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Heemstede - “Vanmorgen (vrijdag jl) vroeg
dit unieke plaatje geschoten op weg naar de
sportschool. Heemstede op zijn best!”
Tekst en foto zijn van Dennis van Leuveren uit Heemstede. Hoewel de sneeuw
was aangekondigd is zo’n witte deken
toch weer even wennen voor mens en dier.
Sneeuwschuivers werden uit de schuur
gehaald, sneeuwlaarzen uit de kast en
natuurlijk de sleetjes van zolder gehaald.
Want sneeuw geeft ook pret!

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

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

icewatch

Wij zijn beide
kerstdagen
geopend!!!

Binnenweg 11
2101 JA Heemstede
www.vanvelthovenjuweliers.nl

www.heemsteder.nl
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Koop een zak bloembollen en help babysterfte terug te dringen

Bloeiende actie Fablo tennishal
op de kerstmarkt in Heemstede!
Heemstede - Voor het achtste
opeenvolgende jaar vragen de
DJ’s van 3FM iedereen met klem
om in actie te komen voor de stille ramp en het Rode Kruis via
‘Serious 3FM Request’. Zes dagen lang sluiten de DJ’s zich op
in een glazen huis en maken 24
uur per dag live radio en televisie voor het goede doel. Dit jaar
staat de actie in het kader van
‘Let’s hear it for the babies’ om
de wereldwijde babysterfte te
helpen terugdringen. Reden te
meer voor de Fablo tennishal om
initiatief te nemen voor een leuke
actie met bloembollen, waarvan
de opbrengst volledig ten goede
komt van Serious 3FM Request.
Met deze actie staat de Fablohal
op de kerstmarkt in Heemstede op zondag 16 december. Rob
Zoon,mede-eigenaar van het gecombineerde bedrijf Fablo Tennishal en Thoolen Bloembollengeschenken, vertelt de Heemsteder over dit hartverwarmende initiatief.
Terwijl dit interview met Rob
Zoon plaatsvindt in de Fablo ten-

nishal, worden hier al links en
rechts zakken met bollen verkocht voor het goede doel. “Deze actie die we doen voor Serious 3FM Request is hier door iedereen enthousiast en warm ontvangen en we verkopen al aardig wat zakken aan de bezoekers van de tennishal,” vertelt
Rob trots. “Voor slechts 10 euro koopt men een zak met meer
dan 100 bollen. Dit bollen die

bestemd waren voor de export.
De totale opbrengst gaat volledig naar de actie om babysterfte terug te dringen van Serious
3FM request. Zo ondersteunen
wij een prachtige actie en werken wij op een duurzame wijze de restanten van bloembollen
weg. Een uitgelezen win-win-situatie, want ook duurzaamheid
staat bij ons hoog in het vaandel”, aldus Rob. “Initiatiefnemer
van deze actie om de bollen in de
hal te verkopen was een van onze medewerkers, Ronald Schild”,
vervolgt Rob. “Een andere medewerker, Marc Oosterbaan Martinius, wil ook graag zijn steentje
bijdragen aan deze actie en gaat
zelf op de kerstmarkt staan, aanstaande zondag 16 december.
Via Jasper de Zwart van verfhandel Rhee konden we een kraampje regelen, direct naast het muziekpodium. Al met al hopen we
dus op een ‘bloeiende verkoop
van bollen’ ten behoeve van het
goede doel, zodat we een aanzienlijke bijdrage kunnen leveren
aan Serious 3FM request!”

De Ruyterlaan 103
Bennebroek
023 - 584 73 25

**

www.nouristotaalbouw.nl
info@nouristotaalbouw.nl

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

Naast de bloembollen, biedt Rob
Zoon nog een ander uniek item
aan: amaryllissen in allerlei kleuren die groeien op was. “Een
amaryllis op was is echt uniek:
deze bloeit namelijk zonder water”, vertelt Rob enthousiast. “Deze kost ook 10 euro, waarvan we
5 euro schenken aan het goede
doel, omdat deze amaryllis speciaal bij een leverancier moet worden ingekocht. Maar daarmee
haal je wel echt iets unieks in

**

huis!” Aanstaande zondag 16 december heet de Fablo tennishal
u dus van harte welkom bij hun
kraam op de kerstmarkt op de
Binnenweg bij verfhandel Rhee
en het muziekpodium. Daarnaast
zijn deze zakken met bloembollen ook verkrijgbaar in de Fablo
tennishal zelf: op het Marcelisvaartpad 11 te Haarlem. Wilt u
meer willen weten over de bollenactie van de Fablo? Kijk dan
op www.fablotennishal.nl of op
facebook.com/fablotennishal.
Meer informatie over de actie van
Serious 3FM Request is te vinden
op www.seriousrequest.nl.
Warm aanbevolen!
Bart Jonker
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Onbekend Heemstede

Trambaan Bennebroek

van 1930

Verschijnt woensdag
EDITIE 5:
HEEmsTEDE
BEnnEBroEk
HaarlEm-ZuID

Het spoor van toen

Foto: Theo Out.

Connexxion buslijn 90 is heden ten dag niet
meer te vinden bij het station, per 9 december 2012 rijdt er een minibus in een uursdienst naar station Hillegom om daar op de
Arrivabus lijn 90 op te stappen.
De historie van lijn 90 is onlosmakelijk met
het station verbonden; het was ooit een samenvoeging van De Duinlander, ENAO en
Zilverspoor om in juni 1942 de NZHTVM te
worden genoemd en vanaf 1946 heette het
NZHVM.
In eerste instantie was het een lijn 20 en in
1957 splitsing in 20 en 21 en diverse routewijzigingen en in 1966 geeft men nummer 90 aan deze buslijn en heeft dan een
buschauffeur én busconducteur. Dat laatste beroep werd geschrapt per 17 september 1967.
Startend/eindigend in Den Haag in de eerste jaren Hollands Spoor en vanaf 1981 station Den Haag CS (vanaf 2000 heet dat Den
Haag Centraal) en eindigend/beginnend bij
station Haarlem en natuurlijk hier stoppend
bij dit station Heemstede-Aerdenhout.
In 1994 gaan ZWN en NZH samenwerken
en fuseren in 1999 tot Connexxion.
Interliner maakte ooit een halfuursdienst
op het traject Noordwijkerhout-Haarlem
en ook bij dit station dus ieder half uur een
bus naar de Bollenstreek. In 2007 is er voor
gekozen om er een uursdienst van te maken en is de Interlinerdienst geschrapt.
Opvallende buslijndienst, bijna de langste
van Nederland en na 2 uur in de bus zittende komt men er lichtelijk geradbraakt uit,
slingerend door de dorpjes en langs vele
bollenvelden.
Lijn 9 gaat vanaf Bartenbrug naar station Hillegom en laat de Zilk busloos achter
De busdienst eindigt en start bij dit station
Heemstede-Aerdenhout en maakt een busknooppunt aan de westzijde.

Er is weinig overgebleven van
de tramlijn, die vroeger Haarlem
via Heemstede en Bennebroek
verbond met Hillegom, Lisse en
verder tot aan Leiden. Voor veel
mensen het belangrijkste middel
van vervoer: snel en stipt reisden grote aantallen mensen van
en naar hun werk, van dorp naar
stad en omgekeerd, met trams,
eerst aangedreven door stoom,
later met elektriciteit. Uiteindelijk legde de tram het af tegen
de autobus, die het weer moeilijk kreeg door de auto.
Zoals gezegd is er weinig meer
zichtbaar van waar de tram liep.
In Bennebroek ligt nog altijd de
trambrug. De tram kwam van de
Glip af, om vervolgens via het
centrum van Bennebroek met
behulp van deze brug richting de
Herenweg te gaan. Er zijn plannen om deze brug wat duidelijker zichtbaar te maken, zodat we
allemaal kunnen zien hoe belangrijk hij eens is geweest. Voor
de tram en voor de bewoners.
In het boek over de Binnenweg
en de Raadhuisstraat, dat de
Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek in 2010 uitgaf, staat meer informatie over
de tram. U kunt het boek inzien
via www.hv-hb.nl.
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Twaalf worden
op een
bijzondere dag

Foto’s Gertjan Stamer, Lijn 9 op 9-12-2012,
Lijn 90 naar Haarlem 12-8-2012, Lijn 90
naar Den Haag 8-12-2012.

Heemstede - Op 12-12-12
wordt Miguel 12 jaar. 12 jaar
worden is op zichzelf al een mijlpaal. Maar als dat ook nog op
een bijzondere dag is, geeft dat
de dag nog een extra glans.
Al wil hij geen groot feest en
gaat hij op deze dag gewoon
trainen bij VEW, Miguel zelf leeft
al 12 jaar naar deze bijzondere
dag toe. Vandaar dat zijn ouders
het heel leuk vinden om hem via
de Heemsteder toch nog even in
het zonnetje te zetten. Proficiat!

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op artikelen of zijn mening
te geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente.
Uw ingezonden brief dient
echter ondertekend te worden
ingestuurd, dus voorzien van
naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres. Deze
gegevens worden niet volledig
in de krant gepubliceerd; wél
naam en woonplaats. Anoniem
ingezonden brieven worden
niet in behandeling genomen.
De redactie behoudt het recht
om brieven in te korten of niet
te plaatsen.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-,
foto-, en/of tekstmateriaal niet
beschikbaar wordt gesteld aan
derden. Dus ook niet per e-mail,
fotokopie of anderszins zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever!

WWW.HEEmsTEDEr.nl
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Zijn dit nu nette Heemstedenaren?
Sinds kort woon ik in Heemstede, een prachtige dorp. Toen ik ging
verhuizen waren er in mijn omgeving opmerkingen als: Toe maar!
Ben je rijk geworden of zo? Ben je wel deftig genoeg? Want zo
wordt er kennelijk in de omgeving over Heemstede gedacht: Rijk,
deftig, netjes.
Ik woon in een rustige straat tegenover twee ondergrondse verzamelbakken voor papier en glas. Het is daar een komen en gaan
van keurige, nette, deftige Heemstedenaren. Meest grote, dure auto’s rijden er af en aan. En dit is dus wat er dan (niet altijd gelukkig,
maar wel vaak) gebeurt:

Heemstede – Ze heeft net de
goede connecties om zelf haar
winkel te beginnen. Als eigenaresse van de winkel aan de
Jan van Goyenstraat verhuurde Myrna jaren aan Frans Freijser Schoenreparatie. Freijser zit
nu in Santpoort, de winkel kwam
beschikbaar. Leuke connecties
in de modewereld gaven Myrna
de impuls om met winterjassen
te beginnen, die ze gelijk aanvulde met monstercollecties en
samples van jasjes, hesjes, pullovers en pantalons van bekende
merken. De winterjassen heeft
ze in veel modellen en uitvoerin-

gen in fraaie stoffen. Soms met
een bontkraagje dat er bijna altijd afkan. Vanaf 69 euro en dat
is nog eens leuk in deze donkere, koude dagen. Daar laat je je
deze winter graag in zien.
In vesten, jumpers, pullovers en
jasjes heeft zij enkele stuks in
veelal wat kleinere maten, merkkleding. Hier kunt u profiteren
van de enkele stuks die als monstercollectie nu wel heel voordelig geprijsd zijn. Grappig is de
grote tafel van Amerikaans eiken
in het midden van de zaak. Haar
echtgenoot heeft een bedrijf om

CV`s te installeren, hij heeft tussendoor ook de paskamers op
een creatieve manier gemaakt,
de fraaie wandstangen aan de
muren en een hekwerk om de
etalages binnen te kunnen sluiten en toch een doorkijkje in de
winkel te houden. Hij is van plan
om nog meer exclusieve meubelen te maken, een mooie reden om een keer meer binnen
te stappen. Welkom bij ‘My’ Damesmode in de Jan van Goyenstraat 28 van dinsdag t/m zaterdag van 10 tot 12.30 uur en van
13.00 – 17.00 uur.
Ton van den Brink

Jubileum Hans Kluit bij
toneelvereniging J.J. Cremer
Heemstede - Al 40 jaar speelt
Hans Kluit bij de Letterlievende
Vereniging J.J. Cremer.
Zijn toneelcarrière gaat nog verder terug. Op 18-jarige leeftijd
begon hij in 1966 met het uitoefen van zijn hobby bij het toneelgezelschap (H.O.T.) Haarlems Onderwijs Toneel. Niet zo
verwonderlijk want zijn moeder speelde daar toneel en ook
zijn vader was een groot acteur
en speelde voor verschillende
toneelgezelschappen in de regio. De appel viel dus ook hier
niet ver van de boom. Regisseur
Henk Bakker van H.O.T. was tevens de man die de regie van de
toneelvereniging Cremer voor
zijn rekening nam. Bakker haalde het talent Hans Kluit over om
bij Cremer te gaan spelen. Het
eerste stuk waarin Hans Kluit
een rol kreeg was in 1972 in ‘The
Mousetrap’ van Agatha Christie.
Naast alle stukken die hij de afgelopen jaren in Haarlem speelde, was hij ook te zien in meerdere TV-reclames en was hij
tientallen jaren de enige echte Zwarte Piet in Haarlem. Hij
speelde mee in de prachtige

TV-series Schavuit van Oranje
en Beatrix onder vuur. In januari 2013 is hij te zien in de documentaire over de vastgoedfraude.
De viering van zijn 40 jarig jubileum bij Cremer viert hij het komend weekend in Casca De Luifel met een bewerking het stuk
Hamlet van William Shakespeare.
Dit ‘stuk der stukken’ wordt gespeeld onder de titel HAMLETO
en is vertaald, bewerkt en geregisseerd door René Retèl en
in een clownesk jasje gestoken. Er zit veel humor in het van
oorsprong als tragedie bekendstaande stuk. Cremer, dat dit jaar
het 130-jarig bestaan viert, pakt
groots uit met deze voorstelling
waarbij alle spelende leden een
of meerdere rollen vertolken.
Voor Hans Kluit is het heel bijzonder, want naast zich op het
podium treft hij zijn zus(je) Jeannette Kluit, die de hoofdrol speelt
en is zijn broer Dick verantwoordelijk voor de decors en de rekwisieten op het toneel.
Het belooft een vrolijk uitvoering
te worden die het publiek zal
verbazen en na afloop natuur-

lijk een ovationeel applaus voor
Hans Kluit. Hans weet nog niet
van ophouden en hij gaat door
zolang er rollen zijn die bij hem
passen.
Het komende weekend kunt u
getuige zijn van amateurtoneel
op hoog niveau in Theater Casca
De Luifel. De voorstellingen zijn
op zaterdagavond 15 december
om 20.15 uur en op zondag is
er een matinee om 14.30 uur en
’s avonds om 20.15 uur de laatste voorstelling. Kaarten zijn nog
verkrijgbaar en te bestellen via
06-26192844, per mail info@jjcremer.nl of via de website www.
jjcremer.nl (reserveren).

Twee, op het oog aardige mensen stappen uit mooie nieuwe Volvo.
Ze zijn al iets op leeftijd en brengen hun lege flessen weg. Goh,
dat is nou jammer, die oude vaas past niet door de opening. Weet
je wat? We slaan hem kapot op de rand van de stoep, daar achter
de wielen van die auto, dan ziet niemand die scherven in de goot.
De grotere stukken kunnen dan ‘netjes’ in de bak. Alweer geregeld.
Wat zegt die man? Dat ‘ie straks een lekke band heeft? Ga toch
weg, als je er last van hebt dan pak je toch een bezem?
‘s Nachts, alles pikdonker, ik kan niet slapen en ik sta voor mijn raam
wat doelloos naar buiten te staren. Er stopt een auto, niet iemand
die ik ken en laat huis komt, dus wat zou hij/zij hier moeten? Zachtjes wordt er een portier geopend en om zich heen kijkend stapt iemand uit. Hij opent de achterklep van de auto en haalt er een flink
tv-toestel uit. Schuift dit snel tussen de bakken en gaat er pijlsnel
vandoor. Zie zo, je kunt er maar vanaf zijn.
Keurige oude heer komt aanlopen met plastic tasje met wat kranten
en flessen èn wat huisvuil, dat om de één of andere reden kennelijk niet gewoon in de vuilnisbak kan. Kranten en flessen in de daarvoor bestemde bakken. Goed zo! Dan gaat het zakje schillen en wat
brood in de ‘restafvalbak’ maar o jee, hij heeft nog een plastic tweeliterfles van de sla-olie en die past niet meer in dat bakje. Wat nu?
Weet je wat? Ik smijt hem in de struiken van dat tuintje. Niemand
die het ziet!
Behalve ik dus, op de keren dat ik toevallig kijk. De rest van de
troep die bewoners regelmatig zelf maar opruimen, wordt er stiekem neergezet als er ècht niemand kijkt. Zijn dit nu die deftige, rijke, nette Heemsteedse mededorpbewoners?
A. Slager, Heemstede.

Fotografie: Michel van Bergen.

‘My’ Damesmode geopend
in Jan van Goyenstraat

Een paar grote kartonnen dozen met papier worden geleegd. Goh,
dat is nou jammer die doos past niet door de opening. Ik zou hem
natuurlijk kapot kunnen scheuren dan gaat het wél. Ach wel nee, ik
heb al de moeite genomen om hierheen te rijden; moet ik nou ook
nog die dozen opruimen? Tuurlijk niet, ik laat ze wel achter voor de
mensen hier in de straat.

Auto te water

Heemstede – Vermoedelijk
door een glad wegdek is vrijdagochtend 7 december een auto te
water geraakt in de Leidsevaartweg. Bij aankomst trof de politie
geen mensen in de auto aan. De

46-jarige bestuurster had zichzelf in veiligheid kunnen brengen. De Leidsevaartweg werd tijdelijk afgesloten voor één rijrichting om de auto uit het water te
takelen. De galdheid is de vermoedelijke oorzaak dat de vrouw
te water raakte.
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Kerstnieuws

O magnum mysterium,
het mysterie van Kerstmis
Heemstede - Onder de titel ‘O
magnum mysterium’ brengt het
Heemsteedse kamerkoor SolaRe-Sonare een programma met
prachtige kerstmuziek uit diverse stijlperioden. Het concert
vindt plaats op zaterdag 22 december in Haarlem, in de Groenmarktkerk om 20.15 uur.

Betoverende kerstsfeer in de Wereldwinkel
Heemstede - Al op Sinterklaasavond gingen de vrijwilligers van
de Wereldwinkel aan de slag om
de winkel in kerstsfeer te brengen. Het resultaat is betoverend: honderden engeltjes uit
vele windstreken bevolken dan
de winkel. Kerstgroepen van veel
verschillende materialen, elk met

hun eigen sfeer. Unieke kaarsen
uit Swaziland. Kerstkaarten van
UNICEF, Amnesty International
en Floris.
10% korting
Op verschillende, exclusieve geschenken krijgt u in de decembermaand 10% korting.

Nog een reden voor een bezoek
aan de Wereldwinkel.
Raadhuisstraat 29. Tot eind december ook geopend op zondag
van 12.00 tot 17.00 uur, maandag
van 13.00 tot 17.30 uur. Overige
dagen van10.00 tot 17.30, zaterdag tot 17.00 uur.

