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Multitalent Carlos Casas exposeert in raadhuis

‘Zelfs het schip van Piet Hein 
vaart nog tussen de schilderijen’
Heemstede – Een multitalent, 
zo noemde wethouder Jur Botter 
vrijdagmiddag de schilder Car-
los Casas bij opening van zijn 
expositie in de Burgerzaal van 
het raadhuis. De Cubaan Car-
los, achtergelaten door zijn ou-
ders op Cuba, probeerde te over-
leven door uit te blinken in sport 
en studeren. Hij bracht het tot 
docent anatomie en sport op de 
universiteit. Specialiseerde zich 
in fysiotherapie, revalidatie, tra-
ditionele geneeskunde, acu-
punctuur en massagetechnie-
ken. Hij was revalidatietherapeut 
voor geestelijk gehandicapten 
en werkt nu als holistisch thera-
peut in Haarlem. 

Carlos woont inmiddels in 
Heemstede en voelt zich zeer 
vereerd om nu in het raadhuis 
van Heemstede zijn passie voor 
tekenen en schilderen te mogen 
exposeren. Al eerder exposeer-
de hij bij ‘de Roos’ op de Binnen-
weg en in ‘het Kunstbedrijf’ van 
Jur Fortuin in de Raadhuisstraat. 
Hij loopt met de wethouder naar 
de wand waar vissen als een 
ecologisch symbool zijn bood-
schap vertellen. Zo was er in de 
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Kerstcircus 
Herman Renz!

Genieten van 
decemberzonnetje
Heemstede – Een warme jas hebben ze al, de hooglanders die in 
Groenendaal leven. Maar het is (in december!) helemaal nog niet 
winters koud! En daarom genieten de koeien als het even kan van 
het zonnetje, zoals hier op de foto. De dieren lagen lekker tezon-
nen op het land langs de Vrijheidsdreef. Gelijk hebben ze!

jaren 70 in het Caribisch gebied 
nog 50% van de koraalrif in le-
ven. Vandaag de dag nog maar 
8%. Denk daar maar eens over 
na... Een prachtige collectie van 
exotische vissen, gemaakt met 
Chinese inkt. De tekeningen van 
de vissen hebben allemaal een 
thema of een boodschap. Zo is 
er een vis gewijd aan de kroning 
van Koning Willem Alexander en 
een ander aan de geschiedenis 
van het Japanse zwaard, de sa-
moerai. Zelfs het schip van Piet 
Hein vaart nog tussen de schil-
derijen. 

Carlos heeft zijn woonplaats 
Heemstede ontdekt en laat zijn 
prachtige landschappen en bo-
men zien die hij maakte van 
Groenendaal. Een heel apar-
te kijk op bomen. Met dezelf-
de boodschap: “Red de aar-
de!” Carlos exposeert even-
eens in Gallery Odyssey van Ka-
rin van Zuylen, Pelikaanlaan 3 in 
Heemstede, na afspraak, tel: 06-
47192438. In de Burgerzaal blijft 
de expositie tijdens de openings-
uren van het raadhuis tot 31 ja-
nuari 2014. 
Ton van den Brink

0132890
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Wim Kuijk keurslager
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Viering
Trefpunt

Bennebroek
Regio – In Trefpunt te Ben-
nebroek, aan het Akonieten-
plein  1, wordt zondag 15 de-
cember een JOOST-viering 
gehouden. 2e Advent. ds. J. 
Nak-Visser gaat de dienst 
voor.

Er is ook Kom in de kring (0-9 
jaar) en een Jeugdviering (9- 
15 jaar). De dienst begint om 
10.00 uur.

Kerkdiensten

Onbekend Heemstede
Bedreigde monumenten (3)

In Heemstede en Bennebroek is 
een groot aantal monumenten of 
bijzondere gebouwen, die goed 
onderhouden worden. De His-
torische Vereniging Heemstede-
Bennebroek maakt zich echter 
zorgen over een aantal ‘bedreig-
de monumenten’.
 
Manpadslaan, bollenschuur
van Van Meeuwen
Naast het huis nummer 12 staat 
aan de Manpadslaan de voorma-
lige bollenschuur van Van Meeu-
wen. Het is een van de laatste 

schuren van dit type, waarvan er 
in Heemstede in de bollenteelt-
periode sinds 1850 meerdere 
hebben gestaan. Geschat wordt 
dat er in de Bollenstreek tus-
sen de duizend en vijftienhon-
derd van dit soort schuren ge-
weest zijn, die nu bijna allemaal 
gesloopt zijn.
Het is een in 1910 gebouwde 
houten schuur met twee bouwla-
gen, naar het ontwerp van archi-
tect J.W. Reijneveld. De schuur is 
als gemeentelijk monument aan-
gewezen en heeft daarmee een 

beschermde status, zodat de ei-
genaar verplicht kan worden on-
derhoud te laten doen.
Met de toekomstige ontwikke-
ling van het voormalige, agrari-
sche gebied aan de noordzijde 
van de Manpadslaan is de HVHB 
van mening dat deze schuur be-
houden moet blijven en in de 
te ontwikkelen plannen opge-
nomen moet worden. Wij ma-
ken ons ernstige zorgen over het 
verval van deze schuur, een van 
de laatste monumenten van de 
bloembollencultuur in Heemste-
de. Op zeer korte termijn zouden 
bijvoorbeeld ramen moeten wor-
den dichtgetimmerd.
 
Meer over deze bollenschuur 
kunt u vinden op http://ilibrari-
ana.wordpress.com en op onze 
website www.hv-hb.nl en in ons 
tijdschrift HeerlijkHeden leest u 
meer over wat de HVHB doet op 
het gebied van karakterbehoud.
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40% van de woningen is van vóór 1945

Heemstede blijft duurzaamheid 
gebouwen en woningen promoten
Heemstede - Op maandag 2 
december ontving wethouder 
Jur Botter 60 belangstellenden 
in het raadhuis voor een infor-
matieavond over duurzaam bou-
wen. Raoul Santibanez, oprichter 
van het ‘Duurzaam Bouwloket’ 
gaf een interessante presenta-
tie over de mogelijkheden die er 
zijn om bestaande woningen te 
verduurzamen. Niet alleen goed 
voor het milieu maar ook voor 
de portemonnee. Wat blijkt, in 
Heemstede bestaat 40% van de 
woningvoorraad uit woningen 
die vóór 1945 zijn gebouwd. Tot 
aan 1970 kwam daar nog eens 
20% bij. Van opgeteld dus 60% 
van de woningen kan er van uit 
worden gegaan dat het verlies 
aan warmte aanzienlijk is.
Santibanez gaf vele voorbeel-
den op welke wijze huiseige-
naren met de huidige technie-
ken energie kunnen besparen. 
Hij was zo sportief om ook aan 
te geven waar maatregelen zin-
loos of te kostbaar zijn om de
investering op redelijke ter-
mijn terug te verdienen. Voor de
aanwezigen werd duidelijk op 
welke wijze en met welke mate-
rialen daken, vloeren, ramen en 
muren geïsoleerd kunnen wor-
den. Bij muren kan de staat van 
de spouw van belang zijn, daken 
aan de binnenzijde isoleren geeft 

het hoogste rendement, maar 
denk wel om een dampremmen-
de laag aan te brengen. De vloe-
ren kunnen zowel aan de bo-
ven als onderkant geïsoleerd 
worden en in sommige gevallen
voldoet het afdekken van de bo-
dem van de kuipruimte al.
Uiteraard kwam het opwekken 
van eigen stroom, door middel 
van panelen op het dak, ook aan 
de orde evenals zonneboilers. 
De terugverdientijd van deze
investering is niet zo eenvoudig
te bepalen. Met het nieuwe
energie akkoord dat in Den
Haag is gesloten kan het zo zijn 
dat zelf opgewekte stroom als-
nog wordt belast. Hierover komt 

het komende jaar duidelijkheid.
De gemeente heeft een warm-
tecamera aangeschaft waarmee 
door het maken van een paar
foto’s exact duidelijk wordt waar 
de woning warmte verliest. Het 
maken van een foto is gratis.
Het is alleen mogelijk als de bin-
nen en buitentemperatuur mini-
maal 15 graden verschillen, dus 
het kan niet iedere dag van het 
jaar. Al met al een leerzame en 
nuttige avond voor bewoners 
die met een isolatieprogramma 
van start willen. Voor meer infor-
matie, kijk op www.duurzaam-
bouwloket.nl of bij de gemeen-
te Heemstede. 
Eric van Westerloo

Kerstviering 
OLV 

Hemelvaart
Heemstede - Op dinsdag 
24 december zal er speciaal 
voor de gezinnen met klei-
ne kinderen een kerstviering 
gehouden worden in de OLV 
Hemelvaart kerk aan het Val-
kenburgerplein te Heemste-
de. Deze viering begint om 
19.30 uur.

Wil je meedoen aan het kerst-
spel, geef je dan op. De koor-
repetities zijn op vrijdag 13 
en vrijdag 20 december van 
19.00 tot 19.45 in de kerk. 

OP ZOEK 
NAAR LEUKE 

BIJVERDIENSTE?
Verspreidnet is met 
spoed op zoek naar
BEZORGERS!

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

of mail: info@verspreidnet.nl
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Heemstede - De talenten van 
The voice of Holland hebben 
samen een volledige kerst-
cd opgenomen: The voice of 
Christmas. De cd bevat een 
sfeervolle kerstclassic gezon-
gen door de beste kandida-
ten, maar ook aanstekelijke 
kersttracks van de individue-
le talenten uit het programma 
of als duo.

Met het hoge niveau van de ta-
lenten van The voice of Holland 
2013 belooft het een wervelen-
de cd te worden. De gezamen-
lijke kerstclassic, geproduceerd 

in samenwerking met Sky Ra-
dio, wordt op 13 december live 
gezongen in de halve fi nale van
The voice of Holland. Daarna 
wordt het ongetwijfeld dé kerst-
hit van 2013! De cd bevat ver-
der kerstklassiekers als Do they 
know it’s Christmas, All I want for 
Christmas is you en Last Christ-
mas.

Gratis bij 30 euro of meer, 
op=op
De cd The voice of Christmas is 
exclusief verkrijgbaar bij PLUS 
Heemstede op zaterdag 14 de-
cember. Bij besteding van 30 eu-

ro of meer ontvangen klanten 
de cd ter waarde van 14,99 eu-
ro gratis. Op is op!

Heemstede - De talenten van in samenwerking met Sky Ra-

Dé kersthit van 2013?
Kerst-cd ‘The voice of Holland’ bij 

PLUS vanaf 30 euro boodschappen!

Kerstdanceparty op station 
Haarlem, kerstavond 24 december

Regio - Net als voorgaan-
de jaren organiseert Buddha 
Events een gezellige Kerst-
danceparty in de sfeervol-
le Wachtkamer 2e klasse van 
Haarlem CS.  Met heel veel 
lekkere disco & dance en 
zo’n 200 dansers!  Van Aretha 
Franklin en Tina Turner tot 
Meat Loaf en de Stones. Van 
Snap en Tiësto tot Anastacia 
en Safriduo. De zaal zal na-
tuurlijk in kerstsfeer aange-
kleed zijn en er zullen diverse 
warme en koude hapjes ge-
serveerd worden. 

Entree bedraagt, inclusief di-
verse luxe hapjes en een 
drankje, 20 euro. 
Locatie is de gezellige dans-
zaal Wachtkamer 2e klasse op 
station Haarlem. 
Het feest begint om 20.00 en 
duurt tot 0.30 uur.
Alle informatie vind je op: 
www.Buddha-Events.nl.

Livemuziek en wijnproeverij
Ambachtelijke en bijzondere producten 

tijdens Wintermarkt in de Oude Meelfabriek
Heemstede - Op zondag 15 
december vindt in de Ou-
de Meelfabriek een gezelli-
ge, kleinschalige wintermarkt 
plaats. U vindt de Oude Meel-
fabriek aan de Glipperweg 94 te 
Heemstede.
Er is een gevarieerd aanbod 
van deelnemers. U vindt er am-
bachtelijke en bijzondere pro-
ducten zoals papierknipkunst, 
handgemaakte kleding, woon-
accessoires oud & nieuw, bro-

cante, vilten sjaals, handge-
maakte sieraden, inspireren-
de cadeau artikelen, wintervoer 
voor vogels, nana’s, manda-
la’s en zendala’s, alsmede vele 
soorten hobbymaterialen. Ook 
zal er live muziek zijn van het 
duo Sisbro met gitaar en zang. 
Wijnkenner de heer De Koning 
van de supermarkt aan de Glip, 
verzorgt een wijnproeverij. El-
ke bezoeker kan ook genieten 
van koffi e en thee met zoete of 

hartige taart. Kinderen kunnen 
gratis een kerststukje kunnen 
maken met materiaal dat be-
schikbaar is gesteld door Bloe-
misterij Harry.

Een overzicht van de deelne-
mers vindt u op www.oude-
meelfabriek.nl. 
Er is voor elk wat wils! Entree is 
gratis en u kunt kosteloos in de 
omgeving parkeren.
U bent van harte welkom!

Heemstede - Zondag 15 de-
cember tussen 12.00 en 18.00 
uur bezoekt Charles Dickens 
het pittoreske Wilhelminaplein 
in  Heemstede tijdens de Kerst-
markt. Het belooft een sfeervol-
le kerstmarkt voor jong en oud te 
worden. Op het Wilhelminaplein 
zullen fi guranten, verkleed als 
Charles Dickens en tijdgeno-
ten, hun opwachting maken en 
hun artikelen de kramen aan 
de man of de vrouw proberen te 
brengen. De dag zal opgeluis-
terd worden door diverse muzie-
koptredens. Bezoekers kunnen 
zich laten fotograferen met Dic-
kens of tijdgenoten, er wordt een 
verloting gehouden, een goe-
de glühwein en diverse bokbie-
ren zullen worden geschonken, 
de erwtensoep en beenham ont-

breken niet en er zullen een paar 
oude ambachten getoond wor-
den. Er is ook een levende kerst-
stal.
In de Oude Kerk kunt u luisteren 
naar kerstverhalen en in de na-
middag is er afsluitend voor de 
kinderen een poppentheater. Om 
15.00 uur vindt in de Oude Kerk 
een kerstconcert plaats van vo-
caal ensemble Corde Vocali. 
De Dickens Kerstmarkt voor 
goede doelen wordt georgani-
seerd door Stichting Communi-
ty Service Rotaryclub Heemste-
de. De netto-opbrengsten van de 
Dickens Kerstmarkt gaan naar 
Stichting Hospice Groep Haar-
lem e.o.; Stichting Voedselbank 
Haarlem en omstreken; Stichting 
Rotary Vlielandkamp en het Jon-
ge Helden Project Heemstede.
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Rotaryclub organiseert 
sfeervolle Dickens Kerstmarkt

Een Joostviering, wat is dat?
Regio - Op zondag 15 december 
is er een Joost-bijeenkomst in 
het Trefpunt te Bennebroek. Het 
is al weer de derde bijeenkomst 
van Joost. Joost is een nieuw ini-
tiatief van de Trefpunt gemeente. 

