernd Echelpoel.

Fondsen schenken nieuwe
apparatuur theater de Luifel
Heemstede - Dankzij financiële bijdragen van
het VSBfonds, het Prins Bernhard Cultuurfonds
en de J.C. Ruigrok Stichting is er nieuwe geluidsapparatuur aangebracht in het Theater de Luifel.
Deze apparatuur is modern en professioneler en
is dit seizoen in gebruik genomen. De voorstellingen in het theater zijn altijd goed bezocht en
de bezoekers kunnen nu profiteren van een nog
mooiere geluidsweergave. Het VSBfonds steunt

jaarlijks meer dan 2.000 initiatieven op een breed
maatschappelijk terrein: zorg & welzijn, natuur
& milieu, kunst & cultuur en sport & vrije tijd.
De steun gaat naar die projecten die verbetering
van de samenleving tot doel hebben, hoe klein
ook. Zowel het Prins Bernhard Cultuurfonds als
de J.C. Ruigrokstichting ondersteunen bijzondere projecten en personen op het gebied van cultuur en podiumkunsten.

Lezing bij sterrenwacht

Neutronensterren
en zwarte gaten
Regio - Op donderdag 20 december om 20.00 wordt in de
sterrenwacht ‘Copernicus’ een
lezing gehouden met de titel
Neutronensterren en zwarte gaten. Dr. Peter Jonker verzorgt de
lezing. Copernicus vindt u achter het Duincentrum De Zandwaaier van het Nationaal Park
Zuid-Kennemerland en dat ligt
aan de Zeeweg in Overveen.
De zaal gaat open om 19.30 uur
en donateurs en belangstellenden hebben allen vrij toegang.

Supernova explosie
Zeer zware sterren leven ‘slechts’
enkele tientallen miljoenen jaren (terwijl een ster als de zon
ongeveer 10 miljard jaar leeft).
Aan het eind van het bestaan
van een zware ster vindt een supernova explosie plaats, waarna een zwart gat of een neutronenster overblijft. In vogelvlucht
wordt u meegenomen door ons
eigen melkwegstelsel op zoek
naar deze neutronen sterren en
zwarte gaten. Wat zijn het, hoe

vinden we ze in ons eigen melkwegstelsel? Neutronensterren
en zwarte gaten zijn uitstekende
objecten om extreme omstandigheden te bestuderen. Het feit
dat de enorme massa van een
zwart gat of een neutronenster
samengeperst zit in een klein
gebied zorgt bijvoorbeeld voor
een veel sterkere kromming
van ruimte-tijd dan op aarde
in laboratoria nagebootst kan
worden.
Over de spreker
Dr. Peter Jonker werkt als postdoctoraal onderzoeker bij het
Stichting Ruimte Onderzoek Nederland in Utrecht. Het doel van
zijn onderzoek is het testen van
Einstein’s Relativiteitstheorie in
omstandigheden die niet gemaakt kunnen worden in laboratoria op aarde.

Baklucht
Petje

Onlangs heb ik een bezoek gebracht aan de kapsalon Shine
in de Raadhuisstraat. Behoorde deze bezigheid in het verleden tot de top 3 van de vervelendste dingen in mijn leven
nu kijk ik opgewekt naar een bezoekje aan de broers Vijay
en Richie. Beiden voorzien van een prachtige zwarte krullenbos die slechts in mijn mooiste dromen mijn armoedige
hoofd versiert. Niet alleen word je er perfect geknipt maar
er valt ook heel wat af te lachen. Maar daar gaat het nu
even niet over. In voorbereiding op mijn te verwachten kale
kop heb ik mijn haardracht terug laten brengen tot slechts
luttele millimeters. Een gevolg van deze ‘chemocoup’ is dat
ik nu bijzonder vatbaar ben voor kou. En dat dan speciaal
met betrekking tot mijn nu bijna kale kop. En er staat de
laatste tijd nogal een guur windje. “Zet dan een pet op”,
was de voor de hand liggende oplossing van mijn zorgzame
maatje. Maar als je hele leven hoofddekselloos hebt doorgebracht is dat wel een geweldig grote stap. Nu heb ik in de
loop der jaren een ruime verzameling hoofdbedekkingen in
vele varianten verzameld, dus de kast opengetrokken en kijken wat mij stond. Een fel Oranje uitvoering kwam sowieso
al niet aanmerking om te voorkomen dat mij bepaalde sympathieën werden aangerekend. Een cap van de voetbalclub
Barcelona viel ook af, ik ben een supporter van Feyenoord.
En dan was er nog een handgebreide ijsmuts met de tekst
‘wij vinden je lief’. Ik vreesde dat die tekst op straat aanleiding zou kunnen zijn tot uitgebreide meningsverschillen.
Bovendien zakte het ding over mijn oren en dus ook over
mijn ogen, mij daarbij een aanblik gevend van iemand waar
het IQ niet al te hoog van ingeschat moet worden. Bleef
over een pet die qua kleur bijzonder goed bij de rest mijn
kleding paste. En op de voorkant stond in prominente letters vermeld ‘Rotary Road Masters 2004’. Met een dergelijk
pet kan je tenminste ergens binnenkomen. Helaas moet ik
met dat hoofddeksel nu plaats nemen in een onlangs door
mij aangeschafte auto KIA RIO. Gekocht op puur prijstechnische gronden. Een met een Rotarypetje op in een klein
KIA autootje stappen is een beetje als vloeken in de kerk.
Daarom mijn verzoek, wie heeft er een grotere auto of een
ander petje?
Wim Bak.

Excursie voor 55+

Picasso in Den Haag
Heemstede - Als iemand de titel “kunstenaar van de twintigste eeuw” verdient dan is het
Pablo Picasso wel. In de overzichtstentoonstelling Picasso in
Den Haag, die zijn gehele carrière beslaat, komt zijn onvermoeibare
experimenteerdrift
duidelijk naar voren. In het gemeentemuseum van Den Haag
zijn op deze bijzondere tentoonstelling werken te zien van Picasso vanaf zijn 18de jaar tot
het einde van zijn leven in 1973.
Tekeningen en schilderijen, grafische werken en sculpturen van
keramiek en zijn latere grote
werken in olieverf laten zien hoe
Picasso de kunst ‘beleefde’, hoe
zijn werk en privé leven met elkaar verweven waren. Met zijn
geheel eigen stijl volgde hij de
tijdsgeest. Kubisme, classicisme,
de Griekse mythologie hebben
allen een grote rol gespeeld in
zijn werk. Te zien zijn zeer bekende werken als ‘de Kraanvogel’, ‘liggende naakte vrouw
met vogel’ en de beroemde
serie ‘Suite Vollard’, die uit hon-

derd prenten bestaat. De expositie is mede tot stand gekomen
door samenwerking met het
Ludwig Museum in Keulen. Tenslotte geven foto’s van Roberto
Otero van de mediagenieke Picasso een blik in zijn woelige leven. Het zwaartepunt van de expositie ligt op het late werk van
Picasso. Tot zijn dood werkt hij
als een bezetene. Ook aan het
einde van zijn leven heeft zijn
creativiteit nog niets aan kwaliteit ingeboet. Dinsdag 18 december verzamelen we om 9.40
uur in de hal van station Heemstede. Gastvrouwen van Casca
begeleiden de excursie en treden op als vraagbaak.
De kosten zijn: 11.- euro, voor
65+ 9,- euro (inclusief organisatiekosten, exclusief reiskosten en consumpties). Met een
Museumjaarkaart betaalt u
2,50 euro. Opgeven door middel
van betalen uiterlijk donderdag
13 december bij Casca, Herenweg 96 in Heemstede. Telefoon
023 – 548 38 28, keuze 1.
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Tafeltennis

Veldvoetbal

Gabriella Boxhoorn weer in de prijzen! Drukke zaterdag VEW

valt in het water

Heemstede - De competitie is nog maar net afgelopen
of een serie aan toernooien
trekken ons de komende weken voorbij. Dit eerste weekend was het de beurt aan het
3e Ranglijsttoernooi in Assen.
Een toernooi waar H.B.C./Mascini traditie getrouw altijd sterk
presteert. Overigens komt na
dit toernooi (16 dec.) de uiterst belangrijke ½ finale van
de Ned. Jeugd Meerkampen.
Hier is H.B.C. met 17 deelnemers hofleverancier.
Er deden voor H.B.C./Mascini 6 deelnemers mee aan het
toernooi in Assen. Mede door
de afstand een kleine afvaardiging. Onder hen slechts 1 jongen. Corné Klopper deed het bij
de junioren B echter uitstekend.
Hij werd in zijn poule 2e en bereikte het hoofdtoernooi. Daarna
sloeg hij zich knap door de verschillende ronden heen. Uiteindelijk strandde hij in de ¼ finale.
Zijn tegenstander verloor later
de finale.
De dames behaalde eveneens
keurige resultaten. Alleen Josine
Kuijk was teleurgesteld omdat zij
wederom niet verder kwam dan
de 2e ronde van het Hoofdtoernooi. Terwijl zij een hoge ranking
heeft en toch minimaal de laatste 4 moet kunnen halen.
Voor Jasmijn Eerenberg was
eveneens het Hoofdtoernooi het
maximale haalbare. Maar zij is

Heemstede - Het zou een volle bak geweest zijn op de VEWvelden maar de overvloedige
regenval zorgde ervoor dat er
niet gevoetbald kon worden.
De selectie werd nog wel onder
handen genomen door Wim van
Marsbergen en Rob Neeskens
maar dat waren ook de enige
buiten activiteiten.
Programma zaterdag:
nog 1e jaars junior en heeft nog
bijna 3 jaar te gaan.
Gabriella Boxhoorn speelde bij
de Kadetten een ongelukkige
eerste ronde. Zij kreeg een materiaal speelster tegen over zich
en verloor hier onnodig tegen.
Hierdoor kwam ze uiteindelijk
in het troosttoernooi terecht. In
de daarop volgende ronden liet
ze zien dat ze hier echt te goed
voor is. Ze versloeg de ene na de
ander met 3-0. In de finale was
het iets moeilijker, maar ook hier
wist ze vrij eenvoudig te winnen
3-1. Net als de voorgaande jaren
was Gabriella een van de prijswinnaars in Assen.
Teleurgesteld
Mariska de Vries was ook een
van de kanshebsters op een
goed eindklassering. Eigenlijk
liep het in de 1e ronde al niet
helemaal geweldig. Ze verloor

Veldvoetbal

Kon. HFC nestelt
zich stevig aan kop
Regio - Alle overige wedstrijden in de 3e klasse bleken afgelast, wegens de heftige regenval. Alleen de wedstrijd WSV1930
– Kon. HFC kon worden gespeeld. Het moet gezegd, het veld
van WSW in Wormer was uitstekend bespeelbaar.
De koppositie op de ranglijst
stond op het spel en dit was duidelijk te merken aan beide teams.
Met de straffe wind in de rug wist
WSV de tegenstander ver van het
eigen doel te houden. Zelf kwamen zij echter ook niet toe aan
vlot lopende aanvallen. De eerste helft kende dan ook weinig
hoogtepunten en veel overtredingen. Op de eerste doelpoging
van HFC moesten de toeschouwers wachten tot de 15e minuut.
De gevaarlijkste HFC aanvallers
werden door een dubbele dekking, door de WSV verdediging
geneutraliseerd. Bij een van de
schaarse uitbraken van WSV
werd, in de ogen van scheidsrechter van t’Hof, een WSV speler onreglementair onderuitgehaald in het strafschopgebied
en besloot hij tot het geven van

een strafschop. Deze werd door
de uitstekende verdediger en tevens aanvoerder van WSV, van
Vlaanderen, knap benut. Het spel
bleef zich afspelen op het middenveld en het aantal overtredingen nam toe. Driemaal moest de
scheidsrechter het geel trekken.
Uit een vrije trap wist WSV nog
bijna te scoren. Pas in de allerlaatste minuut van de eerste helft
moest doelman Lars Keppel van
WSV tweemaal kort achterelkaar
in actie komen. In de tweedehelft
nam de wind af en de amusementswaarde toe.
Gevaar
Gaandeweg had HFC het beste
van het spel en liepen de aanvallen beter. Reeds 5 minuten
na rust werd een hard schot van
Joost Cornelissen beroerd door

hier onnodig een partij en raakte haar beschermde positie (als
3e geplaatst) hierdoor kwijt. In
het hoofdtoernooi kwam ze dan
ook in de ¼ finale een sterke
speelster tegen. Mariska speelde hierin goed maar moest na
een voorsprong toch haar meerdere erkennen in haar tegenstandster. Teleurgesteld verliet
zij het toernooi.
De jongste deelneemster van
H.B.C./ Mascini was Simone
Broersen. Zij mocht voor het
eerst meedoen aan het Pupillen B toernooi (zelfde toernooi
als waaraan Mariska mee deed).
Ze speelde 4 prachtige partijen
en had alle kansen om deze ook
te winnen. Maar het gebrek aan
ervaring deed haar de das om.
Simone zal het volgende toernooi in februari zeker haar partijen gaan winnen.
Ron Olijdam
een verdediger en verdween
achter de kansloze doelman.
Kort daarop mistte Joey Chu
Kum voor opendoel een dot van
een kans om WSV weer op voorsprong te zetten. Tien minuten
later was het de voor van Laar
ingevallen Michel Kruijff die aan
de basis stond van het tweede
HFC doelpunt. Gebruikmakend
van de ruimte die de opgekomen aanvoerder van WVS had
laten liggen speelde hij de bal
snel in op spits Averdijk die met
een beweging Bart Nelis vrijspeelde en de doelman het nakijken gaf.
WSV moest komen en creëerden
via de snelle en balvaste buitenspelers kansjes en zorgde zo regelmatig voor gevaar. Tot tweemaal toe verdween een kopbal
rakelings over de kruising en
daarmee kwam HFC goed weg.
Het kreeg van WSV de ruimte om
te voetballen. Een vrije trap richting spits Pascal Averdijk werd
door hem goed aangenomen en
draaide zich knap vrij. Zo’n kans
moet je hem niet geven en zijn
schot troef doel. Het was zeker
geen hoogstaande wedstrijd,
waarbij HFC bij vlagen het beste
voetbal liet zien en tevreden terugkeerde naar Haarlem met de
wetenschap vijfpunten voor te
staan op de nummer twee WSV.
Eric van Westerloo

Alliance’22-1- VEW-1
10.45 uur
(volgens de laatste berichten)
OFC-2- VEW-2
14.30 uur
VEW-3- Castricum-5
14.30 uur
VEW-4- Castricum-4
12.15 uur
VVC-4- VEW-5
14.30 uur
VEW-vet- Waterloo-vet
14.30 uur
Concordia-b- VEW-b
14.30 uur
VEW-c- de Brug-c
12.00 uur
Zandvoort-d- VEW-d
10.00 uur
VEW-e1
vrij
VEW-e2- DIOS-e
09.30 uur
KHFC-e- VEW-e3
10.00 uur
VEW-f1
vrij
VEW-f2
vrij
VEW-f3- Hillegom-f
09.30 uur

Na de winterstop komt VEW-f4
de gelederen versterken. Er ko-

men nog steeds nieuwe jeugdspelers en –speelsters bij. Inlichtingen te verkrijgen bij: Gerben Jukema 0618804236, Henny van Rooijen 023-5336239 en
Onno Stoltenborg 023- 5637856.
Op de woensdagmiddag wordt
er getraind- aanvang 15.30 uur.
De VEW velden vindt u aan de
Sportparklaan, achter de hockeyvelden.
Activiteitenprogramma
Op 14 december- derde ronde VEW-klaverjassen aanvang
20.00 uur- 15 december- voor
jong en oud KIENEN. De jeugd
speelt van 18.30- 20.00 uur,
de “ouderen vanaf 20.00 uur
tot…….. Tevens is er een verloting met prachtige prijzen.
31 december- het beroemde
VEW-oliebollen toernooi in de
Groenendaal Sporthal. De MINI’s en de F-junioren starten
om 09.30 uur.
Nieuwjaarsreceptie: vrijdag 4
januari aanvang 20.15 uur,
Clubhuis VEW aan de Sportparklaan.