Door het programma lopen twee
rode draden.
Enerzijds laat het koor horen hoe
verschillende componisten het
motet ‘O magnum Mysterium’
gestalte hebben gegeven. Naast
de versies van renaissancecomponisten als Willaert en Palestrina hoort u die van Poulenc
in het eerste van zijn vier kerstmotetten, die overigens integraal
worden uitgevoerd.
Staat in deze werken het mysterie centraal en is de sfeer er een

‘Kerststukje maken’
voor kinderen
Heemstede - Het is alweer bijna
Kerst en misschien is bij jou ook
het huis al versierd?
Van allerlei kerstversiering en
takjes groen maken de kinderen bij de Woensdagmiddagclub op woensdag 19 december een sfeervol kerststukje. Dat
staat met de kerst heel mooi op
de feestelijk gedekte tafel!
De woensdagmiddagclub is elke week van 13.30-15.15 uur bij
Casca in activiteitencentrum de
Molenwerf, Molenwerfslaan 11,
Heemstede. Kinderen kunnen
hier vooral veel knutselen, maar

WNF en De Oosteinde gaan
beestachtig goed samen!
Regio - Ook dit jaar gaan kinderen in Tuincentrum De Oosteinde te Hillegom leuke kerststukjes maken. Vrijwilligers van
het WNF-Regioteam Meer &
Bollenstreek en dat van Kennemerland helpen ze daarbij.
Een potje, wat oase en leuke
kerstspulletjes stelt het tuincentrum ter beschikking voor
het goede doel. Kinderen maken dat stukje beestachtig leuk
door een plaatje van een dier
uit te knippen en dat op een
prikker erin te zetten. Dat staat
geweldig op de kersttafel!
De activiteit is op zondag 16
december tussen 10.00 en
16.00 uur. Zowel WNF Rangers als niet-Rangers kunnen komen. Met een strippenkaart maak je een kerststukje,

kun je een keer grabbelen (altijd prijs!) en word je beestachtig mooi geschminkt! Je betaalt
4,50 euro als WNF Ranger en
5,- euro als je dat niet bent. De
opbrengst gaat ‘natuur’lijk naar
het Wereld Natuur Fonds. Aanmelden hoeft niet, je kunt gewoon langskomen, maar neem
wel je Rangerpaspoort mee!
Misschien krijg je voor Kerst
ook een leuke WNF knuffel uit
de verkoopkraam?
‘De Oosteinde’ vind je aan de
Zandlaan 22, aan de grens
met Bennebroek, een routebeschrijving ]staat op www.
deoosteinde.nl. Mail aan meerenbollenstreek@wnfregioteam.nl als je meer wilt weten,
of bel naar tel. 0172-518929 na
19.00 uur.

van devotie en verwondering, in
de tweede rode draad wordt de
uitbundige kant van het kerstfeest belicht. Hierin vormt het
oude lied ‘Resonet in laudibus’
het uitgangspunt. Dit lied komt
herkenbaar naar voren in werken van de renaissancisten Gallus en di Lasso, maar ook in
meer eigentijdse zettingen van
Distler en Willcocks. Ook Bach
maakt gebruik van de resonetthematiek in zijn Pastorale voor
orgel, die door de dirigent van
het koor uitgevoerd zal worden.
Naast Willcocks’ arrangement
van bovengenoemd lied, zullen er nog zes andere carols van
zijn hand uitgevoerd worden, alle
stukken van een grote schoonheid, in eerste instantie gedacht
voor het beroemde koor van
Kings College in Cambridge dat
hijzelf destijds dirigeerde.

ook meedoen met een spel of
lekker buiten spelen.
Kosten per keer zijn: 4,00, een
kaart voor 10x kost 35,00.
Graag de kinderen per keer van
tevoren telefonisch aanmelden:
023-548 38 28 – kies 1.
Voor meer informatie: www.casca.nl.

Welkom op het
kinderkerstfeest!
Heemstede - Kinderkerstfeest 2012 belooft een mooie
avond te worden!
In de sfeervolle Oude Kerk
(Wilhelminaplein, Heemstede) wordt op maandag 24
december kinderkerstfeest
gevierd. Met veel muziek,
lichtjes, kerstliedjes en een
mooi kerstspel: ‘Kinderen van
Bethlehem’. Het begint om
17.30 uur (de kerk gaat open
om 17.15 uur). Het kinderkerstfeest duurt ongeveer een
uur en is voor kinderen van 4
tot 10 jaar. Voor kinderen onder de 4 jaar is er een crèche.
Na afloop kun je buiten warme chocolademelk drinken.
De toegang is gratis.
Kijk ook op: www.pkntrefpunt.nl of www.kerkpleinheemstede.nl.

Een extraatje voor de bezorger?
Heemstede/Bennebroek – “Ik
werk bij de krant”, zegt een jongen trots als gevraagd wordt wat
hij zoal doet. En zo is het ook,
want zonder bezorgers geen
krant. De jongens en meisjes
verspreiden de krant niet alleen
met mooi weer, maar ook strakjes, in de wintermaanden, als het
sneeuwt of vriest. Het zijn kanjers, de krantenjongens en -mei-

den van De Heemsteder die elke week bij ruim 17.000 huishoudens gratis wordt bezorgd. Een
keer per jaar kan iedereen hen
belonen als waardering voor hun
trouwe dienst. Volgende week
bellen de krantenbezorgers aan
en overhandigen ze hun nieuwjaarswens, waarvan hier een afbeelding is te zien. Geef gul, ze
hebben het verdiend!

08 de Heemsteder

• 12 december 2012

Aanstaande zaterdag op het Kerstevent al te koop

De Roos vuurwerkprimeurs!
Heemstede - De afgelopen weken is het de Roos
vuurwerk weer gelukt om een aantal primeurs in
vuurwerkland te creëren. Met vele jaren ervaring
blijft het voor de vuurwerkspecialist een uitdaging
om iedere keer weer te komen met wat nieuws.
Op 1 november 2012 was de website www.deroosvuurwerk.nl met bestelmogelijkheid al geheel operationeel, een vroege datum waar de vuurwerkbranche nog een beetje aan moet wennen. Was
het vroeger traditie om zo lang mogelijk je artikelen en prijzen onbekend te houden, vandaag de
dag is dat voor De Roos geen prioriteit meer.
Klanten willen een goede prijs en zeker een goede service in Heemstede en als leverancier moet
je daaraan voldoen. De Roos biedt niet alleen de
mogelijkheid om al vroeg in het jaar te bestellen.
Nee, ook aan een van de belangrijkste factoren
is weer gedacht. De veiligheidsbril levert de Roos
vuurwerk dit jaar dan ook als eerste dealer in Nederland geheel GRATIS bij alle bestellingen uit de
VOOR-verkoop. Iedereen die de moeite neemt om
vooraf te bestellen krijgt niet alleen extra gratis
vuurwerk maar ook de belangrijke vuurwerk-veiligheidsbril geheel GRATIS. “Onze klanten zijn ons
dierbaar en die zien we ook graag in 2013 weer
terug!”
Daarnaast blijven ze bij het vuurwerkteam van de
Roos natuurlijk enthousiast zoeken naar mogelijkheden om te komen met het mooiste en beste vuurwerk uit de regio wat ook nog eens voldoet
aan de Nederlandse strenge veiligheidseisen. Ook
dit jaar is dit weer
gelukt want er zitten nu fraaie cakes
in het assortiment
die per lanceerbuisje maar liefst 66%
meer kruit bevatten. De totale hoeveelheid kruit van
het stuk vuurwerk

mag weliswaar niet over de
500gram heen komen van
de wetgeving maar meer
kruit per buisje betekent wel
grotere boeketten, mooiere
effecten en hardere burstknallen in de lucht. Dit jaar zijn wij een van de weinige vuurwerkdealers die dit soort cakes in het assortiment hebben. De CE-keuring is immers een
vertragende factor bij de productie en niet alle importeurs hebben dit op tijd weten te realiseren. Bij
De Roos vuurwerk werken ze al sinds 2006 met
de beste en grootste importeur van Nederland en
zijn ze enkele jaren geleden ook mee geweest naar
China. Korte lijnen en een goede fabrikant in China
op dit gebied zijn erg belangrijk. De wereld verandert snel en de consument verwacht dat wij daar
dan ook snel op inspelen. Dat doen wij dan ook
met twee spectaculaire cakes met veelbelovende
namen; The duke of crowns 24’s en Dark Knight’s
24’s! Beide cakes zijn uitgerust met 24 verbluffend
mooie schoten, met grotere en fellere boeketten.
Volgens de nieuwste wetgeving is er nu kinder- en
licht vuurwerk geplaatst in categorie 1. Vuurwerk
wat 365 dagen per jaar verkocht mag worden is
dan ook as zondag 16 december op het kerstevent al te koop. Daarnaast zijn er speciale kinderpakketten waarvan de Roos er een groot aantal op
de kraam van het Kerst-event zal verkopen. Voor
12 jaar en ouder zijn er nu echte vuurwerkartikelen waarmee je je kinderen goed kan leren omgaan met vuurwerk. Verbieden is geen optie! Kinderen die het gaaf en spannend vinden kan je beter leren om een bril op te zetten en er verstandig
mee om te gaan. Daar hebben ze nu en later wat
aan! Wees dus verstandig en koop legaal en goedgekeurd vuurwerk bij de Roos in Heemstede op de
Binnenweg 110 !
P.S. Houdt u ook van een gokje wagen dan raden
wij de cake met de naam Jackpot aan.....met gratis Decemberlot!

Nieuwe cursussen De Pauwehof vanaf januari
Heemstede - De Pauwehof is
een sociaal cultureel centrum
voor 55-plussers. Voor u de plek
om leeftijdgenoten te ontmoeten
en samen creatief, educatief en
of actief bezig te zijn.
In januari/februari starten daar
diverse cursussen, zoals ‘tekenen en schilderen’ en ‘mandala
voor beginners’.

Ook voor Kunst en Cultuur kunt
u terecht in de Pauwehof.
Op 11, 18 en 25 januari zal Geert
van Boxtel vertellen over architectuur en kunst in
drie Europese cultuursteden: Istanbul, Venetië en Berlijn. Vanaf
1 februari geeft Liselot de Jong
zeven lessen Kunstgeschiedenis
Moderne kunst 1945 - 1985.

Verdere informatie en/of inschrijven? Neem contact op met
Anky Weitkamp, coördinator Sociaal Cultureel Werk de Pauwehof. Tel.: 023 - 528 60 22 (di - vrij
8.30 - 12.30 uur) pauwehof@
gmail.com
Of kijk op de website: http://
www.welzijnouderenheemstede.nl.

Klein interview mèt en korte voordracht
door Annemarie Oster over Mooi geweest
Heemstede - Hoe ouder je
wordt, hoe vaker je het woordje ‘nog’ te horen krijgt. “Goh, wat
zie je er nog goed uit...” De bijzin “voor je leeftijd” wordt net
bijtijds ingeslikt.’ Met een groot
gevoel voor ironie beschrijft Annemarie Oster hoe het is om als
bijna 70-jarige door het leven te
gaan. Wat is er in hemelsnaam
met haar lichaam gebeurd (‘de
boel zit anders gerangschikt dan
voorheen’), met haar idealen,
haar vrienden, haar zorgen, haar
zonen? Waarom is niets zo ontwrichtend als op visite gaan bij je
eigen nageslacht? En hoe houd
je stand wanneer je tot geen enkele doelgroep meer behoort?
Het boekje Mooi geweest komt

voort uit Osters Volkskrant-column ‘Mooi geweest’ en bevat
vele nieuwe en bewerkte stukken. In een dertigtal langere en
korte schetsen kijkt ze met een
aanstekelijke verbazing naar
haar huidige leven, en schrijft ze
over de confrontaties met de wereld en zichzelf.
Annemarie Oster (1942) begon
haar carriere als radioomroepster bij de vpro, werkte mee aan
vele televisieprogramma’s en
stond op de planken met thea-

tergezelschap Lurelei. Ze was
theaterrecensent voor HP/DE
Tijd en schreef een aantal boeken. Wekelijks schrijft ze een column voor de Volkskrant.
Annemarie Oster is zaterdag 15
december van 14.00 tot 15.00
uur in boekhandel Blokker. Na
het interview en de voordracht
zal zij haar boek signeren.
Boekhandel Blokker, Binnenweg
138, 2101 JP Heemstede, 023 5282472.

Bestel online via:
www.boekhandelblokker.nl
en uw boeken worden GRATIS thuisbezorgd!

Bouwplan Cloosterweg

“De poort naast mijn
huis is opeens weg”
Heemstede - “Wij wonen niet in
een verloederde wijk!” Deze opmerking werd gemaakt door een
van de insprekers, nadat er vanuit de commissie ruimte werd
gesproken over achterstand en
verloedering van panden op en
rond het Wilhelminaplein.
Er werd in de commissie ruimte gesproken over wel of geen
nieuwbouw aan de Cloosterweg 6-8.
Het oude pand van Bakkerij Van
Dijk staat leeg. Projectontwikkelaar Reales ziet wel ‘brood’ in het
bouwen van een complex met 17
appartementen. Daarvoor zou
ook de al meer dan 50 jaar bestaande anackbar ‘Vita Nova’
moeten wijken. Bewoners uit de
omgeving en de historische vereniging zijn faliekant tegen de
plannen. Ook de gemeente oordeelde dat het plan stedenbouwkundig niet past.
Intussen heeft de ontwikkelaar
de plannen aangepast.
De commissieleden, op HBB na,
vindt dat het plan toch een kas
moet krijgen.
De omwonenden kwamen in
groten getale naar het raadhuis
om de commissie ruimte te bewegen af te zien van het bouwplan. De omgeving was nimmer betrokken bij de voorbereiding, maar directeur Marc Snijders van Reales, zelf woonachtig
in Heemstede, beloofde dit snel
goed te maken en in januari met
de bewoners te gaan overleggen. Zijn ontwikkelingsbedrijf is
jong en kan, althans volgens de
website, nog niet bogen op een
reeks aan gerealiseerde projecten.
“Op de tekeningen is de poort
naast mijn huis opeens weg”,
betoogde een bewoonster. “Ik

heb recht van overpad en dat
kan toch niet zomaar ongedaan
worden gemaakt.” Dan het parkeren. Gezien de lage verkoopprijs van de woningen kan volgens de regels worden volstaan
met één parkeerplaats per woning. Ook dat vinden de omwonenden onzin want elders is de
norm 1,7 parkeerplaats per woning. Waarom gaat men er van
uit dat mensen in een goedkope
woning maar één auto hebben,
vroegen zij zich af.
Ook de uitrit van de parkeerplaats en de parkeerplaats zelf
zou voor overlast zorgen.
De ontwikkelaar heeft een deal
gesloten met Elan Wonen. Elan
Wonen koopt de appartementen voor een bedrag van rond
de 200.000 euro per stuk. Vervolgens gaan zij de appartementen
voor rond de 500 euro als sociale huurwoningen verhuren. Of
Elan Wonen de hoofdprijs gaat
betalen is niet duidelijk. Daarnaast gaat de gemeente kijken
of de ontwikkelaar niet te veel
geld aan het project gaat verdienen. De ontwikkelaar neemt risico’s want het is lang niet zeker
of het bouwplan de finish haalt.
De bouwhoogte van om en nabij de 11 meter past niet direct in
de omgeving. De parkeernormen
kunnen opgerekt worden als de
appartementen duurder uitvallen
en er dreigt planschadebetaling.
Door de wethouder toe te staan
om te kijken of er afgeweken
kan worden van het bestemmingsplan is er door de commissie wel een eerste stap gezet. De
gedachte hierachter is de leegstand en verpaupering op die locatie te voorkomen. Het wachten
is op het gesprek met de buurtbewoners en het indienen van
een uitgewerkt bouwplan van de
ontwikkelaar. Wordt vervolgd.
Eric van Westerloo
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Theatergroep Dorst speelt
‘Coco Chanel revisited’

De Luifel catwalk voor
Franse mode-koningin

Bon voor APK keuring bij Profile Center Outlet

Kerstmarktacties in
Raadhuisstraat en Binnenweg
Heemstede – Met een grote
kerstuitstalling in de Raadhuisstraat bij de IJzeren Brug houden Bloemenhof, Keurslager Peter van der Geest en Profile Center Merks gezamenlijk een presentatie op een stand vanaf de
Keurslager tot op de IJzeren
brug.
Profile Tyrecenter heeft een
groot aanbod van nieuwe en
tweedehands winter-en zomerbanden en u kunt nog profiteren
van nieuwe banden van 2011 te-

gen dumpprijzen. Ook in de Profile Center Outlet aan de Binnenweg 31. Tijdens de kerstmarkt
krijgt iedere koper een bon voor
een gratis APK-keuring.
Ron van Bloemenhof laat de
prachtigste kerststukken zien,
bloemen en boeketten om uw
huis helemaal in sfeer te brengen. Kerstbomen kunt u kiezen
uit een zeer ruim aanbod, u kunt
ze desgewenst thuis laten brengen en bij een besteding vanaf 10 euro krijgt u een bos rode

of witte amaryllis cadeau. Peter
van der Geest laat u proeven van
de echte Parma ham die gesneden wordt op een klassieke rode
Berkel snijmachine. In de winkel geeft hij de presentatie van
de kerstmenu`s die zijn samengesteld door de chef-kok van
het Oude Dykhuis, Alfred van
Dijk. Zondag 16 december dus
naar de Raadhuisstraat Binnenweg waartussen 11 een 17 uur
het kerstgezellig wordt.
Ton van den Brink

Heemstedenaar met ‘Short Bowel Syndroom’

Aandacht voor ondervoeding
Heemstede - Wie kent ze niet?
De beelden van ondervoede mensen en kinderen in ontwikkelingslanden. Dat ondervoeding ook in westerse landen
voorkomt, verwacht je niet gauw.
Toch zijn er ook in ons land mensen die vanwege hun chronische
ziekte dagelijks vechten tegen
de gevolgen van te weinig kilo’s.
Als het met Heemstedenaar Rudolph Paanakker heel goed gaat,
heeft hij een BMI tussen de 17,5
en 20. Momenteel zit hij op 18,
terwijl dat volgens de BMI-meter van het Voedingscentrum ei-

genlijk te licht is voor zijn 1 meter 78. “Ik weeg nu 57 kilo, 68 zou
ideaal zijn met mijn lengte”, geeft
hij toe. Paanakker heeft al dertig jaar de ziekte van Crohn, een
chronische darmontsteking in
zijn spijsverteringskanaal. Vanwege veel darmoperaties heeft
hij nog maar zeventig centimeter dunne darm, terwijl gezonde
personen zo’n zeven meter hebben. Als je minder dan honderdvijftig centimeter dunne darm
hebt, spreek je van Short Bowel
Syndroom.
Ondervoeding is een van de
kenmerken van te weinig dunne darm. “Van de voeding die ik
eet, wordt slechts 10 à 20 procent door mijn lichaam opgenomen, want mijn dunne darm
heeft hier slechts 70 centimeter
‘de tijd’ voor”, legt Paanakker uit.
“Als ik dus een maaltijd van duizend calorieën eet, neemt mijn
lichaam hier maximaal tweehonderd calorieën van op. Bij een
gezond iemand is dat negenhon-

Vraag een willekeurig iemand
naar vijf beroemde mode-ontwerpers en Chanel wordt zeker in dit rijtje genoemd. Chanel
werd geboren als Gabrielle Bonheur Chanel in het Franse Saumur in 1883. Haar leven was net
zo opzienbarend en legendarisch als haar modecreaties, alsmede haar quotes. Het is het leven van een unieke persoonlijkheid die werd omarmd door vele vrouwen zoals bijvoorbeeld
Jackie Kennedy. Vrouwelijk en
toch je mannetje staan, daaraan
stond Chanel synoniem: een revolutionair stijlicoon die stond in
de spotlight van haar talentvolle eigenzinnigheid. Wereldberoemd, bewonderd, aanbeden,
maar eenzaam tegelijk: zo blies
zij ook op 88-jarige leeftijd haar
laatste adem uit. Daarom draait
het allemaal in dit meesterstuk,
over een meesterstuk. Deze
voorstelling neemt een kijkje in
het veelbewogen leven van Chanel en zoekt naar een antwoord
op de vraag wat zij heeft betekend en waarom zij volgens vele Fransen in het rijtje thuishoort
van De Gaulle, Picasso, Anquetil
en Simone de Beauvoir.
Afgelopen vrijdag 7 december
ging het toneelstuk ‘Coco Chanel
revisited’ in Haarlem in première en oogstte lovende kritieken.
Trudy de Jong, die eerder een
rol had als koningin Elisabeth
in het stuk ‘Gijs III’ en als koningin Wilhelmina in de musical

Foto: Alexander de Groot.