Wat is een Joostviering? Jo-
lien Nak, predikant van de Tref-
puntgemeente :  “We probe-
ren in taal van nu te verwoorden 
wat al eeuwen lang wordt door-
verteld in de christelijke traditie. 
Met Joost doen we dat op een 
een eigentijdse manier. Je ziet 
dat de maatschappij verandert, 
dat mensen veranderen. We wil-
len als kerkgemeenschap men-
sen blijven aanspreken.”

Jolien Nak experimenteert sa-
men met Gerline de Jong, Aart 
Mak, en Pieter Terpstra dit sei-
zoen met Joost. Joost is anders 

dan de gangbare kerkdienst. 
Soms meer beeld, soms geen 
preek, een andere keer met ver-
rassende muziekkeuzes. Wat 
in elk geval duidelijk is, is dat 
Joostvieringen goed te volgen 
zijn, juist  voor mensen die niet 
vaak in de kerk komen. Joost is 
er voor mensen die op zoek zijn 
naar een ander geluid in het 
drukke leven van alle dag. Joost 
gaat over vragen die er toe doen: 
relaties, maatschappij, spirituali-
teit, plezier en zinnig leven. 

Elke Joost-viering heeft een the-
ma. Op 15 december is dat ‘fa-
milie’. 
Joost is er elke derde zondag 
van de maand, begint om 10 uur 
en duurt ongeveer een uur. Er is 
daarnaast opvang voor jonge-
re kinderen en een kinderviering 
voor kinderen tot 15 jaar.

Ook nieuwe, gave knuffels 
Beestachtig prachtige 
kerststukjes maken bij 

De Oosteinde
Regio - Ook dit jaar staan vrijwilligers van de Wereld Natuur 
Fonds Regioteams Meer & Bollenstreek en   Kennemerland in 
Tuincentrum De Oosteinde te Hillegom. Dat is zondag 15 decem-
ber wanneer kinderen van harte welkom zijn om met hun eigen 
fantasie en creativiteit een kerststukje te maken, uiteraard met 
een beestachtig tintje. Alle materiaal wordt voor het goede doel 
door het tuincentrum ter beschikking gesteld.
Je bent welkom tussen 10.00 en 16.00 uur. Je krijgt een strippen-
kaart waarmee je een kerststukje maakt, een keer mag grabbe-
len (altijd prijs!) en beestachtig wordt geschminkt. De kosten zijn 
4,50 voor WNF Rangers en 5,- voor niet-Rangers. De opbrengst 
gaat naar het Wereld Natuur Fonds. Opgeven hoeft niet, gepast 
geld wel graag, dan ben je snel aan de beurt. Vergeet je Ranger-
paspoort niet! En er zijn ook weer gave nieuwe pluche knuffels in 
de WNF verkoopkraam!
Je vindt tuincentrum De Oosteinde aan de Zandlaan 22, Hille-
gom aan de grens met Bennebroek. Meer informatie op www.wnf.
nl/meerenbollenstreek of www.wnf.nl/kennemerland onder activi-
teiten. Voor een routebeschrijving op www.deoosteinde.nl. Wil je 
meer weten, mail dan aan meerenbollenstreek@wnfregioteam.nl, 
of bel naar tel. 0172-518929 na 19.00 uur.
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Heemstede - Instituut Skinpoint 
in Heemstede is genomineerd 
voor schoonheidssalon van het 
jaar 2014 in de categorie tot 3 
medewerkers.
18 beautyprofessionals zijn in 
de eindstrijd om de fel begeer-
de Beauty Awards! Beauty Trade 
Professionals en vakmagazine 
Kosmetiek reiken voor de vijf-
de keer keer deze veel begeerde 
Beauty Award uit. Alle deelne-
mers aan de Beauty Award 2014 
zijn tijdens de eerste nomina-
tieronde door de vakjury beoor-
deeld op verschillende aspecten, 
zoals business, pr & marketing, 
opleidingen, commerciële vaar-
digheden, social media en vak-

inhoudelijke kennis. Tijdens de 
tweede ronde werden alle sa-
lons bezocht door een “Mystery 
Guest”, die hen ondermeer toets-
ten op hun kwaliteit qua behan-
delingen, service, hygiene en 
klantvriendelijkheid. De eindron-
de bestaat tot slot uit een per-
soonlijk interview met de vakjury. 
Dit persoonlijk interview vindt in 
januari plaats.
Op 10 maart 2014 vinden de uit-
reikingen van de Beauty Awards 
plaats. Naast de vakprijs voor 
‘beste schoonheidssalon’ maakt 
Skinpoint ook kans op de pu-
blieksprijs. Als je wilt dat Skin-
point deze titel krijgt, breng dan 
je stem op Skinpoint uit. Om de 

nominatie te vieren hebben zij 
een Beauty Award Treatment 
voor je samengesteld. De behan-
deling is specialiteit van het in-
stituut en bestaat uit een hannah 
bindweefselmassage in combi-
natie met de Omnilux collageen 
lichtbehandeling. Deze behan-
deling stimuleert de aanmaak 
van collageen in de huid waar-
door de huidconditie verbetert 
en steviger aanvoelt. Het licht 
laat jouw huid stralen. Het geeft 
ook jouw gemoedstoestand een 
oppepper. Zo krijgt de winter-
dip geen kans. Tot aan de Beau-
ty Award uitreiking op 10 maart 
geldt een speciale Beauty Award 
prijs van 70,00 euro.

Biljarttoernooi om werk van 
Jan Katteler voort te zetten

Robbie van Campen: “Jan Kat-
teler was altijd een hele vrolij-
ke verschijning in ’t Bremmetje : 
hij was meegaand en open-min-
ded en kon met iedereen van al-
le leeftijden overweg. Een graag 
geziene gast.” 
“Hij had een groot gevoel voor 
humor en kon zelf ook een gein-
tje waarderen”, vult Mikky Beun-
der aan. “Zeker hier in de Brem: 
met Jan was er altijd een gezelli-
ge sfeer. Heel veel mensen ken-
den hem bij voetbalclub HBC als 
Sinterklaas in Heemstede: dat 
deed hij zo verschrikkelijk goed.”
“Jan Katteler was bijna 17 jaar 
actief voor PPL. Hij zamelde kle-
ding en andere materiële za-
ken in voor de armeren in Polen 
die hij zelf daar naar toe bracht. 
Mettertijd kreeg Jan steeds meer 
sponsors: er werden zelfs oude 
ziekenhuisbedden van het toen-
malig EG naar Polen gebracht. 
Jan was een fanatiek biljarter 
en heeft altijd veel voor biljar-
ters gedaan. Hij zat zelf in de or-
ganisatie van de biljartcompeti-
tie. Dit bracht ons op het idee om 
het Jan Katteler Biljarttoernooi te 
organiseren. Het mes snijdt aan 
twee kanten: het is een mooi 
eerbetoon aan Jan zelf en een 
prachtig initiatief om z’n goede 
werk voort te zetten. En nog heel 
gezellig ook. Op maandag 9 de-

cember is dit biljarttoernooi  voor 
het goede doel in ’t Bremmetje 
van start gegaan, met een in-
schrijving van 10 euro per per-
soon. Gezien de officiële biljart-
competitie en de feestdagen 
moesten we dit biljarttoernooi 
daar tussen inplannen. Daarom 
hebben we ook maximaal 30 bil-
jarters ingeschreven. Op 28 de-
cember is de winnaar van het 
toernooi bekend. Maar het is 
de bedoeling dat we zo’n toer-
nooi ieder jaar gaan organise-
ren. Café-Bar ’t Bremmetje orga-
niseert sowieso regelmatig veel 
activiteiten. Afgelopen zaterdag 
hadden we een spetterend live-
optreden van de band Count & 
Kroost en we houden iedere eer-
ste maandag van de maand Qui-
znight. Dus hier in de Brem is al-
tijd wat te doen,” aldus Mikky en 
Robbie.

Meer informatie over de Stich-
ting Polen Project Lesna is te vin-
den op www.foundationppl.nl en 
op hun Facebookpagina Stich-
ting Polen Project Lesna. Done-
ren kan op rek. nr. 674426311 
t.n.v. Stichting Polen Project Les-
na. Meer info over de activitei-
ten van  café-bar ’t Bremmetje 
op www.facebook.com/cafebar.
tbremmetje.
Bart Jonker

Heemstede – Als het aan de eigenaren Mikky Beunder en 
Robbie van Campen van café-bar ’t Bremmetje ligt, organise-
ren zij ieder jaar het Jan Katteler biljarttoernooi. Jan Katteler 
was een bekende verschijning in Heemstede en overleed dit 
jaar op 10  juli. Hij zette zich ieder jaar in voor de Stichting Po-
len Project Lesna (PPL) door kleding en andere zaken in te za-
melen die de eerste levensbehoeften in Polen garandeerden. 
Deze zaken bracht hij zelf met de auto naar Polen.  Met het 
Jan Katteler Biljarttoernooi in ’t Bremmetje zamelen Mikky en 
Robbie geld in voor PPL om het mooie werk van hem voort te 
zetten: een prachtig initiatief en mooi eerbetoon.

VEW1 komt niet langs Bloemendaal
Heemstede - In een enerve-
rende wedstrijd kwam voetbal-
vereniging VEW niet langs Bloe-
mendaal. De wedstrijd eindig-
de in 2-2. Na het laatste fluitsig-
naal stonden nog maar 19 man 
van de 22 die aan de wedstrijd 
waren gestart op het veld. Door 
dit gelijke spel mist VEW de mo-
gelijkheid zich stevig in de mid-
denmoot te vestigen. Volgende 
week uit tegen VSV is een nieu-
we kans want in de subtop van 
de 4de klasse C van het zater-
dagvoetbal is het dringen ge-
blazen. Met een beetje gunstige 
uitslagen kan VEW zo drie plek-
ken stijgen op de ranglijst waar 
het nu op een achtste plek bi-
vakkeert. 
VEW-trainer Fred van der Veld 
wilde dat zijn team fel van start 
ging in de wedstrijd tegen Bloe-
menendaal. Maar in het eerste 
kwartier kwam daar weinig van 

terecht. Bloemendaal bleek een 
geduchte tegenstander die wel-
licht met dezelfde gedachten het 
veld in was gestapt. Na dat de 
eerste stofwolken waren opge-
lost en de eerste storm van Bloe-
mendaal was gaan liggen, kreeg 
VEW de eerste kansen. Maar 
nog voor rust moest VEW trainer 
Fred van der Veld zijn strategie 
wijzigen. Na ongeveer een half 
uur spelen kreeg Michiel Dekker 
plotseling een rode kaart voor-
geschoteld door de scheidsrech-
ter. Een, op zijn minst, opmer-
kelijke beslissing. VEW haalde 
met 10 man de rust zonder dat 
Bloemendaal kon profiteren. In 
de rust werd een nieuwe strate-
gie uitgedacht en VEW ging met 
2 spitsen verder om zo via de 
counter toe te kunnen slaan. Na 
10-minuten was het toch raak 
voor de  thuis ploeg.  Een terug 
ketsende afstandschot kon door 

Bob de Leeuw van dichtbij wor-
den ingetikt. Om de voorsprong 
te consolideren werd Bo van 
Iperen ingebracht voor Paul van 
Marsbergen. Maar lang werk-
te dit plan niet. Omdat een muur 
niet goed stond kon Bloemen-
daal via een vrije trap op gelij-
ke hoogte komen.  De wedstrijd 
werd wat grimmiger en dit re-
sulteerde in  diverse gele kaar-
ten voor beide partijen. Toch wist 
VEW goed partij te geven met 1 
man minder. Het leek toch een 
mooie voetbaldag te worden 
voor VEW toen uit een counter 
Niels Dekker wist te scoren. VEW 
had niet de mogelijkheid om de 
wedstrijd met nog 10 minuten te 
spelen, rustig uit te spelen. Maar 
toch lukte het. Tot vlak voor tijd. 
Bloemendaal scoorde de 2-2 tot 
grote teleurstelling van VEW. 
Omdat Bloemendaal meer wil-
de dan een gelijkspel, wilden ze 

snel de bal uit het doel halen. Er 
ontstond een ‘scrimmage’ waar-
bij zowel één speler van VEW als 
één van Bloemendaal uit het veld 
werden gestuurd. Ook werden 
er nog diverse gele kaarten ge-
geven door de ijverige scheids-
rechter. Toch ging het spel uit-
eindelijk verder. In een laatste 
poging om de wedstrijd win-

nend af te sluiten zette VEW een 
counter op. Doordat een speler 
van Bloemendaal na een sliding 
de bal op de arm kreeg, gaf de 
scheidsrechter nog een cadeau-
tje aan VEW. Maar helaas was 
dit niet besteed aan Niels Dek-
ker, die dit buitenkansje onbe-
nut liet, door de bal van 11 meter 
over te schieten. 

Straks schoonheidssalon van het jaar?

Skinpoint genomineerd
voor de Beauty Award 2014
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‘College met 3 wethouders’
D66 verkiezingsprogramma ‘vertrouwen 
op eigen kracht van mensen’
Heemstede - D66 denkt dat de 
bodem aan bezuinigingen op 
cultuur wel is bereikt. Hoe toe-
passelijk, het verkiezingspro-
gramma werd in de bibliotheek 
gepresenteerd. Wethouder en 
lijsttrekker Jur Botter is de aflo-
pen 4 jaar gegroeid in zijn rol en 
hij verdedigde met verve het ver-
kiezingsprogramma voor de ge-
meenteraad. Veel onderscheid 
tussen de al eerder uitgekomen 
programma’s van het CDA en de 
VVD is er niet. Botter is van me-
ning dat de decentralisatie, die 
nu opgang komt, naast de nodi-
ge problemen ook kansen biedt 
op het gebeid van participa-
tie. Over een fusie met Haarlem 
houdt D66 zich op de vlakte. Het 
draait bij D66 om de voorzienin-
gen die niet helemaal afgebro-
ken mogen worden. Als Haar-
lem voor expertise nodig is: pri-
ma, maar een fusie is een brug te 
ver zolang de burger van Heem-
stede goed bediend kan worden. 
Meer en meer ontwikkelt de par-
tij zich als voorvechter van de 
duurzaamheid. Het woord staat 
dan ook in hun programma met 
hoofdletters geschreven. Voor 
het Manpadslaangebied heeft 
D66 wel ideeën en men gaat 
niet zonder slag of stoot ak-
koord met villabebouwing. Een 
mooi landgoed als buitenplaats 
zou een alternatief kunnen zijn 
in plaats van grootschalige be-
bouwing. Botter keek terug op 
wat er in de afgelopen 4 jaar is 
bereikt zonder lastenverhogin-
gen en met behoud van goede 
voorzieningen. Als collegepar-
tij heeft D66 daar ook aan bij-
gedragen. Met de VVD is men 
van mening dat het subsidiebe-
leid kritisch bekeken kan wor-
den. Tussen de regels door laat 

de lijsttrekker wel weten dat het 
programma zó is geschreven dat 
het ruimte laat om de aansluiting 
te behouden bij andere partij-
en. Veel echt heldere keuzes zal 
men dan ook niet veel vinden in 
het programma. Ook op de vraag 
of Botter zich wil uitspreken over 
een door hem gewenste coali-
tie blijft het antwoord vaag. Hij is 
blij met de uitspraak van VVD-
voorman Leenders die graag met 
D66 verder wil na maart 2014. 
Botter vindt het wel wat voorba-
rig en sluit zelf geen enkele an-
dere partij uit. Wegens het grote 
aantal taken dat op de gemeente 
af komt pleit hij wel voor een col-
lege met 3 wethouders. 

