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LET OP!
Volgende week
verschijnt de
Heemsteder
op vrijdag
28 december
i.v.m. de
feestdagen.
HELE FIJNE DAGEN
TOEGEWENST

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

GEVRAAGD: BEZORGERS
Heemstede volop in Kerstsfeer!
Heemstede - Kerstzang, kerstmarkt,
kerstconcerten, kerstcadeautjes... Het
is één groot kerstfeest in Heemstede.
Er worden zoveel leuke activiteiten georganiseerd, voor jong en oud, daar
wil de Heemsteder natuurlijk niets van
missen. Aan de andere kant... Je kunt
niet overál bij zijn, maar proberen doen
we dat natuurlijk wel. Bijvoorbeeld op
de Kerstmarkt, getuige deze foto en in
de krant kunt u nog veel meer kerstsfeer proeven.

Het team van de
Heemsteder wenst u
vrolijke kerstdagen
en een respectvol

Info Martin

0251-674433 www.verspreidnet.nl

DIER VAN DE WEEK

2008!

Dit is poes Mokie. Zij wordt voorgedragen voor een plaatsje in de Heemsteder door mevrouw Visser uit Heemstede.
Zij zegt: “Mokie verdient het omdat ze het vrij lang zonder
vrouwtje heeft moeten stellen. Zij moest namelijk geopereerd worden. Gelukkig is het vrouwtje nu weer gezond
thuis”, aldus ‘overbuurvrouw’ Visser.
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P2: Bijzonder Heemsteeds Nieuws
(redactie@heemsteder.nl)

Kunsthandel AmstelArt
heeft nieuwe expositie
Heemstede - Na de zeer
succesvolle
tentoonstelling van het Russische echtpaar Gasparian, presenteert
kunsthandel AmstelArt op het Wilhelminaplein de komende weken een andere Russische kunstenaar, Natalja Dik.
Natalja studeerde evenals de Gasparians in 1992 af aan
de kunstacademie Repin te St. Petersburg. Na deze klinkende opleiding bewees zij haar vakmanschap en artisticiteit met het behalen van de grote zilveren medaille van het
Ministerie van Cultuur van de voormalige Sovjetunie. Daarna volgen vele nationale en internationale tentoonstellingen. Natalja blinkt uit in haar vermogen materie vorm te geven. De tentoongestelde stillevens zijn daar het bewijs van.
AmstelArt is open iedere vrijdag en zaterdag vanaf 11.00
uur.

Verwarring

Baklucht

Volgens welingelichte bronnen heeft Sint Nicolaas ten opzichte van de Kerst weer aan populariteit gewonnen. Nu
ergens in niemandsland tussen die twee festiviteiten laat
ik die conclusie eens voorzichtig op mij inwerken. En helaas kan ik niet tot een gelijke constatering komen. Om het
feestje van die doorgaans vreemd uitgedoste Spanjool met
zijn bootvluchtelingen voor de leukste kleinkinderen ter wereld te vieren hadden wij een tafeltje gereserveerd in het
rustieke pannenkoekenhuis ‘ De Konijnenberg’ aan de Herenweg Zonder die twee kleintjes te informeren vertrokken
wij met de auto naar het smulpaleis. Mijn navigatiesysteem
was een overbodige luxe tijdens deze korte rit. Na twee
straten meldde de oudste, Roan 7 jaar, al dat wij op weg
waren naar de pannenkoekenbakker. Altijd leuk als een verrassing al zo vroeg naar de knoppen is. Maar ja wat wil je
ze zijn er al zo vaak geweest dat zij mij wel kunnen vertellen hoe te rijden. Over de aanwezigheid van die zwaar
dementerende bejaarde uit Spanje hadden wij echter niets
verteld. Mijn geliefde maatje sinds tientallen jaren en hadden ons al dagen van te voren verheugd op de reactie van
de kleintjes. Die moeite hadden wij ons dus kunnen besparen. Trots en fier kwam de rood gemantelde bisschop het
zaaltje binnen om vanaf dat moment volledig genegeerd te
worden door die twee lieve kleine schatjes van ons. Dit in
tegenstelling tot de acceptatie van een aantal zwarte pieten die met zakken vol snoepgoed aan onze tafel verschenen. Volledig passend in het integratiebeleid van onze regering werd er vrolijk met de hulpjes van de Sint gesproken.
Zeer waarschijnlijk werd die verstandhouding vergemakkelijkt door de aanwezigheid van grote zakken snoep en surprises. Wellicht een ideetje voor onze regering. Zelfs lichte
dwang van mijn kant was niet voldoende om de ukkies ook
maar in de buurt van baardmans te krijgen. Terwijl andere
kindjes vrolijk zingend op de schoot van de heiligman plaats
namen meden onze kleintjes de man als leed hij aan een
besmettelijke ziekte. Als trotse grootouders konden wij ons
niet voorstellen dat laakbaar gedrag van die peuters hierbij
een rol speelde. “Wij hebben de liefste kleinkinderen van de
wereld” was de terechte constatering van een oma die zich
hierna verdiepte in een keuze uit de kaart van vele smakelijke pannenkoeken. Dat deden die kleintjes ook. Niet gehinderd door de aanwezigheid van die tijdelijke bisschop viel
de keuze op een lekkernij waarbij het begeleidende cadeau
de doorslag gaf. Leuke middag gehad bij ‘De Konijnenberg’
maar Sint had wat die twee peuters betreft wel weg kunnen
blijven. De kerstman zullen we ze maar besparen. We doen
het wel af met een kerstboom.
Prettige feestdagen en een goed nieuwjaar.
Wim Bak.

verschijnt woensdag

‘Rotzooi’ eerste dat emigrante opviel...

ZAP speldjes uitgereikt
Heemstede – ZAP staat voor
ZwerfAfvalPakkers, mensen
die rommel op straat opruimen die anderen achterlaten.
Dat gebeurt! Mensen die op
straat rommel achterlaten.
Wie haalt het in zijn hoofd!
Het gebeurt! Veel te veel en
dat geeft zoveel rommel op
straat waar iedereen zich
weer aan ergert. Er zijn mensen die op straat of in het bos
de rommel opruimen. Er zijn
zelfs mensen die drollen van
honden opruimen.
Jan Willem van Dormolen woont
in de buurt van het ziekenhuis
aan het Spaarne en loopt veel
te wandelen langs het kanaal,
Spaarneborgh en de wijk rond
de Johan Wagnerlaan. De buurt
kent hem al wel. Hij ruimt klein
afval van de straat op en heeft
altijd boterhamzakjes bij zich.
Voor die achtergelaten hondendrol die het baasje zelf had
moeten opruimen, maar er even
geen zin in had, nonchalant is,
te laag bij de grond voor het
baasje, of te arrogant is. Doorstrepen wat niet van toepassing is. Frans Harms woont in
de buurt van de Crayenestersingel en daar gebeurt nog wel
eens wat. Rommel in de singel
die er niet hoort. Hetzelfde verhaal, niemand doet het, toch
liggen de plastic zakjes, snoepzakjes, straatvuil, tot en met
kratten in het water. Wordt het
te gortig dan pakt Frans de hark,
neemt een emmer mee en haalt
de rotzooi uit het water, hup de
kliko in en schoon is de boel.
Wat is smerig?
Tijdens de uitreiking van de
oorkondes voor de zwerfafvalpakkers hield wethouder Sjaak
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Struif een korte inleiding. Hij liep
enige tijd geleden door Heemstede met zijn tante uit Australië, die 60 jaar terug voor het
laatst Heemstede had gezien.
Niet de drukte, de vele fietsers, het drukke autoverkeer of
de nieuwe verbouwing was het
eerste wat tante opviel. Nee, de
rotzooi. Ik vind het smerig. Dat is
kennelijk in Australië even anders. Als voormalig directeur
Welzijn in de beruchte Haagse Schilderswijk, is Sjaak Struif
wel wat rommel gewend. Daar is
het in vergelijking met Heemstede veel graadjes erger. De twee
zwerfafvalpakkers zijn genomineerd door een flink aantal ingezetenen die hun zwerfvuilaanpak konden waarderen. Vandaar
ook hun onderscheiding. Na een
kleine discussie over natuurlijk
het opruimen van je eigen rommel, bleek het oude motto: verbeter de wereld, begin bij jezelf,
nog springlevend, waarbij het
inschakelen van de jeugd heel
belangrijk is. Jong geleerd, oud
gedaan. Is ook een waarheid die
blijft. Jongeren zijn immers de
vrijwilligers van de toekomst!
Ton van den Brink

De Heemsteder tussen
Kerst en Nieuwjaar

Heemstede - U heeft nu de dikke kerstkrant in handen,
waarin tal van winkeliers en verenigingen hun kerstwens
aan u presenteren. Correspondenten van de Heemsteder hebben hun best gedaan met mooie kerstartikelen
en bovendien vindt u zoals u gewend bent allerlei ander
nieuws over alles wat in Heemstede en Bennebroek (en
een klein beetje de regio) gebeurt. De volgende Heemsteder krijgt u niet op een woensdag in de bus, aangezien die dag op Tweede Kerstdag valt (26 december). Die
week verschijnt de krant op vrijdag 28 december. Kopij
graag al inleveren voor maandag 24 december. De laatste krant van het jaar wordt verspreid op vrijdag 4 januari. Ook dan dus niet op woensdag. Kopij voor de laatste
krant graag inleveren uiterlijk woensdag 2 januari.
De redactie wenst u fijne feestdagen.

