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Gezellige

KERSTSHOW!
ZONDAG 14 DEC
OPEN VAN 12.00 - 17.00 UUR

WWW.DEOOSTEINDE.NL

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

DE LEUKSTE KRANT
VAN HEEMSTEDE

Museumboerderij “Jan Makkes”

Kerstsfeer snuiven en proeven
met Dickens op Wilhelminaplein
de Stichting Community Service
van de Rotaryclub Heemstede
aanleiding om, in samenwerking
met de winkeliers van het Wilhelminaplein en omgeving, een
volksfeest in Dickensstijl te houden met de kerstmarkt, zang en
cultuur. Waren er vorig jaar enkele kramen, nu kunt u oude

TroTs van de keurslager

Heemstede – Zondag 14 december tussen 12.00 en 18.00
kan heel Heemstede een kerstsfeer meemaken die vorig jaar
in gang is gezet door een aantal Rotarians die in Dickenskleding een bescheiden markt hielden. De grote opkomst van het
enthousiaste publiek was voor

0132890
70x41
Weekaanbieding VP

Kalfs
oesters
100 gram

3.

30

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

ambachten zien, oude en jonge kaas, beenham en erwtensoep proeven en bestellen, glühwein en diverse biersoorten drinken en vast champagne bestellen, om maar iets van die grote
kerstmarkt te noemen die nu uitgebreid is naar de Camplaan.
Ook de Pinksterkerk doet mee
en daar kunnen kinderen onder
leiding van leerkrachten van de
Voorwegschool knutselen, knippen plakken, kerstkaarten maken schrijven en zelfs versturen
met de exclusieve Heemsteedse postzegels met personages
van Charles Dickens en een opschrift van Kerstmarkt Dickens
Heemstede 2014. Met die zorg
voor kinderen wordt deze Dickens Kerstmarkt in Heemstede een feest voor de hele familie. Dickens voelde zich verbonden met Kerstmis. Het meest gevierde christelijke feest, waaraan
hij prachtige woorden wijdde in
zijn vijf Christmas books, waarvan A Christmas Carol (1843)
de bekendste is. De familiekring
staat bij Dickens dan ook centraal, kerst was voor hem het
moment om weer thuis te komen en de band met naaste verwanten aan te halen. Dick Kooiman gaat daar prachtig over vertellen in de Oude Kerk om 15.15
uur. In de Oude Kerk zal na de
opening door burgemeester
Heeremans om 12.00 uur, dominee Pieter Terpstra kerstverhalen
vertellen. Tussen 13.30 en 15.00
uur geven de koren Dickens Ladies, de Valse Noot, Take it Easy en de Kooriander kerstconcerten. Na 16.00 uur treedt Hella
Huisman op. Tussen de voorstellingen speelt Nico Verloop op het

Kerstexpositie 2014

Zaterdag 13 december 2014 t/m
zondag 4 januari 2015
Dagelijks van 11.00 tot 18.00 uur
(buiten de expositie alleen volgens afspraak)

U bent van harte welkom om de bijzondere
schilderijen van Jan te komen bezichtigen.
Hofgeesterweg 22a, 1991 AD Velserbroek
Tel. 023 - 5376227, www.museumboerderij-janmakkes.nl

**

Aanbiedingen slagerij Van der Werff
en Supermarkt de Koning pagina 4+5.

**

Fietsster
aangereden
Aerdenhout – Een fietsster is
maandagochtend gewond geraakt bij een verkeersongeval in
Aerdenhout. De vrouw stak rond
elf uur het fietspad bij de Zwarteweg over toen een automobilist haar over het hoofd zag. De
fietsster kwam bij de botsing lelijk ten val en is naar het ziekenhuis gebracht.
Foto: Michel van Bergen
orgel. In de Pinksterkerk kunnen
kinderen tussen 12.00 en 16.00
uur terecht voor knutselen, tekenen en schminken met om
13.00 en 14.45 uur een optreden
van de clown Wil Joosten en het
poppentheater de Zilveren Maan
Producties speelt Schaap 507
tussen 16.00 en 17.00 uur. Op het
plein voor de Pinksterkerk zijn
talloze oudhollandse spelletjes
voor kinderen. Naast al die gezellige stands op het Wilhelminaplein en de Camplaan staat er
een oude muziektent met muzikale inhoud. U kunt net zo ge-

makkelijk een praatje maken
met deftige lieden uit zijn beroemde boeken, Oliver Twist of
Scrooge of tegen een oude Rolls
Royce oplopen en fietsende muzikanten uit die tijd langs zien
komen. Leuk voor het publiek en
voor de middenstand van Heemstede, leuk voor de Oude Kerk
die veel aandacht voor de instandhouding van dit monument
verdient, ook heel leuk voor goede doel dat de Roraty voor ogen
staat: het Hospice, waar binnenkort twee Bijna Thuis Huizen gehuisvest worden.
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COLOFON
Voor de tuinliefhebbers…

van 1930

Goede compost voor uw tuin
Groei & Bloei, dé specialist op tuingebied, vult op regelmatige
basis de nieuwe rubriek van de Heemsteder ‘Voor de tuinliefhebbers’. U leest daarin handige wetenswaardigheden over alles op het gebied van planten en bloemen in uw tuin. Heeft u
een tuinvraag, mail dan naar info@zuidkennemerland.groei.nl.
Alle bladeren lijken inmiddels
gevallen. Gemeentes en buren maakten overuren in het bijeen blazen,opvegen en wegwerken van afgevallen blad, om het
uiterlijk van straat en tuin weer
netjes te maken. En inderdaad,
een schoon fietspad, een groen
gazon of een bladvrij paadje
naar de deur, is zoveel prettiger.
Maar laten we ook heel even stilstaan bij de toegevoegde waarde
van dit ‘oude’ blad.
In uw border vervult een laagje afgevallen blad een heel belangrijke functie: Het vormt een
isolatielaag ter bescherming van
uw planten bij strenge vorst. Het
fungeert daarnaast als schuilplaats voor insecten en kleine
dieren in uw tuin die belangrijk
zijn voor het ecologisch even-

wicht. Denk dan niet onmiddellijk aan pissebedden, slakken of
mieren, maar juist ook aan vlinders, solitaire bijen of zelfs egeltjes. Deze hebben alle een zoveel betere overlevingskans,
wanneer we schuilplaatsen creeren om te overwinteren. En ten
slotte vervult het langzaam verterend bladafval de rol van gezonde vezels in uw voeding: het
geeft structuur aan en levert
voedingsstoffen voor de aarde
in uw border. Deze rijke bodemstructuur heeft ook het vermogen om water beter vast te houden. Daardoor is het toevoegen
van bemeste tuinaarde niet langer of veel minder nodig, maar
ook het gebruik van gif om ziektes of schimmels te weren. Het
najaar is het beste moment om

Verschijnt woensdag

uw border te verrijken met compost, bladafval of mest.
Dus als u uw paadje, gras of
stoep heeft schoon geveegd,
strooi de bladeren dan zoveel
mogelijk terug in de borders of
onder de bomen van uw tuin. U
kunt het zelfs in een plastic vuilniszak stoppen, met gaatjes onderin geprikt. Dit zal zonder enige verdere actie van uw kant in
een jaar tijd prachtige, rulle compost worden! Eikenblad en naalden van dennenbomen blijken
langzamer te verteren. Ook blad
van bomen aan een drukke weg
zal onvermijdelijk het residu van
uitlaatgassen in zich herbergen.
Dat maakt deze categorieën dus
iets minder geschikt voor uw bodemleven. Maar er valt tenslotte blad genoeg, dus… kies wijs,
en wees er trots op, wanneer u
met uw benadering van blad opruimen een aandeel zult leveren
aan een groenere omgeving.
Groei & Bloei
Zuid-kennemerland

Adventskerk
Aerdenhout
Leeuwerikenlaan 7
te Aerdenhout
Zondag 14 december, aanvang 10:00 uur. Voorganger
Ds. M.A. Smalbrugge
Zondag 21 december, aanvang 10:00 uur. Voorganger
mevrouw W. van Rijn (Amsterdam)
Zondag 28 december, aanvang 10:00 uur. Voorganger
Ds. M.A. Smalbrugge
www.adventskerk.com

Wilhelminaplein toen en nu (3)
pagina’s “Nostalgisch Heemstede”, “Je bent Heemstedenaar
als…..” en het NHA koppelen we
de foto’s van toen met de situatie van nu. Ook van persoonlijke
archieven van o.a. Nanco Roos
en Johan van Schie maken we
gebruik en zullen dat aangeven.
Nu hebben we niet echt oude

Kantooradres:
Camplaan 35
2103 GV Heemstede
Tel. 023-8200170
mobiel 0650-284402
Fax 023-8200169
aanleveren van advertenties:
Dinsdag voor 12.00 uur
aanlever@heemsteder.nl
advertentieverkoop:
Joke van der Zee
advertentie-tarieven:
op aanvraag
aanleveren van kopij
Dinsdag voor 12.00 uur
redactie@heemsteder.nl
Bladmanager/redactie:
Joke van der Zee
Correspondenten:
Ton van den Brink
Bart Jonker
Mirjam Goossens
Eric van Westerloo
redactie-opmaak:
Mireille Huiberts
Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Onbekend Heemstede

Deze week een tweetal huizen,
die eigenlijk geen winkels geweest zijn, maar waar toch handel werd gedreven. Het zijn de
eerste twee oneven nummers
van het Wilhelminaplein: nummer 1 en 3 tegenover de Oude
Kerk. Ook hier maken we dankbaar gebruik van de Facebook-

EDITIE 5:
HEEmsTEDE
HaarlEm-ZuID

Het Trefpunt
Regio - Op zondag 14 december dienst met ds. J. NakVisser. Aanv. 10u. Dienst van
Schrift en Tafel / 3e zondag
van Advent. Tevens Kindercafé.
foto’s gevonden van beide panden en voor de toenfoto hebben
we gebruik gemaakt van een
detail van de eerder geplaatste
luchtfoto. Beide panden zien er
erg statig uit (zie aan de linkerkant van de foto).
Timmerman-aannemer Willem
Adrianus van Amstel kocht in
1881 van mevrouw van MerlenVissers van Hazerswoude, het
perceel “tegenover de hervormde kerk”. Hierop bouwde hij een
woonhuis, annex timmermanswinkel en werkplaats. We hebben het dan over het Wilhelminaplein 1.
Van het Wilhelminaplein 3 weten we dat melkinrichting Veldhuizen er gezeten heeft door
een advertentie uit 1936 toen er
‘Aardbeien met slagroom’ aangeboden werden.
Op de foto van nu van Harry Opheikens (december 2014) beide panden in een heerlijk herfstzonnetje en niets herinnert meer
aan de bedrijvigheid in deze
panden.
Heeft u nog meer foto’s of informatie dan kunt u mailen naar de
Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek
(webmaster@hv-hb.nl) of bezorgen bij
het kantoor van De Heemsteder,

Zie ook www.pkntrefpunt.nl

Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-368671
Fax 0297-342900
uitgave van:
De Heemsteder Uitgevers B.V.
Heemstede
OplagE: 15.375

PKN Heemstede
Heemstede – Zondag 14 december, Derde Adventszondag, aanv. 10 uur, dienst in
Oude Kerk, Wilhelminaplein te
Heemstede met mw. ds. E.S.
ten Heuw. Crèche voor kinderen tot 4 jaar en Kinderkring
voor kinderen van 4 tot 12 jaar.
www.kerkpleinheemstede.nl

Camplaan 35. Wij zorgen er dan
voor dat de foto gescand wordt,
u krijgt het origineel terug. Vertel uw verhaal erbij en misschien
hebben andere lezers wel aanvullingen. Zo proberen we alle
winkeltjes op een rijtje te krijgen.

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

Kerstshoppen op Lichtjesavond
in centrum van Heemstede
Heemstede – Het winkelhart van Heemstede staat op
zaterdag 20 december geheel in het teken van kerstshoppen. Op een tweetal plaatsen wordt een kerstmarkt(je) georganiseerd en zowel kramen als winkels zijn tot negen uur
’s avonds geopend.
De kraampjes en winkels zijn uiteraard sfeervol verlicht en
pakken allemaal uit met speciale artikelen. Hiermee kunt u
de kerstsfeer natuurlijk verhogen en nèt dat bijzondere cadeau vinden om iemand mee te verrassen..
Vanaf 16.00 uur zijn er op een tweetal podia live-optredens
van artiesten die passende muziek voor deze dagen ten gehore brengen, afgewisseld met gezellige kerstmuziek door
diverse dj’s.
Ook op zaterdag 20 december vindt de prijsuitreiking plaats
van de hoofdprijzen van de speciale loterij die werd gehouden om het publiek te bedanken voor de stemmen tijdens
de verkiezing ‘Leukste Winkelstraat van Nederland 2013’.
Twee herdenkingsbordjes worden onthuld om deze memorabele overwinning een ware ‘eeuwigheidswaarde’ te geven.
Hiermee sluit de Winkeliersvereniging Winkelcentrum
Heemstede een zeer succesvol jaar af. Op naar 2015!

Flip Hammann en Krijn ter Braak in het Oude Slot

De Eerste Wereldoorlog belicht in de literatuur
Heemstede – Een eeuw geleden was de Eerste Wereldoorlog
een grote oorlog, die ontaardde in een afschuwelijke loopgravenoorlog en onnoemelijk veel slachtoffers eiste. Voornaamste oorzaak: nationalisme en de allianties tussen Europese
mogendheden die elkaar te hulp schoten in staat van oorlog.
Door het laatste volgde een kettingreactie waardoor vele landen eigenlijk ongewild in het conflict betrokken raakten. De
beeldvorming rond deze oorlog heeft ook zijn weerslag gehad
op de literatuur. Op zondag 14 december vertellen neerlandicus Flip Hammann en documentairemaker Krijn ter Braak hier
meer over in het Oude Slot.
Flip Hammann: “Je kunt eigenlijk de literatuur in WO 1 in drie
golven verdelen. De eerste golf
bevat alles wat door de soldaten zelf in de loopgraven is geschreven. De ‘eenvoudige’ soldaten waren in die tijd redelijk
goed geletterd. Deze mannen
schreven veel poëzie, brieven
en dagboeken. Te denken valt
hier aan werk van Wilfred Owen
en Siegfried Sassoon. Het waren barre tijden: als de soldaten
dan een weekje verlof hadden,
was er niets voor hen geregeld,

Verschrikkingen van WO 1: Een
Britse soldaat aan het front draagt
een gewonde mee.

zoals een tijdelijk onderkomen.
De literatuur laat de verbeelding
aan het woord die de indringende gedachten en gevoelens van
het individu weergeven. Historici daarentegen richten zich meer
op de militaire technieken en
strategieën.
De tweede golf bestaat uit literatuur van schrijvers die WO 1 hebben meegemaakt en deze daarna verwerken in hun werk, zo
rond de jaren 20. Bekende werken zijn ‘Voyage au bout de la
nuit’ van Ferdinand Céline en ‘Im
Westen nichts neues’ (1929) van
Erich Maria Remarque. Er was
een drang naar dat alles ‘anders’
moest, waardoor de kunststroming ‘Dadaïsme’ ontstond. Denk
aan de Franse dichter Guillaume
Apollinaire, die zijn gedichten in
de vorm van objecten schreef,
zoals bijvoorbeeld de Eiffeltoren.
Maar ook de Vlaamse dichter
Paul van Ostaijen geeft een goed
beeld over de bezetting van Antwerpen in die dagen.
De derde golf behelst de literatuur van schrijvers die WO 1
niet hebben meegemaakt, maar
het zich verbeelden. Sebastian Faulks bijvoorbeeld, met het
boek ‘Birdsong’. De Duitsers begonnen in WO 1 met mijnwer-

kers onder de loopgraven te graven om de linies van de vijand
te bereiken. In de mijnschachten namen ze een vogelkooitje met vogeltje mee om mijngas te lokaliseren. Het boek kenschetst zo helder het claustrofobische gevoel van de situatie. Maar ook het boek van Conny Braam ‘De onweerstaanbare
bastaard’ geeft tweeledig weer
hoe de vishandel in IJmuiden floreerde tijdens de ‘nette’ neutraliteit van Nederland in WO 1”, aldus Flip Hammann.
‘De Groote Oorlog in de literatuur’ door Flip Hammann en
Krijn ter Braak vangt aan om
15.00 uur , entree 17,- euro. Kaarten via www.podiaheemstede.nl
of via de kassa van de Luifel.
Bart Jonker

Opbrengst
collecte MS
Heemstede - Tijdens de collecteweek van het Nationaal
MS Fonds is het mooie bedrag van
1833 euro in Heemstede opgehaald. Het opgehaalde collectegeld wordt besteed aan
onderzoek (voor een beter
leven nu en een toekomst
zonder MS), begeleiding en
voorlichting. Hebt u de collectant gemist, dan kunt u uw
bijdrage overmaken op giro
5057 te Maassluis. Ook collecteren? Neem contact op
met het Nationaal MS Fonds,
tel. 010-5919839 of via
www.nationaalmsfonds.nl.