Over de Duinpolderweg is D66 
wel helder. Zij willen in ieder ge-
val niet dat deze weg door het 
bos gaat lopen en zo natuur 
wordt opgeofferd. Wat D66 be-
treft is de planning rond deze 
weg nog geen gelopen race. Met 
het centraal stellen van de bur-

gers ziet men voor de gemeente 
een rol weggelegd als faciliteer-
der die burgerinitiatieven onder-
steunt.

D66 sluit niet uit dat inwo-
ners voor bepaalde voorzienin-
gen in de volgende raadsperio-
de meer gaan betalen. Ook de fi-
nanciële draagkracht kan daar-
bij een rol spelen. Voor oude-
ren ziet Botter ruimte om als vrij-
williger op tal van terreinen bin-
nen de gemeente hulp te bie-
den. Het gedoe met de school-
keuze van leerlingen die naar de 
brugklas gaan wil D66 oplossen 
door te garanderen dat er sowie-
so plaats is op een van de twee 
door leerlingen gekozen school. 
Dat moet dan wel eerst met 
Haarlem worden besproken.
In de debatten, die er voor de 
verkiezingen worden gehouden, 
wil D66 de verschillen met de 
andere partijen duidelijk maken 
aan de kiezer.
Eric van Westerloo

Deze week bij GSV-Heemstede
 Programma  Volleybal

Donderdag 12 december:  Sporthal de Scheg Uithoorn:
19.30 uur  SAS’70 H 4 - GSV Heemstede H 2

Vrijdag 13 december, Sporthal Estafette Nw. Vennep
19.00 uur  VHZ Mc (jeugd - GSV Heemstede XC! (jeugd)
20:30 uur  VHZ H 4            - GSV Heemstede H 3
Sporthal de Blijk Nederhost Den Berg
21.00 uur  vv Nederhorst D 1- GSV Heemstede D 1
 

Heemstede - De wijnavond van 
voetbalvereniging VEW, op vrij-
dag 29 november, was een groot 
succes. Ruim 50 mensen kwa-
men naar de kantine aan de 
Sportparklaan om te genieten 
van een heerlijk verzorgde avond 
met een assortiment aan ver-
schillende wijnen van importeur 
Vinites.  In het 12e jaar in suc-
cessie werd de kantine van VEW 
in gereedheid gebracht om voor 
deze ene keer geen bier maar 
wijn te schenken. Dit jaar was 
het aan Wieger Roelevink, seni-
or rayonmanager horeca, om de 
avond aan elkaar te praten en 
alle wijnen aan zowel leden als 
niet-leden van VEW te presen-
teren. Naast een Prosecco, wer-
den eerste enkele witte wijnen 
voorgezet met als absolute top-
per de Vermentino ‘Costamolino’ 

uit Sardinië. Bij de 4 rode wijnen 
was de keuze moeilijker. De tra-
ditioneel in het assortiment op-
genomen ‘Lamuri’ deed het ou-
derwets goed. Maar ook de 
meegebrachte Chanti, Poliziano 
uit Toscane in Italië bracht me-
nig proever in extase. De Mon-
tepulciano d’Abruzzoigp ‘Iko-
nia’ was een verrassend alterna-
tief waar de aanwezigen het fijne 
van vonden. De avond werd af-
gesloten met een meegebrach-
te port. Waarna de bestellingen 
binnenstroomden, immers van 
elke verkochte fles gaat 1 euro 
naar de clubkas. 
Op 21 december wordt de groot-
se Bingo-avond georganiseerd. 
Belangstellenden zijn vanaf 
19.30 uur welkom. Kaarten: 5 eu-
ro per 10 stuks. 
Komende zaterdag word er ook 

weer gevoetbald. VEW1 speelt 
thuis tegen Bloemendaal. Aan-
vang 14.30 uur. 
   

‘De Lamuri deed het ouderwets goed’

Voetballers houden ook van wijn

Heemstede - Afgelopen zaterdag speelden twee mooie clubs 
de topper in de 2e klasse: HBC en KHFC. Dat het bij beide clubs 
niet alleen om winnen gaat maar dat sportiviteit, respect maar 
ook maatschappelijk bewustzijn hoog in de vaandels staan, 
bleek uit het volgende.
In beide kleedkamers van de talenten van HBC en KHFC werd 
stilgestaan bij het overlijden van Nelson Mandela en uitleg ge-
geven wat deze man voor de wereld betekend heeft en zal be-
tekenen. Spontaan werd door de jongens (allen zo rond de 12 
jaar) gevraagd of zij op het veld ook een minuut stilte in acht 
mochten nemen.Aan die vraag werd natuurlijk gehoor gegeven 
want een minuut stilte is niet alleen voorbehouden aan (voet-
bal)professionals.
Na een indrukwekkende minuut stilte speelden de (kleine) man-
nen nog een puike pot voetbal voor het in grote getalen opge-
komen publiek.
HBC D1 won uiteindelijk met 4-2 van hun vrienden van KH-
FC D2.
Maar deze zaterdag ging het niet alleen om de uitslag, het ging 
vooral om respect en weten wat er in de maatschappij gebeurt.
Hulde aan de spelers!

Nieuw: Dynamic Tennis
Heemstede - Een nog jonge 
sport die is ontstaan vanuit het 
tafeltennis. Het klinkt als hard 
werken, maar niets is minder 
waar: u tennist met lichte mate-
rialen waardoor blessures, zoals 
een tennisarm, nauwelijks voor-
komen en deze sport zeer ge-
schikt is voor senioren. 
Na een warming up wordt 3 
kwartier getennist onder leiding 
van Eric Krijger tijdens de Sport- 
en Spelbijeenkomsten voor seni-
oren in Sportcentrum Groenen-

daal op de donderdagochtend. 
Na het tennis kunt u tot 12.00 
uur nog gratis deelnemen aan 
de gymnastiekoefeningen, even-
tueel volleyballen of nog even 
door tennissen bij de Sport- en 
Spelgroep.

De cursus start op donderdag 16 
januari van 10.00 tot 11.00 uur 
in Sportcentrum Groenendaal, 
Sportparklaan, Heemstede. Aan-
melden? bel 023-548 38 28 kies 
1 of via www.casca.nl.

Minuut stilte voor
Nelson Mandela

HBC en KHFC D-junioren 
geven het goede voorbeeld
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ERA-makelaar van den Putten van de Bronsteeweg 45, (t/o de 
rotonde) hoeft niet lang na te denken over het antwoord: “Het 
is makkelijk en snel. Je hoeft geen afspraak te maken, je kunt 
aanbellen en even binnenkijken en je kunt ook direct omdraai-
en als je in de gang al weet dat dit huis niet het huis van je dro-
men gaat zijn. Bij een gewone bezichtiging werkt dat allemaal 
anders. Daar maak je wel van tevoren een afspraak en wordt er 
uitgebreid de tijd genomen. Terecht natuurlijk, maar als het huis 
je niet aanspreekt, vind je het vaak onbeleefd om na vijf minuten 
een einde aan de bezichtiging te maken. 
Je kunt je van tevoren goed op de Open Huizen Route voorbe-
reiden door op internet al een voorselectie te maken. Het is dus 
zaak dat foto’s, teksten en eventuele prijswijzigingen tijdig zijn 
geactualiseerd. Selecteer altijd meer huizen dan je kunt zien op 
die dag. De ervaring leert dat er altijd wel een huis op je lijst-
je staat waar je toch niet heen gaat. Dat kan om veel redenen 
zijn, bijvoorbeeld omdat de ligging je tegenvalt, omdat het er erg 
druk is of omdat je er slecht kunt parkeren. Je kunt beter een 
huis moeten overslaan dan dat je er al doorheen bent om half 
drie en je nog een huis had kunnen bekijken voor drieën. 
Per 1 januari 2014 worden de financieringsregels weer aange-
past. U kunt daardoor minder geld lenen. Door de gedaalde wo-
ningprijzen kan het echter nog steeds zijn dat u “meer huis” kunt 
kopen dan u dacht. Alleen al om die reden is het een goed idee 
om de markt te blijven volgen.” 
ERA-makelaars zijn actief in het verkopen, maar uiteraard ook 
in het aankopen, in 127 werkgebieden in Nederland en in 35 
landen wereldwijd. U vindt de deelnemers aan de Open Huizen 
Route via www.vandenputten.com of www.era.nl. 
Het loont in deze tijd ook weer zeker de moeite om een aan-
koopmakelaar in te schakelen om U bij te staan in de grootste 
aankoop van Uw leven, omdat hij de marktsituatie volgt en daar-
mee dus ook de verkoopprijzen. Wij kunnen dan ook best weer 
zeggen dat een aankoopmakelaar zich zelf weer terug verdient. 
Op www.facebook.com/ERAOpenHuizenRoute vindt u de laat-
ste nieuwtjes. De Nederlandse ERA-makelaars zijn aangesloten 
bij de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM).

Speeddaten met je 
nieuwe huis

Heemstede - “Lekker snel huizen kijken zonder afspraak. 
Dat is echt iets voor ons. We zijn op zoek naar een ander 
huis, maar we weten nog niet precies wat we willen. Dus 
willen we veel zien. Zo’n Open Huizen Route is daar echt 
ideaal voor. Snel even sfeer proeven bij zoveel mogelijk 
huizen!” Aan het woord is zomaar een consument, die zich 
heeft voorgenomen naar de Open Huizen Route te komen. 
Op zaterdag 14 december is het weer zover. Tussen 11 
en 15 uur (en sommige panden met een aangepaste tijd) 
kunnen consumenten binnen kijken bij te koop staande 
huizen. Sinds 2000 organiseren de ERA-makelaars in Ne-
derland al dit soort publieksacties. Waarom blijft het toch 
zo’n onweerstaanbaar succes?

Bijzonder optreden bij 94-jarige
Heemstede - Het ‘yuletidesei-
zoen’ begon voor de 94-jarige 
mevrouw De Bruin in de Hen-
drik de Keyzerlaan dit jaar on-
verwacht vroeg. Een brief van 
de Filipino Catholic Community 
Netherlands–Hoofddorp kondig-
de een optreden aan van hun 
zangkoor in haar huis.
Als dank voor de vele kleding 
en schoenen die zij beschikbaar 
had gesteld voor de ramp die 
een deel van de Filipijnen heeft 
getroffen.
Ann Ignatio, bestuurslid  van de-
ze Filipijnse organisatie, hielp 
haar als medewerkster van de 
Thuiszorg bij het naar bed gaan. 

Ann kon er als Filipijnse uit de 
eerste hand over vertellen. Over 
de gevolgen van die ramp, waar 
de Filipijnse koorleden overigens 
niet direct bij betrokkenwaren. 
De meesten komen uit de regio 
Manilla, ver weg van het ramp-
gebied, waar ze overigens wel 
veel mensen kennen die het nu 
zwaar hebben en waar  we ons 
in het rijke Nederland geen idee 
kunnen vormen hoe het is om 
de meest elementaire levensbe-
hoeften zomaar in een klap kwijt 
te zijn.

Dan zijn gebaren als van een 
94-jarige dame voor hen bijzon-

der en dat wilden ze laten horen. 
Elf zangers en zangeressen kwa-
men zaterdagmiddag de kerst-
periode inluiden met hun vro-
lijke en snel gezongen kerstlie- 
deren in hun landstaal en En-
gels. Het Yuletideseizoen zoals 
ze die periode noemen, was voor 
mevrouw De Bruin begonnen. 
“Dat ik dat nog mag meemaken!”

Eind december gaan er twin-
tig grote pakketten uit de re-
gio Zuid-Kennemerland richting 
de Filipijnen. Voor mevrouw De 
Bruin wel een bijzondere start 
van de kersttijd. 
Ton van den Brink

Eerste exemplaar ‘Mantelzorg: geloof in 
eigen kunnen’ voor Nationaal Ouderenfonds
Regio - Home Instead Thuisser-
vice overhandigde vorige week 
het eerste exemplaar van het 
boek ‘Mantelzorg: geloof in ei-
gen kunnen’ aan het Nationaal 
Ouderenfonds. Met dit boek 
biedt de aanbieder van niet- 
medische thuisservice aan seni-
oren concrete handvatten voor 
mantelzorgers van demente-
renden. De overhandiging vond 
plaats tijdens het evenement 
‘Changing the face of ageing’ 
dat het internationaal opereren-
de Home Instead organiseer-
de naar aanleiding van de ope-
ning van haar nieuwe Neder-
landse hoofdkantoor in Heem-
stede. ActiZ, Alzheimer’s Di-
sease International en het Ou-
derenfonds waren uitgenodigd 
hun visie op zorg en welzijn van 
senioren in Nederland te delen. 
Volgens Home Instead focust de 
Nederlandse overheid teveel op 
medisch-verpleegkundige zorg, 
in plaats van het welzijn van ou-
deren en praktische oplossingen 

thuis. Bovendien wordt door de 
voorgestelde wetgeving senio-
ren onnodig zeggenschap ont-
nomen.
 
ActiZ, Alzheimer’s Disease Inter-
national en het Nationaal Oude-
renfonds onderschreven dat ou-
deren in Nederland meer zeg-
genschap moeten krijgen over 
de zorg voor hun welzijn. Home 
Instead kan hier volgens hen op 
vernieuwende wijze aan bijdra-
gen. Jan Romme, directeur Na-
tionaal Ouderenfonds, verwel-
komde de organisatie dan ook 
als een waardevolle toevoe-
ging aan het Nederlandse zorg- 
en welzijnsaanbod voor oude-
ren: “Home Instead biedt thuis-
zorg voor de toekomst. Daarom 
willen we graag de weg wijzen 
naar Home Instead. De oprich-
ter van Home Instead Paul Ho-
gan legde de vinger op de ze-
re plek met de stelling: ‘ageing 
is not the problem, but our fai-
lure to adapt’. Als we beter le-

ren omgaan met ouderdom, is 
het geen probleem maar een 
verrijking. Home Instead kan 
daar met concrete oplossingen 
aan bijdragen.” Romme nam het 
boek ‘Mantelzorg: geloof in ei-
gen kunnen’ dankbaar in ont-
vangst: “Mantelzorg is een zwa-
re opgave waarbij mantelzorgers 
alle hulp kunnen gebruiken. Dit 
boek bevat nuttige tips, daar is 
veel behoefte aan.”
 
Home Instead Thuisservice start-
te in 2012 een pilotlocatie in 
Heemstede en opende in 2013 
de eerste franchiselocaties in 
Nijmegen en Zeist. 
 
Het boek ‘Mantelzorg: geloof in 
eigen kunnen’ kost 6,95 (exclu-
sief verzendkosten) en is te be-
stellen via info.franchise@ho-
meinstead.nl. Binnenkort komt 
er ook een digitale versie be-
schikbaar. Hierover volgt meer 
informatie op de website van 
Home Instead.