Heemstede - Op zaterdag 22 december speelt theatergroep
Dorst het prachtige toneelstuk ‘Coco Chanel revisited’, een
verkenning door het aangrijpende leven van de onbetwiste koningin van de mode Coco Chanel. Een glansrol met flair
die niet beter kan worden vertolkt door actrice Trudy de Jong.
Controversieel en levensecht. Kippenvel op de catwalk van
theater de Luifel, in een Parijse setting.

‘Soldaat van Oranje’, zet nu een
zeer geloofwaardige ‘koningin
van de mode’ neer. De regie is in
handen van Ria Marks. De tekstdialogen werden bewerkt door
Theo de Groot en Tjeerd Bisschof. Dit alles maakt van ‘Coco
Chanel revisited’ een toneelstuk
waarover u nog lang zult napraten.
Op zaterdag 22 december kunt
u getuige zijn van dit indrukwekkende theaterstuk in theater de
Luifel. De voorstelling begint om
20.15 uur. Kaarten kosten 18,50
per stuk en zijn verkrijgbaar aan
de theaterkassa van de Luifel, via
de website www.theater.casca.nl
of op tel.nr. 023-548 38 28.
Bart Jonker

Rudolph Paanakker.
derd.” Niet alleen krijgen mensen
met short bowel te weinig calorieën binnen, deze chronische
ziekte zorgt ook voor een afname
van de spiermassa en de weerstand, een chronisch tekort aan
belangrijke vitamines en een afname van de kwaliteit van leven.
Paanakker vindt het belangrijk dat de belangen van mensen met short bowel goed worden behartigd. “Je loopt met deze ziekte tegen veel muren op.”
Voor meer informatie over Short
Bowel Syndroom www.shortbowel.nl.

Fotografie: Michel van Bergen

Aangereden maar niet gewond
Heemstede - Een meisje is
dinsdagochtend
aangereden
op de Lanckhorstlaan. Ze wilde
rond half tien aldaar de Heemsteedse Dreef oversteken toen
ze werd geraakt door de auto
en ten val kwam. Politie en ambulance kwamen ter plaatse om

assistentie te verlenen. Gelukkig bleken de verwondingen erg
mee te vallen en bleef het vooral beperkt tot materiële schade.
Het verkeer op de Heemsteedse Dreef ondervond kort hinder doordat de rijbaan was afgesloten.
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Het onvermijdelijke te lijf
Heemstede - Zonder massagetafel maar met een dijk van een
stem, een berg aan energie en
een stortvloed aan verhalen en
liedjes gaat Carolien Borgers in
‘Happy End’ het onvermijdelijke einde te lijf; het einde van de
dag, van de liefde, van een ruzie, het einde van de rij en van
het moment. Samen met multiinstrumentalist Chris Grem pakt
ze in dit nieuwe programma muzikaal uit. Je zou willen dat er
geen eind aan komt; ‘Happy End’
wordt het einde!
Carolien Borgers (1983) studeerde in 2005 af aan de Amsterdamse Toneelschool en Kleinkunstacademie. Ze liep stage in de rockopera ‘Ren Lenny
Ren’ van Acda en de Munnik Na
haar eerste avondvullende voorstelling Snars volgde haar veel-

Fotograaf Alexander de Groot.
geprezen voorstelling ‘Makkelijk
Praten’.
Wanneer?
Vrijdag 21 december is de voorstelling te zien in Theater de Luifel, Herenweg 96 in Heemstede.
Aanvang: 20.15 uur. Kaartverkoop van maandag t/m vrijdag
van 9.00 tot 16.00 uur en 45 minuten voor aanvang. Reserveren
via theaterlijn: (023) 548 38 38.

Oratoriumkoor Bennebroek
treedt op in kerkdienst
Bennebroek - Zondag 16 december verleent het Oratoriumkoor Bennebroek medewerking
aan de viering in Het Trefpunt in
Bennebroek.
Gezongen wordt van Joh. Sebastiaan Bach enkele delen uit
het Weihnachtsoratorium: ‘Wie
soll ich Dich empfangen’-koraal
5 en ‘Ach mein herzliebes Jesulein’- koraal 9. Uit het openingskoor van de Messiah van Hän-

del: “And the glory of the Lord’
en van Christian Gregor ‘Das Hosianna’ voor dubelkoor en orgel.
Dirigent is Frank Hameleers.
De viering wordt geleid door ds.
Jolien Nak.
Voor de kinderen van 0-9 jaar is
er Kom in de kring en er is een
jeugdviering voor de jeugd van
12-15 jaar. Aanvang 10.00 uur.
Akonietenplein 1, Bennebroek.
Allen hartelijk welkom.

Tatjana van Zanten
komt signeren
Heemstede - Als Tatjana van
haar geboortestad Amsterdam
naar hockeydorp Bloemendaal

Dienst Spaarne
Regio - Zondag 16 december
om 10.00 uur vindt in de kerkzaal in het Spaarne Ziekenhuis
in Hoofddorp een kerkdienst
plaats. Voorganger is ds. Petra
Renes. Medewerking van Cantate Domino uit Haarlem. (avondmaalviering)

Jan van Goyenstraat
op zondag open

verhuist, verklaren haar vrienden haar voor gek. Maar als snel
wordt ze door haar nieuwe buurvrouw Babs, het schatrijke ‘koninginnetje’ van het dorp op
sleeptouw genomen. Ze maakt
kennis met een wereld van onmetelijke rijkdom, waar goede
manieren en overspel elkaar in
balans houden. Dan vindt er een
ingrijpende gebeurtenis plaats
waardoor Tatjana op gespannen
voet komt te staan met haar omgeving. Het boek is een komische en onthutsende roman die
veel stof deed opwaaien!
Op zondag 16 december komt
schrijfster Tatjana van Zanten
haar boek, ‘Supergelukkig’ signeren bij boekhandel Blokker,
Binnenweg 138, Heemstede. Tel.
023 - 5282472.

Dienst
Cruquius
Regio – Zondag 16 december,
om 15.00 uur, leidt pastor Mariëlle Roosen- van der Lans de viering op de Cruquiushoeve in gebouw de Rank aan de Spieringweg 801.

Ds. Pieter Terpstra leidt een
adventsdienst.

Heemstede – In het kader van kerstinkopen kunt u zondag onder meer winkelen bij Hildering Parfumerie in de
Jan van Goyenstraat. Aldaar is ook een miniconcert deze
dag, tussen 15.00 en 17.00 uur, live hoort u ‘As you like it’.
De winkel zelf is geopend zondag van 11.00 tot 17.00 uur.
Zondag 23 december kunt u ook nog kerstshoppen in de
straat, kijk op de website www.janvangoyenstraat.nl welke winkels er geopend zijn. U bent welkom!

Bijzondere Ontspannen bewegen in de
dienst PKN in buitenlucht met Nordic Walking
- Heeft u al enige 5,- (betalen bij de begeleider)
de Oude Kerk Heemstede
ervaring met Nordic Walking? of met een 6 strippenkaart: 25,Heemstede – Op zondag 16
december, derde Adventszondag, leidt ds. Pieter Terpstra in de Oude Kerk aan het
Wilhelminaplein om 10.00 uur
een bijzondere dienst. Het betreft een dienst van de zogenaamde service of nine Lessons and Carols. Organist Willem Jan Cevaal en de cantorij
onder leiding van Wil Bakker
ondersteunen de samenzang.

Vindt u het prettig om met anderen te lopen of soms nog wat
aanwijzingen te krijgen? Dan is
deze groep ideaal voor u. Onder
enthousiaste begeleiding werkt
u in de buitenlucht (in de Waterleidingduinen) op een ontspannen manier aan uw conditie. Bij
voldoende deelname wordt in 2
groepen uiteen gegaan met de
snelle en de rustige lopers. U
kunt per keer meelopen - kosten

(deze is 8 weken geldig).
Loopt u voor het eerst mee?
Meldt u zich dan even telefonisch aan bij de receptie van
Casca de Luifel: tel. 023-548 38
28 kies 1.
De groep Nordic Walking – begeleid 50+ loopt vanaf woensdag 9 januari van 9.30 – 11.00
uur in de Waterleidingduinen:
het vertrekpunt is bij ‘t Panneland in Vogelenzang.
Fotografe Marion Hesseling
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Dienst Trefpunt
Bennebroek - Zondag 16 december om 10.00 uur gaat ds.
J.E.Th. Nak-Visser voor in de
dienst in Het Trefpunt aan het
Akonietenplein, Bennebroek.
Kom in de Kring (0-9 jaar) m.m.v. Oratoriumkoor Bennebroek Jeugdviering (0-15 jaar).

St. Jozefparochie
Bennebroek
Bennebroek – St. Jozefparochie
Bennebroek houdt vrijdag 14 december om 9.00 uur een eucharistie met pastoor Verhaegh.
Zaterdag15 december om 19.00
uur is er tevens eucharistie met
pastoor Verhaegh, waarbij een
dameskoor medewerking verleent.
Zondag 16 december om 10.30
uur eveneens eucharistie met
pastoor Verhaegh. Later die dag,
om 19.00 uur is er boeteviering
met past. Verhaegh.

Petrakerk
Heemstede
Heemstede - NGK Heemstede houdt zondag 16 december
dienst in de Petrakerk aan de
Limburglaan 3, Heemstede.
De aanvang is 10.00 uur.
In deze dienst op de 3e adventszondag gaat voor ds. Alex Boshuizen. Er is kinderopvang voor
de kleinsten en Bijbelklas voor
de kinderen in de basisschoolleeftijd.

It takes Two to tango
Bennebroek - Onlangs werd de
tentoonstelling ‘It takes two to
tango’ in Bennebroek geopend.
Voor het thema van deze expositie ‘Two to tango’ werd gekozen omdat de Stichting Tentoonstellingen Bennebroek Ellen Kuijl
en Nicoline van Dalen uitkoos
om samen te werken. Ellen Kuijl
is glaskunstenares uit Zandvoort (www.glaskunst-ellenkuijl.
nl) en Nicoline van Dalen (www.
nr-art.nl) is schilderes uit Heemstede. Het is hen gelukt om een
kleurrijke en gevarieerde expositie te tonen. U ziet er schilderijen
van diverse onderwerpen, glazen
schalen, sieraden en glas/metaal-objecten. Er was een ruime
belangstelling voor de opening
die is verricht door drs. Liselot de
Jong, oud-conservator van het
Bonefantenmuseum in Maastricht. Zij verstaat onder ‘two to
tango’ ook het samenspel tussen
de maker en de beschouwer. U

kunt tot 6 februari 2013 van het
kleurrijke spektakel komen genieten in het gemeentehuis van
Bennebroek, Bennebroekerlaan
5, 2121 GP Bennebroek op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur en
op woensdag ook van 13.30 tot
16.30 uur.

Dienst en Kerstsamenzang PKN
Bennebroek
Bennebroek - Hervormde Gemeente Bennebroek (PKN)
houdt zondag 16 december
dienst om 10 uur aan de kerk
op de Binnenweg 67 te Bennebroek. Ds. W.M. Schinkelshoek leidt de dienst. Ook is er
een Kerstsamenzang en wel om
15.00 uur.
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Kerstnieuws

Zondag 16 december:

Kerstshoppen
tijdens kerstevent
winkelcentrum Heemstede

Kerstmenu`s op het Kerstevent
Raadhuisstraat-Binnenweg

Heemstede – Keurslager Peter van der Geest heeft met een
vriendenclubje al jaren maandelijks een kookavond met de chefkok Alfred van Dijk, van restaurant Het Oude Dykhuys in Lisserbroek. Deze keuken van wordt
geroemd om de combinatie van
klassieke eenvoud en pure klasse. Daar werden de menu`s bedacht die in veel Heemsteedse
keukens het bereiden van een
kerstmenu gemakkelijker maakt,
om op de dag zelf alle aandacht
te kunnen besteden aan de gasten. Tijdens de Kerstevent van
de winkeliersvereniging Raadhuisstraat-Binnenweg op zondag 16 december kunt u tussen
12 en 17 uur bij Keurslager Peter
van der Geest aan de Raadhuisstraat de drie menu`s zien, keuren en uw keuze maken. Chefkok Alfred, winnaar van onder
andere “Prix Le Taittinger”, geeft
in de winkel als u wilt, uitleg
over de menu`s en hoe gemakkelijk de bereiding in uw keuken
eigenlijk is. Als voorbeeld geeft
hij aan dat de runderlende al
ovenklaar is. Er staat nog een
specialist klaar. Will Beeren van
Le Grand Cru aan de Jan van
Goyenstraat geeft u adviezen
over de wijnen die hij al voor u

geselecteerd heeft bij elk gerecht.
De suggesties voor heerlijke
menu`s van klassieke eenvoud
en echte slagerskwaliteit zijn:
Een wildmenu dat begint met
wildpaté met stoofpeertje en
compote van cranberries. Ragout van wild en paddenstoelen
geserveerd in korstbakje. Fazant
sous vide bereid, geserveerd met
aardappelpuree en zuurkool,
daarbij saus van de karkassen
en foelie. Warm chocolade taartje geserveerd met vanilleparfait.
Vleesmenu: hertenham op aardappelsalade geserveerd met
rucola en gefrituurde eidooier. Kalfsragout met ragoutbakje, runderlende rosbief, gemarineerd en op temperatuur gegaard met kruiden, geserveerd
met aardappel gevuld met ham,
witlof en paddenstoelensaus. Tiramisu met parfait van koffie, tia
maria en compote van sinaasappel.
Nog een laagdrempelig menu
begint met carpaccio van runder zij lende met dressing van
noten en aceto balsamico. Varkenshaas ingerold met Parma
ham met peultjes, aardappelgra-

tin en jus met basilicum en tomaat. Flensjes met boerenjongens room en appeltaartijs.
Zondagmiddag 16 december
heeft Keurslager Peter van der
Geest deze kerstmenu`s in zijn
winkel aan de Raadhuisstraat 94
klaarliggen. U kunt er uw kerstmenu vast samenstellen met de
medewerkers, die klaar staan om
u wegwijs te maken in die heerlijke keuken van het Oude Dykhuis, die u straks zelf thuis met
alle gemak van de voorbereidingen van de slager, klaarmaakt.
Met de handige gebruiksaanwijzingen en recepten. Als u zondag toch in de winkel staat, kijk
dan eens naar die heerlijke Parma ham die Peter zelf importeert
uit de buurt van Verona, waar
een klein familiebedrijf nog alle
tijd neemt om Parma lekkernijen te laten rijpen. Parmaham die
24 maanden gedroogd is, maar
door die eigen import betaalt u
maar 12 maanden. Dat proeft
u, probeer maar! Of de heerlijke coppa di Parma San Daniele
, een Parma variatie. Liefhebbers
van Salami soorten kunnen nu
ook hier terecht. Het wordt zondag leuk op de Raadhuisstraat!
Ton van den Brink

Heemstede - Ook dit jaar pakt
de Winkeliers Vereiniging Heemstede
Binnenweg/Raadhuisstraat weer flink uit onder de
succesvolle noemer Kerst Event.
Vorig jaar nog kunnen genieten
in de waan van het oude Dickens. Dit jaar in het teken van
de Jeugd van nu en hun creativiteit. De WCH heeft de jeugd uitgedaagd om te mogen schitteren
als een ster op het Open Podium
om hun talenten te presenteren
aan het winkelend publiek. Daar
werd gretig gebruik van gemaakt
door de jeugd en resulteerde tot
een vol programma onder leiding van de presentator Dennis
van Rhee. Vanaf 11.30 tot 17.00
uur kunt u genieten van al het talent van solo zang tot dans voorstellingen op de Binnenweg t.h.v.
De ING bank onder het genot
van een gluhwein en of Poffertjes van de Lachende Poffer. Aan
de noordzijde van de Binnenweg
t.h.v. huishoud Blokker staat een
kerst tent van maar liefst 18x4m.
Hierin organiseert de vereniging
in samen werking met Casca
kinderopvang en theater de Luifel diverse creatieve kinderactiviteiten. Kinderen kunnen onder
begeleiding houten vogelhuisjes en kerstboompjes beschilderen of beplakken voor in de kerst
boom vanaf 11.00 uur. Terwijl de
verf aan het drogen is kunnen
ze genieten van een voorproef-

je van Hakim zijn nieuwe theater show die volledig te zien is op
24 maart in theater de Luifel. Om
14.00 uur is er ook nog een prijsuitreiking van De Casca kersttekenwedstrijd De ouders, opa’s en
oma’s kunnen tussentijds lekker
ontspannen en genieten op het
kerst terras in de tent onder het
genot van een drankje en een
hapje. Op de hoek van de Julianalaan t.h.v. Gall&Gall kunnen
de kinderen lekker uitwaaien
in de zweef- en draaimolen van
Rob Halderman terwijl de ouders
heerlijk kunnen slenteren tussen
de ruim 90 kerstkramen. Op de
Raadhuisstraat kan iedereen onder het genot van warme stroopwafels en chocolademelk genieten hoe de geitjes en de kippen
zich tegen elkaar aan warm houden in de Levende Kerststal. Om
deze veelzijdige gezellige dag
vast te leggen kan iedereen met
de kerstman op de foto tegenover van Velthoven Juweliers. De
winkelstraat is maar liefst 1,5 km
lang en om vermoeide (kinder)
benen te voorkomen, rijdt er een
kerstexpress; een treintje waar u
ieder moment op en af kan stappen.
Gegarandeerd slagen voor leuke
cadeaus en vermaak voor jong
en oud, dat is het Kerst Event
in winkelcentrum Heemstede
op zondag 16 dec van 11.00 tot
17.00 uur.
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Leren van je eigen dromen
Heemstede – Er is geen ontkennen aan, dromen doen we allemaal. Wetenschappelijk onderzoek bewijst dat. Of we het
ons kunnen herinneren of niet, we dromen zo’n twee uur per
nacht. Psycholoog Marja Moors studeerde zelfs af op het thema. Zij onderzocht de bruikbaarheid van dromen in het dagelijks leven. Binnenkort start zij met een serie workshops, die
ons kan helpen deze informatie uit de nacht te leren lezen.