Dammen

Damclub Heemstede
wint ook van Westland 2

Heemstede - Zaterdag 8 december jl. trad het damteam van
Heemstede aan tegen Westland
Damcombinatie 2 in De Lier. De
start verliep moeizaam. De niet
fitte Frans Elzenga kwam tegen
de 10-jarige Europees welpenkampioen Martijn van IJzendoorn op bord 3 slecht uit de
opening en liet zich vervolgens
afbluffen: 2-0 voor Westland. Ricardo Koopman hield zich tegen Andries Ottevanger op bord
9 knap staande en speelde verdienstelijk remise: 3-1. De score
werd gelijkgetrokken door Stefan Stolwijk, die een zich sterk
werende Wim de Kok op bord 4
uiteindelijk toch op routine wist
te verschalken: 3-3. Stefan heeft
tot nu toe al zijn partijen gewonnen en is van plan om dit tot het
eind van de competitie vol te
houden.
Toch kwam Westland weer op
voorsprong: Teamcaptain Gerrit
Slottje moest het na een zwakke opening op bord 1 afleggen
tegen Wim Schrader: 5-3 voor
Westland.
Gerard van der Eem speelde op
bord 5 een gedegen remise partij tegen Daniël Boom:6-4, maar
toen was de koek wel op voor
Westland. Piet Beliën moest in
een goede, maar wel gevaarlijke stand tegen Lenie v.d. Gaag

op bord 10 alle valkuilen vermijden en deed dat ook, waarna er
geen houden meer aan was voor
de enige dame in het veld: 6-6.
De Hillegommer Cees Weijers
strafte een fout van tegenstander Cor van de Berg op bord 8
genadeloos af, waardoor Heemstede eindelijk voor kwam te
staan: 6-8.
De goed presterende Lissenaar
Theo Winkelaar wist op bord
6 door te breken op de rechterflank naar dam: 6-10.
Het pleit werd helemaal beslecht
toen voorzitter Carlo Koopman
op bord 2 Teun Dekker versloeg:
6-12.
Op bord 7 was tenslotte Paul
Jopp nog bezig. Paul kwam tegen Martijn Scholten al vroeg in
de partij een schijf achter, maar
behield voldoende compensatie over. Na enkele krachtzetten
wist Paul op de linkerflank door
te breken en kreeg hij het beste
van het spel, maar het was niet
genoeg voor de winst: 7-13.
Doordat ook koploper ODB
Haeghe-Z 2 zijn wedstrijd tegen
Van Stigt Thans 3 (Schiedam)
won, blijft Heemstede tweede in
de stand.
Tot 12 januari 2008 ligt de competitie stil. Dan reist Heemstede
af naar Den Haag om het op te
nemen tegen ODB Haeghe-Z 3.
Frans Elzenga
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Kerstoptredens , kerstmarkt en veel leuke dingen voor kinderen

Aanstaande zondag kerstfeest
in WinkelCentrum Heemstede!
Heemstede - De Winkeliersvereniging
WinkelCentrum
Heemstede heeft zich dit jaar
weer flink uitgesloofd om van
de Kersthappening in Hartje
Heemstede een leuk en gezellig evenement te maken.
Behalve het feit dat het merendeel van de winkels deze dag van 11 tot 17 uur geopend is, zijn er voor jong en
oud diverse attractieve activiteiten te beleven.
Op het terrein van Rivièra Maison zijn er van 12 – 14 uur twee
spectaculaire kerstoptredens:
om 12 uur zingen ruim 50 kinderen van het grootste kinderkoor van Heemstede uit volle borst kerstliederen, gevolgd
door het koor De Bolle Mina`s.
Deze naam danken zij aan de
vrouwen die tijdens het pellen

van de bollen het hoogste lied
zongen aan de peltafels. Zo verdienden zij een centje bij, en
maakten ze het gezellig door
met elkaar te zingen.
Poffertjes en glühwein
Op het middelste gedeelte van
de Binnenweg t.h.v. Verfhandel
Ree is een heuse Kerstmarkt.
Maar liefst 50 kramen bieden u
de leukste artikelen en aanbiedingen van de plaatselijke ondernemers en creatieve hobbyisten uit de regio. WinkelCentrum Heemstede trakteert het
winkelend publiek op poffertjes
en glühwein. En natuurlijk is er
aan de kinderen gedacht. Ter
hoogte van de HEMA staat een
grote kinderzweefmolen, kinderdraaimolen en een popcorn–
suikerspinkraam.
Op het terrein naast de Deka-

markt staat net als vorig jaar de
Rollenbaan om sleetje te glijden.
Kerstman op paardentram
In de Raadhuisstraat staat ter
hoogte van ‘Bij Bomans’ restaurant het grote podium waar
diverse Kerstkoren en vooral
niet te vergeten Dansstudio Jolein hun performance doen. De
optredens vinden plaats tussen 12 en 17 uur. Veel muziek,
een hapje een drankje en diverse kraampjes rondom het podium. De echte Kerstman zal zondag voornamelijk te vinden zijn
op de paardentram die u gratis
over Binnenweg en Raadhuisstraat vervoert.
Kijk ook op internet: www.wch.
nl waar u alle nieuws over WinkelCentrum Heemstede vindt.

Het begin van de kerstdagen...

Kunstbus

Kerstvespers van Monteverdi
in de Philharmonie
Heemstede - Op zondag 23 december naar de Philharmonie
in Haarlem voor de uitvoe-ring van Monteverdi’s Kerstvespers
door De Nederlandse Bachvereniging. De kunstbus van het Podium Oude Slot brengt u hier naar toe. In Monteverdi’s tijd gingen vooral de Vesperdiensten met veel muzikale pracht en praal
gepaard. Ze behoorden immers tot de belangrijkste gebeurtenissen in het kerkelijk jaar. Voor de uitvoering van deze prachtige Kerstvespers door de Nederlandse Bachvereniging onder
leiding van Rinaldo Alessandrini zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Na het concert wordt deze kunstbus afgesloten met
een kerstborrel in theatercafé ‘Brahms&Liszt’, gelegen naast de
Philharmonie.
De bus vertrekt om 13.30 uur vanaf de parkeerplaats van Het
Oude Slot aan de Ring-vaartlaan, Heemstede, waar we om ongeveer 18.00 uur weer terug zijn. Deze kunstbus is mogelijk gemaakt door de Stichting Podiumprogrammering Heemstede.
Prijs: 46,50 euro, inclusief toegangskaart met consumptie in de
pauze, de kerstborrel en vervoer v.v. Reserveren kaarten 06-

Kerstgroepen uit de hele
wereld bij Van Schagen

Muzenhuis Jazz Kerst Concert
met zangeres Janice Williams

Heemstede - Vanaf 17 december zijn tot en met 6 januari in Museum Van Schagen aan het Wilhelminaplein
circa 80 grote en kleine
kerstgroepen uit de hele Wereld tentoongesteld.

Heemstede - Het jaarlijkse, door Kunstencentrum ’t Muzenhuis georganiseerde, Christmas Jazz concert en Sing-In, wordt ook dit
jaar weer op vrijdagavond 21 december vanaf
20.00 uur gehouden in de Oude Kerk aan het
Wilhelminaplein in Heemstede.

Van heden tot en met 29 decemDeense groep.
ber is de expositie te bezoeken
tussen 10.00 uur tot 12.30 uur,
zon- en feestdagen uitgezonderd. Zondag 30 december is de tentoonstelling, als onderdeel van het Kerstgroepenpad, geopend van
14.00 uur tot 17.00 uur. Deze dag zijn ook de Heemsteedse kerken
O.L. Vr. Hemelvaart en H. Bavo geopend. Buiten deze tijden is bezichtiging ook mogelijk na telefonische afspraak, tel. 023-5283152.

Voor velen is dit weer het echte begin van de
kerstdagen. Swingende jazz met zeer gerenommeerde Nederlandse topmuzikanten, en daarbij
ook zelf weer meezingen. De leukste en meest
swingende Amerikaanse Christmas Carols zingen,
zoals: ”White Christmas, Jingle Bells, the Twelve
Days of Christmas. Wellicht trekt het rendier Rudolf ook nog wel even voorbij.
Het Sing-In Jazzconcert wordt gegeven door het
Hans Keune Kwartet, dat naast pianist Hans Keune bestaat uit Erik van Leeuwen (gitaar), John
Erich (bas) en Joop Kooger (drums). Als solisten
zullen daarbij optreden de Dordtse huisarts Bernard Berkhout, de Europese Benny Goodman, ook
leider van Bernard Berkhout´s ’Swingmates’ die
wordt gerekend tot één van Europa´s beste jazzklarinettisten, trombonist Erik Blok die zijn muzikale sporen verdient in onder meer de befaamde
Nederlandse Big Band ‘the Ramblers’ alsook in de
Franse ´Glenn Miller Big Band´ en vibrafonist Jacco Griekspoor, die al op 10 jarige leeftijd werd ge-

inspireerd door Lionel Hampton en daardoor de
vibrafoon ontdekte.
Amerikaanse gaste
De speciale gast is de Amerikaanse zangeres en
Muzenhuis zangdocente Janice Williams. Zij werd
geboren in Los Angeles en zong al vanaf zeer
jeugdige leeftijd alle bekende ‘spirituals’ in het
’swingende’ kerkkoor van haar moeder. Janice
studeerde ‘music studies’ aan Harbor College en
El Camino College. Zij zong bij veel verschillende
bands en ontmoette in 1985 Painting Over Picasso, een band uit LA. Met deze band nam zij een
CD op.
Door het succes van deze CD kwam ‘Painting’ naar
Europa en zo kwam zij in 1992 in Nederland terecht. In 1996 vroeg Dalâl Janice voor haar band
Groove the Princess. De samenwerking bleek een
schot in de roos. In 1999 werd Janice geintroduceerd bij Girls Wanna Have Fun en daar zingt ze
met de meiden Manuela Kemp, Frédérique Spigt,
Neel en Mieke Stemerdink nog steeds de sterren
van de hemel. Ondertussen deed zij ook enkele
projecten met: Gotcha, The Bombitas, Plastic Hi Fi,
Tessa Boomkamp en Boris.
De kaarten à 16,50 euro zijn verkrijgbaar bij Kunstencentrum ’t Muzenhuis, Professor van der
Scheerstraat 199-201 in Haarlem.

Vlaamse groep.

Kerstgroep van ebbenhout uit
Tanzania.
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Yvonne van Gennip te gast

Brons voor Zorgcentrum St. Jacob in de Hout
Heemstede –“Veel bronzen
medailles heb ik gewonnen,
misschien dat ze me daarom
gevraagd hebben om het Bronzen Keurmerk van de Stichting
Perspekt en Stichting Client &
Kwaliteit uit te reiken” . Yvonne
van Gennip, oud-schaats-stèr
en drievoudig Olympisch kampioene in 1988 in Calgary, Canada, geeft aan dat brons naar
meer smaakt. Een hint naar de
toekomst van de zorgcentra van
St. Jacob? Met haar ontwapende charme weet zij direct vragen
van bewoners te beantwoorden.
Of ze gelukkig is? Een overrompelende vraag, maar zij voelt zich
gelukkig. Of ze al geschaatst
heeft dit seizoen. Ja, eventjes,
leuk dat anderen harder gingen!
De langstwonende bewoner van
St. Jacob, mevrouw Antonissen
al 26 jaar, woont er graag en
de langstwerkende medewerker, mevrouw Henny Serné, 27
jaar in dienst, werkt er graag.
Op zich al punten voor certificatie! Zij ontvingen de oorkonde in
brons van de even in brons gewikkelde Yvonne van Gennip.
Hard werken
Hans Groenendijk, voorzitter
Raad van Bestuur van St. Jacob,
vertelde dat de start in St. Jacob in de Hout niet gemakkelijk
was. Er moest zelfs een tweede
start komen, mede door de interne verbouwing, die overigens
wel overlast gaf. Maar ook veel
plezier als de bewoners nog terugdenken aan hun kunstschilderparty’s met schoolkinderen.
Maar als iets moeilijk gaat en het

lukt, dan smaakt de champagne
nog lekkerder, vandaar de toast
op het behalen van dat begeerde
keurmerk. Ook financieel aantrekkelijk, zo verzekerde Groenendijk, want met die korting
op het zorgbudget kan je leuke
dingen doen. Hij heeft vooral bewondering voor de cliëntenraad,
die samen met de leiding een
grote rol speelde in de moeilijke en vele procedures, die uiteindelijk allemaal positief moesten zijn om brons te certificeren.
Het komt inderdaad niet zo maar
aanwaaien. Het was in 2004 dat
de publiciteit rondom een aantal zorghuizen, waar sprake was
van slechte kwaliteit van zorg,
dat Achmea aanleiding zag om
te komen tot verbetering van de
zorg, de veiligheid en het welzijn
van mensen in de verpleeg-en
verzorgingshuizen. Het keurmerk
is toen ontwikkeld in samenwer-

king met de Stichting Perspekt,
Stichting Cliënt & Kwaliteit en
Stichting Organisatie Cliëntenraden. Met regio manager Franka
Paree voorop gingen alle medewerkers, samen met Yvonne van
Gennip, even het druilerige terras
op om bronsrode ballonnen op te
laten met daaraan briefjes met de
uitnodiging om eens een kopje
koffie of thee te komen drinken
in de restaurants van St, Jacob
in de Hout, Overbos of Bosbeek.
Een van de kaartjes van deze
actie in juli van Overbos en
Bosbeek was in Spanje terecht
gekomen en begin december
had, inderdaad St. Nicolaas, een
kopje koffie gehaald in Overbos. Misschien komt er straks
een Nederlandse pensionado
van een van de Costa`s straks
met een bronsrode ballon aan
wandelen.
Ton van den Brink

Burgemeester tekent
bij Amnesty
Heemstede - Maandag 10 december was het de ‘Dag van de
mensenrechten’. Door het hele land werd op initiatief van Amnesty International actie gevoerd. Het thema van deze dag
was ‘Sta niet stil bij mensenrechten, kom in actie!’.
Voor een vijftal slachtoffers van mensenrechtenschendingen
werd actie gevoerd. In Heemstede werden 338 handtekeningen
verzameld voor Saad Amar Abdullah die door een Strafhof in
Irak ter dood werd veroordeeld zonder dat sprake was van een
eerlijk proces.
Zo waren er bekentenissen op de televisie voordat het proces had
plaatsgevonden, werden bekentenissen naar verluidt verkregen
na marteling of mishandeling en kregen verdachten onvoldoende bijstand van advocaten. De in Heemstede opgehaalde handtekeningen worden aangeboden aan de Iraakse Minister van Justitie met het verzoek deze doodstraf ongedaan te maken en wordt
gevraagd om een eerlijk proces. De burgemeester van Heemstede, Marianne Heeremans,
zette tijdens een bijeenkomst in
de bibliotheek de eerste handtekening. Amnesty International dankt allen die een handtekening voor deze actie hebben gezet.

