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Bijbeljuf Dieuwke neemt
afscheid van de Voorwegschool
Heemstede - Ze was de bijbeljuf van de Voorwegschool. Donderdagmiddag nam Dieuwke
Bakker afscheid van haar leerlingen. Groep acht onderstreepte met de song ‘Someone like
you’ zowel de sfeer waarin de
bijbeljuf ze geestelijke vorming
had gegeven, als het onvermijdelijke afscheid. Dieuwke is ziek.
Ongeneeslijk, met een onbekend
vooruitzicht. Tussen de muziek
door vertelde Dieuwke haar verhalen uit de bijbel. Haar geliefde
verhaal over de twintig talenten
en wat de dienaren deden met
de talenten die de heer ze had
toevertrouwd.
Ze wenst ieder kind talent, maar
nog meer: gebruik je talent. Na
het Voorweglied, met op haar
aangepaste tekst, moest zij nog
het verhaal vertellen van die

wondersteen van die wonderlijke
man. Die gaf iedereen in het arme dorp te eten. De wonderbare
spijziging waar iedereen te eten
kreeg van vijf broden en twee
vissen. Er bleef genoeg over.
Iedereen had in het dorp wel
iets! Per persoon niks, bij elkaar
heel veel. Als je deelt, dan is er
genoeg! Wonderlijk te zien hoe
deze verhalen `scoren` bij de
jeugd. In de twintig jaar dat zij
deze lessen geeft, heeft Dieuwke een groeiende belangstelling gehad van de ouders die
hun kinderen op de openbare
Voorwegschool naar deze lessen stuurden. Lessen die ze ook
gaf op de Crayenesterschool en
in de brugklassen van het ECL
in Haarlem, de lessen levensbeschouwing.
Het is over maar ze heeft een

sterke wil en een sprankje hoop.
De hoop waar ze in haar lessen zoveel over sprak. Hoop dat
ook het Wilhelminafonds geeft
aan zoveel kankerpatiënten.
Het fonds waar `haar` leerlingen
van de Voorwegschool in oktober voor gelopen hebben en
vorige maand nog elfduizend
euro konden overhandigen op
de speelplaats tijdens een feestelijke happening met roze en
witte ballonnen. Hier kon Heemstede even zien dat de Voorwegschool betrokken is bij de kankerbestrijding. Nu is de school
direct betrokken en hebben de
leerlingen en de leerkrachten
afscheid genomen van hun bijbeljuf.
Ton van den Brink
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Ook wordt een heerlijk
Kerstdiner geserveerd en
wel vanaf 16.00 uur.
Zie adv. elders in deze krant!
Reserveren gewenst.

Spar aanbiedingen zie pagina 7
Spar Adema, Te Winkelhof 25, Heemstede
Spar De Bruyn, Zwarteweg 42/44, Bennebroek

Zaterdagavondmaan
Bennebroek – Na enkele dagen van stormachtig weer keerde zaterdag de rust terug. in de vroege avond was er een
mooie lucht te zien, zoals Daan Hendriks uit Bennebroek
hier toont. zelf voegt hij er een haast dichterlijke regel aan
toe: “De heldere, volle maan scheen tussen de vriendelijke stapelwolken door en het hemellichaam weerspiegelde
zich prachtig in het water.” We hadden het niet beter kunnen uitdrukken.

De Ruyterlaan 103
www.nouristotaalbouw.nl
info@nouristotaalbouw.nl

Dat kan in ons prachtig
verbouwde restaurant op
25 en 26 december.
Kom gezellig genieten...
Kerstbrunch: 12.30-15.30 u.

HaarleM

Cadeautip!

Bennebroek
023 - 584 73 25

Nieuw:
Kerstbrunchen!

Raadhuisstraat 19-21
Heemstede
T 023 528 05 55
www.blitzwellness.nl

**

Aanbiedingen slagerij Van der Werff
en Supermarkt de Koning pagina 5.
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Burgemeester Heeremans
in conflict met haar partij
Heemstede - Het is in politiek Nederland een veel voorkomende verschijnsel. Ambtsdragers komen vooral voort uit
een politieke partij. De procedure van benoemingen zijn schimmig, al is het de laatste jaren wel
iets transparanter geworden. Iedereen kan in principe solliciteren op een baan als burgemeester. De sollicitaties gaan naar
de Commissaris van de Koninging. Ook de Commissaris is een
politiek gebonden persoon, zodat partij-ongebonden sollicitanten al snel worden afgeserveerd. Wat rest blijft een lijstje van personen waaruit de
gemeenteraad een keuze maakt.
Veelal volgt de Commissaris
het voorstel van de gemeenteraad en wordt de burgemeester vervolgens door de Kroon benoemd.
In ruil voor een mooie baan worden zij geacht een deel van hun
inkomen te storten in de partijkas. De Heemsteedse burgemeester Marianne Heeremans
(PvdA) is het blindelings storten
van een jaarlijkse bijdrage van
rond de 3000 euro een doorn in
het oog.
Niet dat zij het geld niet zou kunnen missen, maar zij is principieel tegen een aantal onderdelen
waaraan het geld wordt besteed.
Heeremans wil best de partijcontributie betalen maar een extra afdracht voor het Centrum
voor Lokaal Bestuur, het Opleidingsinstituut van de PvdA en
voor het verkiezingsfonds wil ze
vooralsnog niet doen.
De discussie over afdrachten
aan een partij speelt al veel langer. Met name binnen de Socialistische Partij is het gebruikelijk

Heemstede - Een foto uit
1960 van het internetbedrijfje van Ronand van Kessel uit Dordrecht, www.
postcardsfrom.nl. Een opname van bussen op de
hoek van de Zandvoortselaan en het Roemer Visscherplein. Anno december 2011 is het huidige
Connexxion de busdienstregeling aardig aan ‘t veranderen. Lijn 3 wordt lijn
7 en een nieuwe lijn 14 erbij, kleiner materieel en
lagere frequentie. NS gaat
juist meer treinen laten
rijden op de zaterdagen en
zondagen. Deze foto laat
een nostalgisch plaatje
zien uit de oude doos met
prentbriefkaarten.
Informatie of opmerkingen? Stuur een e-mail naar
info@stationhad.nl. Zie ook:
www.stationhad.nl.

dat een groot deel, ongeveer de
helft, van het salaris wordt afgedragen aan de partij. De meeste partijen huldigen het standpunt dat de betrokken bestuurder of vertegenwoordiger in een
politiek orgaan daar juist zit omdat hij of zij lid is van een partij.
Er gaan stemmen op om burgemeesters te benoemen die niet
partij-gebonden zijn. De Haarlemse burgemeester Scheider,
ook PvdA, heeft op dat punt de
discussie al aangezwengeld. Het
partijbestuur van de PvdA houdt
vast aan een afdracht voor de
volle 100 procent omdat dit is
vastgesteld door het partijcongres in 2009. Zou men er de
hand mee lichten dan komt de
partij in (grote) financiële problemen.
De woordvoerder van de partij
Simone van Geest wil best toelichten hoe het zit. “Bij alle partijen wordt van een ambtsdrager gevraagd een financiële bijdrage te leveren. De PvdA zit qua
hoogte in het midden. Als mevrouw Heeremans bij haar weigering blijft dan schrappen wij
haar als lid van de PvdA. Ons
congres heeft de hoogte van de
afdracht vastgesteld, en als bestuurder weet je vooraf waaraan
je begint en wat de consequenties zijn. Wij zijn nog in gesprek
met mevrouw Heeremans en rekenen op een bevredigende afloop”
Zowel de burgemeester als het
partijbureau heeft geen idee hoe
deze kwestie in de openbaarheid
is gekomen. Mevrouw Heeremans betreurt het dat deze zaak
nu deels via de pers wordt uitgevochten.
Eric van Westerloo

COLOFON
van 1930

Verschijnt woensdag
EDITIE 5:
HEEmsTEDE
BEnnEBroEk
HaarlEm-ZuID
kantooradres:
Camplaan 35
2103 GV Heemstede
Tel. 023-8200170
mobiel 0650-284402
Fax 023-8200169

Factory of Voices op televisie
Heemstede - De tv opnamen
voor de Kerstspecial van presentator Rob Verlinden met
medewerking van styliste Jorna
Spapens en kok Jeremy Vermolen zijn onlangs gemaakt in
de tuin van Het Oude Slot. Deze Kerstspecial wordt zaterdag
17 december om 17.00 uur op
SBS 6 uitgezonden, de herha-

ling van het programma is op
zondag 18 december om 10.00
uur. Het Heemsteedse koor
Factory of Voices verleende
medewerking aan dit programma. Het koor bestaat inmiddels
uit 62 leden maar wil graag
nog verder uitbreiden. Kijk voor
meer informatie op www.factoryofvoices.nl.

Kerst in de Jan van Goyenstraat
Heemstede - Laat uw kinderen
zaterdag 17 december schitteren op een sfeervolle kerstfoto in
de Jan van Goyenstraat. Tussen
11.00 en 15.00 uur worden er foto’s gemaakt van uw kinderen in
een winters tafereel met koets en
grote kerstbeer in de ter hoogte
van Christiaan Coiffures en Plus
Heemstede.
De eerste 500 foto’s zijn kosteloos en worden aangeboden
door de ondernemersvereniging van de Jan van Goyenstraat.

Wees er vroeg bij want wie het
eerst komt…
De gemaakte foto’s zijn vanaf woensdag 21 december af te
halen bij Jantjes Speelgoed, Jan
van Goyenstraat 20. Natuurlijk
kunt u na het nemen van de foto een bezoek brengen aan de
speciaalzaken in de straat. Winkels waar de eigenaar nog zelf
achter de toonbank staat om u
met een juist advies van dienst
te zijn. Service en kwaliteit! En
parkeergeld? Niet in de Jan van
Goyenstraat!

Het spoor van toen

aanleveren van advertenties:
Dinsdag voor 12.00 uur
aanlever@heemsteder.nl
advertentieverkoop:
Joke van der Zee
advertentie-tarieven:
op aanvraag
aanleveren van kopij
Dinsdag voor 12.00 uur
redactie@heemsteder.nl
Bladmanager/redactie:
Joke van der Zee
redactie-coördinator:
Renée Wouwenaar
Correspondenten:
Ton van den Brink
Mirjam Goossens
Eric van Westerloo
redactie-opmaak:
Mireille Huiberts
Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-368671
Fax 0297-342900
uitgave van:
De Heemsteder Uitgevers B.V.
Heemstede
oplagE: 17.725
Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren
op artikelen of zijn mening te geven
op ontwikkelingen die spelen binnen de gemeente. Uw ingezonden
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Toneelgroep Vondel speelt ‘Loslaten’
Heemstede - Vrijdag 23 december speelt Toneelgroep Vondel in theater de Luifel ‘Loslaten’,
een komedie geschreven door
Christa Warmerdam. De regie is
in handen van Ko van Leeuwen.
Bauke en Marco de Leeuw zijn
een echtpaar van middelbare leeftijd. Het echtpaar is sinds
kort gestopt met werken. Bauke
is dirigente van haar eigen koor.
Zoon Abe woont in Australië.
Dochter Nienke maakt een wereldreis. Het echtpaar verheugt
zich op de komende feestdagen.
Er zal een filmploeg komen om
een real life soap met hen op te
nemen. Het is vooral Bauke die
haar leven wil laten zien. Wanneer Baukes moeder, Abe en
Nienke hun opwachting maken
loopt alles anders dan voorgesteld. Ondanks dat Abe en Nienke veranderd zijn wil Bauke haar
ideaalbeeld van haar gezin niet
los laten.
Christa schreef deze vrolijke Co-

Bennebroek - Het voortbestaan van Big Band Orkest
Bennebroek wankelt. Er is een
klein jaar gemiddeld om de
week op dinsdagavond met
een wisselende groep van
veel belangstellenden swingende muziek gemaakt. Omdat ze echter niet een doorsnee amateur-band wilden
vormen maar een orkest met
meer potentie besteedde de
(professionele)
bandleider
naast aandacht aan de muziek
en het totaalplaatje ook veel
aandacht aan de individuele
techniek van de orkestleden.
De situatie is nu dat wat leden
medy voor haar zus Ada VinkenWarmerdam, die hiermee haar
40-jarig amateurtoneeljubileum
viert.
Aanvang 20.15 uur. Kaarten á 10

euro zijn te bestellen via toneelgroepvondel@hotmail.com en
op 023-5358203. Kijk voor meer
informatie op www.toneelgroepvondelhaarlem.nl.

December bij Boekhandel Blokker
Heemstede - Voor de kerst
staat er nog heel wat op het programma bij Boekhandel Blokker
op de Binnenweg 138.

Vrijdag 16 december geeft
Anne-Gine Goemans advies en
boekentips. De schrijfster uit
Spaarndam zal de klanten adviseren over haar favoriete boeken van 2011 en uiteraard over
haar eigen roman ‘Glijvlucht’.
Eind september verscheen deze kleurrijke roman over de veertienjarige Gieles, die samen met
zijn vader en oom naast een
drukke landingsbaan woont, terwijl bijna iedereen om hen heen
is weggetrokken. Gieles probeert
samen met een koppel ganzen
de liefde van zijn afwezige moeder te winnen. Glijvlucht is genomineerd voor de BNG Prijs! 9 februari is de uitreiking. Anne-Gi-

Big Band Orkest
Bennebroek zoekt musici

ne is van 13.00 tot 17.00 uur in de
boekhandel.
Zaterdag 17 december helpt
Sander Steggink mee bij Boekhandel Blokker. Sander is vertegenwoordiger bij uitgeverij
De Arbeiderspers en wil op deze drukke dag graag een handje
helpen. Hij weet waanzinnig veel
van literatuur en heeft vele jaren
boekhandelservaring.
Op 18 december, koopzondag,
vertelt Gerbrand Bakker over het
‘Winterboek’, dat hij samenstelde met Eva Cossée. Een vrolijke,
moderne variant van een aloude klassieker met mooie, literaire verhalen over de winter, over
sneeuw en ijs en over een kerstviering in zomers warm ZuidAfrika. Daarnaast staan er voor
iedere thuiskok bruikbare en lekkere recepten in voor echte winterkost als stamppot en erwtensoep, en ook voor speculaas,
oliebollen en glühwein. Voor de
overwinteraars in zonnige oorden
staat er een ijsrecept in. Ook zijn
veel handige tips opgenomen,
bijvoorbeeld over de (moes)tuin
in de winter, moet de vorst echt
eerst over de boerenkool heen,
omdat hij anders niet smaakt en

gestopt zijn waardoor het orkest eigenlijk vrij klein gaat
worden. De ambitie is een volwaardige Bigband te vormen
en daarom roept men alle belangstellenden op om zich aan
te sluiten. Gerepeteerd wordt
op
dinsdagavond om 20.00 uur
in “De Meerklank” in Bennebroek (bij de
volkstuinen aan de Zandlaan).
Voor meer informatie kunt
u bellen (buiten kantoortijden) met Guus Beliën op 0235845906 of via 023-5294196.
Kijk ook op www.knabennebroek.nl.

Optreden Casca-koren
Heemstede - De twee Casca
Koren onder leiding van dirigent
Peter Cammermans gaan voor
het eerst samen optreden op
woensdag 21 december bij in de
Luifel. Bij elkaar zijn dat zo’n 60
koorleden. Omdat het koor geen
indeling in stemsoorten kent,
ontstaat een verrassend en veelzijdig geluid met veel klankkleur.
Het afwisselend repertoire beslaat zowel pop en musical als
soul & jazz en voor deze speciale
avond natuurlijk kerstliedjes. Wie
weet wordt u zelf ook enthousiast en wilt u ook meezingen in
het koor. Dat kan!

Het hele repertoire is vierstemmig gearrangeerd door dirigent
Peter Cammermans. Peter is muzikaal leider bij verschillende toneelverenigingen, dirigent van
een aantal koren (zowel volwassenen als kinderen). Hij arrangeert, componeert, speelt piano
en dirigeert.
Het muzikaal optreden van de
beide Casca koren is op woensdag 21 december bij Casca in de
Luifel, Herenweg 96 in Heemstede om 20.00 uur. De entree is 5
euro. Reserveren kan telefonisch
op werkdagen tussen 9 en 12
uur op 023-5483828-1.

moeten de oleanders inderdaad
naar binnen als het vriest.
Gerbrand is van 15.00 tot 17.00
uur bij boekhandel Blokker. Toegang vrij, inclusief een glaasje
Glühwein.
Op 22 en 23 december heeft
Blokker extra koopavonden.
Mocht het niet mogelijk zijn om
naar de boekhandel te komen,
bestel dan online via www.boekhandelblokker.nl en uw boeken
worden gratis thuisbezorgd.