Bladmanager/redactie:
Joke van der Zee
Mobiel 0650-284402
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Ton van den Brink
Mirjam Goossens
Eric van Westerloo
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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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Simon Paagman nu langs
de lijn bij RTV De Branding

Simon Paagman met zijn laatste project RTV De Branding ondergebracht in college Hageveld.

Actie kindertehuis Sri
Lanka bij Branding Radio
Heemstede - Zondag 23 december zal in het Branding Radio-programma ‘Op bezoek bij...’ aandacht worden besteed
aan de activiteiten die de familie ’t Hooft uit Heemstede onderneemt om een kindertehuis in Sri Lanka te ondersteunen.
De uitzending begint om 13.00 uur en duurt tot 14.00 uur.
Het kindertehuis heet Peter
Weeresekera Children’s Home
en de actie die de familie ’t
Hooft organiseert heet Nobody’s Child. Deze naam hebben
ze bedacht omdat de kinderen
die in het kindertehuis terecht
komen letterlijk zijn ‘weggegooid’ als zijnde niemands kind.
In de uitzending komen Han en
Conny ’t Hooft aan het woord,
maar ook hun uit Sri Lanka geadopteerde dochter Amanda.
Luisteraars wordt gevraagd om
een bijdrage te leveren om dit
kindertehuis te helpen. Dit kan
zowel door het geven van advies, hulp als een geldelijke bijdage. Het programma Op bezoek bij... is ontstaan uit de be-

hoefte om mensen langer aan
het woord te laten, dan in een
kort interview in andere radioprogramma’s. Het programma
wordt, behalve met de stukjes interview, gevuld met muziek die bij de gast past. U kunt
Branding Radio beluisteren via
de kabel 89.0. Via FM 106.2
of via de website www.brandingrtv.nl en dan klikken op
‘beluister ons live’. Wanneer u
iemand kent waarvan u denkt
dat het leuk is om die te bezoeken voor dit programma, kunt
u dit aangeven via redactie@
brandingrtv.nl of telefonisch
023-5288289. Schriftelijk via Johan Wagenaarlaan 74, 2102 GE
Heemstede t.a.v. Op bezoek bij...

Winkeldieven te snel af

Heemstede - De politie heeft zaterdag jl. omstreeks 14.15 uur twee
vrouwen (woonplaats onbekend) aangehouden op verdenking van
winkeldiefstal. De vrouwen, 20 en 34 jaar oud, werden door personeel op heterdaad betrapt op winkeldiefstal uit een parfumerie aan
de Binnenweg. Beide verdachten gingen er vervolgens vandoor. Politieagenten zagen het tweetal even later lopen op het Haemstedeplein. Bij het zien van de agenten zetten de vrouwen het wederom
op een lopen. De agenten waren echter sneller. Beide verdachten
zijn voor nader onderzoek ingesloten in het politiebureau.

Heemstede – Ooit in een grijs
verleden verzorgde de initiator
van Radio De Branding als freelance medewerker sportuitzendingen voor het sportprogramma ‘Langs De Lijn’. De ervaring
die Paagman tijdens die periode
opdeed, heeft jarenlang gezorgd
voor de opleiding en begeleiding
van veelal jonge mensen die er
samen met de gedreven radioman voor zorgden dat Radio De
Branding veel en intens beluisterd werd. In 1966 startte Paagman een huisomroep die als
doel had de bewoners van tehuizen in de regio te vermaken.
Met een aantal vrijwilligers werden in een aantal studio’s geluidsbanden gemaakt die in de
onderkomens van de bejaarden
en gehandicapten te beluisteren waren. Dit was voor de enthousiaste en kundige Heemstedenaar nog niet genoeg. Hij
organiseerde voor de instellingen feestjes waarbij onder andere in de Olijftak Heintje Davids optrad. Paagman aan het
woord: “Vooral het optreden van
Heintje Davids maakte enorme
indruk op de bewoners van de
Olijftak. Toen ik een paar dagen
later in het tehuis aan de haven
was vertelde een verzorgster dat
een inwoonster drie dagen haar
gezicht niet had gewassen om
dat ze een kus van de Amsterdamse cabaretière had gehad.
Als je zo iets hoort geeft dat heel
veel voldoening. Daar doe je het
toch uiteindelijk voor.” Maar een
karaktertrek van Paagman is
dat het altijd mooier en beter en
groter kan. In dit specifieke geval dus een groter bereik voor
luisteraars in de regio en wat
leent zich dan beter dan een lokale radio? Het was de tijd dat
de ether in ernstige mate werd
vervuild door vele radiopiraten.
Uit 1988 stamt zijn bijna historische uitspraak “Lokale omroep
is er voor de gemeenschap, la-

ten die piraten maar bij onze bestaande omroep komen.”
Studio in Olijftak
Het lukte de inmiddels van grijze lokken voorziene Heemstedenaar om een zendvergunning
te bemachtigen. Met de Olijftak
als studio kon de wijde omgeving
genieten van de van de vaak originele en mooie uitzendingen van
Radio De Branding. Vanaf 1977
was Paagman inmiddels voorzitter van de omroep geworden een
functie die hij in 1998 overdroeg
om zich in die jaren daarna bezig
te houden met het adviseren van
het bestuur en het binnenhalen
van vele prominente gasten in
zijn radio-uitzendingen. Een imposante lijst geeft een indruk van
de bekendheid van de radioman
ook buiten de regio. Zo waren bijvoorbeeld Toon Hermans, Willeke
Alberti, Majoor Bosschardt, Jack
van Gelder, Boudewijn de Groot,
Herman Kuiphof, Erica Terpstra
via Radio De Branding te beluisteren. Veel beluisterd was indertijd de ‘Ontbijtshow’ die - schrik
niet - elke dag ‘s morgens van 7
tot 9 uur rechtstreeks te beluisteren was. Dit programma deed
Paagman met een ander luisterrijk figuur uit de gemeente, Har
Wolthuis. Veel besproken en beluisterd was het programma op
zaterdagmiddag, ‘Raadhuisplein
1’ Met zijn objectieve benadering lukte het de goedbespraakte
Paagman de vaak ondoorgrondelijke wegen van de politiek duidelijk te maken en de gemeentelijke politici op een prettige maar
kritische manier het vuur aan de
schenen te leggen. Bekend zijn
de beelden uit de politieke arena waarbij Paagman druk in de
weer was met draadjes, koptelefoons en opnameapparatuur. Die
opnames werden dan voorzien
van het nodige commentaar op
zaterdag uitgezonden.
Ook verzorgde hij veel beluister-