Fonds Hartewensen blij met
schenking van Cure + Care
Heemstede - Cure + Care consultancy in Bilthoven heeft
afgelopen vrijdag een cheque aangeboden aan Fonds
‘Hartewensen’ ter waarde van 2500 euro.
Fonds Hartewensen is een stichting die wensen vervult van cliënten van De Hartekamp Groep. Zij zijn zeer verheugd met de
gift van Cure + Care. Mevrouw Van Bezu werkzaam bij Cure +
Care doet tevens vrijwilligerswerk bij De Hartekamp Groep en weet
daarom als geen ander
hoeveel leuke en broodnodige dingen er kunnen worden gedaan met
een gift. De bijdrage van

Cure + Care zal door
de afdeling bewegingsagogie worden aangewend voor de aanschaf
van een side by side
fiets. Met behulp van
deze fiets kunnen verschillende bewoners van De Hartekamp Groep genieten van beweging en het buiten zijn.

Huldiging 500e jeugdlid
van HBC

Heemstede - Zover bekend is het voor het
eerst in de ruim 100jarige geschiedenis van
HBC-voetbal dat er meer dan 500 jeugdleden
ingeschreven staan.

Deze unieke gebeurtenis laat de vereniging natuurlijk niet ongemerkt voorbij gaan. Op zondag
16 december zal het 500e jeugdlid gehuldigd
worden na een paar wedstrijdjes van de mini´s
van HBC tegen BSM en VSV. Deze wedstrijdjes worden gespeeld voorafgaand aan de be-

langrijke competitiewedstrijd van HBC 1 tegen
VSV.
Wie er gehuldigd gaat worden, wordt nog even
geheim gehouden maar het is wel zeker dat hij
mee zal doen bij deze wedstrijdjes. Deze beginnen om 13.00 uur en om ± 13.30 zal de huldiging
plaatsvinden. Uiteraard gaat dit jonge HBC-lid niet
met lege handen naar huis en krijgt hij één van de
dingen die hij aan Sinterklaas had gevraagd maar
helaas niet had gekregen.
Bezoekers van harte welkom.
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‘Vrienden van Gelvandale’
exposeert in Stadsbibliotheek
Regio - Sinds dinsdag 4
december exposeert de
stichting ‘Vrienden van
Gelvandale’ foto’s en een
reisverslag in de Centrale Bibliotheek Haarlem.
Belangstellenden kunnen
de expositie tot 4 januari
bekijken.
In 2006 is de stichting ‘Vrienden
van Gelvandale’ opgericht door
Kim Bernardus en Femke van
het Nederend, twee vriendinnen
van Ellen Fischat die directrice
is van een kindertehuis in ZuidAfrika. Kindertehuis Liebenhaus
ligt in de wijk Gelvandale in Port
Elizabeth, Zuid-Afrika.
De stichting ondersteunt het
kindertehuis en de kinderdagverblijven die Ellen onder haar

hoede heeft. Ellen heeft in Haarlem op school gezeten en onderhoudt nog steeds banden
met haar vriendinnen in Haarlem en haar oude school, Het
Spaarne.
Leerlingen op reis
De vriendinnen zijn onlangs
naar Afrika geweest om te kijken wat zij voor Ellen kunnen
doen. Zij zijn tot de slotsom gekomen dat er zoveel aan het kindertehuis verbouwd zou moeten worden dat het beter gesloopt en opnieuw opgebouwd
kan worden. Daarom zijn zij nu
druk in de weer om allerlei fondsen aan te boren en sponsors te
werven. In de bibliotheek kunt u
foto’s bekijken van het kindertehuis en de kinderen die er wonen. Van de middelbare school

‘Het Spaarne’ waar Ellen zelf
op heeft gezeten zijn afgelopen
herfstvakantie tien leerlingen en
twee leraren naar Port Elizabeth
gegaan. Zij hebben daar het
kindertehuis en diverse scholen
bezocht. Ook hebben zij daar de
handen uit de mouwen gestoken. Van hun reis kunt u foto’s
bekijken en een reisverslag lezen. Kijk op: www.vriendenvangelvandale.org .
De Centrale Bibliotheek vindt
u aan de Gasthuisstraat 32,
Haarlem.
De tentoonstelling is gratis te
bezoeken tijdens openingsuren
van de bibliotheek. De bibliotheek is als volgt geopend: maandag, dinsdag, en donderdag van
11.00 - 20.00 uur, woensdag en
vrijdag van 11.00 – 18.00 uur en

zaterdag van 10.00 – 16.00 uur.
Op woensdag 5 december en
woensdag 26 december, alsmede op maandag 31 decem-

ber is de bibliotheek tot 16.00
uur geopend. Eerste en Tweede Kerstdag is de bibliotheek
gesloten.

Vulpendief voor de rechter
Heemstede – Gisteren is de
verdachte, die inmiddels de
inbraak bij De Roos kantoorvakhandel & vulpenspeciaalzaak in Heemstede heeft
bekend, voor de Haarlemse
rechtbank verschenen. Naast
de inbraak van 13 augustus jl
bij de Roos heeft de verdachte zeer waarschijnlijk meer
dan veertig inbraken op zijn
kerfstok.

Creatief echtpaar
exposeert in Bosbeek
Heemstede - Wim en Corrie
Wissingh uit Bennebroek exposeren sinds 7 december en
tot en met 31 januari in Zorgcentrum Bosbeek. De expositie is dagelijks te bezichtigen van 9.00 uur tot 19.00
uur aan de Glipper Dreef 209
te Heemstede.
Corrie Wissingh-Vlam heeft na
haar werkzaamheden als verpleegkundige meer tijd gekregen voor haar hobby’s. Zij
heeft zich gespecialiseerd in
het schilderen van Chinese taferelen volgens de originele methode. Haar docente was Nora
Prein. Zij gebruikt de echte Chinese materialen, zoals zijde en
pigmenten. Kenmerkend voor
de Chinese zijdeschilderkunst
zijn vooral de lotusbloemen.

Daarnaast zijn er minutieus geschilderde bloemen, vogels en
ook een traditionele jonk te bewonderen. De werkwijze vereist
een grote mate van concentratie. Het schilderen zelf lijkt een
vorm van meditatie!
Wim Wissingh is creatief therapeut van beroep. Als beeldend
kunstenaar maakt hij beelden in
allerlei materialen. Zijn voorkeur
gaat uit naar het werken in speksteen. Hij heeft hiermee naamsbekendheid gekregen door vele
exposities en het schrijven van
het boek ”Speksteen voor iedereen”. Zijn werk is gemaakt in
dialoog met de oorspronkelijke
vorm van de steen. Hij laat zich
er graag door inspireren. Het
beeld kan zowel abstract zijn,
als een herkenbaar, geabstraheerd figuur, zoals een mens

Over het algemeen ging de dader te werk met een steigerpijp
om de winkelruiten in te slaan.
Ook in oktober 2006 heeft deze
dader vermoedelijk een poging
tot inbraak gepleegd bij de Roos.
De inbraak in augustus dit jaar
was echter géén groot succes.
De inbreker ging er vandoor met

een aantal zeldzame MontBlanc
pennen maar De Roos liet het er
niet bij zitten. Naast het uitloven
van een beloning is speurwerk
in nauwe samenwerking met de
Politie Kennemerland continue
doorgegaan. Gespeurd is in de
‘pennenwereld’, het helingcircuit en op marktplaats en daarbij kwam de nodige informatie boven tafel. Die heeft er toe
geleid dat de dader kon worden
aangehouden. Nog altijd wordt
een aantal pennen vermist, het
betreft onder andere een vulpen en potlood Czar Nicolai in
een goud/groene uitvoering van
het merk MontBlanc. De zeldzame pennen zijn gestolen zonder garantiecertificaat en er zijn
slechts enkele stuks van dit type
in Nederland geleverd. U kunt

De zeldzame Czar Nicolai in
goud/groene uitvoering wordt
nog vermist.
dus beter niet met deze pennen
gaan schrijven als ze niet bij een
erkende dealer zijn gekocht….
De schade aan de winkelruit is
inmiddels weer helemaal hersteld en wederom is er gekozen
voor een zwaardere versie van
het inbraakwerende glas. Over
de overige zichtbare en onzichtbare beveiligingsmaatregelen
die de Roos heeft getroffen worden verder geen mededelingen
gedaan.
Heeft u informatie neemt u dan
aub kontakt op met de politie
Kennemerland op 0900-8844.

Branding Radio in 2008 naar nieuwe
locatie met nieuwe voorzitter

Heemstede - De lokale omroep van Heemstede/Bennebroek gaat per ingang van 2008 naar een
nieuwe studio en doet dat met een nieuwe voorzitter. Volgend jaar is het veertig jaar geleden dat
de toenmalige huisomroep van start ging. Met zijn laatste kunstje, het zoeken én vinden van een
mooie nieuwe locatie en een nieuwe voorzitter komt een einde aan de werkzaamheden van Simon
Paagman voor de Branding Radio. Vanaf volgend jaar huisvest de omroep in College Hageveld.
Binnenkort in deze krant een uitgebreid interview met de afscheidnemende voorzitter Simon
Paagman.

of dier. In zijn Atelier De Keet
geeft hij enthousiast cursussen
en workshops, zie ook website www.dekeet.net. Speciaal op
deze tentoonstelling laat hij een
aantal schilderijen zien. Hierbij
heeft hij gebruikgemaakt van
het palletmes bij het acrylschilderen. Bijzonder zijn ook acrylschilderijen, waarbij aquapasto
als medium is verwerkt.

Zwerfafvalpakkers worden bedankt
Heemstede - Op 13 december bedankt de gemeente Heemstede
twee inwoners die zich inzetten voor het schoonhouden van hun
eigen leefomgeving. Deze vrijwilligers (de zogenaamde ZwerfAfvalPakkers) krijgen op deze dag een speciaal ZAP-speldje uitgereikt
van wethouder Struijf. De actie wordt dit jaar voor de vierde maal
georganiseerd. De bijeenkomst vindt plaats om 14.00 uur in het gemeentekantoor.
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HealthClub in Heemstede

Een impressie.

Karakteristieke bollenschuur
trekt veel publiek
Heemstede- De previewdagen van FM HealthClub hebben
veel publiek getrokken waarbij velen de stap hebben gezet
naar een gezonde en fitte toekomst. De bollenschuur op de
Kerklaan heeft een lange tijd niet zoveel belangstelling gehad.
De gehele renovatie naar een exclusieve fitnessclub is in één
woord te omschrijven: ‘uniek’.
Bezoekers van de previewdagen
zijn vooral onder de indruk van
het pand en het nieuwe concept van FM HealthClub. Geen
massaal gebeuren en toch alles onder één dak. De club is
weliswaar in de afronding van
de verbouwing maar het is nu
al duidelijk dat stijl, sfeer en
toegankelijkheid de uitgangspunten van de architect zijnge-

weest. Ondanks de hectiek van
de bouwactiviteiten tijdens de
rondleiding schreven velen zich
in als nieuw lid van de club.
Tijdens de previewdagen worden de laatste puntjes op de i
gezet; inmiddels zijn de vloeren
gelegd en is het schilderwerk
bijna klaar. Alle belangrijke
ingrediënten van de club zoals
de infraroodsauna, zonnebank,

massagebank, koffiecorner en
fitness apparatuur zijn binnen.
“Naast alle producten staan
wij ook als team klaar om u te
woord te staan en te adviseren,
wij hebben er enorm veel zin
in” aldus clubmanager Michel
Weijers.
De preview dagen lopen t/m 21
december maandag tot vrijdag
van 9.00 uur tot 12.00 uur en van
18.00 tot 21.00 uur en zaterdag
van 10.00 uur tot 14.00 uur. Iedereen die zich dan inschrijft
betaalt geen inschrijfgeld.
FM HealthClub Kerklaan 113
achter tel: 023 – 7114415

Dé kids uittip van de decembermaand!

Goochelen of poppenkast kijken in
Pannenkoekhuis De Konijnenberg

Sint op de
weekmarkt
Heemstede – Sinterklaas
had het nog flink druk
de afgelopen weken. De
weekmarkt stond ook op
zijn drukke agenda en daar
beleefde hij een leuke dag,
getuige deze foto van Sonja
Wylick.

Heemstede - Pannenkoekenhuis De Konijnenberg aan de Herenweg heeft weer leuke kinderacties in de maand december en de kerstvakantie. Het actieve restaurant is ooit begonnen
als podium voor poppenkast theater ‘inkiPinki’ op de vrijdagmiddag. Inmiddels is inkiPinki
met haar groene pruik al een begrip in de regio!
Ook kindergoochelaar Janse is
zo gestart bij de Konijnenberg
en inmiddels behoorlijk populair
bij de kids. Hij tovert slingers uit
zijn mond, maar ook zijn ‘huisbeest’ vinden de kinderen geweldig.
Dé Kids Uittip van deze maand
is dan ook de ‘December agenda’ van De Konijnenberg. Alle activiteiten zijn gratis. Wel is
het raadzaam van tevoren te reserveren. Zaterdag, 15, 22 en 29
december van 17.30-18.30 komt
de goochelaar aan tafel! Vrijdag
28 december en vrijdag 4 januari

om 16.00 uur start inkiPinki poppentheater haar voorstelling.
Deze maand, je zou het bijna
vergeten... serveert de Konijnenberg naast alle lekkere pannenkoeken haar wintergerechten.
Heerlijk smullen van erwtensoep, hazenbout, wildragout, en
vergeet de lekkere toetjes niet,
crème brulee en een chocoladeproeverij.
Pannenkoekenhuis De Konijnenberg vind je aan de Herenweg 33, 2105 MB Heemstede,
tel. 023-5848096 en website:
www.dekonijnenberg.nl

Poppentheater de Zilveren Maan

Irja de Piratendochter!