Voice Collective brengt
kerstsfeer bij Dekatuin
Regio – Het Heemsteedse popkoor Voice Collective verzorgt op
18 december een kerstoptreden
bij de Dekatuin op de Vlaamseweg in Haarlem. Op swingende
wijze geeft het koor een muzikaal
tintje tijdens de kerstinkopen. Het
optreden begint om 13.30 uur en
duurt tot ongeveer 15.00 uur. Voice Collective brengt een meer-

stemmig kerst- en poprepertoire
ten gehore. Naast een aantal bekende en minder bekende kerstnummers staan ook nummers
van onder andere Queen, Nick
& Simon en Ramses Shaffy op
het programma. Met momenteel
zo’n 40 enthousiaste koorleden
kan Voice Collective nog steeds
nieuwe ‘voices’ gebruiken. Voor-

al mannen en sopranen kan het
koor goed gebruiken. Geïnteresseerde zangers en zangeressen
- mét en zónder ervaring - kunnen komen kijken op 18 december bij de Dekatuin of bij één van
de repetities. Om de jonge uitstraling te behouden, zijn nieuwe leden bij voorkeur niet ouder
dan 45 jaar. Voice Collective repeteert elke donderdagavond
van 20.00 tot 22.00 uur in basisschool Icarus (Kerklaan 90/92) in
Heemstede. Kijk voor meer info
op www.voicecollective.nl of mail
naar voicecollective@live.nl.
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De Roos en MontBlanc gaan door
Heemstede - De Roos op de
Binnenweg in Heemstede is één
van de exclusieve en gespeci-

aliseerde pennenzaken, waar
MontBlanc wel verder mee wil
gaan. De oorsprong van Mont-

Blanc ligt bij exclusieve schrijfwaren. Daarnaast maakt dit exclusieve merk al vele jaren diverse pennen in gelimiteerde oplages naast de reguliere en bekende edities zoals bijvoorbeeld
de Meisterstuck en de Bohème.
Afgelopen jaren zijn overeenkomsten tussen de fabrikant en
een groot aantal erkende MontBlanc dealers stopgezet en gaat
dit merk nog met vijftien dealers in Nederland verder. Daar
is De Roos dus bij en daar zijn
veel vaste klanten heel blij mee.
Verzamelaars uit het hele land,
België, Mexico, uit elke hoek
van de wereld komen ze naar de
Binnenweg 110. Ook via de website weten ze De Roos nu te vinden, ze vragen informatie over
speciale edities. Vele verzamelaars weten hoe zorgvuldig De
Roos de zoekopdrachten uitvoert. Op zoek naar een bepaald
model van jaren geleden om
een collectie compleet te maken, het is soms lang zoeken.
De Roos weet vaak via het dealernet in het buitenland net dat
item te vinden. Eigenaar Alexander Mengerink vindt het prachtig als er weer eens iemand geholpen is aan een lang gezocht
maar o zo gewenst item. Twee
exclusieve pennen, Lorenzo de

Betaalbare kwaliteit bij Esqualo
Heemstede - Zes weken geleden opende Esqualo Womens
Fashion haar deuren aan de Binnenweg 56. Esqualo is een straat
in Italië, maar dan door tweeën
gehakt. Mede-eigenaar Bas Jansen geeft toe dat het een verzonnen naam is die lekker bekt
en het label een Zuid-Europees
tintje geeft. Precies de atmosfeer die bij hun kleding past.
Op de plek waar modezaak Leon de economische crisis geen
hoofd kon bieden, is Jansen positief gestemd. “Wij willen vrouwen leuk aankleden tegen een
betaalbare prijs. Daarmee kun je
in deze tijd prima scoren.”

Tussen het aanbod van de damesmode zegt Esqualo een welkome aanwinst te zijn. “Met alle respect vind ik het beeld van
het assortiment vrij klassiek en
zelfs wat tuttig. Vrouwen tussen
de dertig en zestig jaar mogen
er best wat modieuzer en vrouwelijker uitzien. Daarin denk
ik dat wij wat meer fashionable zijn”, verklaart de 28-jarige
ondernemer. “Dat wil niet zeggen dat wij trendsetter zijn, maar
je ziet wel dat als er een trend
ontstaat op modegebied, de
mainstream er pas een jaar later
achteraan hobbelt. Die vernieuwingen pakken wij eerder op

en vertalen die in onze collectie.”
Esqualo is een echt familiebedrijf. Vijfendertig jaar geleden
begon zijn vader, Peter Jansen,
met de productie van damesconfectie. Hij leverde aan winkels als
Peek & Kloppenburg, Steps en
de Sting. Na een tussenpauze
van tien jaar pakte hij de draad
weer op. Samen met zijn zoons
en schoondochter werd in 2006
het modemerk Esqualo opgezet.
“Met alle opgebouwde ervaring
en contacten in het Verre Oosten, hebben we compleet nieuwe collecties uitgewerkt. Onze
eerste winkel staat in Den Haag
aan de Frederik Hendriklaan en

Medici uit 1992 en Year of the
Golden Dragon uit 2000 worden nog dit jaar aan klanten geleverd.
Nieuwe edities
Een pen, zo wit als de Mont
Blanc, staat te glinsteren in de
ochtendzon, is een nieuwe editie. Ook recentere edities van
de collectie Writers Editions, Virginia Woolf, William Faulkner en
Thomas Mann zijn grotendeels
nog op voorraad. Een eresaluut
aan de schrijver van het boek Pinokkio, Carlo Collodi, heeft als
dop de beroemde houten neus,
is in de kleur bruin uitgevoerd,
heeft leuke details als de figuur
van de houten pop en de gegraveerde handtekening van de
schrijver. Daar hoort dan een
flesje met bruine inkt bij.
U komt bij De Roos niet alleen
voor de gelimiteerde oplages.
Een nieuw jaar is bijna daar, dat
vraagt om een nieuwe agenda of
refill. Balpennen, fineliners en
vulpotloden, De Roos heeft een
groot assortiment. MontBlanc,
dus De Roos, heeft een collectie lederwaren en accessoires
van topniveau. Afgewerkt met de
edele materialen als zilver, goud,
platina, soms in combinatie met
kalfsleer. De Roos is al vele jaren erkend MontBlanc dealer en
geeft dit merk dan ook alle ruimte in de winkel met een prachnu is er dus een tweede zaak
in Heemstede. Daarnaast hebben we in het confectiecentrum
in Amsterdam een groothandel
geopend en leveren we damesmode aan zo’n tachtig winkels in
heel Nederland.”
De familie heeft de totale productie zelf in eigen hand. “We
zeggen wel eens: van tekening
tot rekening. We ontwikkelen en
produceren alles zelf. Daardoor
zijn we ervan verzekerd dat de
afwerking van de producten van
hoogwaardige kwaliteit is.’’
Sinds de opening van de winkel in Heemstede heeft Bas Jansen al een indruk gekregen van
de vrouwelijke inwoners van onze gemeente. “Het is een wat ander publiek dan in Den Haag,
gemiddeld ook iets ouder”, lacht
hij, “maar ik ben ervan overtuigd
dat hier veel jonge moeders wonen die zich graag modieus willen kleden tegen een redelijke
prijs. Zij moeten ons nog zien te
vinden. De Esqualo collectie is
voor de vrouw die persoonlijkheid, mode en comfort weet te

Politie houdt
verdachte aan
na onenigheid
Regio - - Bij de politie kwam
maandagmiddag 12 december
omstreeks 16.45 uur de melding
binnen dat er een onenigheid
was in de Haarlemse Kievitstraat.
Ter plekke bleek dat een 15jarige jongen en een 17-jarige onenigheid hadden gehad.

tige presentatie. Toch denkt
Alexander Mengerink aan een
nog fraaiere presentatie met
een nieuwe MontBlanc shop-inshop. Hij wil het beste voor zijn
beste merken, die hij exclusief
heeft van Texel tot Leiden.
Ga eens langs bij De Roos op
de Binnenweg 110 en kijk eens
op www.vulpenspeciaalzaak.nl
waar u nog bekende namen als
Caran d`Ache, Pelikan, Diplomat
en Parker tegenkomt.
Ton van den Brink

Ruit vernield
Bennebroek - Een getuige
meldde in de nacht van vorige
week vrijdag op zaterdag rond
01.50 uur dat een groepje van 5
á 6 jongens in vermoedelijk beschonken toestand, een ruit had
vernield van een winkel aan de
Bennebroekerlaan. De politie is
ter plaatse gekomen, maar de
jongens waren niet meer in de
omgeving. Na onderzoek en navraag in de omgeving bleek dat
iemand de jongens heeft herkend; dit wordt nader onderzocht.
combineren. Zij houdt ervan zich
vrouwelijk, casual en smaakvol
te kleden, terwijl zij oog houdt
voor detail. Daarbij horen natuurlijk ook bijpassende accessoires als riemen, tassen en sieraden.”
De nieuwe modezaak wil niet alleen de voormalige klanten van
Leon kleden, maar daagt ook de
groep jongere vrouwen uit kennis te maken met hun collectie.
Die kans is nu volop aanwezig,
want ook bij Esqualo is de sale begonnen met kortingen van
20 procent, oplopend tot 40 procent bij aankoop van het derde kledingstuk. Bovendien is de
winkel vertegenwoordigd op de
kerstmarkt met een kraam, waar
aanstaande zondag een gezellig glaasje glühwein wordt geschonken. Bas Jansen: “Met de
feestdagen voor de deur, willen we vrouwen graag leuk kleden. Wat is er nou fijner als een
vrouw stralend het pashokje uitkomt met een nieuwe outfit die
zeer betaalbaar is.”
Mirjam Goossens
Hierbij had de 15-jarige jongen
de ander met een scherp voorwerp licht verwond in het gezicht. De agenten hielden de
15-jarige aan, de andere knaap
was inmiddels weg. Hij meldde zich ‘s avonds om 21.30 uur
om aangifte te doen.
De 15- jarige jongen is inmiddels
weer heengezonden. De politie stelt een onderzoek in naar
de toedracht en de aanleiding
van het incident. Daarnaast
wordt de rol van beiden onderzocht.
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Kerstdiner bij Welzijn Ouderen Heemstede
Heemstede - Vol trots presenteren de koks het Kerstdiner bij
Welzijn Ouderen Heemstede.
Zij hebben een 5-gangen diner
voor u samengesteld bestaande uit een kip cocktail, licht gebonden tomatensoep met prei
en bieslook, gebraden varkenshaaspuntjes in champignonroomsaus, Romanesco, gefrituurde aardappel kroketjes en
aardappelgratin met andijvie in
spek gerold, stoofpeertjes en salade Noël, als dessert een amandelen Kerst bavaroise en koffie/
thee met iets lekkers.
De gastvrouwen van WOH heten u welkom op dinsdag 20 december om 13.00 uur. Zij zorgen
voor in kerstsfeer gedekte tafels
en gaan u verwennen.
Vooraf reserveren is vereist, dit
kunt u doen door een dinerkaartje te kopen voor 22 euro per

persoon bij Welzijn Ouderen Heemstede, Lieven de Keylaan 24 van maandag tot en met
donderdag van 09.00 tot 17.00

uur en op vrijdag van 09.00 tot
13.00 uur.
Informatie kunt u krijgen op 0235288510.

Kerstinloop
Oude
Meelfabriek
Heemstede - Vrijdag 16 december is er kerstinloop in
de Oude Meelfabriek, met
onder andere verkoop van
kunst, sieraden, producten
uit Nepal, kaarsen met eigen bedrukking, notitieboeken, een persoonlijk memoryspel, voelstenen, een wijnproeverij van Paul Brantjes
en meer. Onder het genot
van een hapje en een drankje met muziek. Deze feestelijke avond begint om 17.00 uur
en duurt tot circa 21.00 uur.
Het adres is Glipperweg 94 in
Heemstede. Meer informatie:
www.oudemeelfabriek.nl.

Kerstconcert in de Oude Kerk
Heemstede - Op 18 december is er in de sfeervolle Oude
kerk aan het Wilhelminaplein om
15.00 uur een prachtig Kerstconcert.
Het koor Plus Minus, onder leiding van Wil Bakker, brengt u
een zeer gevarieerd programma met bekende en onbekende
Kerstliederen en Cristmas-Carols. Een minder bekend Kerstlied is bijvoorbeeld het Zweedse Maria Vista en het Holy Night
van Koppangen. Koorlid Margriet Zuidhof zal soleren in twee
Franse kerstliederen. Het hele
programma wordt op de paino
begeleid door Oksana Polman.
Dirigent Wil Bakker studeerde
kerkmuziek en behaalde in 1989
haar diploma Cantor. Zij heeft
in Schalkwijk in 1983 de cantorij opgericht, deze stond tot 2005
onder haar leiding. De cantorij

in Heemstede startte in 1986 en
staat tot de dag van vandaag onder haar bezielende leiding. Het
koor Plus Minus is in 1995 opgericht en mag zich al 16 jaar verheugen in haar orginele muzikale aanpak. Wil Bakker ontving in
oktober van dit jaar voor al deze
activiteiten een Koninklijke onderscheiding.
Oksana Polman: begon al op vijfjarige leeftijd aan de pianostudie
in haar geboorteland de Oekraïne. Zij is in het jaar 2000 in Nederland komen wonen en is een
veelgevraagd begeleidster van
koren, zangers en instrumentalisten.
Het koor Plus Minus bestaat uit
25 leden van ‘plus minus’ 45 jaar.
Zij werken mee aan speciale vieringen in de kerk en treden op
in de verzorgings- en verpleeghuizen in Haarlem en omgeving.

Het concert begint om 15.00 uur
de kerk is om 14.30 open. Men
adviseert u op tijd te komen. Bij
de uitgang is er een collecte die
na aftrek van de kosten bestemd

is voor het Restauratiefonds van
de Oude kerk. Na afloop bent u
van harte welkom in de naastgelegen Pauwehof waar thee, koffie en gebak verkrijgbaar zijn.

Kerstbomenactie IKEA voor Natuurmonumenten
Regio - IKEA Haarlem houdt
een kerstbomenactie voor Natuurmonumenten. Met de kerstbomenactie steunt IKEA Haarlem het natuurgebied Zuid-Kennemerland van Natuurmonumenten. Het geld wordt besteed
aan het herstel van het uitzichtpunt ‘De Appelberg’ op land-

goed Koningshof in Overveen.
Van elke verkochte Nordmann
kerstboom doneert IKEA Haarlem 1 euro aan Natuurmonumenten. Bovendien krijgen klanten bij aankoop van een kerstboom van 20 euro een IKEA cadeaupas ter waarde van 19 euro.
Deze kan op een gewenst moment tussen 9 en 29 januari bij
IKEA verzilverd worden.Zo heb
je een kerstboom voor eem euro!
IKEA Haarlem roept alle inwoners van Haarlem en omstreken op om vóór 10 december
een kerstboom te kopen bij IKEA

Haarlem en zo een groot bedrag
te doneren aan Natuurmonumenten. De kwalitatieve Nordmann blijft er mooi uitzien gedurende de hele kerstperiode en
verliest bijna geen naalden.
Klaas de Jong, beheerder van
Natuurmonumenten in de regio
rond Haarlem reageert enthousiast op de kerstbomenactie van
IKEA Haarlem. “We zijn ontzettend blij met dit initiatief. Elk jaar
zetten vele vrijwilligers zich in
voor het behoud van de prachtige natuur die Noord-Holland rijk
is. Maar er is slechts een beperkt

Kerstsamenzang in de Bavokerk
Heemstede - Zondag 18 december is er om 15.00 uur een kerstsamenzang in de H. Bavokerk op de Herenweg 88. Heel veel zingen, samen in een kerk vol mensen! Ook dit jaar organiseert de
Raad van Kerken Heemstede deze kerstsamenzang. Het is een
feestelijke samenzang voor jong en oud. Medewerking wordt verleend door Ouderenkoor De Heemstem en Harmonie St. Michaël.

budget beschikbaar voor nieuwe projecten van Natuurmonumenten. De donatie van IKEA
Haarlem is dan ook een enorme
steun in onze rug. Samen dragen
wij zorg voor het behoud en onderhoud van de natuur. Met het
geld dat IKEA Haarlem doneert,
kunnen wij het uitzichtpunt op
landgoed Koningshof herstellen,
zodat mensen kunnen genieten
van de prachtige omgeving.