Ode aan een clown in de Luifel

Eric Koller blijft thuis.
Nou ja, dicht bij huis
Heemstede – Eric Koller blijft thuis. Nou ja, dicht bij huis, want
hij komt op 19 december naar de Luifel. Met een speciale reden. Een markant cabaretier, die als fysiek, energiek en absurd door het leven gaat.
Eric Koller: “Oorspronkelijk was
deze voorstelling al gepland op
zaterdag 4 oktober, maar niet
door gegaan. Ik heb mijn voorstelling verplaatst naar 19 december, omdat ik in oktober
deelnam aan 5 shows met goochelaarsduo Rob en Emiel voor
de liefdadigheidsactie ‘Make A
Wish’. Ik deed destijds mijn toneelopleiding aan de theaterschool in Utrecht. Uniek was
hier de poppen- en maskersopleiding die alleen in het jaar van
mijn lichting was opgenomen.
Ik koos voor de maskersopleiding. Je kreeg dan een uitdrukkingsloos masker op en moest
de emoties met de rest van je lichaam uitbeelden, zonder dat je
de grimassen van je gezicht kon
gebruiken. Ik wilde de richting
van komedie op en wist de opleiding uiteindelijk naar mijn hand
te zetten. Humor is een serieuze aangelegenheid. Het is niet
makkelijk en je moet daar zorgvuldig mee omgaan. Wil je humor maken dan moet je daar alles uit halen. Dit moet je niet onderschatten. Ik ben niet grof in
mijn humor. Het blijft een vak:
het lijkt simpel, maar dat is het
niet. Ik ben ook meer non-verbaal dan verbaal. De voorstelling ‘Koller blijft thuis’ ontstond
uit een situatie die 2 jaar geleden begon. Ik had contact met
Cirque de Soleil en maakte een
grote kans om daar clown te
worden. Ik was zeer vereerd.
Het hing er onder meer van af
of de voorstelling met of zonder clown door Amerika en Canada zou toeren. Na intensieve
gesprekken die gedurende driekwart jaar plaatsvonden, ben ik
het uiteindelijk niet geworden. Ik
was er erg kapot van, werd volledig teruggeworpen en had totaal
geen zin meer in mijn vak. De repetities voor het seizoen stonden op beginnen, maar ik wilde
thuisblijven en niet op tournee.

Foto: Koller Creative
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Toen ben ik gaan relativeren. Ik
heb een vast publiek, ten minste
200 mensen in de zaal: dit mag
hier niet stoppen. Zo ontstond
‘Koller blijft thuis’ waarin de lijn
van het verhaal rond mijn sollicitatie bij Cirque de Soleil draait.
De vreugde, de humor, de spanning en de ontgoocheling: alles komt voorbij. Eigenlijk is dit
mijn ode aan de clown: ik ben
het aan het vak clown verplicht
deze voorstelling te doen. Het is
voor mij tot nu mijn beste voorstelling: mensen worden geraakt
met een lach en een traan”, aldus
Eric Koller.
Tijdelijke actie:
kaarten voor 9,50 euro!
19 december ‘Koller blijft
thuis’ in de Luifel, aanvang
20.15 uur. Kaarten nu tijdelijk 9,50 euro i.p.v. 18,50
euro alleen bij directe aankoop tot en met dinsdag 16
december. Op eerder gekochte kaarten geen restitutie. Via www.podiaheemstede.nl of aan de kassa van
de Luifel.
Bart Jonker

Burgerlijke Stand
Heemstede
(13 november t/m 5 december 2014)

Huwelijken:
Rein Varkevisser & Eveline C.F. Spalburg
Mark S. Weijers & Petra M. Driessen
Frank W. van den Nieuwboer & Sandrijn van Stokkum
Geboorteaangiften:
Reinier M.J. Rutten zoon van J.H.C. Rutten & G.B. Simons
Kai D. Broekema, zoon van F.D. Broekema en W. Portegies
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Zorgafnemers behouden hun vertrouwde hulp

Gemeente Heemstede lijkt nieuwe
zorgtaken op orde te hebben
ze zorg tot ultimo 2015. Ook in
de huishoudelijke zorg verandert
er voorlopig niets. Ruim voor het
aflopen van de huidige indicatie
krijgen betrokkenen bericht van
de gemeente. Er volgt dan een
afspraak op het gemeentehuis
of bij aanvrager thuis. De zorgvraag wordt geëvalueerd en er
volgt mogelijk een nieuwe indicatie. Het prettige voor de huidige afnemers van zorg is dat
zij hun vertrouwde hulp behouden. Dus op 1 januari niet opeens een vreemde voor de deur.
Met het overhevelen van de taken naar de gemeenten heeft
het Rijk er een bezuiniging aan
vastgeknoopt. Het budget wordt
met 25% gekort en voor de huishoudelijke hulp zelfs 40 %. Frappant is dat van alle toegekende
indicaties er 25% niet wordt gebruikt door de aanvragers. De
zorginstellingen hebben geanticipeerd op de nieuwe wetge-

ving. Ze zijn meer gaan samenwerken, hebben hun kosten tegen het licht gehouden zodat zij
goedkoper kunnen werken. Een
deel van de 40% korting op het
budget voor huishoudelijke hulp
kan daarmee worden verkleind.
Efficiëntie kan wel eens het toverwoord zijn.
Aan de contracten met de zorgaanbieders heeft de gemeente
strikte voorwaarden verbonden.
Er zijn afspraken gemaakt over
het gewenste zorgniveau, de
rapportages, de klachtenafhandeling en zo meer. Het jaar 2015
zal worden gebruikt om ervaring
op te doen en in te werken in de
nieuwe materie. Er zal vast wel
eens iets voorkomen wat vooraf
niet was voorzien. Er is het gemeentebestuur alles aan gelegen de implantatie van de nieuwe wetgeving vlekkeloos te laten
verlopen.
Eric van Westerloo

Heemstede - Sinds afgelopen zaterdag is er nieuwe
kerstboomaanbieder in ons dorp neergestreken. Op de kop van
de Haven van Heemstede aan de Heemstedse
dreef staat Gerard Meeuwenoord samen met zijn
collega’s kerstbomen aan
te verkopen. Gerard is een
bekend gezicht in Heemstede. “Als wij het doen, dan doen we het gelijk goed, alleen de
beste Nordmannsparren vind je bij ons”, zo vertelt Gerard.
Met je auto voor de deur parkeren
“Wij hebben de bomen zelf uitgezocht in Denemarken. Wij kunnen met trots zeggen dat wij de beste kerstbomen verkopen in
heel Heemstede e.o. De klant die zijn boom bij ons koopt zal dit
echt merken. Wij slaan tegen een kleine vergoeding een houten
kruis onder de boom en doen er een net voor u omheen.
Tevens hebben we een eigen bezorgservice, ook hiermee onderscheiden we ons van de andere aanbieders. Het mooie van
onze locatie is dat je met de auto voor de deur kunt parkeren en
de koffie staat altijd klaar!”
Gerard tot slot: “Naast kerstbomen in vele maten bieden wij ook
kerststukjes aan. Iedere dag zijn we geopend van 9.00 tot 19.00
uur. Wij hopen vele Heemsteders te mogen begroeten!”

Steunpunt
Vrijwilligerswerk Heemstede publiceert
haar vacature Top 3. Staat er
een leuke functie voor u bij,
neem dan contact op met
één van de medewerkers
van het Steunpunt Vrijwilligerswerk Heemstede. We
zijn bereikbaar van dinsdag
t/m donderdag tussen 9.0012.00 uur: 023 – 5483824.
Op onze website www.vrijwilligerswerkheemstede.nl
kunt u nog veel meer leuke
vacatures vinden!

Gegarandeerd vakwerk door
schildersbedrijf P.J. Adema
Heemstede – Nu Heemstede zijn winterjas aantrekt en het
buiten bar weer is, vindt er veel binnenshuis plaats. Dan is het
tijd om weer eens goed naar het schilderwerk binnen te kijken. Schildersbedrijf P.J. Adema is op het gebied van schilderwerk van alle markten thuis en geniet al jarenlang een uitstekende reputatie. Voor binnen en buiten: vakwerk met hoogstaande materialen.
Eigenaar en schilder Stefano
Camatti: “Schildersbedrijf P.J.
Adema bestaat al sinds 1981.
Zelf heb ik al 15 jaar schilderervaring. In 2005 kwam ik voor
P.J. Adema werken en in 2010
nam ik de zaak over, in verband
met de pensionering van de heer
Adema. De naam P.J. Adema
bleef gehandhaafd. Vanaf dag
een was ik volgeboekt met klanten uit voornamelijk Heemste-

Kerstbomenverkoop
in de Haven!

Vacature Top 3

Foto: bartjonkerproductions@yahoo.com © 2014

Heemstede - Commotie alom in het land. Gemeenten zagen en sommige zien nog op tegen al de extra taken die per 1
januari 2015aan de gemeenten
toevallen. Heemstede heeft zich
terdege voorbereid op de nieuwe situatie. In de commissie samenleving op 2 december gaf
een van de betrokken ambtenaren uitleg over waar de gemeente op dit moment staat. Het betrof hier het onderdeel WMO.
Deze voorziening is zo’n taak die
naar de gemeente toekomt. Het
overall beeld van de presentatie was dat Heemstede zich goed
heeft voorbereid. De benodigde
contracten, totaal een dertigtal,
zijn getekend. Wat gaat er voor
de inwoners, die gebruikmaken
van de AWBZ veranderen. Het
goede nieuws is voorlopig helemaal niets. Zij die dit lopende
jaar (2014) recht hebben op zorg
binnen de AWBZ behouden de-

Bekend gezicht

de, zo’n 98% van het klantenbestand. In de winter bieden
we binnenschilderwerk aan met
10% winterkorting. Vanaf april
starten wij met het buitenschilderwerk.
Schildersbedrijf P.J.
Adema staat echt voor kwaliteit:
we doen alles en we krijgen goede mond-tot-mondreclame. Een
goede schilder herken je direct
aan het vakwerk dat hij aflevert.
We werken netjes en gaan voor

de hoogste kwaliteit. Daarnaast
maken we gebruik van hoogwaardige verf en materialen van
onder meer Sikkens en Procoatings. Het vakwerk is niet alleen
het schilderwerk en de materialen, maar het draait er ook om
hoe je met je klanten omgaat: dit
is minstens zo belangrijk. Daarom houd ik van mijn vak: je komt
daarnaast op verschillende plekken en het contact met klanten maken mijn werk zo afwisselend. Een nieuw geverfd huis
doet zoveel: je ziet het zienderogen opknappen, het ziet er direct goed en verzorgd uit en het
beschermt de onderdelen van je
huis. Onze klanten zijn ook blij
als alles weer goed en strak in de
verf staat en dat maakt je trots
op je werk!” Schildersbedrijf P.J.
Adema, Schielaan 14, in Heemstede. Telnr.: 023-5290851.
Bart Jonker

Jeugdige vrijwilligers
gastvrouw/gastheer
voor Theateravonden
Voor Theater de Luifel heeft
een eigen groep gastvrouwen/
heren. Voor uitbreiding van deze groep zijn we op zoek naar
jeugdige vrijwilligers, die vooral
inzetbaar zijn op theateravonden met voornamelijk jongerenpubliek. Je bent de spil tijdens de voorstellingen van de
theateravonden. Je ontvangt de
artiesten en zorgt ervoor dat ze
zich welkom voelen. Ook ontvang je de bezoekers, die met
hun wensen en vragen bij jou
terecht kunnen. Voor aanvang
van de voorstelling help je bezoekers bij plaatstoewijzing, tijdens de voorstelling fungeer jij
als zaalwacht en weet je op te
treden bij eventuele calamiteiten. Je draait gemiddeld twee
avonden per maand in het
weekend vanaf 19.00 uur tot

minimaal half uur na de voorstelling. Je komt te werken in
een leuk team en je wordt goed
ingewerkt en begeleid.
Vrijwilliger Handverzorging
De feestdagen zijn weer in
aantocht en natuurlijk willen
dan ook de bewoners van een
woonzorgcentrum er mooi uitzien. Samen met een activiteitenbegeleidster verzorgt u de
handen en nagels van de bewoners. U knipt, vijlt en lakt de
nagels. De werktijden zijn elke
vrijdagochtend van 10.00-12.00
uur. Spreekt u dit aan, neem
dan snel contact met ons op!
Samen de tuin winterklaar
maken
Helpt u nog deze herfst mee in
de tuin aan de Manpadslaan?
Voor een vrolijke mannelijke
bewoner met een verstandelijke beperking zoeken wij een
gezellig maatje om samen zijn
volkstuin winterklaar te maken
en alvast plannen te bedenken
voor het voorjaar. We zoeken
een enthousiaste vrijwilliger
die weet wanneer je iets moet
zaaien en oogsten en het leuk
vindt daarbij te helpen. Natuurlijk wordt u goed begeleid en
ingewerkt door een gespecialiseerde en deskundige medewerker.
De medewerkers van het
Steunpunt
Vrijwilligerswerk
wensen u fijne feestdagen!
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Arnon Grunberg, Kader Abdolah, Louis Couperus
en Nelleke Noordervliet in luciferdoosjes
gen we een groep mysterieuze
Japanse dames die bij maanlicht
jagen op vuurvliegjes, op de beroemde dijk van Ama-no-Hashidate. Kader Abdolah maakt de
lezer deelgenoot van een Iraanse
familiegeschiedins; over vluchten, opnieuw beginnen en het
doorgeven en voortleven van familietalent. Met Arnon Grunberg
volgen we Tara, een politiek activiste; haar omzwervingen, haar
liefdes, haar familie, haar huis in
Gent, en haar kinderwens. Nelleke Noordervliet neemt ons mee
in de sporen van geëmancipeerd
schrijfster George Sand, hier zijn
heden en verleden voelbaar aanwezig in de romantische Franse Limousinstreek. De verzameldoos met vier luciferboeken is
voorzien van een certificaat van
echtheid met handtekening van
de auteurs.
Over de makers
Uitgeverij MatchBoox - MatchBoox zijn handgemaakte boe-

ken in luciferdoosjes, initiatief
ontstaan uit de grote passie voor
boeken van uitgever uitgever
Emmanuel van Leeuwe. Inmiddels zijn er zo’n 70 titels verschenen van Nederlandse auteurs
als Adriaan van Dis, Cees Nooteboom, Remco Campert, Arthur
Japin en Charlotte Mutsaers. Alle uitgaven zijn op een bijzondere wijze geillustreerd.
Elisa Pesapane studeerde aan de
KABK in Den Haag en Italiaanse
Letterkunde aan de Universiteit
Leiden. Haar tekenwerk en olieverfschilderijen op paneel worden regelmatig geëxposeerd en
zijn opgenomen in diverse museale-, privé- en bedrijvencollecties. Werk wat nauw verbonden is met literatuur; tot haar
leermeesters rekent zij evenveel
schrijvers als schilders. De rode
draad: het portret.
Voor meer informatie: info@
matchboox.com.

KUNST HEEMSTEDE
in

Regio - MatchBoox presenteert
de ‘Elisa Pesapane Collection’
-een nieuwe collectors editiondie vier geillustreerde boekjes in
het formaat van een luciferdoosje bevat.
Kunstenares Elisa Pesapane
kreeg van uitgeverij MatchBoox
carte blanche om vier schrijvers uit te nodigen en het tekenwerk te verzorgen voor een
nieuwe verzameldoos, gecentreerd rond een door haar gekozen thema. Zij koos een kort verhaal van Louis Couperus, daarnaast schreven Arnon Grunberg
en Nelleke Noordervliet een
tekst voor de gelegenheid, Kader
Abdolah gaf haar vrije keuze uit
zijn oeuvre. Zo vormde zich een
kwartet verhalen die zich allen in
het buitenland afspelen. Tekst en
beeld vormen samen een geheel
en bevatten ook portetten van de
schrijvers, die als verteller, toeschouwer en figurant meelopen
in hun eigen verhaal.
Samen met Louis Couperus vol-

Tja, kunst….. Als je deze constructie ziet kun je je voorstellen dat de
meningen over kunst wel eens verdeeld zijn. Vrolijk is het in ieder geval wel, deze constructie van houten planken en metalen staven in verschillende tinten blauw. Het staat in het Beatrixplantsoen, is gemaakt
door Nicole van der Heijden en geplaatst in 1989.
Remco van den Berg

Schaken bij Casca de Luifel
Heemstede – Wist u dat er in
Casca de Luifel iedere woensdagmiddag van 14.00 tot 17.00
uur wordt geschaakt door liefhebbers? De groep is nog op zoek
naar zowel mannen als vrouwen.

Loop gerust eens binnen en ervaar hoe de middag verloopt. U
betaalt 1,50 euro per keer. Goed
idee voor de wintermaanden!
Informatie: Dick van Baaren, 0235287399 of hbaarn@quicknet.nl.

Open Huizen Route 13 december

De laatste
paddenstoelen?

Foto: Marenka Groenhuijzen

Goed voorbereid op huizenjacht

Heemstede – Helaas is vorige week de verkeerde (oude) tekst
geplaatst bij een nieuwe foto van Marenka Groenhuijzen. Excuses aan de lezers.
Langs een voetbalterrein aan de Leidsevaart staan deze grote paddenstoelen. Marenka Groenhuijzen spotte ze voor haar
lens. De mooie exemplaren zijn van het ‘soort’ schubbige bundelzwam, Pholiota-squarrosa. De zwammen kunnen wel 8 centimeter hoog en 15 cm breed worden. Met hun strogele tot geelbruine kleur steken ze mooi af in het gras. De hoed en steel zijn
bedekt zijn met afstaande schubben. De geur is niet zo sprookjesachtig, (penetrant kruidachtig) en niet eetbaar. Voor het oog
echter wel smakelijk. Zouden dit de laatste paddenstoelen van
het jaar zijn? Voordat de nachtvorst er korte metten mee maakt?