Bennebroek - Poppentheater Zilveren Maan speelt op zaterdag 15 en zondag 16 december de voorstelling ‘Irja de Piratendochter.’ De voorstelling vindt plaats in de aardappelkelder
van Landgoed Elswout.
Het poppentheater is in 1993
opgericht door Marcel Oudenbroek. In maart 2008 bestaat het
theater 15 jaar! Jong en oud geniet van zijn poppenspel. De verhalen die hij speelt hebben, mede door de muziek en belichting,
een sprookjesachtige sfeer.
De inspiratie voor de zelfbedachte verhalen haalt Marcel uit
boeken met sprookjes en fantasieverhalen.
De hand- en stokpoppen die hij

in zijn voorstellingen gebruikt,
maakt hij zelf. De verhalen worden gespeeld in een ‘gesloten’
traditionele poppenkast.
Irja, de piratendochter woont
samen met papegaai
Rocco op een (schat) eiland. Omdat haar vader Stoppelbaard bijna altijd op zee is, moet Irja de
schat bewaken. Irja droomt ervan om prinses te zijn. Op een
dag spoelt er een meisje aan. Ze
heeft een kroon op haar hoofd

en mooie jurk aan. Zal de wens
van Irja in vervulling gaan? De
voorstelling is geschikt voor kinderen vanaf 4 jaar.
Voor informatie en om te reserveren Tel: 023-5362412 of via
www.poppentheaterdezilverenmaan.nl

Henk Koetsier
in ‘Andere Tijden’

Heemstede - Op donderdag 13 december wordt in het NPS
programma Andere Tijden aandacht besteed aan de betrokkenheid van Prins Claus bij ontwikkelingssamenwerking.
Hij werd voorzitter van de in 1970 opgerichte Nationale Commissie Voorlichting en Bewustwording Ontwikkelingssamenwerking, kortweg NCO. Zijn positie kwam ter discussie toen
actiegroepen als het Angola Comité projectaanvragen bij de
NCO indienden en de commissie besloot die te honoreren. Gemeenteraadslid Henk Koetsier (GroenLinks Heemstede) was in
die jaren lid van de NCO en ook van het dagelijks bestuur. Hij
vertelt in het programma hoe Claus in moeilijkheden kwam en
uiteindelijk moest vertrekken wegens kritiek op het optreden
van de commissie. Uitzending Nederland 2, 21.25 uur.
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Feestelijke presentatie op kerstmarkt 16 december

Keurslager Van der
Geest driewerf winnaar
Heemstede – Bij de vakwedstrijden van de VAS in Amsterdam haalde keurslager Peter van
der Geest het Nationaal Kampioenschap voor een keur van artikelen, waaronder zijn voortreffelijke salades en paté`s. Vooral
zijn carpacio filet eiersalade en
herfstpastei oogsten veel lof en
de hoogste waardering. Leuk
om te weten voor de komende
feestdagen! In de herfstpastei
van Peter zit onder andere walnoot, in rode wijn gewelde rozijnen en echt in zon gedroogde
tomaatjes en kruiden. Heerlijk
op toastjes en stokbrood.
Tweede prijs
De
Keurslagersorganisatie
houdt ieder jaar toetsingen over
klantvriendelijkheid, hygiëne en
de mysterie shoppers. Naast de
keuringen door de Keuringsdienst van Waren stuurt de
Keurslagerorganisatie zijn eigen

Wenskaartjes
bezorgers
Heemstede/Bennebroek
- Het is weer de tijd van
kerstkaarten. U zult ze ongetwijfeld ook gaan sturen en ontvangen. Drukkerij, advertentie-opmaak
en verkoop, redactie en
haar correspondenten en
natuurlijk de krantenbezorgers...
Zij wensen u het allerbeste voor het nieuwe
jaar met weer 52 lezenswaardige Heemsteders.
Vanaf deze week kunt u
uw Heemsteder-bezorger
aan de deur verwachten
met een kaartje. De beloning is aan u...

vaktechnische adviseurs die alles op hygiëne toetsen. Winkel,
werkplaats, koelruimtes, diepvriezers; ze kijken zelfs achter de koffiezet machine. Bij de
toetsingen werd keurslager Peter van der Geest tweede, bij de
hygiëne toetsingen zelfs eerste in de regio. Dat is ieder jaar
weer een spannende controle, want je weet nooit wanneer
de controle plaatsvindt. Je moet
met al je medewerkers constant
bij de les blijven.

Kerstmarkt 16 december
Uw keurslager Peter van der
Geest is op zondag 16 december tijdens de kerstmarkt van
WinkelCentrum
BinnenwegRaadhuisstraat geopend. Niet
direct voor de verkoop want u
treft een bijzonder vitrine aan.
Op een zwarte ondergrond vindt
u feestelijk opgemaakt een aantal suggesties voor de feestda-

gen. Met wild – en gevogelte
waar hertenbiefstuk een topper
wordt en zeker als je die combineert met een voorgerecht
van een carpaccio van gerookte
eendenborst filet. Hierbij adviseert Peter dit zo puur mogelijk
te houden en er niet teveel aan
toe te voegen. Ook vindt u er
voorbeelden van braadstukken
van diverse vleessoorten. Runderentrecote, kalfsfricandeau
of lamsbout. Vooral als je met
meerdere mensen bent, want de
bereiding van grotere stukken
vlees is eenvoudiger en vraagt
geen uren aandacht in de keuken. Voor de gastvrouw minder
stresserig! De gourmet en fondueschotels zijn al altijd succesvol en de keuze is royaal. Daar
kunnen uw gasten aan toevoegen wat ze maar willen. Zondag 16 december presenteert
Keurslager Peter van der Geest
aan de Raadhuisstraat 94 het

De aankomende slagers Brian de Beer en Sybren van der Elst hebben
het druk met de voorbereidingen van de feestdagen.
feestmenu van uw keuze. Peter
en Janine van der Geest staan
met hun medewerkers klaar om
u te adviseren en uw bestellingen vast te noteren. Met lekkere hapjes en Le Grand Cru adviseert u met bijpassende wijnen
die u gelijk kunt proeven.

Ton van den Brink

Sinten op
de vuist?!

DIER VAN DE WEEK
Heemstede - “Dit is
onze hond Puck, ze is
5 maanden”, mailt Juul
Tromp Meesters uit de
Strawinskylaan. En verder: “Onze Dochter Amber zorgt heel goed voor
haar en is helemaal dol
op Puck.” Dat kunnen
we ons goed voorstellen!
Puck valt zeker in de categorie ‘schatjes’! Volgende week
de voorlopig laatste aflevering
van deze gewaardeerde fotorubriek. Maar... De Heemsteder
blijft plaats bieden aan uw foto’s, maar dan met een ander
onderwerp. Vanaf 19 december
worden weer ‘winterfoto’s’ op
de voorpagina afgedrukt. Natuurlijk kunnen hier ook heel
goed dieren op voorkomen,
maar een ondergesneeuw-

de boom, uw kleinkind bij een
sneeuwpop of een oud kiekje van uzelf op de schaats in
Heemstede mogen ook! Succes, het mailadres voor de foto
is: redactie@heemsteder.nl

Heemstede - Het was te verwachten als je Sinterklaas uitnodigt
voor een speculaasbiertje. Daar komen hulpsinterklazen op af die
ook een biertje mee willen drinken. Toen de Sint op 5 december na
een zware pakjesavond hard werken zich even wilde ontspannen in
de 1ste Aanleg stond hij oog in oog met een aantal illegale collega’s. Toen een te fanatieke hulpsint claimde ‘de echte’ te zijn werd
het Sint een beetje te veel en leek het er even op of ze elkaar te lijf
gingen. Gelukkig had kroegbaas Heger een oplossing bij de hand.
Door middel van een vragenvuur met het aanwezige publiek als jury
kon de hulpsint al gauw ontmanteld worden en werd de echte Sint
in ere hersteld. Alle Sinten en Pieten hebben verder samen genoten
van een mooie afsluiting van de pakjesavond met knallens Sinthits
uit de boxen en natuurlijk een speculaasbiertje in de hand. Nu maar
kijken of het volgend jaar weer zo goed afloopt.
Sinterklaas en zijn hulpsinten zijn van het toneel verdwenen,
hoewel ze het de afgelopen week nog even goed druk hadden.
Geleidelijk aan verwelkomen we die andere kindervriend: de
kerstman. In deze krant al veel aankondigingen van kerstconcerten. Op naar Kerst!

Expositie van Meesterwerken

Heemstede - Op de Bronsteeweg nr. 8 houdt de heer Steenkist een expositie van schilderijen in een
leegstaand winkelpand. Uit een collectie van 150 werken van bekende schilders uit de gehele wereld
zijn er 13 stuks op ware grote te bewonderen. Van Gogh, Renoir, Matisse etc. Al lijken de schilderijen
bedrieglijk echt het zijn toch kopieën, met een in Amerika ontwikkelde methode worden de originelen
ingescand en een computer gestuurde machine spuit de verf op het doek. Elk schilderij is zo te kopiëren maar vooral de impressionisten lenen zich er bijzonder goed voor. Een catalogus met alle
150 schilderijen is beschikbaar.
De expositie is geopend elke dag van 15.00 tot 22.00 uur tot en met zondag 16 december.
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Kunstenaar vol passie en mystiek

Kersttentoonstelling Jan
Makkes ademt zijn sfeer
Regio – “Mijn opdracht als
kunstenaar in deze wereld
heb ik volbracht. Maar mijn
talent neem ik mee in eeuwigheid, terug naar mijn
schepper... Want Hij is het,
die mij beoordeelt.”
Woorden van de bekende en
gepassioneerde kunstenaar Jan
Makkes, overleden in 1999. Hij
liet een veelzijdige en een omvangrijke collectie na. Bloeiende boomgaarden, oude dorpjes, kleurrijke landschappen,
haventjes, stadsgezichten en de
door hem zo geliefde bloemen.
Een deel van deze indrukwekkende collectie zal vanaf zaterdag 8 december tot en met zondag 6 januari te zien zijn in de
Museumboerderij Jan Makkes
aan de Hofgeesterweg in Velserbroek. Die museumboerderij
ademt nog steeds de sfeer van
Makkes. Aan de muren hangen
schilderijen en foto’s van zijn

Jan Makkes doet inspiratie op in de Sovjet Unie.
ontmoetingen met de groten der
aarden. Makkes was ver buiten
onze grenzen bijzonder geliefd
en werd alom gerespecteerd.
Zo ging hij in zijn bewogen e n
bevlogen leven op audiëntie bij
de Paus en had hij indringende
ontmoeting met onder andere
de voormalig president van de

Sovjet-Unie. Michael Gorbatsjov
en ook met John F. Kennedy.
Dries van Agt
Makkes hield van reizen en
haalde hier ook zijn inspiratie
uit. Hoewel hij ook vaak schilderde in zijn geliefde haven
van IJmuiden. Hij vloog naar de

In theater De Luifel

Musicalgroep Face speelt
A Christmas Carol
Heemstede - De Haarlemmermeerse musicalgroep Face speelt in december een aantal
malen de musical A Christmas Carol in theater De Luifel.
A Christmas Carol is het beroemde verhaal van
Charles Dickens uit 1843. De muziek is geschreven door de bekende componist Michel Legrand;
libretto en liedteksten zijn van Sheldon Harnick
(bekend van Anatevka). Voor het derde opeenvolgende jaar wordt ook deze voorstelling geregisseerd door Hans Hollander. Dennis W. Thompson
II is verantwoordelijk voor de muzikale leiding en
de choreografie is in handen van Hester Schrofer.
Musicalgroep Face werd in 1992 opgericht. Al
4 maanden na oprichting volgde het eerste optreden in januari 1993 tijdens de opening van
Schouwburg De Meerse in Hoofddorp. De musicalgroep heeft sindsdien 3 kleine en 8 avondvullende voorstellingen gegeven, waarvan de lus-

trumvoorstelling ‘Sprook’ zelfs de Cultuurprijs
Haarlemmermeer 1998 opleverde. A Christmas
Carol is een echte familievoorstelling en bijzonder
geschikt voor de donkere dagen voor (en na) de
kerst. Het verhaal gaat over de oude en verbitterde
vrek, Ebenezer Scrooge. Hij is een financier, geldwisselaar en pandjesbaas die zich zijn leven lang
heeft gericht op het verkrijgen van meer geld en
verder niets. Hij veracht andere zaken dan geld,
zoals vriendschap, liefde en al helemaal het kerstfeest. Bah, onzin!
Speeldata:
Maandag
Vrijdag
Zaterdag
Zaterdag
Zondag

24 december première 20:15 uur (uitverkocht)
28 december
avond 20:15 uur
29 december
matinee 14:00 uur
29 december
avond 20:15 uur
30 december
matinee 14:00 uur

Entree: 15 euro / 12 euro (t/m 12 jaar). Kaarten bestellen kan via de website: www.musicalface.nl

Kerstverhaal in
verteltheater
Heemstede - Het Verteltheater van Lilaluna is omgetoverd
in Kerstsfeer. Kom alvast in een Kerststemming en bezoek
één van de twee kerstvoorstellingen. Laat u in het knusse, sprookjesachtige theater meevoeren naar begin vorige eeuw en beleef mee hoe David, de houthakkerszoon er
voor zorgt dat er in zijn dorp toch nog een echte Kerst gevierd kan worden. Een voorstelling voor het hele gezin en
voor opa’s en oma’s. De eerste voorstelling is zaterdag 15
december om 14.30 uur. De tweede op vrijdag 21 december om 14.30 uur. Kaartjes kosten 6,50 euro per kind en
volwassenen betalen 7,50 euro (inclusief drinken en iets
lekkers).
Het theater bevindt zich in het voormalige NOVA-college
aan de Ir. Lelylaan 10 in Heemstede. Van te voren kaartjes reserveren is gewenst: 023-5475892 of via lilaluna@
wanadoo.nl.
Website www.lilaluna.nl.

mooiste streken in de wereld om
deze vast te leggen op het witte
doek. Befaamd zijn ook de bloemenstillevens, die Dries van Agt
‘fonteinen van kleur’ noemde.
‘In kleuren zal hij bij ons blijven’,
heet dan ook de tijdens de tentoonstelling vertoonde videopresentatie over Makkes leven
en werken. Tevens zal het boek
‘Jan Makkes... een gedreven
kunstenaar’ te koop zijn tijdens
de kersttentoonstelling in de

Museumboerderij. U vindt Museumboerderij Jan Makkes aan
de Hofgeesterweg 22A in Velserbroek, telefoon 023-5376227.
Van zaterdag 8 december tot en
met zondag 6 januari geopend
van 11.00 tot en met 18.00 uur.
Ga genieten van het werk vol
passie en mystiek vandeze kunstenaar, over wie Peter Dicker
zei: ,,Op zoek naar één tint in ‘t
miljoen, kijk: zo’n schilder was
Jan Makkes nou.’’

Kerstdiner SWOH

Heemstede - Een jaarlijks terugkerende traditie is het kerstdiner bij Stichting Welzijn Ouderen Heemstede (SWOH) aan de
Lieven de Keylaan 24 in Heemstede. De koks doen hun uiterste
best om ook dit jaar weer te verrassen met een feestelijke maaltijd. Op dinsdag 18 december om 13.00 uur vangt het kerstdiner
aan en de gastvrouwen van WOH heten u van harte welkom. De
kosten bedragen 18,00 euro per persoon. Een dinerbon kunt u
kopen bij de receptie van Stichting Welzijn Ouderen Heemstede
op maandag t/m donderdag van 09.00-17.00 uur en op vrijdag
van 09.00-13.00 uur. Telefoon 023-528 85 10.

‘Crescendo” in Het Overbos

Heemstede - Op zondagmiddag 16 december om 15.00 uur komt
het orkest Crescendo optreden in de Tuinzaal van Het Overbos. Het
wordt een echt kerstoptreden, met veel aandacht voor de traditionele
kerstliedjes. Bij verschillende nummers wordt u uitgenodigd om mee
te zingen. De kosten voor dit optreden bedragen 4 euro. U kunt betalen met de Jacobskaart of contant aan de zaal. De Jacobskaart kost
10 euro en is verkrijgbaar bij de receptie van Het Overbos. Deze kaart
is een geldig betaalmiddel in alle locaties van de Stichting Sint Jacob.
U kunt er o.a welzijnsactiviteiten en consumpties mee afrekenen, de
kaart is onbeperkt geldig. Meer informatie over dit optreden en over
de Jacobskaart is te verkrijgen bij de dienst Welzijn van het zorgcentrum aan de Burgemeester van Lennepweg 35, telefoon. 892 89 00.
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Boris van der Ham, Ellen ten Damme, Ebru Umar

Micheal Fritschi.