Casca
Kerstdiner
Heemstede - Op donderdag 22
december kunt u in Eethuis de
Luifel inspiratie opdoen voor een
heerlijk Kerstdiner. In de gezellig
versierde foyer kunt u die avond
genieten van wat inmiddels is
uitgegroeid tot een jaarlijkse traditie: het Casca Kerstdiner, deze keer sfeervol muzikaal omlijst
door het Salonkwartet Amia. De
pianist, een cellist en twee violisten spelen voor u kerstliedjes en
sfeervolle salonmuziek.
De voorgerechten die voor u opgediend worden zijn een zalmtrio met onder andere huisgemaakte Gravad Lachs en een
warm trio van onder andere een
zwarte cocotte met wildragout.
Het hoofdgerecht bestaat uit
varkenshaas met romige champignonsaus en spinaziecanneloni, geserveerd met frietjes, salade en verse groenten. En natuurlijk een dessert voor fijnproevers:
een overheerlijk chocoladetrio
van mousse, ijs en een taartje. Nog gevolgd door een lekker
kopje koffie met Amarettolikeur.
Kosten 25 euro, exclusief drankjes. Opgeven door middel van
betalen en kaarten afhalen kan
bij de receptie van Casca in de
Luifel, Herenweg 96, Heemstede
op werkdagen van 9.00 tot 16.00
uur. Reserveren kan tot uiterlijk
maandag 19 december.

Kinderkerstfeest
Heemstede - Zaterdag 24
december is er een kinderkerstfeest in de Oude Kerk
op het Wilhelminaplein. Het
belooft een mooie avond te
worden met muziek, lichtjes, kerstliedjes en een mooi
kerstspel: ‘Zie jij de ster?’. Na
afloop kun je buiten warme
chocolademelk drinken en
luisteren naar kerstcarols die
daar gezongen worden.
Het kinderkerstfeest begint
om 17.30 uur, de kerk gaat
open om 17.15 uur. Het duurt
ongeveer een uur. Het kinderkerstfeest is voor kinderen
van 4 tot 10 jaar. Voor kinderen onder de 4 jaar is er een
crèche.
Wie het leuk vindt om vooraan te zitten en alles extra
goed te zien: neem een lekker kussentje mee.
Meer informatie:
www.kerkpleinheemstede.nl.
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Het WNF wenst u een
beestachtige Kerst!

Op de foto een selectie van de mooiste kersttekeningen die door de Casca BSO kinderen zijn gemaakt.

Casca kerstkaart is getekend door Floor
Heemstede - Zoveel verschillende kerstkaarten voor zoveel
verschillende bedrijven gaan deze maand weer in de brievenbus. Maar om nou die éne originele kaart voor jouw bedrijf te
vinden?
Bij Casca hebben ze daar een
leuke oplossing voor gevonden: de kinderen die de Buiten
Schoolse Opvanglocaties van
Casca bezoeken maken elk jaar
onder begeleiding van de peda-

gogisch medewerkers de prachtigste kersttekeningen. Door een
deskundige jury wordt hier dan
één winnend exemplaar uit gekozen. Het was dit jaar extra
moeilijk door de vele leuke inzendingen! Maar er kan er maar
één gekozen worden.
De winnaar van de kerstkaartenwedstrijd van 2011 is geworden: Floor van Luijk, ze is 5 jaar
en bezoekt de locatie Casca BSO
Bronstee 4+. Tussen de vele te-

keningen viel die van Floor direct
op door de vrolijke en zeer gedetailleerde sneeuwman: vriendelijke kraaloogjes en een echte wortelneus! Maar ook de arreslee mét Kerstman en lachend
rendier zijn heel knap getekend.
De tekening van Floor zal bij alle
relaties van Casca door de brievenbus vallen. En uiteraard is er
een klein prijsje aan verbonden,
dat Floor vorige week heeft ontvangen.

Bennebroek - Het Wereld Natuur Fonds wenst u een beestachtige kerst. Dat heeft alles te
maken met de activiteit op 18
december met vrijwilligers van
het WNF-Regioteam Meer &
Bollenstreek en dat van Kennemerland. Traditiegetrouw gaan
ze met kinderen in Tuincentrum
De Oosteinde te Hillegom leuke
kerststukjes maken. De kinderen
knippen een plaatje van een dier
uit en zetten dat op een prikker
in het kerststukje. Alle materiaal
wordt voor het goede doel door
het tuincentrum ter beschikking
gesteld. Zo krijg je een beestachtig kerststukje!
Op 18 december tussen 10.00 en
16.00 uur zijn WNF Rangers en
niet-Rangers welkom. Je krijgt
dan een strippenkaart waarmee je een kerststukje maakt,
een keer mag grabbelen (altijd
prijs!) en beestachtig wordt ge-

schminkt! De kosten zijn 4,50
voor WNF rangers en 5 euro voor
niet-Rangers. De gehele opbrengst is voor het Wereld Natuur Fonds. Opgeven hoeft niet,
gepast geld wel graag, dan ben
je snel aan de beurt. Vergeet je
Rangerpaspoort niet! En er zijn
‘natuur’lijk weer gave nieuwe
pluche knuffels in de WNF verkoopkraam!
Je vindt tuincentrum De Oosteinde, aan de Zandlaan 22, Hillegom aan de grens met Bennebroek. Voor meer informatie
kijk op www.wnf.nl/meerenbollenstreek of www.wnf.nl/kennemerland onder activiteiten. Voor
een routebeschrijving op www.
deoosteinde.nl. Wil je meer weten, mail dan aan meerenbollenstreek@wnfregioteam.nl, of bel
naar tel. 0172-518929 na 19.00
uur.

Winterwandeling op Tweede Kerstdag
Heemstede - In de maanden december tot en met maart
maakt de Casca Wandelgroep
van 55-plussers één per maand
een winterwandeling. Op maandag 26 december is dit een
Kerstwandeling. Begeleiders Else en John gaan deze keer beiden mee met de wandelgroep.
Er wordt verzameld om 13.00 uur
bij tuincentrum Bos aan de Vogelenzangseweg (waar je goed
kunt parkeren). Via de Oase

wandelt u naar ‘t Panneland voor
een lekker kopje koffie. De wan-

Sterren stralen overal
Regio – Juffertje Flut is een
webwinkel voor bijzondere
en vrolijke woonaccessoires.
Zij werkt als stichting voor
een goed doel voor de Town
Ship East London in ZuidAfrika. Tijdens haar zoektochten naar leuke spulletjes kwam zij deze bijzondere Kerstster met kerstmeisje of kerstjongetje tegen. Het
is van staal en staat heel stevig. Een Kerststelletje kan er
stralend op zitten. Het is heel
decoratief en vrolijk voor op
de vensterbank of schouw.
Benieuwd? Kijk even onder
Feestdagen op www.juffertjeflut.nl.

deling duurt ongeveer anderhalf
uur en is gratis. Wilt u mee? Bel
even of er nog plaats is.
Voor meer informatie, aanmelden of afzeggen, of twijfel in verband met slecht weer kunt u
bellen van maandag tot en met
vrijdag van 9 tot 12 uur: 0235483828-1.
De volgende datum voor een
winterwandeling is donderdag 26 januari, zet ‘m vast in uw
agenda!

Paranormale
kerstavond

Regio - Op maandagavond 19
december verzorgt het Ethisch
Paranormaal Centrum Kennemerland een paranormale kerstavond waarop het Haarlemse medium Greet Vermeulen
waarnemingen gaat doen aan
de hand van door de bezoekers
meegenomen kerstartikelen. Er
is kerstbrood voor iedere bezoeker en na afloop een jubileumcadeau in verband met het 20-jarig bestaan in 2012. De avond
is voor iedereen vanaf 16 jaar in
het verenigingsgebouw Speeltuin Oost, Anna Kaulbachstraat
14A in Haarlem. Entreeprijs leden 1 euro, niet leden zeven euro. Informatie: www.epckennemerland.nl of 023-5364593.

Kerstmis: schaapjes in ‘t veld
Regio - De dagen voor kerst
beginnen goed in het Nationaal Park Zuid-Kennemerland.
Op zondag 18 december kunt
u al helemaal in kerststemming komen. In en rondom Bezoekerscentrum De Zandwaaier in Overveen zal van 12.00 tot
16.00 uur de schaapskudde van
het Nationaal Park met herder
te zien zijn. Deze kudde bestaat
uit ongeveer 250 schapen van
het ras Veluws Heideschaap en
Schoonebeker. Binnen in het
sfeervolle bezoekerscentrum is
er een levende kerststal te be-

wonderen. Men roept alle kinderen op om verkleed te komen
als figuur uit de kerststal (herdertjes, engeltjes).
Het Shantykoor uit De Zilk,
veertig man sterk, zingt rond
de klok van 16.00 uur allerlei kerstliedjes. Bij het Duincafé, grenzend aan De Zandwaaier kunt u terecht voor een glas
glühwein, beker warme chocomel en andere lekkere winterse
versnaperingen.
Aanmelden voor deze dag is
niet nodig en de toegang is
gratis. Informatie: www.npzk.nl.

Woensdagmiddagclub (5-10 jaar):

Kerstsfeerkaarsjes maken
Heemstede - Bij de Woensdagmiddagclub op woensdag 21 december maken de kinderen zelf
sfeerkaarsjes van een glazen
bakje en transparantpapier. Die
staan mooi op de kersttafel of bij
de kerstboom!
De woensdagmiddagclub is (bijna) elke week van 13.30-15.15
uur bij Casca in activiteitencentrum de Molenwerf, Molenwerf-

slaan 11 in Heemstede. Kinderen
kunnen hier vooral veel knutselen, maar ook meedoen met een
spel of lekker buiten spelen.
Kosten per keer zijn: 3,50, een
kaart voor tien keer kost 30 euro.
Graag de kinderen per keer van
tevoren telefonisch aanmelden:
023-5483828 – kies 1.
Voor meer informatie:
www.casca.nl.
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Foto: Pieter van Lierop.

Winkelcentrum zondag
geheel in Dickens stijl

Landgoed Groenendaal
in hogere kerstsferen
Heemstede - Landgoed Groenendaal is helemaal klaar voor
de Kerst. Vorig jaar rond deze tijd
was het landgoed voorzien van
een prachtige sneeuwdeken, dit
jaar speelt de ‘witte kerst’ zich
vooral binnen af.
Piet Meeuwissen, één van de
medewerkers van het Landgoed, heeft voor zijn carrièreswitch naar de horeca jarenlang
‘in de bloemen’ gezeten. Voor
de gelegenheid is hij door zijn
collega’s omgedoopt tot arrangeur en heeft Landgoed Groenendaal voorzien van smaakvolle
kerststyling. “We hebben de natuur naar binnen gehaald en gecombineerd met een vleugje glamour”, aldus Meeuwissen. “Buiten hebben we het heel natuur-

lijk
gelaten,
het
pand
zelf is
prachtig en
heeft maar
heel
weinig
nodig. Het
motto ‘less is more’ is hier volkomen op zijn plek.” Met een knipoog vervolgt hij: “Met uitzondering van twee prachtige, metershoge dennenbomen, vol met
schitterende lichtjes die de entree flankeren.”
Kerstmis vieren op
Landgoed Groenendaal
Op de vraag wat Piet zelf gaat
doen met de kerstdagen antwoordt hij lachend: “Dan ben
ik vanzelfsprekend hier, we serveren beide dagen een heerlijke viergangenlunch. Het diner op eerste kerstdag belooft

een avond te worden om niet
snel te vergeten dus daar moet
ik bij zijn! Het feest begint voor
ons al op zaterdag de 24ste, dan
verwachten we iedereen die het
‘Landgoed Groenendaal @home
for Xmas’ menu heeft besteld.
Dat doen we dit jaar voor het
eerst, een uitgebreid thuismenu voor iedereen die de kerstdagen liever thuis viert maar wel
lekker wil genieten van een culinair kerstdiner zonder daar uren
voor in de keuken te staan. Tijdens de feestdagen is het een
kwestie van de bijgeleverde bereidingswijze volgen en de finishing touch toe te voegen.
Mijn vrouw heeft daar in ieder
geval het voordeel van gezien
dus ik weet alvast wat er bij ons
thuis op Tweede Kerstdag geserveerd wordt en ik kan je zeggen:
daar kijk ik nu al naar uit!”
Voor meer informatie omtrent de
kerstmenu’s kunt u terecht op
www.landgoedgroenendaal.nl/
kerstmis.

Heemstede - Hét Kerst event,
georganiseerd door de Winkeliersvereniging van WinkelCentrum Heemstede, belooft op zondag 18 december van 11.00 tot
17.00 uur een heel gezellige dag
te worden, geheel in Dickens
stijl. De ruim 50 figuranten in
prachtige authentieke kostuums
tezamen met de levende Kerststal, een kinderzweefmolen, diverse muziek- en dansoptredens
en meer dan 100 marktkramen
vormen een sfeervol decor voor
uw kerstinkopen. Uiteraard zijn
ook bijna alle winkels geopend.
De 50 rolspelers van Fred Rosenhart en Circus Alderhandt
verspreid over de Binnenweg en
Raadhuisstraat zullen hun uiterste best doen om u 150 jaar terug in de tijd te brengen en u het
ultieme Kerstgevoel te bezorgen!
Ook de Dickens kermis met nostalgische spelletjes voor de kinderen draagt hieraan bij. Verder kunnen de kinderen zich prima vermaken met het knuffelen
van alle dieren bij de Levende
Kerststal ter hoogte van de oude
dorpspomp, zich uitleven op een
springkussen of rondjes draaien
in de kinderzweefmolen.

Onderbreek uw kerstinkopen
ook even voor één van de hartverwarmende optredens op het
podium ter hoogte van Verfhandel Ree. Geniet van swingende optredens van de pupillen van Balletstudio Jolein en de
prachtige klanken van het Voorwegkoor, Barbers & Bisshops
en Harmonie St. Michael. Of, als
de winterse kou u teveel wordt,
warmt u zich op met een portie
heerlijke poffertjes en een glaasje glühwein. De winkeliersvereniging heeft besloten om dit
jaar de helft van de opbrengsten hiervan te doneren aan de
Vereniging ‘Ouders, Kinderen en
Kanker’ (VOKK). Deze oudervereniging ondersteunt en begeleidt gezinnen met een kind met
kanker tijdens en na de ziekte
en behandeling. Een onderdeel
hiervan is de Kanjerketting: elk
kind met kanker wordt bij iedere
stap in hun ziekte beloond met
een kleurrijke kraal die uiteindelijk de Kanjerketting vormt.
Kijk op www.wch.nl voor meer
informatie over geplande activiteiten en extra winkelopenstellingen.

Kerstsfeer in het Draaiorgelmuseum
Regio - Zondagmiddag 18 december presenteert het Draaiorgelmuseum Haarlem in samenwerking met de ‘Stichting tot Behoud van draaiorgel de Lekkerkerker’ een Klassieke Middag in
Kerstsfeer met het 90 toets Carl
Frei straatorgel “De Lekkerkerker” uit Gouda.
Dit prachtige orgel werd in 1928
gebouwd door Carl Frei te Breda en het was bestemd voor een
danszaal in Lekkerkerk. In het
begin van de 30-er jaren werd
het orgel aangepast voor gebruik op straat en zo heeft het
jarenlang in het vooroorlogse
Rotterdam gespeeld. Vervolgens
kwam het orgel in bezit van de
gebroeders Tom in Gouda, waar
het orgel grote bekendheid verwierf.
In 1994 wordt het orgel eigendom van de “Stichting tot behoud van de draaiorgel Lekkerkerker” waarmee het voorgoed
voor Gouda behouden blijft.
Door het unieke karakter van dit

orgel is de Lekkerkerker in 1991
op de lijst ‘Wet tot bescherming
cultuurbehoud’ van het Ministerie van OCW gezet en is hierdoor
Nederlands cultuurbezit geworden, evenals het Kunkelsorgel in
het Draaiorgelmuseum Haarlem.
Zondag 18 december is de Lekkerkerker te gast in Draaiorgelmuseum Haarlem waar u kunt
genieten van klassieke en lichtklassieke muziek; het klassieke
deel van het programma begint
om 13:00 uur.
Vanaf half drie brengt de Lekkerkerker een speciaal Kerstconcert
ten gehore waarna ook de orgels

uit de museumcollectie Kerstmuziek zullen brengen.
Komt allen tezamen in het Draaiorgelmuseum Haarlem in Kerstsfeer waar de Glühwein voor u
warm wordt gehouden. Het museum vindt u aan de Küppersweg
3 en is geopend van 12:00 tot
18:00 uur. De toegang is gratis.