“Er is zoveel te beleven in je dromen, dat ik eigenlijk niet snap
dat niet iedereen ze opschrijft”,
vertelt Moors in haar praktijk
aan de Zandvoortselaan. “Na
een lange spirituele zoektocht –
ik zat als tiener al bij de ashram
van Bhagwan – ben ik op mijn
achtentwintigste begonnen mijn
dromen te noteren.”
De eerstelijnspsycholoog en relatietherapeut vond uiteindelijk waar ze naar zocht in de wetenschappelijke studie van het
droombewustzijn. “In je slaap is
het lijf verlamd, maar de hersenen zijn wakker. Die werken in
deze toestand anders, omdat de
aandacht niet gericht is op de
buitenwereld. Overdag ben je
druk bezig met plannen en regelen, je zit als het ware vast in
een bepaald stramien. ’s Nachts
maken de hersenen andere verbanden, waaruit verhalen ontstaan die je veel informatie kunnen geven. Met het loslaten van
het gangbare gedrag, oefen je
alternatieve scenario’s om de
problemen te lijf te gaan. Iemand
die normaal gesproken altijd
vriendelijk door het leven gaat,
kan in een droom boos worden en zo uitproberen hoe dat
werkt.”
Waar dromen mensen
vaak over? Moors: “Ergens voor
vluchten is een veelvoorkomend
onderwerp in dromen, net als
te laat komen of examen moeten doen en niet voorbereid zijn,
dat zijn de wat onrustige dromen. Verder komen thema’s als
vliegen en seksualiteit regelmatig terug en ook angst voor problemen met je tanden.”
Dromen zijn door de geschiedenis heen erkend als bron van
kennis en visie. In haar praktijk
maakt Marja Moors gebruik van
de mogelijkheden van droombewustzijn om individuen, families

en groepen te verbinden. “Ik ben
er van overtuigd dat dromen bedoeld zijn om het hele systeem
in balans te houden. Net als
dat we rekenen op het zelfhelend vermogen van het lichaam,
heeft het droombewustzijn eenzelfde helende functie voor levensstress.”
De oude Grieken
Oog hebben voor dromen gaat
ver terug in de tijd. “In het Oude Griekenland bestonden overal speciale droomtempels waar
mensen met gezondheidsklachten naartoe gingen. Ze werden
daar tijdens hun droom genezen
of ze kregen tijdens de droom informatie die ze nodig hadden om
hun lichaam weer gezond te maken. Het verhaal gaat dat Hippocrates zich de geneeskunst eigen heeft gemaakt door de inscripties van de droomtempels
te lezen.”
In onze tijd zijn we het zicht op
die mogelijkheid wat kwijtgeraakt, volgens Moors. “Nu we
vast dreigen te lopen in oude vormen en de gezondheidszorg onder druk staat, is de tijd
rijp om die bronnen weer te ontsluiten.”
Naast haar praktijk werkt de
52-jarige Heemsteedse als trainer voor organisaties en het bedrijfsleven, zat ze tot voor kort in
het bestuur van de Nederlandse
droomvereniging VSD en organiseert ze congressen en lezingen op het gebied van dromen.
De serie van drie workshops die
in januari start is geschikt voor
iedereen die meer inzicht wil
krijgen. “Dromen zijn belangrijke richtingaanwijzers voor alles wat je bezig houdt en voor
jou van belang is. Ook al denk
je dat je weinig herinnert van je
dromen, is een kleine aanwijzing

al vaak genoeg. Want je kan het
leren om je dromen te interpreteren, net als je een taal kan leren of piano spelen. Het heeft mij
overtuigd dat je als wezen veel
groter bent dan je dagelijkse gedachtes. Dat is eigenlijk maar
een stukje van jezelf. In je dromen leer je de andere lagen van
jezelf kennen, dat kan een verrijking zijn van je leven.”
Juist nu, vlak voor de feestdagen en in een tijd met veel onzekerheden, kunnen dromen een
nieuw houvast bieden, meent de
droomdeskundige. ”Zelf vind ik
deze tijd van economische crisis
een goede vergelijking met de
periode van rond het begin van
de jaartelling, toen Rome werd
belaagd door allerlei plagen als
de pest en ze ten einde raad waren. Als laatste redmiddel werd
de droomgod Asclepius ontboden, want ze wisten het echt niet
meer. Hij moest maar licht zien
te scheppen in de duisternis. Ik
vind dat bekende verhaal van
de dichter Ovidius een mooie
metafoor voor onze tijd, waarin mensen de behoefte hebben
aan meer innerlijk houvast. Met
het aanboren van de oerbronnen
kunnen we ook weer een nieuwe
start maken.”
De eerste serie workshops wordt
gehouden op 19 en 26 januari en
op 2 februari 2013, van 09.30 tot
13.00 uur bij De Praktijk Heemstede, Jan van Goyenstraat 25 in
Heemstede, voor een groep van
maximaal 12 personen. Kosten:
110 euro voor 3 bijeenkomsten,
inclusief koffie/thee/fruit.
Inschrijven
via:
marja@
dreamingtogether.nl of via 0235475119.
Mirjam Goossens

Fijne surprise voor de dieren
Regio - De dieren in de asielen
van Zandvoort en Hoofddorp zijn
niet vergeten door Sinterklaas
en zijn pieten. Vele lekker kluifjes, blikjes maar ook speeltjes
zijn in de schoorsteen gevonden. Wat een fijne surprise voor
de dieren! De vrijwilligers van
de asielen zijn er dan ook enorm
blij mee!. De dieren zijn op pakjesavond extra verwend. De
katten spelen lustig met de

speelgoedmuisjes, de honden
kregen een heerlijk kluifje en de
konijnen een lekkere knabbelstaaf. Hun grootste wens is natuurlijk een nieuwe baas vinden
zodat zij in hun eigen huis Sinterklaas kunnen vieren…
Dierentehuis
Kennemerland
vindt u aan de Keesomstraat 5 in
Zandvoort, dat in Haarlemmermeer ligt aan de Hoofdweg 563
te Hoofddorp.

Zes collectanten halen
ruim 1000 euro op
Heemstede - Tijdens de collecteweek van het Nationaal MS
Fonds is met 6 collectanten het mooie bedrag van 1192 euro in
Heemstede opgehaald. Met het geld dat de collectanten hebben
opgehaald blijft het Nationaal MS Fonds zich inzetten voor onderzoek naar MS en een betere kwaliteit van leven. Wilt u ons
bij de collecte van volgend jaar ondersteunen als collectant? Bel
010-5919839 of kijk op www.nationaalmsfonds.nl.

Kaarsenautomaat op
Algemene Begraafplaats Heemstede
Heemstede – Maandagmiddag nam wethouder Christa Kuiper een speciale kaarsenautomaat in gebruik op de Algemene Begraafplaats in Heemstede. De kaarsenautomaat Candle Mate is ontwikkeld door het
Heemsteedse bedrijf Memorial
Design, is een noviteit in de uit-

vaartbranche. De kaarsenautomaat heeft twee kleuren kaarsen, rood en wit. De kaarsen zelf
zijn gemaakt door een dochter
van de bekende kaarsenfabriek
Bolsius, de houders zijn recyclebaar. Veel mensen hebben geen
vuurtje meer op zak, er wordt
steeds minder gerookt, ook hier

is in voorzien in de kaarsenautomaat. Een kleine aansteker is
ook te halen uit de automaat die
overigens gemakkelijk te bedienen is. Memorial Design directeur Sylvia Dekker vertelde dat
de Candle Mate is ontwikkeld in
Heemstede en de weg zal vinden op veel begraafplaatsen en
bij crematoria. Memorial Design
is gevestigd aan de Nijverheidsweg 41 en heeft een unieke collectie urnen in diverse materialen waaronder rvs, hout, keramiek, brons, polymeer, messing
en zilver. Ook bijzondere urnen
zoals kunsturnen, huisaltaren en
biologisch afbreekbare urnen in
diverse prijsklassen. Via de automaat kunnen grafkaarsen worden gekocht zonder tussenkomst van begraafplaatspersoneel. Om bezoekers van de begraafplaats extra service te bieden, heeft het college van B&W
besloten deze kaarsenautomaat
aan te schaffen.
Ton van den Brink
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Goedkoop is duurkoop en daarom:

Vosse Heemstede:
Installatie zonder zorgen
Heemstede – U kent het wel,
een leiding die lek is en gerepareerd moet worden want aan
lekkage heeft u een bloedhekel;
vocht levert nu eenmaal schade
op. Een handige kennis biedt uitkomst. Even naar de bouwmarkt
en hup, voor het weekend nog
opgelapt, die leiding. U bent lekker goedkoop uit en dat in deze tijden! Verstandig? Nee, dus.
Of een ander voorbeeld: de badkamer wacht al een tijdje op
vernieuwing. De tegels moeten
worden vervangen, u wilt gelijk

nieuwe kranen en uiteraard een
mooie douchecabine. Gelukkig
kent u een manus-van-alles die
dit klusje wel op zich wil nemen.
En hij wil zich ook wel aan het
omleggen van de leidingen wagen… Dat scheelt u geld.
Maar ook een mooie badkamer,
want juist in deze tijden moet u
economisch denken. Een nieuwe badkamer moet duurzaam
zijn, tijdloos en moet lang mee
gaan. Het beste dat u dan kunt
doen is een professioneel bedrijf
in de arm nemen. Verzekerd van
kwaliteit, de beste adviezen, ge-

‘Exceptio’ van HiltjeVr:
uitzonderlijke emotie in poëzie gekleed
baseerd op jarenlange ervaring
en de nodige deskundigheid van
gediplomeerde installateurs.
Vosse is zo’n bedrijf. Al vele tientallen jaren (maar liefst 80!) is
Vosse in Heemstede gevestigd
en heeft menige woningbezitter
blijgemaakt met een uitstekende
installatie en producten. Hoogrendementsketels, airco, dakreparatie, loodgieterswerk… voor
al deze zaken kunt u Vosse in
de arm nemen. Kies een bedrijf
dat is aangesloten bij vakorganisaties.
Bespreek vooraf wat de mogelijkheden zijn en kosten, dan
weet u waar u rekening mee kunt
houden. Goedkoop is duurkoop,
zeker als u bedenkt dat een bedrijf als Vosse natuurlijk ook garanties voor een lange kwaliteit
geeft en perfecte service. Wist u
trouwens dat u met Vosse een
betalingsregeling kunt sluiten?
Informeer gerust.
Juist in deze tijden dus, dat het
echt goed moet zijn, belt u Vosse.
Kijkt u op de website (www.vosse.nl) voor een uitgebreid overzicht van de mogelijkheden. Of
bel naar: 023-528 68 02. Vosse vindt u aan de Kerklaan 9, email: info@vosse.nl.

Sint in een stoere auto
Heemstede - De Sint was weer
in Heemstede! Dit keer bij opvang Senseforkids aan de Herenweg! Sint kwam aan in een
hele grote, stoere auto die achterin open was en de Sint en Pieten zaten achterin. Gelukkig was
het droog! De kinderen hebben

genoten. Vriendjes en vriendinnetjes van KidsPlaza kwamen
ook spelen. Er waren cadeautjes
van Sint en zijn pietjes en de kinderen zongen liedjes, speelden
buiten en in de middag werden
zij getrakteerd op een leuke poppenkastvoorstelling.

Schrijf
een mooi
kerstgedicht
voor
Dichtstorten!
De kerst staat voor de deur,
de open haard staat aan en
binnenshuis is het gezellig bij de kerstboom in het
aanschijn van het kaarslicht.
Daarbij horen ook mooie
kerstgedichten.
Dichtstorten doet een oproep om een
mooi kerstgedichtje te schrijven en dit per e-mail te sturen naar dichtstorten@yahoo.com of naar het redactieadres in de colofon. Doe dit
voor maandag 17 december.
De mooiste gedichten zullen worden geplaatst in de
Heemsteder van 19 december!

Romantische
komedie

Heemstede - Bijna iedere week
draait er bij Casca in de Luifel,
Herenweg 96, Heemstede, een
film in de Theaterzaal op het gro-

te doek. Op 19 december is dat
een romantische komedie, met
een monstercast van bekende
sterren. Voor meer info kunt u
bellen met Casca op werkdagen
tussen 9 en 12 uur: tel. 023-548
38 28 keuze 1. De film begint om
20.00 uur. De entree is 5,00.

Dichtstorten recensie
Na haar debuutbundel ‘Olifantoom’, verscheen onlangs
de tweede gedichtenbundel
van HiltjeVr: ‘Exceptio’. Deze
titel is afgeleid van het Latijnse ‘Exceptio probat regulam’,
in het Nederlands vertaald als
‘de uitzondering bevestigt de
regel’.
Uitzonderlijk is de bundel zeker: HiltjeVr weet menig onderwerp in haar werk realistisch tot uiting te brengen,
waarmee naar zij zelf zegt,
in aanraking is geweest. Zij
mijdt ook geen onderwerpen
uit de psychiatrie, maar durft
deze aan te kaarten zonder
beladen te worden. Andere gedichten zijn weer louter
fictief. Zo geeft zij haar visie weer op onderwerpen van emotionele en persoonlijke aard. Angst, vertrouwen en liefde doorkruisen als thema’s menig gedicht.
HiltjeVr ziet deze bundel zelf meer verhalend en moralistisch
van aard, soms met een filosofische ondertoon. Zij richt zich
ook op een lezersgroep die durft mee te denken over deze onderwerpen; een lezersgroep die deze ook durft te bediscussiëren. Ze haalt sommige onderwerpen op zodanige wijze uit een
taboesfeer, die misschien menigeen doet inspireren. Op een
manier zonder belerend te worden. En dat is naast de poëtische
vertaling al een kunst op zich en ‘uitzonderlijk’.
De bundel ‘Exceptio’ (ISBN 978-90-484-2681-2) kost 12,50 en
is verkrijgbaar bij online boekhandels zoals Bol.com en Bruna,
maar ook bij uitgeverij Free musketeers (www.freemusketeers.
nl).
Bart Jonker

Even
komt het eigenlijk gelegen
als ik je uitdaag om te leven;
praten, denken, doen
of is het jou om het even
passief, stoppend, lijdend
vorderen wij slechts zo langzaamaan
of voorzichtig, zelfs bijna bekerend
heeft het meest weg van stilstaan
geen einde maar ook geen begin
de middenweg passerend
slik je het per ongeluk in
zijn wij samen wederkerend
onderling van beide kanten
als twee zijden van een munt
blijven we eeuwig lanterfanten
ook al had dat misschien beter gekund
Tien
de tien omvat een groot getal
kwam daar de negen uit de hoek gekropen
de acht was een apart geval
had de zeven zich van geluk bezopen
voor de voldoende een klein zesje
wist de vijf daar nergens van
de vier voelde zich een klein prinsesje
dat de drie erop kon rekenen dan
dubbel en dwars was de twee samengeklopt
had ik de een daarbij in dit gedichtje gestopt
HiltjeVr, uit de bundel ‘Exceptio’

20 de Heemsteder

• 12 december 2012

Actie PuurMakelaars groot succes!

Twee volle kamers met speelgoed

Heemstede – Afgelopen zaterdag werd in het nieuwe
makelaarskantoor van PuurMakelaars aan de Binnenweg 170a een speelgoed
ophaalactie georganiseerd.
Speciaal voor de Stichting
‘Jarige Job’, die speelgoed
uitdeelt aan kinderen die in
families opgroeien die zich
om financiële redenen geen
cadeaus kunnen veroorloven. Stichting Jarige Job
zorgt ervoor dat deze kinderen tijdens de feestdagen
niet vergeten worden.
De actie was een groot succes. PuurMakelaars heeft
maar liefst 2twee volle kamers met speelgoed kunnen
verzamelen.
Het was de hele middag een
komen en gaan van mensen die speelgoed kwamen
brengen.
Het was een gezellige bedoening. Tijdens de middag was er een kerstman
en stond er een kraam waar

gluhwein, warme chocolademelk en erwtensoep werd
verstrekt.
Wanneer jullie nog vragen
mochten hebben of de foto’s zijn niet goed bel mij
dan even..

Receptiemedewerker
Als receptievrijwilliger bent u het
gezicht naar de bezoekers van
Museum De Cruquius. Naast
kaart- en souvenirverkoop en telefoon aannemen, helpt u de be-

Demonstratie kleurpotloden
van Caran d’Ache
re en hoogwaardige assortiment.
Kleuren kan droog of in combinatie met water. De kleurpotloden en technieken zijn toepasbaar op verschillende materialen
en diverse papiersoorten.
Caran d’Ache komt naar Heemstede van 11.00-16.00 uur en u
kunt vrij binnen lopen en aanschuiven. Van Mandala kleuren
tot Manga tekenen. Vraag alles wat u weten wilt voor uw ei-

Radio De Branding moet
uitzendingen stoppen
Heemstede - Zoals verwacht
heeft het Commissariaat voor de
Media besloten de zendvergunning voor het lokale radiostation
De Branding niet te verlengen.
Na decennia mensen uit Heemstede en omgeving van informatie en muziek te hebben voorzien
is er nu, door mismanagement,
een einde gekomen aan deze
zender. De vergunning voor De
Branding stond al geruime tijd
ter discussie. Het onderliggende probleem was dat het radiostation de binding met Heemstede had verloren. Er werden geen
politieke uitzendingen meer gemaakt, de studio verdween naar
de gemeente Haarlem en het niveau van de programma’s en
nieuwsvoorziening daalde. Voorzitter Koolhaas van de omroep

Heemstede - Steunpunt Vrijwilligerswerk Heemstede publiceert haar vacature Top 3.
Intereresse? Bel dinsdag t/m
donderdag tussen 9-12 uur:
023 – 5483824. Op www.vrijwilligerswerkheemstede.nl
staan nog veel meer leuke vacatures!
Scholenvoorlichter
Dierenbescherming
De Dierenbescherming is op
zoek naar enthousiaste vrijwilligers voor het geven van voorlichtingslessen aan basisschoolleerlingen (4 t/m 12 jaar) Het
doel is kinderen bewust maken
van dierenwelzijn gekoppeld aan
diverse thema’s (verzorging van
het konijn, Beter Leven Kenmerk
etc), er wordt gebruik gemaakt
van het Dierenbeschermersspel.

PuurMakelaars kijkt terug
op een geslaagde dag en bedankt iedere gulle gever hartelijk!

Welkom bij JUUL

Heemstede - Aanstaande zaterdag, 15 december, zal er bij
JUUL kids-cadeau-kreatief een
demonstratie plaatsvinden van
en door Caran d’Ache uit Zwitserland. Dit gerenommeerde
merk is wereldberoemd door de
ongeëvenaarde kwaliteit kleurpotloden uit Genève.
Juist door deze bekendheid
wil JUUL nogmaals de aandacht vestigen op dit bijzonde-

Vrijwilligers Vacature Top 3

wist onvoldoende mensen om
zich heen te verzamelen voor bestuursfuncties, redactie en het
maken van goede programma’s.
De verschillende stromingen binnen de gemeenschap werden
onvoldoende bediend, de programmaraad was niet in functie
en de verplichte vergaderingen
werden niet gehouden. Het Commissariaat voor de Media werd
misleid doordat het onjuiste informatie kreeg. Beide instanties
waren in aanvang bereid de vergunning te verlenen en de bijbehorende subsidie van 11.000 euro te verstrekken. Na publicaties
in deze krant over de ondoorzichtige structuur van het station en
het verre van vlekkeloos blazoen
van de voorzitter werd gedegen
onderzoek gedaan. De conclusie

gen kleurboek, professie of hobby. Met of zonder kinderen bent
u van harte welkom!
JUUL is gevestigd op de Julianalaan nummer 3 naast de Roos
vulpenspeciaalzaak.
is nu dat het station moet sluiten. Intussen staat de website op
zwart en de uitzendingen zijn niet
meer te beluisteren.
Er lopen nog initiatieven om De
Branding nieuw leven in te blazen, maar daarover is momenteel
nog geen duidelijkheid. In de ons
omringende gemeenten is men
wel in staat om een radiostation met een grote luisterdichtheid
in de lucht te houden en waarom
kan dat in Heemstede niet? Voor
de goedwillende vrijwilligers van
het station is het zuur om nu zo
abrupt te moeten stoppen.
Het station heeft bijna 30 jaar geschiedenis geschreven in en om
Heemstede. De grote motor achter Radio De Branding, Simon
Paagman, heeft het station in de
jaren tachtig opgezet en uit gebouwd tot een begrip in de regio. Na zijn afscheid als voorzitter is het stap voor stap bergafwaarts gegaan met het sluiten tot
gevolg.
Eric van Westerloo

zoeker op weg in het gebouw
en geeft u demonstraties van de
museummachines.
Functie-eisen: klantgerichte instelling, representatief, flexibel.
Interesse in geschiedenis, de
Engelse taal machtig en omgang
met computer is een pré.
De werktijden zijn: één werkdag
in de week en één weekenddag
in de maand.
Bar-vrijwilliger
Koffie schenken, biertje tappen,
frisdrank verkopen, praatje maken. Klinkt u dit als muziek in de
oren, dan bent u misschien wel
de ideale vrijwilliger die tijdens
de repetitie avond van Harmonie St. Michaël (woensdag) achter onze bar staat. Behalve het
inschenken en afrekenen van
drankjes, sluit u ook zelfstandig af. Vooral in de pauze (rond
21 uur) en na de repetitie (22.30
uur) is het druk. U wordt ingewerkt en ontvangt voor uw inzet als barvrijwilliger een vrijwilligersvergoeding (max. 1.500,per jaar).