European Dreams:
Event over Europa
Regio - Op woensdag 16 januari 2008 organiseert de Nationale Jeugdraad het event ‘European Dreams’. De Melkweg in
Amsterdam staat de hele avond in het teken van muziek, debat, comedy, interviews, workshops en films over Europa. Het
programma is nu te zien op www.europeandreams.nl
Onder andere Boris van der
Ham, Ebru Umar, Joost Conijn,
Harry van Bommel en Hans van
den Broek zijn te gast. Er zijn optredens van o.a. Leaf, Ellen ten
Damme, Typhoon, Balkan Beatz
en de cabaretiers DaniÃ«l Arends
en Ernst van der Pasch. Met European Dreams wordt een nieuw
jaar voor Europa ingeluid. Europa is meer dan alleen de politiek
vanuit Brussel, daarom is er deze avond aandacht voor de beleving van Europa door muziek,
documentaires, fotografie, cartoons, hiphop battles en comedy. Zo brengen Hans Beerekamp

en Joost Conijn Europa in beeld
met hun documentaires Expeditie Europa en Hout Auto en zijn
er verschillende workshops als
Europees bierproeven en de Eurovisie Karaokebar. Verder is er
plek voor een goede portie Hollandse humor met verschillende
cabaretiers.
Turkije bij EU?
Bezoekers krijgen tijdens het
evenement de kans om mee te
denken over het Europa van de
toekomst. Moet Turkije bij de
EU komen? Valt Belgie uiteen?
Gaan de banen naar de Polen?

Single’s Night toneel Op 14 december en 16 december
Uitvoering project
hond vrouw man
Regio - Sinds donderdag 6 en tot en met zaterdag 15 december (behalve zo & ma) is in de Toneelschuur Haarlem
de voorstelling hond vrouw man te zien van de hedendaagse Duitse schrijfster Sybille Berg.
Op twee avonden heeft Toneelschuur Producties rondom deze theatervoorstelling
randactiviteiten
georganiseerd: op donderdag 13 december een Single’s Night
met na afloop een gratis cocktail en op vrijdag 14 december een gratis toegankelijke
thema-avond met een lezing
en gesprek rond de thematiek
van de voorstelling.
Volkskrantjournalist
Na afloop van de voorstelling
op donderdag 13 december
kan er onder het genot van
een cocktail met twee rietjes worden nagepraat over de
voorstelling tijdens de Single’s
Night. Deze avond wordt speciaal voor singles georganiseerd omdat de thematiek van
de voorstelling hen zal aanspreken.
Tijdens de gratis toegankelijke
thema-avond op vrijdag 14 december praat journalist Malou
van Hintum (de Volkskrant) na
afloop van de voorstelling over
haar boek ‘Liefde à la Carte’.
De individualiserende samenleving geeft ons vrijheid maar
eist ook zijn tol. We hebben
namelijk zoveel keuzes, in alles. Ook in de liefde. Hiermee
trekt Malou van Hintum het
thema van de voorstelling in
een breder perspectief. Daar-

na zal er een gesprek zijn met
haar en de regisseur van hond
vrouw man, Matthias Mooij.
Onverwachte beslissing
Hond vrouw man is een voorstelling over liefde, eenzaamheid en de wurgende greep
van de keuzevrijheid. Een man
en een vrouw doen verwoede
pogingen om samen gelukkig
te worden. Maar het lijkt erop
alsof de één alleen gelukkig
kan zijn als de ander ongelukkig is. Wanneer de man verzucht dat ze beter weer apart
kunnen gaan wonen neemt de
vrouw een onverwachte beslissing.
“De man was alleen. De vrouw
was alleen. Hij bracht haar
bloemen. Ze praatten en keken door een raam. Toen
zochten ze samen een huis.
Mij namen ze mee. Ik ben hun
hond.”
Reserveren voor de Single’s
Night, de thema-avond of voor
een van de andere voorstellingen kan via de kassa van de
Toneelschuur: 023-5173910.
De kassa is open van maandag tot en vrijdag van 14.00
uur tot 21.45 uur en zaterdag en zondag van 13.30 uur
tot 21.45 uur. Kijk voor meer
informatie op www.toneelschuur.nl.

Droombeelden

Heemstede - Componist Cees
Thissen heeft een oproep gedaan aan niet-professionele
schrijvers om over je dromen,
je meest authentieke zaken een
poëzie- of prozatekst te schrijven. De reacties waren overweldigend en Thissen heeft de muziek bij deze teksten geschreven voor deze bijzondere theaterproduktie voor orkest, gemengd koor en solisten. Uitvoerenden zijn het symfonieorkest
Haerlem, de solisten Judy Kesnar (alt), Paul Herber (bariton)
en acteur/verteller Thijs Thissen.
De algehele leiding berust bij
Cees Thissen.
Amsterdam
‘Droombeelden’

wordt

uitge-

voerd op 14 en 16 december in
de Bavokerk aan de Herenweg.
Aanvangstijd is 20.15 uur. Tevens
zijn er uitvoeringen gepland voor
de Dominicuskerk te Amsterdam
op 18 januari 2008 (20.15u) en op
20 januari om 15.00 uur.
Kaarten: 15 euro, verkrijgbaar
bij: KlassikaZ (Kruisstraat 13 te
Haarlem), Blokker Boekhandel
(Binnenweg 31), Wijnhandel De
Gevulde Flesch Heemstede of via
het Amsterdams Uitburo (AUB).
Kaartverkoop aan de deur op de
gewenste avond is mogelijk, tevens via www.neruda.nl
Voor verdere info: G. Eijbersen,
eijbersen@live.nl of telefoon
06 -290 97 100

Hoe gaat Europa aan de slag op
het gebied van klimaatverandering en ontwikkelingssamenwerking? De beste debaters van
Nederland kruisen tijdens het
Europese Lagerhuisdebat de
degens over drugsbeleid, immigratie en de mogelijkheid van
een Europees leger.
Trip winnen
Niet alleen tijdens, maar ook al
voor het evenement kan iedereen zich laten horen over Europa. Op de website www.europeandreams.nl kan men meedoen aan twee wedstrijden; een
columnwedstrijd over My European Dreamâ en een remixwedstrijd, waarbij het stoffige Europese volkslied onder handen
kan worden genomen. De beste inzendingen worden beloond
met een trip naar een Europese
hoofdstad voor twee personen.
Het event duurt van 19.30 tot
02.00 uur. Kaarten: 5,- euro (verkrijgbaar bij de Melkweg, postkantoren en alle bekende voorverkoopadressen)

The Til Trofee

Tweede voorronde
op 14 december
Regio – De eerste voorronde van The Til Trofee 2007/2008 in buurtcentrum de Til is afgesloten met een groot succes.
De band Fools of the Forest mag zich de gelukkige
winnaar prijzen die terugkomt in de finale.
Vrijdag 14 december gaat
de tweede voorronde van
start met de bands O. Sandfort, Vullusband en B. Flying
and da Marvelicious band.
De laatste voorronde is op 21
december en de finale op 11
januari. De zaal is open van
21.00 – 01.00 en de kosten
bedragen 3,- euro p.p. Buurtcentrum de Til, Leidseplein 36
rd in Haarlem.
Info: N. Vrees, 023-5325014
of tiltrofee@bcdetil.nl

Actie voor diervriendelijk kerstmenu
Regio - De Partij voor de Dieren werkgroep
Haarlem en PINK!, de jongerenorganisatie van de partij, geven op zaterdag 22 december adviezen voor een diervriendelijk
kerstmenu aan het winkelende publiek. De
partij betreurt het dat er veel vlees gegeten
wordt van dieren uit de bio-industrie. Met
name met kerstmis, voor velen een feest
van vrede en gezelligheid, zou de kerstgedachte ook uit moeten gaan naar dieren,
bijvoorbeeld door te kiezen voor een menu
met biologisch vlees of met vegetarische
alternatieven. Bij de actie zal ook Harry
Voss, bekend van de vegetarische hotdogs,
aanwezig zijn.

Op 22 december zullen de Partij voor de Dieren werkgroep Haarlem en PINK! met een
kraam op de hoek van de Grote Houtstraat en
de Spekstraat staan en vegetarische kerstmenu’s uitdelen aan het winkelende publiek. Harry
Voss zal daar zijn vegetarische hotdogs tegen
kostprijs (50 cent) verkopen. Belinda van der
Kort, voorzitter van de werkgroep, benadrukt
echter dat kerstmenu’s met vlees diervriendelijker kunnen door vlees te gebruiken uit de biologische veehouderij. “Als je vlees uit de bio-industrie koopt, betaal je namelijk mee aan het in
stand houden van een systeem waarbij dieren
onder erbarmelijke omstandigheden gehouden
worden”, aldus Van der Kort.

de Heemsteder - 12 december 2007

pagina 25

Met de kerstman op de foto!

Dit weekend Winter
Fair in Haarlem
Regio - Op 14, 15 en 16 december vindt in de Haarlemse Philharmonie de eerste Kerst- en Life Winter Fair plaats. Drie dagen lang kunnen bezoekers op deze Fair terecht om ideeën op
te doen en zich in winterse sferen te begeven. Het evenement
in het Concertgebouw duurt vrijdag van 16 tot 22 uur en zowel
zaterdag als zondag zijn de openingstijden 10 tot 18 uur.
Naast de nieuwste producten zijn
er ook artikelen uit Moeders en
Grootmoeders Tijd te bewonderen. Zo is er een stand, waar allerlei oude Plaatjesalbums, waaronder de bekende nostalgische
Verkadealbums van Jac. P. Thijsse kunnen worden ingekeken,
geruild, gekocht, verkocht en
ook getaxeerd. Ook schitterende Schoolplaten doen een ieder
terugdenken aan die goede oude Schooltijd. Deze eerste editie
biedt naast tientallen verkoop en
promotiestands voor allerhande
producten ook fraaie kunstexpo-

Expositie G-Atelier

Regio - Schilderijen van jonge mensen met een verstandelijke
beperking zijn te zien in een expositie in het eetcafé De Ark in
Haarlem. De expositie loopt tot 10 januari. Het werk is gemaakt
door cursisten van Lucy Perey in het G-atelier De Kwaststraat.

Bomenverordening Haarlem
Regio - De Bomenverordening Haarlem is vastgesteld
door het college van Burgemeester en Wethouders. In de
Bomenverordening is geregeld dat voor het kappen van
bomen een kapvergunning nodig is.
Deze noodzakelijke vergunning geldt in ieder geval voor
alle bomen binnen de gemeente Haarlem, zowel in
particulier bezit als gemeentelijk bezit, met een dwarsdoorsnede van minimaal 20 centimeter op een stamhoogte van
1,30 meter. Het college legt
de Bomenverordening Haarlem ter vaststelling voor aan
de raad.
Zienswijzen
In de nieuwe verordening
worden de verantwoordelijkheid en zeggenschap van

burgers en samenleving versterkt. In het geval er kapvergunningsplichtige bomen
weg moeten in verband met
(bouw)projecten, krijgen bewoners bijvoorbeeld in een
vroeg stadium de gelegenheid
om hun zienswijzen kenbaar
te maken. Het voornemen tot
het verlenen van de kapvergunning wordt gepubliceerd
en de zienswijzen worden betrokken bij het besluit over de
kapvergunning. De kapvergunning is binnen de nieuwe
boomverordening standaard
anderhalf jaar geldig.

Kerstmuziek in het Spaarne Ziekenhuis
Regio - Het Spaarne Ziekenhuis is vast niet de plek waar u als eerste aan denkt om kerstavond door te brengen, toch zijn bezoekers
en patiënten van harte welkom voor een gezellig muzikaal optreden
in de centrale hal van het Spaarne Ziekenhuis. Het koperensemble ‘Brassband Haarlem’ speelt op kerstavond 24 december vanaf
18.15 uur tot 19.15 uur traditionele kerstliederen. Alleen al in het
voorbijgaan een sfeervol geluid, maar iedereen wordt van harte uitgenodigd om plaats te nemen en een uurtje te genieten. Toegang
is gratis.

sities en bijzondere demonstraties. Haarlemse bloemisten zorgen voor een fraaie aankleding
met kerststukken en veel Haarlemse Bloemenmeisjes nodigen
u uit om de fraaiste decoraties
te kiezen en deze ook daarmee
zelf te kunnen winnen. Liefst
vijftien zangkoren van de Haarlemse Koren Federatie verzorgen een feestelijk kerstprogramma. De Christmas Angels uit
Amsterdam verrichten met een
topact op vrijdag 14e december
om 16.00 uur de feestelijke opening. Gerenommeerde bedrijven

met gespecialiseerde standhouders uit de regio demonstreren
en verkopen fraaie cadeauartikelen en presenteren een voorkeur aan life-style ideeën. Er
is op deze Winter Fair van alles
te vinden: van nieuwe mode tot
aparte meubelen, van beeld tot
alles van geluid, van wintersport
tot de verste reizen, van schoonheidsbehandeling tot fotostudio,
van wijn- en champagne proeverij tot verzamelobjecten, enz.
Er zijn demonstraties goudsmeden en kaarsen maken. Kinderen
kunnen met de kerstman op de
foto. Deze eerste Winter Fair belooft voor Haarlem en de gehele
regio Kennemerland en Omstreken een groots en sfeervol evenement te worden. Bij de entreeprijs van 6 euro zit een gratis glas
glühwijn of chocolademelk.

Afsluiting feestweek Vluchtelingenwerk

Een culturele
wereldreis naar Iran
Regio - Zondag 16 december vindt van 15.00- 21.00 de derde editie plaats van de serie ‘Culturele Wereldreis naar…’ Een
en ander wordt georganiseerd door het Mondiaal Centrum en
Vluchtelingenwerk Haarlem. Van 15.00- 21.00 wordt er een
uitgebreid en indrukwekkend programma gepresenteerd met
als absoluut hoogtepunt het optreden van de wereldvermaarde zanger- gitarist Mohsen Namjoo. Dit programma vormt tevens het slot van een week vol activiteiten in het kader van het
twintigjarig bestaan van Vluchtelingenwerk Haarlem.
Voor de derde maal dit jaar organiseren het Mondiaal Centrum en Vluchtelingenwerk een
‘Culturele Wereldreis naar…’. In
de vorige edities ging de reis
naar respectievelijk Sudan en
Irak. In deze serie worden zoveel mogelijk culturele aspecten
van een land, cultuur en samenleving getoond. Muziek, poëzie,
beeldende kunst, film en natuurlijk eten. Er wordt waar mogelijk samengewerkt met een
organisatie of met individuen uit
betreffend land of gebied.
De opzet is uniek omdat het nu
eens geen feest voor de eigen
achterban van een migrantenorganisatie is, of dat een keurig
wit publiek zich vergaapt aan de
culturele rijkdom van een land.
Deze wereldreizen zijn een samenkomst van groepen van diverse afkomst en zowel creatief
als qua belangstelling zeer succesvol.