Heemstede - “Waar een gesprek met onze hypotheekadviseur niet toe kan leiden! We gingen onze hypotheek na
10 jaar oversluiten vanwege de lage rente. Hij liet ons zien
hoe we eigenlijk voor hetzelfde bedrag als 10 jaar geleden nu een groter huis zouden kunnen kopen tegen lagere kosten! Hij heeft het ons voorgerekend. Ik heb het elders laten narekenen en het klopt! Dus gaan we groter
wonen voor hetzelfde geld. We gaan zoveel mogelijk huizen bekijken tijdens de Open Huizen Route!” Deze huizenkijker weet precies wat hij wil en wat hij kan besteden.
Op zaterdag 13 december is er
weer een landelijke Open Huizen Route. Tijdens de Open
Huizen Route kunnen huizenzoekers zonder afspraak tussen 11.00 en 15.00 uur aanbellen bij huizen die meedoen aan
deze actie. Sommige huizen
doen mee met een afwijkende
tijd. Kijk daarom altijd even op
onze website voor de exacte tijd
of bel gerust even met ons kantoor. De verkoper laat je binnen
en laat je vrijblijvend even rondkijken. Het lijkt op een zogenaamde speeddate, maar dan
met een aantal huizen!
ERA-makelaar van den Putten
vertelt: “Niet iedereen is even
ver in het koopproces. Sommige mensen bezoeken huizen

tijdens de Open Huizen Route
om hun woonwensen helder te
krijgen. Zij weten vaak nog niet
precies wat ze zoeken en hoeveel huis je tegenwoordig voor
je geld krijgt. Als je al lang in je
eigen huis woont, heb je daar
door de crisis vrijwel nooit een
goed beeld bij. Anderen hebben de verhuisplanning al in
hun hoofd en weten precies
wat ze zoeken en wat ze kunnen uitgeven.
Het idee van de Open Huizen
Route is dat je zoveel mogelijk huizen kort bezoekt om een
eerste indruk te krijgen. Daarna
maak je de balans op. Zit er een
huis tussen wat je aanspreekt?
Dan maak je in de eerste instantie een vervolgafspraak

met de verkopende makelaar.
Tijdens die bezichtiging kun je
al je vragen stellen en kun je in
alle rust het huis bekijken.” Heb
je dan ‘de echte click’ met de
woning dan is het raadzaam om
daarbij dan ook een aankoopmakelaar in te schakelen.
Sinds 2000 is de Open Huizen
Route een ideale manier gebleken om huizenzoekers naar de
huizen te krijgen. Iedereen kijkt
graag foto’s van huizen op internet, maar de beste indruk
krijg je pas als je er daadwerkelijk geweest bent.
Meer weten over de huizen die
meedoen? Vind het kantoor van
ERA-makelaar van den Putten
aan de Bronsteeweg 45 (t/o de
rotonde) of kijk op http://www.
vandenputten.com
Tips voor Open Huizen Route
bezoekers en verkopers staan
op www.facebook.com/ERAOpenHuizenRoute. ERA-makelaars zijn in Nederland actief in
zo’n 130 plaatsen, maar wereldwijd in meer dan 35 landen. Alle huizen die meedoen staan op
www.era.nl. Alle Nederlandse
ERA-makelaars zijn ook lid van
de Nederlandse Vereniging van
Makelaars (NVM).
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Ondernemersplatformen gaan samenwerken
Regio - Op dinsdag 2 december ging formeel de samenwerking tussen de ondernemers vereniging IJmond en
Beter Buisiness HaarlemIJmond van start. Beter Business richt zich vooral op bedrijven in Haarlem, Heemstede, Bloemendaal en Bennebroek. OV IJmond is diep verankerd in de IJmondgemeenten Velsen, IJmuiden, Heemskerk, Uitgeest en Beverwijk.
Het doel van de samenwerking,
nadrukkelijk geen fusie, is om de
ondernemers in een nog breder
platform te kunnen bieden. OV
IJmond is met ruim 500 leden de
grootste van de twee. Beterbusiness heeft meer dan uitstekende

contacten met de overheid. Zo
hebben alle burgemeesters uit
hun werkgebied en de Commissaris van de Koning zitting in de
raad van advies. De IJmondregio
is van oudsher wat meer gericht
op Amsterdam. Dit heeft vooral
te maken met de ligging aan het
Noord zeekanaal. De besturen
van de twee ondernemersverenigingen gaan elkaars vergaderingen bijwonen en organiseren samen netwerkevenementen waar
ondernemers iets aan hebben.
Het netwerken is een belangrijk
onderdeel van de bijeenkomsten. Het Noordzeekanaal heeft
van oudsher een scheiding aangebracht tussen de gemeenten
en ondernemers van boven en
onder het kanaal. Met dit initia-

tief willen de twee ondernemersverenigingen trachten dichter
tot elkaar te komen. Herbergt de
IJmond meer industrie, in Haarlem en omgeving is veel dienstverlening te vinden en waarom
zouden die elkaar niet kunnen
ondersteunen, aanvullen en versterken.
Voorlopig hebben de beide voorzitters, Ton van der Scheer namens IJmond en Simon Paagman namens de twee verenigingen, een samenwerkingsovereenkomst getekend tot het einde
van 2015. Deze periode zal worden benut om nadere invulling te
geven aan de samenwerken en
het uitwerken van gezamenlijke
initiatieven.
Eric van Westerloo

Portret-tekenen in de Waag voor Serious Request
Regio - Heel Haarlem en omstreken is al voortijdig in de ban
van de actie Serious Request.
Dat geldt ook voor leden van de
kunstenaarsverening KZOD die

deze actie voortvarend hebben
opgepakt. Gedurende de komende 3 weken nemen 7 beeldend kunstenaars deel aan een
expositie in de fraaie tentoon-

stellingsruimte op de 1e verdieping onder de titel ‘Wat we niet
willen zien’. Gebaseerd op het
centrale thema van deze actie:
het seksuele geweld tegen meisjes en vrouwen in conflictgebieden. Op treffende wijze geven
de geëxposeerde werken weer
welk een stille ramp zich in deze gebieden voltrekt. Deze tentoonstelling loopt vanaf donderdag 11 december tot en met zondag 28 december (met uitzondering van beide Kerstdagen) en is
vanaf 13.00 uur tot 17.00 uur te
bezichtigen.
Meer info op: www.kzod.nl, www.
facebook.com/kunst.zijonsdoel
en www.seriousrequest.3FM.nl.
Annelies van Niemegen.

Hyacintenverkoop 12 december
Regio - Jong Nederland Bennebroek is een jeugdvereniging die
activiteiten organiseert voor de jeugd van Bennebroek en omgeving. De groepbijeenkomsten vinden plaats in de Spelonk,
Schoollaan 98A te Bennebroek.
De jaarlijkse huis-aan-huis hyacinten verkoopactie in Bennebroek staat gepland op vrijdag 12 december. De opbrengst van
verkoopactie wordt gebruikt voor onderhoud en inrichting van
het clubgebouw. Vanaf 18.15 uur komen vrijwilligers aan de deur
met verschillende kleuren hyacintenbollen. Elke pot bevat 3 hyacinten. De verkoopprijs betreft 2,50 euro.
De vrijwilligers kunnen zich legitimeren door middel van een kopie van de vergunning die gemeente Bloemendaal voor deze verkoop heeft verleend. Meer info: tel. 06-12663069 of www.jnbb.nl.

Kerstactiviteit
Jong Nederland
Bennebroek

Regio - Op zaterdag 13 december zijn alle kinderen van 6 t/m
9 jaar welkom in de Spelonk,
Schoollaan 98A te Bennebroek
om kerststukjes te maken. Deze activiteit wordt georganiseerd
door Jong Nederland Bennebroek. Tijd: 13.30 uur t/m 15.30
uur. Daarna zijn van 15.30 t/m
17.00 uur jongeren van 10 jaar
t/m 13 jaar welkom. Op vrijdag
19 december zijn alle 14- t/m
17-jarigen welkom. Start avond
19.30 t/m 21.30 uur. Jeugdvereniging Jong Nederland zal de
kinderen helpen bij het knutselen. Deelname voor niet-leden
bedraagt 5 euro. Meer informatie: www.jnbb.nl & info@jnbb.nl.

Samenwerking medTzorg, SEIN
en The Competence Group
Regio - Er komt een digitale opleiding rond epilepsie en
verstandelijke beperking. Hiervoor hebben medTzorg, Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN) en The Competence Group (TCG) een overeenkomst getekend. medTzorg en
SEIN leveren de inhoudelijke expertise, TCG verzorgt de ontwikkeling van deze nieuwe digitale
opleiding.
De opleiding voorziet in de snel
toenemende kennisvraag van
huisartsen en artsen in de gehandicaptenzorg.
“Bij
deze
groep past een hoogwaardige
digitale opleiding”, aldus Peter
Bosman, Manager Educational
Services bij TCG. “Onze samenwerking met experts als medTzorg en SEIN vormt hiervoor een
gedegen basis. Het didactisch
concept van de opleiding ondersteunt de overdracht van stateof-the-art kennis en inzicht van

medTzorg en SEIN, met boeiende casuïstiek en prikkelend lesmateriaal. Dit alles op basis van
de accreditatie-eisen van de
ABEFE en de vakverenigingen.”
SEIN is een (inter)nationaal
toonaangevend kennis- en expertisecentrum gespecialiseerd
in diagnose, behandeling, begeleiding en wetenschappelijk onderzoek van en naar epilepsie.
Het doel is de kwaliteit van leven
van mensen met epilepsie te verhogen. Epilepsie komt vaak voor
bij mensen met een verstandelijke beperking. medTzorg is een
landelijk opererende organisatie en levert huisartsenzorg en
behandeldiensten aan patiënten in AWBZ-instellingen, waaronder instellingen voor gehandicaptenzorg.
De opleiding ‘Epilepsie en verstandelijke beperking’ zal in het
voorjaar van 2015 beschikbaar
komen.

Reddingsbrigade Winnaar ‘Wensen komen uit’
Heemstede - Maandagavond 8 december vond
in Haarlem de bekendmaking van de winnaars
van de actie ‘Wensen komen uit’ plaats.
De Heemsteedse Reddingsbrigade (HRB) is de
trotse winnaar van het Dekamarktfiliaal in Heemstede aan de Binnenweg. Zij lieten de andere

goede doelen: de BSO van de Voorwegschool en
de Gymnastiekvereniging GSV achter zich.
In alle filialen van de Dekamarkt konden klanten
hun verworven munten doneren aan drie goede
doelen. Het goede doel met de meeste munten
mocht zich de winnaar noemen.
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Atelier NW tot kerst 7 dagen
open met leuke actie
Heemstede – December is een gezellige feest- en cadeaumaand. Bij uitstek de maand en gelegenheid om mooie sieraden te dragen en te geven. Sieraden die ambachtelijk zijn
vervaardigd en uniek zijn. Kortom: die de handtekening van
Atelier NW dragen en exclusiever zijn dan een merk, in iedere prijsklasse. Het atelier is tot de kerst ook nog eens 7 dagen
per week open. Tijd om eens rond te kijken.
De genomineerde edelsmeden
Ruud en Mirjam van den Nieuwenhof presenteren een mooie
collectie ambachtelijk sieraden
speciaal gemaakt van de beste
materialen voor de decembermaand. Voor ieders gading. “En
daarom zijn we vanaf 8 december tot de kerst nu alle dagen
open: van maandag tot en met
zaterdag van 08.30 tot 17.30 uur
en op zondag van 12 tot 17.30
uur”, vertelt Ruud. “Ook tijdens
de kerstmarkt op het Wilhelminaplein op 14 december. Normaal
zijn wij de rest van het jaar maar

2 dagen in de week geopend,
omdat we de overige dagen van
de week op afspraak werken
voor onze klanten die door ons
een sieraad laten ontwerpen en
maken. Dit kost gewoonweg veel
tijd en daarom nemen wij alle
tijd voor onze klant, totdat deze
geheel tevreden is. We beseffen
dat dit lastig kan zijn voor degenen die gewoon eens bij ons binnen willen lopen. Daarom gaan
we nu tot de kerst alle dagen
open, zodat iedereen met ons
en de reeds vervaardigde collectie kennis kan maken. En met

bartjonkerproductions@yahoo.com

het ambacht edelsmeden. Iedereen kan bij ons vrijblijvend een
kijkje komen nemen, dat vinden
we hartstikke gezellig. Een hapje en een drankje staan klaar.
Daarnaast hebben we nog voor
klanten een leuke actie in samenwerking met wijnhandel Le
Grand Cru. Bij iedere aankoop
ontvangt de klant een mooie fles
wijn. Tot en met 21 december
kan bij iedere besteding, dus ook
bij reparaties, iedereen nog eens
meedingen naar een mooie 3 literfles champagne, een zogenaamde ‘Jéroboam’, ter waarde
van 250 euro: een Billecart Salmon Brut Réserve! Klanten kunnen bij ons hun naam op een
kaartje schrijven. Uit alle kaartjes trekken we de winnaar op de
21ste. Bij Le Grand Cru in de Jan
van Goyenstraat kunnen klanten bij iedere besteding meedingen naar een giftcard van Atelier NW, ter waarde van 250,- euro: ook deze wordt verloot. Giftcards zijn sowieso tegen elk bedrag bij ons verkrijgbaar en zijn
ideaal als cadeau, als je geen
sieraad kunt kiezen. En klanten
kunnen in deze periode ook nog
gratis hun sieraden laten polijsten, zodat deze er weer stralend
uitzien voor de feestdagen. Leuke acties niet?“ aldus Ruud.
Atelier NW , Wilhelminaplein 22,
Heemstede, telnr.: 023-751 87 13.
Meer info: www.ateliernw.nl of
Facebook: facebook/atelierNW.
E-mail: info@ateliernw.nl.
Bart Jonker

‘Goed-doel-goed-gevoel’
kerststukje en (b)engeltje maken!
Regio - Op zondag 14 december tussen 12.00
en 16.00 uur hebben kinderen de kans een eigen kerststukje te maken bij Tuincentrum De
Oosteinde in filiaal Vijfhuizen. Vrijwilligers van
het Wereld Natuur Fonds Regioteam Meer &
Bollenstreek en Kennemerland zijn weer erg enthousiast om de kinderen te verwelkomen. Een
ideale gelegenheid voor kids om met hun eigen
creativiteit een fraai kerststukje te maken. Deze
keer kunnen ze niet alleen uitgeknipte dierenplaatjes toevoegen op een prikker maar ook zijn
er kleine dierenfiguurtjes beschikbaar en kunnen ze zelf een ‘pasta engel’ maken en versieren om in het stukje op te hangen.
Het potje, de oase, de kaars en wat vrolijke kerstspulletjes stelt het tuincentrum ter beschikking voor het goede doel.
WNF Rangers en niet-Rangers zijn welkom. Je
krijgt een strippenkaart waarmee je een kerststukje maakt, een keer mag grabbelen (altijd
prijs) en een mooie engel maakt van pasta. De
kosten zijn

4,50 euro voor WNF Rangers en 5,- euro voor
niet-Rangers. Met gepast geld ben je snel aan
de beurt.
De gehele opbrengst gaat ‘natuurlijk’ naar het
Wereld Natuur Fonds.
Vergeet je Rangerpaspoort niet! De gave pluche
knuffels zijn er ook in de WNF verkoopkraam.
Puik idee voor een hartverwarmend kerstcadeau!
Tuincentrum De Oosteinde in Vijfhuizen (grens
Haarlem) is te vinden aan de Schipholweg 1088
en is makkelijk te bereiken via de N205.
Voor een routebeschrijving kunt u terecht op
www.deoosteinde.nl.
Wilt u meer weten, mail dan meerenbollenstreek@wnfregioteam.nl, of bel naar tel. 0172518929 (na 19 uur).
Verdere informatie over deze of andere activiteiten in de regio kun je vinden op: www.wnf.
nl/kennemerland of www.wnf.nl/meerenbollenstreek.

Recycle-designer
bij The Vintage Store
Heemstede - Recyclen en duurzaamheid, bekende termen vandaag-de-dag. Maar wat houden
ze nu eigenlijk in? Heeft u ook
vragen op het gebied van recycling en duurzaamheid? Op donderdagavond 11 december krijgt
u antwoord op deze en andere vragen bij The Vintage Store,
want niemand minder dan Hennie van Malsen geeft een daar
een lezing over het belang van
duurzaamheid en recycling. Locatie van de Vintage Store is
Cruquiusweg 37A. De lezing begint om 19.30 uur en zal een half
uur duren.
Wie is Hennie van Malsen? Hennie is geboren in Amsterdam in
1952 en houdt zich bezig met
mode design en hergebruik. Hij

is een re-designer wat inhoudt
dat hij een tweede leven geeft
aan objecten en projecten door
het recyclen van materialen.
Hennie haalt zijn inspiratie uit
sociale ontwikkelingen. Zijn creatieve kijk op bestaande en komende trends, zijn keuze van
materiaal, gecombineerd met
humor, karakteriseert zijn werkt.
Er zijn diverse recycling producten van hem te zien. Hennie is
er trouwens ook op zaterdag 13
december, tussen 13.00 en 16.00
uur. Ook die dag beantwoord hij
u vragen en kunt u zijn producten nogmaals bewonderen.
Komt u ook? Algemene info:
www.thevintagestore.eu.

Sjaak Struijf treedt terug
als directeur van Casca
Heemstede - Het bestuur van
de Stichting Casca, Organisatie
voor Welzijn, Cultuur en Kinderopvang, in Heemstede heeft in
goed overleg met haar directeur
Sjaak Struijf besloten per 1 december 2014 uit elkaar te gaan.
Er is sprake van een fundamenteel verschil van inzicht over de
toekomstige positionering van
Casca in het sociale domein.
Het bestuur is Sjaak Struijf erkentelijk voor wat hij voor Casca de afgelopen vier jaar heeft
gedaan. Over de wijze waarop
hij afscheid van Casca zal nemen zal nader mededeling worden gedaan.
De taken van de directeur worden tot nader order waargenomen door Sander van Wijngaarden, manager Kinderopvang en
waarnemend directeur. Hij zal
daarbij worden ondersteund
door het Management Team i.o.
Tegelijkertijd worden voorbereidingen door het bestuur getroffen om een interim directeur aan
te stellen.