Heemstede – De ondernemers in Centrum Heemstede heten u 
van harte welkom voor uw al kerstinkopen. Op 22 december win-
kelt u extra gezellig want op deze zondag wordt door de winke-
liersvereniging Raadhuisstraat & Binnenweg een prachtig evene-
ment georganiseerd: het Kerstevent! Anders dan anders vindt u 
ook ín de winkels leuke kerstactiviteiten. U kunt dit jaar bijvoor-
beeld uw eigen kerststuk maken, leren op een bijzondere manier 
glühwein te maken, cadeautjes voor onder de boom prachtig in 
laten pakken en zelf voorzien van prachtige kerstnaamkaartjes, 
en nog veel meer. En er is muziek. Kortom: er zijn bruisende acti-
viteiten voor jong en oud. Winkelen is meer en meer een beleving, 
sfeervol en gezellig, natuurlijk in het centrum van Heemstede.

Ook kerstactiviteiten ín de 
winkels zelf!

Kerstevent in centrum 
Heemstede op 22 december

Home Instead Thuiszorg
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Nu tot de kerst dagelijks open

Wil je echt iets schitterends? 
Atelier NW maakt het

De jonge eigenaars Ruud van 
den Nieuwenhof en Mirjam de 
Wit (NW dus) zijn meesterlijke 
kunstenaars op het gebied van 
edelsmeden. Maar ook op het 

gebied van persoonlijk aandacht. 
Ruud van den Nieuwenhof: “Om 
die reden werken wij dagelijks 
op afspraak en zijn wij normaal  
geopend op woensdag en don-

Heemstede - Op het mooie Wilhelminaplein zijn van die gezel-
lige speciaalzaakjes gevestigd die zeer de moeite waard zijn 
om bezocht te worden.  Een van deze juweeltjes is Atelier NW 
voor ambachtelijke edelsmeden en handgemaakte sieraden. 
Uniek, persoonlijk en volledig naar ieders wens ontworpen. De 
feestmaand december is bij uitstek de tijd om daar eens een 
kijkje te nemen. Atelier NW is nu tot de kerst hiervoor speci-
aal dagelijks geopend. Bijvoorbeeld als je echt iets moois wilt 
dragen bij je feestkleding. Of als je je dierbare of geliefde iets 
blijvends cadeau wilt doen. “Ik hou van jou” of “ik heb je lief” 
naar jouw wensen vereeuwigen in een persoonlijk handge-
maakt sieraad?  Of unieke huwelijksringen? Atelier NW maakt 
het voor je in alle prijsklassen. Want wie wil er nu niet schitte-
rend uitzien of om door een ringetje te halen zijn?

derdag waar klanten zo binnen 
kunnen lopen voor een repara-
tie of om gewoon eens bij ons 
rond te kijken. Wij realiseren ons 
dat dit best lastig  is voor ad hoc 
klanten en hebben daarom be-
sloten om tot de kerst dagelijks 
open te zijn.

Daarnaast doen wij deze maand 
een spontane geste: we nodi-
gen klanten uit om hun bestaan-
de sieraad gratis bij ons te la-
ten schoonmaken en te polijs-
ten, zodat dit er tijdens de feest-
dagen weer tiptop uitziet. Bo-
vendien mag iedereen die bij 
ons iets koopt een pakje onder 
onze kerstboom uitzoeken. Wij 
houden zielsveel van ons vak:  

het is hoogstaand ambachts-
werk dat bol staat van creativi-
teit. We zijn geen standaard ju-
welierszaak en nemen echt de 
tijd voor onze klanten en luiste-
ren goed naar de wensen in een 
persoonlijk gesprek. Tijdens dit 
gesprek schetst Mirjam speels 
het sieraad op papier op basis 
van wat de klant graag wil: het 
inspireert haar én de klant. Ook 
doen wij reparaties, waardebe-
palingen en herbewerking van 
oude sieraden en kunnen wij de-
ze verwerken tot een nieuw sie-
raad. Klanten staan er versteld 
van wat er allemaal mogelijk is. 
Het geeft ons zoveel energie als 
een klant met een prettig en ge-
lukkig gevoel ons atelier verlaat. 
Het gaat uiteindelijk om per-
soonlijke gevoelens die handge-
maakte sieraden moeten uitstra-
len. Wij gaan daarna aan de slag 
met de hoogwaardigste materia-
len, zoals bijvoorbeeld de parels 
van Schoeffel.  Wanneer we het 
eindresultaat overhandigen, ge-
nieten wij van de uitzinnige re-
acties van zielsgelukkige klan-

ten. Vaak overtreft het ontwor-
pen en gemaakte sieraad al hun 
verwachtingen. En dit is iedere 
keer weer zo prachtig om te zien! 
Loop gewoon eens binnen bij 
Atelier NW: wij ontvangen klan-
ten van harte binnen een onge-
dwongen sfeer. Met een kop-
je koffie en voor de feestdagen 
ontbreekt een glaasje evenmin. 
In de decembermaand zorgen 
we ook voor iets lekkers erbij. 
Op zondag 22 december zijn wij 
tijdens de speciale kerstmarkt 
op het Wilhelminaplein extra ge-
opend. Nadere informatie om-
trent deze markt volgt nog”, lacht 
Ruud. 

Atelier NW is gevestigd aan het 
Wilhelminaplein 22 in Heem-
stede  en is tot de kerst dage-
lijks geopend.  Kijk voor de exac-
te openingstijden op de website 
www.ateliernw.nl. Meer informa-
tie op Facebook: facebook/ate-
lierNW. Of belt u op tel.nr.: 023-
751 87 13. Een e-mail sturen kan 
ook, naar info@ateliernw.nl.
Bart Jonker

Heemstede - Het workshopseizoen is al weer in volle gang bij 
The Vintage Store aan de Cruquiusweg te Heemstede.
Zo werden de Old-School-Deco-Bord, recycle-sfeer-lamp en 
het etagère maken met serviesgoed als erg succesvol ervaren. 
Tijdens de workshops wordt zoveel mogelijk gewerkt met gere-
cyclede materialen.

De komende tijd staat kerst centraal bij 
The Vintage Store.
De workshop kerstkrans maken van 12 
december zit vol maar voor donderdag 19 
december zijn er nog enkele plaatsen be-
schikbaar. 
Op zondag 15 december staat er een workshop kerst-engel ma-
ken ingeplant. Vanuit een gekloven hout blok wordt er met be-
hulp van gerecyclede hulpmiddelen een heuse kerstengel ge-
maakt.
Op maandag 23 december is er een workshop voor kinderen 
vanaf 8 jaar ‘kom je eigen kerstversiering maken workshop’.
Voor alle workshops wordt er een kleine bijdrage gevraagd.
U kunt zich opgeven in de winkel, op de Facebook pagina of via 
de mail promotie@thevintagestore.eu. Ook op FaceBook.

Nog enkele plaatsen 
beschikbaar voor

‘kerstkrans maken’

December is 
workshopmaand bij
The Vintage Store

Heemstede - Bij Verfhandel Ree wordt u sinds 
kort van harte welkom geheten aan hun prach-
tige inspiratiebar! Bij binnenkomst in de win-
kel valt het Let’s Color café gedeelte meteen op; 
een modern vormgegeven en op maat gemaak-
te bar met krukken, stoere lampen en een knap-
perend haardvuur (op TV-scherm). Het op kleur 
mengen van verf wordt nu ook een echte bele-
venis door de transparante Sikkens verfmengma-
chine die deels achter de bar geplaatst is. Mede 
door de kleurrijke ledverlichting krijgt u een goed 
beeld van de complexiteit van de machine; zeker 
een kijkje waard!

Jasper van Verfhandel Ree: “Ik heb altijd een 
beeld gehad van mensen die op hun gemak door 
behangboeken of kleurenfolders heen bladeren 
met hun kopje koffie ernaast… In samenwerking 
met AkzoNobel (o.a. Sikkens en Flexa Pure verf) 
is dit nu mijn realiteit geworden! In deze tijd moet 
je je nóg meer onderscheiden en Akzo begreep 
dat meteen. Alleen verfblikken die op de planken 
staan, dat zegt niet zo veel. Ik wil prikkelen! Een 
beleving bieden, waarvoor men speciaal naar on-
ze winkel komt. En ik wil klanten de ruimte geven 
om zich te laten inspireren; pak eens die kleuren-
staaltjes of het internationale trendkleurenboek 
van Flexa erbij en ga er even rustig voor zitten.”
Nu het eerste gedeelte van de winkel is verbouwd, 
kan het tweede deel niet achterblijven. Er wordt 
tussen de bedrijven door hard gewerkt om ach-
terin bij de uitgebreide behangboekencollectie 
ook een prachtige presentatie te maken van het 
ruime assortiment raamdecoratie dat Verfhandel 

Ree ook biedt. “Door onze service en kwaliteit we-
ten steeds meer mensen, vooralsnog vaak door 
mond-tot-mond reclame, onze winkel ook te vin-
den voor gordijnen, jaloezieën, shutters e.d. Uiter-
aard hopen wij dat een mooie presentatie van de 
diverse modellen en materialen nog meer men-
sen enthousiast maakt over onze raamdecoratie”, 
aldus Jasper.

Kerstactie
Door al het klussen, blijft alleen de Kerstetala-
ge van Ree een beetje achter… Jasper zou Jas-
per niet zijn, als hij daar geen oplossing voor heeft 
bedacht! Dus de actie die nú geldt is: tegen in-
levering van (max.) één Kerstbal ontvangt u 10% 
korting op diverse verfmerken, zie de adverten-
tie elders in deze krant of kijk even op www.verf-
handelree.nl. Zo bezorgt u Ree, ook geopend 
op de koopzondag 22 december, een kleurrijke 
Kerst(boom)etalage!

Het Let’s Color Café
bij Verfhandel Ree
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Kennismaking, stap voor stap
87 Jaar en op computercursus
Heemstede - Haar bridgepart-
ners overleden deze zomer en ze 
zag op tegen een stille en lange 
winter. Met haar 87 jaar viel het 
Does Jansonius uit Aerdenhout 
niet mee om iets te verzinnen 
waar ze de winter mee door zou 
komen. Misschien iets met Goo-
gle? Haar kinderen en kleinkin-
deren hadden haar al een stuk-
je van die wereld laten zien, maar 
die leggen het zo snel uit, daar 
is geen bijbenen aan. Bij Cas-
ca zag ze een computercursus 
voor senioren. Ze las in de fol-
der dat senioren de computer 
vaak nog een eng apparaat vin-
den. Dat het allemaal zo eenvou-
dig is, ja voor jonge mensen. Ze 
las dat Senior Web haar cursus-
sen afstemt op senioren. Stap 
voor stap in een ontspannen en 
rustige sfeer dingen leert die je 
ook gaat gebruiken. Met docen-
ten die zelf ook senior zijn met 
ruime computerervaring en on-
dersteuning door de landelijke 
organisatie van Senior Web. Je 
kan er een keus maken uit diver-
se cursussen. Een kennismaking 
in drie lessen om internet en e-
mail te ontdekken en wat je alle-
maal meer kan doen. Of een ba-
siscursus van zes lessen waar-
in je alle belangrijke basishan-
delingen zoals het werken met 
teksten, typen, surfen op internet 
en versturen en ontvangen van 
e-mail en zo leert dat je er thuis 
mee om kan gaan.
Steeds hoor je dat je thuis wel 
elke dag even moet oefenen 
en bijhouden, want in het be-
gin moet je veel thuis herhalen. 
Oefening baart hier kunst! Does 
is zo enthousiast dat ze verder 

gaat met Senior Web. Het tempo 
van de lessen past bij de 87-ja-
rige. Ze heeft van de basiscur-
sus veel geleerd. Vooral dat je le-
raren nodig hebt die weten hoe 
moeilijk het is voor ouderen om 
met een computer om te gaan. 
Bang zijn dat ze fouten maken 
en wat gebeurt er dan? Die ge-
wend zijn om te communice-
ren via de telefoon. Does bekent 
gemakkelijk dat ze na die cur-
sus nog steeds liever telefoneert 
dan kijkt hoe haar kleinkind haar 
probeert te laten skypen. Zo-
ver is ze nog niet en dat hoeft ze 
voorlopig ook niet. Ze heeft ook 
geleerd hoe je met een compu-
ter om moet gaan en als nu een 
kleinkind langskomt en het zo 
goed weet, heeft zij geleerd hoe 
die het tempo moet aanpassen 
aan haar. Ze weet nu ook welke 
mogelijkheden er zijn met ver-
trouwd raken met internet, foto’s 
en teksten opslaan en terugvin-
den. Met het lesmateriaal gaat 
ze de hele winter aan de slag. Al 
doende krijgt ze ervaring. Begin 
januari 2014 begint Casca weer 
met nieuwe senior web cursus-
sen waar u in kleine klassen met 
een eigen computer die wonde-
re wereld van de computer kan 
ontdekken in een tempo dat past 
bij de senior. Henk Kuiphof en 
zijn  mededocenten staan klaar 
om u te helpen om die wonde-
re wereld te ontdekken. Voor in-
lichtingen kunt u terecht bij Cas-
ca- Herenweg 96 - Heemstede - 
(023) 548 38 28 of bij Cora Hert-
le of Emmie Buisman. Tel nr. 06-
22092895 of kijk eens op www.
seniorwebhaarlem.nl.
Ton van den Brink

Regio - MatchBoox presenteert 
de verzameling ‘Bloemstukjes’ 
met vier boekjes in het formaat 
van een luciferdoosje.
Initiatiefneemster Deborah Cam-
pert, 20 jaar lang verantwoorde-
lijk voor de aankopen en het be-
heer van de ABN AMRO Kunst-
collectie, vertelt over de samen-
werking: “De geboorte van de 
bloemenfoto’s ontstond in 2008 
toen ik foto’s ging maken van 
bloemen tegen de achtergrond 
van het bloemenbehang in mijn 
slaapkamer. Mijn collectie telt 
inmiddels ruim 400 foto’s, ik zag 
de samenwerking met Match-
Boox als het moment om een 
deel van mijn bloemenfoto’s vrij 
te geven voor publicatie.”
Deborah Campert vroeg vier li-
teraire kopstukken teksten te 
schrijven bij haar bloemenfoto’s. 
Adriaan van Dis, Remco Cam-

pert, Jan Cremer en Joost Zwa-
german leverden nieuw werk 
wat resulteerde in een unieke en 
bloemrijke verzameling lucifer-
boekjes.
Uitgever Emmanuel van Leeuwe: 
“Het idee MatchBoox is ontstaan 
vanuit een passie voor boe-
ken. Met luciferboeken, waarin 
prachtige illustraties en originele 
teksten van de beste auteurs zijn 
opgenomen, probeer ik schoon-
heid door te geven. De samen-
werking met Deborah Campert 
is bijzonder passend, en heeft 
geresulteerd in een verzameling 
luciferboeken, die de authentici-
teit van de MatchBoox Collectie 
extra benadrukt.”
De verzameldoos met 4 boeken 
is voorzien van een certificaat 
van echtheid met handtekening 
van de auteurs.
Kijk op: www.matchboox.com.