de muziekprogramma’s waarbij een breed scala aan muziekvormen zijn aandacht kreeg.
Tot het laatste wil de Heemstedenaar zich nu gaan beperken.
Zijn laatste grote kunststuk is
het onderbrengen van de studio
in college Hageveld.
Hageveld
Het huidige onderkomen, de
Zusterflat aan de Wagenaarlaan wordt volgend jaar met de
grond gelijk gemaakt om plaats
te maken voor appartementen.
In het woud van bestemmingsplannen en monumentenlijsten
is het Paagman bezig in samenwerking met het gemeentebestuur een plekje te vinden in het
fraaie gebouw Hageveld. ”Met
die locatie hoop ik twee vliegen
in een klap te vangen. Wij willen de leerlingen van het college gaan betrekken bij “Radio De
Branding”. En ik wil in die misschien nieuwe toekomst van De
Branding niemand voor de voeten lopen. Daarom ga ik mij beperken tot het maken van luisterprogramma’s. En krijg ik wat
meer tijd voor mijn twee kleinkinderen Oscar en Gijs. Sinds
een jaar woont mijn dochter Nicole samen met haar man Michiel en de twee kleintjes weer
in Nederland. En mijn werkzaamheden voor ‘Meerbusiness’
vragen steeds meer tijd. Dus nu
eens aandacht voor andere zaken”, sluit Paagman een veelbewogen tijd bij de lokale omroep af.
Hij heeft nog wel een wens: “Het
zou mooi zijn als we in de toekomst de beschikking krijgen
over een TV-kanaal. Daar zou ik
nog wel aan mee willen werken.”
Veel bewondering moet uitgaan
naar echtgenote Ria die haar
man de afgelopen jaren opvallend weinig heeft gezien, maar
hem altijd ondersteunde in zijn
mooie werk.

SOS Telefonische Hulpdienst ook tijdens
feestdagen 24 uur per dag bereikbaar
Heemstede/Bennebroek - SOS Telefonische Hulpdienst
Haarlem en regio is ook tijdens de kerst en de jaarwisseling 24 uur per dag bereikbaar. In tegenstelling tot veel andere instanties zijn de vrijwilligers van de hulpdienst ook gedurende de feestdagen telefonisch bereikbaar voor mensen
die juist dan willen praten over hun zorgen, eenzaamheid,
of verdriet.
Bellers hoeven geen naam te
noemen als ze hun hart even
willen luchten en kunnen rekenen op geheimhouding. Veel
mensen doen een beroep op
SOS Telefonische Hulpdienst
Haarlem juist op die momenten dat andere (hulpverle-

nings)instanties niet bereikbaar zijn: tijdens feestdagen, ’s
avonds en ’s nachts.
Uit de gespreksonderwerpen
blijkt dat in december eenzaamheid voor veel bellers een
reden is om SOS Telefonische
Hulpdienst te bellen.

De Haarlemse hulpdienst is
werkzaam in de regio’s Zuiden Midden-Kennemerland en
Haarlemmermeer.
Het telefoonnummer van
SOS Telefonische Hulpdienst
Haarlem, 023 - 5 471 471, kan
7 dagen per week, 24 uur per
dag worden gebeld. De hulpdienst is ook bereikbaar via
het landelijke nummer 0900 –
0767 (5 cent per minuut).
Meer informatie over SOS Telefonische Hulpdienst Haarlem
op www.sos-thd-haarlem.nl.
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Vera Bruggeman exposeert portret Casca in de kerstvakantie
van Johan Cruijff in Arena

Heemstede - Aan het eind van het jaar draait het ook bij Casca
veel om kerstmis. De foyer in de Luifel is sfeervol versierd. Er worden
door de kinderen in de knutselclub een mooie kerstkrans, sfeerlichtjes en kerstkaarten gemaakt. Een creatieve workshop voor vrouwen
zorgt ervoor dat thuis veel kersttafels feestelijk versierd zijn met verse bloemen. Daarnaast worden druk voorbereidingen getroffen voor
de tweede helft van het seizoen. De meeste activiteiten staan al vermeld in de seizoensbrochure die in juni is uitgekomen. Voor cursussen die hier nog niet in staan, is een handige aanvulling verkrijgbaar.
U kunt deze aanvulling, maar ook de seizoensbrochure, het theaterprogrammaboekje en de nieuwsbrief voor januari en februari ophalen bij de Luifel, Herenweg 96, Heemstede. Natuurlijk staan al deze
activiteiten ook op de website: www.casca.nl. Voor informatie, kaartverkoop en aanmeldingen is de receptie van Casca in de Luifel, Herenweg 96, Heemstede geopend t/m vrijdag 21 december, 12.00 uur.
Vanaf dinsdag 2 januari is de receptie open op doordeweekse dagen
van 9.00-12.00 uur en voor kaartverkoop van 9.00-16.00 uur. U kunt
bellen 023 – 548 38 28, e-mailen naar info@casca.nl of surfen naar
onze website: www.casca.nl.

Monuta Uitvaartzorg

Meer dagen tussen
overlijden en uitvaart

Vera Bruggeman blij met nominatie en hulp van Edwin de Roy van Zuydewijn.
Heemstede – De kunstgalerie Donkersloot heeft een wel
een heel originele manier gevonden om de zestigste verjaardag van het voetbalfenomeen
Johan Cruijff te vieren. Een zestigtal vooraanstaande kunstenaars waren door The Gallery
uitgenodigd om een portret te
maken van de wereldberoemde
nummer veertien. Vera Bruggeman, in vele opzichten een bekende inwoonster van Heemstede, genoot de eer ook gevraagd
te worden een afbeelding te maken en deze te exposeren in de
Amsterdam Arena. Een deskundige jury onder voorzitterschap
van Edwin de Roy van Zuydewijn
zal uit de inzendingen één schilderij kiezen. Van dit portret zullen 60 zeefdrukken worden gemaakt welke in de verkoop zullen
worden gebracht. De opbrengst
van deze actie gaat in zijn geheel
naar de Johan Cruijff Foundation,
de instelling die zoveel doet voor
hoofdzakelijk misdeelde jeugd.
Afgelopen zaterdagmiddag in de

Amsterdam Arena was de officiële opening welke op een vlotte en humoristische wijze werd
verricht door de sympathieke en
goedbespraakte Edwin de Roy
van Zuydewijn.
“Doe ook een beetje aan
kunst”
In zijn openingstoespraak verklaarde De Roy van Zuydewijn
dat hij onder de indruk was van
het niveau van de geëxposeerde kunstwerken. “Ik schilder zelf
ook een beetje maar een kunstwerk van mij zou hier niet op
zijn plaats zijn. Dat ik als 13-jarig jongetje ooit bij de grote voetbalmeester thuis ben geweest
is mede de reden dat ik de eer
heb om deze opening te mogen doen. Het is voor zo’n goed
doel dat ik ook afzie van een vergoeding”, was de toelichting van
De Roy van Zuydewijn. Een bezichtiging van de tentoongestelde schilderijen leerde dat veel
kunstenaars hun eigen impressie over de voetbalgrootheid vol-

ledig de vrije loop hadden gelaten. Soms kostte het enige
moeite de grootmeester van het
voetbal in de afbeelding te herkennen. En één van de schilderijen wekte de indruk dat Jopie
uit Betondorp jarenlang voor het
nationale elftal van Gambia was
uitgekomen. Het kunstwerk van
Vera Bruggeman toonde Cruijff
in zijn jonge jaren en was door
de rode achtergrond heel expressief. Even samen met Vera
Bruggeman en haar schilderij op
de foto was voor Edwin de Roy
van Zuydewijn geen enkele probleem. Hierna wisselde hij nog
enige woorden met de kunstenares die heel verheugd is met haar
nominatie en erkenning door één
van de bekendste kunstgalerijen
in Nederland En mooie activiteit
van Donkersloot die hopelijk veel
geld voor een goed doel gaat opleveren.
Meer informatie over de genomineerde kunstenares Vera Bruggeman: www.verart.nl