Mediacafé
Heemstede - Op donderdag
8 januari start Welzijn Ouderen Heemstede in samenwerking met de bibliotheek Heemstede een mediacafé, in de bibliotheek van Heemstede. Het mediacafé wordt opgericht speciaal
voor ouderen in Heemstede die

In maart dit jaar interviewde Mirjam Goossens Sjaak Struijf in het
kader van het 20-jarig bestaan
van Casca. Hij werd in 2010 directeur. In het interview zei hij:
“Hier wordt knetterhard gewerkt
door iedereen, vaste medewerkers en vrijwilligers. Ook het bereik heeft mij verrast. Er komen
bij ons ieder jaar bijna 60.000
mensen over de vloer. Dat is
een Arena vol, oftewel tweemaal
het inwonertal van Heemstede.
Daarmee hebben we ook een regiofunctie. Want – nogmaals lang niet iedere gemeente kan
bieden wat wij hier opgebouwd
hebben.”
vragen hebben over hun tablet/
smartphone. Tijdens de inloop
kan kennis en ervaring uitgewisseld worden, kunt u leuke tips en
trucs leren van een vrijwilliger.
Iedere tweede donderdag van
de maand van 13.30 – 15.30 uur
zullen de vrijwilligers van Welzijn
Ouderen in de bibliotheek voor u
klaar staan (Julianaplein 1).
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Lezing Thera Coppens over
‘Suzanne en Eduuard Manet’
Heemstede - Op zondag 14 december geeft Thera Coppens
een lezing over haar boek Suzanne en Eduuard Manet, ’s middag om 14.00 uur bij Boekhandel Blokker, Binnenweg 138 in
Heemstede. Toegang 5 euro; reserveren: 023-5282472.
Suzanne en Edouard Manet vertelt over de liefde tussen de Nederlandse pianiste Suzanne
Leenhoff en de schilder Edouard Manet. Als jong meisje reist
Suzanne op aanraden van Franz
Liszt in 1847 naar Parijs om daar
haar pianostudie voort te zetten. Ze geeft er pianoles aan de
broers Manet. Wat haar familie
zo vreest bij haar vertrek naar de
grote stad, gebeurt: ze raakt ongehuwd zwanger. Manet staat in
1855 als peetoom aan de doopvont van het kind, een jongetje,
en in 1863 trouwt hij in Zaltbommel met Suzanne. Maar is de

GezelliGe Kerst-dansmiddaG voor senioren
onder leiding van Hennie
Fokker van dans Center
Fokker op dinsdag 16
december
Stijldansen: heerlijk over de
dansvloer zwieren... de een ziet ’t
als gezellige vrijetijdsbesteding,
de ander als sport, weer een ander als cultuur, en ook wordt het
gezien als sfeervol opstapje naar
contacten met anderen. Dansen
is dit allemaal! Op dinsdagmiddag 16 december is er bij Casca in de Luifel, Herenweg 96,
Heemstyede, gelegenheid om
weer eens lekker te dansen: Foxtrot, Engelse Wals, Cha cha cha,
Rumba, Salsa, ze komen deze
gezellige Kerst-dansmiddag allemaal aan bod. Weet u de danspassen niet (meer) precies?
Geen zorg, Hennie Fokker is er
om eventueel aanwijzingen te
geven. Het gaat om het plezier.
Dus kom gezellig meedoen. Casca zorgt voor een hapje en een
drankje. U bent van harte welkom! De dansmiddag voor senioren is op dinsdag 16 december van 13.30 uur tot 16.00 uur.
De entree is € 12,50 per persoon.
Wilt u graag vooraf aanmelden?
Dat kan telefonisch op werkdagen tussen 9 en 12 uur: tel. 023548 38 28 kies 1.
WoensdaG avond:
Filmavond
Casca nova film in de
theaterzaal op groot doek
op woensdag 17 december
Bijna iedere week draait er bij
Casca in de Luifel, Herenweg 96,
Heemstede, een film in de Theaterzaal. Op woensdag 17 december is dat een romantische
dramafilm geregisseerd door
John Madden met Judi Dench,

schilder de vader van haar zoon?
Terwijl Manet tientallen schoonheden – van elegante Parisiennes tot -publieke vrouwen en
zelfs de -maîtresse van -koning
Willem III – portretteert, wijdt
Suzanne zich aan haar muziek
en ontvangt in haar salon hun
vrienden: de impressionisten
Monet, Cézanne, Renoir, Degas,
Morisot, Pissarro, Sisley en de
schrijvers Mallarmé, Baudelaire
en Zola. Ze is de perfecte gastvrouw: componisten en dichters
dragen werk aan haar op. Thera Coppens brengt wederom op
beeldende en meeslepende wijze kleurrijke personages en vervlogen tijden tot leven. Suzanne
en Edouard Manet leest als een
roman, en voert de lezer mee
naar een wereld van getormenteerde impressionisten, muzieksoirees, woelige romances en intriges in de artistieke wereld van
de negentiende eeuw
Billy Connoly en Geoffrey Palmer.
Aanvang: 20.00 uur, entree € 6,50.
Duur van de film: 103 minuten.
Voor meer informatie over de titel of het onderwerp van de film
of om te reserveren kunt u bellen op werkdagen tussen 9 en 12
uur: tel. 023-548 38 28 kies 1.

Kerstconcert Blaasorkest
Heemstede - Op zaterdag 13
december geeft het Symfonisch
Blaasorkerst Heemstede (SBH)
onderleiding van de dirigent
Léon Bosch haar kerstconcert.
De titel van het concert is ‘Kerst
in de Pinksterkerk’. Naast de traditionele kerstmuziek wordt ook
andere stemmige muziek ten gehore gebracht zoals o.a. Comfort
ye my people van Georg Friedrich Händel, Nimrod uit enigma

Thera Coppens (1947) is auteur van vele historische boeken
waaronder Marie Cornélie. Dagboek van haar reisnaar het hof
van St. Petersburg’,Dageraad van
Oranje Nassau en Hortense. De
vergeten koningin vanHolland. Ze
schreef artikelen in onder meer
NRC Handelsblad, Vitrine/hetMuseumtijdschrift en Nouveau
ren die zich van te voren hebben
aangemeld gaan voor. Voor meer
informatie: www.casca.nl.
doe meer met uW
Computer, tablet oF
internet
seniorweb basiscursus
Windows 8
In deze basiscursus worden alle belangrijke basishandelingen worden uitgelegd en toegepast: Starten, Microsoft Account,
Mappen en bestanden, Internet,
e-mail, eenvoudig tekstverwerken (typen) en Paint (tekenen en
foto bewerken). U moet wel zelf
thuis een computer en voldoende tijd hebben om te oefenen.
Als u nog niets of nog heel weinig met de computer heeft gedaan raden wij u aan om eerst
de Seniorweb snuffelcursus te
volgen. De docenten zijn vrijwilligers van Seniorweb. De lesstof en de manier van lesgeven is
aangepast aan de behoefte van
senioren. Wilt u meer weten kijk
op: www.seniorwebhaarlem.nl.
De cursus Seniorweb Basis Windows 8 start bij Casca in de Luifel, Herenweg 96, Heemstede op
dinsdag 6 januari van 10.00 tot
12.00 uur. Opgeven kan nu al,
belt u hiervoor op werkdagen
tussen 9 en 12 uur: tel. 023-548
38 28 kies 1 of via www.casca.nl.

KnutselClub (5 -10 jaar):
Kerst soKpop
Woensdagmiddag is bij Casca knutselmiddag, voor meisjes
én jongens van 5 tot en met 10
jaar. Heel veel kinderen zijn gek
op knutselen. Knutseljuf Renate verzint iedere week weer superleuke en originele dingen om
te maken. Er wordt gewerkt met
hout, stof, papier, verf, kralen etc.
Ken je Rudolph, het rendier met
de rode neus? Hoe leuk is het om
een sokpop te maken van hem of
misschien een ander Kerstpersonage? Op woensdag 17 december gaan de kinderen van een
oude sok, garen, lapjes, enz.enz.
een leuke Kerst sokpop maken.
Geef jij een voorstelling met jouw
grappige sokpop aan de kersttafel? De Knutselclub (5-10 jaar)
is elke woensdag van 13.30 tot
15.15 uur in activiteitencentrum
de Molenwerf, Molenwerfslaan
11, Heemstede. Neem je deze
keer je beste vriendin mee? Kosten per keer zijn: € 4,00, een kaart
voor 10 keer kost € 37,50. Kinderen graag per keer van te tevoren telefonisch aanmelden: 023- Ga mee Gezond natuur
548 38 28 – kies 1. (op werkda- Wandelen!
gen tussen 9 en 12 uur). Kinde- Wandelen hoort bij een gezonde levensstijl. En wie buiten in
de natuur loopt geniet extra van
de frisse lucht en het mooie uitzicht. Kom (weer) in beweging
en wandel wekelijks mee. Wilt u
meer gaan bewegen maar vindt
u het gezelliger om dit in een
groep te doen? Doe dan mee
met Gezond Natuur Wandelen.
Vanaf woensdag vertrekt iedere
woensdagochtend om 10.00 uur
een wandelgroep vanaf de parkeerplaats bij het landgoed Ley-

variations van Edward Elgar, Irish
Tune from County Derry en A
light in the wilderness van James
Barnes. Een zeer gevarieerd programma dus. Aanvang: 16.00 uur
in de Pinksterkerk, Camplaan
18 in Heemstede. De kerk is om
15.30 uur open.
Toegang bedraagt 5 euro. Het
concert wordt afgesloten met
een drankje.

Serieus spinnen voor Serious
Request op de Binnenweg
Heemstede – Van 15 tot en met
20 december vindt de indoor cycling 6 daagse plaats voor 3FM
Serieus Request 2014. Het evenement wordt gehouden in de
etalage van de Hema op Binnenweg 79 in Heemstede. Tijdens
het hele evenement zijn twee
mensen van opening tot sluit in
beweging in de etalage van de
Hema. Ieder kan zich inschrij-

ven. Het is mogelijk geld te doneren en daarmee de fietsers te
sponsoren. Het evenement sluit
af met een groepsles op de Binnenweg van 15 tot 16 uur. Inschrijven: info@nieuwgroenendaal.nl, of 023-528 08 06 of meld
je aan bij Nieuw Groenendaal op
Sportparklaan 18 in Heemstede.
Meer informatie op www.nieuwgroenendaal.nl.

Kerstconcert in de Oude Kerk
Heemstede – Het traditionele Kerstconcert in de Oude Kerk
aan het Wilhelminaplein vindt op
zondag 21 december plaats, om
15.00 uur. Dit jaar verzorgd door
het koor Plus Minus, onder leiding van Wil Bakker. Belangstellenden zijn hartelijk welkom. Op
het programma staan bekende en onbekende christmas carols, zoals het bekende Joy to
the world, waarvan u een couplet
mag meezingen. Een christmas
Lullaby (wiegeliedje), het bekende Christmas Night en Deck the
Hall. Margriet Zuidhof en Lisette Kwast, beiden koorleden, zul-

len soleren in Franse kerstliederen en in duet een Duits kerstlied
vertolken. Dirigent Wil Bakker is
sinds 1986 Cantrix van de Cantorij in Heemstede en vanaf de oprichting in 1995 geeft zij leiding
aan het Koor Plus Minus. Oksana Pollman is bij optredens van
het koor de vaste pianobegeleider. Na afloop is er een deurcollecte om de onkosten te bestrijden, wat daarvan overblijft is
voor het Restauratiefonds van de
Oude Kerk.
Daarna is er een gezellig samenzijn met warme glüwein in de
naastgelegen Pauwehof.
Opgeven kan telefonisch op
werkdagen tussen 9 en 12 uur:
tel. 023-548 38 28 kies 1 of via
www.casca.nl.

duin. Elke week wordt het hele jaar door, op dezelfde plaats
en tijd verzameld voor een gratis wandeling van een uur. De
route kan variëren en de wandeling gaat altijd door. Iedere week
wandelen we een uurtje door de
prachtige natuur van het landgoed. Onderweg stoppen we af
en toe om te genieten van de
omgeving. Na de wandeling is
er koffie en thee. De vrijwillige
begeleiders houden rekening
met alle deelnemers. Parkeren:
Leidsevaartweg tussen nummer
49 en 51, Heemstede. Neem de
afslag over het spoor.
Meer informatie vindt u op:
www.gezondnatuurwandelen.nl.

nordiC WalKinG met
beGeleidinG
Heeft u al enige ervaring met
Nordic Walking? Vindt u het
prettig om met anderen te lopen of soms nog wat aanwijzingen te krijgen? Dan is deze
groep onder enthousiaste begeleiding van Ad Ulijn ideaal voor
u. U werkt lekker in de buitenlucht (Waterleidingduinen) op
een ontspannen manier aan uw
conditie. Bij voldoende deelname gaan 2 groepen uiteen met
snelle en rustige lopers. U kunt
per keer meelopen. De kosten zijn € 5,- per keer (betalen
bij de begeleider) of 6 strippenkaart: € 25,- (deze is 8 weken geldig). Loopt u voor het eerst mee?
Meldt u zich dan even telefonisch aan bij de receptie van de
Luifel, tel: 023-5483828-keuze 1
Vertrek vanaf woensdag 7 januari 9.30 uur vanaf ’t Panneland,
Vogelenzangseduinweg 4 in Vogelenzang.
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Rauw cabaret van Vrijdag & Sandifort in de Luifel

Saunaritueel waarbij met
handdoeken wordt gewapperd
Heemstede - Rauw, schaamteloos en stomend heet. Zo betitelen Vrijdag & Sandifort hun
nieuwste programma. ‘Keihard
cabaret’ staat er op de bijbehorende poster die het tweetal
laat zien in een soort pornoscène. Hoe ver de cabaretiers daarin gaan is 20 december te zien
in Theater de Luifel in hun voorstelling Löyly.

Intens
Maar... Löyly gaat verder. Vrijdag
en Sandifort (die overigens vanaf 1 januari te zien is in Wie is de
mol?) gaan met de billen bloot.
Op zoek naar contact. Echt contact. Een intense ervaring. Met

De voorstelling in Theater de
Luifel begint op zaterdag 20 december om 20.15 uur. Entree:
18,50 euro. Kaarten via www.podiaheemstede.nl of aan de kassa van Theater de Luifel, Herenweg 96, Heemstede op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur of
voorafgaand aan de voorstelling.

Foto: Ed Jansen

Na de Vliegende Panters vormde Remko Vrijdag een duo met
Martine Sandifort en na hun juichend ontvangen debuutvoorstelling Hulphond wisten zij: En
nu door! Die gedachte heeft geresulteerd in het nieuwe programma Löyly, waarin wederom een stortvloed aan gemankeerde en absurde types ten tonele wordt gevoerd. In adembenemend tempo laat het duo in al
zijn virtuositeit het publiek weer
lachen, ontroeren en verbazen.

zichzelf, met elkaar en met het
publiek. Löyly gaat dwars door
elk taboe heen, is rauw, schaamteloos en stomend heet cabaret
vanuit de onderbuik. Een sensatie voor lichaam en geest.
Löyly is een Fins saunaritueel
waarbij met handdoeken wordt
gewapperd. In de sauna-scène
van deze voorstelling ontaardt
dat gewapper in een soort s.m.vertoning. Een vertoning waarin Vrijdag en Sandifort zich bloot
geven, soms ook letterlijk…
Dus: maskers af, kleren uit en
maar zien wat er gebeurt.

Een meesterlijke audiovisuele kunstvorm

Spectaculaire Canto Ostinato
uitvoering in de Pinksterkerk
Heemstede – Podia Heemstede is blij met de Pinksterkerk,
omdat ze nu een grote zaal met een fantastische akoestiek tot
haar beschikking heeft waar speciale spectaculaire voorstellingen kunnen plaatsvinden. Zoals een meesterlijk muzikaal
audiovisueel spektakel als Simeon ten Holts Canto Ostinato
op 21 december. Deze voorstelling met veel techniek was een
kostbare zaak en het heeft veel moeite gekost om hiervoor de
begroting rond te krijgen. Door een genereuze bijdrage van de
Stichting Vrienden van het Podium Oude Slot is dit toch mogelijk gemaakt. Het resultaat is een voorstelling van internationale allure, waar muziek, beeldende kunst, visuals en technologie tezamen komen. Niet voor niets werd de uitvoering van
deze Canto uitgekozen voor het allereerste Koningsdagconcert in april jongstleden. Een gesprek hierover met de begaafde harpiste Gwyneth Wentink.
“De Canto Ostinato audio visual
is een interactieve dialoog: een
moderne voorstelling die de taal
spreekt van vandaag en iedereen aanspreekt”, verklaart Gwyneth Wentink. “We wilden ook
onze leeftijdsgenoten hierin betrekken. Sonoloog (componist

van
elektronisch-akoestische
muziek) Wouter Snoei en Arnout
Hulskamp ontwikkelden voor dit
stuk eigen software in een eigen
gecompliceerde code: verschillende loops herhalen zich constant. Herhaling karakteriseert
ook deze compositie van Simeon

ten Holt, die oorspronkelijk geschreven was voor maximaal 4
piano’s op het podium. Zo vindt
de akoestische harp, die ik te
leen heb van het muziekinstrumentenfonds, zijn eigen unieke plaats binnen het complexe
elektronische geheel van deze audiovisuele kunstvorm. Het
was voor mij ook in het begin
even ‘aftasten’ met de harp: kan
het überhaupt wel, of werkt het
goed? De Canto Ostinato is een
complex stuk, je bent voortdurend naar elkaars interactie aan
het luisteren: continu patronen
aan het verbinden met de structuur. Eigenlijk zit de complexiteit
in de beleving. De bandbreedte
om de Canto in deze vorm uitvoeren strekt zich uit van theaterzalen tot projecties op de
vuurtoren van Schiermonnikoog met het publiek in de dui-