Kerstfair in
Vijfhuizen
Regio - Zondag 18 december
is er van 12.00 tot 17.00 uur een
gezellige Kerstfair in het Dorpshuis van Vijfhuizen. Verschillende kraampjes met onzer andere brocante meubels en servies,
landelijke meubels en decoraties en natuurlijk kerststukken
en kerstdecoraties.
De glühwein en warme chocolademelk staan klaar en de entree
is gratis.

Het Symfonisch Blaasorkest Heemstede tijdens een concert in Wenen.

Kerstconcert Symfonisch
Blaasorkest Heemstede
Regio - Ook dit jaar zal het
Symfonisch Blaasorkest Heemstede onder leiding van dirigent Leon Bosch een kerstconcert verzorgen in de Haarlemse Nieuwe Kerk. Komende zondagmiddag 18 december is deze prachtige locatie midden in
de oude stad het decor waarin
de rijke klanken van enkele koralen van de grote meester J.S.
Bach, in een speciaal arrangement van Alfred Reed, zullen rondzingen. Andere grote
componisten komen ook voorbij, zoals George Gershwin met
‘Porgy and Bess’ en Aram Katsjatoerian. Van hem speelt het
orkest het adagio uit ‘Spartacus and Phrygia’, voor de mees-

ten van ons bekend uit de tvserie ‘Onedin Line’, u weet wel
met de legendarische Captain Baines. Natuurlijk ontbreken de echte kerstsongs niet:
Sleighride, Deutsche Weihnachten, A Christmas Suite en
Christmas Swing, waarbij u in
de gewijde kerk moeite zult
hebben stil te blijven zitten.
Na afloop is er gelegenheid in
de kerk een drankje te drinken om zo elkaar op een aangename manier een fijne kerst
te wensen.
Zondag 18 december van 15.00
tot 16.00 uur in de Nieuwe Kerk,
Nieuwekerksplein in Haarlem.
De toegang is gratis. Zie ook:
www.sbo-heemstede.nl.
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Organisaties luiden noodbel

Bezuinigingen raken kwetsbare mensen
Regio - Vier belangenorganisaties voor mensen met een beperking, handicap of chronische
ziekte maken zich zorgen over
de effecten van de kabinetsbezuinigingen. Om alle gemeenteraadsleden en Wmo-raadsleden in Noord-Holland bewust te maken van deze stapeling, ontvingen zij eind november de brochure ‘De groeiende
stapel’. Hierin staan harde cijfers
en schrijnende verhalen over de
gevolgen van het eerdere kabinetsbeleid en de effecten van de
voorgenomen, nieuwe bezuinigingen.
Mensen met een beperking,
handicap of chronische ziekte ervaren dagelijks de gevolgen
van de vele, soms kleine maatregelen, waardoor hun vaak toch

al lage inkomen de laatste jaren
steeds meer afneemt. De gemeentelijke en landelijke maatregelen zetten hen onder grote
financiële druk. Daar komen de
aangekondigde bezuinigingen
vanaf 2012 nog eens bovenop.
Cliëntenbelang
Amsterdam,
MEE Amstel en Zaan, MEE
Noordwest-Holland en Zorgbelang Noord-Holland luiden hierover de noodklok. Zij presenteren in de brochure ‘De groeiende
stapel’ de cijfers, de maatregelen
en vooral wat die daadwerkelijk,
elke dag weer, betekenen voor
mensen die met een beperking
leven. Hun verhalen zijn illustratief voor duizenden anderen.
Alle gemeenteraadsleden en
Wmo-raadsleden in Noord-Holland ontvingen de brochure eind

november. ‘Wij nemen het initiatief om lokale politici, beleidsambtenaren en andere beslissers bewust te maken van de
zeer kwetsbare financiële situatie van een deel van hun burgers. De brochure maakt duidelijk dat reële, noodzakelijke oplossingen nodig zijn zodat mensen met een handicap, ziekte of
beperking volwaardig, autonoom
burger kunnen zijn,’ lichten de
belangenorganisaties toe.
Via de website http://deeljezorg.
nl/groups/stapeling-eigen-bijdragen/ kunnen burgers ervaringen uitwisselen over de persoonlijke gevolgen van de stapeling. Sinds dit thema op de site is geplaatst, stromen de reacties binnen.

Partij voor de dieren in de
bres voor natuurbehoud
Regio - Staatsecretaris Henk
Bleker (CDA) heeft een akkoord
gesloten met de provincies om
het beheer van de natuur over
te hevelen van het Rijk naar de
provincies. Daarbij kort hij ook
het bedrag dat jaarlijks aan de
aankoop, behoud en onderhoud
aan de natuur wordt besteed.
De Partij voor de Dieren roept,
in een pamflet, alle fracties in de
Provinciale Staten op om tegen
dit akkoord te stemmen.
Zij zijn van mening dat de internationaal afgesproken doelen op
deze wijze niet worden gehaald.
De Partij noemt Nederland dadelijk het Griekenland van Europa waar het de natuur betreft.
Ook de dieren zullen lijden onder dit akkoord. Volgens Bleker
mogen er veel meer dieren worden afgeschoten zoals reeën,
wilde zwijnen, dam- en edelherten. Verder wordt de lijst met bedreigde diersoorten drastisch ingekort zolang zij over de grens
met Nederland nog maar wel
aanwezig zijn. Natuurlijk kan een
partij die opkomt voor de dieren
dit niet over haar kant laten gaan.
Bleeker wil de natuur teruggeven aan de boeren en de bewoners van het platteland. Het bouwen van een schuurtje, stal of
andere gebouwen moet eenvoudiger worden zonder dat natuurorganisaties dit kunnen tegenhouden. Of de soep zo heet gegeten wordt als hij wordt opge-

diend is wat anders. Andere provincies zijn al met grootse plannen gekomen om zaken die het
Rijk nu laat liggen, zoals de Ecologische Hoofdstructuur, door
te zetten en te betalen uit eigen
provinciale middelen. Natuurorganisaties die ook flink zijn gekort in de subsidies binden in en
beseffen dat het misschien allemaal wat te veel van het goede is
geweest de afgelopen decennia.
Het gevaar voor staatsecretaris
Bleker komt vooral uit Europa. Er
liggen voorstellen klaar om af te
dwingen dat iedere boer 7 procent van zijn land vrijmaakt voor
natuur. In veel landen is dat geen
enkel probleem maar het kleine
Nederland heeft daar wel moeite mee. De gedeputeerde van de
PvdA in Noord Holland heeft al
ingestemd met het akkoord, terwijl hun fractie in de Tweede Kamer de bestuurders in de provincie juist oproept tegen te stemmen.
Eric van Westerlo o

Jongens stelen
Blackberry
Regio - Een oplettende medewerker van een electronicazaak
aan het Cruquiusplein in Cruquius herkende woensdagavond
vier jongens, die in de zaak
waren, als de verdachten van
een diefstal van een Blackberry de avond ervoor. De jongens
waren gezien op beeld en de
medewerker herkende hen. De
politie werd gewaarschuwd, die
de jongens, Haarlemmers tussen
de 13 en 15 jaar oud, aanhield.
De kinderen zijn overgebracht
naar een politeibureau en ingesloten voor verhoor.
Gezien de leeftijd van de jongens, werden hun ouders in kennis gesteld. Bij een van de verdachten werd tijdens het fouilleren de ontvreemde Blackberry
aangetroffen.

Bridgenieuws van Bel Air
Voor de tweede keer in opeenvolging zijn Irma v. Roosmalen en Tine Posthuma de winnaars geworden van een serie, zodat zij aan
kop gaan met 200 punten in de A-lijn. Jan Pieters en Piet v.d. Raad
leverden een goede prestatie door met 65% de laatste zitting naar
zich toe te trekken zodat zij de tweede plaats in deze serie pakten.
Helmie v.d. Berg en Joke v.d. Lans zakten door het ijs met een score van 40,83%. Ook Jan en Joop Warmerdam waren niet in goeden doen. Met 40,83% zakten zij van de derde plaats naar de negende. Anita v.d. Meulen en Joke v. Dam kwamen niet verder dan
41,67% en hiermede was hun lot bezegeld. Met een gemiddelde
van 47,39% zijn de reglementen onverbiddelijk. Degraderen. Ook
voor Kees Doorn - Gert v.d. Beld; An Heemskerk - Henk Vledder en
Els Zonneveld - Nettie v. Egmond viel het doek.
Doordat er vier paren uit de A lijn wegvielen was de vierde plaats in
de B lijn weer interessant. De eerste drie stonden bijna al vast. Liesbeth Warmerdam en Ans Pieters behaalden 54,17% en behielden
hun voorsprong van ruim 25% op Miep v.d. Raad en haar partner. Zij
kwamen met 50,35% niet in gevaar. Riek en Gerard Hageman pakten 60,07% en bleven daarmede derde. Hilda en Henk Uittenbroek
behaalden 60,67% en omdat Maria en Ton Bruseker slechts 44.10%
haalden was de vierde plaats voor Hilda en Henk. Martien en André Mesman leverden een puike prestatie. Zij stonden onder het gemiddelde van 47,5 % en met een score van 63,89% klommen zij van
plaats elf naar vijf. Rietje Koopman en Ingrid Roosendaal waren in
het geheel niet met bridge bezig het was een en al lol aan hun tafels en dat was te merken aan de uitslag. Met maar 42,71% zakten
zij onder de fatale grens van 47,5 % gemiddeld en zij mogen in de
C lijn verder lachen (bridgen). Ook Riek en Nico Timmers konden
het tij niet keren en bleven onder de grens staan. In totaal gaan er
negen paren de B lijn verlaten. Vier promoveren er en vijf gaan een
treetje lager spelen. Anneke v. Vree en Irmi v. Dam lieten de teugels
wat vieren in de C-lijn. Met een score van 49,58% bleven zij nog stevig op plaats een staan. Het nieuwe paar, Irma Klinkhamer en Leon
Couvee doen het wonderwel goed. Met een score van 57,92% gaan
zij als tweede naar de B lijn. Na afloop komen de A 4tjes weer op tafel en wordt het systeem weer verfijnd. Ella Wijsman moest met een
invalster spelen en dat liep niet helemaal naar wens. Door wat misverstanden kwam zij met Gonny Jongbloed niet verder dan 45,83%
maar dat was nog ruim voldoende om een plaatsje in de B lijn te bemachtigen. Hennie Lameris en Carrie Carels schoten met een score
van 63,33% uit hun slof en pakten daarmede de vierde plaats. Dus B
lijn. Omdat ook de vijfde plaats recht gaf op promotie moesten Lies
Huneker en Marlies ten Kate minstens 53% halen om Marrie Mesman en Fia de Kluijver voorbij te kunnen gaan. Deze laatste moesten verstek laten gaan en kregen 50%. Lies en Marlies kwamen niet
verder dan 49,17% dus nog een serie in de C.
Piet van den Raad

Vrouw jaagt inbreker weg
Regio - Een 64-jarige Haarlemse belde vrijdagochtend de politie met de mededeling dat er
in de nacht van donderdag op
vrijdag bij haar in huis (Anslijnstraat) was ingebroken. Op het
moment dat de inbreker in haar
huis was, was de bewoonster

zelf ook thuis. Zij heeft de man
uit haar woning weten te verjagen. De politie heeft na de melding gezocht naar mogelijke
sporen en hierbij is een speurhond ingezet. Ook is een buurtonderzoek gehouden, helaas
zonder resultaat.

Raadsmarkt over betere bereikbaarheid
Regio - De gemeenteraden van
Zuid-Kennemerland en de stuurgroep Regionale bereikbaarheid nodigen belangenorganisaties en burgers van harte uit om
deel te nemen aan de regionale
raadsmarkt over de bereikbaarheid van Zuid-Kennermerland.
De raadsmarkt wordt gehouden

INGEZONDEN

op woensdag 21 december van
19.00 tot 21.00 uur in NH-hotel
Zandvoort, Burg. Van Alphenstraat 63 te Zandvoort.
De portefeuillehouders Mobiliteit in de regio Zuid-Kennemerland hebben onder de titel ‘ZuidKennemerland, bereikbaar door
samenwerking’ een regionale vi-

sie op bereikbaarheid opgesteld.
De visie is in maart en april 2011
vastgesteld in de gemeenteraden van de regio.
Inmiddels zijn verdere stappen
richting concretisering gezet. Zo
liggen er voorstellen voor de invulling van een Regionaal Mobiliteitsfonds en voor nadere uitwer-

king van de als prioriteit aangemerkte projecten uit de Visie. Besluiten die betrekking hebben op
deze verdere stappen zullen begin 2012 aan de gemeenteraden
in de regio worden voorgelegd.
Als voorbereiding op de besluitvorming in de raden, wordt deze regionale raadsmarkt georganiseerd. Daar zal informatie over
de ontwikkelingen rond de genoemde Visie worden gegeven,

toegespitst op de besluiten die
begin 2012 aan de raden worden
voorgelegd. Verder is de raadsmarkt een gelegenheid tot gedachtenwisseling tussen raadsleden onderling en tussen raadsleden en betrokken organisaties
en burgers.
Voor deelname aan de raadsmarkt kunt u zich aanmelden
bij de griffie van uw gemeente:
raadsgriffier@heemstede.nl.
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Kerstcadeau-ideeën
in de Jan van Goyenstraat
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‘H arps and Angels’ door
het Leiden English Choir
Regio - Op vrijdag 16 december verzorgt het Leiden English
Choir onder leiding van Hebe
de Champeaux een kerstconcert in de Remonstrantse Kerk,
Prins Hendrikstraat 1 in Haarlem.
Op het programma staan naast

Jazz in
Zandvoort

ten als Stan Getz , Hank Mobley
en Dexter Gordon tovert hij met
een warm en expressief geluid
lyrische lijnen uit zijn tenorsaxofoon. Van sterk swingend tot verstild melancholiek, elke standard
krijgt een glansvolle interpretatie. Willem is tevens een veelgevraagde saxofonist voor vele bigbands.
Reserveren kan telefonisch via
023- 5310631 of via een reactie
op de website www.jazzinzandvoort.nl
Aanvang: 14.30 uur, theater De
Krocht, Grote Krocht 41, Zandvoort.
Toegang bedraagt 15 euro (studenten: 8 euro).
Foto: P. Holthuizen.

Regio - Op zondag 18 december vindt het 4e concert plaats
van dit seizoen in de serie ‘Jazz
in Zandvoort.’ De volgende musici zullen te horen zijn: Willem
Hellbreker – sax, Tilmar Junius –
piano, Eric Timmermans – bas en
Haye Jellema – slagwerk.
Willem Hellbreker is in de Nederlands jazz-scene een prominente vertegenwoordiger van de
Hardbop en Mainstream. Duidelijk geinspireerd doorsaxofonis-

bekende en minder bekende
Christmas Carols werken van
Benjamin Britten, Gerald Finzi en
Kenneth Leigthon. Het concert
begint om 20.15 uur, kaarten à
17 euro aan de zaal en 15 euro in
de voorverkoop via www.lec.nl.

Concert Vocaal Ensemble Kwarts
Regio - Tijdens haar Kerstconcert op zaterdag 17 december
om 16.00 uur in de Waalse Kerk
in Haarlem zingt Vocaal Ensemble Kwarts een zeer afwisselend
programma onder leiding van
Gerrit Maas: van de wervelende ritmes van Zuid-Amerikaanse ‘Villancicos’, begeleid op gitaar, viola da gamba, dulciaan en
klavecimbel, tot de betoverende klanken van het ‘O magnum
mysterium’ van Morten Lauridsen of de verve van Benjamin
Britten in het bijzondere ‘Rejoi-

ce in the lamb’, met orgelbegeleiding, mooie koorstukken en
solo’s.
En uiteraard met enkele Christmas Carols en een borrel na afloop, om helemaal in Kerstsfeer
te komen!
Zaterdag 17 december om 16.00
uur in de Waalse Kerk, Begijnhof 30 in Haarlem. Entreeprijs
15 euro aan de deur, 12,50 in de
voorverkoop via 023-5386682 of
www.vocaalensemblekwarts.nl.
Kinderen: 7,50.