Bijzonder cadeau-idee!
Adriaan van Dis, Remco Campert, Jan Cremer 
en Joost Zwagerman in luciferdoosjes

De cast van Scrooge in de spotlights

Alle amateuracteurs moesten 
auditie doen om geselecteerd te 
worden voor Scrooge. “Vooraf-
gaand de repetities hebben we 
een goede kick-off met work-
shop met de groep amateur-
spelers en de crew gehad”, ver-
telt Leo Commandeur uit Velser-
broek. “Het klikte gelijk met el-
kaar in deze groep: we zijn een 
grote familie. De mix van volwas-
senen en kinderen maakt het 
gezelschap en het stuk zelf zo 
verfrissend. En het is vooral leuk 
om met professionele acteurs 
mee te doen. Ik speelde al langer 
amateurtoneel en ben in Scroo-
ge de Geest van de toekomst. Te-
vens ben ik figurant in de rol van 
een dominee. Twee rollen waar-

bij niet gesproken wordt. Of dit 
moeilijk is? Nee, niet moeilijker 
dan een gesproken rol, waarbij 
je de tekst van buiten moet ken-
nen.”
Annemijn van Meelen is 11 
jaar en komt uit Heemstede. Zij 
speelt Fan, het zusje van Scroo-
ge in het verleden. “Ik speelde 
eerst bij Merlijn, waar een me-
vrouw naar me kwam kijken. Zij 
was onder de indruk van mijn to-
neelspel en vroeg me of ik het 
leuk vond om in Scrooge te spe-
len. Ik heb me toen voor Scroo-
ge opgegeven en  kon direct 
door naar de tweede auditieron-
de. Ik vind het zo leuk om hier-
aan mee te doen. Het is best wel 
spannend om met professionele 

Regio – Op 20 december gaat de reeks kerstvoorstellingen 
‘Scrooge’ van start in de Stadsschouwburg van Haarlem. Ge-
baseerd op de wereldberoemde kerstvertelling ‘A Christmas 
Carol’ van Charles Dickens, is deze voorstelling anno 2013 in 
een totaal verfrissende en vernieuwde jas gestoken. Met een 
opmerkelijke cast, waaronder professionele acteurs als Peter 
de Jong, Joost Prinsen en Elsje de Wijn, een cast van 38 ama-
teurtoneelspelers uit de omgeving en een heus 25-koppig da-
meskoor gooit deze voorstelling voor het hele gezin absoluut 
hoge ogen. De jongste speler is 7, de oudste speler is 76 jaar. 
Ook de cast kan nauwelijks wachten…

acteurs te werken en ze te leren 
kennen”,  aldus een enthousias-
te Annemijn.
Ook Mirjam Schellekens komt 
uit Heemstede. Zij zingt als alt 
in het  Scrooge dameskoor. Mir-
jam: “Ik vind de combinatie van 
toneel en zang zo leuk en had 
hiermee al ervaring doordat ik 
vroeger in een kindercircus heb 
gezeten. Ook binnen ons gele-
genheidskoor klikt het goed tus-
sen de dames. Het werken met 
een professionele regisseuse 
als Ira Judkovskaja is erg fijn en 
leerzaam: zij heeft een bepaald 
beeld van een scène en reikt 
ons de handvatten aan totdat de 
scène aan dit beeld voldoet. Ons 
koor doet drie liederen, te weten 
het Geestenlied in het Latijn, het 
Feestlied en het Slotlied. Vooral 
het Feestlied is uniek, omdat dit 
uit fantasietaal is opgebouwd. 
De componist heeft daarop aar-
dig zijn best gedaan en dit voort-
durend bijgeschaafd, maar het 
eindresultaat mag er wezen!”
Bram Kroon is 12 jaar en komt 
uit IJmuiden. “Ik speel de jon-
ge bedelaar”, vertelt hij trots. “Ik 
vind iedere rol eigenlijk leuk om 
me in te verplaatsen. Op de Jan 
Campenschool deed ik ook al 
veel met toneel. Daar vroeg mijn 
juf Janna Handgraaf aan mij en 
mijn klasgenoot Amon van Bas-
ten, die een van de Tiny Tims 
speelt, of we auditie wilden doen 
voor Scrooge. Onze juf speelt 
zelf ook mee als de vrouw van de 
neef van Scrooge. Zo zijn wij ei-
genlijk in Scrooge beland.”
De kerstvoorstelling Scrooge in 
de Stadsschouwburg Haarlem, 
van 20 december tot en met 5 
januari. Kaarten via www.the-
ater-haarlem.nl of tel.nr. 023 - 
5121212 en informatie via de 
website www.scroogehaarlem.nl. 
Bart Jonker

Kinderkerstfeest Oude Kerk met kerstspel
Heemstede - Kom je ook naar het kinderker-
stfeest op dinsdag 24 december? Het belooft 
een mooie avond te worden met muziek, lichtjes, 
kerstliedjes en een mooi kerstspel: “Een wonder-
lijke nacht?” Na afloop kun je buiten warme cho-
colademelk drinken. 

De aanvang is 17.30 uur, maar de kerk gaat open 
om 17.15 uur. Het duurt ongeveer een uur. 

Locatie is de Oude Kerk aan het Wilhelminaplein 
in Heemstede.
Het kinderkerstfeest is voor kinderen van 4 tot 
10 jaar. Voor kinderen onder de 4 jaar is er een 
crèche. Toegang gratis. Tip: neem een kussen-
tje mee. Het kinderkerstfeest wordt georgani-
seerd door de Protestantse Kerk van Heemste-
de en Bennebroek.
Informatie: www.kerkpleinheemstede.nl.
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Interactief boekje van Carolien Dalenberg 

Wat is te veel of te weinig? 

Tot haar grote verbazing was er 
nauwelijks informatie beschik-
baar voor kleuters. Zelfs niet in 
de wachtkamers van huisartsen-
praktijken of bij de consultatie-
bureaus. Dan maar zelf aan de 
slag, zo dacht de ondernemende 
Dalenberg. Geheel op eigen initi-
atief schreef ze speciaal voor de 
kleintjes het interactieve boekje: 
‘Te veel- te weinig- eten’. Ook de 
illustraties zijn van haar hand. Ze 
volgde voor dit doel een oplei-
ding illustratief tekenen.
“Met dit boekje leren kinderen 
spelenderwijs over te veel of te 
weinig eten en welk eten goed of 
minder goed is. Het is heel lastig 
om op latere leeftijd andere, ge-
zondere gewoonten aan te leren. 
Daarom zouden kinderen gehol-
pen moeten worden om al jong 
een juist eet- en beweeggedrag 
aan te wennen”, vertelt ze. “Als 
moeder van drie kinderen weet 
ik maar al te goed hoe lastig dit 
kan zijn. Juist omdat er nauwe-
lijks geschikt illustratiemateri-

aal voorhanden is ben ik db-
boek begonnen. Dit label maakt 
prentenboekjes, posters, t-shirts, 
puzzels en e-books. Alle materi-
alen zijn bedoeld om met je kind 
te bekijken en zo spelenderwijs 
iets te leren over te veel of te 
weinig eten. Je kan samen het 
boekje lezen en vragen stellen 
als: waarom zouden we niet el-
ke dag taart eten? Kinderen zijn 
dol op vragen beantwoorden. Op 
deze wijze krijgen ze veel waar-
devolle informatie binnen.”
Een tip van de schrijfster: Niet 
het boekje tevoorschijn halen tij-
dens het eten, maar samen op 
een rustig moment doornemen, 
bijvoorbeeld voor het slapen-
gaan. 
Eerder verscheen in deze se-
rie voor peuters en kleuters het 
vrolijke prentenboekje  ‘Te wei-
nig, genoeg – bewegen’. Dalen-
berg: “Om gezond op te groei-
en is minstens een uur matig in-
tensieve beweging per dag no-
dig. Maar hoe bespreek je dit 

Heemstede –  Carolien Dalenberg (44) werkt als praktijkon-
dersteuner in een huisartsenpraktijk in Heemstede. Ze bege-
leidt mensen met chronische aandoeningen als diabetes, car-
diovasculair risico en obesitas. Hoofdoorzaak van deze aan-
doeningen is te herleiden naar de lifestyle van de patiënten. 
Hoe logisch is het dus om die levensgewoontes al in een vroeg 
stadium aan te pakken: bij kleine kinderen.

met kleuters? Sinds de komst 
van iPods, games en tablets zie 
je dat kleintjes de neiging heb-
ben om zittend of liggend op de 
bank ‘iets te gaan doen’. In het 
boekje lezen we hoe leuk het is 
om buiten te spelen, op de step 
of op de trampoline, lekker in het 
zonnetje, maar ook best leuk met 
’n beetje regen. Ook nu gaan de 
belevenissen over de bekende 
figuren Snoepkont, Dagdromer, 
Olliebol en hun vriendjes. 
Omdat de boekjes ook zeer ge-
schikt zijn om te gebruiken in het 
onderwijs, gaat basisschool De 
Evenaar binnenkort aan het werk 
met een speciaal ontwikkeld po-
werpointprogramma. “De be-
doeling is om het materiaal veel 
breder beschikbaar te stellen. 
Maar ik ben maar een eenmans-
zaakje en doe hierbij een oproep 
aan iedereen in Heemstede die 
dit thema belangrijk vindt. Opdat 
we samen de krachten te bunde-
len voor een gezondere levens-
stijl, te beginnen bij onze peuters 
en kleuters.”

De boekjes van Carolien Dalen-
berg zijn verkrijgbaar bij de 
boekhandel, in Heemstede bij 
boekhandel Blokker, en via haar 
website: www.db-boek.com.
Mirjam Goossens

Heemstede – Er is weer een winnaar van de leuke high tea-
actie die bakkerij Bertram uit Heemstede organiseert. Het is de 
heer Peter Bruining die van de royal high tea mag gaan genieten 
voor twee personen in het Amstel Hotel!

Royal high tea van Bertram 
voor Peter Bruining

Heemstede – Vorige week 
woensdag kreeg Ricardo, werk-
zaam op de boerderij op de Har-
tekamp Groep in Heemstede, uit 
handen van Dave Nouwens van 
Schous Fietsen, een mooie drie-
wieler overhandigd. Nouwens 
kreeg deze fiets via via en knap-
te die vervolgens geheel belan-
geloos op. “Dit was een uitge- 

lezen kans was om mensen met 
een beperking blij te maken.

In tijden van crisis moeten we 
toch iets terug doen voor de sa-
menleving. Vandaar deze actie”, 
aldus de Haarlemmer.  De Harte-
kamp is er heel blij mee. De fiets 
zal worden gebruikt op de dag-
besteding op de boerderij.

Driewieler belangeloos 
opgeknapt voor Hartekamp

Casca Kinderopvang met mooi rapportcijfer 
(8,2) ruim boven landelijk gemiddelde
Heemstede - In de afgelopen 
twee jaar is de algemene tevre-
denheid van de klanten van Cas-
ca Kinderopvang weer toegeno-
men. Citaat uit het rapport dat 
XS2Quality maakte over de te-
vredenheid bij klanten: “Wat di-
rect opvalt is dat vrijwel alle meer 
dan gemiddelde belangrijke as-
pecten (zeer) goed worden be-
oordeeld.“
Bij het vorige onderzoek lagen 
de resultaten met een algemene 

tevredenheid van 7,9 (rapportcij-
fer) ruim boven het niveau van 
het landelijk gemiddelde. Nu is 
dat gestegen naar een 8,2!  De 
gemiddelde tevredenheidscore 
is 93,2% (was 91,8%), meer dan 
5% boven het landelijke gemid-
delde. Ook uit de scores voor de 
klantgerichtheid, betrokkenheid 
en deskundigheid van de peda-
gogisch medewerkers blijkt dui-
delijk dat de ouders ervaren dat 
hun kinderen (van 0 t/m 12 jaar) 

in vertrouwde handen zijn bij 
Casca Kinderopvang. Door een 
stabiel, ervaren team zijn er vaak 
dezelfde, vertrouwde gezichten 
voor de kinderen. Het tevreden-
heidspercentage van de ouders 
ligt op dit punt bijna 8,5% hoger 
dan het landelijk gemiddelde. Op 
locatie en/of groepsniveau zijn 
kleine verbeterpunten, hier gaan 
de medewerkers van Casca Kin-
deropvang de komende tijd na-
tuurlijk mee aan de slag. 
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Koninklijke HFC doet goede zaken
Regio - Met een 4-1 overwin-
ning van het veld stappen is voor 
iedere ploeg een feest. Zeker als 
het de weken daarvoor allemaal 
wat stroever liep. Hardwerkend 
en geconcentreerd werd Nieu-
wenhoorn uit Hellevoetsluis van-
af de aftrap bestreden. Anders 
dan de uitslag doet vermoeden 
gaf Nieuwenhoorn wel degelijk 
partij en bij vlagen was de wed-
strijd in evenwicht. Achterin zat 
het bij HFC goed dicht en wer-
den er weinig kansen wegge-
geven. De snelle Wouter Haar-
mans en Reggie Schaap maak-
ten het de verdedigers van Nieu-
wenhoorn knap lastig. In de aan-
val van Nieuwenhoorn moest 
het vooral komen van de handi-
ge Djerreld Muntslag. Hij stond 
in de achtste minuut oog in oog 
met doelman Van der Werff maar 
zijn inzet ging naast. HFC kreeg 
kort achter elkaar een aantal 
vrije trappen op mooie posities. 
Nelis, Verdam, Tjon-A-Njoek 
wisten het doel niet te vinden. De 
vele voorzetten waren vaak een 
pooi voor de lange doelman van 
Nieuwenhoorn.
Het zou de middag van Mar-

tijn Tjon-A-Njoek worden. In de 
32e minuut opende hij de sco-
re door een loepzuivere voor-
zet van Haarmans binnen te lo-
pen. Nieuwenhoorn deed wat te-
rug een schot van Melvin Win-
terberg spatte op de handen van 
Van der Werff uiteen. Nieuwen-
hoorn ging wat meer naar vo-
ren spelen waardoor er vooral na 
rust meer ruimte kwam voor de 
HFC aanvallers. Haarmans, on-
derweg naar de doelman, ver-
slikte zich in de bal en leidde 
tot niets. Kadir Goede bracht, uit 
het niets, de 1-1 op het bord. Tot 
schrik van de HFC verdedigers 
stond hij opeens een paar meter 
voor Van der Werff vrij. HFC zak-
te even iets weg, maar Tjon-A-
Njoek maakt aan alle illusies van 
Nieuwenhoorn een einde door 
een zuivere voorzet van Schaap 
achter doelman Jesse Lub te 
werken.

Halverwege de tweede helft 
mocht Lionel Frederik na lange 
tijd zijn opwachting weer maken 
en liet zien het nog niet verleerd 
te zijn. Soms stranden zijn acties 
in schoonheid om even later te-

genstanders moeiteloos te pas-
seren. De score had veel hoger 
en misschien wel moeten uitval-
len. Haarmans, Opoku en Frede-
rik hadden alle gelegenheid, het 
beetje geluk en precisie ontbrak. 
Haarmans tekende voor de 3-1 
door een vrije trap van Verdam 
met een circusact voor zijn eigen 
voeten te krijgen en hij faalde 
niet. KeeperVan der Werff moest 
met de voet Nieuwenhoorn van 
scoren afhouden en Roy Verkaik 
kon op de doellijn koppend nog 
net redding brengen. Ver in bles-
suretijd kon Tjon-A-Njoek weer 
een doelpunt aan zijn totaal toe-
voegen waarmee de wedstrijd 
met 4-1 beslist was.