Tafeltennissers HBC naar
top 24 van Nederland
Heemstede – Afgelopen zaterdag werden in het topsportcentrum van Almere de kwartfinales
van de Nederlandse Jeugdmeerkampen tafeltennis gespeeld.
Namens HBC verschenen er
maar liefst 16 spelers achter de
tafel, een record voor de club
uit Heemstede. De tafeltennissers, afkomstig uit heel Nederland, kwamen uit in verschillende leeftijdscategorieën bij de
jongens en meisjes.
HBC-er Ashkan Issazadeh (foto) speelde mee bij de jongens
cadetten (tot 15 jaar). Ashkan
haalde deze dag een ontzettend
hoog niveau maar werd ondanks
dat 3e in zijn poule. Dit betekende dat hij een beslissingswedstrijd moest spelen om alsnog door te kunnen gaan. Deze won hij overtuigend met 3-0
en bereikte op die manier de top

24. Jelle van den Brink kwam uit
bij de pupillen (tot 12 jaar). Jelle is een echte toernooispeler en
ook tijdens dit toernooi liet hij dit
aan het publiek zien. Hij werd
keurig 2e in zijn poule en daardoor plaatste hij zich eveneens
voor de laatste 24. Bij de meisjes cadetten was het Lisa Goossens die zich normaal gesproken
rechtstreeks zou moeten kunnen plaatsen. Ze deed dan ook
wat er van haar verwacht werd.
Ze won genoeg wedstrijden en
daardoor hoort ook zij tot de
beste 24 speelsters van haar categorie.
In februari mogen Ashkan, Jelle en Lisa tijdens de halve finales opnieuw hun kunsten vertonen en moeten hiervoor afreizen naar de Overijsselse hoofdstad Zwolle.
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Hoe algemeen ontwikkeld is Heemstede?

Kom maandag 17 december naar
de pub quiz in de 1ste Aanleg
Heemstede - Op maandagavond 17 december om 20.00
uur kan iedereen weer een
avondje
hersengymnastiek
doen in café De 1ste Aanleg
door deel te nemen aan de
maandelijkse pub quiz. Zoals iedere derde maandag in
de maand staan Quizmeester
Matthijs Spanjaart en de welbekende gezelligheid van de
1ste Aanleg weer garant voor
een leuke en leerzame avond!
De Heemsteder vroeg aan de
Quizmeester waarom een pub
quiz zo leuk is.
Matthijs Spanjaart doet het werk
als Quizmeester al twee jaar in
verschillende etablissementen
in o.a. Amsterdam en IJmuiden
en natuurlijk ook in de 1ste Aanleg in Heemstede. “Ik ben twee
tot drie avonden in de week ergens Quizmeester’, vertelt Matthijs. “Dit is erg leuk en je raakt
er ook goed bedreven in. Een
Quizmeester moet zelf breed
algemeen ontwikkeld zijn. Dit
geldt ook voor het samenstellen van zo’n pub quiz en is ingewikkelder dan je denkt. De
quizvragen worden samenge-

steld uit diverse categorieën en
moeten wel toegankelijk blijven
voor de mensen: een pub quiz
mag niet te moeilijk of te makkelijk zijn. Het is de kunst om de
juiste balans qua moeilijkheidsgraad te vinden en tot nu toe
slaag ik daar goed in. Zo houd
je een quiz voor iedereen levendig en laagdrempelig. Het kost
echter wel tijd om de goede pub
quiz samen te stellen. Ik ben zeker een dag bezig met de voorbereiding van de vragen en om
de juiste vraagstelling te definiëren. Ik moet hiervoor diverse
betrouwbare bronnen nagaan.
Het leuke en het originele van
de pub quiz zoals we die in de
1ste Aanleg doen, is dat deze uit
6 kennisronden bestaat met elk
een ronde van een bepaalde categorie, zoals bijvoorbeeld sport,
actuele nieuwsfeiten, cultuur en
media. De quiz duurt circa twee
uur en wordt gespeeld met verschillende teams van maximaal
vijf personen, waarbij veel interactie, overleg en samenwerking
gevraagd wordt van de deelnemers binnen zo’n team. Al deze
elementen houden zo’n quiz van
begin tot het einde spannend

en zorgen er ook voor dat je pas
echt op het einde kunt zien wie
het winnende team is. Ik merk
dat de pub quizzen steeds meer
aan populariteit winnen en ik
ben daarom op zoek naar andere goede Quizmeesters om aan
deze vraag te voldoen. Deze populariteit komt ook door de televisie: een quiz zoals ‘Het mes op
tafel’, waarop de pub quiz eigenlijk mede gebaseerd is, is ontzettend populair, omdat het dezelfde ongedwongen gezelligheidsfactor uitstraalt als in een café.
Zoals bijvoorbeeld dat ook het
geval is in de 1ste Aanleg. En dat
maakt het juist zo aantrekkelijk! “
aldus Matthijs.
Op maandagavond 17 december dus, vanaf 20.00 uur de gezellige pub quiz in café de 1ste
Aanleg. Deelname aan de quiz
kost slechts 3,50 euro per persoon. Wilt u meer informatie? Stuur dan een e-mail naar
info@1steaanleg.nl of bel op tel.
nr.: 023-5286035. Meer informatie over de Quizmeester is te vinden op Facebook, op de vriendenpagina van de Quizmeester.
Bart Jonker

INGEZONDEN

Een Heemsteedse centimeter
van 1000 euro
Onlangs viel een kennis van me
over een opstaande stoeptegel
voor de bibliotheek in Heemstede, liep forse schaafwonden
op en haar onlangs aangeschafte bril ter waarde van circa 1000
euro was aan gruzelementen.
De tegel stak 2 cm uit en hoe
klein dat ook is, je kunt er toch
een behoorlijke smak over maken als je rechtop loopt en niet
continu naar de grond kijkt.
In dit soort gevallen ga je naar de gemeente en dien je logischerwijze een klacht in. De betreffende functionaris van het loket was zeer
behulpzaam, stelde haar volledig in het gelijk en zegde haar toe dat
de opgelopen schade uiteraard door de gemeente zou worden vergoed. Verder zou men direct actie ondernemen om de tegel op de
juiste hoogte te leggen opdat verdere ongelukken zouden kunnen
worden voorkomen. De noodzakelijke formulieren werden ingevuld
en de dame in kwestie kon dus probleemloos naar de brillenwinkel
om een nieuw montuur en glazen te kopen.
Met de nota van haar net nieuw gekochte bril in de hand toog zij
naar het gemeentehuis en wilde het bedrag graag incasseren. Maar,
tot haar stomme verbazing ging die vlieger niet meer op!
Een andere ambtenaar had zich diep over de kwestie gebogen en
kwam tot de ontdekking dat er van enige uitbetaling geen sprake kon zijn. De tegel stak weliswaar iets boven de 2 cm uit maar
bij enige vergoeding door het gemeentelijk apparaat moet er sprake zijn van 3 cm.
En dus kon de dame in kwestie met haar nieuwe en zelfbetaalde bril
naar huis. De gemeente kwam niet over de brug. Een dure centimeter dus van maar liefst 1000 euro.
Paagman, Heemstede

Een nieuw buurtje met echt
Heemsteedse uitstraling

Oranje Fonds steunt Stichting
‘Kom In Mijn Tuin’ met 10.000 euro
Heemstede - Verheugd vernam
Stichting KIMT (Kom in Mijn
Tuin) de afgelopen week het bericht dat het Oranje Fonds KIMT
steunt met 10.000 euro.
Stichting KIMT draait geheel op
de inzet van vrijwilligers die het
plezier in en de kennis van het
moestuinieren uit willen dragen
en bevorderen. Zij wil deze kennis overdragen aan nieuwe generaties door ouderen, volwassenen en kinderen samen te laten tuinieren. KIMT wil mensen
verbinden met elkaar, de natuur,
gezonde voeding en hun directe
leefomgeving
In 2013 wordt van start gegaan
met tuinieren op het door de gemeente Heemstede ter beschikking gestelde stuk grond bij het
Groenendaalse Bos. KIMT heeft
de ambitie en intentie om in de

komende jaren een kas en een
kapschuur op het desbetreffende perceel te plaatsen. De kapschuur zal gebruikt worden voor
onderricht en workshops.
Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven met geld, kennis en contacten. Het geld gaat
naar organisaties die een betrokken samenleving bevorderen. Door deze bijdragen ontmoeten mensen elkaar of vinden zij een nieuwe plaats in de
samenleving. Het Oranje Fonds
wordt o.a. gesteund door de Na-

tionale postcode Loterij, De Lotto en door Vrienden en bedrijven.
De Prins van Oranje en Prinses
Maxima zijn al sinds de oprichting het beschermpaar van het
Oranje Fonds.
Maar meer fondsen zijn Stichting
Kom in Mijn Tuin gunstig gezind
geweest, zoals de BAVO Stichting en Rabobank Haarlem en
Omstreken. Daarnaast hebben
gemeente Heemstede en de donateurs ook een steentje bijgedragen. Geïnteresseerd? Kijk op:
www.kominmijntuin.com.

Heemstede - Op 4 december
2012 sprak het College van Burgemeester en Wethouders het
vertrouwen uit in het vernieuwde plan voor Havendreef. Dit
plan, gelegen tussen de Havenstraat, het Heemsteeds Kanaal
en de Zandvaart, geeft Heemstede een nieuw buurtje met een
echt Heemsteedse uitstraling.
Het plan van de HBB Groep omvat 47 eengezinswoningen met
voor- en achtertuin, 14 terraswoningen aan het water en 15 luxe
appartementen die levensloopgeschikt zijn. Onder de appartementen, aan het water, is ruimte voor daghoreca. Gekozen is
voor traditionele, vertrouwde architectuur.
Overleg levert extra
kwaliteit op
Begin 2011 werd het eerste plan
voor Havendreef gepresenteerd.
Het plan werd weliswaar enthousiast ontvangen door veel mensen, maar er waren ook praktische bezwaren van omwonenden. Die bezwaren zijn in overleg opgelost. Tegelijkertijd vond
overleg plaats met de gemeente.
Martijn van de Poll van de HBB
Groep: “Het plan voor Havendreef is zeker beter geworden na
overleg met de buurt en de gemeente. We denken dat het een

goede zet is om minder appartementen te maken, en meer gezinswoningen. Juist in deze tijd
is het goed om even stil te staan
voordat je een definitief besluit
neemt. Tegelijkertijd zijn we ook
wel toe aan actie inmiddels: we
hebben het Zilveren Kruisgebouw al zeven jaar geleden gekocht.”
Het vernieuwde plan sluit sterker dan het eerste plan aan op
de uitstraling van de huizen in
de omgeving. In het eerste plan
was sprake van meer woningen,
en ook meer appartementen. Nu
zijn er enkel nog appartementen gepland in het kopgebouw.
Onder het gebouw is daghoreca
gepland met een bijzonder terras aan het water. Dierenspeciaalzaak Heems krijgt een nieuw
onderkomen en blijft daarmee in
het gebied.
Start verkoop in de loop
van 2014
Na de informatieronde aan de
buurt wordt het aangepaste plan
voor Havendreef besproken in
de gemeenteraad. Het besluit
van de raad wordt genomen in
juni 2013; dan kan ook de bestemmingsplanprocedure
van
start gaan. Naar verwachting is
de start van de verkoop van de
woningen in de loop van 2014.
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Mogelijkheden rond het
laatste afscheid

De tekst voor een rouwbrief
Eigenwijs, eigen wijze
vol liefde, humor,
belangstelling.
Ondanks haar ziekte die haar
recht in haar wezen trof bleef
zij echt, waardig, verrassend,
ons steeds weer verbazen.

Als de Wester kon spreken

Toneelvereniging Vondel spreekt 60 jaar
Heemstede - De vroege meidagen van 1940 waren het toneel van de Duitse bezetting
van Nederland. Nederland capituleerde en op 15 mei reden
Duitse bezettingstroepen onze Amsterdamse hoofdstad binnen. De voorstelling ‘Als de Wester kon spreken’ is een volkstoneel, zich afspelende in de Amsterdamse Jordaan. Het stuk begint op de vroege morgen van 8
mei 1940, wanneer de Jordanese winkeliers zich opmaken voor
de markt. Jans, Annie en Silly ruziën net zo hard met elkaar over
een matroos als met hun kerels,
maar zijn ook snel weer terug
alsof er niks aan de hand is. Het
alledaagse leven in de Jordaan,
in een land dat op het punt staat
om bij de Tweede Wereldoorlog
betrokken te worden. Door de
ogen van de verschillende personages, o.a. een kroegeigenares, een Nederlandse matroos,
een NSB’er, twee Jordanese zussen en een Duitse vluchteling,
wordt deze tijd vanuit verschil-

lende invalshoeken belicht. Het
wordt al snel duidelijk hoe de
onderlinge band tussen de personages door de dreigende Duitse invasie wordt beïnvloed. Rode draad is van wie is de dochter van Sjaan die zich soms manifesteert als Jeanette die stiekem algemeen beschaafd Nederlands in Haarlem leert. Een 25
jarig huwelijksfeest van Riet en
Piet, echt opgezet zoals dit alleen
in de Jordaan gevierd kan worden, wordt abrupt afgebroken
door het begin van WO ll. Dit alles krijgt dan een wending als
het verhaal zich verplaatst naar 5
mei 1945, de bevrijding van Nederland. Wie heeft het overleefd?
Hoe zijn de personages in 5 jaar
tijd veranderd? Hoe zijn de onderlinge relaties veranderd? Laat
u meeslepen in een emotioneel
verhaal van onvoorwaardelijke
liefde, verdriet, haat en onbegrip.
Het 25 jarig huwelijksfeest wordt
in 1952 in Aerdenhout nog eens
herhaald waar de `overlevenden`
elkaar weer ontmoeten.

Fotografie: Michel van Bergen

Zwaargewond door slagboom
Heemstede - Een man is vorige
week woensdagmiddag zwaargewond geraakt nadat hij metzijn fiets tegen een dalende slagboom aanreed. Het ongeval gebeurde omstreeks kwart over
twee toen de slagboom bij de
brug aan de Cruquiusweg naar
beneden kwam en te laat door

de fietser werd opgemerkt.
Naast diverse ambulances en
politie werd ook het traumateam
gealarmeerd.
Het traumateam kon in verband
met het slechte weer uiteindelijk niet ter plaatse komen. De
man is met ernstig letsel overgebracht naar het ziekenhuis.

Vondel 60 jaar
Als de Wester kon Spreken…
Als Vondel kon Spreken, is een
verhaal van de Jordaan vol liefde, verdriet, humor, jaloezie en
onbegrip. Een typisch Amsterdams volksstuk van Hans Pagter, bewerkt door de Heemsteedse theatermaker en kunstschilder Fred Rosenhart, die zelf als
Joost van den Vondel de introductie van het stuk opvoerde en
de regie had. Het musicalachtige stuk volkstheater zat vol bekende meezingers als `Aan de
Amsterdamse grachten, Tulpen
uit Amsterdam, Mijn wiegie was
een stijfselkissie, We gaan naar
Zandvoort, Bij ons in de Jordaan`. Begeleid werden door
Harald Jansen en Ben Josemans
op accordeon en gitaar. De toneelgroep Vondel, opgericht
in 1952, heeft met de uitvoering van dit stuk, flink uitgepakt.
Alleen al het instuderen van het
onvervalste Jordanees, het snelle tik-tak reageren op situaties
waar Amsterdammers patent
op hebben, moet voor de Haarlemse toneelspelers een moeilijke, maar ook erg leuke ervaring
geweest zijn. Alsof ze zo uit de
Jordaan kwamen waar iedere
Jordanees wel artiest wil worden.
Tweemaal, vrijdag en zaterdagavond, een volle bak in de Luifel geeft weer energie aan de toneelgroep Vondel om weer jaren
door te gaan. Hoe lang? Joost
mag het weten!
Ton van den Brink

Deze woorden kunnen precies weergeven wat een familie voelt bij het overlijden
van een naaste.
Hoe vertel je middels een
rouwbrief dat jouw partner,
kind of ouder is overleden?
Vooral als het overlijden onverwacht komt is dat heel
moeilijk.
Hoe luidde de tekst die we
pas in een rouwadvertentie
zagen? Welke tekst werd indertijd bij Hans gebruikt? In
welk boek stond dat mooie
stukje tekst van Kahlil Gibran?
Vroeger was het maken van
een aankondiging niet zo
moeilijk, zeker niet wanneer
mensen aangesloten waren
bij een kerk. De religieuze
rituelen boden passende teksten en mooie psalmen en
gezangen. Dat is nog altijd
zo. Maar velen zijn niet meer
aangesloten bij een kerk.
Wat doe je dan?
In onze praktijk merken we
hoe moeilijk het soms is een
tekst te maken die weergeeft
wat je voelt, wat je wilt zeggen om het overlijden aan te
kondigen. Meestal is het zoeken naar woorden. Woorden
die er niet altijd zijn en dan

vraagt men de uitvaartondernemer naar voorbeelden.
Wij geven die liever niet. Wij
merken dat mensen heel
goed zelf hun tekst kunnen
maken. Als wij er maar de tijd
voor nemen, de tijd om woorden naar boven te laten komen, om gedachten hardop
uit te laten spreken. Zo komt
er in een proces van herinnering en verdriet altijd een
tekst voor de brief tot stand.
Met eigen en persoonlijke
woorden. Een zekere trots op
de eigen tekst is dan merkbaar. De aankondiging van
het overlijden is echt hun
aankondiging.
Als het overlijden duidelijk te
voorzien was heeft de familie
zich hier vaak al over gebogen. Een typische uitspraak
of quote van de overledene is
al besproken of men heeft al
een gedichtje. We merken dat
er al is nagedacht.
Mijn allerliefste is dood;
al jaren samen dag en nacht,
samen leven, samen werken,
samen wonen,
samen reizen, samen eten,
samen lachen,
altijd samen en nu alleen.

Marry Brokking van
Brokking & Bokslag
Uitvaartbegeleiding
in Haarlem
Tel. 023-5310 238

Haptotherapie bij burn-out
Heemstede – Het boek ‘Haptotherapie bij burn-out geeft een
kijkje in de keuken van de haptotherapeut door de lezer inzicht
te geven in de werkwijze tijdens
haptotherapeutische processen.
Een bur-out treft meestal harde, perfectionistisch ingestelde
werkers die ver over hun gren-

zen zijn gegaan. Redactie: Marli Lindenboom en Jos Zandvliet.
Mede-auteurs: Mieke Havik, Ineke van Rijsselberg, Catholijn te
Wechel en Jozien Wijnakker.
Het boek is in Heemstede te
koop bij boekhandel Blokker,
Binnenweg 138, Heemstede.

Tai Chi Chuan bij GSV Heemstede
Heemstede - Tai Chi Chuan is
een oude Chinese bewegingsen krijgskunst met langzame
vloeiende bewegingen, die zeer
ontspannen worden uitgevoerd
en waarbij op een evenwichtige
manier gebruik gemaakt wordt
van praktisch alle spieren.
Tai Chi is geschikt voor jong en
oud, gezonde en minder gezonde mensen. Men blijft er lenig
mee tot op hoge leeftijd en traint
het evenwichtsgevoel.

Tai Chi stimuleert onder andere een goede houding, een rustige ademhaling, een gunstig effect op de gewrichten door betere bloed- energiedoorstroming,
een beter gebruik van de wervelkolom Het is heel prettig dat je
overal, thuis en buiten zelfstandig kunt oefenen.
Bij GSV Heemstede wordt de
Yang-stijl beoefend; dit is de
korte 37-vorm van Cheng-ManChing. De leraar heeft jarenlan-

ge ervaring in het beoefenen en
les geven. Hij heeft oog voor de
individuele benadering in de les
en blijft door zijn aandacht voor
het detail steeds boeiend.
U bent welkom voor een proefles op dinsdagavond 20.30 uur in
onze sportzaal: Fr. Schubertlaan
37, Heemstede. Graag vooraf
even aanmelden en voor verdere inlichtingen: Jos Holdorp: 0235321460, www.gsv-heemstede.
nl, Lars Cornelisse: 06-55750468.