Elvis-imitator
in Patronaat
Radical
Regio - Na een uitverkochte
eerste editie komt Radical zaterdag 17 december genadeloos
terug met een tweede editie in
het Patronaat in Haarlem. Op het
programma staat Distance (zie
foto), die met Meanstreak net
nog een massive EP heeft uitgebracht: donker, atmosferisch en
puur in de dubstep sound. Lurka is een jonge Brit en als producer zeer betrouwbaar. Subtiliteit en een zwaar basgeluid zijn
voor hem geen tegenpolen en de
koele donkere vibe past perfect
bij deze Radical.
Radical begint om 23.00 uur en
een toegangskaartje kost in de
voorverkoop 8 en aan de deur 10
euro. Meer informatie:
www.patronaat.nl

Kraak & Smaak
Regio - 2011 stond voor de band
Kraak & Smaak in het teken van
de nieuwe plaat ‘Electric Hustle’.
Hierop is het retrofunkgeluid geinjecteerd met een nieuwe dosis elektronica en deze opdonder heeft de groep zeker goed
gedaan. De single ‘Dynamite’
was dan ook niet van de Amerikaans college radio af te slaan
en ook in Nederland zet Kraak &
Smaak de dansvloeren stevig in
beweging. Dat kun je zaterdag
17 december meemaken in het
Haarlemse Patronaat. Een kaartje kost 17,50 en het optreden begint om half negen. Meer informatie: www.patronaat.nl.
(foto: Leon Hendrickx)

Dienst in
ziekenhuis
Regio - Zondag 18 december (vierde advent) is pastor de
heer F. Bossink om 10.00 uur
voorganger op de dienst in het
Spaarne Ziekenhuis in Hoofddorp. De zang wordt ondersteund door het koor Cantate
Domino uit Haarlem.

Regio - De Mexicaanse Elvisimitator El Vez zal op 17 december het Haarlemse Patronaat
op zijn kop zetten. Deze Mexicaan reist al bijna twintig jaar de
wereld rond met een knotsgekke revue, ondersteund door zijn
lieftallige achtergrondzangeressen The Elvettes en natuurlijk
zijn band The Memphis Mariachis (die overigens even gemakkelijk een nummertje van Bowie, Lennon of Dylan inzetten).
‘El Rey De Rock ‘N’ Roll’ bracht
al vele albums uit, waaronder
klassiekers als Graciasland,
Sno-Way José en Fun in Español. Vanavond concentreert hij

zich (met moeite) op zijn kersthits.
Het optreden begint om half negen, de entree bedraagt 15 euro.
Meer informatie:
www.patronaat.nl.

Daisy Bell afscheidsfeest
Regio - De schok was groot
toen bekend werd dat Daisy Bell
oefenruimtes in Haarlem haar
deuren moest sluiten. 17 jaar
lang hebben eigenaren Tony en
Willeke zich met toewijding en
creativiteit ingezet voor de Haarlemse popmuziek. Bands als The
Sheer (foto), Relax en The Dollybirds zijn er groot geworden.
Maar ook artiesten als Alain
Clark en Pete Philly kon je er aan
de bar treffen. Iedereen die muziek wilde maken kon bij Daisy
Bell terecht. Professioneel en beginnend, jong en oud, folklore en
punk deelden het podium tijdens
de vertrouwde bandjesavonden.
Deze muzikale broedplaats kan
Haarlem echt niet missen! Daarom zal er zondag 18 december

van 13.00 tot 01.00 uur in het
Haarlemse Patronaat groots afscheid genomen worden met
optredens van een kleine 50
bands die de historie van Daisy Bell markeren, waaronder The
Dollybirds, The Sheer, Cheesy,
Pussycat Kill Kill Kill, Baskerville, Heist en De Koffers. Een toegangskaartje kost 6 euro. Meer
informatie: www.patronaat.nl.

Dienst in Cruquius
Regio - Bij de Kerkdiensten Stichting Epilepsie Instellingen Nederland in gebouw De Rank op terrein De Cruquiushoeve leidt
zondag 11 december om 15.00 uur ds. Hetty van Galen de viering. Het is een Kerstzangdienst met medewerking van het koor.
U vindt De Rank aan de Spieringweg 101 in Cruquius.

Ronde Tafel 10 organiseert
kerstdiner voor ouderen
Regio - Ook dit jaar organiseert
de Ronde Tafel 10 in Haarlem
op zaterdag 17 december een
smakelijk kerstdiner voor ouderen uit de omgeving. De Koninklijke Roei & Zeilvereniging
‘Het Spaarne’ stelde haar clubhuis wederom kosteloos ter beschikking. Op deze prachtige
plek voor een feestmaal, met uitkijk over het Spaarne, worden in
totaal zestig gasten ontvangen.
Hulpbehoevend of eenzaam,
voor eenieder is er een welkom
plekje aan de gedekte dis. Alle gasten worden geselecteerd
én opgehaald door Stichting De
Zonnebloem, met hulp van leden
van de Ronde Tafel.
Hun komst is niet voor niets; er
wordt een uitstekend vijfgan-

gendiner geserveerd, vergezeld van een mooi glas wijn. De
avond wordt verder aangekleed
met een kerstverhaal, zang en
pianomuziek. De Ronde Tafel zal
ook dit jaar weer alles uit de kast
moeten halen om met sponsoring dit speciale diner mogelijk
te maken.
De Nederlandsche Tafelronde is
een actieve en inspirerende vereniging die onderlinge vriendschap bevordert en tegelijkertijd stimuleert dat kennis, ervaringen en meningen veelvuldig worden uitgewisseld. Dit alles met als doel, de ontwikkeling
en ontplooiing van al haar leden.
De club is bedoeld voor mannen
tussen de 25 en 40 jaar.
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Verkoopexpositie in de Kunstflat Dichtstorten
Heemstede - Beeldend kunstenaars An Luthart en Luna Meis,
twee tegenpolen, hebben hun
beider passies samengevoegd
en een mooie expositie samengesteld die het komende weekeinde te zien is in de Kunstflat
aan de Jan Wiegmanlaan 14.
An Luthart is al bij vele Heemstedenaren bekend om haar prachtige natuurschilderijen. U kunt ze
bewonderen bij de Heemsteedse Apotheek aan de Binnenweg
en bij de Schoenmakerij in de
Binnendoor. Luthart is elke dag
in haar atelier aan het schilderen en heeft haar sporen al verdiend. Zij heeft op grote beurzen
gestaan zoals de Open Art Fair
in Laren, de Primaverabeurs, Lucifairbeurs en andere beurzen.
Ook grote opdrachten voerde ze
uit, zoals natuurschilderijen maken voor een nieuw paleis voor
de sjeik van Oman.
De eerste reeks schilderijen van
Luna Meis kenmerken zich door
strakke vormgeving en een rijk
palet aan kleuren. Deze serie
schilderijen hebben iets vertellends in zich.
De Stijl, een vernieuwende
kunststroming van 1915 tot 1930,
inspireerde haar. Na deze periode is zij zich meer gaan richten op gelaagde penseelstreken

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

Kracht

en door haar sterke kleurgevoel
wordt een nieuwe koers gevolgd
waarin de verf met dikkere lagen
acryl op het doek wordt aangebracht. Meis wil los staan van
een schildersrichting omdat dit
haar creativiteit in de weg staat.
Ook kunt u haar werk tot 30 december in de Heemsteedse bibliotheek bewonderen.
An Luthart biedt in de kunstflat altijd leuke cursussen tekenen en schilderen met extra per-

soonlijke en professionele begeleiding. Alle materialen kunt
u uitproberen ook gemengde
technieken en abstract schilderen zijn aan de orde. Kleine groepen, gezellige sfeer en elke gemiste les is altijd in te halen.
De verkoopexpositie in de Kunstflat is zaterdag 17 en zondag 18
december van 11.00 tot 17.00
uur op de Jan Wiegenlaan 14 in
Heemstede. Zie ook: www.lunameis.exto.nl en www.anluthart.nl.

Première in poppentheater
Regio - De voorstelling de Kiekeboogiewoogie beleeft zondag 18 december om 14.00 uur
haar première in Poppentheater
de Zilveren Maan op landgoed
Eslwout.
Spoekie het Spookje is - kiekeboe - terug en beleeft weer doldwaze avonturen. Als Plofke de
pinguïn onverwacht in een reuzeraket het ruim inschiet en op
een planeet landt weet Spoekie de raketspecialist wel raad
om het gesrchokken vogeltje

naar zijn moeder terug te brengen op aarde. Ze moeten mee
met de troep Pinguins op reis
om eieren te leggen. Polfke belandt weer terug op de ijspool.
Maar van het ijs in de drup? Gelukkig daar is IJkie de ijsbeer en
Spiekie het vriendje van Spoekie.
Een vrolijk, spannend en ontroerend sprookje met zelfgeschreven liedjes. Wat eindigt met de
boogiewoogiedans.
Voor iedereen vanaf 3,5 jaar. Op
18 december om 14.00 uur is de

Openingstijden Casca
in de Kerstvakantie

Heemstede - De avonden worden langer, de temperatuur daalt
en de Kersttijd komt er alweer
aan! Ook bij Casca staan de activiteiten in het teken van de Kerst:
bij de Woensdagmiddagclub
worden kerstboomversiering en
sfeerlichtjes gemaakt, op donderdag 15 december is voor senioren een gezellig film & kerstlunch, de beide Casca koren treden op woensdag 21 december
op met onder andere kerstliederen in het repertoire, en in de
foyer van de Luifel is op donderdag 22 december het jaarlijkse
Kerstdiner omlijst door muziek
van salonkwartet Amia. Daarnaast worden voorbereidingen
getroffen voor de tweede helft
van het seizoen. De meeste activiteiten staan al vermeld in de
seizoensbrochure die in juni is

uitgekomen. U kunt deze brochure, het theaterprogrammaboekje en de nieuwsbrief voor
januari en februari ophalen bij
de Luifel, Herenweg 96 in Heemstede.
Voor informatie, kaartverkoop en
aanmeldingen is de receptie van
Casca in de Luifel, Herenweg 96,
Heemstede geopend tot en met
donderdag 22 december, 12.00
uur. Vanaf maandag 3 januari
is de receptie open op doordeweekse dagen van 9.00 tot 12.00
uur en voor kaartverkoop van
9.00 tot 16.00 uur. U kunt bellen
023-5483828, e-mailen naar info@casca.nl of surfen naar onze
website: www.casca.nl.
Eethuis de Luifel is geopend tot
en met donderdag 22 december
(Kerstdiner) en vanaf maandag 9
januari!

première (in aanwezigheid van
de burgemeester van Bloemendaal) in de Aardappelkelder op
landgoed Elswout in Overveen.
Graag aanmelden via www.poppentheaterdezilverenmaan.nl of
06-22946290.

Samenzang
op de Ark
Heemstede - Dit jaar viert
basisschool De Ark op de
Van der Waalslaan 37 het
Kerstfeest op donderdag
22 december.
Het Kerstfeest wordt van
18.45 tot 19.30 uur besloten met een samenzang
van alle kinderen, ouders,
leerkrachten en buurtbewoners. De muzikale begeleiding wordt verzorgd
door leden van de Spaarne
Town Jazzband uit Haarlem.
Iedereen is welkom bij die
samenzang. Neem een
lichtje mee, zodat u de teksten nog beter kunt lezen.

Daar staat hij
de boom
die de aarde verbindt
met de hemel
en de hemel
met de aarde
de mystiek
van de natuur
neemt me mee
naar de oorsprong
de voortdurende groei
van bewust
aanwezig zijn.

Inzicht
Het laten
verglijden
van losse
impulsen die
de mind vullen
laten me
de vrijheid
van mijn
eigen waarheid
ervaren
en het inzicht
dat de intentie
waarmee je
iets doet
een grotere
invloed heeft
dan de daad zelf.

Dienst in
Het Trefpunt

Bennebroek - Zondag 18 december, de vierde adventszondag, preekt mw.ds. G.W.de Jong
in de Protestantse gemeente het
Trefpunt op het Akonietenplein
1. Aanvang 10.00 uur. Het koor
Odyssee verleent medewerking.
Er is ‘Kom in de Kring’ voor kinderen van 0 tot 8 jaar en een
jeugdviering (9-15 jaar).

Petrakerk
Heemstede - Zondag 18 december is er om 10 uur een
dienst in de Petrakerk aan de
Limburglaan 3. Voorganger deze vierde adventszondag is missionair jeugdwerker Daniël van
Beek. Er is kinderopvang voor de
kleinsten en Bijbelklas voor de
kinderen van de basisschool.

PKN
Heemstede

Heemstede - Zondag 18 december, de vierde adventszondag, is ds. Pieter Terpstra om
10.00 uur voorganger in de Oude
Kerk op het Wilhelminaplein. Er
is Kinderkring en crèche. In Kennemerduin en in de Pinksterkerk
zijn geen diensten.

PKN
Bennebroek

Bennebroek - Bij de Hervormde
Gemeente Bennebroek aan de
Binnenweg 67 is ds. W.M. Schinkelshoek zondag 18 december
om 10.00 uur de voorganger. Om
14.30 uur is in de kerk een kerstsamenzang.

Ada Lodder

Woningoverval
Regio - Het Overvallenteam
heeft een onderzoek opgestart
naar een mogelijke woningoverval in de Staalstraat die maandag 12 december plaatsvond.
Rond 14.35 uur kwam er een
melding binnen dat er een bewoonster van de Staalstraat onwel was geworden, door onbekende oorzaak. De vrouw werd
door ambulancepersoneel naar
het ziekenhuis vervoerd, omdat
zij klaagde over pijn en niet direct duidelijk was, wat met haar
aan de hand was. Ze mocht na
onderzoek het ziekenhuis weer
verlaten. De vrouw vertelde aan
de politie dat zij zou zijn overvallen door een onbekende
man. Hierop is het Overvallenteam een onderzoek gestart en
zijn forensische rechercheurs ter
plaatse geweest om de woning
te onderzoeken.
vervoerd naar een ziekenhuis om
te worden behandeld.