Zendalafestival voor
Serious Request groot succes!
Heemstede - De schilderijen
van 1.20 x 0.80 meter, die gemaakt zijn tijdens het zendalafestival bij ‘De Tekenpraktijk’ van
Kitty van Pel, zijn te koop voor
Serious Request. Ze hangen tot
woensdag 17 december in het
raadhuis van Heemstede. Daar-

na zijn ze te zien in het restaurant
van het Patronaat in Haarlem,
daar tot woensdsag 24 december. De schilderijen gaan naar de
hoogste bieder. Bieden kan via
info@kittyvanpel.nl. Lees ook het
verhaal op www.facebook.com/
SR14Heemstede?fref=ts

Curiosa, antiek en brocante
zondag in Heemstede
Heemstede – Op zondag 14 december wordt een grote rommelmarkt gehouden in sportcentrum Groenendaal te Heemstede, aan de Sportparklaan 16.
U vindt er niet alleen gebruikte kleding, uitgelezen boeken of
grijsgedraaide lp’s maar ook veel
curiosa, antiek en brocante. De

Joost, een
ander geluid
Regio - Op zondag 21 december
gaat Marjanne Dijk voor in de
volgende bijeenkomst van Joost
in ’t Trefpunt in Bennebroek. Het
thema is ‘Onderweg soms even
thuis’. Rond kerst is het woord
‘thuis’ niet weg te denken uit reclame-uitingen en wat dies meer
zij. Gezelligheid alom. Joost wil
graag een ander geluid laten horen. Want wat is dat, thuis. Waar
voel je je thuis? Hoe is het als
je eigen huis je thuis niet meer
nen, van het Concertgebouw tot
Paradiso. Je past je aan de ruimte aan waar je het stuk speelt.
Je richt je op de ruimte die eigenlijk het vierde element wordt:
geen uitvoering is dezelfde en
altijd een spektakel. De uitvoering van deze Canto hebben we
in première gebracht op het TodaysArt festival. TodaysArt is een
internationaal platform waar het
snijpunt ligt op kunst en technologische wetenschap. Sinds
augustus ben ik artistiek directeur van TodaysArt. Maar ik ben
ook nog actief als soliste. De komende maanden speel ik onder

markt is geopend van 9.30 tot 16
uur en de toegang bedraagt 2,50
euro. Kinderen t/m 11 jaar (onder begeleiding) kunnen gratis
naar binnen.
Voor meer informatie of reserveringen belt u organisatieburo
MIKKI, 0229-24 47 39 of 24 46
49. Of kijk op: www.mikki.nl.
is? Of als je je bij jezelf niet thuis
voelt. Vervreemd, ontheemd.
Voel je je thuis in de gemeenschap, voel je je thuis bij God?
Marjanne Dijk laat zich in deze
zoektocht inspireren door verschillende bronnen, onder andere een lied van Daniël Lohues
‘Kom nou mar naor huus’.
Joost
Joost is anders dan een gewone
kerkdienst. Joost is er elke derde
zondag van de maand om 10.00
uur in ’t Trefpunt aan het Akonietenplein 1 in Bennebroek. Voor
kinderen tot 15 jaar is er een
apart programma. Welkom!
meer in New Delhi, Koeweit, Seoul en Moskou. De Amerikaanse componist Terry Riley is een
stuk voor mij aan het componeren dat in 2015 in Amsterdam
in première gaat. Zo ontdek ik
steeds weer nieuwe invalshoeken en dat vind ik magisch”, aldus Gwyneth Wentink.
Canto Ostinato in de Pinksterkerk op zondag 21 december.
Aanvang 20.15 uur, entree 19,euro. Kaarten via www.podiaheemstede.nl of via de kassa van
de Luifel.
Bart Jonker
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G-teams van HBC, HFC en BVC spelen
zaterdag een speciaal mini-toernooitje
Heemstede – HBC uit Heemstede, Koninklijke HFC uit Haarlem
en BVC uit Bloemendaal houden
zich alle drie bezig met G-voetbal. Gewoon voetbal, maar dan
voor spelers met een beperking.
Het spelplezier spat er in de wekelijkse wedstrijden vanaf. Als
geen ander weten deze jongens
en meisjes echter wat de waarde
is van wat extra aandacht voor
mensen die het wat minder getroffen hebben.
Vanuit die betrokkenheid hebben de begeleiders van de Gteams het plan opgevat een
mini-toernooitje te gaan spe-

len. Ten eerste om gewoon lekker tegen elkaar te voetballen.
Ten tweede om geld in te zamelen voor de actie van 3FM
Serious Request.
3FM Serious Request 2014
vraagt aandacht voor een stille
ramp die miljoenen vrouwen treft
en beschadigt. De DJ’s in het
Glazen Huis willen deze vrouwen
een stem geven en zoveel mogelijk geld inzamelen voor het Rode Kruis, zodat zij opgevangen
worden en een leven kunnen
opbouwen.
De wedstrijden worden gespeeld
bij Koninklijke HFC op zaterdag

Kon. HFC boekt terechte
overwinning op UNA 3-1
Regio - UNA uit Veldhoven
kwam als de nummer twee van
de ranglijst naar HFC. Coach
Mulders van HFC had zijn team
een andere speelwijze opgedragen. Hij had zich aangepast
aan de tegenstander. Dit pakte
goed uit. UNA een ploeg die veel
klasse herbergt en dat ook vanaf de aftrap liet zien, raakte toch
enigszins in verwarring. HFC
speelde met twee spitsen en met
vier man op het middenveld. De
terugkeer van Roy Verkaik in het
centrum bleek ook een juiste
zet van de trainer. HFC speelde
compact en hield het veld klein.
Benjamin van Wanrooy ontpopte zich als een handenbinder
voor HFC. Een heerlijke voetballer die keer op keer voor gevaar
zorgde. Brian Boogers werd in
de zestien meter door HFC aan-

voerder Carlos Opoku onderuitgehaald. Geen ernstige of opzettelijk overtreding, maar wel een
penalty voor UNA. Jeroen Stottelaar zag zijn elfmetertrap echter
subliem gestopt door HFC goalie
Brian van der Werff. Er was toen
precies 14 minuten gespeeld.
HFC putte moed uit het optreden van hun doelman en gingen
opeens beter spelen. Binnen vijf
minuten toverde HFC vervolgens
2-0 op het bord. Een vrije trap
van Donny Verdam werd door
Hidde Prijs omgezet in een doelpunt. Bart Nelis trof het doel na
een prachtige actie en dito voorzet van Mike van den Ban. De
uitstekende doelman van UNA
voorkwam erger met puike reddingen en kreeg zelfs hulp van
de lat, na een inzet van Koen
Beeren. Een vrijtrap van Bart Ne-

13 december. De aanvang is
12.00 uur. De spelers en begeleiders betalen voor dit speciale toernooi een bijdrage van 5,euro per persoon.
Natuurlijk is het de bedoeling om
zoveel mogelijk geld in te zamelen voor 3FM Serious Request.
Daarom zou het mooi zijn als er
veel publiek komt kijken naar
de wedstrijden. Een drietal leuke wedstrijden worden gegarandeerd. Ter plaatse krijgt u nog de
mogelijkheid mee te doen aan
een poultje. Met die winkans
heeft u nog een extra reden om
even langs te komen.
lis had een beter lot verdiend.
Doelman Stoskovic ranselde de
bal uit de kruising. UNA was aan
haar stand verplicht na rust de
zaken naar hun hand te zetten.
Dat gebeurde al na vijf minuten. Brian Boogers vond de aansluiting na een snelle aanval van
UNA 2-1. Met nog twintig minuten te gaan kreeg Jorn Sweres zijn tweede gele kaart. Hij liet
zijn ploegmakkers met 10 man
achter. UNA was daarmee geknakt, al had HFC nog wel de eigen doelman nodig om met wat
reddingen schade te voorkomen.
De ingevallen Wouter Haarmans
beoordeelde een uittrap van Van
der Werff goed en speelde de
bal direct door op Martijn JongA-Njoek die vrij kon opstomen
richter het UNA doel. Hij bewees
zijn klasse door de bal beheerst
langs de doelman te schuiven:
3-1.
Aanstaande zondag de laatste
wedstrijd voor de winterstop, uit
tegen ADO’20.
Eric van Westerloo

INGEZONDEN

HBC G1 – Waterloo G2
Het is te makkelijk...

0-9

Zitten er nog wat verrassingen in de zak van Sinterklaas? Of krijgen
we gewoon onderuit de zak? Dat was zo een beetje de vraag voor
we aan de wedstrijd begonnen. Het werd het laatste, zeker toen
bij aanvang bleek dat Liban aan de lijst van geblesseerden toegevoegd moest worden. In de rust haakte Thomas ook nog af, zodat
er nog maar net 8 spelers beschikbaar waren. De selectie wordt
dunnetjes op die manier. Coach Jan heeft het dan wel makkelijk
omdat er geen wissels meer toegepast hoeven te worden, maar
om er een volwaardig team van te maken valt niet mee. Waterloo
G1 zijn we in de 1e klasse al een keer tegen gekomen en was veel
te sterk voor ons. G2 leek echter niet veel minder. 0-4 met de rust
en 0-9 als eindstand.
Was dat nou de kracht van Waterloo, of denken wij er iets te makkelijk over? Als je het verschil ziet
in het veldspel dan ben je geneigd het laatste te denken. De combinaties, waar we zo op trainen,
komen er niet of nauwelijks uit. De pass komt niet in de voeten, en als dat al eens zo is dan wordt
de bal slecht aangenomen. Het aantal keer dat wij balverlies lijden wordt daarom zo groot dat we altijd maar achter de feiten aan moeten blijven lopen. Jammer, maar in mijn overtuiging kunnen we beter. Om daarom nu ook te zeggen dat we nu ons Waterloo hebben gevonden is mij iets te makkelijk.
We kunnen wel zeggen dat we weten waar we aan moeten werken. We zullen zien of we daar volgend
jaar de effecten van gaan merken.
Leo Holdorp

HEG nieuwe naam HPC?
Heemstede - Tien wedstrijdzwemmers van HPC Heemstede verschenen afgelopen zondag aan de start van een van de leukste
zwemwedstrijden van het seizoen. Tijdens de jaarlijkse Cor Augustinus Memorial in Heemskerk wordt er eerst gestreden om individuele medailles.
David van Groen won op zijn beiden afstanden goud en Carmen
Meijer veroverde knap het zilver op de 100 meter vrije slag. Gijs
van de Woord was ook goed op dreef en zwom zichzelf, ondanks
een kort nachtje, naar twee mooie persoonlijke records. De wedstrijd werd afgesloten met de altijd spectaculaire 10x10x50 waarbij alle tien de zwemmers om de beurt tien keer 50 meter zwemmen. De overige vijf verenigingen hadden hun grootste en sterkste zwemmers ingezet terwijl bij HPC ook Twan de Vries en Leonie van Moorsel mochten starten. Beiden zijn twaalf jaar oud en
zwommen deze estafette voor de eerste keer. En ze hebben gestreden voor wat ze waard waren! Twan had eerst al drie individuele afstanden gezwommen en op de vraag of hij dat niet een
beetje veel vond, reageerde hij laconiek met een: “Zo erg was het
niet ...” Leonie vond het alleen maar leuk en weet nu al dat ze volgend jaar ook weer mee wil doen.
HPC eindigde uiteindelijk als vierde en dat is een knappe prestatie van dit team, waarvan buiten de eerder genoemde zwemmers, ook Mandy van der Linden, Jeroen Braspenning, Denise
van der Linden, Veerle Claassen en Jens van der Sman deel van
uitmaakten.
Maar als er een prijs was geweest voor het gezelligste team, had
HPC absoluut de eerste plaats veroverd. De zwemmers waren
het erover eens dat de naam HPC, dat staat voor Heemsteedse zwem- en Polo Club, maar officieel veranderd moet worden in
HEG ofwel HPC En Gezelligheid!

VEW verliest dik
Heemstede - VEW kon het
afgelopen zaterdag in de
3de klasse van het zaterdagvoetbal niet bolwerken tegen Buitenveldert.
Het werd 0-6 aan de sportparklaan in Heemstede.
Trainer Hamann van VEW wilde eigenlijk niet veel zeggen
over deze wedstrijd. Maar hij
liet wel doorschemeren dat er
onnodige persoonlijke fouten ten grondslag lagen aan
de eerste twee tegendoelpunten. Nog even leek VEW aan te
kunnen klampen maar na een
schitterende 0-3 was de wedstrijd gespeeld. En toen het
voor rust nog 0-4 werd, was
het een verstandig besluit van
de VEW-coach om geen overmatige inspanningen meer van
zijn ploeg te eisen. Komende zaterdag immers wacht de

voor VEW belangrijke uitwedstrijd tegen VVA/De Spartaan.
De coach van VEW dichte zijn
ploeg betere kansen toe in die
komende wedstrijd dan die dat
de wedstrijd in de tweede helft
nog kon worden om gebogen.
VEW supporters kunnen alvast
in de stemming komen voor
deze wedstrijd.
Komende vrijdag 12 december is er namelijk weer de traditionele wijnavond bij VEW. Er
kunnen voor het 13e jaar op rij,
in een heerlijke ambiance, diverse wijnen worden geproefd.
Ook kunnen deze wijnen voor
een speciaal VEW-tarief worden besteld. Aanvang is 19.30
uur. Iedereen is welkom. Een
week later is er een ouderwetse bingo avond met live muziek
in de VEW kantine. Start is dan
20.00 uur.
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Irene Lelieveld
(Auto) Kinesiologische
voedingstherapeut

De decembermaand is de gezelligste van het hele jaar. Vaak ook de ongezondste! Sinterklaas, kerst en oud- en nieuw jaar zijn dagen waarop veel
gegeten wordt en vaak ook niet gezond. We bewegen doorgaans weinig
of niet tijdens deze dagen. Met zijn allen komen we vaak kilo’s aan en
het lichaam krijgt het zwaar te verduren. Gezelligheid gaat nu eenmaal
gepaard met lekkers maar... we kunnen er ook best voorzichtiger mee
omgaan.
In deze column geef ik wat tips.

UITERLIJK

Gezond de feestdagen
door

D
RECEPT
VAN IRENE LELIEVELD

Gezonde bonbons
100 gr. santen (supermarkt, toko, reform)
25 tot 50 gr. cacao (eventueel rauwe cacao)
3/6 eetlepels bio-honing
Smelt de santen au bain-marie. Roer alle ingrediënten door elkaar en voeg naar
smaak cacao toe. Neem een bonbonmalletje waar je de massa in doet. Zet het even
in de diepvriezer, haal het eruit en je hebt
heerlijke en gezonde bonbons. Je kunt er
heerlijke smaakjes van maken. Bonbon met
een citroensmaak, sinaasappel smaak of
pepermunt smaak. (laat de cacao weg en
maak witte bonbons met pepermunt olie
erin) Je kunt experimenten zoveel je wilt
en deze smaken kun je maken met essentiële oliën die ook nog eens een geneeskrachtige werking hebben. Ga naar de
website en ontdek nog meer heerlijke recepten waar ik essentiële olie in heb verwerkt voor een heerlijk resultaat. Let op:
gebruik maar een paar druppels!

e meeste mensen in Nederland eten
nog traditioneel en al helemaal met
de feestdagen. Een grote groep van
mijn boekenlezeres let al flink op wat
ze eten en laten suiker, witte bloem
en andere rommel weg. In de natuurvoeding
hebben we het ook niet over calorieën tellen
want als je gezond eet, beweegt en leeft is dat
niet nodig. Toch is het verstandig, zeker voor
de traditionele eters, om tijdens de feestdagen
eens te beseffen hoeveel er naar binnen gewerkt wordt op dit soort dagen. Calorieën tellen is dan een heel goede methode. Hieronder
een voorbeeld van wat de meeste Nederlanders
eten tijdens de kerst.
Laten we zeggen dat je traditioneel ontbijt met
1 broodje met kaas, 1 croissant met jam, een eitje en een kop thee en jus d’orange. Dit is al samen 500 calorieën. Dan ga je naar het feest
en neem je een stukje taart, laten we zeggen
chocoladetaart, dat is 361 calorieën. Daarna
een stuk vlaai (200 cal.) met een kop koffie of
thee erbij. Dan komen de hapjes op tafel. Stel,
je houdt je in en eet 3 blokjes kaas (100 cal.), 4
toastjes met wat erop (200 cal.), 2 handjes borrelnootjes (280 cal.), 2 handjes chips (100 cal.)
en 2 glazen frisdrank (120 cal.).
Dan gaan jullie aan tafel en het voorgerecht is
een garnalen cocktail (182 cal.), gevolgd door
konijn (173 cal.) met twee opscheplepels gebakken aardappelen (120 cal.) en groenten
met saus (100 cal.). Als nagerecht is er een ijscoupe met likeur (446 cal.). Je drinkt 3 glazen
wijn (200 cal.). Natafelen doen we met een kopje koffie of thee met 2 bonbons (160 cal.). Dat
betekent dat je met 1 kerstdag al ruim 3000 calorieën naar binnen hebt gewerkt en je doet die
dag niets. Om niet aan te komen mag een gemiddelde vrouw niet meer dan 2000 calorie-

en eten en een man 2500 calorieën (dat varieert wel natuurlijk). Het is dus echt niet gek dat
mensen zoveel aankomen. Dan heb ik het nog
niet eens over wat dit met je gezondheid doet.