Film in de Kerstvakantie bij de SWOB
Bennebroek - Na al de hoogtepunten van Kerst,
de oliebollen en het vuurwerk van Oud en Nieuw
breekt er even een rustiger tijd aan voor kinderen in
hun kerstvakantie. Misschien krijgt u wel uw kleinof buurkinderen onder uw hoede. U kunt hen in ieder geval een gezellige filmmiddag bezorgen door
naar het zorgcentrum Meerleven te komen. De grote zaal is dan omgetoverd tot een echte bioscoopzaal met een groot filmscherm. Op woensdag 2 januari wordt ‘Happy feet’ vertoond. Een familiefilm
die kostelijk is om te zien. De Nederlands gesproken film duurt 104 minuten. De film speelt zich af
op Antartica. De keizerpinquïns die daar leven zijn
geboren zangers, maar één pinquïn is een geboren
danser. Hij kan fantastisch tapdansen, maar wordt
door zijn medepinquïns niet geaccepteerd. Wat een
probleem voor de jonge pinquïn! Hij krijgt overal de
schuld van. Om zijn onschuld te bewijzen beleeft hij
allerlei avonturen en ontmoet hij grappige en interessante dieren, die hem ervan overtuigen dat niets

zo belangrijk is als geloven in jezelf. Locatie film:
Meerleven aan de Witte de Withlaan 1. Zaal open
vanaf 14.15 uur. Start film 14.30 uur. Entree volwassene 3 euro p.p. en kinderen 1 euro p.p. incl. een
consumptie. Opgave bij de SWOB, Tel. 584 53 00,
Bennebroekerlaan 3a.
Gesloten
Tijdens de kerstweek is het kantoor van de SWOB
op maandag 24, donderdag 27, vrijdag 28 en maandag 31 december alléén van 9.00 – 10.00 uur geopend. U kunt tijdens deze uren terecht voor vervoersaanvragen, aan- of afmeldingen voor Open
eettafel, Tafeltje Dek Je en aanmeldingen film. U
kunt ook uw bericht inspreken op het antwoordapparaat. Vergeet niet duidelijk uw naam en uw telefoonnummer te vermelden. De volgende werkdag
wordt uw eventuele vraag door ons beantwoord.
Vanaf woensdag 2 januari 2008 is het kantoor weer
iedere werkdag geopend van 9.00 – 11.30 uur.

Regio - Als de Eerste en Tweede Kamer de Wet op de Lijkbezorging goedkeuren krijgen nabestaanden meer keuzevrijheid.
Moest de uitvaart eerder uiterlijk op de vijfde dag na het overlijden plaatsvinden. De nieuwe wet rekent in werkdagen. Hierdoor behoort de vrijdag die favoriet is voor meer mensen tot de
mogelijkheden. De Wet op de Lijkbezorging is de wet die van alles zegt over begraven en cremeren in Nederland. Dit varieert van
het aantal jaren grafrust tot het begraven van onbekende doden.
Dat de wet verouderd was bleek onder meer uit het gebruik van
de term ‘verbranden’. In de volksmond is dit toch echt ‘cremeren’.
De nieuwe wet die naar verwachting begin 2008 ingaat geeft nabestaanden extra keuzevrijheid bij het invullen van de uitvaart van
een dierbare.
Dagen tussen overlijden en uitvaart
Een uitvaart is nu vaak op de vijfde dag na het overlijden. Als iemand op dinsdag overlijdt zou de uitvaart bijvoorbeeld op zaterdag zijn. Toch kiest 31% voor een uitvaart op maandag, zo blijkt
uit onderzoek van Monuta Uitvaartzorg en –verzekeringen. Voor
dit uitstel is toestemming van de gemeente nodig. Waar de oude
wet geen rekening houdt met weekenden en feestdagen, doet de
nieuwe wet dit wel. Kiezen de nabestaanden voor een begrafenis
of crematie op maandag (zes dagen na het overlijden), dan kan
dit zonder toestemming. Uit hetzelfde Monuta onderzoek blijkt dat
22% van alle uitvaarten op vrijdag plaatsvindt. Vlak voor het weekend iets afsluiten, is een veelgehoorde reden. Ook zijn op vrijdag
meer mensen vrij of kunnen ze gemakkelijker vrij nemen. Hierdoor
kunnen veel vrienden en bekenden bij de uitvaart aanwezig zijn.
Voor veel nabestaanden is dit belangrijk.
Thanatopraxie
Een andere belangrijke wetswijziging is het beperkt toestaan van
thanatopraxie. Dit is een vorm van balseming waarbij het lichaam
tijdelijk wordt geconserveerd. De overledene ziet er natuurlijker uit.
Dit is zeker van belang als er bijvoorbeeld broers en zussen uit een
ver land moeten komen. Zij kunnen dan ook op gepaste wijze afscheid nemen van de overledene. In verschillende andere landen,
zoals Engeland en Frankrijk, is thanatopraxie al langer toegestaan.
Verhuizen
Beheerders van begraafplaatsen hadden de wettelijke plicht om
de eigenaar van een huurgraf te achterhalen. Ook als deze persoon na een verhuizing geen adreswijziging had gestuurd. Dit is
bijvoorbeeld belangrijk als de rechthebbende moet kiezen tussen
verlengen of ruimen. Volgens de nieuwe wet moet de eigenaar
van het graf de begraafplaatsbeheerder op de hoogte brengen
van een verhuizing.
Monuta (www.monuta.nl) heeft al meer dan 80 jaar ervaring in
het regelen en verzorgen van uitvaarten volgens de meest uiteenlopende, persoonlijke wensen. Dankzij een landelijk netwerk van
uitvaartcentra en betrokken medewerkers die ruimte geven voor
eigen ideeën rondom de uitvaart is elke uitvaart bij Monuta in vertrouwde handen. Monuta uitvaartverzekeringen worden verkocht
via meer dan 2.700 onafhankelijke tussenpersonen.
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Ingezonden

Cadeaus en accessoires

Brandweer in actie voor geboorte ‘Hebben en Houden’,
apart maar betaalbaar

Heemstede - Met de nieuwste trots van de Heemsteedse
brandweer, een ladderwagen
anno 2008 die wel tot 35 meter
hoogte kan reiken, werd zondagochtend 16 december, onder grote belangstelling van de
buurtbewoners, de moeder van
een die ochtend geboren zoon
afgevoerd naar het ziekenhuis.
De ambulancemedewerkers waren, ondanks diverse pogingen,
niet bij machte de moeder via de
wenteltrap van de eerste verdieping naar beneden af te voeren
en riepen de hulp in van de Heemsteedse brandweer. Met de kersverse hulpstukken en op de achtergrond nog de redwagen, werd in de Huizingalaan (Geleerdenwijk) het glimmend rood voorgereden en mama, liggend op een brancard, middels
een soort loopplank, via het bovenraam in de ladderwagenbak getransporteerd. Van daar ging het
naar beneden waar een andere brancard gereed
stond om de moeder met haar eerstgeborene af te
voeren naar het ziekenhuis. Er hoefden geen ramen of wat dan ook geforceerd te worden. De be-

Heemstede - Sinds 21 april j.l.
is ‘Hebben & Houden’ geopend
aan het Wilhelminaplein.

velvoerder van de brandweerauto wist te melden
dat zij steeds meer voor dit soort klusjes werden
geroepen, mede vanwege de zware belasting die
het naar beneden krijgen van patiënten soms voor
de ambulancemedewerkers betekent. Zoonlief
ging orthodox en rustig mee in een maxi cosi. De
kersverse vader kon weinig anders doen dan dit
ongebruikelijke toneel op de gevoelige plaat vast
leggen teneinde zoonlief op latere leeftijd te confronteren met zijn toch wel bijzondere geboorte.
F. Belt.

Taaie partij in KNSB competitie

Belangrijke winst voor
Schaakclub Heemstede
Heemstede - In de 5e ronde
van de KNSB competitie in de
3e klasse c heeft het eerste team
van Heemstede een belangrijke
winst behaald op het 2e team van
Zeist. Het was voor Heemstede
in deze wedstrijd erop of eronder. Dankzij de gedreven training
van Rob Lathouwers was een ieder goed voorbereid aan de wedstrijd in en tegen Zeist begonnen. Aangezien de tegenstander
van Rob Lathouwers (weer) niet
op kwam dagen begon Heemstede met een 1–0 voorsprong.
Al snel bleek dat de Heemstedenaren goed uit de startblokken
waren gekomen. Pieter Kant had
geen enkele moeite met zwart op
bord 5 tegen Wijnand Engilken,
waardoor al snel de het tweede
punt voor Heemstede kon worden opgetekend. Hebert Perez
Garcia, voor de gelegenheid op
bord spelen, overklaste ook zijn
tegenstander. Zijn spel ontlokte
aan de toekijkende Lathouwers
bewonderende geluiden “Hij kan
wel goed schaken”. Geraffineerd
werd Yntze Hoekstra aan de kant
gezet. De nieuwelingen hebben
het moeilijk in dit voor hen eerste jaar in de KNSB. Patrick van
Lommel had de hele partij voor-