Plexat’s Casino
Heemstede - Roulette, kaartspelen, rad van fortuin, bingo:
het is vrijdag 16 december weer
tijd voor Plexat’s Casino voor tieners van 11 tot 14 jaar in jongerencentrum Plexat aan de Herenweg 96. Een avond vol spanning en sensatie met leuke prijzen. Natuurlijk wordt niet gespeeld met echt geld, aan het
begin van de avond krijg je een
stapel speelmuntjes. Wie verdubbelt ze en wie komt op nul?
Een gezellige avond met vrienden en vriendinnen.
Plexat’s Casino is op vrijdag 16
december van 20.00 tot 22.00 uur
bij Casca in de Luifel, natuurlijk
in jongerencentrum Plexat, Herenweg 96 in Heemstede. En de
entree is gratis. Wil je meer informatie of je opgeven? Bel met
Plexat, Mike D.: 023-5483847 of
mail naar plexat@casca.nl.
Vanaf januari 2012 start Plexat
met een nieuw programma,
houd de krantjes en de website
www.casca.nl in de gaten!
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ondag Kerstmarkt in het centrum
van Heemstede – ja, gezellig!
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Kon. HFC laat twee
punten liggen in Delft
Regio - Zowel de thuisploeg
DHC, als de Kon. HFC gingen
voor de winst en dat leverde dit
weekeinde een open wedstrijd
op met aan twee kanten kansen en onoverzichtelijke situaties voor de doelen.
Direct na opening zette HFC
druk op DHC en dit leidde in de
tweede minuut al tot een eerste kans voor HFC. Een voorzet
van Bart Nelis werd op een haar
na gemist door Martijn Tjon-ANjoek. DHC deed direct iets terug en toen Carlos Opoku in de
problemen kwam speelde hij de
bal terug op zijn doelman. In het
overvolle strafschopgebied van
HFC restte hem niets anders dan
de bal te pakken. Ongeoorloofde terugspeelbal besliste de uitstekend leidende scheidsrechter De Gast. Op 10 meter van het
doel kreeg DHC een vrije trap.
De bal belandde in de breed opgetrokken muur. Even later kreeg
René de Graaff voor DHC een
mooie kopkans maar die verdween naast het doel. Daarvoor
was een samenspel tussen TjonA-Njoek en Bart Nelis goed voor
een doelpoging maar Nelis joeg
de bal hoog over.
Trainer Pieter Mulders van HFC

gelastte zijn spelers nog meer
vooruit te gaan verdedigen en
zo de druk op DHC verder op
te voeren. Na een half uur spelen maakte een DHC-verdediger
hands net buiten het strafschopgebied. De toegekende vrije trap
werd door Bart Nelis perfect
langs de muur en in het doel geschoten, 0-1.
De deze wedstrijd wat minder
nadrukkelijk aanwezige Hakim
Ajnaoua stond aan de basis van
een van de beste kansen van
de wedstrijd voor HFC. Hij veroverde de bal, speelde Nelis aan
die op zijn beurt Martijn TjonA-Njoek bediende maar de inzet verdween rakelings langs de
doelpaal, maar dan aan de verkeerde kant.
Vanuit een voorzet wist Roel de
Graaff DHC naast HFC te koppen, 1-1. Een fout op het middenveld van Rutger de Vries was
de aanleiding voor het balbezit
van DHC en de voorzet. Het gemak waarmee de HFC verdedigers kopkansen weggeven is iets
waar de ploeg de laatste weken
al meer problemen mee heeft
gehad.
In de tweede helft hielden de
ploegen elkaar aardig in even-

wicht waarbij HFC steeds iets
sterker bleek. In de 65ste minuut
kopte Tjon-A-Njoek nog een
bal op de paal en Opoku trof de
DHC doelman Bright AmpongZweistra op zijn weg. Kort daarna ranselde de keeper met een
formidabele zweefduik een hard
schot van Ajnoua uit zijn doel.
DHC kreeg wat corners maar de
HFC-verdediging hield nu wel
goed stand tegen de hoog overkomende ballen.
In de slotminuten kreeg Bart
Nelis nog een opgelegde kans
om het duel in het voordeel van
HFC te beslissen. Door de bal
eerst weer voor zijn rechtervoet
te leggen gaf hij zijn opponent
de kans in te grijpen.
HFC is verlost van de onderste
plaats en heeft drie ploegen boven zich al in het vizier. Voor de
hoofdklasse A zit de eerste helft
van de competitie er op. De komende periode kunnen blessures herstellen en beginnen de
ploegen op 22 januari aan de
tweede helft van de competitie.
Maar voor dat moment treft HFC
op zaterdag 7 januari de voormalige spelers van Oranje voor
de traditionele Nieuwjaarswedstrijd aan de Spanjaardslaan. De
toppers van toen, met naar HFC
hoopt de heren Van der Sar, van
Bronckhorst, Cocu en de gebroeders De Boer, zullen weer duizenden toeschouwers trekken.
Eric van Westerloo

Nieuwe sponsoren HBC voetbal

Sander Hoef ondertekent het driejarige contract.

Telraam nodig bij VEW-Alliance
Heemstede - Een semi-derby,
zo mag je VEW-Alliance wel noemen. Elke derby levert spektakel op, zo ook deze. De wedstrijden tegen Alliance worden altijd
gespeeld met 100 procent inzet
van beide kanten. VEW startte
voortvarend en stond na 15 minuten op 1-0 door een doelpunt
van Niels Dekker. Heel lang konden de gastheren niet genieten
van de voorsprong want de rust
ging in met een 1-2 stand. Vijf
minuten gespeeld in de tweede
helft en het was Bas van ’t Sant
die de 2-2 scoorde. Weer kwam
VEW op achterstand na een minder sterk optreden van de verdediging, 2-3. VEW gooide alles op

de aanval met als resultaat: 3-3
door Michiel Dekker, 4-3 door
George Ursutuanu, 5-3 door
Bas van ’t Sant en 6-3 door weer
Niels Dekker. Alliance kwam in
de slotminuten nog terug tot 6-4
maar daar bleef het bij. George
Ursutuanu werd nog vervangen
door Martijn Roozen en Wouter
Hamann door Gert Rothert. Ook
waren er twee gele kaarten voor
de thuisploeg: Hamann en Ursutuanu gingen op de bon.
VEW-2 verloor met 1-2 van OFC,
en dat was helemaal niet nodig.
Een knappe prestatie leverden
de B-junioren: het sterke Amstelveen werd met 2-1 verslagen.
De B-junioren doen weer volop

Heemstede - HBC heeft er weer
twee enthousiaste sponsoren bij.
Het betreft Sanders Lederwaren
uit de Cronjestraat in HaarlemNoord en luchtvaartbedrijf Groupair. Drie jaar geleden nam Sander Hoefs het bedrijf over zijn vader. Sander is zelf fanatiek supporter van het vriendenteam
Zondag 5 en draagt HBC een
warmt hart toe. Dat blijkt dan
ook uit het driejarige contract
dat hij heeft getekend. “Als club
zijn we erg blij met deze sponsor en alle HBC leden kunnen op
vertoon van hun HBC-ledenpas
10 procent korting krijgen op
de gehele collectie van Sanders
Lederwaren”, aldus bestuurslid
sponsoring Onno Heems.
mee voor de hoofdprijs. De mini’s speelden een prima wedstrijd en verloren met 0-1 van
koploper Bloemendaal.
Vanaf zaterdag 17 december
gaat de winterstop in, er is dus
maar een beperkt programma.
VEW-a- Schoten-a 12.45 uur.
Er kunnen nog twee wedstrijden
ingelast worden voor VEW-3 en
de VEW-veteranen.
Evenementen in de
resterende weken van 2011:
17 december: grote Kerstbingo
met fantastische prijzen. Tevens
is er een loterij. Aanvang 20.00
uur, zaal open om 19.30 uur.
28 december: het beroemde Oliebollen toernooi. Vanaf 10.00 uur is
de sporthal Groenendaal het do-

Foto: Sportservice Noord-Holland.
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Judoclinic op het Hageveld College

Vakdocenten l.o. geschoold
in het geven van judoles
Heemstede - De gemeente Heemstede en Sportservice
Heemstede-Zandvoort hebben
het afgelopen schooljaar ruim
1.100 jongeren uit Heemstede op school kennis laten maken met de judosport, door het
Judo Op School project aan te
bieden aan het Hageveld College en het Haemstede Barger.
Beide scholen hebben goede faciliteiten om judolessen
aan te bieden. Zo beschikken
zij zelf over matten en pakken.
De vakdocenten lichamelijke
opvoeding waren enthousiast
over het judoproject en gaven
aan het interessant te vinden
om extra scholing te krijgen
op het gebied van het geven
van judolessen. Sportservice
Heemstede-Zandvoort heeft
daarom een cursus voor de

Groupair is een Nederlands
luchtvrachtbedrijf gevestigd op
Schiphol dat sinds 1991 gespecialiseerd is in bemiddeling van
neutrale luchtvaartdiensten vanuit en naar wereldwijde bestemmingen voor expediteurs en logistieke dienstverleners. Eigenaar Frans Brinck, geboren en
getogen Heemstedenaar is na
30 jaar afwezigheid teruggekeerd op het oude HBC nest.
Brinck: “Vroeger heb ik met veel
mein van de jeugd van VEW.
Vrijdag 9 december was de laatste klaverjasavond in 2011 bij
VEW. Hoewel het geen officiële Kerstklaverjasavond was waren alle prijzen toch in de Kerstsfeer. Organisator Iwan Biesot
had in samenwerking met Martin Schoone van Bloemenshop
Harry ervoor gezorgd dat iedere
deelnemer met een mini Kerstster naar huis ging.
De uitslag van de klaverjaswedstrijd: 1. Fred van Egmond 5257
punten; 2. Kees van der Steeg
5230 punten; 3. Peter Klaver
5069 punten. De poedel ging
deze maand naar Julia Kühn met
3634 punten. De eerstvolgende
klaverjaswedstrijd is op 13 januari. Aanvang 20.00 uur.

vaksectie georganiseerd. Zo’n
10 vakdocenten hebben vorige week maandag deze verdiepende cursus gevolgd. De
docent Kenamju Haarlem gaf
onder meer scholing over welke judo-oefeningen het best
kunnen worden gedaan is de
gymles.
Judo is als middel goed inzetbaar vanwege de vormende waarde van de sport. Op
de mat leren kinderen samenwerken en de regels, normen
en waarden van de judosport.
Respect staat centraal; een
waarde die in de maatschappij
van vandaag ook een belangrijke rol speelt. Onderzoek onderschrijft het positieve effect
van de inzet van judo als middel in de ontwikkeling van een
kind.

plezier bij HBC gekeept en nu
staat mijn zoon met veel plezier
in het doel van de E7. Toen ik hier
weer rondliep kreeg ik het helemaal weer te pakken en heb de
kicks weer aangetrokken om de
jeugd te helpen trainen”.
En nu heeft Brinck ook besloten
nieuwe sponsor te worden van
de club. Er hangt een reclamebord met “Groupair” erop langs
het hoofdveld en de E7 speelt
trots met shirtreclame.

Opbrengst
collecte MS
Heemstede - Tijdens de
collecteweek van het Nationaal MS Fonds is het
bedrag van 1324 euro in Heemstede opgehaald. Het Nationaal MSfonds bedankt alle gevers
en collectanten, die ook
dit jaar weer door weer en
wind op pad zijn gegaan,
hartelijk voor hun bijdrage . Hebt u de collectant
gemist, dan kunt u uw bijdrage overmaken op giro
5057 te Maassluis!

pagina 30

14 december 2011

Aantrekkelijke laatste weken
van 2011 bij Mazda RC

Ouderwets poppenspel van Jeannette Kuiper

Zilveren Maan boven Elswout
Regio – Haarlem en omgeving heeft een lange traditie van
poppentheaters. Van Pandora van Elsje Zwart en Mijko van
Marijke Kots tot La Condola aan de Warmoesstraat. En wie
herinnert zich niet poppentheater Merlijn van Rien en Maaike Baartmans met het befaamde duo Rikkie en Slingertje? De
meeste zijn inmiddels verdwenen. Zo niet poppentheater De
Zilveren Maan van Jeannette Kuiper. In een tijd waarin kinderen zich vermaken met spelcomputer en 3D films, houdt zij
krachtig stand met haar originele handpoppenspel. Alleen al
de locatie van dit theater spreekt tot de verbeelding: Landgoed Elswout in Overveen. In de kerstvakantie geeft de poppenspeelster bijna dagelijks een voorstelling.
“Niet geschikt voor de maatschappij”, roept Jeannette uit,
op de vraag hoe je een poppenspeelster wordt. Het was niet
‘Dappere Dodo’ uit haar jeugd,
die Jeannette Kuiper kon boeien,
maar wel ‘Rikkie en Slingertje’,
dat door de AVRO televisie werd
uitgezonden. Toch werd ze pas
serieus besmet met het poppenkastvirus op de kleuterkweekschool. “Er was daar een uitstekende lerares didactiek, die
ons het poppenspel bijbracht. Ik
leerde van haar ook hoe je een
verhaal moet schrijven. Daar heb
ik nog steeds profijt van”, vertelt de poppenspeelster in de
tot theaterzaal verbouwde aardappelkelder van het landgoed.
Van oer-poppenspeelster Elsje Zwart, die op dezelfde opleiding zat, leerde ze het fabriceren
van poppen. Toen Elsje Zwart
stopte met Pandora, nam Kuiper haar poppenkast over. ”In de
beginjaren was het echt een reizend theatertje. Ik ging van kerk
naar kroeg en alles wat daar tussenin zat, ik stond op straten en
pleinen, overal waar ze me hebben wilden. Pas met de komst
van mijn kinderen kreeg het een
vaste stek, eerst in de huiskamer
van mijn flat en later in een ruimte onder het flatgebouw.”

Van huiskamer naar Elswout
“We barstten uit onze voegen,
want de voorstellingen waren
een doorslaand succes. Ik zat
daar antikraak in Schalkwijk en
heb er gedurende vijf jaar twee
voorstellingen gespeeld. Ook
daar liep het als een trein”, mijmert ze. “Als alleenstaande moeder had ik er mijn handen aan
vol.”
Toen ze uit het zaaltje in
Schalkwijk moest, viel Jeannette’s oog op Landgoed Elswout.
“Ik vroeg langs mijn neus weg of
ik niet in de oude verlaten paardenstallen kon.” Het werd uiteindelijk het ‘Grote Landhuis’
op het terrein, waar ze aanvankelijk voor drie maanden in kon
trekken, eveneens als antikraakwacht.
“Met oude lappen maakten we
draperieën”, vervolgt ze, “en met
48 bioscoopstoelen die we voor
een prikkie van de Luxor bioscoop mochten overnemen, toverden we een van de salons om
tot een theater met de allure van
de commedia dell” arte.”
De drie maanden werden stilzwijgend verlengd en uiteindelijk bleef het poppentheater, dat
inmiddels grote bekendheid had
vergaard, acht jaar lang voorstellingen geven in het landhuis.

Een gerestaureerde ruïne
Met hulp van onder meer Staatsbosbeheer, de Gemeente Bloemendaal en enkele cultuurfondsen werd de ‘Stichting Zilveren
Maan’ in het leven geroepen en
is het gelukt om de ruïne van de
aardappelkelder van het Landgoed Elswout te restaureren
en in te richten als poppentheater. Op die locatie zit het poppentheater alweer enkele jaren.
“We hebben een professionele
computergestuurde licht- en geluidsinstallatie en worden ondersteund door live muziek van een
muzikant. Je kunt het vergelijken
met het Concertgebouw, alleen
doen wij alles in het klein.“
Het repertoire van het poppentheater breidde zich uit en omvat
momenteel negen producties,
waaronder drie peutervoorstellingen. Ook Jan Klaeszen en Katrijn maken hun opwachting in
‘Katrijntje m’n Mijntje’. Op 18 december gaat het nieuwste programma, ‘De Kiekeboogiewoogie’, feestelijk in première in het
bijzijn van Burgemeester Ruud
Nederveen van Bloemendaal.
De poppenkast op de Dam in
Amsterdam is er niet meer, maar
je hoort het Jan Klaeszen haast
zeggen: ‘Trek je kinderen een
jas, warme muts en sjaal aan en
ga een lange wandeling maken
in de schitterende natuur van
Landgoed Elswout. Neem desnoods ook Opa en Oma mee en
combineer het met een oer-Hollandse poppenkastvoorstelling.
Het resulteert ongetwijfeld in
een topdag voor het hele gezin,
op nog geen tien minuten rijden
van Heemstede.’
Informatie: www.poppentheaterdezilverenmaan.nl.
Mirjam Goossens

Regio - Mazda RC is dé Mazda dealer voor de regio Kennemerland en de IJmond. Op de
vestiging in Velserbroek vindt
u het beste aanbod. Kiest u
voor een Mazda, ga dan naar
Mazda RC!
“Mazda staat al jaren bekend
om zijn prachtige gestroomlijnde design en uitmuntende
rijeigenschappen”, vertelt de
enthousiaste brandmanager
Hans Touw trots. “Niet alleen
voor de zakelijke rijder, maar
óók voor de particuliere bezitter van een Mazda is er sprake van ‘low cost of ownership’.
En ook op het gebied van milieu en veiligheid loopt Mazda
altijd voorop. Betrouwbare en
degelijk auto’s die doen wat
wordt beloofd. Genoeg redenen om eens een kijkje te nemen in onze showroom aan de
Kleermakerstraat 63 in Velserbroek. U kunt dan tegelijkertijd
nog profiteren van het inruilvoordeel van 3.000 euro op de
Mazda 5 en Mazda 6 modellen, waardoor het totale voordeel kan oplopen tot maarliefst 5.500 euro. Let op de advertentie op een andere pagina in deze krant. Knip uit en
kom langs! Maar ook op onze
andere modellen willen wij de
laatste twee weken van dit jaar
nog wat extra’s voor u doen.
Vraagt u naar de vele mogelijkheden! Ook voor occasions
bent u welkom.’’
,,De nieuwe Mazda CX-5 zal
vanaf medio februari 2012 bij
ons in de showroom staan’’,
vervolgt Touw. ,,De Mazda CX5 zal worden geleverd met de
complete Skyactiv Technolo-

gy. Dit betekent dat de auto bijzonder brandstofzuinig
is en een zeer lage uitstoot
heeft, zonder dat hiervoor kenmerken zijn opgeofferd die
de Mazda zo leuk maken om
in te rijden. De Mazda CX-5
wordt in eerste instantie geleverd met een 165 pk sterke 2.0
benzine motor, zowel handgeschakeld als automaat. Deze zuinige benzine motor mag
wel 1.800 kilo trekken! De uitvoeringen met een dieselmotor worden halverwege 2012
verwacht.’’