Tips:

1) Hou je ontbijt klein.
2) Ga in de ochtend na het ontbijt een flinke
wandeling maken van minstens 1 uur.
3) Drink veel water, dat neemt je trek behoorlijk
weg en heb je minder behoefte aan snaaien.
4) Zorg dat je van al het lekkers wat er staat,
steeds kleine beetjes eet, gewoon om te proeven. Zo misgun je jezelf niks.
5) Bak veel zelf suikervrij met gezonde ingredienten.
6) Neem kleinere borden, eet heel langzaam en
schep maar één keer op. Neem heel veel groenten.
7) Vraag een klein toetje en neem een klein
stukje vlaai (geen taart).
8) Drink niet steeds alcohol of frisdrank, maar
neem ook water tussendoor.
9) Hou een beetje bij hoeveel calorieën je binnenkrijgt zodat je keuzes kunt maken.
Tussen de feestdagen door ga je detoxen. Zo
ontgift en ontzuur je het lichaam en herstelt
de suikerspiegel .Maak lekkere smoothies van
groenten en fruit. Verder eet je veel soep en salade die dagen. In januari begin je meteen met
een detoxkuur om je lichaam eens helemaal te
resetten en fris en gezond 2015 in te gaan.
Meer informatie: Detox E-book “Reset je lichaam voor een gezonde nieuwe start” www.
vetvrij.com/irene Gezonde bakrecepten Boek:
Zo bakt Nederland. Ik wens je hele fijne feestdagen!
www.persoonlijke-voeding.nl
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‘It’s the most wonderful time of the
year’, alhoewel de kerstdagen vooral in het teken van gezelligheid horen
te staan, kunnen de voorbereidingen
nogal wat stress met zich meeleveren. Waardoor u uiteindelijk uitgeput aan het kerstdiner verschijnt.
Een aantal jaren geleden is er in
Amerika een groot onderzoek gedaan naar seizoensgebonden sterfte aan hart-en vaatziekten. Hieruit
bleek dat er een piek in sterfte is in
de maanden december en januari.

MEDISCH | ZORG

De (kerst)kransslagaders en
het Nieuwjaarsinfarct

Dr. Janneke Wittekoek
Cardioloog

I

n eerste instantie werd dit in verband gebracht met koudere temperaturen. Koud
weer heeft een ongunstig effect op de
bloeddruk, de bloedstolling en leidt vaker tot
spasmen van de kransslagaders (i.e. de slagaders die het hart zelf van bloed en zuurstof
voorzien). Recent zijn deze studieresultaten
nog eens onder de loep gelegd en wat bleek?

Kerststress

Er is niet alleen een verhoogde sterfte tijdens
de wintermaanden maar er zijn twee hele duidelijke pieken zichtbaar tijdens kerst en oud en
nieuw. De redenen hiervoor zijn nogal uiteenlopend. Als meest belangrijke factor is er sprake
van toegenomen emotionele stress. Dit begint
al als de eerste kerstballen worden verkocht,
wordt erger als de kerstverlichting uit de knoop
moet, en bereikt zijn hoogtepunt bij de voorbereidingen van het drie sterren 6-gangen diner voor tien personen. Uw perfecte kerstoutfit
blijkt onvindbaar en zoals elk jaar moeten er op
het allerlaatste moment nog ontelbare kerstcadeautjes worden gekocht. Het kan gezellig zijn, maar helaas zorgen conflicten, ingewikkelde familierelaties en te hoge verwachtingen
er vaak voor dat de sfeer rond de kerst grondig
verpest wordt. Daarnaast is er ook nog een financiële druk, omdat er kerstcadeaus moeten
worden gekocht en niet te vergeten alle kosten voor de nieuwste kerstdecoraties en andere
toeters en belletjes.

Borrel all the way

Vaak beginnen de kerstborrels al weken van
tevoren en ook een ‘derde kerstdag’ wordt tegenwoordig steeds gewoner. Terwijl u nog vol
zit van een uitgebreide brunch wordt u alweer
verwacht bij een 5-gangen diner. En tijdens deze diners wordt er vaak vetrijk en buitensporig
veel gegeten. De inname van meer verzadigde vetten, zout en alcohol is een extra belasting
voor het hart. Een vette maaltijd bijvoorbeeld,
heeft een direct ongunstig effect op de binnenbekleding van de kransslagaderen. Teveel alcohol en zout (zeker in combinatie met de eerder
genoemde stress) is bloeddruk verhogend. Ook
kan alcohol aanleiding geven tot ritmestoornissen. Daarnaast lijkt een verhoogde graad van
luchtvervuiling door het veelvuldig stoken van
openhaarden en andere vuurtjes een rol te spelen tijdens de feestdagen. Deze verhoogde concentratie van rookdeeltjes verhoogt de bloeddruk en is geassocieerd met meer hartproblemen. Tot slot als laatste verklaring voor de pieksterfte rond kerst en oud en nieuw is dat het
bezoek aan de cardioloog wordt uitgesteld
rondom de feestdagen en de kans groter is dat
men bij eventuele spoedopvang te maken krijgt
met vervangende artsen die de patiënt niet
goed kennen.

Probeer te genieten, ook al is de kalkoen uitverkocht, draagt u dit jaar weer dezelfde jurk als
vorig jaar en zijn niet alle cadeaus op tijd binnen. Het is onmogelijk om aan alle verwachtingen te doen. En om ellende te voorkomen overlegt u tijdig met uw eigen cardioloog, houdt u
zich verre van stressbevorderende familie en
eet en drinkt u niet teveel! Fijne kerstdagen!
www.heartlife.nl

www.lijfengezondheid.nl

Relax

Laat u niet inpakken door verleidende kerstreclames en de mooie decors in de kerstfilms.

facebook.com/LijfenGezondheid
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Extra make-upje, glitter crèmes tijdens de
feestdagen... is dat nu slecht voor je huid?
Het grote licht uit en in de huiskamer alleen de lampjes van de kerstboom
aan. Langs de ramen een kaarsentrapje om de sfeer te verhogen. In die zachte lampen kun je prima die eyeliner extra dik aanzetten. Boven je oogleden
siert de oogschaduw vol met glitters, dat potje zag er in de winkel al zo aanlokkelijk uit. Het rode vlekje op je kin als finishing touch verbergen onder wat
extra dekkende camouflage.

Vera Heydendael
Dermatoloog

MEDISCH | ZORG

Is kindervuurwerk wel veilig?
Jaarlijks zijn er nog te veel vuurwerkslachtoffers bij de oogarts te betreuren. Gemiddeld
250 ogen zijn betrokken per jaar. Tijdens de
jaarwisseling 2013/2014 zijn 3 tieners en 15
volwassenen blind geworden aan één oog.
Van die 18 blinden zijn 10 ogen compleet
verwijderd.
M.n. toekijkende kinderen maar ook de volwassenen, vormen 60% van de vuurwerkslachtoffers. De andere 40 % hebben letsel
door zelf afgestoken vuurwerk.
Op Nieuwjaarsdag zijn het vaak kinderen die,
als de ouders nog in bed liggen, het niet ontplofte vuurwerk (de zogenaamde blindgangers) proberen aan te steken.
Die ‘weigeraars’ hebben meestal een korter
lontje; waardoor de jonge ‘af-stekertjes’ er
met hun gezicht boven op duiken. Het speciale kinder-vuurwerk (sterretjes) blijkt eveneens niet zo onschuldig als de bijnaam doet
vermoeden “koud vuur”. Dit vuurwerk namelijk kan een temperatuur van 1500 graden
Celsius aannemen. Buskruit (gruis/stof) dat
zonder explosie in het oog is gewaaid, geeft
door chemische verbranding (het is een base) schade die zelfs tot blindheid kan leiden
als het niet meteen goed word uitgespoeld
of door de oogarts verwijderd wordt.

4. Scherp trauma, het open scheuren van het
oog door een snede of perforatie (vuurpijl)
5. Stomp mechanisch trauma, het oog blijft
gesloten maar binnen in het oog ontstaat
schade door verplaatsing van de lens of een
scheur in het regenboogvlies.
6. Tatoeage trauma door kruitresten
7. Psychisch trauma (post traumatisch stress
syndroom

Welke soorten oogtraumata kan
vuurwerk veroorzaken:

“Verlies je één of beide ogen dan kun je vaak
je werk niet meer uitoefenen. Voor kinderen
kan het zelfs betekenen dat zij hun droombaan niet meer kunnen verwezenlijken. Kan
dat de uitkomst zijn van een mooi feest?

1. drukgolf van de explosie, verwoesting door
druk b.v. door een ‘ blindganger’.
2. Hitte trauma, verbranding door b.v. ‘koud
vuur’ of de sterretjes
3. Chemisch trauma verbranding door b.v.
buskruit

Maatschappelijke gevolgen:

1. het niet kunnen uitoefenen van bepaalde
beroepen waar diepte zien voor nodig is.
2. rij- of vaarbewijs met een minimum eis
voor gezichtsscherpte
3. het risico dat er op lange termijn iets gebeurt (ziekte, afwijking of trauma) met het
enig goed ziende oog.

Preventie:

1. Oplettendheid van ouders en omstanders
ook de dag na oud en nieuw.
2. Geen illegaal vuurwerk en handelen volgens de voorschriften
3. Beschermbril (speciale vuurwerkbril) op
tijdens het afsteken en ook kijken naar
4. Liever helemaal geen vuurwerk afsteken
en het alleen bekijken achter glas.

D. van der Feltz van der Sloot,
oogarts Kennemer Gasthuis, locatie Noord

Make-up kan je huid egaler maken en kleur
geven aan je gezicht. In mijn vak zie ik nog wel
eens vrouwen die hun huidziekte camoufleren met make-up. Zo houdt Yvonne mij op de
hoogte van de nieuwe matterende blush die
net te koop is. Yvonne is al vanuit ‘de DEO’ doktersassistente op onze polikliniek Huidziekten
en daarnaast ook schoonheidspecialiste. Zelf
heeft ze haar wenkbrauwen altijd in de
jaloersmakende juiste boog en precies de goede kleur rouge. In mijn winterdagen kan ik
wel adviezen gebruiken. Dan ben ik druk aan
het werk met een bleek snoetje en de zomer
sproetjes zijn ondergedoken.
In make-up zitten veel verschillende stoffen
en al vrij veel daarvan zijn de afgelopen jaren
‘verboden’. Daarmee lijkt het misschien zo dat
het geen kwaad kan. Aan de andere kant hebben ontwikkelingen er ook voor gezorgd dat de
make-up micro- of nanodeeltjes bevat die dieper in je huid kunnen doordringen. Hierdoor is
het resultaat van de make-up misschien mooier, maar kost het meer moeite om het goed van
de huid te verwijderen.
Bij sommige mensen kan er door gebruik van
make-up een allergische reactie ontstaan. De
huid gaat jeuken en kan zelfs opzwellen en rood
worden. Als boosdoeners kunnen we de geuren conserveringsmiddelen aanwijzen. Eenmaal
allergisch... ai, ai... dan kan het kleinste beetje
make-up al een hevige huidreactie geven, die
dagenlang kan aanhouden. De enige remedie is
om te stoppen met dat soort make-up.
En bij langer bestaan van de klachten en huidreactie is uiteraard de huisarts er voor u. Zo
nodig kunnen dermatologen allergietesten met
u bespreken.
Ook acne of puistjes kan door make-up verergeren. En de meeste vrouwen hebben wel eens
puistjes gekregen na veel gebruik van makeup. Zorg er daarom voor dat make-up restjes
van de huid gewassen worden.
Dus, nog een extra poedertje kan op zich niet
veel kwaad, tenzij de huid erop reageert. Dan
kun u beter stoppen.
Tot in het nieuwe jaar,
De beste wensen!
www.kg.nl
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Eindejaarsexpositie bij
kunsthandel AmstelArt
Heemstede - Op het Wilhelminaplein Heemstede vindt bij
kunsthandelAmstelArt op 12,
13, en 14 december een expositie plaats.
Na enkele bijzondere tentoonstellingen van Russische kunstenaars kunnen kunstliefhebbers
ditmaal kennismaken met enkele
Nederlandse kunstenaars. In de
kunsthandel is nu werk aan van
regionaal talent te bewonderen.
Er wordt werk getoond van o.a.
Olga van der Klooster, Gabe de
Vries en Marike Hoekstra.

Foto: Rob Becker
Karin Bloemen met de cast ‘Kerst met een grote ‘K’ .

Win 2 kaarten voor de kerstvoorstelling van het jaar

Kerst met een grote ‘K’:
de Klasse van Karin Bloemen
Regio – Kerst met een grote ‘K’, uitgevoerd door de artieste
met een grote K: Karin Bloemen. Op 17 december treedt Neerlands Diva op in de Haarlemse Stadsschouwburg met deze
hartverwarmende en wervelende theaterkerstshow, waarmee
ze geschiedenis gaat schrijven in hoofdletters. En dat doet ze
om precies te zijn al 25 jaar met haar theatershows. Boordevol
gulle lach en een ontroerende traan. Kerst met een grote ‘K’
doet ze echter niet geheel in haar eentje: La Bloemen verklapt
aan de Heemsteder met wie ze de bühne deelt.
“Het wordt weer spectaculair:
een heerlijke show in kerstsferen”, vertelt Karin Bloemen enthousiast. “Ik ben heel erg trots
op mijn drie bijzondere gasten die mijn show flankeren. Zo
doen we een absurd kerstoverzicht met nieuwslezeres Margreet Spijker. Iedereen kent wel
het jaaroverzicht rond oudejaar
van het journaal. Margreet Spijker doet dus ons jaaroverzicht,
zoals we haar kennen: bloedserieus. Ons kerstoverzicht bevat uiteraard de nodige absurditeiten. Maar juist het oplezen hiervan op de serieuze zakelijke journaaltoon van Margreet zorgt voor een ongekende droge humor: je ligt echt he-

lemaal in een deuk. Ze wordt tijdens deze act op ludieke wijze
bijgestaan door 4 jonge dansers
van de Frank Sanders Academie. Daarmee moest ze wel wat
danspasjes oefenen: je ziet daar
een Margreet zoals we haar niet
kennen: hilarisch gewoon. Cindy Pietersen scheef de teksten
voor Margreet. Daarnaast hebben we een bekende uit Heemstede: Irene Moors, presentatrice maar ook een rasechte comédienne. Zij vertelt haar eigen absurde kerstverhaal over thuis en
zingt een gevoelig en ontroerend
kerstliedje over haar vader. Kippenvel krijg je ervan. Mijn derde speciale gaste is ‘The Voice of
Holland’ winnares Leona Philip-

po. Ze zingt waanzinnig goed en
ik was erg onder de indruk van
haar acteerprestaties. Ik doe een
duet met haar en de scène ‘De
Os en de Ezel’ geschreven door
Sara Kroos. Leona is echt een
breed talent en dat blijft niet onopgemerkt. Ik vind dat erg leuk
om te zien. Zelf heb ik natuurlijk ook weer leuke sketches en
prachtige liedjes. Zo schreef ik
de tekst en heeft mijn man Marnix Busstra de muziek gecomponeerd voor een hartverwarmend
kerstnummer in het Engels: ‘Because it’s Christmas’. Ik denk dat
de kracht van mijn theatershows
is dat we al ons materiaal zelf
schrijven. Mensen moeten verrast blijven: alles moet echt en
live zijn. Jan Aarntzen zette zijn
signatuur weer voor de prachtige jurken en ieders kleding. Zo
draag ik een jurk waarop engelen zijn afgedrukt. Na deze show
ga je gegarandeerd met een
glimlach en een warm kerstgevoel naar huis”, aldus de diva.
Aanvang 20.15 uur. Kaarten tussen 31,- en 41,- euro, te bestellen via www.theater-haarlem.
nl of bij de VVV-ticketbox op de
Grote Markt 2 in Haarlem. Meer
informatie op www.labloemen.nl.
Bart Jonker

Foto: Rob Becker
Leona Philippo, Karin Bloemen en Irene Moors.

Foto’s: Rob Becker

:
Lezersactie

Olga van der Klooster laat haar
meest recente werk zien dat is
gemaakt naar aanleiding van
een verblijf op Rottumerplaat.
Zij treedt hierbij in de voetsporen van Godfried Bomans en
Jan Wolkers die er prachtig over
schreven. Olga maakte een aantal zeer verstilde landschappen
die nu voor het eerst te zien zijn.
Met de keuze van dit onderwerp
komt haar talent voor kleurkeuze en de toepassing ervan in de
compositie buitengewoon sterk
naar voren. De expositie wordt
verbaal ondersteund door de
stemmen van Bomans en Wolkers.
Gabe de Vries is bekend om zijn
beeldgezichten die zijn geïnspireerd op oud fotomateriaal van
Heemstede en Bennebroek. Het
is bijzonder te zien hoe de wereld soms in geen 100 jaar, is

Werk van Marike Hoekstra.
gewijzigd. Gabe geeft daar een
aantal mooie voorbeelden van.
Marike Hoekstra is een veelzijdig kunstenaar. Na werken met
glas in lood, sieraden en keramiek, ligt haar passie momenteel
bij de Quilt. Met eindeloos geduld weet Marike tot verbazend
knappe gestoffeerde composities te komen. Naast deze fraaie
quilts exposeert AmstelArt een
serie beeldschone keramieken
fantasiehuisjes van haar.
Op zondag 14 december organiseert de Rotary net als vorig
jaar een grote kerstmarkt voor
het goede doel op het Wilhelminaplein. Die mag u zeker niet
missen en dat geldt ook voor deze expositie. De tentoonstelling
loopt door iedere vrijdag en zaterdag t/m 27 december. Wilhelminaplein 12, Heemstede, tel.
023 521 9488.

Spaanse les
in hartje Heemstede
Heemstede – Taleninstituut
Mundo Hispánico start in de
tweede week van januari met
cursussen Spaans voor volwassen en kinderen. De cursussen
zullen worden gegeven bij kindvriendelijke restaurant Grut &
Groot in Heemstede. Op zaterdag 13 en zondag 14 december zal Mundo Hispánico tussen 12.00 en 15.00 uur bij Grut &
Groot aanwezig zijn.
Op maandag 5 januari zullen
de cursus van start gaan. Op
maandagavond wordt de cursus Spaans voor beginners van
19.00 tot 20.30 uur en van 21.00
tot 22.30 uur gegeven. Deze cursus is bedoeld voor mensen die
nog geen kennis van de Spaanse
taal hebben.

De Heemsteder verloot 2 kaarten voor de
kerstshow van Karin Bloemen op 17 december!