26 de Heemsteder

• 12 december 2012

Beleef ‘De Laatste Dag’
in het Kunstfort
Regio - Voor hun groepsexpositie ‘De laatste Dag’ is het kunstenaarscollectief Divide and
Conquer op zoek gegaan naar
een plek waar ze konden schuilen en overleven op de volgens

de Maya kalender voorspelde laatste dag van de wereld.
Het Kunstfort bij Vijfhuizen, gebouwd als verdedigingsbolwerk
met dikke betonnen muren voldoet bij uitstek als schuilplaats

voor zowel de kunst, de kunstenaar als de bezoeker.
In de gasttentoonstelling wordt
het thema ‘De laatste Dag’ als
uitgangspunt genomen en de
tien deelnemende kunstenaars
zijn hiermee aan de slag gegaan.
Is 21-12-2012 in plaats van het
einde misschien wel een nieuw
begin, of toch de door doemdenkers voorspelde zondvloed, kondigt het de ineenstorting van ons
economische systeem aan, of
moeten wij ons opmaken voor
een nieuwe oorlog? De tentoonstelling wordt aanstaande vrijdag 14 december geopend vanaf
13.00 uur. Op vrijdag 21 december wordt de ‘Laatste Dag’ in de
Poterne van het Kunstfort gevierd met ‘het laatste avondmaal’,
muziek, dj’s en meer. Het afsluitende einde-der tijden-feest is
voor iedereen toegankelijk. ‘De
Laatste Dag’ is van 14 tot en met
23 december te bezichtigen in
het Kunstfort op vrijdag, zaterdag en zondag vanaf 13.00 uur.
Voor meer informatie en aanmelding: Kunstfort bij Vijfhuizen
www.kunstfort.nl.

Gratis kabaal
LET OP! Van elk artikel móet een vraagprijs worden vermeld!
*(Doorhalen wat niet van toepassing is)

Te koop/Aangeboden/Gevraagd*
1 regel
2 regels
3 regels
4 regels
5 regels
6 regels

Telefoon:
Deze bon kunt u uitknippen en inleveren bij:
Primera de Pijp Raadhuisstraat 30, 2101 HH Heemstede
De Heemsteder Camplaan 35, 2103 GV Heemstede
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U kunt uw kabaal nu ook opgeven via internet, surf hiervoor naar www.heemsteder.nl
GRATIS kAbAALTjES wORDEn GEPLAATST
OnDER DE VOLGEnDE VOORwAARDEn:
- Eén bon per week
- Géén onroerende goederen, woonruimte of auto's.
- Géén goederen en dergelijke met een waarde boven de € 500,- Géén personeels- of zakenadvertenties.
- Géén werk gevraagd of aangeboden.
- brieven met te weinig porto worden niet in behandeling genomen.
- Altijd prijs vermelden
- Geen contactadvertenties
bETAALkAbAAL:
- Valt het aangebodene niet onder de bovenstaande voorwaarden,
sluit dan E 10,- bij in de enveloppe.
wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade van welke aard dan ook,
ontstaan door niet tijdig of onjuist plaatsen van kabaaltjes. kabaaltjes kunnen op grond van
hun inhoud, zonder opgaaf van redenen, worden geweigerd.

Sfeervol kerstconcert door
Kathedrale Koor St. Bavo
Regio - De koren van de Kathedrale Basiliek St. Bavo geven
ook dit jaar weer het traditionele
kerstconcert in de sfeervol verlichte en tijdelijk steigervrije Kathedrale Basiliek aan de Leidsevaart in Haarlem.
Op zondag 16 december brengen zij de Pastoralmesse van
Anton Diabelli en de Fantasia
on Chrismas Carols van Vaughan Williams onder begeleiding
van Het Promenade Orkest en
met medewerking van Jasper
Schweppe, bariton en jonge solisten uit eigen soloklas. Met een

selectie uit bekende internationale carols laat het Muziekinstituut met alle verschillende deelkoren zich van zijn best kant horen. De koren staan onder leiding van dirigenten Fons Ziekman en Sanne Nieuwenhuijsen.
Het concert begint om 14.30 uur
(deur open om 14.00 uur). Kaarten bestellen kan voordelig in de
voorverkoop (à 17,50) via www.
bavoconcert.nl. Ook aan de kassa bij de ingang van de Kathedraal zijn kaarten verkrijgbaar (à
20,00). Kinderen tot 12 jaar gratis.

Een nieuw jaar …
nieuwe mogelijkheden!

Casca Cursusfolder
wintereditie

Heemstede - Het derde deel
van het nieuwe programma van
Casca ligt – als u in Heemstede
woont - in uw brievenbus.
Ieder nieuw jaar geeft weer nieuwe kansen en mogelijkheden. Er
starten bij Casca nieuwe cursussen en activiteiten, er zijn herhalingen van succesvolle cursussen eerder dit seizoen en er beginnen enkele vervolglessen. In
de derde folder – de Wintereditie
– vindt u de activiteiten met een
start in het eerste kwartaal van
2013. Hiervoor kunt u zich nu al
aanmelden. Voor uitgebreide informatie en aanmelden voor alle
cursussen kunt u terecht op onze website: www.casca.nl. Ook
kunt u bellen van maandag t/m
vrijdag van 9 tot 12 uur: tel.: 023548 38 28 keuze 1.
In de eerste folder in juni bent u
geïnformeerd over de activiteiten
die een heel jaar duren en in de
tweede uitgave in augustus over
de cursussen die van start gin-

gen in het laatste kwartaal van
2012. In de vierde folder die half
maart uit zal komen, komt het
laatste deel van dit seizoen tot en
met de zomervakantie aan bod.
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Je kijkt je ogen uit bij De Oosteinde!
Regio – Het is er weer tijd voor, de Kerstshow bij Tuincentrum De Oosteinde. Ingericht op kleur en wat is er veel te
zien. Je kijkt je ogen uit! Zoveel materialen, zoveel vormen
en kleuren, alle kerstdecoraties voor in huis en in de boom
zijn weer sfeervol opgemaakt in de grote ruimte van het
tuincentrum aan de Zandlaan. Zo leuk om bij de Kerstshow
te gaan kijken. Natuurlijk wilt u ook dit jaar iets nieuws, al
is het maar zo’n fijn hart van hout of van die mooie ballen in
paars, groen of blauw. Houd u van subtiel dan kiest u voor
wit, beige en taupe. Zó mooi! En wie het liever traditioneel

wil hebben kan uit de voeten met rood. Elk jaar vaste prik:
de Kerstshow bij De Oosteinde. Kijken mag, kopen ook!
Heeft u al een kerstboom? Klein of groot, net voorbij de ingang kunt u ze bekijken en keuren. Wat geurt dat lekker!
Straks ook in huis…, het is nú de tijd.
En wat zo handig is, het tuincentrum is aanstaande zondag
ook open. Heerlijk even struinen en grasduinen bij uw favoriete sfeervolle kwaliteitstuincentrum op de grens van Bennebroek en Hillegom.

Franse zender
blijft

Regio - In het concept-advies
voor doorgifte van analoge TV
in 2013 heeft de Programmaraad
Noord-Holland opnieuw voorgesteld de Franse televisiezender
France 2, in het tv-aanbod op te
nemen. De programmaraad blijft
van mening dat in een pluriformpakket een Franse zender niet
mag ontbreken.
De Programmaraad adviseert
jaarlijks aan Ziggo welke 15 tvzenders in het basispakket opgenomen dienen te worden en
welke 25 radiozenders. In de
vergadering van 15 december
stelt de Programmaraad NoordHolland het advies definitief vast.
Kijkers en luisteraars binnen het
uitzendgebied van Ziggo kunnen
hun op- of aanmerkingen op dit
concept-advies tot uiterlijk 8 december 2012 aan de Programmaraad kenbaar maken op het
adres:
Programmaraad
Noord-Holland, p/a de Fruittuinen 41, 2132
NZ Hoofddorp of via de website: www.programmaraadnoordhollandl.nl

Plexat’s Casino
Heemstede - Ga jij je vrijdagavond weer relaxed beginnen?
Bij ‘T=Weer Vrijdag kun je ongestoord chillen, hangen, potje
poolen, airhockey spelen of WIIen op een groot scherm. Maar
vaak doen de tieners ook een
cool spel of vette sportieve activiteit. Op vrijdag 21 december is
er weer een Plexat Casino! Jongerenruimte Plexat bij Casca in
de Luifel, Herenweg 96, Heemstede, zal deze avond omgetoverd worden tot een casino met
allerlei (kaart)spellen en roulette. Er kan geen geld gewonnen
worden, maar wie weet zijn er
andere prijzen te winnen?
‘T=Weer Vrijdag is altijd in de
jongerenruimte van Plexat bij
Casca in de Luifel, Herenweg 96,
Heemstede van 20.00-22.00 uur.

Centraal staat het kerstverhaal van Godfried Bomans
Regio - De gerenommeerde
zanggroep Close-Up uit Alkmaar
komt dit jaar met een bijzonder
kerstconcert: ´Close to Christmas´. Centraal staat het kerstverhaal ‘De engel’ van Godfried
Bomans, dat door een meisje uit
groep 7/8 wordt voorgelezen.
Daaromheen vertolkt het koor
onder leiding van de Spaarndamse dirigent Pepijn Lagerwey
een aantal fraaie (kerst)nummers.
Een concert is bij de Alkmaarse lichtemuziekgroep altijd een
verrassing. Theatrale elementen
zorgen vaak voor een intrigerende toevoeging aan een zangoptreden. In ´Close to Christmas´
draait alles om het kerstverhaal
‘De engel’ van Godfried Bomans.
Hierin wordt de kerstboodschap

beleefd door de ogen en het hart
van een engel die haar bestaan
begint aan de top van een kerst-

boom. Een typisch Bomansiaans
verhaal, met humor en een mildkritische kijk op onze samenle-

ving die nog weinig aan actualilteitswaarde heeft ingeboet.
Close-Up voorziet het kerstverhaal, voorgelezen door de 10-jarige Dirkje Wempe of 11-jarige Faye Meulenkamp, van fraaie
nummers en brengt daarmee
een gevoelvol, warm en soms
ook humoristisch kerstprogramma. De zanggroep ‘reist daarbij heel Europa door’ met liederen in het Zweeds, Nederlands,
Engels, Spaans en Italiaans. Uit
welke windstreek het nummer
ook komt, het brengt de luisteraar ongetwijfeld in een prettige
kerststemming.
Reserveren
Het eerste kerstconcert geeft
Close-Up op zaterdag 15 december a.s. om 20.00 uur in de
Lutherse Kerk aan de Witte He-

renstraat 22 in Haarlem. Entreekaarten kosten 12,50 euro per
stuk, inclusief glühwein en kerstbrood. Kinderen t/m 12 jaar betalen 7,50 euro voor een kaartje. Reserveren kan via www.vocalgroupcloseup.nl of bel 0224571568.
Over Close-Up
Vocal group Close-Up bestaat
uit 20 ervaren zangers en zangeressen uit heel Noord-Holland.
Het koor uit Alkmaar heeft zijn
sporen verdiend met veelstemmige eigentijdse close harmony.
Close-Up heeft al menige prijs in
de wacht gesleept op festivals. In
2007 won het koor de eerste prijs
op het BALK Vocal Light Top Festival waar Close-Up ook de Bert
Eerden Prijs won voor het hoogst
aantal punten in alle categorieen. Close-Up bereikte in 2010 als
enig lichte muziekkoor de finale
van het Nederlands Koorfestival.
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Cultuur

Agenda

Bennebroek 5, Bennebroek.
Werkdagen: 8.30 – 12.30 uur,
woensdag 13.30 – 16.30 uur.

Heemstede/
Bennebroek

Maandag 24 december
• Kinderkerstfeest in de
Oude
Kerk
Wilhelminaplein. Met kerstliedjes en
een kerstspel. Voor kinderen van 4-10 jaar. Aanvang:
17.30 uur. Toegang gratis. Info:
www.pkntrefpunt.nl of www.
kerkpleinheemstede.nl.

Excursies

Donderdag 13 december
• Lezing over Landgoed
Hartekamp. Ook aandacht
voor de ontwikkeling van de
tuinen en Carolus Linneaus,
van 10.00 uur – 12.00 uur. Kosten 3,-. Locatie Huis te Bennebroek. De rondwandeling is op
vrijdag 14 december van 10.00
– 12.00 uur. Ingang Hartekamp, gratis. Aanmelden 023
584 5300.

•
T/m 22 december
• Nieuwe expositie in galerie Het Kunstbedrijf van exposanten Bea Key - schilderijen, Paula de Wit - beelden, Tanja Koelemij - schilderijen, Said Hafttani schilderijen en Maria Pinxter - beelden en schilderijen.
Woensdag t/m zaterdag van
13.00 - 17.30 uur. Raadhuisstraat 56 a, Heemstede.
Tot en met eind december
• Expositie cartoons Leonie
Palsma in Praktijk Deen, lokatie Meijerslaan 258, Heemstede. Te bezichtigen op dinsdag
t/m vrijdag tussen 9.00-13.00
uur. Op dinsdag tot 20.30 uur,
op vrijdag ook tot 17.00 uur.
Tot en met 6 januari
• Schilderijen van Mayamba in bibliotheek Heemstede,
Julianaplein 1.

Tot en met 24 januari
• Expositie in raadhuis van
Heemstede met werk van
beeldhouwer Guus Coene.
Openingstijden: maandag t/m
donderdag van 8.30 - 17.00
uur en op vrijdag van 8.30 13.00 uur.
Tot en met 5 februari
• Expositie glaskunst en
acrylverf - Two to tango
in voormalig gemeentehuis

Bosuilen zijn niet schuw. Fotograaf: Wil Doorn-Meijne.
Vrijdag 14 december
• Bosuilenexcursie met
de boswachter van 19.0020.30 uur. Aanmelden noodzakelijk
via
www.gaatumee.nl. Bel voor bijzonderheden
088-0064455.
De
kosten zijn 6,50. Beschermers
van Landschap Noord-Holland betalen 3,50 en kinderen
tot 12 jaar 3,50, van Beschermers 2,50. Verzamelplaats
parkeerterrein bij Speeltuin
Linnaeushof, Glipperweg 4c,
op de grens van Heemstede
en Bennebroek.

Kinderactiviteiten
Zondag 16 december
• Kerststukjes maken en
schminken in Tuincentrum
De Oosteinde te met het
WNF-Regioteam Meer &
Bollenstreek en Kennemerland. Tussen 10.00 en 16.00
uur. WNF Rangersleden en
niet-leden zijn welkom. Deelname: 4,50 als WNF Ranger
en 5,- als je dat niet bent.
Zandlaan 22, grens Hillegom/
Bennebroek, Info: www.deoosteinde.nl. Aanmelden niet
nodig.
Donderdag 20 december
• Kerstfeest met een gezamenlijke viering in de
aula van De Ark, daarna genieten de kinderen in hun
eigen lokaal van de kerstmaaltijd. Samenzang buiten:
18.45 tot 19.30 uur voor kinderen, ouders, leerkrachten
en buurtbewoners. Muzikale
begeleiding van de “Spaarne
Town Jazzband” uit Haarlem
en Paul Herber.
Vrijdag 21 december
• Plexat’s Casino voor jongeren bij Casca de Luifel, Herenweg 96, Heemstede. Van
20.00-22.00 uur.

Lezing Geja Heinen over
een gezonde leefstijl in
Touch-down Center, Havenstraat 87. Aanvang: 20.00 uur
- Gratis toegang. Geja Heinen
is Master of Science in de Klinische Psycho Neuro Immunologie. Meer informatie: Dini Noorlander, 06-15029301.

Vrijdag 14 december
Lezing ‘Japanse tuinen’
door Groei & Bloei Bennebroek in Het Trefpunt, Akonietenplein 1. Aanvang 20.00 uur.
Entree gratis. Info: www.bennebroek.groei.nl.

•

Woensdag 9 januari
• Lezing ‘de natuur en het
tekenboek’ bij Casca de Luifel, 9.30-12.00 uur. Opgave:
023-5483828. www.casca.nl

Zaterdag 15 en
zondag 16 december
• Hamleto naar William
Shakespeare.
‘Gewaagd,
maar muzikaal en zeer geestig…’ In Theater De Luifel –
Heemstede.
Letterlievende
Vereniging J.J. Cremer. Vertaling, bewerking & regie: René
Retèl. Zaterdag 15 december,
aanvang 20.15 uur en zondag
16 december aanvang 14.30
uur (matinee) en 20.15 uur.
Herenweg 96, Heemstede.
Toegangsprijs: 15,- per persoon (geen pin). Reserveren:
06-26192844 (Ad Moone),
info@jjcremer.nl, of via www.
jjcremer.nl.
Vrijdag 21 december
• Cabaretvoorstelling Happy End van Carolien Borgers. Theater de Luifel, Herenweg 96 in Heemstede.
Aanvang: 20.15 uur. Kaartverkoop via de Luifel, tot 45 minuten voor aanvang. Telefonisch reserveren via theaterlijn: (023) 548 38 38.

Muziek
Zaterdag 15 december
• Kerstconcert Christmas
Carols in Heemstede, o.l.v.
Piet Hulsbos, m.m.v. Gijs Boelen (orgel), Oude Kerk, Wilhelminaplein, Heemstede. Aanvang: 16.30 uur. Toegang gratis, collecte bij de uitgang.
Zaterdag 15 en
zondag 16 december
• Huiskamerconcerten bij
Loek van der Meer, J.P. Strijboslaan 1, Heemstede. Zaterdag 20.00 uur, zondag 14.00
uur. Aanmelden: 023-5284495.
Zondag 16 december
• Kerstsamenzang in de H.
Bavokerk in Heemstede, 15.00
uur.

• Kerstzang met Femmes
Vocales in de Oude Kerk
Heemstede, Wilhelminaplein.
Aanvang: 15.00 uur. Entree:
bijdrage. Na het concert is er
gluhwein, koffie en thee.
• Oratoriumkoor zingt Bach

en Händel tijdens viering in
Het Trefpunt Bennebroek.
Aanvang: 10.00 uur. Akonietenplein, Bennebroek.

re aangekleed met een wafelkraam en dieren van de kinderboerderij. Verder kunnen
de kinderen kerstliedjes komen zingen en kerstboompjes
versieren met het hele gezin.

•

Lezingen

Exposities

Werk van Bea Key.

Theater

Klein interview mèt en
korte voordracht door Annemarie Oster over ‘Mooi
geweest’, boekhandel Blokker, van 14.00 tot 15.00 uur. Na
het interview en de voordracht
zal zij haar boek signeren. Binnenweg 138, 2101 JP Heemstede, 023 - 5282472.

•

Demonstratie
Caran
D’ache bij JUUL, Julianalaan 3, Heemstede. Van 11.0016.00 uur.
Zondag 16 december
Tatjana van Zanten signeert ‘Supergelukkig’, een
komische en onthutsende
roman, bij boekhandel Blokker, Binnenweg 138, tussen
14-15u. 023 - 5282472.

•

Dinsdag 18 december

• Alzheimer Café in Gebouw

Stichting Welzijn Ouderen,
Lieven de Keylaan 24 Heemstede. Inloop vanaf 19.00 uur.
aanvang programma: 19.30u.
Het Alzheimer Café is een
trefpunt voor mensen met dementie en hun naasten, de
toegang is vrij. Thema: Houvast aan geloof en rituelen.

•

Kerstverhaal voorlezen
om 20.00 uur in de Pauwehof, Achterweg Heemstede.
Georganiseerd door de Spirigroep Heemstede. Oec. Gespreksgroep. Gelegenheid tot
napraten met koffie en thee.
Toegang gratis. info: 0235291656.
Woensdag 19 december

• Romantische komedie bij

Casca Nova. Herenweg 96,
Heemstede. Aanvang 20.00
uur. Entree: 5,-.