Niet goed? Geld terug!
Om elke kans op een teleurstelling te voorkomen en u
toch de kortst mogelijke levertijd te garanderen, biedt Mazda RC u aan om de Mazda CX5 zonder risico te bestellen uit
de directe voorraad. Indien de
Mazda CX-5 u na de proefrit minder brengt dan men u
heeft beloofd, kunt u de bestelling geheel kosteloos annuleren.
Het Mazda RC Team staat, net
als de koffie, voor u klaar en
hoopt u een dezer dagen te
mogen begroeten in de showroom. Kijkt u voor de openingstijden op de website
www.mazdarc.nl.

Mammae innovatieve
borstvoedingsbeha
bij Nencies
Regio – Nencies speciaalzaak op gebied van lingerie in Haarlem heeft geweldig nieuws voor (toekomstige) moeders. Mammae heeft een innovatieve borstvoedingsbeha op de markt gebracht die heel veel voordelen biedt ten opzichte van de gewone voedingsbeha’s. U kunt de nieuwe collectie bekijken via een
filmpje op de website www.mammae.be
Een van de voordelen is dat u discreet kunt voeden. Daarnaast
geeft deze voedingsbeha perfecte ondersteuning voor uw borsten, ook tijdens het voeden. Hierdoor heeft u minder kans op
tepelkloven en hoeft u de borst niet meer te ondersteunen met
uw hand. Ook heeft uw huid minder te lijden onder de zwaartekracht waardoor de kans op striemen aanzienlijk vermindert.
Mammae maakt mama’s trouwens mooier! Trendy kleuren in
een aantrekkelijk design zodat u zich helemaal vrouw blijft voelen. De voorgevormde buitencup camoufleert tepels en borstkompressen waardoor u de beha heel goed onder strakkere
kleding kunt dragen. De Mammae Classic is te verkrijgen in vijf
kleuren van B75 tot en met F95. Recentelijk werd Mammae in
Nederland genomineerd voor ‘Babyproduct van het jaar’.
Bij Nencies aan de Gierstraat 77 in Haarlem kunt u terecht voor
dit innovatieve product. Uiteraard kunt u rekenen op een deskundig advies. Info: 023-5315537. Of kijk op: www.nencies.nl
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Heerlijk Heemstede bezorgt
u heerlijke feestdagen!

De twee wethouders en Siete Hamminga bij de auto tijdens het laden..

Oplaadpunten elektrische auto’s
officieel geopend
Heemstede - De palen stonden
er al enige tijd maar er kwam alleen nog geen stroom door de
draad. Op maandag 12 december verrichtte wethouder Jur
Botter voor de deur van het gemeentehuis de officiële opening.
Het zat tegen want op de plaats
die is gereserveerd voor de auto’s die komen opladen stonden
doodleuk auto’s geparkeerd, vertraging dus bij de opening.
De heer Siete Hamminga, de
trotse bezitter van een elektrisch
aangedreven sportwagen van het
merk Tesla Roadster, was keurig
op tijd. Dit gaf de omstanders de
tijd om hem het hemd van het lijf
te vragen. Hoe snel kan hij, nou
ruim 200, hoe ver kom je met een
volle accu, volgens de fabriek
450 kilometer, in Nederland ongeveer 350 kilometer, maar met
mijn rijstijl blijf ik op 250 kilometer steken kon Hamminga de belangstellenden informeren. Hij
mocht als eerste in Heemste-

de gebruik maken van het oplaadpunt en omdat de foutief geparkeerde auto’s gewoon bleven
staan en de handhavers kennelijk niet in het dorp waren, parkeerde hij zijn bolide maar op de
stoep. Dit met goedkeuring van
de wethouders Botter en Kuiper.
Hamminga heeft in zijn auto een
smartphone waarin alle oplaadpunten in Nederland zijn opgeslagen. Hij tikt in waar hij is en
het systeem zegt hem waar hij
de auto weer kan vullen. Nadeel
is dat het opladen van een lege
accu ongeveer één nacht kost.
Dus even op en neer naar Maastricht zit er niet in.
Voorlopig is het alleen mogelijk een elektrisch aangedreven voertuig op te laden op het
Raadhuisplein voor het Raadhuis, de Koediefslaan op de
hoek met de Binnenweg en bij
het Jan Miense Molenaerplein.
Voor iedere paal zijn twee parkeerplaatsten gereserveerd voor

auto’s die willen opladen. Heemstede heeft naast de auto van
Hamminga nog een tweede auto die op stroom rijdt. Echt druk
zal het dus wel niet worden bij
de oplaadpunten. Het opladen aan deze palen is voorlopig
nog geheel gratis. De eigenaren doen het opladen veelal vanuit huis maar in de weekends is
een gemeentelijk tappunt nooit
weg. Ook de gemeente is goed
af want zij betalen niets voor deze voorziening maar staan alleen
de grond waarop de palen staan
in erfpacht af.
Mocht daar behoefte aan zijn
dan wordt het aantal laadpunten uitgebreid. De kosten voor
deze landelijke voorziening worden gedragen door verschillend
partijen verenigd binnen E-Laad.
nl waarbij de energieleveranciers
en de netbeheerders zich samen
sterk maken voor het gebruik
van elektrische voertuigen.
Eric van Westerloo

Heemstede - Traiteur en Delicatessenwinkel Heerlijk Heemstede op de Jan van Goyenstraat
biedt u de komende Kerstdagen
een geweldige service. Op beide
Kerstdagen Kerstdag is de winkel van 11.00 tot 14.00 uur geopend voor het afhalen van uw
vers-bestellingen. De vers opgemaakte visschotels, vleeswarenschotels en salades kunt u dus
op de dag zelf afhalen. Ook bestaat de mogelijkheid dat bestelde amuses, bruchettes en sandwiches bij u thuis in de middag
worden afgeleverd.
Heerlijk Heemstede nodigt u
van harte uit de komende dagen
om alle heerlijkheden te komen
proeven in de winkel.
En wat dacht u van een compleet
verzorgde Christmas High-Tea bij
u thuis gebracht. Heerlijk Heemstede biedt u de mogelijkheid
om op beide dagen een Christmas High-Tea bij u thuis te laten
bezorgen. Geheel verzorgd met

Inbrekers
aangehouden

Heemstede - De politie heeft
drie mannen aangehouden die
ervan worden verdacht maandagochtend om 11.30 uur te
hebben ingebroken bij een woning aan de Zandvoortselaan. In
de directe omgeving van de woning is direct naar de verdachten gezocht. Op de Azalealaan
heeft de politie om 11.45 uur een

RCH-kampioenen
Heemstede - Het afgelopen
weekend was een waar feestweekend met najaarskampioenen bij RCH.

Het kampioensteam RCH D2.

In de zaal was het afgelopen vrijdag de A1, die met een klinkende overwinning van maar liefst
29-1 op Vrone A4 het kampioenschap binnensleepte. Op de velden wist de F5 met een 5-1 overwinning op Geel Wit F2 net een
punt meer te halen dan DIOS F7

en zodoende als nummer 1 te
eindigen.
Diezelfde zaterdag had de D1
een overwinning nodig om zich
ook najaarskampioen te mogen
noemen. Hoewel het bij de rust
daar nog niet op leek (0-0) werd
het uiteindelijk toch 3-0 voor de
RCH mannen tegen de D2 van
HBC en kon er feest gevierd
worden.
Hoerwel de D2 van RCH vorige week al het kampioenschap

heerlijke hartige en zoete lekkernijen op een etagere bij u op tafel.
Informeer ernaar in de winkel bij
Heerlijk Heemstede op de Jan
van Goyenstraat 26 of neem telefonisch contact op via 0235281886.

23-jarige man uit Amsterdam
aangehouden, korte tijd later gevolgd door de aanhouding van
een 27-jarige man uit Amsterdam
op de Irislaan. Omstreeks 12.30
uur hield de politie de derde verdachte aan, een 27-jarige man
uit Amsterdam, eveneens op de
Azalealaan. Vooralsnog lijkt het
erop dat de inbrekers een kostbare winterjas, een mobiele telefoon en een luxe tas hebben
meegenomen. Die zijn door de
politie in beslag genomen.
binnensleepte door met 2-1 te
winnen van Zandvoort D2 kon
er dit weekend de ongeslagen
status binnengehaald worden.
Op het prachtige hoofdveld van
RCH was Hillegom D2 de tegenstander. Deze lastige wedstrijd
werd met 1-1 afgesloten, waardoor de D2 met 8 overwinningen
en 2 gelijke spelen zich ongeslagen najaarskampioen mocht
noemen.
Vaak klonk dan ook ‘We are the
Champions’ in de kantine van
RCH. Voor uitgebreide verslagen
zie: www.rch-voetbal.nl.
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vrijdag 08.30-12.30 en woensdag 13.30-16.30 uur.
Tot eind januari
• ‘Huizen’ van Co Hoogendijk in Raadhuis Heemstede.
Te bezichtigen op werkdagen.

Muziek
Donderdag 15 december
• Popkoren Just for Fun en
Harlem Nocturne geven
concert in Gereformeerde kerk Het Trefpunt aan
het Akonietenplein in Bennebroek, 20.00 uur.
Kaarten 5 euro via 0610014644 of nellapoe@quicknet.nl.
Zaterdag 17 december
Kerstconcert
Christmas Carols door deelnemers scratch-koor onder leiding van Piet Hulsbos in de
Oude Kerk, Wilhelminaplein in
Heemstede, 16.30 uur.
Toegang: gratis, collecte bij de
uitgang.

•
Tot en met
zaterdag 24 december
• Expositie schilderijen en
beelden van zeven kunstenaars in Galerie Het Kunstbedrijf, Raadhuisstraat 56a. Informatie:
www.hetkunstbedrijf.nl.

Tot en met zondag
30 december
• Schilderijen van Luna
Meis in bibliotheek Heemstede, Julianaplein 1, te bezichtigen tijdens de openingstijden
tot en met 30 december.

Zondag 18 december
• Kerstconcert met het koor
Plus Minus in de Oude Kerk
aan het Wilhelminaplein in
Heemstede, 15.00 uur.
Collecte na afloop.

• Kerstsamenzang in de H.

Bavokerk, Herenweg 88 in
Heemstede, 15.00 uur.

Kerstconcert Symfonisch
Blaasorkest
Heemstede
in de Nieuwe Kerk, Nieuwekerksplein in Haarlem, 15.0016.00 uur. Entree gratis. Zie
ook: www.sbo-heemstede.nl.

Divers
Tot zondag 22 januari
• Expositie ‘De bruid van
Leopold’, in de schaduw van
een ziekte in het Dolhuys,
Schotersingel 2 in Haarlem.
Informatie:
www.hetdolhuys.nl.

Vrijdag 16 december
Kerstinloop in de Oude
Meelfabriek, Glipperweg 94
in Heemstede, 17.00-21.00 uur.
Informatie:
www.oudemeelfabriek.nl.

Muziek

•

•

Schrijfster Anne-Gine
Goemans geeft advies en
signeert bij Boekhandel Blokker, Binnenweg 138, 13.0017.00 uur. Informatie:
www.boekhandelblokker.nl.

foto maken van uw (klein)
kind in de Jan van Goyenstraat, 11.00-15.00 uur.
Zondag 18 december
Gerbrand Bakker vertelt
over het ‘Winterboek’, dat hij
samenstelde met Eva Cossée
bij Boekhandel Blokker, Binnenweg 138, 15.00-17.00 uur.
Informatie:
www.boekhandelblokker.nl.

Vrijdag 16 december:
• Kerstconcert Leiden English Choire in de Remonstrantse Kerk, Prins Hendrikstraat 1 in Haarlem, 20.15 uur.
Kaarten 15 euro via www.lec.
nl, aan de deur 17 euro.

• Groot afscheidsfeest om-

dat de oefenruimtes van
Daisy Bell in Haarlem hun
deuren moeten sluiten.
Het feest is in het Haarlemse
Patronaat, 13.00-01.00 uur.
Optredens van 50 bands, o.a.
The Dollybirds en The Sheer.
Entree 6 euro
Informatie: www.patronaat.nl.

•

weer Heemstede in het
Raadhuis van Heemstede. Te
bezichtigen op werkdagen.

Woensdag 21 december
• Kamerkoor Sola-Re-Sonare geeft concert in de
St. Bavokerk in Heemstede met als titel ‘O Magnum
Mysterium’, 20.15 uur.
Entree 12,50.
Meer informatie:
www.solaresonare.nl.

• Winkelcentrum Heemste-

de in Dickens-stijl met 100
kramen, diverse optredens
en kinderactiviteiten, 11.0017.00 uur.
Informatie: www.wch.nl.

Zaterdag 17 december
• Concert Vocaal Ensemble Kwarts in de Waalse Kerk,
Begijnhof 30 in Haarlem, 16.00
uur. Kaarten 12,50 in voorverkoop via www.vocaalensemblekwarts.nl.

• Optreden Casca-koren bij

Casca in de Luifel, Herenweg
96 in Heemstede om 20.00
uur. Entree 5 euro. Reserveren: 023-5483828-1.

Donderdag 22 december
• Openbare samenzang op
basisschool De Ark, Van der
Waalslaan 37, 18.45-19.30 uut.
Tot en met dinsdag
31 januari
• Keramiek van Ineke
Hoekstra en schilderijen
van Jenny Klevering in het
voormalige gemeentehuis van
Bennebroek, Bennebroekerlaan 5, 1 december t/m 31 januari. Te zien maandag t/m

•

Donderdag 15 december
• Lezing ‘Alle dagen feest
in de Gouden Eeuw’ bij Casca in de Luifel, Herenweg 96
in Heemstede, 20.00 uur, entree 8 euro.
Driegangendiner vooraf mogelijk voor 17,50. Aanmelden:
023-5483828 kies 1.

Zaterdag 17 december

Tot eind december

Kloostergangen en de Cultuurtempel in Haarlem.
Informatie: www.kzod.nl.

Vrijdag 23 december
• Toneelgroep Vondel speelt
‘Loslaten’ in theater de Luifel,
Herenweg 96 in Heemstede,
20.15 uur.
Kaarten voor 10 euro via toneelgroepvondel@hotmail.
com en op 023-5358203.

• Laat een sfeervolle kerst-

• Expositie 100 jaar Brand-

Tot 3 januari
• Expositie Joyce Brink
‘Tussen fantasie en werkelijkheid’ in Zorgcentrum Bosbeek, Glipperweg 209, Heemstede.

stede.
Aanvang 17 december 20.15
uur, 18 december 14.30 uur.
Kaarten 12,50 via thijmgroep@gmail.com of
06-43544556.

Theater
Zaterdag 17 en
zondag 18 december
• Toneelvereniging Alberdingk Thijm speelt twee
eenakters in Theater de
Luifel, Herenweg 96 in Heem-

Regio
Exposities
T/m zaterdag 31 december
• Hans Versfelt en Joris August Verdonkschot exposeren in Galerie Année,
Gedempte oude Gracht 33 in
Haarlem.
Informatie:
www.galerieannee.nl.

•

Jubileum-expositie leden KZOD in De Waag, de

Zondag 18 december
• Voice Collective zingt bij
de Dekatuin, Vlaamseweg 1
in Haarlem, 13.30-15.00 uur.
Informatie:
www.voicecollective.nl.

• Klassieke middag in
kerstsfeer in Draaiorgelmuseum Haarlem, Küppersweg
3 vanaf 13.00 uur.
Theater
Donderdag 15 en
vrijdag 16 december
• Theatergroep Eglentier
speelt I Love Xmas: Kerst
met Ballen! in het Patronaat,
Zijlsingel 2 in Haarlem, 20.30
uur.
Kaarten 17,50 via:
www.patronaat.nl.
Vrijdag 16 december

• Carolien Borgers met ca-

baretprogramma ‘Makkelijk praten’ in Theater de Luifel, Herenweg 96 in Heemstede, 20.15 uur.
Kaarten: 023-5483838.

•

Kerstconcert Zandvoorts
Mannenkoor en Music All
In in de Protestantse Kerk,
Kerkplein 1 in Zandvoort,
15.00 uur. Entree 5 euro.
Informatie:
www.classicconcerts.nl.

Divers
Zondag 18 december
• Kerstfair in het Dorpshuis
van Vijfhuizen, 12.00-17.00
uur.