Buikdanseres
Het programma van 16 december ziet er zeer veelbelovend
uit. De Iraanse dichteres Nafiss
Nia is een van de belangrijkste vertalers van Perzische poëzie in Nederland. Zij zal voordragen uit zowel eigen als uit
vertaald werk. De zanger/ gitarist Mohsen Namjoo is nu reeds
een van de grote namen van de
hedendaagse Iraanse vertolkers. Het unieke talent van deze man is zelfs tot de New York
Times doorgedrongen. Hij geeft
een optreden van 45 minuten.

Dit mag niet worden gemist! De
kunsthistorica Dineke Huizenga vertelt over oude en nieuwe
Perzische beeldende kunst. De
schrijfster Eefje Blankenvoort
heeft in Iran gewoond. Haar ervaringen zijn neergeschreven in
haar boek ‘Stiekem mag hier alles’. Zij komt vertellen over het
leven in Iran ‘achter de voordeur’. Na afloop van haar lezing
signeert zij haar boek. De buikdanseres Susan Rezaie treedt
op en tot slot is er en Iraanse
disco. Verder is er beeldende
kunst te zien van diverse Iraanse kunstenaars, zoals foto’s van
Amineh Delkhoshnavaz en Vahid Nassirrian. En misschien wel
het belangrijkst, van 17.00- 18.00
uur kan er een heerlijke Iraanse
maaltijd worden genoten. Daarvoor is het echter wel van belang om tevoren te reserveren.
Dat kan via info@mondiaalcentrumhaarlem.nl of 023-5423540.

Inloopochtend kankerpatiënten
Regio - Het Spaarne Ziekenhuis in Hoofddorp verzorgt in verband met de kerstperiode in de maand december geen inloopspreekuur voor mensen met kanker en hun naasten. De eerstvolgende maandelijkse inloopochtend is op donderdag 24
januari 2008, tussen 10 en 12 uur. Informatie: (023) 890 83 60.
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Vol hartstocht en humor...

Vriendenkerstconcert
met Pavisar Trio
Heemstede - De Stichting Vrienden van het Podium Oude Slot
organiseert op donderdagavond 13 december haar eerste
vriendenconcert van het seizoen. Op deze avond treedt in De
Oude Kerk het Pavisar Trio op.
Het trio bestaat uit de sopraan
Claudia Patacca, de bariton
Frans Fiselier en de pianist Jeroen Sarphati. In een wervelende operashow wordt u door deze drie bevlogen musici meegevoerd naar de bekendste opera’s van Mozart. Het programma
bestaat uit duetten en aria’s uit
Le nozze di Figaro, Don Giovanni
en Cosi fan Tutte. Claudia Patacca en Frans Fiselier worden geïnspireerd begeleid door pianist
Jeroen Sarphati. Ze brengen

een pro-gramma vol hartstocht
en humor, waarin de karakters
van Mozart’s opera’s volledig
tot leven komen. In de sfeervolle Oude Kerk met zijn prachtige
akoestiek zal dit een zeer bijzondere belevenis worden. Het concert is voor de Vrienden van Het
Podium Oude Slot gratis toegankelijk. Aan de zaal liggen kaarten gereed die u op vertoon van
uw vrienden-pas krijgt. Als niet
vriend bent u van vanzelfsprekend ook van harte welkom. En-

Op de foto: Claudia Patacca.
tree 16,- euro. Het concert vindt
plaats om 20.15 uur in De Oude
Kerk, Wilhelminaplein, Heemstede. Reserveren kaarten: 0613133626 of voor het concert
aan de zaal. www.podiumoudeslot.nl

Fantasies on Christmas Carols

Sfeervolle kerstmuziek
in de Kathedraal

Regio - Op zondag 16 december geven de koren van de
Kathedrale Basiliek St. Bavo traditiegetrouw een Kerstconcert
in de Kathedrale Basiliek van St. Bavo, Leidsevaart te Haarlem. Het concert begint om 16.30 uur. Kaarten à 10,00 euro
(CJP/65+/KFed 7,50 euro) verkrijgbaar via www.koorschoolhaarlem.nl.

Het programma brengt een zeer
gevarieerd scala aan kerstmuziek als warme aanvulling in deze adventstijd. Naast muziek uit
de baroktijd waaronder Bach
met een solo aria door een zeer
talentvolle koorschoolleerling, is
er muziek van Durante met het
Magnificat voor koor en orkest.
De Bavo Cantorij brengt enkele Engelse Christmas Carols ten
gehore. De koren staan onder
leiding van de dirigenten Gilles
Michels en Fons Ziekman. De
muzikale begeleiding van het
concert is in handen van Krashna Musika en organist Albert
Jan Roelofs. Daarnaast verleent
bariton Jan Douwes zijn medewerking.

Traditionele en moderne
kerstmuziek in Oude Kerk
Heemstede - In de serie Theeconcerten is er op zondag 16 december om 1500 uur in de Oude
Kerk aan het Wilhelminaplein te
Heemstede een Kerstconcert .
In de ‘donkere dagen’ voor kerst
is er op talloze plaatsen gelegenheid om kerstspel, kerstmuziek en kerstmarkt bij te wonen
en is het moeilijk kiezen. De Oude Kerk aan het Wilhelminaplein
opent haar deuren voor een ieder die op zoek is naar warmte, mooie muziek in een goede
sfeer en ontmoeting.
Het kerstconcert zal verzorgd
worden door het Ensemble
Kwarts onder leiding van Christiaan Winter. Er worden oude en
nieuwe kerstliederen ten gehore
gebracht zoals het Gregoriaanse
Rorate caeli desuper, a capella
gezongen, maar ook het populaire ‘God rest you merry gentlemen’, als een van de traditionele
kerstliederen. Maar ook het Ave
Maria van Archer, er is dus voor

elk wat wils! Het geheel wordt
afgewisseld met twee orgelsolo’s door Klaas Koelewijn.
Het Ensemble Kwarts werd in
1988 opgericht en is uitgegroeid
tot een 17-koppig amateurensemble dat al vele concerten gaf
in binnen- en buitenland en zelfs
het grote publiek heeft bereikt
door een televisie optreden.
De dirigent, Christiaan Winter is
als cantor werkzaam in de Oude
Kerk in Amsterdam. De organist
Klaas Koelwijn is vaste organist
van de Evangelisch- Lutherse
kerk in Haarlem.
De toegang tot dit feestelijk
kerstconcert is gratis! Na afloop
is er een deurcollecte om de onkosten te voldoen. Daarna bent
u van harte uitgenodigd om in
de naastgelegen Pauwehof onder het genot van thee, koffie en
gebak wat na te praten met de
musici en elkaar. U komt toch
ook?

Koeien voor Kameroen

Biologische stampot
met kerst!

Regio - Een fantasievolle kerstboomcreatie, gemaakt van
boeren- en spitskool, van aardappelen, witlof en tomaten. Op
de Grote Markt in Haarlem verrijst op zondag 16 december
Nederlands allereerste BioBoom. De boom maakt deel uit van
een speciale actie van noordhollandsegrond, de biologische
landbouwcampagne van de provincie Noord-Holland. De blikvanger krijgt een prominente plaats op de populaire en sfeervolle kerstmarkt die op deze dag wordt gehouden en traditioneel veel bezoekers trekt.
Om recht te doen aan de kerstgedachte, gaat de opbrengst
van de stamppotverkoop (2 euro
per bakje) naar een project van
ontwikkelingsorganisatie Heifer en biologische zuivelmerken
Zuiver Zuivel en Groene Koe uit
het Noord-Hollandse Limmen.
Dit project schenkt koeien aan
gezinnen in Kameroen. Deze
koeien geven dagelijks vijftien
liter verse melk, een belangrijke
bron van voedsel. De melk die
overblijft, wordt verkocht op de
markt, waardoor elk gezin een

inkomen verdient. Hiervan kunnen de kinderen naar school,
worden medicijnen aangeschaft
of verbeteringen aan het huis
gemaakt. En dankzij de koeienmest levert de moestuin veel
meer op.
Van 10.00 tot 18.00 uur kunnen
bezoekers aan de kerstmarkt bij
kok Caspar Bürgi de biologische
stamppotten komen proeven en
daarmee bijdragen aan het welslagen van de actie ‘Koeien voor
Kameroen’.
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Nieuwe wijkagent René Huijsmans:

“Persoonlijke benadering
werkt het best”
Heemstede – Aan het woord
is de nieuwe ‘Gebied Gebonden Medewerker’ of in normale mensentaal ‘wijkagent’, René
Huijsmans van het gebied ten
westen van de Herenweg. De
46-jarige in Zandvoort woonachtige politieman volgt hiermee Jacques Lambermon op
die gedurende vijf jaar getracht
heeft getracht de inwoners
van hoofdzakelijk de ‘Rivierenbuurt’ een rustig gevoel te geven. Aan enthousiasme en kennis ontbreekt het de sympathieke Zandvoorter niet. “Ik ben al
vanaf mijn 20e jaar bij de politie werkzaam en heb gedurende vier jaar recherchewerk gedaan en dat laatste kan zeker
behulpzaam zijn bij het uitvoeren van mijn nieuwe werkzaamheden. Bovendien heb ik jaren
in Heemstede gewoond dus ik

ken de gemeente wel een beetje”, laat de in Australië geboren
Huijsmans weten. Op 8-jarige
leeftijd kwam de nieuwe wijkagent met zijn ouders terug naar
Nederland om op jonge leeftijd
al zijn werk te vinden bij de ordehandhavers.

Politieopleiding
Na een tijdje als docent werkzaam te zijn geweest bij de
POMB (Primaire Opleiding Medewerker Basiszorg Politie) en
zijn werk bij de recherche ziet
hondenliefhebber
Huijsmans
zijn nieuwe baan als een uitdaging. “Ik geloof heel erg in de
persoonlijke benadering in geval
van een melding door een inwoner van de gemeente. Ik ga dit
ook zeker in mijn nieuwe baan
in de praktijk brengen. Gesprekken met mensen leveren vaak

een schat aan informatie op. Dat
heb ik in mijn recherchetijd wel
geleerd”, is de benadering van
de nieuwe wijkagent. De vrije
tijd van Huijsmans wordt besteed aan zijn echtgenote, vier
kinderen en niet te vergeten
zijn twee herdershonden. Voor
de inwoners van de betreffende wijk: neem kennis van de bijgeplaatste foto. Deze politieman
gaat zorgdragen voor het naleven van de wetten en verordeningen in uw buurt!
Lambermon
De lange Lambermon krijgt een
nieuwe functie binnen het politiekorps. Na vijf jaar gebiedswerk gaat de sportieve politieman bij het eerder genoemde POMB nieuwe politiemensen opleiden. En daarbij moet
niet alleen gedacht worden aan

gemeente te zien zijn als hij de
cursisten gedurende driemaandelijkse stageperioden begeleidt. Het wordt voor de betreffende wijk even wennen, een ander gezicht, maar wel het zelfde
uniform en het blauw op straat
blijft hopelijk zichtbaar.
Wim Bak

René Huijsmans de komende
wijkagent.
jonge mensen. Huijsmans weet
daar vanuit zijn eerdere werk
nog wel wat over te vertellen.
“Regelmatig komt het voor dat
mensen op oudere leeftijd nog
kiezen voor een totale verandering van baan. Onlangs was er
nog een 50-jarige chauffeur op
het internationale transport die
zich aanmeldde voor een politieopleiding.” Jacques Lambermon zal nog regelmatig in de

Jacques Lambermon de gaande
wijkagent.

Kersttafelversieringen maken

Heemsteedse leerlingen
bij de minister op bezoek
Heemstede - Ze waren er even stil van, de zes leerlingen van
De Ark uit Heemstede, toen minister Cramer van milieuzaken
hen zo maar enkele vragen stelde. En als je je later op de dag
ook nog pontificaal in beeld ziet bij het echte Jeugdjournaal
dan is dat helemaal een groots moment om op terug te kijken!
Samen met nog 14 jongens en
meisjes waren ze ’s ochtends
ontvangen in het imposante
gebouw van het ministerie van
VROM. Dat alles had te maken

met de grote milieuconferentie die op dezelfde dag op Bali
werd geopend. Zo’n twee maanden geleden hebben leerlingen
van talloze basisscholen in Ne-

derland zogenaamde ‘groene voetstappen’ verzameld. Je
kon ze ‘verdienen’ door lopend
naar school te gaan , i.p.v. achterin de auto bij vader of moeder. Deze actie was niet alleen
bedoeld om gezonder te bewegen, maar ook om het CO2 gehalte terug te dringen. Kinderen
konden ook tips aandragen om
de gevolgen van het broeikaseffect terug te dringen.

Heemstede - Gezellig met
Kerst eten aan een sfeervol
versierde tafel? Etentje voor
twee of een familiediner? Na
deze leuke workshop draai je
je hand er niet meer voor om.
Aan de hand van voorbeelden
en een demonstratie van technieken door Petra Smitshuijzen van Festoen word je geïnspireerd om zelf aan de slag te
gaan. Je onwerpt en maakt een
feestelijke servetring met ge-

bruik van o.a. verse bloemen,
kralen en lint. Handig om mee
te nemen: een ijzertangetje
en mesje. De workshop wordt
gegeven op woensdag 19 december, aanvang 10.00 uur, bij
Casca in de Luifel, Herenweg
96, Heemstede. Kosten: 15,euro, inclusief materialen. Reserveren is noodzakelijk en kan
bij de receptie van de Luifel of
telefonisch: (023) 548 38 28,
keuze 1.

Blijkbaar hadden de leerlingen
van groep 8 van De Ark creatieve oplossingen bedacht, want zij
mochten, samen met twee andere scholen, de minister een
boek met verzamelde tips en
een ‘cheque met 236.000 groene
voetstappen’ overhandigen namens alle basisschoolleerlingen
van Nederland. Na een korte
bezichtiging van de 15e verdieping van het ministerie, met een
prachtig uitzicht op de Haagse
skyline, werd kort de ontmoeting met mevrouw Cramer voorbereid. De vragen en taken werden verdeeld, maar het werd
wel heel serieus toen de cameraploeg van het Jeugdjournaal
aanwezig bleek te zijn.

de dat zij de beste tips tijdens de
grote milieuconferentie op Bali
naar voren zou brengen. En wie
weet wordt er straks een Heemsteeds idee wereldwijd uitgedragen! Na de vanzelfsprekende groepsfoto kregen Lotte Forbes Wells en Noah Rijneveldshoek, beiden leerlingen van De
Ark, nog een extra gelegenheid
om hun zegje te doen. In een
heus t.v.-interview mochten ze
uitgebreid hun verhaal vertellen.
Dat was wel spannend met zo’n
grote camera op je gericht, maar
als volleerde debaters wisten
ze aar wel raad mee. Helder en
duidelijk geformuleerd gaven ze
hun zienswijze. De opname is te
zien bij www.opnamegemist.nl.
(uitzending van 3-12 bij Jeugdjournaal). Voorzien van enkele kleine presentjes, maar vooral vol van indrukken van een
machtig gebouw, de ontmoeting
met een heuse minister en wetende dat alle ogen van kijkers
naar het Jeugdjournaal op je gericht zullen staan, gingen ze terug naar school om daar van alles te vertellen.