Regio
Zaterdag 22 december
• Voorstelling Coco Chanel Revisited te zien in Theater de Luifel, Herenweg 96
in Heemstede. Gespeeld door
Trudy de Jong. Aanvang: 20.15
uur. Kaartverkoop van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot
16.00 uur en 45 minuten voor
aanvang. Telefonisch reserveren via theaterlijn: (023) 548
38 38.

Exposities
Tot en met 16 december
• Tentoonstelling ‘Lente-poëzie’ in Museum de
Zwarte Tulp in Lisse. Info:
www.museumdezwartetulp.nl.

Diversen
Zaterdag 15 december
• Open dag Kindergarden
Heemstede aan de Sportparklaan 8a van 15.00-19.00
uur. Zwangeren en jonge gezinnen zijn van harte welkom.
De tuin wordt onder ande-

Tot en met 23 december
• Het kunstenaarscollectief Divide & Conquer viert
de gevreesde 21e december met een tentoonstelling
over ‘de Laatste Dag’ op het
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Kunstfort bij Vijfhuizen. Info:
www.kunstfort.nl.

bliotheek. Info: www.bibliotheekhaarlem.nl. Tijdens openingsuren van de bibliotheek.
Gratis te bezichtigen.
Tot en met 17 maart
• ‘Ik Man/Vrouw’, een tentoonstelling over sekse en
identiteit in Het Dolhuys,
Schotersingel 2 in Haarlem.
Info: www.hetdolhuys.nl.

Tot en met 30 december
• Veelzijdig werk nieuwe
lichting Waagkunstenaars.
Galerie De Waag – Spaarne 30
te Haarlem. Open: donderdag
tot en met zondag van 13.00
uur tot 17.00 uur) Deze tentoonstelling zal op zondag 9
december om 16.00 uur feestelijk worden geopend (zie
ook www.kzod.nl).

Tot en met 19 mei
• Anton Heyboer in Historisch Museum Haarlem, Groot
Heiligland 47.

Kinderactiviteiten

Zaterdag 15 en
zondag 16 december
• Voorstelling ‘De Betoverde Waterput’ door poppentheater de Zilveren Maan in
de Aardappelkelder van Landgoed Elswout, Overveen. v.a.
4,5 jaar. Kinderen: 8,50/volw.
10,-. Info of reserveren: www.
poppentheaterdezilverenmaan.nl.
Tot eind december
• Schilderijen van Nienke Muijser in het theehuis,
Cruquiusdijk 32 in Cruquius.
Info: www.nienke-art.com.
Tot en met januari
Werk van de leden van
k u n s t e n a a r s ve re n i g i n g
KZOD in de Cultuurtempel bij
Van Duivenboden aan de Gedempte Oude Gracht. Informatie: www.kzod.nl.

•

Lezingen
Dinsdag 18 december
• Kerstlezing in de Bibliotheek Centrum Haarlem ‘Händels Messiah’. Van
20.00 – 22.00 uur. Locatie:
Gasthuisstraat 32. Toegangsprijs voor leden is 10,-; nietleden betalen 12,50. Deze lezing sluit aan bij de uitvoering
van Händels Messiah door de
Nederlandse Bachvereniging
in de Philharmonie Haarlem
op zaterdag 22 december.
Vrijdag 21 december
Lezing in de Bibliotheek
Haarlem Centrum: De wereld vergaat (niet). Duur:
van 20.00 – 22.00 uur. Maarten Keulemans houdt doemscenario’s op wetenschappelijk verantwoorde en bovendien humoristische wijze tegen het licht. Locatie: Gasthuisstraat 32, Haarlem. Toegang: 5,-; niet-leden betalen
7,50 euro. Reserveren via 023
– 511 53 00. Maarten Keulemans is wetenschapsredacteur bij de Volkskrant. De eerste vijftig aanmelders krijgen
een waterklokje waarop je de
tijd kunt zien wegtikken, eventueel ook na 21:12 uur. Meer
weten? www.bibliotheekhaarlem.nl.

•

Saskia Minoli.
Tot 5 januari
• Expositie Haarlemse
Kunstkring in Bibliotheek
Centrum, Gasthuisstaat 32 te
Haarlem. De tentoonstelling
heeft als thema Hoe verschillend kan roze zijn?! en is een
van de laatste activiteiten van
Haarlem Roze Stad 2012. Werken van Saskia Minoli, Coby
Schonenberg en Luna Meis
zijn gratis te bezichtigen tijdens openingsuren van de Bi-

Muziek
Vrijdag 14 december
• Muziekmiddag NvVH om
14.00 uur gepresenteerd door
Dorinde Smit Duyzentkunst. U
luistert o.a. naar muziek van

Edvard Grieg. Vervolgens aandacht voor de Noorse trollen
en het verhaal van Peer Gynt.
Locatie: “De Herberg”, Westerhoutpark 46 te Haarlem.
Leden hebben gratis toegang.
Introducés betalen 2,50 entree. www.nvvh.nl.
Zaterdag 15 december

• Concert KerstScratch met

Kwarts, Groenmarkt Kerk,
Haarlem. Op het programma
o.a. Christmas Carols en koralen uit het Weihnachtsoratorium van Bach. Aanvang 15.30
uur. Toegang: 10 euro (kinderen: 5 euro). Info: www.vocaalensemblekwarts.nl of 023 538
66 82.

14.30 u.ur Kaarten: www.
bavoconcert.nl of aan de kassa van de kathedraal.

•

‘C’est Noël! Chantons,
chantons!’ in de Waalse Kerk
Haarlem op het Begijnhof.
Aanvang 17.00 uur. De vocale ondersteuning is in handen
van de dirigente Chris Fröhlich en het koor ‘La Grenouille’. Toegang gratis.
Dinsdag 18 december
Kerstliederen zingen in
de Koningkerk aan de Kloppersingel te Haarlem met medewerking van kerkorganist
Otto Deen. Aanvang 20.00
uur, zaal open 19.30 uur. De
zang wordt mede begeleid
door Fien Bolman op de piano.
Toegang gratis. Wel een collecte ter bestrijding van de
onkosten.
Gratis
parkeren nabij de Vomar aan de
Werfstraat.

•

• Kerstconcert met ensem-

• Concert Musica Ad Rhe-

num in Museum de Cruquius, 20.15 uur. Werken van telemann, Bach, Vivaldi, Handel
en Van Noordt.
Kaarten: www.CruquiusConcerten.nl of 023-5563707.

• ‘Kerstmis in de Lage Lan-

den’,
kerstconcert
van
Haarlem Voices om 20.15
uur in de St. Josephkerk, Jansstraat 43 Haarlem. Toegang:
donatie. Verzoek is 15,- euro.
Info: www.haarlemvoices.nl.
Zondag 16 december
Groots en gezellig Kerst
Event in centrum Heemstede, van 11.00 tot 17.00 uur.
Met kramen, activiteiten, een
hapje & drankje.

•

• Vrouwenkoor Malle Bab-

be - onder leiding van Leny van Schaik - sluit het
lustrumjaar af met een extra feestelijke Kerstreceptie
met glühwein, warme thee,
heerlijke koek en snoeperij,
gezelligheid en natuurlijk
de allermooiste kerstliedjes. In de Groenmarktkerk op
de Nieuwe Groenmarkt, Haarlem, tussen 15 en 17 uur. Toegang gratis, vrijwillige bijdrage
welkom. www.vrouwenkoormallebabbe.nl.

•

Kerstconcert door koren
van de Kathedrale Basiliek
St Bavo in de Kath. Basiliek,
Leidsevaart, Haarlem. Aanv.:

ble Luci Serene in de Bloemendaalse Dorpskerk van
15.00 – 17.00 uur speciaal voor
de ouderen. Met het kopen
van een kaartje voor dit concert (17,50 euro, incl garderobe en pauzedrankje) steunt u
ook de Dorpskerk.
Kaarten via ‘Uit met Carin’,
023-525 8318 of www.uitmetcarin.nl.
Donderdag 20 december
St. John’s College Choir
uit Cambridge o.l.v. Andrew Nethsingha zingt in de
St. Bavo aan de Leidsevaart,
Haarlem. Aanvang: 20.00 uur.
Medewerking van de Bavo
Cantorij o.l.v. Fons Ziekman.
(ingang Mgr. Bottemanneplein, onder de torens).
Informatie over het koor vindt
u op www.sjcchoir.co.uk en
www.bavoconcert.nl. Kaarten
via de site, VVV aan het Verwulft te Haarlem en aan de
deur van de Kathedraal (vanaf 19.15 uur op 20-12).

•

• Koperkwintet 5 Beaufort
biedt in het Spaarne Ziekenhuis Hoofddorp een gevarieerd programma met kerstmuziek uit alle tijdvakken
en windstreken. Gratis te
bezoeken. Na afloop staat een
drankje en een hapje. Meer
informatie: www.spaarneziekenhuis.nl.
Vrijdag 21 december

• Kerstconcert door het Lei-

den Englisch Choir in de Remonstrantse kerk, Prins Hendrikstraat 1 in Haarlem, 20.15
uur. Kaarten: www.lec.nl.
Zaterdag 22 december
Kerstconcert ‘O magnum mysterium’, uitgevoerd
door Vocaal ensemble Sola
Re Sonare uit Heemstede
o.l.v. Joop van Goozen.
Groenmarktkerk in Haarlem,
aanvang 20.15 uur, entree
12,50 euro.

•

• de Heemsteder
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Theater
Vrijdag 18 t/m
zondag 20 januari
• Theatergroep Eglentier
speelt het toneelstuk ‘Na
de Vrede’. Het stuk is gebaseerd op oorlogsverhalen van
Gerhard Ahlers, oud-penningmeester van Theatergroep
Eglentier en vader van de auteur. Speeldata: 18 (première), 19 en 20 januari. Aanvang
20.15 uur in Theater Nieuw
Vredenhof, Van Oldenbarneveltlaan 17 te Haarlem.
Kaarten 15,- euro per stuk via
www.eglentier.nl of 023-531
31 15 (bestellen is gewenst).

Diversen
Zondag 16 december
• Grootse en gezellige
kerstmarkt in de Gierstraat,
Haarlem. Prachtige versierde kramen, waarmee de ondernemers ook een prijs mee
kunnen halen. Ca 11.00 -17.00
uur.
Maandag 17 december
Paranormale
(Kerst)
avond bij EPC Kennemerland met medium Loes van
Loon. Ethisch Paranormaal
Centrum Kennemerland. Zij
doet waarnemingen adhv een
kerstartikel door de bezoekers
meegebracht! Toegang v.a 16
jaar. In verenigingsgebouw
Speeltuin Oost, Anna Kaulbachstraat 14A te Haarlem.
Aanvang 20.00 uur, zaal open
19.30 uur. Informatie: www.
epckennemerland.nl / 023536 45 93.

•

Maandag 31 december
New Years Party in
het Belasting Paradijs, Haarlem. Locatie: Voormalig Belastingkantoor, Surinameweg 2.
Feestelijke avondkleding (gala, smoking, pak, feestelijke
blouse of iets anders). Partytime van 21 tot 3 uur. Parkeren
voor de deur is gratis. Kaarten
á 25,- via www.Swingsteesjun.nl en telefonisch 09009000500. Na 23 december
kost een kaart 30,- (indien
voorradig)

• 25up

Parochie
Hemelvaart

Heemstede - Elke week zijn er
van maandag tot en met zaterdag om 8.45 uur eucharistieviering in de Parochie OLVH aan het
Valkenburgerplein in Heemstede. Daarvóór wordt om 8.25 uur
de Rozenkrans gebeden. Zondag
16 december is om 9.00 uur de
stille mis met pastoor Hendriks
als celebrant. In de Nederlands
gezongen mis van 10.30 uur celebreert pastor Geels. ’s Avonds
is er om 19.00 uur Lof. Woensdag 19 december vindt om 8.45
uur de Gulden Mis plaats. In deze sfeervolle viering is de kerk alleen verlicht met kaarsen.
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Notarishuis IJmond heeft antwoord
op laatste ontwikkelingen
Regio - Eric Ros, notaris bij Notarishuis IJmond aan de Dokweg
31, licht toe dat er op het punt
van testamenten, schenkingen
en de daarbij horende belastingregels de afgelopen jaren al het
nodige is veranderd. ,,Maar ook
voor 2013 staan ons weer een
aantal aanpassingen te wachten
die voor zowel ouders als kinderen belangrijke gevolgen kunnen
hebben. In dit kader zou het veel
te ver voeren om alle verandering te bespreken maar een enkel punt wil ik graag wat nader
toelichten”, zegt Ros.
,,Neem bijvoorbeeld het testament”, zo vervolgt hij. ,,Dit is een
document dat, wanneer iemand
komt te overlijden, aangeeft wie
de erfgenamen zijn en hoe de
nalatenschap afgewikkeld dient
te worden. Zo’n testament moet
niet alleen aan allerlei juridische
eisen, maar ook aan de wensen
van de cliënt voldoen. Waar ik
in dit kader de aandacht op wil

vestigen is de mogelijkheid van
het tweetrapstestament. Bestaat
het vermogen van de nalatenschap bijvoorbeeld uit een huis,
maar is er verder weinig geld,
dan kan de erfbelasting nadelig
uitpakken voor je kinderen. Ingeval van een tweetrapstestament
erft de langstlevende echtgenoot
dan alles zodat er niet direct belasting betaald hoeft te worden
over de erfdelen van de kinderen”, legt hij uit.
,,Maar als ouder kun je je kinderen natuurlijk ook vóór het overlijden van één van de echtelieden al een extra steuntje in de
rug geven, bijvoorbeeld bij het
kopen van een eigen huis en
dat kan middels een schenking”,
gaat hij verder. ,,Als ouder mag
je je kinderen, elk jaar, belastingvrij een bedrag schenken. Voor
2012 is dat 5.030 euro. Maar ouders mogen ook, eenmalig, een
belastingvrije schenking doen
van maximaal 24.144 euro. Voor

deze laatste schenking geldt dat
deze alleen kan plaatsvinden
tussen de leeftijd van 18 en 40
jaar van het kind.
Dat is een grote verandering
want de leeftijdsgrens was tot
nu toe 35 jaar. En als de schenking door de kinderen gebruikt
wordt voor de aankoop van een
eigen huis, voor het aflossen van
de eigenwoningschuld of voor
het uitvoeren van onderhoud
of woningverbetering dan mag
nog eens een extra bedrag van
26.156 euro geschonken worden. In totaal mag dus eenmalig
een bedrag van 50.300 euro belastingvrij worden geschonken
als deze schenking is vastgelegd in een notariële akte waarin
staat dat de schenking besteed
wordt aan één of een aantal van
de eerder genoemde doelen.
Tevens dienen de kinderen
schriftelijk aan te kunnen tonen
dat dit ook daadwerkelijk is gebeurd”, aldus notaris Ros.
Een gang naar de notaris is in
veel gevallen noodzakelijk, zeker als het om bovengenoemde
onderwerpen gaat. Maar ook in
bestaande gevallen, bijvoorbeeld
bij bestaande testamenten, verdient het aanbeveling om eens in
de vijf jaar de situatie door een
notaris te laten beoordelen. Een
testament wordt gemaakt in het
heden, uitgaande van de situatie op dat moment. Maar persoonlijke omstandigheden kunnen echter veranderen ingeval van een echtscheiding, maar
ook na een wetswijziging. ,,Het is
dus zinvol het testament daarop te laten controleren en zo nodig aan te passen. Dus houdt het
testament up-to-date voor een
zorgeloze afwikkeling. In dit verband wil ik nog de aandacht vestigen op het feit dat Notarishuis
IJmond tot 1 juli 2013 een netto
korting geeft van 50 euro op het
opstellen van een testament”, zo
besluit Eric Ros zijn betoog. Zie
ook www.notarishuisijmond.nl.

Voor al uw vragen over epilepsie: 023-5588888
Heemstede - 1 april 2010 is de
SEIN Infolijn opgestart als pilot. Uit recente evaluatie blijkt
dit een groot succes te zijn. Zodoende blijft de informatielijn
bestaan.
De SEIN Infolijn is een informatielijn van Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (afgekort
SEIN). Mensen kunnen hier terecht met hun vragen over epilepsie en SEIN. Iedereen kan gebruik maken van de SEIN Infolijn, of men nu bekend is met
SEIN of niet. De vragen kunnen mogelijk gaan over behandeling van epilepsie, onderzoek
naar epilepsie, werk en epilepsie, slaapproblemen, wonen of
logeren bij SEIN en onderwijs
voor kinderen en jongeren met
epilepsie en/of een beperking.

Bij de SEIN Infolijn krijgen mensen antwoord of worden zij doorverwezen.
De informatielijn is opgestart in
samenwerking met de Epilepsie Vereniging Nederland (EVN).
Het doel was de informatievoorziening van SEIN te centraliseren en het mensen gemakkelijk
te maken hun vragen te stellen.
Volgens recente evaluatie is dit
doel behaald. In 2011 zijn ruim
900 telefoongesprekken binnengekomen bij de SEIN Infolijn.
Het jaar 2012 is nog niet afgelopen maar eind november stond
de teller al op 922 telefoongesprekken. Vanwege dit succes
heeft Stichting Epilepsie Instellingen Nederland besloten de
informatielijn te behouden. Iedereen met vragen over epi-

lepsie en SEIN is welkom: 0235588888. De Stichting Epilepsie
Instellingen Nederland (SEIN)
is een kennis- en expertisecentrum voor mensen met epilepsie, niet-epileptische aanvallen en verwante aandoeningen.
SEIN biedt zowel diagnose en
behandeling van epilepsie als
langdurige woonzorg aan mensen met epilepsie en een beperking. SEIN heeft poliklinieken
in Almelo, Almere, Amsterdam,
Arnhem, Cruquius, Den Haag,
Groningen, Heemstede, Leeuwarden, Rotterdam, Utrecht en
Zwolle. In Heemstede, Cruquius en Zwolle heeft SEIN tevens
een kliniek en woonvoorzieningen. Het doel van de instelling is
kwaliteit van leven van mensen
met epilepsie te verbeteren.