Heemstede
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Makkelijk VERVOER van deur tOt deur
Bestellen van een rit
• Minimaal één uur van tevoren
• Bel 0900 8684 of
• Internet: www.biosgroep.nl

Geef door:

hulpmiddelen
kunnen mee

Tarieven
Reizigerstarieven

Wmo-tarief

Wmo-tarief
OV-taxi
OV-taxi tarief
meereizenden reductietarief

1 zone

3 0,70

3 1,00

3 1,00

3 1,50

2 zones

3 1,00

3 2,00

3 2,00

3 3,00

3 zones

3 1,50

3 3,00

3 4,00

3 6,00

4 zones

3 1,80

3 4,00

3 6,00

3 9,00

5 zones

3 2,00

3 5,00

6 zones

3 2,50

3 6,00

Elke volgende zone

3 7,50

3 7,50

3 8,00

3 12,00

3 10,00

3 15,00

3 7,50

3 7,50

•
•
•
•
•
•

Uw naam
Uw OV-Taxipasnummer
Adres waar u opgehaald wilt worden
Adres waar u heen wilt
Hoe laat u opgehaald wilt worden
Hoe laat u op de plaats van
bestemming moet zijn
• Of u naar een bijzondere
gebeurtenis gaat
• Of u gebruik maakt van hulpmiddelen
• Met hoeveel personen u reist

iedere dag
van 6.00
tot 24.00

ZONES
van deur..

..tOt deur

1DDPORRV

G E M E E N T E

1e en 2de Kerstdag
Tot donderdag 22 december 20.00 uur
kunt u een rit bestellen voor de
Kerstdagen. Tijdens de Kerstdagen
gelden de gewone tijden.

 ZN 

Vooraankondiging
enquête energieverbruik
inwoners
Binnenkort start de gemeente Heemstede een (vervolg) onderzoek naar het energieverbruik. De gemeente Heemstede heeft TNS NIPO opdracht gegeven dit onderzoek uit te
voeren. U kunt daarom telefonisch of schriftelijk benaderd worden om een enquête in te vullen.

Wilt u meedoen?
Zorg dat u uw verbruiksgegevens van de
afgelopen twee jaar bij de hand hebt voor
de beantwoording van de vragen. Iedereen
die meedoet, maakt kans op een fiets ter
waarde van € 800!
Dit onderzoek is in 2008 voor het eerst uitgevoerd en wordt nu herhaald om te zien of
er sindsdien minder energie is verbruikt. Zo
kan bepaald worden of het beleid om energieverbruik terug te dringen succesvol is
geweest. Daarnaast is de gemeente

H E E M S T E D E

-

1 4

2 0 11

Tips over brandveiligheid
tijdens feestdagen

begonnen met het opstellen van nieuw
duurzaamheidsbeleid voor de komende
vier jaar. Het onderzoek dat nu wordt uitgevoerd zal ook hiervoor worden gebruikt.

Het risico op brand tijdens de feestmaand is groot door het gebruik van kerstversiering en vuurwerk. Maar ook onvoorzichtig gebruik van apparatuur is een belangrijke
brandoorzaak. Gelukkig kunt u zelf veel doen om brand in uw woning te voorkomen.
Daarvoor geeft de brandweer Kennermerland enkele tips die u thuis kunt toepassen.

Kerstboom

Kerstverlichting binnen

Een ‘echte' kerstboom is erg brandbaar.
Kies daarom bij voorkeur voor een kunststof kerstboom die niet makkelijk in brand
gaat. Gebruikt u toch een ‘echte' kerstboom, koop dan een ‘verse’ boom en zet
hem in een emmer water. Zo krijgen de
naalden voldoende vocht.
Omdat bomen zonder kluit aan de onderkant
van de stam al ‘oud hout' hebben, moet u
ongeveer drie centimeter van de stam afzagen voordat u de boom in een waterreservoir zet. Zaag de stam recht af; het afschuinen
van de stam om hem beter in de houder te
laten passen is nadelig voor de wateropname.
Zorg ervoor dat er altijd minimaal vijf centimeter
water in staat. Bij een boom met kluit is het
belangrijk om te weten of de boom in een pot is
gekweekt. Is dit niet het geval, dan geldt ook:
afzagen en in het water zetten.

Let erop dat alle lampjes van de kerstboomverlichting goed zijn vastgeschroefd en dat
de draden niet zijn beschadigd, anders kunnen ze kortsluiting veroorzaken. Vervang
kapotte lampjes van de kerstverlichting. Zo
voorkomt u oververhitting van de overige
lampjes. Dit probleem speelt niet bij LED
verlichting. Doe de kerstverlichting uit als u
naar bed gaat. Haal altijd de stekker uit het
stopcontact. Zet de boom met elektrische
verlichting niet te dicht bij de gordijnen.

Kerstverlichting buiten
Zorg bij buitenverlichting voor één dik elektriciteitssnoer. Buitenverlichting die direct door het
elektriciteitsnet wordt gevoed (zonder transformator) moet worden beschermd tegen vuil en
vocht. Gebruik kerstverlichting voor binnenshuis nooit buiten.
vervolg op pag. 2

In deze HeemstedeNieuws:
• Voorzie uw grijze rolemmer tijdig

Volg ons op:

www.youtube.com/gemeenteheemstede

D E C E M B E R

Oudejaarsavond en Nieuwjaarsdag
Op Oudejaarsavond wordt er gereden
tot 20.00 uur. De volgende dag, 1 januari
2012, wordt er vanaf 08.00 uur
’s morgens weer gereden.
Houd u hier rekening mee met het bestellen van een rit tijdens de feestdagen.

30

kijk vOOr alle infOrmatie in de fOlder Of Op www.biOsgrOep.nl
2Y7D[LB$B'()LQGG

D E

OV-Taxi tijdens de feestdagen

OV taxi
Makkelijk
bestellen

V A N

van de juiste sticker!

heemstedetweet

HeemstedeConnect (group)

gemeenteheemstede

• Werk aan de weg
• Omgevingsvergunning

Adresgegevens & openingstijden
Publieksbalie (voorheen burgerzaken)
Maandag tot en met woensdag van 08.30 - 17.00 uur, Donderdag van 08.30 - 19.30 uur, (tussen
17.00 - 19.30 uur: alléén voor reisdocumenten, rijbewijzen en uittreksels GBA/Burgerlijke stand),
Vrijdag van 08.30 - 13.00 uur
Voor ondertrouw/partnerschapsregistratie, erkenning van (ongeboren) kinderen en naturalisatie
moet u vooraf eerst een afspraak maken.
Bouw- en Woningtoezicht (BWT)
Maandag t/m donderdag van 08.30 - 17.00 uur, Vrijdag van 08.30 - 13.00 uur
Op afspraak: de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag tot 13.00 uur) en donderdagavond tussen
17.00 - 19.30 uur.

Raadhuis: Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Telefoon 14 023.
Fax (023) 548 57 00. E-mail: gemeente@heemstede.nl Website: www.heemstede.nl
Sociale Zaken
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur. Op afspraak: de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag
tot 13.00 uur)
Loket Heemstede
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur. Op afspraak: de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag tot
13.00 uur). U kunt ook een afspraak maken voor een huisbezoek.

HeemstedeNieuws

I N F O R M AT I E
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Omgevingsvergunning

Rookmelders

Aanvragen omgevingsvergunning

De meeste slachtoffers bij brand vallen door het inademen van rook Als u slaapt, ruikt u niets. U
wordt dus niet wakker van de rooklucht. En doordat de rook veel giftige gassen bevat, raakt u al
snel in een diepe bewusteloosheid. Vaak al binnen enkele minuten! Rookmelders zijn dus echt
van levensbelang!

Omgevingsvergunning voor bouwen
Ooievaarlaan 18
het plaatsen van een dakkapel
op het zijgeveldakvlak
ontvangen 27 november 2011
Leidsevaartweg 147
het plaatsen van een dakkapel
op het voordakvlak
ontvangen 29 november 2011
Meerweg 51
het plaatsen van een dakkapel
op het zijgeveldakvlak
ontvangen 4 december 2011

Brandweer Kennemerland wenst u
veilige feestdagen!

Voorzie uw grijze rolemmer
tijdig van de juiste sticker!
Volgende week ontvangt u als inwoner van Heemstede de nieuwe afvalkalender voor 2012.
Net als in voorgaande jaren ontvangen gebruikers van grijze rolemmers een nieuwe sticker
bij deze afvalkalender. Het is de bedoeling dat u deze sticker direct plakt op het deksel van
de grijze rolemmer.
In 2012 moeten de grote rolemmers met een inhoud van 240 liter voorzien zijn van een roze
sticker. De kleine rolemmer heeft een appelgroene sticker nodig. De stickers met barcode
vormen een controlemiddel dat onder andere informatie geeft over het adres waartoe de
rolemmer behoort.

2 0 11

2011.323

2011.325

2011.327

De beslistermijn voor bovengenoemde aanvragen is 8 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.
Omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken bestemmingsplan
Camplaan 14
het plaatsen van een dakkapel
op het zijgeveldakvlak
ontvangen 28 november 2011

2011.326

De beslistermijn voor bovengenoemde aanvraag is 8 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.
Omgevingsvergunning voor kappen
Snelliuslaan 16
het kappen van een prunus
ontvangen 29 november 2011

2011.324

De beslistermijn voor bovengenoemde aanvraag is 8 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.
In januari 2012 worden de aangeboden grijze
rolemmers die nog geen juiste sticker hebben,
voorzien van een geel waarschuwingslabel.
Op dit label staat het verzoek om de sticker
alsnog aan te brengen.
Vanaf maandag 30 januari 2012 worden
alleen nog grijze rolemmers geleegd die
voorzien zijn van een juiste sticker.
Heeft u nog vragen over het gebruik van de
sticker, de grijze rolemmer of de afvalkalender?
Neem dan contact op met de afdeling
Publieksinformatie van De Meerlanden via
telefoonnummer (0297) 381 717.

Werk aan de weg
Lanckhorstlaan- Zandvoortselaan
Op vrijdag 23 december 2011 vindt speciaal transport plaats van een grote boom van de
Lanckhorstlaan naar de Zandvoortselaan. Het transport zorgt voor aanzienlijke verkeershinder.

De bovenstaande aanvragen liggen vanaf 15 december 2011 van maandag tot en met donderdag van 08.30 - 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling
Bouw- en Woningtoezicht (Raadhuisplein 1).

Verleende omgevingsvergunningen (verzonden 9 december 2011)
Omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik
Overijssellaan 309
brandveilig gebruik i.v.m. uitbreiding van
20 naar 30 kindplaatsen

2011.218

De bovenstaande vergunning ligt vanaf 15 december 2011 van maandag tot en met donderdag van 08.30 - 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling
Bouw- en Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). Belanghebbenden kunnen hiertegen in
beroep gaan bij de rechtbank Haarlem. Een beroepschrift moet uiterlijk 26 januari 2012
worden ingediend. Zie kader.
Omgevingsvergunning voor bouwen
Cruquiusweg 37C
het wijzigen van reclame

2011.279

De bovenstaande vergunning ligt vanaf 15 december 2011 van maandag tot en met donderdag van
08.30 - 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouw- en
Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). Belanghebbenden kunnen hiertegen bezwaar maken. Zie kader.

Drank- en horecavergunning

Kruising Heemsteedse Dreef - Camplaan
Op de kruising Heemsteedse Dreef - Camplaan wordt een proef genomen met maatregelen
om de verkeersveiligheid te verbeteren. Op delen van de rijbaan van de Heemsteedse
Dreef zijn betonnen verkeersgeleiders geplaatst. De proef duurt ongeveer 4 maanden.

Op 6 december 2011 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten, i.v.m.
nieuwe leidinggevenden, een drank- en horecavergunning voor het uitoefenen van het
horecabedrijf te verlenen aan SportPlaza Groenendaal Heemstede B.V., Sportparklaan 16.

Heemsteedse Dreef, tussen Wipperplein en Van den Eijndekade

Indien u meer informatie wenst kunt u contact opnemen met de afdeling Algemene en
Juridische Zaken, tel. (023) 548 56 07.

Tot maart 2012 kan verkeershinder ontstaan op de Heemsteedse Dreef tussen Wipperplein
en Van den Eijndekade. Vanwege bouwwerkzaamheden heeft de projectontwikkelaar ontheffing gekregen voor het gebruik van 1 rijbaan. De afzetting kan plaatsvinden op nog nader
te bepalen dagen tussen 09.00 en 15.00 uur en na 18.00 uur.

Uittreksel bevolkingsregister (GBA)?
www.heemstede.nl
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Loket Heemstede
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 di. 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

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

Iedere werkdag tussen 08.30 en 13.00 uur
kunt u, zonder afspraak, bij het Loket
langskomen. U kunt ons ook bellen om uw
vraag te stellen.
Loket Heemstede
Raadhuis, Raadhuisplein 1
Telefoon (023) 548 30 40
Openingstijden: maandag tot
vrijdag van 08.30 tot 13.00 uur.

en

met

Meldpunt overlast

Bezwaar maken of uw mening/zienswijze kenbaar
maken

Heemstede heeft nu één centraal meldpunt voor het melden
van gevaar en schade op straat en van bijvoorbeeld
vandalisme en geluidshinder.

Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen een door de gemeente genomen besluit door
binnen zes weken na de verzenddatum, een gemotiveerd bezwaarschrift te richten aan het college van
burgemeester en wethouders, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Een bezwaar moet zijn
ondertekend en zijn voorzien van naam en adres, datum, een duidelijke verwijzing naar het besluit en
de reden van bezwaar.
Over onderwerpen waarover nog geen beslissing is genomen kunt u in die gevallen waar dit is
aangegeven uw zienswijze kenbaar maken. Richt hiertoe binnen de termijn van terinzagelegging,
schriftelijk uw reactie aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 352, 2100 AJ
Heemstede. Uw reactie zal bij de besluitvorming worden betrokken.

Gevaar en schade op straat
Bij het Meldpunt overlast kunt u melding maken van gevaar en schade in de openbare
ruimte. Bijvoorbeeld over defecte straatverlichting, onderhoud aan wegen, rioolbeheer,
kapot straatmeubilair (banken en speeltoestellen) of het openbaar groen in Heemstede.
Meldingen worden in principe binnen één week afgehandeld.

Overlast
Ook overlast van zaken als vandalisme en geluidshinder kunt u doorgeven aan het meldpunt. Voor een effectieve aanpak van dit soort meldingen is het belangrijk dat u
altijd eerst contact opneemt met de politie. Bel hiervoor naar de meldkamer van de
politie: 0900-8844 (in gevallen van acute nood belt u het alarmnummer 112). Als de overlast structureel is én u vindt dat uw melding aan de politie onvoldoende resultaat heeft, neem
dan contact op met het meldpunt van de gemeente. De gemeente zal uw melding dan
afstemmen met de betrokken instanties en u van de voortgang op de hoogte houden.

Melden via www.heemstede.nl
Geef uw melding bij voorkeur door via de website van de gemeente (www.heemstede.nl).
Dit garandeert een snelle en effectieve aanpak. Maak hiervoor gebruik van het
speciale meldformulier op de website (rubriek: Wonen en woonomgeving > Meldpunt
overlast). Wanneer u uw e-mailadres invult houden wij u op de hoogte van de afhandeling.
Indien u geen toegang heeft tot het internet, kunt u tijdens openingstijden ook het meldnummer van de gemeente bellen: (023) 548 57 62. Buiten deze tijden en in het weekeinde
vindt doorschakeling plaats naar een telefoonbeantwoorder.

Meer weten?
Neem contact op met de gemeente, telefoon (023) 548 58 68 of e-mail: gemeente@heemstede.nl.

Beroep
U kunt, als u belanghebbende bent, op grond van de Algemene wet bestuursrecht beroep aantekenen bij de rechtbank Haarlem wanneer u in een voorfase zienswijzen heeft ingediend of
wanneer u niet verweten kan worden geen zienswijzen te hebben ingediend. Richt uw beroepschrift
binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd aan: Rechtbank Haarlem, sector
bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een beroepschrift moet zijn
ondertekend en zijn voorzien van naam en adres, datum, een omschrijving van het besluit waar-tegen
het beroep zich richt en de reden van beroep. Bij het beroepschrift moet zo mogelijk een
afschrift van het besluit waarop het geschil betrekking heeft, worden overlegd.

Ter inzage
Stukken liggen gedurende openingstijden ter inzage in de het raadhuis, Raadhuisplein 1. De stukken
zijn tevens in te zien in de gemeentelijke openbare bibliotheek (Julianaplein 1).