deel tegen Roel Zuidema, maar
kon het niet afmaken. Op de 40e
zet gaf hij zijn mooie plus pion
weg waardoor de partij in remise
eindigde Hetzelfde gold voor Simon Groot. Gaandeweg de partij
slonk zijn voordeel. Tot ontzetting
van de toeschouwers eindigde
ook zijn partij tegen Hans Kuiken
in remise.
Minder gelukkig was Theo Hendriks op bord 7 tegen Henk Nicolai. Hendriks werd verrast door
een schijn offer en verzuimde
enkele zetten later de weerlegging te spelen. Niet alleen miste hij hierdoor de winst, maar
tegen het overgebleven loperpaar van Nicolai had Hendriks
geen afoende antwoord, waardoor de partij voor hem verloren ging. Anne Brandsma had
zich voorgenomen een scherpe partij te spelen. Hij vertelde
het “zat te zijn” om steeds remise te spelen. Helaas weigerde
zijn tegenstander, Wouter van de
Bilt, hieraan mee te werken en
werd het toch een taaie partij.
Brandsma kwam niet verder dan
remise, hoewel de winst er, zoals
later bleek, wel degelijk in had
gezeten! Wim Eveleens bewees
op bord 8 tegen Herman Hamers

Uitslag Zeist 2 – Heemstede Schaakclub 1 2.5 – 5.5
Bord 1 Yntze Hoekstra -   Hebert Perez Garcia
0–1
Bord 2  Roel Zuidema -   Patrick van Lommel
0.5 – 0.5
N.O.
-   Rob Lathouwers
0–1
Hans Kuiken
-   Simon Groot
0.5 – 0.5
Wijnand Engilken
-   Pieter Kant
0–1
Wouter van de Bilt
-   Anne Brandsma
0.5 – 0.5
Henk Nicolai
-   Theo Hendriks
1–0
Herman Hamers
-   Wim Eveleens
0-1

weer helemaal terug te zijn. Uit
het niets offerde Eveleens een
kwaliteit. Hamers schrok hier
zichtbaar van en verbruikte veel
tijd. In de daarop volgende tijdnood fase wist Eveleens het knap
af te maken door drie pionnen te
pakken. Hierop gaf Hamers op.
Met de 4 punten die Heemstede nu heeft in de competitie zijn
ze bijna veilig. Lathouwers is vol
overtuiging dat ook de volgende wedstrijden gewonnen gaan
worden. Het belooft tijdens de
volgende ronde (9 februari 2008)
in de sociëteit in Haarlem weer
spektakel te worden.
Henk Nicolai

Prijzen
kienavond VEW
Heemstede - Afgelopen
zaterdag werd de jaarlijkse kienavond gehouden bij
VEW. Daar was ook een verloting bij. De nog niet afgehaalde prijzen met corresponderende nummers zijn:
897 geel
807 blauw
29 blauw
934 geel
241 blauw
973 blauw
229 geel
589 geel
831 geel
245 blauw
515 geel
805 geel
4 		
391 geel
418 geel
752 blauw
234 geel
875 geel
586 geel
712 blauw

bedkussen
rode wijn
karbonade
cyclamen
tuinlampen set
karbonade
kerstster
kerstster
workmate
karbonade
fles champagne
bedkussen
rode wijn
bestuurbare auto
kerstster
dekbedovertrek
rollade
cd
cd
orchidee

Edith, Anike en José zijn ontzettend blij met de winkel: “Het
is precies geworden wat we ervan wilden maken. Een gezellige winkel in een ontzettend
leuke en kinderrijke buurt aan
het oudste plein van Heemstede, niet ver van de Binnenweg
en Raadhuisstraat gelegen.”
Het uitgangspunt van hebben
& houden is apart en betaalbaar. Met cadeaus en accessoires die je niet in elke winkel tegenkomt, kunst van mensen uit de regio, leuke kindercadeautjes voor een zeer be-

taalbare prijs, een trendy sieradenlijn, kortom van alles
wat en voor elk wat wils. Er
zijn prachtige handgemaakte
meubelen van Anique design
en sinds kort prachtige zilveren sieraden van Atelier van
den Nieuwenhof & de Wit die
beiden goud- en zilversmid
zijn. Langzamerhand komt
er wat naamsbekendheid en
heeft de winkel zijn draai aardig gevonden.
Mocht u in de buurt zijn, kom
eens binnen. Tegen inlevering
van dit artikel ontvangt u 10%
korting (m.u.v. de schilderijen
en plintartikelen) en 50 % korting op alle kerstartikelen.

KHFC - Oud Oranje

De enige echte
nieuwjaarstraditie!
Heemstede – Karel Lotsy startte op 1 januari 1923 met het organiseren van de Nieuwjaarswedstrijd. Sindsdien is maar
liefst 73 keer het nieuwe jaar op
sportieve manier ingeluid.
De bezetting op de velden loog
er nooit om: echte voetbalgiganten van weleer. En de sterren van weleer komen maar wat
graag naar Haarlem. Het zijn
ook deze keer niet de minsten!
Wie al eerder het veld bij HFC
betraden waren Menzo, Silooy,
Van de Brom, Richard Witsche,
Wijnstekers, Gerrie Mühren, Roy,
Bosman, Tahamata, Hoekstra en
Van Vossen.

Wie er dit keer komen, wordt
nog niet bekendgemaakt.
Voorwedstrijd
Wie er zéker komen zijn de sterren van HBC. Van HBC? Jazeker, de sterren van het G-team
zijn uitgenodigd dit jaar de voorwedstrijd te komen spelen. Om
12.45 uur begint de wedstrijd
HFC G1 tegen HBC G1. Na afloop daarvan zullen de HFCers en de Oranje-sterren samen
met de G-voetballers ‘de arena’
betreden.
Ook zo benieuwd hoe onze sterren er het vanaf brengen? Kom
gerust kijken.

Korte cursussen Muziekcentrum
Zuid-Kennemerland
Heemstede - Vanaf heden kunt u zich weer inschrijven bij het
Muziekcentrum voor de cursussen die in januari gaan starten.
Vanaf acht maanden t/m 3 jaar
kunnen de kinderen samen met
een ouder naar de cursus Muziek op Schoot of Muziek met
Peuters. In deze groepscursussen wordt veel gezongen en gedanst en er wordt gebruik gemaakt van eenvoudige instrumenten. De cursus is op woensdag- en donderdagochtend in
Haarlem en bestaat uit 10 lessen van 3/4 uur. De groepen
worden naar leeftijd ingedeeld.
Op maandag ochtend is voor
kinderen van 2,5 tot 4 jaar de
cursus Muziek in het Mollenhol;
de kinderen dansen en zingen
en spelen op trommels en klokkenspel.

Gitaar
Voor de kleuters (4 en 5 jarigen)
is er een cursus muziek en beweging, Deze cursus bestaan uit
10 lessen van 3/4 uur en worden
gegeven op de woensdagmiddag in Haarlem en in Heemstede. Voor kinderen vanaf 6 jaar
zijn er verschillende cursussen
algemene muzikale vorming,
kinderkoren en musicals. Deze
cursussen worden gegeven in
Haarlem en Heemstede. Voor de
kinderen van 7 t\m 10 jaar is er
op woensdag en vrijdagmiddag
een cursus gitaar van tien lessen in Haarlem.
Voor volwassenen start een cursussen gitaar-liedbegeleiding.
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Midwinterfeest op
Kinderboerderij in zwart-wit