Enigszins timide werd dan ook
gewacht op de komst van de hoge ambtsdrager. Gelukkig wist zij
het ijs al snel te breken en verliep de ontmoeting in een rustige en open sfeer. De jongens
en meisjes konden hun tips nog
eens mondeling toelichten en
ook mochten ze enkele vragen
stellen. Minister Cramer beloof-
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Financiële doolhoven
• Door Eric van Westerloo

Heemstede - Voor een doorsnee raadslid in Heemstede is
het niet eenvoudig om complexe financiële constructies
echt te kunnen doorgronden.
Investeringen, rentelasten, afschrijvingen, subsidies, overheadkosten, verdeelsleutels enz.
enz. maken een juiste afweging
niet eenvoudig. In de commissievergaderingen van afgelopen
week leidde een aantal, op het
oog, eenvoudige kwesties tot
lange discussies. Zo was daar
als eerste de overdracht van de
twee Heemsteedse woonwagenlocaties aan de orde. De gemeente wil niet langer als verhuurder optreden en opdraaien
voor de kosten. Voorgenomen
verkoop, voor een bedrag van 1
euro, aan een stichting die zich
gaat bezighouden met de exploitatie en verhuur was aan de
orde. De stichting kan dit, net
als de gemeente, niet kostendekkend dus geeft de gemeente
nog 275.000 euro toe. De waarde van de grond is bepaald op
120.000 euro en dit wordt nu om
niet overgedragen.
Woningbouw
De stichting mag, als er geen
behoefte meer aan is, op de
plaats van de standplaatsen,
aan de van Slogterenlaan, woningen bouwen in de sociale
sector. In het voorlopige voorstel van de stichting staat het
woord ‘sociaal’ niet vermeld, dus
het kan ook vrije sector worden.
Op het kamp aan de Ringvaart
mag nooit worden gebouwd,
maar wat heet nooit bij de overheid. De stichting moet bij opheffing van dit kamp de grond
terugverkopen aan de gemeente, in de staat waarin het zich
op dat moment bevindt en tegen de dan geldende m2 prijs.
De bruidschat van 275.000 euro is bepaald door middel van
een wiskundige rekenformule,
hoe die luidt is bij de raadsleden
niet bekend. Twee woonwagens
blijven in beheer en verhuur bij
de gemeente, omdat de stichting alleen vaste bouwwerken
verhuurt en geen woonwagens.
Toch zijn er besparingen voor de
gemeente. E.e.a. leidt tot minder inzet van ambtelijke capaciteit dat geeft een besparing van
ruim 300.00 euro over een periode van 40 jaar. Wat de kosten zijn
voor het in standhouden en beheren van de twee overblijvende
woonwagens door de gemeente is niet duidelijk. Het eventuele verlies aan inkomsten bij het
realiseren van woningbouw blijft
buiten schot. Een verklaring van
niet vervuilde grond wordt afgegeven, maar de ervaring leert
dat vrijwel alle grond in zekere
mate is vervuild met, voor de gemeente, alle financiële gevolgen
van dien. Als de stichting geen
eigenaar is van de bouwwerken
op het kamp, dan mag er aan
hen geen OZB in rekening wor-

den gebracht. Het innen van de
gelden rust dan bij de gemeente, daar staan dan weer kosten
tegenover die nu niet zichtbaar
zijn. Ates (HBB) zag meer voordelen voor de gemeente als de
kampjes zouden worden verpacht maar daar voelt de gemeente niets voor. De raadsleden hebben moeite een juiste
afweging te maken.

Vuil direct naar Amsterdam
Een makkie hadden de raadsleden met het opheffen van
de gemeenschappelijke regeling Afvalverwerking. Voor onze
vuilophalers De Meerlanden is
het voordeliger direct door te
rijden naar de Amsterdamse
vuilverbranding, dan de lading
over te slaan in Haarlem. Omdat Heemstede, Bennebroek en
Haarlemmerliede uit de regeling stappen worden de opstallen verkocht aan de Haarlemse vuilophalers Spaarnelanden.
De opbrengst, 1 miljoen euro,
wordt verdeeld over de deelnemende gemeenten. Heemstede
ontvangt 346.000 euro van dit
totaal. GroenLinks wil het geld
direct in duurzaamheid steken.
HBB vindt dat dit geld (+/- 30
euro per huishouden) naar de
burger terug moet vloeien. Zij
hebben dat immers, vanaf 2001,
opgebracht. De wethouder
denkt er over om dit geld in de
egalisatiereserve afvalstoffenheffing te stoppen om zo toekomstige prijsverhogingen te
kunnen compenseren.
Bibliotheek
Helemaal lastig wordt het als de
Bibliotheek ter sprake komt. Bij
eerdere behandelingen van dit
onderwerp zijn vragen gesteld.
De antwoorden zijn nu opgenomen in al eerder gepubliceerde stukken. Inmiddels zijn
er al honderden pagina’s tekst
verschenen om de raadsleden
duidelijk te maken waar het nu
om gaat en vooral wat de gevolgen zijn. Organisatorisch en financieel blijven er nog vele vragen over. De verschillende partijen vatte het als volgt samen.
Groen Links stelt vraagtekens
bij de snelheid van de besluitvorming in Haarlem. De PvdA
wil een door Heemstede aangewezen persoon in de raad van
toezicht en vraagt, wat gaat er
met de drie nog niet geplaatste
heemsteedse medewerkers gebeuren? HBB heeft argwaan om
dat alles zo positief wordt voorgesteld en vraagt of Heemstede
gaat meedelen in het verlies. Het
CDA heeft moeite met het hele proces, wij ontvangen steeds
dezelfde stukken maar er komen alleen maar vragen bij. De
VVD had graag één A 4tje gehad met antwoorden en wil, net
als de PvdA, een heemsteedse
bestuurder. De informatie vanuit het college vinden zij ontoereikend. Prins van Nieuw Heemstede vatte het treffend samen.
”Ons worden maar stukken toe-

gezonden met de gedachte, dan
gaan zij (de raad) wel akkoord.
Heel toevallig”, volgens Prins,
“besparen wij 120.00 euro en
betalen wij 119.000 euro. D66
vond de macht van de directeur
wel heel erg groot zonder enige controle uit Heemstede en
vraagt om meer grip.
Gevolgen moeilijk te overzien
Wethouder Struijf staat pal voor
de samenwerking met Haarlem.
Haarlem ging uit van een streefcijfer aan bezuinigingen maar
zag dit in gevaar komen. Door
wat aanpassingen, ten kosten
van Heemstede, wordt het doel
nu bereikt. Volgens v.d. Have
(HBB) heeft Haarlem het geld
dringend nodig om de verliezen
te dekken bij de Philharmonie.
Struijf is van mening dat zelfstandigheid ook moet blijken
uit de organisatiestructuur. Wij
moeten niet willen dat er een
door Heemstede voorgedragen
functionaris in de raad van toezicht komt. Hij moest wel toegeven dat de nieuwe directeur vergaande bevoegdheden heeft.
Hij hamerde op het feit dat de
huidige dienstverlening nu gehandhaafd blijft, tegen iets minder kosten. Willen wij meer dan
moeten wij daarvoor betalen.
Daar zit hem nu net de kneep.
Iedere verandering in het huidige aanbod heeft financiële consequenties. De huidige raad kan
dat niet overzien, want ook in
bibliotheekland gaan de ontwikkelingen snel. Moet Heemstede gaan meebetalen aan (leuke) dingen die vanuit Haarlem
worden bedacht en is daar wel
behoefte aan? Nee zeggen kan
volgens het college. In de praktijk kan dat wel eens tegenvallen. Er wordt van een theoretische besparing van 160.000 euro op de overheadkosten uitgegaan. Inmiddels is dit bedrag al
gehalveerd. Pagina’s cijfers zijn
geproduceerd en nog meer om
het uit te leggen, met als resultaat dat de structurele besparing voor Heemstede zou moeten uitkomen op 120.000 euro
per jaar, volgens een andere berekening zou dit 113.000 euro
zijn. De raad van toezicht wordt
voor 4.500 euro verzekerd, maar
waarvoor staat er niet bij. Ook
ontvangen zij samen € 5000 aan
vakantiegeld , dat kennelijk in
eerder overzichten was vergeten, evenals de kosten voor personeelsinformatie ad 46.000 euro en een huurauto.
Financiële tegenvallers liggen in
het verschiet en de raad kan dit
op basis van de huidige stukken
moeilijk overzien. Vooralsnog
wordt het aantal formatieplaatsen uitgebreid van 74 in 2007
naar 80 in januari 2008. Aan
de roep om meer zeggenschap
in de raad van Toezicht wordt
waarschijnlijk niet tegemoet gekomen. In de komende raad zal
het stuk wederom op de agenda
komen.

Duizend euro voor UNICEF
van basisschool De Ark
Heemstede - Kinderen helpen kinderen in de derde wereld met
het schoonmaken van de eigen wijk. Geld ophalen voor UNICEF
met het schoonmaken van je wijk. Dat was het idee waarmee
Fabian Kossen van de basisschool De Ark in de Geleerdenwijk
een prijsvraag won van UNICEF, Save the Childern en Ikea. Hij
won er een grote beker en een hele grote knuffel mee, maar ook
een afspraakje met de burgemeester. Want zijn idee was niet allen de wijk schoonmaken, maar ook nog met hulp van niemand
minder dan de burgemeester. Die zou best willen meehelpen
met de buurt schoonmaken, maar besturen is haar eerste taak,
vandaar dat zij de hele groep zes van de basisschool De Ark op
de limonade had gevraagd. Dat hoef je de bode Hans Zwemmer
maar één keer te vragen en hij komt met alle kleuren limonade
die je bedenken kan. Wethouder Sjaak Struif was benieuwd naar
de ideeën om geld in te zamelen. De microfoons, normaal in gebruik bij de raadsleden, werden keurig om de beurt gebruikt
door de kinderen. Een show maken in een zorgcentrum, zolders
verkopen, althans de rommel erop, die nog geen kans had op
de vrijmarkt. Muziek spelen voor geld, een heitje voor een karweitje, een verloting houden. Mag je zomaar geld vragen als je
de buurt schoonmaakt? Wethouder Struif zag geen bezwaar, het
is toch een heitje? Burgemeester Marianne Heeremans vertelde de kinderen, dat je wijk schoonmaken met hulp van Meerlanden, gemeente en de kinderen natuurlijk prachtig is, maar
Paswerk ruimt al het zwerfvuil op en dat is wat jullie bedoelen.
Paswerk geeft daar geen geld voor, maar de gemeente kan een
waarderingssubsidie geven. De wethouder heeft een potje waar
hij 235 euro uit kan halen, als burgemeester kan ik uit een ander
potje 235 euro halen en als Meerlanden nu eens als verdubbelaar optreedt? Meneer de Jong, directeur van de Meerlanden,
kwam direct vertellen dat hij dat bedrag inderdaad verdubbelt.
Hij nodigde alle kinderen van de Ark van de groepen 6, 7 en 8 uit
om naar het afvalbedrijf in Rijsenhout te komen kijken. Want initiatief van kinderen moet je belonen. Maarten Bothe, leerkracht
van groep zes was een gelukkig man.
Ton van den Brink

Jeugdactiviteit

Shoot a clip
Heemstede - Op de vrijdagavonden 30 november, 7 en 14
december zijn jongens en meisjes aan de slag gegaan om een
echte film te maken. Ben jij benieuwd naar de film? Kom dan
naar de filmpremière op vrijdag
21 december! Na vertoning van
de film is er zoals na elke filmpremière een feest. Hier zullen

ook sterren uit de film aanwezig
zijn! Nodig je vrienden of je ouders uit voor de film en afterparty! De expositie van de workshop
striptekenen is deze avond ook
te bezichtigen. Deelnemers van
de kookworkshops zullen de lekkere hapjes verzorgen. Geef je
van tevoren op. Dit kan bij Casca
in Plexat – de Luifel, Herenweg
96, Heemstede, (023)5483828 of
via e-mail plexat@casca.nl. Kosten: 5,- euro. Zie voor het hele
programma van ‘Het is Weer Vrijdag’ook www.casca.nl bij Plexat.
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Wijzigingen gemeenteraad op
begroting 2008
Uw OV-Taxi
tijdens de
feestdagen
Ook tijdens Kerst en oud en nieuw brengt
de OV-Taxi u graag waar u wilt zijn. Om
teleurstelling te voorkomen op deze drukke dagen, vragen we u rekening te houden
met het volgende.

Jaarlijks stelt de gemeenteraad in november de gemeentelijke begroting vast met
daarin een overzicht van de inkomsten en uitgaven voor het komende jaar. Recent
heeft u in de speciale begrotingsbijlage in HeemstedeNieuws de voorstellen van het
college van B&W voor de begroting van 2008 kunnen lezen.
Deze begrotingsvoorstellen zijn op donderdag 8 en vrijdag 9 november jl. in twee
openbare vergaderingen in het gemeentekantoor door de gemeenteraad behandeld.

Tijdens deze vergaderingen hebben de
raadsfracties diverse amendementen en
moties ingediend. Een amendement
betreft een verzoek tot wijziging op de
begroting. Een motie is een nieuw begrotingsvoorstel en het college wordt
gevraagd om dit
voorstel over te
nemen.

Kerstdagen
- Bestel uw rit ruim van tevoren. U kunt nu
al boeken!
- Uw ritten voor beide kerstdagen kunt u
bestellen tot uiterlijk zaterdag 22 december 18.00 uur.
- Door de grote drukte kan het voorkomen
dat er geen rit beschikbaar is op het tijdstip dat u wenst. Wij zoeken dan in overleg met u naar een ander tijdstip.

Uiteindelijk zijn drie
amendementen
aangenomen en drie
moties
overgenomen. Vervolgens is
door de gemeenteraad unaniem ingestemd
met
de
begroting
2008
waardoor deze is
vastgesteld.

Oud en nieuw
- Bestel de rit ruim van tevoren. U kunt nu
al boeken!
- Op 31 december brengt de OV-Taxi u tot
uiterlijk 20.00 uur op uw plaats van
bestemming.
- Op 1 januari 2008 kunt u vanaf 08.00 uur
de OV-Taxi weer gebruiken.
- Uw ritten voor 31 december en 1 januari
kunt u bestellen tot uiterlijk zaterdag
29 december 18.00 uur.
- Door de grote drukte kan het voorkomen
dat er geen rit beschikbaar is op het tijdstip dat u wenst. Wij zoeken dan in overleg met u naar een ander tijdstip.
Voor al uw vragen kunt u terecht bij de
telefonistes van de OV-Taxi.
Telefoon 0900 - 8684.

Gemeente gesloten op
24 en 31 december
Het gemeentekantoor en het Loket Heemstede zijn gesloten op de volgende dagen:
-

maandag 24 december
dinsdag 25 december (1e kerstdag)
woensdag 26 december (2e kerstdag)
maandag 31 december
dinsdag 1 januari (nieuwjaarsdag)

Gemeentekantoor, Havenstraat 87, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede
Telefoon: (023) 548 58 68. Fax: (023) 548 57 00. E-mail: gemeente@heemstede.nl
Website: www.heemstede.nl
Openingstijden: maandag t/m donderdag van 08.30 - 17.00 uur en vrijdag van 08.30 - 16.00 uur.
Sociale Zaken en Bouw- en Woningtoezicht:
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur.