INGEZONDEN

Bel Air
Donderdag na de wekelijkse bridgeavond werden wij op de hoogte gesteld van het overlijden van ons lid Tinus Spreeuw. Tinus was
al geruime tijd ziek, maar toch kwam het bericht weer onverwachts.
Het kampioenspaar kon niet in de originele samenstelling spelen.
Tine Posthuma speelde met Aad Groeneveld en dat liep niet geheel volgens plan. Van de gemaakte afspraken kwam weinig terecht en het resultaat (44,58%) was navenant. De eerste plaats in
deze serie kwam voor de huidige kampioenen niet in gevaar. Jan
Pieters en Piet v.d. Raad zouden bijna hun tweede plaats verspelen. Aan de laatste tafel ging er het een en ander mis, zodat tegen
Marijke v. Lamoen en Ronald v.d. Holst slechts 37% behaald werd.
Hannie Koek en Yvon Tromp haalden met 65,60 flink uit en klommen naar de derde plaats in de eindrangschikking., Gert v.d. Beld
en Kees Doorn moesten beslist 50% halen om het vege lijf te redden en dat is gelukt. Met een score van 60% bleven zij ver van degradatie verwijderd. Het is dat Annie Heemskerk en Henk Vledder
wat speling hadden, want hun score van 42,50% was ver beneden
de maat. Zij hielden 4% over.
Irmi v. Dam met Anneke v. Vree en Toos v .d. Tweel met Albert v.d.
Moolen konden zeker de spanning niet aan. Zij stonden op een
promotieplaats maar de score van respectievelijk 41,67% en 45%
was ruim onvoldoende. Miep v.d. Raad en haar partner profiteerden met een score van 64,58% daar ruimschots van. Voor Martien en André Mesman hoefden de promotie niet zo nodig en ze
speelden maar een beetje voor het vaderland weg. Hun score van
49,58% was echter voldoende voor promotie. Dat was een tegenvaller. Hilda en Henk Uittenbroek profiteerden met een score van
58,75% van het feit dat er vier paren uit de A lijn wegvielen. Omdat
Fia de Kluijver en Marry Mesman een gemiddelde behaalden van
47,46% was degradatie een feit. Samen met Wieck v. Baars met
Ria Lengers, Ella Wijsman met Lies Huneker en Riek en Nico Timmers mogen zij zich in de C lijn weer bewijzen. Ria Lengers had de
pech dat zij met een ander lid (Herre Mostert) moest samen spelen en niet meer behaalde dan de reglementaire 45%
Riek en Gerard Hageman werden de winnaars van de C lijn. Rietje Koopman en Ingrid Roosendaal eindigden op de tweede plaats,
maar door omstandigheden hebben zijn maar 1 keer samen gespeeld en dan is promotie uitgesloten. Irma Meijssen en Leon
Couvee werden derde en de vierde plaats van Carrie Carels met
Hennie Lameris was goed voor promotie. Truus Rekké en Mieke
de Ridder spelen gezellig samen alleen de resultaten zijn er nog
niet. De laatste plaats in deze serie is voor de dames. Zij kunnen
alleen nog maar stijgen.
Piet van den Raad

Heerlijk creatief aan de slag:

Glaskralen maken

Heemstede - Ontdek de geheimen van vloeibaar glas. In deze
cursus leert u alle basisvaardigheden: veiligheid, branders, werken met gereedschappen en natuurlijk alles over glas. Na een
uitvoerige veiligheidsinstructie
gaat u aan de slag met een Conkinect propaanbrander. Hoeveel kralen u uiteindelijk maakt,
hangt af van hoe snel u het branden in de vingers krijgt. U leert
de basistechnieken van een basiskraal, meerkleurenkraal, dot-

kraal, bloemenkraal, stringers
trekken, werken met millifiorie.
De materiaalkosten zijn 45,-.
Deze creatieve cursus Glaskralen maken van 3 lessen wordt
gegeven bij Casca in activiteitencentrum de Molenwerf op
woensdag van 19.00 tot 22.00
uur. Start op woensdag 9 januari.
Aanmelden voor de cursus Glaskralen maken kan van maandag
t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur:
telefoon 023-548 38 28 kies 1 of
via de website: www.casca.nl.

Platenbeurs in Patronaat
Regio - Zondag 16 december
organiseert Dynamite Beurzen
een Platen-, CD-, DVD-beurs
in Pop Tempel Het Patronaat te
Haarlem. Dynamite noemt het
“Van Rock tot Klassiek”, maar
ook alles wat ertussen valt is
aanwezig. Zoals Jazz, Blues,
R&B, Rock&Roll, Beat, Punk,
Funk, Reggae, Country, Nederbeat, Indo Rock en dat op Vinyl,
grammofoonplaat, CD en DVD;

zowel nieuw als tweedehands.
En dan niet datgene wat je in elke muziekshop vindt. Het is de
opzet van Dynamite Beurzen om
juist datgene wat je elders moeilijk kan vinden op de beurs aan
te bieden.Prachtige mooie nieuwe exemplaren van lp’s uit lang
vervlogen tijden.
De beurs is geopend van 11.00
uur – 16.30 uur. Voor info: 06511 80 522.

Nieuws
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Gewijzigd plan voor Havendreef
Eind 2010 werden de plannen voor de
ontwikkeling van het bedrijventerrein
‘Havendreef’ bekend gemaakt. Mede naar
aanleiding van de inspraakreacties en de
gewijzigde marktomstandigheden heeft de
projectontwikkelaar Havendreef BV gewerkt
aan een nieuw plan. Havendreef BV heeft nu
een voorlopig stedenbouwkundig plan aan de
gemeente gepresenteerd.

Het plan gaat uit van 61 eengezinswoningen en
15 appartementen, een horecavoorziening en
een plek voor de nu al in het gebied aanwezige
dierenspeciaalzaak Heems. Het college van B&W heeft
in de vergadering van 4 december 2012 vertrouwen in
het nu voorliggende plan uitgesproken. U leest meer
over het plan en dit besluit op www.heemstede.nl/
Plannen-en-Projecten/bouwplan-Havendreef.
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Bestel uw OV-Taxi
voor kerst op tijd
Adresgegevens en openingstijden
Raadhuis:
Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede.
Telefoon 14 023. Fax (023) 548 57 00. E-mail:
gemeente@heemstede.nl Website: www.heemstede.nl
Publieksbalie:
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:
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 donderdag tussen
17.00 - 19.30 uur.
Sociale zaken:
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur. Op afspraak:
de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag tot 13.00 uur).
Telefoon (023) 548 58 68.
Loket Heemstede:
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur. Op afspraak:
de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag tot 13.00 uur).
U kunt ook een afspraak maken voor een huisbezoek.
Volg ons op:
twitter.com/heemstede
facebook.com/gemeenteheemstede
linkedin: HeemstedeConnect (Group)
youtube.com/gemeenteheemstede

Voorzie uw grijze rolemmer tijdig van de
juiste sticker!
Volgende week ontvangt u als inwoner van Heemstede
de nieuwe afvalkalender voor 2013. 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 2013 moeten de
grote rolemmers met een inhoud van 240 liter voorzien
zijn van een rode sticker. De kleine rolemmer heeft een
blauwe sticker nodig. De stickers met barcode vormen
een controlemiddel dat onder andere informatie geeft
over het adres waartoe de rolemmer behoort.
In januari 2013 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
28 januari 2013
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.

Kinderboerderij ’t Molentje behaalt landelijk
keurmerk
Op donderdag 6
december werd tijdens
een medewerkersbijeenkomst het
landelijk Keurmerk
Kinderboerderijen
uitgereikt aan kinderboerderij ’t Molentje.
Volgens de Stichting
Kinderboerderijen
Nederland (SKBN) verdient de Heemsteedse kinderboerderij deze erkenning omdat ze voldoet aan de eisen

voor een veilige en verantwoorde plek voor bezoekers, de
dieren en de medewerkers.
Het keurmerk Kinderboerderij is door de SKBN opgesteld
in samenwerking het Ministerie van EL&I, de Nederlandse
Voedsel- en Warenautoriteit, de Gezondheidsdienst voor
Dieren, Universiteit Utrecht / Faculteit Diergeneeskunde,
GGD Nederland en HAS Kennistransfer in Den Bosch.
Het behalen van het keurmerk was aanleiding voor
banketbakker Tummers een taart ter beschikking te stellen
voor allen die een bijdrage hebben geleverd aan het
behalen van dit resultaat.

Kaarsenautomaat op Aangepaste tijden BIOS-groep
Algemene
De tijden van de OV-Taxi (Openbaar Vervoer-Taxi) in
deze regio (Zuid-Kennemerland-IJmond) uitgevoerd
Begraafplaats
door de BIOS-Groep zijn rond de feestdagen
aangepast. Wilt u voor de kerstdagen een taxi boeken
Heemstede
dan kunt u dit tot vrijdag 21 december 22.00 uur
doen. Op de kerstdagen zelf gelden de reguliere
openingstijden. Op oudejaarsavond rijdt de BIOSgroep tot 20.00 uur. Op 1 januari vanaf 08.00 uur.

Steunpunt vrijwilligerswerk

Bezoekers van de Algemene Begraafplaats aan de
Herfstlaan in Heemstede kunnen voortaan gebruik
maken van een kaarsenautomaat. Bezoekers kunnen
zelf via deze automaat grafkaarsen uitzoeken en
aanschaffen en hoeven hiervoor niet naar het
begraafplaatspersoneel. De kaarsenautomaat Candle
Mate is ontwikkeld door het Heemsteedse bedrijf
Memorial Design.

Loket Heemstede is er
voor u!

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

Verkeersbesluit
- Het aanwijzen van een parkeerplaats nabij de
woning Bosboom Toussaintlaan 37 als gereserveerde
gehandicaptenparkeerplaats ten behoeve van de
bewoner.
(verzonden: 7 december 2012).
Het besluit ligt vanaf 13 december 2012 zes weken ter
inzage.

Bezwaar

Bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u een
gemotiveerd bezwaarschrift sturen naar:

College van burgemeester en wethouders van
Heemstede, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede
Door het indienen van een bezwaar wordt dit besluit
niet opgeschort. Bij een spoedeisend belang kan
degene die een bezwaarschrift heeft ingediend een
voorlopige voorziening vragen aan de president van
de rechtbank, sector bestuursrecht, postbus 1621,
2003 BR te Haarlem. Bij het indienen van een verzoek
om voorlopige voorziening moeten griffierechten
worden betaald.

Uitschrijving GBA
Met onbekende bestemming uitgeschreven
uit de gemeentelijke basisadministratie
persoonsgegevens (GBA).
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.

Raadhuis, Raadhuisplein 1
Telefoon (023) 548 30 40
Openingstijden: ma. tot en met vrij.
van 08.30 tot 13.00 uur.

Het college van burgemeester en wethouders heeft
het voornemen om de volgende persoon met
onbekende bestemming uit te schrijven:

- J. Prinsen, geboren 19-11-1975, Sportparklaan 35
Als de betrokkene het hier niet mee eens is, kan deze
binnen twee weken na plaatsing van deze publicatie
hierop reageren door contact op te nemen met de
afdeling Publiekszaken van de gemeente Heemstede,
Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede,
telefoon (023) 548 58 68.

Drank- en horecavergunning
Op 5 december 2012 heeft het college van
burgemeester en wethouders besloten een dranken horecavergunning voor het uitoefenen van
het horecabedrijf te verlenen aan Grut & Groot,
Raadhuisstraat 62.

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

Gemeentegids online?
www.heemstede.nl

Omgevingsvergunning
Aanvragen omgevingsvergunning

Starten uitgebreide procedure voor
brandveilig gebruik

Omgevingsvergunning voor bouwen
- Van der Horstlaan 68 het maken van een trapgat
2012.330
ontvangen 4 december 2012
- Zandvoortselaan 84A 15 het plaatsen van een
bloembak bij een woongebouw 2012.324
ontvangen 26 november 2012

Wij zijn voornemens voor onderstaand bouwplan een
omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik te
verlenen:
- Glipper Dreef 209 brandveiliggebruik voor
‘verzorgingshuis zware zorg’ voor het gebouwdeel
‘De Laurier’ onderdeel van zorglocatie Bosbeek
2011.293

De beslistermijn voor bovengenoemde aanvragen is
8 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.
Omgevingsvergunning voor kappen
- Glipperweg 9 het kappen van een eik 2012.325
ontvangen 29 november 2012
- Rijnlaan 87 het kappen van 4 coniferen 2012.326
ontvangen 28 november 2012
- Hugo de Grootlaan 10 het kappen van een prunus en
een Japanse kers 2012.327
ontvangen 30 november 2012
De beslistermijn voor bovengenoemde aanvragen is
8 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.

Het verzoek en het ontwerpbesluit liggen vanaf 13
december 2012 gedurende 6 weken 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 aan het Raadhuisplein 1.
Belanghebbenden kunnen hierover tijdens de periode
van terinzageligging zienswijzen aan de gemeente
kenbaar maken.
Neem voor meer informatie over het verzoek
contact op met M. Jansen van de afdeling Bouw- en
Woningtoezicht, telefoon (023) 548 57 52

Verleende omgevingsvergunningen

(verzonden 7 december 2012)
Omgevingsvergunning voor bouwen
- Van der Horstlaan 68 het maken van een trapgat
2012.330

De bovenstaande aanvragen liggen vanaf 13
december 2012 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). Bezwaar is niet
mogelijk.

Omgevingsvergunning voor kappen
- Vechtlaan 16 het kappen van een plataan en een
beuk 2012.319
- Adriaan Pauwlaan 17 het kappen van een ceder
2012.320
- Bernard Zweerslaan 75 het kappen van een conifeer
2012.316
- Glipperweg 9 het kappen van een kastanje en een
beuk 2012.315
Omgevingsvergunning voor afwijken
bestemmingsplan
- Heemsteedse Dreef 59 het maken van een aanbouw
met een zwembad 2012.298
- Jan P. Strijboslaan 9 het plaatsen van een
erfafscheiding 2012.238
Omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken
bestemmingsplan
- Zandvoortselaan 139 het verbouwen van een
kantoor tot restaurant 2012.209
De bovenstaande vergunningen liggen vanaf
13 december 2012 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: ’Bezwaar
maken of uw mening/zienswijze kenbaar maken’.

Vergadering gemeenteraad
De gemeenteraad van Heemstede houdt een
openbare vergadering op woensdag 19 december
a.s. om 20.00 uur in de Burgerzaal van het Raadhuis.
U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.
Op de agenda:
- Vaststellen agenda raadsvergadering 19 december 2012
- Vragenuur
Bespreekpunten:
- Vaststelling bestemmingsplan ‘Woonwijken zuidoost’

Hamerpunten:
- Verlenen budgetsubsidie 2013-2014 aan de stichting
Kontext
- Budgetsubsidie Stichting CASCA 2013 t/m 2014
- Verordening maatschappelijke ondersteuning
- Belastingverordeningen 2013
- Herziening Algemene Plaatselijke Verordening

Op www.heemstede.nl vindt u de stukken waarover
de raad besluit. Alle stukken liggen ook ter inzage in
de ontvangsthal van het Raadhuis. Meer weten? Neem
contact op met de raadsgriffie, telefoon (023) 54 85 46,
of e-mail: raadsgriffier@heemstede.nl

Overige punten:
- Lijst van mededelingen en ingekomen stukken
- Wat verder ter tafel komt

Vergadering commissie voor bezwaarschriften
De commissie voor bezwaarschriften houdt een
vergadering op donderdag 20 december 2012 in het
gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1.
20.00 uur
20.30 uur

bezwaar tegen de weigering van
subsidie 2013 - openbaar bezwaar tegen de intrekking en
terugvordering van een uitkering
op grond van de Wet werk en bijstand
- niet openbaar -

21.00 uur

bezwaar tegen de intrekking en
terugvordering van een uitkering op
grond van de Wet werk en bijstand
- niet openbaar -

www.heemstede.nl (vergaderstukken & besluiten)
beschikbaar zijn. Voor informatie kunt u contact
opnemen met de secretaris van de commissie,
telefoon (023) 548 56 07.

Bovenstaande betreft een voorlopige agenda.
De definitieve agenda zal op dinsdag voorafgaand
aan de datum van de hoorzitting via de website

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

Raadsbesluiten 29 november 2012
Aanwezig waren 21 van de 21 raadsleden.
De raad heeft het volgende besluit unaniem en zonder
beraadslaging vastgesteld.

Gewijzigde verordeningen Wet werk en
bijstand 2012

de gewijzigde verordening langdurigheidstoeslag
Heemstede 2012.

De raad besluit: vast te stellen de Gewijzigde
toeslagenverordening Wwb Heemstede 2012 en
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Losliggende
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Nieuw
beleid tuinkisten
en overkappingen
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Meld gevaar, schade op straat of overlast via
www.heemstede.nl/meldpuntoverlast

Bij besluit van 4 december 2012 heeft het college
woningen vastgesteld. Het beleid treedt met ingang
inwerkingtreding ook digitaal te raadplegen op www.
nieuw beleid voor omgevingsvergunningen voor
van 20 december 2012 in werking.
overheid.nl onder ‘Lokale regelingen’.
het afwijken van het bestemmingsplan ten behoeve
Het beleid ligt tot en met 6 maart 2013 ter
Geen
toegang
tot internet?
Bel tijdens
openingstijden
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van de gemeente (023) 548 57 62
van
tuinkisten
en overkappingen
aan de voorkant
bij
inzage
op het gemeentehuis.het
Het beleid
is na de

Wijziging CAR-UWO
Vuil op straat?

Bij besluit van 1 februari 2011 heeft het college
bepaald dat alle wijzigingen in de CAR-UWO
zoals door het Landelijk Overleg Gemeentelijke
Arbeidsvoorwaarden worden vastgesteld onverkort
worden overgenomen. De CAR-UWO omvat de
arbeidsvoorwaarden voor ambtenaren van de

MELDpunt
gemeente.
Met ingang van 1 januari 2013 wijzigen in de eerste
plaats twee artikelen over de zorgverzekering van
ambtenaren. Daarnaast wijzigen drie artikelen, die
verband houden met de aanstelling in algemene
dienst van alle medewerkers van de gemeente. De

Overlast

wijzigingen liggen tot en met 6 maart 2013 ter inzage
op het gemeentehuis. De wijzigingen in de CAR-UWO
zijn na inwerkingtreding ook digitaal te raadplegen op
www.overheid.nl onder ‘Lokale regelingen’.

Meld gevaar, schade op straat of overlast via
www.heemstede.nl/meldpuntoverlast

Geen toegang tot internet? Bel tijdens openingstijden het meldnummer van de gemeente (023) 548 57 62

Handhavingsactie gezonken vaartuig Glipperzandvaart
Een witte, stalen vaartuig met kajuit in de
Glipperzandvaart ter hoogte van Patrijzenlaan 3 is
vanwege de gezonken staat in opdracht van het
college gelicht.

Kapot speeltoestel?

Het vaartuig wordt tot en met 16 januari 2013
opgeslagen. Binnen deze periode kan de rechtmatige
eigenaar zijn vaartuig ophalen tegen betaling van
de gemaakte kosten. Indien het vaartuig niet wordt
opgehaald, zal het college het vaartuig vernietigen.

Voor vragen kan contact worden opgenomen

met bureau
Handhaving, via het algemene
MELD
punt
telefoonnummer 14 023.
Overlast

Meld gevaar, schade op straat of overlast via
www.heemstede.nl/meldpuntoverlast

Geen toegangmaken
tot internet?of
Beluw
tijdens
openingstijden het meldnummer
van de gemeente
Bezwaar
mening/zienswijze
kenbaar
maken(023) 548 57 62
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
voorzien van naam en adres, datum, een duidelijke
verwijzing naar het besluit en de reden van bezwaar.

schriftelijk uw reactie aan het college van
burgemeester en wethouders, Postbus 352,
2100 AJ Heemstede. Uw reactie zal bij de
besluitvorming worden betrokken.

MELD

weten?
Overhangend groen?Meer
Neem contact op met de gemeente,

Meld gevaar, schade op straat oftelefoon
overlast
via
14 023 of
e-mail: gemeente@heemstede.nl.
www.heemstede.nl/meldpuntoverlast
Beroep
Over onderwerpen waarover nog geen beslissing

zienswijzen heeft ingediend of wanneer u niet verweten
kan worden geen zienswijzen te hebben ingediend.
Richt uw beroepschrift binnen zes weken na de dag
punt
waarop het
besluit ter inzage is gelegd aan: Rechtbank
Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR
Haarlem. Een beroepschrift moet zijn ondertekend en
voorzien van naam en adres, datum, een omschrijving
van het besluit waartegen het beroep zich richt en
de reden van beroep. Bij het beroepschrift moet zo
mogelijk een afschrift van het besluit waarop het geschil
betrekking
heeft, worden overlegd.
van
de gemeente
(023) 548 57 62

U kunt,
als u belanghebbendehet
bent,meldnummer
op grond van
isGeen
genomen
kunt u in dietot
gevallen
waar dit isBel tijdens
toegang
internet?
openingstijden
de Algemene wet bestuursrecht beroep aantekenen
aangegeven uw zienswijze kenbaar maken.
bij de rechtbank Haarlem wanneer u in een voorfase
Richt hiertoe binnen de termijn van terinzagelegging,

MELDpunt

Straatverlichting defect?

Overlast

Overlast

Meld gevaar, schade op straat of overlast via
www.heemstede.nl/meldpuntoverlast
Geen toegang tot internet? Bel tijdens openingstijden het meldnummer van de gemeente (023) 548 57 62

MELDpunt

Harde muziek op ongewone tijden?

Meld gevaar, schade op straat of overlast via

Overlast