Heemstede – Heksen en trollen
komen meestal tegen het Midwinterfeest in actie als de dagen het kortst zijn. Dan hebben
ze de meeste tijd om hun kwalijke plannen uit te voeren. Ze
zoeken graag de warmte op van
dierenhokken, want daar kunnen ze hun plannen tussen onschuldige dieren zo gemakkelijk
uitvoeren. Zoals op een kinderboerderij waar je genoeg stallen
en schuren vindt waar het warm
is. De boze heks had jaren gewerkt aan zwart-wit poeder en
nu wilde ze de wereld zonder
kleur maken. Vrijdagavond kwamen heel veel kinderen kijken
op de Kinderboerderij `t Molentje hoe kleurloos de wereld was.
Achter het zwarte sprookjesgordijn was iedereen zijn kleuren kwijt. Een verdrietig elfje
vertelde ervan, een troubadour
speelde en zong erover op treurige toon. In de stallen en schuren was het treurig. Maar de tovenaar werkte hard en met de
hulp van kabouters en kinderen
die kleurstaafjes brachten bij de
kleurenontvanger, werd de wereld weer stralend kleurig. Want
aan het eind van de sprookjestunnel stond het regenboogmeisje en was de tierende trol
Lala die boven in de hooiberg
stond, kleurrijk verslagen. Iedereen kon weer dromen in kleur.
Eten in kleur
Op het pleintje van de Kinderboerderij hing hoog in de lucht
een elfje als baken voor kinderen die de weg kwijtwaren. In
zwart-wit met en bleek halfwassen maantje op de achtergrond.
Daarvoor stond, nog net met
kleur op haar wangen, wethouder Christa Kuiper, met dochter
Stephanie, wafels te bakken, samen met koekenbakker Robert
Jan van der Vlis, die in het dagelijks leven zorgt voor het groen
van de gemeente. Zijn bio-wafels concurreerden hevig met
de pannenkoeken van de Konijnenberg en de trossen pinda`s
van de buurman. Gekleurde
drankjes genoeg tot chocolademelk en gluhwein toe. Zelfs de
goudgele honing, afkomstig van
de kinderboerderij was te koop
bij de imker Pim Lemmers, die
een heel winkeltje had met bijenwaskaarsen, zelfs met kerstvoorstelling en lekkere honingkoeken. De beheerders van de
kinderboerderij, Ingrid Schenk
en Cynthia Vijlbrief hebben bij
het maken van dit Midwinterfeest heel veel steun gehad aan
wel 90 vrijwilligers. De naaikunstenaars die de kostuums allemaal gemaakt hebben, zijn al
in april begonnen, toen ze wisten dat die zwart-wit troelala
zou komen. Ook de gemeente,
het WinkelCentrum Heemstede, chocolaterie Van Dam, de
scouting Spaarnegeuzen, HMS
Cruquius, Loogman Electro en
de illustrator Vera de Backker
hebben dit feest mogelijk gemaakt. Logisch dat zoveel kinderen dat mee wilden maken en
het feest daarom al zo snel was
uitverkocht.
Ton van den Brink
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Kerstfeest bij
de Zonnebloem

Zonnebloem Valkenburg.

Heemstede/Bennebroek - Tussen de kopjes koffie en de lunch
is er veel te bepraten. Hoe vierden we vroeger kerstmis? Ja wij
waren met zijn vijven, zessen, of enig kind. Nog grotere gezinnen
waren heel gewoon. Nu zijn de meeste bezoekers van de kerstviering, die door de Zonnebloem georganiseerd worden, alleen.
Dat is ook een van de belangrijkste redenen waarom ze aanwezig
zijn op de kerstvieringen van de drie Zonnebloemverenigingen in
Bennebroek en Heemstede. Gasten van de Zonnebloem komen
door ziekte of een handicap al weinig buiten de deur. Hun sociale
leven speelt zich af op enkel tientallen vierkante meters waar eenzaamheid en zelfs een sociaal isolement op de loer liggen. Door
de buitenwereld bij mensen binnen te brengen, door de gasten
te bezoeken, in totaal 1 miljoen bezoeken, proberen Zonnebloem
vrijwilligers dit te voorkomen. Al bijna vijftig jaar. Zonnebloembezoek staat voor gezelschap en een goed gesprek. Samen leuke
dingen doen, boottochtjes, dagtochten en vakanties zijn meer bekende activiteiten van de organisatie. Een van de meest geliefde
activiteiten is wel de kerstviering, die in onze regio dan ook op diverse locaties gevierd wordt.
Zonnebloem Bennebroek.

Berkenrode
De Heemsteedse Zonnebloemafdeling heeft zijn gasten ontvangen in het EHBO gebouw bij de Bavokerk. De kerstviering werd
er gevierd met muziek, zang, een een diner van de chef-kok Ton
Roodenrijs van de Burghave. Vroeger verzorgde hij het diner vanuit de kleine keuken van het EHBO gebouw maar daar kan je niet
goed uit de voeten om er een echt verfijnd parelhoender klaar te
maken. Ook de hygiënische eisen van deze tijd zijn er niet meer
haalbaar. Hij kreeg toestemming van de directie van de Burghave
om daar de kippengroentesoep, lekkere puree, de peertjes, rode
kool en de parelhoeder in truffelsaus te maken. Met een heerlijk kerstdessert om nog lang na te praten. Heel belangrijk voor
de gasten bleek weer het gewoon lekker praten met elkaar. De
ruim 50 gasten werden er door evenveel vrijwilligers verwend. Dat
beeld troffen we ook aan in Bennebroek en in Alverna.
Bennebroek
In Het Trefpunt in hartje Bennebroek vierden 36 gasten van de
Zonnebloem Bennebroek kerstfeest. Met een mis en daarna veel
koffie met gebak. Zo hoort dat bij een feest. Eigenlijk ook feest
voor de vrijwilligers die er feestelijk op gekleed zijn en voor het
eerst de lunch wel op tafel zetten, maar de gasten zelf hun eten
klaar laten maken. De vrijwilligers hielden zich op de achtergrond.
Ook hier is veel praten met elkaar belangrijk, want je ziet elkaar al
zo weinig. Na de lunch volgde een optreden van een Hillegomse
gitaargroep. Vier gitaren speelde kerstmuziek en de gasten zongen de meest bekende liederen uitbundig mee. Luxe hapjes bij de
borrel maakte het kerstfeest voor de oudere gasten compleet.
Valkenburg
Alleen de grote zaal in Klooster Alverna is al een feest om binnen
te gaan. Ruim vijftig gasten namen deel aan het kerstfeest waar
Els Bosman een kerstverhaal voorlas en een “ Gouden “ lunch
geserveerd werd. De Zandvoortse amateur musical en operette
zanggroep Zamor zong bekende operette liederen en bij de kerstnummers leek het meer op een gezamenlijke kerstzang. Elly Biben
was de soliste en Theo Wijnen begeleidde de 15 zangers en zangeressen en soms zong de hele zaal bij de kerstliederen uit volle
borst mee. Bij het glaasje en het hapje kreeg Ria van den Brink de
zilveren speld uitgereikt. Zij is tien jaar vrijwilligster bij de Zonnebloem en die houden ze in ere!
Ton van den Brink
Zonnebloem Berkenrode.

TV-aandacht voor Amsterdam
Haarlem Basketball Week
Regio – Het laatste weekend van dit jaar toont
Sport1 weer de spannende finale prestaties van de
Amsterdam Haarlem Basketball Week (AHBW 07).
Naast de FEB Eredivisie competitie is de AHBW
het meest interessante basketballevenement in
Nederland, dat inmiddels al weer 25 jaar bestaat.
De AHBW 07 wordt van 21 tot en met 30 december ’07 in Haarlem gespeeld.

worden ook live uitgezonden op Sport1 (voor de
exacte speeltijden en uitzendtijden op Sport1, zie
gearceerde wedstrijden op bijgaand overzicht). De
presentatie wordt door Pascal Kamperman verzorgd met commentaar van Ronald van Dam en
Frank Vischschraper. Het co-commentaar wordt
door Ton Boot, Kees Akerboom en Cees van Rootselaar voor hun rekening genomen.

De teams die het tegen elkaar opnemen zijn:
- Het nationale team Israel
- Valga Welg, Estonia
- Astana Tigers, Kazakhstan
- Conti Assis, Brazilie
- MyGuide, Amsterdam
- EiffelTowers, Den Bosch
- Bci Edge, USA
- Minas Tennis Clube, Zuid Amerika

Sport1
Sport1 is een betaal-TV zender van Chellomedia,
de Europese content en digitale services-divisie van Liberty Global, Inc. Sport1 is een 24-uurs
sportzender met een breed scala aan live sport.
Deze zender biedt maximaal acht digitale sportkanalen tegelijkertijd waardoor de kijker zelf kan beslissen welke wedstrijd hij volgt. Het aanbod van
Sport1 omvat alle belangrijke Europese voetbalcompetities, evenals de UEFA Champions League,
de Engelse FA Cup en de Copa Libertadores. Ook
zijn hockey, basketbal, honkbal, darts, golf en tennis te zien. Sport1 biedt ook een HDTV-zender zonder extra kosten aan. Kijkers kunnen Sport1 ontvangen door een abonnement af te sluiten bij een
kabelbedrijf of aanbieder van satelliettelevisie.