Met een derde plaats op de 
ranglijst en met twee punten 
achterstand op de beide koplo-
pers is er nog van alles moge-
lijk voor de Koninklijke. Zondag 
aanstaande vechten de topzes 
ploegen onderlinge duels uit. Zo 
gaat HFC naar Hoorn en speelt 
dan tegen de nummer zes op de 
ranglijst het plaatselijke Hollan-
dia.
Eric van Westerloo

Tafeltennisfeest bij HBC, 
schrijf je in!

Heemstede - Dit jaar wordt alweer voor de 28e keer het Kinder-
tafeltennisfeest georganiseerd door tafeltennisvereniging HBC uit 
Heemstede. Elke editie doen hier honderden kinderen aan mee! 
Bij dit evenement zijn alle jongens en meisjes uit groep 4 t/m 8 van 
basisscholen uit Heemstede en omstreken welkom. 

Tijdens het 3-daagse evenement, dat plaatsvindt op 27, 28 en 29 
december, worden allerlei tafeltennisspellen gedaan en wordt er 
een groot toernooi gespeeld. Het maakt helemaal niet uit als je 
niet kunt tafeltennissen, het gaat er om dat je een gezellige en 
sportieve dag met elkaar hebt!

Deelname is helemaal gratis en er zijn mooie prijzen te winnen. 
Via www.hbctafeltennis.nl schrijf je je in. 

Komisch-drama in
Theater Nieuw Vredenhof
‘Het Meisje met de 

Zwavel-Luciferstokjes’
Regio – Fred Rosenhart Pro-
ducties en Theater Nieuw Vre-
denhof presenteren het kerst-
stuk ‘Het Meisje met de Zwa-
velstokjes’. De zwavelstok-
jes staan voor creatieve ver-
beelding, een andere wereld 
waar de gevestigde orde niet 
van kan dromen. Het kind is 
slachtoffer van de harde, ver-
deelde samenleving (arm en 
rijk) waar buitenstaanders aan 
hun lot worden overgelaten 
ook nog in 2013… Heel be-
laden, zult u denken maar dit 
is het juist niet in ‘het Meis-
je met de Zwavel-Luciferstok-
jes’. Het is een komisch drama. 
Een heerlijk kerstverhaal waar 
u van zult genieten…De top-
cast bestaat uit onder ande-
ren Norbert Smol, Harry Kuy-
per, Ada Vinken, Ineke van 
Dam, Michelle Heemeijer, Ar-
ma Klaasen, Marcel Overste, 
Joop Hart en Fred Rosenhart.
Regie is in handen van Fred 
Rosenhart. Het stuk wordt vrij-
dag 20 december, zaterdag 21 
december, zondag 22 decem-
ber en maandag 23 december 
opgevoerd in Theater Nieuw 
Vredenhof, Van Oldenbarne-
veltlaan 17 te Haarlem. Aan-

vang alle dagen is 20.30 uur. 
Kaarten zijn 10 euro en reser-
veren kan via rosenhartpro-
ducties@hotmail.com of 06-
10613232.

Zaterdag feestelijk planten van boompjes
Zelf groenten oogsten op moestuin Leyduin
Heemstede - Na een heel 
jaar van voorbereiding staan 
nu de laatste werkzaamhe-
den op het  programma in 
moestuin Leyduin: het plan-
ten van tien lei-peren, met 
vormen van waaiers en kan-
delaars, die zijn opgekweekt 
door boomkweker Steven van 
Westreenen in Ochten.

In 2011 hebben Landschap 
Noord-Holland en stichting De 
Nieuwe Akker de handen in-
eengeslagen om de oude ver-
vallen moestuin op het landgoed 
Leyduin weer tot leven te bren-
gen. De oude schuren en mu-
ren werden in twee jaar tijd door 
LNH prachtig gerestaureerd, het 
land werd omgeploegd door een 
loonwerker en tuinder Erik ging
met een grote ploeg vrijwilli-
gers aan de slag om wilde bra-
men en riet uit te graven. Er werd 
een indeling gemaakt in groen-
ten- en bloemen/kruidentuin en 

er kwam een rij appelboompjes. 
Daarna werden als eerste aard-
appelen, uien en knoflook ge-
poot. Om de herten uit de tuin te 
houden, kwam een hek om het 
land te staan.

Na al deze voorbereidingen kon 
in 2012 volop worden begon-
nen met het telen van de eer-
ste groenten. Het streven is om 
biodynamisch te telen in de  
volle grond: aandacht voor het 
zo gezond mogelijk maken 
van de aarde, zodat een goede 
kwaliteit groente wordt verkre-
gen. Begin 2013 werd het plan 
opgevat om de muur aan de 
noordzijde van de tuin, waar 
de hele dag de zon op staat te 
schijnen, te laten begroeien met 
leifruit.

Het geld voor het project kwam 
van een aantal betrokken parti-
culieren en enkele bedrijven. 
Het feestelijk planten van de 

boompjes zal zaterdag 14 de-
cember gebeuren! Moestuin 
Leyduin heeft rond de 200 deel-
nemers, die betrokken zijn bij het 
beleid en het teeltplan. Zij ko-
pen aan het begin van het sei-
zoen een oogstaandeel. Daar-
mee kunnen ze tijdens het teelt-
seizoen wekelijks hun groenten 
zelf komen oogsten.
Dankzij de vooruitbetaling is 
de afzet van de producten zeker 
gesteld en dus ook een deel van 
het inkomen van de tuinder.

Veel deelnemers werken vrijwil-
lig mee op het land. Men ont-
moet elkaar op de tuin en tijdens 
feestelijkheden zoals het oogst-
feest. In korte tijd is er grote be-
trokkenheid gegroeid. Er werken 
hier ook mensen met een beper-
king onder begeleiding van de 
zorgtuinder.

Meer weten?
Kijk op: www.denieuweakker.nl.

Deurcollecte na kerstconcert 
Bavo voor Voedselbank
Heemstede - In samenwerking 
met het Zangkoor In Between en 
de H.Bavo-parochie organiseert 
Harmonie St. Michaël  een kerst-
concert in een nieuw jasje. Dat 
vindt plaats op zondag 15 de-
cember en vangt aan om 16.00 
uur.
De Raad van Kerken heeft zich-
zelf opgeheven, waarmee ook de 
organisatie van gezamenlijke ac-
tiviteiten van de kerken is opge-

houden, waaronder de Kerstsa-
menzang. Velen vinden dat jam-
mer en daarom hebben Harmo-
nie St. Michaël, het zangkoor In 
Between en de H.Bavo-parochie 
gemeend het dit jaar samen te 
organiseren.
Harmonie St. Michaël bestaat 
reeds 104 jaar en staat onder lei-
ding van John Brouwer. Zang-
koor In Between vierde vorig jaar 
haar 10-jarig bestaan en wordt 

geleid door Nelly Geerlings.
Met elkaar zorgen zij voor een 
mooi concert, waar naast eigen 
repertoire ook veel ruimte is voor 
samenzang.
Na afloop is er gelegenheid om 
bij de warmte van vuurkorven te 
genieten van een glas glühwein.
Het concert is gratis. Ten behoe-
ve van de voedselbank wordt 
een deurcollecte gehouden.

Meer informatie vindt u op www.
stmichael-heemstede.nl of neem 
contact op met Maria Zaal via 
secretatriaat@stmichael-heem-
stede.nl.
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Woensdag 11 december 
t/m donderdag 19 december
‘Een periode Bleekersvaart’, 
expositie in de Luifel, aan de 
wanden van de foyer. Werk van 
fotografen en beeldend kun-
stenaars Harm Botman, Leo 
Divendal, Jan Willem Post en 
Willem Snitker. Tijdens ope-
ningsuren van de Luifel, He-
renweg 96 Heemstede.

Woensdag 11 december
t/m zondag 5 januari
Tentoonstelling ‘Binnen-
staander’ in museum Het 
Dolhuys. Het Dolhuys werd 
vroeger ook wel Buitengast-
huis genoemd, een omschrij-
ving voor de opvang buiten 
de stadsmuren van zwakzin-
nigen, leprozen en lijders aan 
syfi lis.  De titel Binnenstaan-
der refereert aan het feit dat 
mensen met een psychiatri-
sche aandoening nu weer een 
plaats krijgen binnen de maat-
schappij, voor zover mogelijk. 
In het kader van de Kunstlijn 
heeft Mirjam Hijstek vier kun-
stenaars uitgenodigd die affi -
niteit hebben met Het Dolhuys: 
de locatie, de focus van het 
museum en de huidige ten-
toonstelling ‘Van God Los? Je 
geest in balans’. Schotersingel 
2, Haarlem. Www.hetdolhuys.nl 
/ Schouten@hetdolhuys.nl.

Woensdag 11 december
t/m dinsdag 14 januari

Acrylschilderijen van Ineke 
Huijerman in ‘Villa Santwijck’, 
Wilhelminalaan 1, Hillegom.

Woensdag 11 december
t/m eind januari

Expositie Henk-Claire Loef-
fen in Inloophuis Kennemer-
land. Duidelijk herkenbaar in 
zijn schilderijen zijn het exoti-
sche kleurgebruik en de steeds 
weer terugkerende menge-
ling van abstract en fi guratief. 
Ter afwisseling maakt hij tus-

sendoor nog steeds collages. 
Loeffen doneert 50% van de 
opbrengst van verkocht werk 
uit deze tentoonstelling aan 
het Inloophuis. Wulverderlaan 
51, Santpoort-Noord.
www.claire-loeffen.nl 
 
Woensdag 11 december
t/m zondag 30 maart
Museum Het Dolhuys in 
Haarlem presenteert een 
tentoonstelling over het 
thema ‘Van God Los? Je 
geest in balans’. Terwijl de 
traditionele kerken in Neder-
land leeglopen, groeit de be-
langstelling voor nieuwe vor-
men van spiritualiteit. Aan de 
hand van kunstwerken, foto’s, 
fi lms en documentaires wordt 
getoond wat we doen als we 
niet zo lekker in ons vel zitten. 
Schotersingel 2, Haarlem.
Tel. 023-5410688, www.het-
dolhuys.nl.

Woensdag 11 december 
t/m zondag 22 december
Familie-expositie ter nage-
dachtenis van Paul Jorrits-
ma (‘34-‘12) uit Bloemen-
daal. Jorritsma, begaafd te-
kenaar, was jarenlang lid,
secretaris en voorzitter (1967-
1980) van ‘Kunst Zij Ons 
Doel’. Met werk van echtge-
note Eva Jorritsma (keramis-
te), dochter Femke, (abstrac-
te werk, stillevens en kerami-
sche objecten. 
In de Waag, Spaarne 30, 
Haarlem. Open: dond. t/m 
zond. 13.00 tot 17.00 uur). Eva 
Jorritsma is op zaterdagen en 
zondagen aanwezig.

Woensdag 11 december
t/m eind januari
Gallery Odyssey toont werk 
van de Cubaanse kunste-
naar Carlos Casas, woon-
achtig in Heemstede, in het 
raadhuis van Heemstede.

Lezing in bibliotheek 

Heemstede om 20.00 uur 
over het leven van Dan-
te Alighieri, gehouden door 
dr J. Janssen (emeritus hoog-
leraar cultuur en godsdienst-
psychologie
aan de Radbouduniversiteit te 
Nijmegen). Gratis voor Dante-
leden. Niet-leden: 5 euro.

Donderdag 12 december
Zangeres Merel Moistra in 
Roze Salon 55+ met frag-
menten uit ‘Mindfuck op 
Wandel Gympen’.
Locatie: wijkcentrum Binnen-
steeds van 16.00-20.00 uur. 
Nieuwe Groenmarkt 20 in 
Haarlem-Centrum.
Info: Ruud Steenbergen:
06 - 25 11 63 20. 

Parkinsoncafé in Ontmoe-
tingsruimte Parochiekerk, 
Prof. Eijkmanlaan 48, Haar-
lem. 14.00 -17.00 uur. 
Met Annemieke den Dulk 
van Inner Travel Service. the-
ma: mindfulness. Mindfulness 
helpt je vaardigheden te ont-
wikkelen om op een andere 
manier om te gaan met ziek-
te, emoties en spanningen. 
Informatie: 023-527 81 70/527 
09 27.

Vrijdag 13 december
Piepschuim presenteert: 
‘In veel te strakke broeken’. 
Een alles onthullende en niets 
maskerende voorstelling over 
knellende zaken.
Aanvang 20.15 uur in Thea-
ter de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede. Kaarten via de 
kassa en via 023 548 38 28 
kies 1.

‘De Passievrucht’, toneel-
bewerking van Karel Glas-
tra van Loons roman.
Aanvang 20.15 uur, in Stads-
schouwburg Haarlem, Wil-
sonsplein 23. 

Groei & Bloei-Bennebroek or-
ganiseert de lezing ‘Kirgi-
zië en Mongolië: natuur en 
cultuur, in de voetsporen 
van Djengis Khan’.
 
Locatie: Trefpunt van de Pro-
testantse Kerk, Akonieten-
plein 1, in Bennebroek, aan-
vang 20.00 uur. Gratis entree.
Zie ook: www.bennebroek.
groei.nl.

Vrijdag 13 december 
t/m dinsdag 4 februari 
Nieuwe expositie in voor-
malig gemeentehuis Ben-
nebroek met twee Benne-
broekse kunstenaars, Jo-
mien Hamerslag (beelden) 
en Guus Coene (schilde-
rijen).

Bennebroekerlaan 5, Benne-
broek. Openingstijden maand. 
t/m vrijd. 8.30–12.30 uur / 
woensd. 13.30–16.30 uur.

Zaterdag 14 december
‘De gelukkige ster’, peuter-
kleuter kerstmusical, gra-
tis toegankelijk voor kinderen 
van 1 t/m 6 jaar. Zes voorstel-
lingen van 30 minuten. Nog 
kaartjes voor de middagvoor-
stellingen van 13.00, 14.00, 
15.00 uur en 16.15 uur be-
schikbaar.
Immanuelkerk, Haarlem-
Noord. Reserveren via: kerst-
musical@telfort.nl.

Kerstconcert Christmas 
Carols in Heemstede in de 
Oude Kerk in Heemstede 
o.l.v. Piet Hulsbos, m.m.v. 
Gijs Boelen (orgel). Uitvoe-
renden: deelnemers scratch-
koor, aanvang: 16.30 uur. Toe-
gang: gratis, collecte bij de 
uitgang.

Vrouwenkoor ‘Hoor Haar’ 
brengt concert ‘Winter-
licht’  in de Groenmarktkerk 
aan de Nieuwe Groenmarkt 
12 te Haarlem. Aanv. 20.15 
uur. Werken van o.a Michael 
Haydn, Edward Elgar, John 
Rutter en David Stone. Kaar-
ten: 10,- vanaf 19.45 uur aan 
de kerk verkrijgbaar.
Zie ook www.vrouwenkoor-
hoorhaar.nl en Facebook.