Wil je kans maken op deze kaarten, stuur dan voor dinsdag 16 december een mailtje voorzien van naam, adres,
telefoonnummer en e-mailadres onder vermelding van
‘Karin Bloemen’ naar redactie@heemsteder.nl. De winnaar krijgt persoonlijk bericht.

Naast de cursussen voor volwassenen zullen er ook speciale cursussen voor kinderen worden
georganiseerd. In samenwerking
met het kindvriendelijke restaurant Grut & Groot zullen deze
lessen in speelse en huiselijke
omgeving worden gegeven. Ook
deze cursussen starten op 5 januari. Op zaterdag 13 en zondag
14 december kunnen kinderen
alvast kennis maken met Pepe.
Pepe is een knuffelaap die de
kinderen zal vergezellen tijdens
de lessen. In gezelschap van Pepe en zijn vrienden zullen de kinderen op een vrolijke en ongedwongen manier Spaans leren.
Alle cursussen voor volwassen
bestaan uit tien lessen van 1,5
uur en voor kinderen uit 10 lessen
van 50 minuten. Bij volwassenen
zijn er maximaal 10 cursisten per
groep en bij de kindercursussen
bestaat de groep uit maximaal 8
leerlingen. Tevens biedt Mundo
Hispánico privélessen, duolessen
en conversatielessen aan. Deze
lessen worden geheel afgestemd
op de behoeften en leerdoelen
van de cursisten.
Kijk voor meer informatie op
www.mundohispanico.nl.
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AgendA
10

Woensdag
december
t/m 16 december
Bibliotheek
Heemstede
heeft een nieuwe exposant:
Noustha Koeckhoeven.
Speelse, fantasierijke foto’s
met surrealistische sfeer.
Julianaplein 1 te Heemstede.
De tentoonstelling is gratis te
bezichtigen.

10

december
Woensdag
tot en met 18 december
Kunstlijn bij Casca in de
Luifel. Te zien is werk van
Max Koning.
Openingstijden, foyer Casca
– de Luifel: 9.00 tot 17.00 uur
(ma t/m do) en van 9.00 tot
12.00 uur (vrij).

10

december
Woensdag
t/m 20 december
Nieuwe expositie kunstenaars in Het Kunstbedrijf.
Met werk van Ger Brouns,
Jolanda van hattum, Mieke
ter Brake en Petra Oldenburger.
Het Kunstbedrijf, Raadhuisstraat 56a 2101 HH Heemstede De galerie is open woensdag t/m zaterdag 13.00 - 17.30
uur.

10

december
Woensdag
tot 3 februari
Expositie ‘Fractals’ van
Niels Langeveld. Voormalig
gemeentehuis te Bennebroek,
Bennebroekerlaan 5.
Van vrijdag 5 december tot 3
februari 2015.
Openingstijden van maandag
t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30
uur en op woensdagmiddag
van 13.30 tot 16.30 uur.

van deze actie: het seksuele geweld tegen meisjes en
vrouwen in conflictgebieden.
(Niet geopend op beide
Kerstdagen). Tijden: 13.00
tot 17.00 uur. Info: www.
kzod.nl, www.facebook.com/
kunst.zijonsdoel en www.
seriousrequest.3FM.nl

12

december
Vrijdag
Bijeenkomst Alliance Française, Soirée de Noël. Proeverij van desserts met bijpassende wijn. Sylvain Lelarge voert u mee langs bekende en minder bekende chansons. Toegang: 15,- euro. Aanvang 19.00 uur in de Pauwehof, Achterweg 19, Heemstede. Aanmelden voor 7 december: AFK, Louise de Colignylaan 12, 2012 SR Haarlem.
Olga van der Klooster exposeert in Kunsthandel
AmstelArt aan het Wilhelminaplein te Heemstede.
Te zien zijn olieverfpaneeltjes
van het onbewoonde eiland
Rottumerplaat. Ook te zien
op 13, 19-20 en 27 december
van 11.00 tot 17.00 uur. En tijdens de Kerstmarkt op 14 december.
Trefpuntcafé Bennebroek
over ‘grenzen aan de zorg’.
Gast: Werner Brouwer, hoogleraar gezondheidseconomie
in Rotterdam. Akonietenplein
1 in Bennebroek, vanaf 20.00
uur.

11

Javier Guzman in Theater
de Luifel met ‘Absurd verlicht’.
Javier Guzman heeft nooit geheimzinnig gedaan over zijn
verleden met drank en drugs.
Hij verwerkte zijn verslaving
in zijn shows en schreef er
eerder dit jaar zelfs een boek
over. Met afterparty na de
voorstelling. Aanvang 20.15
uur, entree: 18,50 euro. Kaarten via www.podiaheemstede.
nl of aan de kassa van Theater de Luifel, Herenweg 96,
Heemstede.

11

december
Vrijdag
t/m 27 december
Eindejaarsexpositie
bij
kunsthandel AmstelArt met
werk van o.a Olga van der
Klooster, Gabe de Vries en
Marike Hoekstra. Wilhelminaplein 12, Heemstede, tel. 023
521 9488.

10

december
Woensdag
t/m 16 januari
Expositie cursisten van
Francis van der Meer bij
Casca,
activiteitencentrum
de Molenwerf, Molenwerfslaan 11, Heemstede. Tijdens
openingsuren: ma t/m vrij van
9.00-12.00 uur en van 13.0017.00 uur).
december
Donderdag
Chris Hinze met Saliah/Under African Skies. Muzikale
multimediavoorstelling. Pinksterkerk, Camplaan 18
in
Heemstede. Aanvang 20.15
uur , entree 19,- euro. Kaarten
via www.podiaheemstede.nl of
via de kassa van de Luifel.
december
Donderdag
t/m 28 december
Kunstenaars tonen ‘Wat we
niet willen zien’, portrettekenen in de Waag voor
Serious Request. Gebaseerd op het centrale thema

12

13

december
Zaterdag
Tango Extremo met ‘Los
Maestros de la Habana’.
Theater de Luifel, Herenweg
96, Heemstede. Aanvang:

20:15 uur, entree: 18,50 euro.
Kaarten via www.podiaheemstede.nl of aan de kassa van
Theater de Luifel op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur
of voorafgaand aan de voorstelling.
Rob van Scheers signeert bij boekhandel Blokker ‘Drie akkoorden en de
waarheid’ van 16.00-17.30
uur. Draait tevens plaatjes.
Toeg. Vrij. Boekhandel Blokker, Binnenweg 138, Heemstede. Tel. 023-5282472, www.
boekhandelblokker.nl.
Cruquiusconcert in de Waterschapszaal van museum
de Cruquius met deze keer
countertenor Maarten Engeltjes, begeleid door Mike Fentross (barok en luit). Aanvang
20.15 uur. Kaarten (21,- euro incl pauzeconsumptie) via
www.CruquiusConcerten.nl of
de kassa van Schouwburg de
Meerse 023-5563707.
Symfonisch
Blaasorkest
Heemstede geeft kerstconcert ‘Kerst in de Pinksterkerk’. Aanvang 16.00 uur.
Camplaan 18 Heemstede. De
kerk is om 15.30 uur open.
Toegang bedraagt 5,00 euro.
Het concert wordt afgesloten
met een drankje.

14

december
Zondag
Neerlandicus Flip Hammann komt naar het Oude
Slot om WO I te beschouwen aan de hand van de
literatuur. Krijn ter Braak
(geestelijk vader van ‘Zomergasten’) assisteert hem met
enkele voordrachten. Lezing
met afbeeldingen, geluid en
film. Aanvang 15.00 uur, entree: 17 euro. Kaarten www.
podiaheemstede.nl of aan de
kassa van Theater de Luifel,
Herenweg 96, Heemstede.

Ook een kerstvertelling, omlijst met muziek. Na het concert bijpraten met een glas
(gluh)wein. Informatie over
het concert vindt u op:
www.stmichael-heemstede.nl.

14

december
Zondag
Thera Coppens geeft lezing
over haar boek ‘Suzanne en
Eduuard Manet, om 14.00
uur. Bij Boekhandel Blokker,
Binnenweg 138, Heemstede. Toeg. 5,-. Reserveren: 023
5282472, www.boekhandelblokker.nl.

17

december
Wo
Karin Bloemen: Kerst met een
grote ‘K’. Kersttheatershow.
Met medewerking van Irene
Moors, Margreet Spijker en
Leona Philippo. Stadsschouwburg, Wilsonsplein 23 in Haarlem. Aanvang 20.15 uur. Kaarten tussen 31,- en 41,- euro,
te bestellen via www.theaterhaarlem.nl of bij de VVV-ticketbox op de Grote Markt 2 in
Haarlem.

18

december
Donderdag
en 19 december
Erik van Muiswinkel met
‘Schettino’. Cabaret. Stadsschouwburg, Wilsonsplein 23
in Haarlem. Aanv. 20.15 uur,
zonder pauze. Kaarten tussen
17,- en 23,- euro, bestellen via
www.theater-haarlem.nl of bij
de VVV-ticketbox op de Grote
Markt 2 in Haarlem.

19

december
Vrijdag
Eric Koller: ‘Koller blijft
thuis’. Cabaret. Theater de
Luifel, aanvang 20.15 uur.
Kaarten nu tijdelijk 9,50 euro i.p.v. 18,50 euro alleen bij
directe aankoop tot en met
dinsdag 16 december. Op eerder gekochte kaarten geen
restitutie. Via www.podiaheemstede.nl of aan de kassa
van de Luifel.

20

december
Zaterdag
Rauw, schaamteloos en
stomend heet, zo betitelen Vrijdag & Sandifort hun
nieuwste programma. In
theater De Luifel, Herenweg
96, Heemstede. Om 20.15 uur.
Entree: 18,50 euro. Kaarten via
www.podiaheemstede.nl
of
aan de kassa van Theater de
Luifel.

21

december
Zondag
Canto Ostinato in de Pinksterkerk. Audio visual spektakel. Aanvang 20.15 uur, entree 19,- euro. Kaarten via
www.podiaheemstede.nl of via
de kassa van de Luifel.
Koor Plus Minus, onder leiding
van Wil Bakker, zingt Cristmas
Carols bekende en onbekende kerstliederen in de Oude
Kerk aan het Wilhelminaplein
te Heemstede. Aanv. 15u. Toegang gratis. Deurcollecte. Na
afloop warme Glüwein in de
Pauwehof.

BINNENKORT O.A.:

TANGO EXTREMO

WERELDMUZIEK

ZATERDAG

Maestros
13 DECEMBER
Muziek van Argentinië’s grootmeesters
THEATER DE LUIFEL ∙ aanvang 20:15 uur ∙ entree: € 18,50

FLIP HAMMANN
& KRIJN TER BRAAK

LEZING+

ZONDAG
14 DECEMBER

De Groote Oorlog in de literatuur

Rotary Heemstede en ondernemers rond Wilhelminaplein organiseren de Dickens Kerstmarkt rond het
Wilhelminaplein. Diverse activiteiten, hapjes en (warme)
dranken.
Rommelmarkt
sportcentrum Groenendaal, Sportparklaan 16, Heemstede. Toegang: 2,50 euro. Kinderen onder 11 jaar, begeleid, kunnen
gratis naar binnen. 9.30-16.00
uur. Informatie/reserveringen:
MIKKI, 0229-24 47 39 of 24 46
49. Of: www.mikki.nl.
Kerstsamenzang Harmonie
St. Michael en koor In Between in de Bavokerk, Herenweg te Heemstede. Toegang gratis, inzameling voor
‘Serious Request’. Aanvang
16.00 uur. Oa. ‘Let it snow’.

OUDE SLOT ∙ aanvang 15:00 uur ∙ entree: € 17,00

ERIC KOLLER

CABARET

VRIJDAG

Koller blijft thuis
19 DECEMBER
Had liever de noorderzon omhelsd
THEATER DE LUIFEL ∙ aanvang 20:15 uur ∙ entree: € 18,50

VRIJDAG & SANDIFORT

CABARET

ZATERDAG

Löyly
20 DECEMBER
Rauw, schaamteloos en stomend heet
THEATER DE LUIFEL ∙ aanvang 20:15 uur ∙ entree: € 19,50

CANTO OSTINATO

Harp, elektronica & audio/visuals
Mede mogelijk gemaakt door de Stichting Vrienden
van het Oude Slot.
PINKSTERKERK ∙ aanvang 20:15 uur ∙ entree: € 19,00

MUZIEK

ZONDAG
21 DECEMBER

Theater de Luifel: Herenweg 96 ∙ Pinksterkerk: Camplaan
Oude Slot: Ringvaartlaan ∙ Oude Kerk: Wilhelminaplein
KAARTVERKOOP: PODIAHEEMSTEDE.NL of 023 - 548 38 38

Nieuws

informatie van de gemeente Heemstede, 10 december 2014

Heemstede

Openingstijden rond feestdagen
Op woensdag 24 en 31 december is het raadhuis
om 13.00 uur gesloten. Vrijdag 26 december zijn
wij gewoon geopend. Op maandag
5 januari is het raadhuis vanaf 10.00 uur open.

Kijk voor onze reguliere openingstijden in
deze HeemstedeNieuws bij adresgegevens en
openingstijden of raadpleeg onze website
www.heemstede.nl.

Vuurwerk afsteken mag vanaf 18.00 uur
In deze uitgave:
- Beheerplan wandelbos
Groenendaal
- Loket Heemstede
- Vergadering gemeenteraad

Maak het inbrekers
niet te makkelijk
Adresgegevens en openingstijden
Raadhuis:
Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede.
Telefoon: 14 023
E-mail: gemeente@heemstede.nl
Website: www.heemstede.nl
Publieksbalie:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur en
donderdag van 17.00-19.30 uur (alléén voor
reisdocumenten, rijbewijzen en uittreksels).
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 13.00-17.00 uur
(vrijdagmiddag gesloten).
Voor ondertrouw/partnerschapsregistratie, erkenning van
(ongeboren) kinderen en naturalisatie moet u altijd vooraf
een afspraak maken.
Bouw en woningtoezicht:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 13.00-17.00 uur en
donderdag van 17.00-19.30 uur
(vrijdagmiddag gesloten).
Sociale zaken:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 8.30-17.00 uur
(vrijdagmiddag gesloten).
Telefoon (023) 548 58 68.
Loket Heemstede:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 8.30-17.00 uur
(vrijdagmiddag gesloten).
U kunt ook een afspraak maken voor een huisbezoek.
Volg ons op:
twitter.com/heemstede
facebook.com/gemeenteheemstede
linkedin: HeemstedeConnect (Group)
youtube.com/gemeenteheemstede

Zoals al in de media is bekendgemaakt mag
vuurwerk afsteken alleen op oudejaarsdag vanaf
18.00 uur tot nieuwjaarsnacht 2.00 uur. En dus niet
meer vanaf 10.00 uur in de ochtend. Buiten deze
tijden is het afsteken van vuurwerk niet toegestaan.
Ook voor Heemstede worden daarom extra politie
en gemeentelijke handhavers ingezet zodat er kan
worden ingegrepen bij klachten.
Neem bij klachten en vuurwerkoverlast op tijden
dat dit niet is toegestaan contact op met de
politie via 0900-8844. In eerste instantie wordt een
waarschuwing gegeven. En afhankelijk van de

leeftijd en situatie wordt een boete uitgeschreven
die kan oplopen tot 100 euro.

Veilig vuurwerk afsteken

Gebruik wanneer u zelf vuurwerk gaat afsteken altijd
een vuurwerkbril om uw ogen te beschermen, ook
als u buiten gaat kijken. Steek vuurwerk af volgens
de gebruiksaanwijzing op de verpakking. Zo heeft
u de minste kans op ongelukken. Lees alle tips over
veilig vuurwerk afsteken op de website van Stichting
Consument en Veiligheid (SCV) www.veiligheid.nl/
tips-en-advies/vuurwerk-afsteken.

Vanaf 14 december vervallen bushaltes op Heemsteedse Dreef

Lijn 140 wordt snelle R-Netbuslijn 340
Vanaf 14 december verandert buslijn 140 (HaarlemHeemstede-Hoofddorp-Uithoorn) in lijn 340. Deze
R-Netbuslijn blijft dezelfde route rijden maar gaat
vaker en sneller rijden. Om de snelheid en de
frequentie van lijn 340 te verhogen, vervallen een
aantal haltes op de gehele lijn. In Heemstede zijn
dat de haltes Zandvaartkade, Lanckhorstlaan en
César Francklaan.
Heeft u vragen over de nieuwe dienstregeling of
buslijn, kijk dan op www.connexxion.nl of
www.rnet.nl.

Kerstzang 2014
Op woensdag 24 december om 23.45 uur
organiseren de gemeente Heemstede, Chocolaterie
van Dam en de Teisterband weer de traditionele
Kerstzang. In de Raadhuisstraat bij Van Dam staat
een groot podium waar prachtige muziek wordt

gespeeld door de Teisterband. Van Dam zorgt voor
warme chocolademelk, de gemeente Heemstede
voor glühwein. En laten we hopen dat de
weergoden ons gunstig gezind zijn en zorgen voor
wat sneeuw!

Loket Heemstede
is er voor u!
Heemstede heeft één centrale plek waar u
voor al uw vragen op het gebied van wonen,
zorg en welzijn terecht kunt, namelijk Loket
Heemstede aan het Raadhuisplein 1. Of het nu
gaat om het aanvragen van een voorziening
in het kader van de Wet Maatschappelijke
Ondersteuning (zoals OV-taxi, aanpassingen in
de woning of een rolstoel) of om informatie en
advies, wij helpen u graag verder.
Iedere werkdag tussen 08.30 en 13.00 uur kunt
u, zonder afspraak, bij het Loket langskomen.
U kunt ons ook bellen om uw vraag te stellen.