Zaterdag 29 december en zondag 30 december
a.s. brengt Sport1 de semi finales, de bronzen finale en dé Finale voor de basketball liefhebbers
live in beeld. Op vrijdag 21 december – de openingsdag van de AHBW 07 – wordt de FEB Eredivisiewedstrijd tussen MyGuide Amsterdam en Den
Helder Seals in Haarlem gespeeld. Deze wedstrijd
én de officiele openingswedstrijd van de AHBW
07 tussen Eiffel Towers Den Bosch en Conti Assis

Kijk voor meer informatie op: www.sport1.nl <http://www.alleenopeen.tv/>.
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Project over problemen in ontwikkelingslanden

Hageveldleerlingen
‘adviseren’ Verenigde Naties
Heemstede - Op college Hageveld heeft klas 3 drie dagen
lang een project gehad met als thema de scheve verhoudingen in de wereld. Dit project werd geleid door mensen (groot
deel vrijwilligers) Van Cross Your Borders.

Vrijwilligers Hartekamp
Groep zijn goud waard!
Heemstede - De Hartekamp
Groep, organisatie voor ondersteuning aan mensen
met een verstandelijke beperking, heeft in de regio
Kennemerland 350 vrijwilligers.
Zij worden op veel plaatsen ingezet om te helpen
bij activiteiten met en voor
cliënten die bij De Hartekamp Groep wonen en/of
werken. Er zijn vrijwilligers
die een client bezoeken of
iets leuks met hem of haar
gaan ondernemen, elke
week of af en toe een uurtje. Bij de invulling van de
vrije tijd helpen vrijwilligers
bijvoorbeeld bij het sjoelen of de discoavond maar
ook in een dagcentrum ondersteunen vrijwilligers de
professionele begeleiders.
De Hartekamp Groep heeft
veel trouwe vrijwilligers, die
ontzettend belangrijk zijn voor
de cliënten. Kort geleden is
een grote groep in het zonnetje gezet omdat zij 12 ½ of lan-

ger in dienst waren. Een van
de jubilarissen was zelfs al 33
jaar bezoekvrijwilliger!
Brons
In de Gouden Zaal van het
mooie landgoed De Hartekamp werden ongeveer 50
vrijwilligers feestelijk ontvangen door de Raad van Bestuur. De coördinatoren vrijwilligerswerk hadden voor iedereen een persoonlijk woordje en allen kregen een bronzen ‘Hansje’. ‘Hansje’ is een
beeldje waarvan het prototype door een client gemaakt is
en symbool staat voor het ondersteunen van mensen met
een verstandelijke beperking.
Eigenlijk zijn alle vrijwilligers
goud waard, maar deze bronzen waardering werd met veel
dankbaarheid ontvangen.
Wilt u meer weten over het
vrijwilligerswerk bij De Hartekamp Groep kijk dan op www.
dehartekampgroep.nl of neem
contact op met een van de coordinatoren: 06-50885651 of
06-50885671.

Alle leerlingen hebben zich in
groepjes gebogen over een ontwikkelingsland. Hun opdracht
was: adviseer de secteraris van
de Verenigde Naties, Bank Ki
Moon, over de grootste problemen in een land en beargumenteer het grootste probleem. Ze
konden kiezen uit: Nepal, Burkina Faso, Angola, Afganistan,
Guatemala, Filipijnen en Kenia.
Leerlingen moesten de grootste
problemen in die ontwikkelingslanden eigen maken. Daar werd
al op de eerste projectdag een
korte presentatie over gehouden.
Daarna namen ze een probleem

onder de loupe. Op een dag twee
kozen de leerlingen nog voor interculturele workshops. Zo werden er hapjes uit Guatemala gemaakt en werd er in de aula Salsa gedanst. Kon men Capoeira
kiezen, Djembee of werden de
handen, buiken en ruggen voorzien van hennatatoeages. Mensen van Cross Your Borders traden als specialist op van een van
de ontwikkelingslanden. Leerlingen konden bij hen terecht voor
al hun vragen. Uiteindelijk werd
alle informatie in een presentatie
gegegoten.Leerlingen blijken dan
erg creatief. Zo werd het kasten-

stelsel in Nepal in de vorm van
een spookje verteld. Wat het beslist niet is! Ook werden problemen aan de hand van een rap en
powerpoint akelig duidelijk. De
onderwerpen als schoon drinkwater, gezondheidszorg, scholing, kinderarbeid, kinderprostitutie en orgaanhandel werden heel
goed uitgelicht. Aan het eind van
het project waren alle leerlingen
onder de indruk van de problematiek. Volgend jaar wordt er op
college Hageveld weer een hele grote actie voor een ontwikkelingsland op touw gezet. De
bewustwording draagt bij aan
het slagen van dat project! Twee
jaar geleden is er 14.800,- euro
door de leerlingen opgehaald.
Daar wordt op dit moment in de
sloppenwijken van Nairobi een
school voor gebouwd.

Recensie

Kerstconcert Philharmonisch
orkest met Lukas Groen
Heemstede - Een nieuwe periode is aangebroken voor het al weer 41 jaar bestaande Heemsteeds Philharmonisch Orkest. Sinds in juni van
dit jaar dirigent en mede-oprichter Iman Soeteman afscheid nam van zijn orkest, na even zoveel jaren op de bok te hebben gestaan, is het
orkest op zoek naar een nieuwe aanvoerder. Er
zijn drie kandidaten geselecteerd voor deze belangrijke post en de eerste daarvan was zaterdag
j.l. 15 december aan de beurt om zijn kunnen te
tonen, en nog wel in het jaarlijkse Kerstconcert.
Als locatie was weer eens gekozen voor de aula
van College Hageveld, die na de grootscheepse verbouwing van de afgelopen jaren vaker als
concertruimte dienst doet.
Mooie opmaat
Als gewoonlijk stond er weer een stevig programma op de lessenaars, geheel in de traditie
die dirigent Soeteman in zijn periode als dirigent
heeft opgebouwd. Aan de jonge dirigent Lukas
Groen de opgave om dit programma met het orkest in te studeren en te leiden, voorwaar geen
eenvoudig karwei, maar met zijn gedegen opleiding en diverse onderscheidingen was hem
dit wel toe te vertrouwen. Jammer dat er gebroken werd met de aloude traditie om het Kerstconcert te beginnen met het zingen van enkele
bekende kerstliederen, nog stammend uit de
tijd dat het – toen nog Heemsteeds Kamerorkest – het kerstconcert gaf in de Oude Kerk
aan het Wilhelminaplein. Maar als compensatie was daar als eerste werk op het programma
de muziek bij Rimsky-Korsakovs opera Kerstavond. Niet dat daar nu meteen de kerstklokken klonken, maar het werk geeft wel fraai de
sfeer van een winteravond op de kale Russische
steppen weer en de woelingen van alle intriges
uit dit spannende opera-verhaal. Een mooie opmaat voor dit concert, hoewel het orkest aan
het begin even duidelijk problemen had er goed
in te komen.