Voordracht auteur Arthur 
Japin uit ‘De man van je le-
ven’ bij Boekhandel Blokker, 
Binnenweg 138, Heemstede.  
Tel. 023 – 5282472.

Kerstconcert met Ensem-
ble Corona (oude muziek) 
in de Waterschapszaal van 
Museum de Cruquius. In 
het programma ‘The French 
Connection’ is muziek verza-
meld rond de Frans-Italiaan-
se relaties in de late 15e en 
vroege 16e eeuw met wer-
ken van o.a. de componisten 
Josquin des Prez, Frances-
co Layolle en Jean Mouton. 
Aanv. 20.15 uur. Kaarten: 
www.CruquiusConcerten.nl 
of schouwburg de Meerse, 
Hoofddorp: 023-5563707. Toe-
gang: 21,= (incl. pauzecon-
sumptie).

Zondag 15 december
Herinneringen aan het the-
ater, voorstelling door Wil-
lem Nijholt in het Oude 
Slot. Uitverkocht.
Info: www.podiaheemstede.nl. 

Dickens Kerstmarkt, 12.00–
18.00 uur op Wilhelminaplein 
en in Oude Kerk Heemstede. 
Opbrengst voor goede doelen. 
Dit evenement wordt georga-
niseerd door Community Ser-
vice Rotaryclub Heemstede.

Huisconcert bij Loek van 
der Meer, Strijboslaan 1 in 
Heemstede met o.a zang van 
Suzanne Roels. Een geheel 
verzorgde middag, vanaf 14 
uur, met koffi e, wijn en hapjes 
en heel veel mooie muziek. 
Entree 20,-, info en reserveren 
via Loek van der Meer: 023-
5284495.

Theeconcert om 15.00 uur in 
de Oude Kerk aan het Wilhel-
minaplein te Heemstede. Dit-
maal ‘kerstconcert’ uitgevoerd 
door Corde Vocali. Prachtig 
programma met bekende en 
onbekende kerstliederen.
Toegang gratis met deurcol-
lecte. Thee, koffi e en gebak in 
de naastgelegen Pauwehof.

Overdekte wintermarkt in 
de Oude Meelfabriek. Kra-
men met o.a hobbymaterialen, 
brocante en handgemaak-
te kleding. Van 10.00-17.30 
uur. Glipperweg 94. Info: Xieje 
Creatieve Producties, tel: 06-
4103 9231 of 06-2420 3878.

In samenwerking met het 
Zangkoor In Between en 
de H.Bavo-parochie orga-
niseert Harmonie St. Mi-
chaël  een kerstconcert in 
een nieuw jasje. Aanv. 16.00 
uur. Na afl oop gelegenheid 
om bij de warmte van vuur-
korven te genieten van een 
glas glühwein. Gratis concert, 
deurcollecte ten behoeve van 
de Voedselbank.

AgendA



Info: www.stmichael-heem-
stede.nl of Maria Zaal via
secretatriaat@stmichael-
heemstede.nl.

Vrijdag 20 december
‘Het meisje met de zwa-
velluciferstokjes’ in thea-
ter Nieuw Vredenhof, V. Ol-
denbarneveltlaan 17, Haarlem. 
Geschreven door Fred Rosen-
hart. Komisch drama. Aanv. 
20.30 uur. Ook voorstellingen 
op: zat. 21 dec., zond. 22 dec. 
en maand. 23 dec. Elke keer 
aanv. 20.30 uur.
Kaarten reserveren: rosen-
hartproducties@hotmail.com 
of tel: 06-10613232.
Toegang: 10,- p.

Samen kerstliederen zin-
gen met het orgel, Koning-
kerk aan de Kloppersingel 
57 te Haarlem. Toegang gra-
tis, wel collecte. Start: 20.00 
uur. Deuren open om 19.30 
uur.

Cabaret van Klaas van Eer-
den, sixpack met de sterk-
ste nummers uit 6 cabaret-
shows. Aanv. 20.15 uur. De 
Luifel, Herenweg 96, Heem-
stede. Kaarten: maand. t/m 
donderd. 9.00 tot 16.00 uur, 
vrijd. 9.00 tot 13.00 uur en 45 
min. voor aanvang a.d. kas-
sa van de Luifel. Reserveren: 
023-548 38 28 kies 1.

Zaterdag 21 december

Schuberts Winterreise bij 
kaarslicht in Oude Kerk 
Heemstede met pianiste 
Mariana Izman en bariton 
André Morsch.

Aanv. 20.15 uur; entree: 21,50 
euro. Kaartverkoop: 023-548 
38 38 en www.podiaheemste-
de.nl.

Winterreise: André Morsch, 
bariton & Mariana Izman, 
piano. Concert bij kaars-
licht.
André Morsch en Mariana Iz-
man zijn uitnemende vertol-
kers voor deze indrukwek-
kende liederencyclus. Op de 
dag van de Zonnewende, 21 
december, wanneer het licht 
terugkeert. Om dat te symbo-
liseren zal de Oude Kerk (Wil-
helminaplein) verlicht worden 
met vele kaarsen.
Aanvang: 20.15 uur - 21,50 
euro. Info: www.podiaheem-
stede.nl.

Zondag 22 december
Herdenkingsconcert voor 
Nelson Mandela, door 
grootkoor The Voice 
Company in de Adelbertus-
kerk, Rijksstraatw. 26 in Haar-
lem.
Aanvang 16.00 uur. Toegang 
10,-. Met Olaf Wijnants en 
Bauke van Boheemen.
Informatie: 0320-244202.
Reserveren is niet nodig.

Dinsdag 24 december

Op kerstavond: kerst-
danceparty georganiseerd 
door Buddha Events, in de 
Wachtkamer 2e klasse op 
station Haarlem.
Helemaal in kerstsfeer. Veel 
disco en dancemuziek, diver-
se stijlen.
Met hapjes en een drankje is 
de toegang 20 euro.
Aanvang: 20.00 uur, einde: 
0.30 uur.
Info: www.Buddha-Events.nl.

Kinderkerstfeest (4-10 
jr) met kerstspel in Oude 
Kerk, Wilhelminaplein Heem-
stede. Kerk open va. 17.15 uur. 
Na afloop warme chocolade-
melk. Toegang: gratis.
Georganiseerd door Prot. Kerk 
van Heemstede en Benne-
broek.
Kijk ook op: www.kerkplein-
heemstede.nl.

Woensdag 8 januari 
t/m zaterdag 1 februari
Galerie Het Kunstbedrijf 
organiseert ‘Kunst van 
Zolder’. 
Heeft u werk voor deze ver-
koopexpositie? Aanbrengen 
kan van 27 november t/m 20 
december. Woensdag t/m za-
terdag van 13.00 tot 17.30 uur. 
Informeer naar de regels 
en mogelijkheden: 023-
5474499/06-57195700.
Het Kunstbedrijf, Raadhuis-
straat 56 te Heemstede.
Informatie:
www.hetkunstbedrijf.nl.

‘Die Winterreise’ bij kaarslicht op 21 december
Pianiste Mariana Izman: “Je moet een 
componist als Schubert begrijpen”

“Schubert componeerde deze 
indrukwekkende liederencyclus 
in 1827, een jaar voor zijn over-
lijden. De componist zou niet ou-
der dan 31 jaar worden en was 
somber en zwaarmoedig ge-
stemd”, vertelt Mariana Izman. 
“ Schubert was er toen van be-
wust dat hij niet zo lang meer te 
leven had en was de laatste twee 
jaar van zijn leven ongelooflijk 
productief: hij had nog zoveel 
muziek in zich waarvoor hij de 
tijd niet meer had. Voor ‘Die Win-
terreise’ gebruikte hij de gedich-
ten van de dichter Wilhelm Mül-
ler. Schubert trof deze hoog ro-
mantische gedichten in een tijd-
schrift aan. Die Winterreise  gaat 
over een ongelukkige liefde van 
de hoofdpersoon die daarvoor 
op de vlucht is en uiteindelijk op 
zoek gaat naar zichzelf. Het is 
een psychologische reis waarin 
alle elementen van de natuur en 
het winterse landschap voorbij-
komen. De natuur staat symbool 
voor de innerlijk strijd van de 
hoofdpersoon, die steeds meer 
verlangt naar een verlossing in 
de dood. De dood moet je ech-
ter zien als iets troostrijks, zoals 
blijkt uit de muziek. De weemoe-
dige Schubert koos bewust voor 
deze romantische gedichten en 
zette aanvankelijk 12 liederen op 
muziek. Hij voerde deze eerst op 
voor een kleine vriendenkring. 
Zijn vrienden konden deze mu-
ziek echter moeilijk bevatten. Het 
enige wat hen een beetje kon 
bekoren is het 5e lied: ‘der Lin-
denbaum’. In dit lied komt voor 
het eerst de zelfmoordgedachte 
op bij de hoofdpersoon, maar hij 
beseft dat dit niet kan, dat hij zijn 
reis in alle opzichten moet door-

zetten. Schubert bewerkt ook de 
overgebleven 12 gedichten van 
Müller op muziek, maar zet ze in 
een andere volgorde. In het 20ste 
lied, ‘de Wegwijzer’ dringt bij de 
hoofdpersoon het psychologisch 
besef door dat het verlangen 
naar de dood ongeneeslijk is en 
hij de dood niet kan ontvluchten: 
een acceptatieproces. Vanaf hier 
verandert de kleur van de mu-
ziek: de eenzaamheid wordt gro-
ter, de sfeer van de muziek ge-
latener. In het 21ste lied slaapt 
de hoofdpersoon op een kerkhof 
en wil daar blijven, maar hij trekt 
uiteindelijk toch verder. Als hij in 
het laatste lied de ‘Leiermann’ 
ontmoet, kan deze als symbool 
voor de dood en als acceptatie 
van de cirkel van het leven wor-
den opgevat. Dit is eigenlijk al 
te horen in het eerste lied  ‘Gu-
te Nacht’: een samenvatting van 
het begin en het einde. Schubert 
reist door deze cyclus op een 

Heemstede – Een hele speciale zaterdagavond 21 decem-
ber: op de dag van de zonnewende vertolken pianiste Maria-
na Izman en bariton André Morsch de 24 liederen van Schu-
berts ‘Winterreise’ in een met kaarsen verlichte sfeervolle Ou-
de Kerk. De Heemsteder beleefde samen met Mariana Izman 
een bevlogen winterreis door de compositie, de achtergrond 
en het leven van Schubert.

voortdurend veranderend wan-
delritme in de pianopartij. Ge-
niaal eigenlijk. Uiteindelijk gaat 
het stuk over het conflict met je-
zelf: het geleidelijk aan ontdek-
ken dat de innerlijke onrust en 
onvrede een menselijk gegeven 
is waarin je berust. Wat bijzonder 
aan onze uitvoering is dat de-
ze liederencyclus oorspronkelijk 
gecomponeerd is voor een tenor. 
André Morsch vertolkt deze als 
bariton, die de warme weemoed 
van Schubert nog eens extra on-
derstreept. Schubert is een com-
ponist die je moet begrijpen om 
zijn Winterreise  op de juiste ma-
nier uit te drukken”, aldus pianis-
te Mariana Izman.

De aanvang van het concert is 
20.15 uur. Kaarten kosten 21,50 
euro, via www.podiaheemste-
de.nl, op tel. nr. 023 -548 38 38 
(optie 1), aan de kassa van the-
ater de Luifel of 45 minuten voor 
aanvang van de voorstelling in 
de Oude Kerk (pinnen is daar 
niet mogelijk). Meer informatie 
over Mariana Izman is te vinden 
op www.marianaizman.com. In-
formatie over André Morsch op 
www.andremorsch.com.
Bart Jonker

Voordracht Arthur Japin uit 
‘De man van je leven’
Heemstede - Zaterdag 14 de-
cember geeft Arthur Japin een 
voordracht uit ‘De man van je le-
ven’ bij boekhandel Blokker.
Arthur Japin slaat met De man 
van je leven een nieuwe weg in. 
Hij is vooral bekend vanwege 
zijn romans die vanuit een histo-
rische gebeurtenis of figuur ont-
stonden. Nu waagt hij aan een 
wat meer humoristisch, heden-
daags werk.
Over het boek: Uit zorg voor haar 
man gaat Tilly op zoek naar een 
vervangster voor zichzelf, iemand 
die straks haar plaats naast hem 
kan innemen. Ze is namelijk on-
geneeslijk ziek. De vrouw die zij 

vindt past echter zo perfect bij 
haar man, dat hij haar zelf al had 
gevonden en met haar een ge-
heime relatie heeft gehad. Wan-
neer Tilly nietsvermoedend de 
twee voormalige geliefden bij el-
kaar brengt, verandert de drei-
gende tragedie in een klucht. 
Maar wie heeft daarvan eigen-
lijk de regie? Niets is wat het 
lijkt. Eén man, twee vrouwen en 
een afgelegen huis op een zon-
nig vakantie-eiland. Een wran-
ge komedie over liefde, trouw, 
overspel en wraak – voor ieder-
een die ooit geloofd heeft in de 
liefde.
Aanvang van de voordacht is 

15.00 uur. Toegang vrij. Boek-
handel Blokker, Binnenweg 138, 
Heemstede. Info: 023-5282472.
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Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 11 december 2013

Op dinsdag 24 en 
dinsdag 31 december 

is het raadhuis 
vanaf 13.00 uur 

gesloten.

Heemstede

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:
Vrije inloop
Maandag t/m vrijdag van 08.30-13.00 uur.
Donderdag van 17.00-19.30 uur (alléén voor 
reisdocumenten, rijbewijzen en uittreksels).
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 13.00-17.00 uur
(vrijdagmiddag gesloten).
Voor ondertrouw/partnerschapsregistratie, erkenning van 
(ongeboren) kinderen en naturalisatie moet u vooraf eerst 
een afspraak maken.

Bouw en woningtoezicht:
Vrije inloop
Maandag t/m donderdag van 8.30-13.00 uur.
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 13.00-17.00 uur en 
donderdag van 17.00-19.30 uur (vrijdagmiddag gesloten).

Sociale zaken:
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

Vergadering 
gemeenteraad 
18 december

Voorkom woninginbraak tijdens 
‘De donkere dagen’
Als de dagen korter worden, neemt het aantal 
woninginbraken toe. Politie en gemeente 
willen dit voorkomen, maar daar is uw hulp bij 
nodig. Belt u 1-1-2 bij verdachte situaties en 
help mee de woninginbraken te stoppen.

In de laatste maanden van het jaar wordt er vaker 
ingebroken dan in de lente of zomer. Daarom krijgt 
de aanpak van woninginbraken van de politie de 
komende maanden de hoogste prioriteit. 

U kunt ook veel doen om een inbraak te 
voorkomen. Veel inbraken vinden plaats door 
insluiping. Deze vorm van woninginbraak, 
waarbij dus niets wordt opengebroken, is het 
meest eenvoudig te voorkomen. Maar ook tegen 
andere vormen van inbraak kunt u preventieve 
maatregelen nemen. 

Een aantal tips
- Sluit ramen en deuren af, ook al gaat u maar even 

van huis of naar zolder. Dieven hebben maar 
enkele seconden nodig om binnen te dringen en 
hun slag te slaan.