Raadhuis, Raadhuisplein 1
Telefoon (023) 548 30 40.
Openingstijden: ma t/m vrij
van 8.30 tot 13.00 uur en
‘s middags op afspraak.

Voorkom woninginbraak tijdens
‘De donkere dagen’
Als de dagen korter worden, neemt het aantal
woninginbraken toe. Politie en gemeenten
willen dit voorkomen, maar daar is uw hulp bij
nodig. Bel 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).

- Preventietips: 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.

Inloopavond 7 januari 2015

Nieuw beheerplan voor Wandelbos Groenendaal
Het wandelbos heeft niet alleen een recreatieve
functie, ook heeft het bos cultuurhistorische
waarde en heeft het een grote variatie aan
plant- en diersoorten. Met het beheer van
het bos willen we deze waarden versterken.
Het maken van meer open plekken in het
bos, het herstellen van enkele vijvers en
historische zichtlijnen maken deel uit van de
voorgestelde maatregelen. Daarnaast wordt
een plan gemaakt voor het vervangen van een
aantal bomenlanen, waaronder de Torenlaan.

Inloopavond

U bent van harte uitgenodigd op woensdag 7
januari 2015 tussen 19.30 uur en 21.30 uur in het
raadhuis tijdens een inloopavond. U kunt uw
vragen stellen en uw mening kenbaar maken over

de verschillende onderwerpen uit het conceptbeheerplan.

Inzien en reageren

Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met
Ruud van Schaik van de afdeling Voorbereiding
Openbare Ruimte via telefoonnummer
(023) 548 57 84 (niet op vrijdag).

Het concept-beheerplan Wandelbos Groenendaal
2015-2032 kunt u digitaal inzien via www.
heemstede.nl bij ‘Over Heemstede’. Het plan ligt
met ingang van 10 december 2014 voor zes weken
ter inzage in de publiekshal van het raadhuis,
Raadhuisplein 1, te Heemstede.
Schriftelijke reacties op het concept-beheerplan
kunt u tot 21 januari 2015 sturen naar:
Gemeente Heemstede, t.a.v. de afdeling
Voorbereiding Openbare Ruimte,
Postbus 352, 2100 AJ Heemstede,
of via e-mail gemeente@heemstede.nl.

Evenement
Op 3 december 2014 heeft de burgemeester
besloten, op grond van artikel 2:25 van de
Algemene Plaatselijke Verordening, een
vergunning te verlenen voor het houden van een
kerstboomverbranding op het trapveldje aan de
Vrijheidsdreef op 7 januari 2014 van 13.00 uur tot
24.00 uur.

In verband met het bovenstaande is,
overeenkomstig artikel 17 van de Wegenverkeerswet juncto artikel 34 van het Besluit
administratieve bepalingen inzake het wegverkeer,
toestemming gegeven het weggedeelte van de
Vrijheidsdreef tussen de Van Merlenlaan en de
Burgemeester van Rappardlaan af te sluiten voor

autoverkeer op 7 januari 2014 van 14.00 uur tot
24.00 uur.
Neem voor meer informatie contact op met de
afdeling Algemene & Juridische Zaken, tel.
(023) 548 56 07.

Regels rond oud en nieuw
Het college heeft over de regels rond oud en nieuw
de volgende beslissingen genomen:
Het stoken van vuur op de openbare weg op

31 december 2014 en 1 januari 2015 wordt niet
gedoogd. Van 25 december 2014 t/m 1 januari
2015 is het verboden om niet-afsluitbare containers

bestemd voor bouwafval op de openbare weg te
plaatsen. Hetzelfde geldt voor mobiele toiletunits en
schaftketen.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning
(reguliere procedures)
- Sportparklaan 3 het kappen van 1 denneboom
wabonummer 17604,
ontvangen 25 november 2014.
- Glipperweg 9 het kappen van 1 eik en 4
kerstbomen wabonummer 17606,
ontvangen 25 november 2014.
- Havenstraat 87 het kappen van 3 populieren
wabonummer 17608,
ontvangen 26 november 2014.
- Dinkellaan 35 het kappen van 2 bomen
wabonummer 17639,
ontvangen 26 november 2014.
Verleende omgevingsvergunning
(reguliere procedures)
- Matthijs Vermeulenlaan 30 het plaatsen van

-

-

een fietsenschuurtje en een vlaggenmast
wabonummer 14237,
verzonden 5 december 2014.
Amstellaan 1 het verbouwen van een
bedrijfsruimte naar een appartement
wabonummer 15574,
verzonden 5 december 2014.
Belle van Zuylenlaan 14 het plaatsen van een
fietsenoverkapping wabonummer 15175,
verzonden 5 december 2014.
Cruquiusweg 47 het kappen van 1 plataan
wabonummer 17145,
verzonden 5 december 2014.
Dr. P. Cuyperslaan 23 het plaatsen van een
dakkapel op het zijgeveldakvlak wabonummer
15719, verzonden 5 december 2014.
Prinsenlaan 25 het kappen van 1 den
wabonummer 16948,

verzonden 5 december 2014.
- Laan van Dicklaan 45 het kappen van 2 bomen
wabonummer 17392,
verzonden 5 december 2014.
Verdagen beslistermijn
omgevingsvergunning
(reguliere procedure)
- Adriaan Pauwlaan 19 het vergroten van de Bosch
& Hovenschool wabonummer 16480, ontvangen
23 oktober 2014. In het kader van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht hebben
wij besloten voor deze aanvraag de beslistermijn
te verlengen met een termijn van 6 weken.

Reageren? Zie Inzien, reageren, bezwaar maken.

Bekendmaking Wet milieubeheer
Meldingen Activiteitenbesluit
De directeur van Milieudienst IJmond maakt
namens het college van burgemeester en
wethouders van Heemstede bekend dat in augustus

en september 2014 de volgende bedrijven een
melding Activiteitenbesluit van het oprichten of
veranderen van de inrichting hebben gedaan ter
uitvoering van artikel 8.41, vierde lid, van de Wet

milieubeheer.
- Parmak Import, Kerklaan 25
- Garage Heemstede, Zandvoortselaan 4
- Teestie, Zandvoortselaan 153

Bestuursdwang
De eigenaren van bovengenoemde fietsen krijgen
tot en met 14 dagen na de datum van deze
publicatie de gelegenheid hun fiets van de weg te
verwijderen of ervoor te zorgen dat de fiets weer in
rijtechnische staat verkeert. Als de betreffende fiets
binnen deze termijn niet van de weg is verwijderd
of nog steeds in een onvoldoende rijtechnische
staat verkeert, wordt de fiets in opdracht van
het college van burgemeester en wethouders
verwijderd en voor een periode van maximaal 13
weken opgeslagen. Binnen die periode kan de
eigenaar zijn fiets ophalen bij de milieustraat aan de
Cruquiusweg 47 tegen betaling van de gemaakte
kosten.

hoogte van huisnummer 23, op ligplaats HOF
003.
- Een wit kajuitbootje, genaamd Easy, in de
Zandvaart op ligplaats ZVK 006.

Handhavingsacties
Verwijdering fietsen op diverse locaties
De buitengewoon opsporingsambtenaren van
bureau Handhaving van de gemeente Heemstede
hebben de volgende fietsen in onvoldoende
rijtechnische staat aangetroffen:
- Een zwart/grijze damesfiets, merk Pointer, met
lekke achterband en defecte versnelling, aan de
Jan van Goyenstraat naast de Plus supermarkt;
- Een zwarte herenfiets, merk On the Road, met
een lekke voorband, aan de Jan van Goyenstraat
naast de Plus supermarkt;
- Een zwarte damesfiets, merk Medley, met twee
lekke banden, aan de Jan van Goyenstraat ter
hoogte van huisnummer 22;
- Een grijze damesfiets, merk Gazelle, met twee
lekke banden, in het tunneltje aan het Res
Novaplein.
In artikel 5:5, eerste lid van de Algemene Plaatselijke
Verordening (APV) staat dat het is verboden een
voertuig, dat rijtechnisch in onvoldoende staat van
onderhoud en ook in een kennelijk verwaarloosde
toestand verkeert, op de weg te parkeren.

Verwijdering boten
De buitengewoon opsporingsambtenaren van
bureau Handhaving van de gemeente Heemstede
hebben het volgende vaartuigen aangetroffen op
een al vergunde ligplaats:
- Een motorbootje met blauw dekzeil, in een zijtak
van de Leidsevaart, aan de Van ’t Hofflaan ter

Op basis van artikel 3, lid 1 van de Verordening
openbaar water Heemstede krijgt de eigenaar van
deze vaartuigen tot en met 14 dagen na de datum
van deze publicatie de gelegenheid zijn vaartuig
buiten Heemstede te brengen of een ligplaats
in te nemen met waar dit met een verkregen
vergunning wel is toegestaan. Als het betreffende
vaartuig binnen deze termijn niet is verwijderd,
wordt het vaartuig in opdracht van het college van
burgemeester en wethouders verwijderd en voor
een periode van maximaal 13 weken opgeslagen.
Binnen die periode kan de eigenaar zich melden bij
bureau Handhaving en zijn vaartuig ophalen tegen
betaling van de gemaakte kosten.
Heeft u vragen over deze publicaties, neem
dan contact op met bureau Handhaving via het
algemene telefoonnummer 14 023.

Vergadering gemeenteraad
De gemeenteraad van Heemstede houdt
een openbare vergadering op woensdag 17
december 2014 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
17 december 2014
- Vragenuur

Hamerpunten
- Belastingverordeningen 2015
- ISV-bijdrage bouwplan Wilhelminaplein 4-6
- Verklaring van geen bedenkingen t.b.v.
omgevingsvergunning voor 4 woningen
Glipperweg 33 – 39
- Budgetsubsidie 2015 t/m 2016 Stichting Kontext
- Begroting 2015 Stichting Openbaar Onderwijs
Zuid-Kennemerland
- Budgetsubsidie Stichting CASCA 2015 t/m 2016
- Budgetsubsidie 2015 t/m 2016 Stichting Welzijn
Ouderen Heemstede

Overige punten
- Belofte fractieassistenten
- Lijst ingekomen stukken raadsvergadering
17 december 2014
- 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)
548 56 46, of e-mail: raadsgriffier@heemstede.nl.

Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien
De aanvragen en vergunningen kunt u inzien tijdens de
openingstijden van de afdeling Bouw- en Woningtoezicht
of op afspraak. U kunt ze ook opvragen via
postbus-bouwenwoningtoezicht@heemstede.nl,
dan ontvangt u ze per e-mail.
Procedures omgevingsvergunning
Afhandelingstermijn omgevingsvergunning
Reguliere procedure: 8 weken na ontvangst van de aanvraag.*
Uitgebreide procedure: 26 weken na ontvangst van de aanvraag.*
* Hierop zijn uitzonderingen mogelijk
Zienswijzen (uw mening geven voordat een besluit genomen is)
Reguliere procedure omgevingsvergunning: U kunt zienswijzen
indienen bij een voornemen een omgevingsvergunning te
verlenen voor afwijken van het bestemmingsplan. Dit kan tot en
met 4 weken na publicatie. In gevallen dat dit kan, wordt dit apart
gepubliceerd.
Uitgebreide procedure omgevingsvergunning: U kunt zienswijzen
indienen bij een voornemen een omgevingsvergunning te
verlenen. Dit kan tot en met 6 weken na publicatie.

Bezwaar en beroep
Reguliere procedure: Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken
na verzending van het besluit aan de aanvrager in bezwaar bij het
college van burgemeester en wethouders. De termijn start op de
dag na verzending. Zie verder kader ‘Bezwaar’.
Uitgebreide procedure: Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken
na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd in beroep bij
de rechtbank Noord-Holland locatie Haarlem. Zie verder kader
‘Beroep’.
Bezwaar
Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen een door
de gemeente genomen besluit door binnen 6 weken na de
verzenddatum een gemotiveerd bezwaarschrift te richten aan
het college van burgemeester en wethouders, postbus 352,
2100 AJ Heemstede. Een bezwaar moet zijn ondertekend en
voorzien van naam en adres, datum, een duidelijke verwijzing
naar het besluit en reden van bezwaar. Het indienen van bezwaar
schorst de werking van een vergunning niet. Als sprake is van
een spoedeisend belang kan voorlopige voorziening worden
aangevraagd. Verzoek om voorlopige voorziening richten aan:
Voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland locatie
Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR te Haarlem.

Inzameling voor Serious Request

Kerstsamenzang in Bavokerk Heemstede
Heemstede – Radiozender 3 FM
vraagt met Serious Request 2014
aandacht voor vrouwen en meisjes, die tijdens oorlog en conflicten slachtoffer worden van seksueel geweld. Het Rode Kruis zet
zich in voor de vrouwen, die worden opgevangen en begeleid om
een nieuwe toekomst op te bouwen. De vrouwen zijn dikwijls
ernstig getraumatiseerd.
De 3 DJ’s in het Glazen Huis willen middels hun actie zoveel mogelijk geld inzamelen voor dit
mooie project.

Harmonie St Michael Heemstede
en koor In Between dragen ook
hun muzikale steentje bij aan de
actie van 3FM Serious Request.
Op zondag 14 december geven
zij daarom een kerstsamenzang
in de St BAVO kerk aan de Herenweg te Heemstede.
Aanvang is 16.00 uur. Op het
programma staan kerstliederen met koor en orkest als Let it
Snow, Have yourself a merry little Christmas. Er is een kerstvertelling, omlijst met muziek, “The
night before Christmas”. Verder
zijn kan er meegezongen wor-

den met samenzang liederen als
Kling klokje kling, Er is een kindeke geboren en De herdertjes
lagen bij nachte. Een concert
voor jong en oud dus!
Het concert is gratis toegankelijk, tijdens het concert wordt
een inzameling gehouden voor
het goede doel. Na afloop van
het concert kan worden bijgepraat onder het genot van een
glas (gluh) wijn.
Informatie over het concert vindt
u op:
www.stmichael-heemstede.nl.

Diversiteit aan cursussen bij
Creatief Centrum in Oude Meelfabriek
Heemstede - Bent u op zoek
naar een leuke vrije tijdsbesteding in het komende voor- en/
of najaar? Het ‘Creatief Centrum’
stelde voor 2015 weer een fraai
uitgevoerd
programmaboekje
voor u samen.
In dit programmaboekje vindt u
een diversiteit aan cursussen
zoals tekenen, schilderen, boetseren, portret, kinderatelier, keramiek, mozaïek en textiel.
Alle cursussen staan onder begeleiding van enthousiaste bekwame docenten.

Het Creatief Centrum Bennebroek is gevestigd in de Oude Meelfabriek, Glipperweg 96,
Heemstede.
Bent u nieuwsgierig geworden,
kijk dan op de nieuwde website:
www.creatiefcentrum.nl.
U kunt het Creatief Centrum ook
volgen op Facebook. Op 12 januari 2015 starten de cursussen
weer. Inschrijven kun u via de
website of via de cursusadministratie met als telefoonnnummer
06-46575907. Er is nog plaats bij
een aantal cursussen!

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’.

CruquiusConcerten:
Countertenor Maarten Engeltjes
Regio - Het concert van Maarten Engeltjes een aantal jaar geleden in Museum de Cruquius
wordt door velen als een van de
hoogtepunten van de CruquiusConcerten gezien. De countertenor komt nogmaals naar het museum en wel op zaterdag 13 december. Maarten Engeltjes zingt
al vanaf zijn vierde jaar als jongenssopraan. Hij verleende zijn
medewerking als sopraansolist
aan meerdere CD-opnamen o.a.
Allegri’s Miserere Mei in de Dom
van Riga.
Op zijn zestiende maakt Maarten zijn debuut als Countertenor
met het zingen van de alt-aria’s
in Bachs Matthäus-Passion. Al
snel volgden vele concerten in
binnen en buitenland.
In 2003 wordt hij uit een twintigtal getalenteerde countertenoren geselecteerd door de wereldberoemde Michael Chance
om deel te nemen aan een door
Chance te geven masterclass,
welke werd uitgezonden op de
Nederlandse televisie. Daaropvolgend verzorgde Maarten samen met Michael Chance een
recital onder leiding van Gustav
Leonhardt.
Maarten Engeltjes is inmiddels
één van de meest gevraagde
countertenoren ter wereld.
Zaterdag aanstaande treedt
Maarten Engeltjes samen op
met Mike Fentross. Mike Fen-

tross studeerde luit en barokgitaar bij luitpionier Toyohiko Satoh aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag en was na
het behalen van zijn diploma de
eerste professionele barokgitarist in Nederland. Direct na zijn
studie werkte hij als continuospeler in toonaangevende barokensembles, zoals Les Arts Florissants, Combattimento Consort
Amsterdam en Al Ayre Español.
Maarten Engeltjes en Mike Fentross (luit/theorbe) brengen een
Italiaans programma met werken van Cassini, Cavalli, Fescobaldi, Piccini en Monteverdi.
Het concert vangt aan om 20.15
uur in Museum de Cruquius,
waarvoor nog kaarten beschikbaar zijn. Koop ze via www.
CruquiusConcerten.nl of via de
kassa van schouwburg de Meerse 023 5563707. De toegangsprijs voor het concert is 21,- euro
(incl. pauzeconsumptie).

Voor garage Van Houten, in de jaren vijftig
Heemstede – Deze foto moet zijn gemaakt in de
jaren vijftig. “In elk geval net na de oorlog”, vertelt
mevrouw Labeur uit Heemstede.
De Heemsteedse bracht deze foto naar het redactiekantoor met de vraag of er misschien lezers zijn die mensen herkennen.
In elk geval staat de vader van mevrouw Labeur

op de foto, derde van rechts. Maar wie zijn de anderen? De medewerkers van garage Van Houten,
want daar gaat het om, staan rondom een racewagen. Op de plek van Van Houten is nu Fireplace te vinden, aan de Blekersvaartweg.
Reacties gaarne
023-5289463.

naar

mevrouw

Labeur,