De volgende amendementen zijn door de
raad aangenomen en in de begroting 2008
verwerkt:
� Amendement ‘begroting 2008: aanpak
fietsonveilige knelpunten, wegnemen
ongelijkheid participatieregelingen en
projecten milieueducatie op scholen’.
De raad heeft besloten om:
a. structureel € 40.000 uit te trekken voor
de dekking van de kapitaallasten van
fietsonveilige knelpunten wat overeen
komt met een investeringsbedrag van
€ 475.000;
b. structureel € 10.000 uit te trekken voor
het wegnemen van de ongelijkheid in
de uitvoering van participatieregelingen in het samenwerkingsverband
sociale zaken;
c. structureel € 10.000 uit te trekken voor
projecten milieueducatie op de
Heemsteedse scholen.
� Amendement ‘leerlingenvervoer van en
naar scholen voor speciaal (basis)onderwijs’
De raad heeft besloten de grens om in
aanmerking te komen voor het leerlingenvervoer van en naar scholen voor
speciaal (basis)onderwijs weer vast te
stellen op 4 kilometer in plaats van de
huidige 6 kilometer.
lees verder op pagina 2

In deze HeemstedeNieuws
vindt u o.a. informatie over:
• Goedkeuring
bestemmingsplan
Landgoederen en
Groene Gebieden
• Bouwplannen

Op woensdag 2 januari zijn de gemeentelijke afdelingen vanaf 10.00 uur geopend.

Adresgegevens & openingstijden

Amendementen

• Steunpunt
Vrijwilligerswerk
• Evenementen
• Agenda's
• Verkeersbesluit

Burgerzaken:
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.30 - 13.00 uur.
Maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag alleen op afspraak. Telefoon: (023) 548 58 68
Woensdag van 08.30 - 16.30 uur, donderdagavond van 18.30 - 19.30 uur (alleen voor het
aanvragen en afhalen van reisdocumenten en rijbewijzen).
Afhaalbalie (reisdocumenten en rijbewijzen):
Maandag, dinsdag, donderdag van 08.30 - 16.00 uur. Woensdag van 08.30 - 16.30 uur.
Vrijdag van 08.30 - 13.00 uur.

HeemstedeNieuws

INFORMATIE VAN DE GEMEENTE HEEMSTEDE - 12 DECEMBER 2007
vervolg pagina 1: Wijzigingen
gemeenteraad op begroting 2008
� Amendement ‘notulen commissies’
De raad heeft besloten om de notulen
van de commissies te laten opstellen
overeenkomstig de notulen van de raad
waarbij het de bedoeling is dat integrale
weergave van de commissievergaderingen via digitale weg (bandje op de website) zal geschieden. De griffie onderzoekt de opties.

Moties
De volgende moties zijn door het college
overgenomen:
� Motie ‘Binnenweg, bibliotheek, extra parkeerplaatsen’
Aan het college wordt gevraagd de vol-

gende voorstellen uit te werken en daarna de kredieten vast te stellen:
a. maximaal € 500.000 extra te reserveren voor de renovatie van de
Binnenweg wat overeenkomt met een
jaarlijkse kapitaallast van € 50.000;
b. maximaal € 580.000 te reserveren
voor de onrendabele top van de creatie van extra parkeerplaatsen, bijvoorbeeld op de locatie aan de Eikenlaan
wat overeenkomt met een jaarlijkse
kapitaallast van € 50.000;
c. maximaal € 50.000 per jaar te reserveren voor herinvestering in de dienstverlening van de bibliotheek en in de
publieke bestemming van het bibliotheekgebouw.
De bovengenoemde structurele lasten van
€ 150.000 zullen worden gedekt uit de ver-

Bouwplannen

HeemstedeMail is de gratis berichtenservice van de gemeente. Word
abonnee via www.heemstede.nl
en ontvang periodiek een e-mailbericht met nieuws op maat van
de gemeente.

24 uur per dag,
7 dagen per
week, 365 dagen
per jaar
www.heemstede.nl

Verzoek vrijstelling bestemmingsplan

het plaatsen van een zonnescherm
het wijzigen van de voorgevel van een winkel
het uitbreiden van een woonhuis

- Raadhuisstraat 71
- Zandvoortselaan 163
- Burgemeester van
Lennepweg 24

Aanvragen sloopvergunning
2007.946
2007.947

HeemstedeMail

Bestemmingsplannen

Aanvragen bouwvergunning
2007.328
2007.329
2007.330

wachte besparing op de verzelfstandiging
van onze bibliotheek en de vorming van
een regionaal inkoopbureau.
� Motie ‘energie-efficiëntie’
Aan het college wordt gevraagd tot beleid te maken, dat bij bouw- en verbouwplannen van gemeentepanden een maximale energie-efficiëntie wordt nagestreefd.
� Motie ‘toekomstverkenning’
Aan het college wordt gevraagd een toekomstverkenning op te stellen die inzicht
geeft in de lange termijn demografische
ontwikkelingen waarbij in het bijzonder
ingegaan wordt op de betekenis hiervan voor de terreinen volkshuisvesting,
onderwijs, zorg en andere voorzieningen.

het verwijderen van asbest
het gedeeltelijk slopen van een winkelpand

- Herenweg 180
- Binnenweg 1

2007.303
uitbreiden woonhuis met een aanbouw
- Spaarnzichtlaan 20
2007.323
plaatsen tijdelijk bouwbord
- Glipperweg 94
De verzoeken en ontwerpbesluiten liggen vanaf 13-11-2007 gedurende 6 weken van
08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht aan de Havenstraat 87. U kunt hierover uw zienswijze aan de gemeente kenbaar maken. Voor nadere
informatie over het vrijstellingsverzoek kunt u zich wenden tot M. Jansen van de afdeling
Bouw- en Woningtoezicht, telefoon (023) 548 57 52.

Goedkeuring bestemmingsplan Landgoederen en Groene Gebieden
De bovenstaande aanvragen liggen van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouwen Woningtoezicht (Havenstraat 87).

Verleende lichte bouwvergunning (verzonden 7 december 2007)
2007.276

het vergroten van een schuur

- Jacob van
Campenstraat 18

Verleende reguliere bouwvergunning (verzonden 7 december 2007)
2007.280

het veranderen van de voorgevel van de
begane grond

- Binnenweg 46

De bovenstaande vergunningen liggen van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling
Bouw- en Woningtoezicht (Havenstraat 87). U kunt hiertegen bezwaar maken.

Zoekt u een vrijwilligersbaan of klus?
Heeft uw organisatie vacatures voor
vrijwilligers? Heeft u vragen over arbeidsvoorwaarden, rechten en plichten? Of
zoekt u een goede cursus/workshop voor
uw vrijwilliger(s)? Dan kunt u terecht bij het
steunpunt Vrijwilligerswerk Heemstede!
p/a Casca-de Luifel - Herenweg 96 Postbus 578 - 2100 AN Heemstede.

Spreekuur op afspraak, telefonisch
bereikbaar ma. t/m do. van 09.00 tot
12.00 uur, tel: (023) 548 38 24/26.
Digitale informatiezuil (dagelijks tijdens
openingstijden van de Luifel)
E-mail:
steunpuntvrijwilligerswerk@casca.nl
Website:
www.vrijwilligerswerkheemstede.nl

Al geruime tijd wordt door de gemeente het bestemmingsplan Landgoederen en Groene
Gebieden voorbereid. In het bestemmingsplan wordt het planologische beleid voor de overwegend groene gebieden in de gemeente Heemstede voor de komende jaren vastgelegd.
Het plangebied van het bestemmingsplan beslaat de helft van het grondgebied van de
gemeente Heemstede. Aan dit gebied, bestaande uit parken, landgoederen en andere
groene gebieden ontleent de gemeente voor een belangrijk deel haar identiteit als groene
gemeente. De gebieden zijn cultuurhistorisch, landschappelijk en ecologisch van groot
belang. Het bestemmingsplan is op 29 maart 2007 vastgesteld door de
gemeenteraad. Het plan is vervolgens ter goedkeuring aan Gedeputeerde Staten van
Noord-Holland toegezonden.
Burgemeester en wethouders van Heemstede maken bekend dat Gedeputeerde Staten
van Noord-Holland het bestemmingsplan Landgoederen en Groene Gebieden op 30
oktober 2007 hebben goedgekeurd met uitzondering van:
1. Een klein gedeelte van de woonbestemming op de zuidstrook van landgoed De
Hartekamp, Herenweg 5,
2. Het bebouwingspercentage van 80% van de woonbestemming op de zuidstrook van
landgoed De Hartekamp, Herenweg 5,
3. Artikel 5 ‘Tuin’ lid 2, ‘bouwvoorschriften’ onderdeel a, sub 6.
Het bestemmingsplan ligt vanaf 13 december 2007 ter inzage in het gemeentekantoor
(Havenstraat 87 te Heemstede) en de Openbare Bibliotheek (Julianaplein 1 te Heemstede)
voor een periode van 6 weken. In deze periode kan beroep worden ingesteld bij de afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, zie ook
onder www.raadvanstate.nl) door:
- Belanghebbenden die tijdig op grond van artikel 27 lid 1 of 2 van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening bedenkingen bij Gedeputeerde Staten hebben ingediend;
- Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen
overeenkomstig artikel 27 lid 1 of 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening naar voren
hebben gebracht.
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Agenda's
Vergadering gemeenteraad
De gemeenteraad van Heemstede houdt een openbare vergadering op Let op!: woensdag
19 december a.s. om 20.00 uur in het gemeentekantoor aan de Havenstraat. U bent van
harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.
Op de agenda:
- Fusie en verzelfstandiging bibliotheken (bespreekpunt)
- Overdracht woonwagenstandplaatsen (onder voorbehoud van aanvullende toelichting
door het college van B&W) (bespreekpunt)
- Cultuurnota ‘In Contact met Cultuur’ Herziening per 2008 (hamerpunt)
- Verordening Burgerinitiatief (onder voorbehoud van behandeling in de cie Middelen)
(bespreekpunt)
- Toetreding Haarlemmermeer tot gemeenschappelijke regeling HDK (onder voorbehoud
van behandeling in de cie Middelen) (bespreekpunt)
- Belastingverordeningen 2008 (onder voorberhoud van behandeling in de cie Middelen)
(bespreekpunt)
- Controleprotocol accountantscontrole jaarrekening 2007 (onder voorbehoud van behandeling in de cie Middelen) (bespreekpunt)
- Benoeming accountant 2008-2010 (onder voorbehoud van behandeling in de cie Middelen
(bespreekpunt)
- Voorbereidingsbesluit Centrum (hamerpunt)
- Opheffing gemeenschappelijke regeling Afvalverwerking Zuid-Kennemerland (hamerpunt)
Kijk op www.heemstede.nl voor de volledige agenda en gerelateerde raadsstukken. Tevens
treft u hier informatie over het spreekrecht. Meer weten? Neem contact op met de raadsgriffie, telefoon (023) 548 56 46 of e-mail: raadsgriffier@heemstede.nl.

Gevaar of schade op straat?
Meld dit bij de Serviceteams
De gemeente Heemstede beschikt over serviceteams om kleinere onderhoudswerkzaamheden uit te voeren en klachten te verhelpen die niet meer dan één tot twee dagen
vergen. De werkzaamheden kunnen betrekking hebben op straten, wegen, straatverlichting, straatmeubilair (banken en speeltoestellen), verkeers- en straatnaamborden,
openbare groenvoorzieningen etc.
Bel het speciale telefoonnummer (023) 548 57 62 of vul het formulier in op de homepage van de gemeentelijke website (www.heemstede.nl). U kunt ook een brief
schrijven aan:
Gemeente Heemstede, t.a.v. Serviceteams, Antwoordnummer 8, 2100 VB Heemstede
(geen postzegel nodig).

Verkeersbesluit
Het aanwijzen van een parkeerplaats nabij
de flat Provinciënlaan 70 als gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats ten behoeve van de bewoner.
(verzonden 4 december 2007).
Het besluit en bijbehorende stukken liggen
vanaf 12 december zes weken ter inzage.
U kunt hiertegen bezwaar maken.

Evenementen

Vergadering commissie voor bezwaarschriften
De commissie voor bezwaarschriften houdt een vergadering op donderdag 20 december
2007 om 20.00 uur in het gemeentekantoor Havenstraat
20.00 uur

bezwaar tegen een terugvordering ingevolge de Wet werk en bijstand
- niet openbaar -

20.30 uur

bezwaar tegen een verleende bouwvergunning voor het uitbreiden van een
bedrijfsruimte aan de Raadhuisstraat 28
- openbaar -

21.00 uur

bezwaar tegen de verleende bouwvergunning voor de vestiging van Privilege
Particuliere Thuiszorg achter het huidige postkantoor aan de Binnenweg 209
- openbaar -

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

www.heemstede.nl
Op de gemeentelijke website vindt u uitgebreide informatie over wonen, werken
en recreëren in Heemstede. Bezoek www.heemstede.nl voor het digitale loket
(producten en diensten), uitgebreide politieke informatie, de officiële mededelingen

(bouwvergunningen

Heemstede.

e.d.)

en

informatie over projecten in

Door het indienen van een bezwaar wordt
dit besluit niet opgeschort. Bij een spoedeisend belang kan degene die een
bezwaarschrift heeft ingediend een voorlopige voorziening vragen aan de president
van de rechtbank, sector bestuursrecht,
Postbus 956, 2003 RZ Haarlem. Bij het
indienen van een verzoek om voorlopige
voorziening moeten griffierechten worden
betaald.

Op 28 november 2007 heeft de burgemeester besloten een vergunning te verlenen aan mevrouw Van den Akker te
Diemen voor het houden van een boekenmarkt op de Binnenweg op zondag 20 april
2008 en het houden van een boekenmarkt
op de Raadhuisstraat op zondag 5 oktober
2008. Beide boekenmarkten vinden plaats
van 10.00 tot 18.00 uur. (Besluit op grond
van artikel 5.2.4. van de Algemene plaatselijke verordening).
Tevens is toestemming gegeven het weggedeelte van de Binnenweg tussen de

Julianalaan en de Cloosterlaan op 20 april
2008 van 08.00 tot 19.00 uur af te sluiten
voor autoverkeer en het weggedeelte van
de Raadhuisstraat tussen de Havenstraat
en de Kerklaan op 5 oktober 2008 van
08.00 tot 19.00 uur af te sluiten voor autoverkeer. (Besluit overeenkomstig artikel 17
van de Wegenverkeerswet juncto artikel
34 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer.)
Als u meer informatie wenst kunt u contact
opnemen met de afdeling Algemene &
Juridische Zaken, tel. (023) 548 56 07.

Bezwaar maken of uw mening kenbaar maken
U kunt bezwaar maken tegen een door de gemeente genomen besluit door binnen zes weken na
de verzenddatum, een gemotiveerd bezwaarschrift te richten aan het college van burgemeester
en wethouders, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede.
Over onderwerpen waarover nog geen beslissing is genomen kunt u uw mening/zienswijze aan
de gemeente kenbaar maken (m.u.v. de aanvragen over bouwplannen). Richt hiertoe binnen de
termijn van ter inzage legging, schriftelijk uw reactie aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Uw reactie zal bij de besluitvorming worden betrokken.
Meer weten?
Neem contact op met de gemeente, telefoon (023) 548 58 68, of e-mail: gemeente@heemstede.nl.

Ter inzage

Stukken liggen gedurende openingstijden ter inzage in het gemeentekantoor (Havenstraat 87).
Tevens zijn de stukken in te zien in de gemeentelijke openbare bibliotheek (Julianaplein 1).