- Plaats inbraakwerend hang- en sluitwerk, 
voorzien van het Politie Keurmerk Veilig Wonen 
(PKVW).

- Zorg voor zicht en licht. Vaak verlaten mensen in 
de loop van de dag hun huis om pas in de avond 
terug te keren in een geheel donkere woning, 
terwijl verlichting in en om de woning juist kan 
helpen om inbraken te voorkomen.

- Een goede tip is dan ook om tijdschakelaars op 
uw lampen te zetten en ze zodanig in te stellen 
dat de verlichting op wisselende tijdstippen in 
wisselende vertrekken aan en uit gaat.

Meer tips en informatie? Kijk op www.politie.nl.

Vanaf 1 januari 2014 zijn alle gemeenten, provincies 
en waterschappen verplicht om Algemeen 
verbindende voorschriften (verordeningen en 
beleidsregels) digitaal te publiceren. Publiceren in 
HeemstedeNieuws voldoet dan niet meer aan de 
wettelijke eisen. 
De gemeente zal 
vanaf 1 januari in 
de vorm van een 
mededeling in 
HeemstedeNieuws 
verwijzen naar deze 

bekendmaking. U kunt de publicaties vervolgens 
vinden via www.officielebekendmakingen.nl en op 
www.overheid.nl. 

Blijf op de hoogte
U kunt zich abonneren op de e-mailservice van 
overheid.nl. U ontvangt dan alle informatie over 
de verordeningen en beleidsregels, maar ook over 
ontwikkelingen in uw buurt per e-mail. Als extra 
service zijn bekendmakingen ook beschikbaar via 
de app ‘OmgevingsAlert’. Kijk hiervoor in de App 
Store (Apple) of Play Store (Android).

Publicaties vanaf 1 januari digitaal

Exposities Raadhuis Heemstede
Expositie Carlos Casas
Op dit moment is in de Burgerzaal werk te zien 

van de Cubaanse schilder Carlos Casas. Zijn passie 
voor tekenen en schilderen begon al op zeer 
jonge leeftijd. Zijn werken zijn gebaseerd op liefde 
en compassie tussen mens, dier en natuur. Deze 
expositie hangt nog tot eind januari 2014. 

Expositie Chiel Braat
In de maanden december 2013 en januari 2014 is 
in de publiekshal werk te zien van Chiel Braat. Zijn 
werk bestaat uit schilderijen van Heemsteedse 
bomen.

Tijdens de openingstijden van het raadhuis bent u 
van harte welkom om de verschillende exposities te 
komen bewonderen.Carlos Casas



Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Glipperdreef 192 A het kappen van 1 

venijnboom, 8 esdoorns en 5 naaldbomen 
wabonummer 8784, ontvangen 25 november 
2013. 

- Van Merlenlaan 19a het kappen van 1 esdoorn 
wabonummer 8786, ontvangen 25 november 
2013. 

- Glipperdreef 192 het kappen van 1 eik 
wabonummer 8787, ontvangen 25 november 
2013.

- Heimanslaan 2 het kappen van 1 esdoorn 
wabonummer 8789, ontvangen 25 november 
2013. 

- Belle van Zuylenlaan 2 het plaatsen van een 
erfafscheiding wabonummer 8838, ontvangen 
26 november 2013. 

- Burgemeester van Lennepweg 44 het kappen 
van 1 conifeer wabonummer 8859, ontvangen 
28 november 2013. 

Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Herenweg 8 het kappen van 2 eiken, 1 populier, 1 

kastanjeboom en 1 esdoorn wabonummer 8574, 
verzonden 6 december 2013. 

- Overboslaan 33 het kappen van 1 conifeer 
wabonummer 8725, verzonden 6 december 
2013. 

- Alberdingk Thijmlaan 53 het vervangen van een 
dakkapel op het voorgeveldakvlak wabonummer 
7874, verzonden 6 december 2013. 

- Herenweg 126H het kappen van 1 eik 
wabonummer 8391, verzonden 6 december 
2013. 

- N.K.J. van Waasplein 3 het snoeien van 1 wilg 
wabonummer 8426, verzonden 6 december 
2013. 

- Wagnerkade 75 het kappen van 1 leylandcipres 
wabonummer 8109, verzonden 6 december 
2013. 

- Rijnlaan 54 het kappen van 1 es wabonummer 
8193, verzonden 6 december 2013. 

- Zandvoorter Allee 23 het kappen van 1 conifeer 
wabonummer 8432, verzonden 6 december 
2013. 

- Anna Blamanlaan 19 het kappen van 1 berk 
wabonummer 8730, verzonden 6 december 
2013. 

- Zandvoorter Allee 15 het kappen van 4 
naaldbomen wabonummer 8479, verzonden 6 
december 2013. 

Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.

Verordening winkeltijden Heemstede
Door het college van burgemeester en wethouders 
is besloten een algemene ontheffing te verlenen 
van de beperking van artikel 2, lid 2 onder a, van de 

Verordening winkeltijden Heemstede 2013. 
De openingstijden voor winkels op zondag 
22 december 2013 zijn vastgesteld op 10.00 uur 

tot 21.00 uur. Neem voor meer informatie contact 
op met de afdeling Algemene & Juridische Zaken, 
telefoonnummer 023-5485607.

Gewijzigde 
dienstregeling 
Connexxion
Vanaf 15 december aanstaande is de 
dienstregeling voor de buslijnen van 
Connexxion in de regio Haarlem/IJmond 
gewijzigd. Kijk op www.heemstede.nl 
voor de belangrijkste wijzigingen.

Vaartuigen Heemstede
Gezonken vaartuig Heemsteeds kanaal
De gemeentelijke opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente hebben een 
vaartuig met witte bovenrand aangetroffen in het 
Heemsteeds kanaal ter hoogte van Mozartkade 8 
die vrijwel geheel onder water ligt. 
De schipper of eigenaar van een gezonken vaartuig 
is verplicht het zinken te melden bij het college 
van B&W of de politie én er voor te zorgen het 
gezonken vaartuig binnen de door het college te 
stellen termijn uit het water te verwijderen (artikel 
17 Verordening openbaar water Heemstede).

De eigenaar van bovengenoemd vaartuig krijgt tot 
en met 18 december 2013 de gelegenheid om 
te zorgen dat zijn vaartuig weer volledig drijvend 
is dan wel deze te verwijderen. Indien het vaartuig 
binnen deze termijn niet volledig drijvende is dan 

wel is verwijderd, wordt het vaartuig in opdracht 
van het college gelicht (bestuursdwang). Het 
vaartuig wordt dan voor een periode van maximaal 
13 weken opgeslagen. Binnen die periode kan de 
rechtmatige eigenaar zijn vaartuig ophalen tegen 
betaling van de gemaakte kosten. De eigenaar 
wordt er op attent gemaakt dat het liggen met een 
vaartuig aan openbare grond alleen is toegestaan 
met een ligplaatsvergunning.

Op wal gelegd vaartuig Esdoornkade
De gemeentelijke opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente hebben 
een roeiboot met zwarte buitenkant op de wal 
aangetroffen langs de Zandvaart ter hoogte van 
Esdoornkade 7 en vastgemaakt aan een van de 
palen van ligplaats EDK 008. 

Het is verboden een vaartuig op openbare grond 
te leggen (artikel 18 van de Verordening openbaar 
water Heemstede).

De eigenaar van bovengenoemd vaartuig krijgt 
tot en met 18 december 2013 de gelegenheid 
om zijn vaartuig van de wal te verwijderen. Indien 
het vaartuig na deze termijn nog steeds op de wal 
ligt, wordt het vaartuig in opdracht van het college 
verwijderd (bestuursdwang). Het vaartuig wordt 
dan voor een periode van maximaal 13 weken 
opgeslagen. Binnen die periode kan de rechtmatige 
eigenaar zijn vaartuig ophalen tegen betaling van 
de gemaakte kosten. 

Neem voor vragen contact op met bureau 
Handhaving, via het algemene telefoonnummer 
14 023.

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

Het college van burgemeester en wethouders heeft 
het voornemen om de volgende personen per 28 
november 2013 met onbekende bestemming uit te 
schrijven:
- M.L. Guardado Pimentel Teixeira, geboren 17-02-

1975, adres Troelstralaan 50 
- E.O. Padinha en haar minderjarige kinderen, 

geboren 21-07-1976, adres Troelstralaan 50 
- R. van Delft, geboren 20-04-1970, adres 

Leidsevaartweg 23
Als de betrokkene het hier niet mee eens is, kan 
deze binnen zes 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 023-5485868).

Het college van burgemeester en wethouders heeft 
besloten de volgende personen per 14 oktober 
2013 met onbekende bestemming uit te schrijven:
- S.S. Moesa en haar minderjarige kinderen, 

geboren 07-04-1978, adres Roosje Voslaan 22 

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden 
binnen zes weken na de dag van de bekendmaking 
hiervan bezwaar maken door het indienen van een 
bezwaarschrift bij het college van burgemeester 
en wethouders van Heemstede (Postbus 352, 2100 
AJ Heemstede). Ook kunnen belanghebbenden 
bij onverwijlde spoed een voorlopige voorziening 
aanvragen bij de Rechtbank te Haarlem (Postbus 
1621, 2003 BR Haarlem).



Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien
De aanvragen en vergunningen liggen van 
maandag tot en met donderdag van 8.30-13.00 uur 
(’s middags op afspraak tot 17.00 uur) en op vrijdag 
van 8.30-13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouw- 
en Woningtoezicht Raadhuisplein 1.

Procedures omgevingsvergunning
Afhandelingstermijn omgevingsvergunning
Reguliere procedure: 8 weken na ontvangst van de 
aanvraag.*
Uitgebreide procedure: 26 weken na ontvangst van 
de aanvraag.*
* Hierop zijn uitzonderingen mogelijk

Zienswijzen 
(uw mening geven voordat een besluit genomen is)
Reguliere procedure omgevingsvergunning: 
U kunt zienswijzen indienen bij een voornemen een 
omgevingsvergunning te verlenen voor afwijken 
van het bestemmingsplan. Dit kan tot en met 
4 weken na publicatie. In gevallen dat dit kan, 
wordt dit apart gepubliceerd. 
Uitgebreide procedure omgevingsvergunning: 
U kunt zienswijzen indienen bij een voornemen een 
omgevingsvergunning te verlenen. Dit kan tot en 
met 6 weken na publicatie.

Bezwaar en beroep
Reguliere procedure: Belanghebbenden kunnen 
binnen 6 weken na verzending van het besluit 
aan de aanvrager in bezwaar bij het college van 
Burgemeester en Wethouders. De termijn start op 
de dag na verzending. Zie verder kader ‘Bezwaar’.
Uitgebreide procedure: Belanghebbenden kunnen 
binnen 6 weken na de dag waarop het besluit ter 
inzage is gelegd in beroep bij de rechtbank Noord-
Holland locatie Haarlem. Zie verder kader ‘Beroep’.

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen bezwaar maken 
tegen een door de gemeente genomen besluit 
door binnen 6 weken na de verzenddatum 
een gemotiveerd bezwaarschrift te richten aan 
het college van Burgemeester en Wethouders, 
postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Een bezwaar 
moet zijn ondertekend en voorzien van naam en 
adres, datum, een duidelijke verwijzing naar het 
besluit en reden van bezwaar. Het indienen van 
bezwaar schorst de werking van een vergunning 
niet. Als sprake is van een spoedeisend belang 
kan voorlopige voorziening worden aangevraagd. 
Verzoek om voorlopige voorziening richten aan: 
Voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-
Holland locatie Haarlem, sector bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR te Haarlem. Een voorlopige 
voorziening indienen kan ook met DigiD via 
www.loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Beroep
Een belanghebbende kan binnen 6 weken 
na verzenddatum van dit besluit (zie voor de 
omgevingsvergunning het kader ‘Uitgebreide 
procedure omgevingsvergunning’) beroep 
aantekenen bij de rechtbank Haarlem wanneer 
deze in een voorfase zienswijzen heeft ingediend 
of wanneer deze niet verweten kan worden 
geen zienswijzen te hebben ingediend. Richt 
uw beroepschrift binnen 6 weken na de dag 
waarop het besluit ter inzage is gelegd aan: 
rechtbank Noord-Holland locatie Haarlem, 
sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR te 
Haarlem. Een beroepschrift moet zijn ondertekend 
en voorzien van naam en adres, datum, een 
omschrijving van het besluit waartegen het beroep 
zich richt en de reden van beroep. U kunt met DigiD 
ook beroep instellen bij genoemde rechtbank via 
www.loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Bij het 
beroepsschrift moet zo mogelijk ook een afschrift 
van het besluit waarop het geschil betrekking heeft 
worden overlegd.
Het indienen van een beroepschrift schorst de 
werking van een vergunning niet. Als sprake is 
van een spoedeisend belang kan voorlopige 
voorziening worden aangevraagd. 
Zie verder kader ‘Bezwaar’.

Vergaderingen
Vergadering gemeenteraad
De gemeenteraad van Heemstede houdt een 
openbare vergadering op woensdag 18 december 
2013 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 18 

december 2013
- Vragenuur

Bespreekpunten:
onder voorbehoud van behandeling in de commissie-
vergaderingen op 10, 11 en 12 december 2013
- Wijziging kapbeleid
- Ruimtelijke randvoorwaarden voor een 

herziening van het bestemmingsplan 
Woonwijken Noordoost ten behoeve van 
Watermuziek en Spaarnelicht

- Verordening peuterwerk Heemstede 2013
- Controleprotocol accountantscontrole 

jaarrekening 2013 t/m 2015 gemeente 
Heemstede

- Belastingverordeningen 2014

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

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) 
5485646, of e-mail: raadsgriffier@heemstede.nl.

Vergadering commissie voor bezwaarschriften 
De commissie voor bezwaarschriften houdt een 
vergadering op donderdag 19 december 2013 in 
het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1. 

20.00 uur bezwaar tegen de afwijzing van een 
  aanvraag uitkering Bbz 
  - niet openbaar -
20.30 uur  bezwaar tegen de gedeeltelijke 
  toekenning van Wwb 
  - niet openbaar -
21.00 uur bezwaar tegen de afwijzing van 
  een verzoek om handhaving Wegenwet 
  spoorwegovergang Laantje van Alverna 
  - openbaar - 

Bovenstaande betreft een voorlopige agenda. De 
definitieve agenda zal op dinsdag voorafgaand 
aan de datum van de hoorzitting via de website 
www.heemstede.nl (vergaderstukken & besluiten) 
beschikbaar zijn. Voor informatie kunt u contact 
opnemen met de secretaris van de commissie, tel. 
(023)5485607.

Nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening
Bij besluit van 31 oktober 2013 heeft de raad 
een nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening 
vastgesteld. De Verordening treedt met ingang van 
19 december 2013 in werking. Per diezelfde datum 

is de Algemene Plaatselijke Verordening, zoals 
vastgesteld op 19 december 2012, ingetrokken.
De Verordening ligt tot en met 5 maart 2013 ter 
inzage op het gemeentehuis. De regeling is na de 

inwerkingtreding ook digitaal te raadplegen op 
www.overheid.nl onder ‘Lokale regelingen’.
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