Solist
Daarna kwam dan de solist van deze avond naar
voren, ook al een veelbelovend talent, met veel
opera-ervaring, de bariton Jan Willem van der
Hagen. Met orkestbegeleiding zong hij de liederen uit de cyclus “Lieder eines fahrenden Gesellen” van Gustav Mahler. In deze cyclus heeft
de componist zijn liefdesverdriet verwerkt na
een onbeantwoorde liefde in zijn jonge jaren. Er
is een duidelijke verwantschap met Schubert’s
Winterreise, ook hier een teleurgestelde minnaar die eenzaam wegtrekt van zijn geliefde en
ook zelfs een lindenboom waaronder de wandelaar uiteindelijkt rust vindt. Met zijn mooie ,
warme en volle stem gaf de solist hiervan een
gevoelvolle vertolking, uitstekend begeleid door
dirigent en orkest. Toen was er pauze en kon
het publiek onder het genot van een drankje de
vernieuwde en uitgebreide wandelgangen van
het schoolcomplex nog eens inspecteren.
Soeteman: “Geslaagd”
Na die pauze was er het slot- en duidelijk spektakelstuk van deze avond, de vierdelige Tweede
Symfonie van Alexander Borodin. Alweer een
zeer russisch verhaal, bekend als een van zijn
beste en meest rijpe composities. Er klinkt duidelijk verwantschap met zijn opera Prins Igor, en
ook hier dus de episch-romantische sfeer, typerend voor het werk van deze componist. Met dit
werk was het orkest weer volledig op dreef en
hoorden we een mooie uitvoering, waarin alle instrumentengroepen volledig tot hun recht kwamen en een mooi samenspel opbouwden, vooral
ook door het alerte begeleiden van dirigent Lukas Groen. Groot applaus na afloop en bloemen
voor deze prestatie en een publiek dat tevreden
huiswaarts keerde. En ex-dirigent Soeteman, ditmaal samen met zijn echtgenote gewoon tussen
het publiek op de tribune: hij vond het een geslaagd concert.
Chris Dessing.
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Minder uren op bureau maar méér uren op straat

Marjo Kuiper, links en Dolf Schuurman

Politiebureau Bennebroek
een dag per week open
Bennebroek – Het in het gemeentehuis gevestigde politiebureau is vanaf heden nog maar
één dag in de week geopend. Op
woensdagmorgen van 10-12 uur
is er in het kleine kantoortje aan
de Bennebroekerlaan een Gebied
Gebonden Medewerker (Wijkagent) aanwezig om de inwoners van Bennebroek te woord
te staan. Ten opzichte van de oude situatie, drie ochtenden in de
week was het aanspreekpunt van
de politie geopend, lijkt dit in eerste instantie een teruggang in
serviceverlening van de ordebewaarders. “Daar moet je op een
andere wijze naar kijken”, is de
geruststelling van de wijkagent
Dolf Schuurman. Met de pas aangestelde teamchef inspecteur
wijkteam Duinrand Marjo Kuiper
heeft de forse Schuurman zojuist
een verkenningsronde door de
gemeente Bennebroek gemaakt.
“Wij, en dan spreek ik over Jack
van Beelen, die Vogelzang en Aerdenhout onder zijn hoede heeft,
en ik waren niet meer in staat om
gemaakte afspraken na te komen.
De tijd die wij vroeger op het gemeentehuis doorbrachten wordt
nu op straat besteed. En dat is
toch wat de mensen willen”, is de

opheldering van de sinds 2004 in
dit gebied werkende politieman.
Over het spreekuur heeft Schuurman ook nog wel wat te vertellen:
“Dat is er voor het bespreken van
echte wijkproblemen. Voor zaken
met meer urgentie zijn wij altijd te
bereiken met het nummer 09008444 en voor echt uit de hand lopende toestanden is er het alarmnummer 112.”
Nieuwe chef wijkteam
De charmante Marjo Kuiper luistert aandachtig bij de verklaring
van Dolf Schuurman. “Ik weet
nog weinig van deze omgeving.
Ik kom uit de Haarlemmermeer.
Ervaring in het leidinggeven heb
ik in mijn vorige functie bij de
politie al opgedaan, maar deze
omgeving is volstrekt nieuw voor
me. Om de buurt beter te leren
kennen ga ik een tijdje met alle
‘wijkagenten’ mee. Dat helpt mij
in de toekomst bij het begeleiden
en aansturen van het wijkteam”,
verklaart de nieuwe politiemedewerkster. Volgens Schuurman zijn
er voor de komende donkere dagen extra aandachtspunten waar
de politie extra op zal gaan letten.
“De dagen zijn korter en dat geeft
meer kans op inbraak. Daar zal

in de regio door de politie extra
aandacht aan worden besteed, en
uiteraard staat de alcoholcontrole met de naderende feestdagen
weer hoog op het lijstje samen met
de fietsverlichting en het afsteken
van vuurwerk buiten de toegestane uren, waarbij ook zal worden
gelet op het gebruik van illegaal
vuurwerk. En dan verwachten wij
ook dat de rommel op straat afkomstig van het vuurwerk netjes
wordt opgeruimd. Wij zullen niet
aarzelen om de veroorzakers van
die troep, indien wij ze kunnen
achterhalen, alsnog verzoeken
de rommel op te ruimen terwijl
een bekeuring tot de mogelijkheden behoort”, is de waarschuwing
van de gedreven politieman aan
de inwoners van de regio. Marjo
Kuiper geeft aan dat er in de beruchte oudejaarsnacht sprake zal
zijn van extra politie-inzet.
Het wordt dus oppassen voor
fietsers onder invloed die niet
voorzien zijn van correcte verlichting en tijdens het rijden illegaal vuurwerk afsteken en dat
ook nog eens buiten de toegestane uren doen. Die kunnen hun
kerstbonus, indien uitgekeerd,
rechtstreeks overmaken aan de
‘Hermandad’.

Ingezonden

Ergernis over fietsen op het station
Heemstede - Graag maak ik van de gelegenheid gebruik om via de Heemsteder de politie te
attenderen op de bij het station (Heemstede) aangebrachte bordjes. Vermeld wordt ‘fietsen geplaatst buiten de rekken worden verwijderd’. In een alweer ver verleden is dat wel eens gebeurd.
Ik heb daarna wel eens gebeld naar het bureau, heel vriendelijk wordt dan gezegd, het heeft
onze aandacht meneer! Helaas aandacht alleen is net niet genoeg. Echter, bij mijn weten heeft
het bureau een afdeling handhaven maar deze afdeling laat het wel afweten. Onder het spoorwegviaduct staan vaak zoveel fietsen dat mensen met een rollator van het trottoir af moeten om
er langs te komen. En juist die mensen bijvoorbeeld woonachtig in het nabijgelegen “De Rozenburgh”, doen zo graag, zo lang ze nog kunnen, boodschappen in de verderop gelegen winkels.
Beste politiemensen, haal die fietsen weg, doe dat minstens een maand lang dagelijks, daarna
kan het vanzelf minder frequent, maar handhaaf a.u.b. Alvast bedankt voor uw aandacht.
P. van Pruissen, Heemstede.

Recensie
Kersthuisconcert
Loek van der Meer
Heemstede - De kerst concerten ten huize Loek van der Meer
zitten er weer op. Uitverkocht
als altijd en even warm huiselijk
als ieder jaar. Intussen kan men
rustig spreken van een “huisconcert
professionalisme”.Zij
het met een voorliefde voor alles
dat naar het“fin du sciècle”riekt.
Althans zo is van meet af de invulling geweest en zo was het
ook nu niet anders. We zien
Loek bladeren in een diep vergeeld document. Een bewerking
(1911) voor pianosolo bestaande uit een collage van melodieën uit Verdi’s La Traviata. Intens
door Loek vertolkt en daarmee
de gevoelens terug halend uit
een tijd nog wars van ingeblikte muziek. Loek in zijn element
en dat ook heel in het bijzonder
waar het zijn kundig begeleiden
van iedere solist betreft. Ondersteund door een door de firma
Koot geleverde en onderhouden
Schulze Pollmann concert piano.Wim van Gastel (tenor) daagde Loek uit door even voor zijn
optreden hem een partituur te
overhandigen in een toonsoort
net wat hoger dan ingestudeerd. Typisch voor zangers die
van huis uit nogal eens gewend
zijn dat begeleiders nu eenmaal alles kunners zijn. Meestal hebben ze dan toch nog geluk zoals ook in dit geval want
Loek gaf geen krimp. Ook nu
weer werden alle 88 toetsen benut en daarin is Loek specialist.
Het ging om repertoire van de te
jong (36) gestorven meester-tenor Mario Lanza. Te weten Non
ti scadar Di Me (Ernesto de Curtis) en Mattinata (Leoncavallo).
We hoeven hier niet te vermelden dat we Wim in de gaten zullen houden want deze heldentenor heeft in het operette genre zijn sporen reeds ruimschoots
verdiend. Zoals ook deze avond
temeer is gebleken. Zeker ook
in zijn vertolkingen van twee Xmas songs van Kim Cannon en

Lee Holdridge.
Natuurlijk ontbrak ook het vrouwelijk element deze middag niet.
En wel ingevuld door twee conservatorium professionals: Hester Hentzepeter (sopraan) en Ingrid de Vries (viool). Het is altijd
lastig om in de kersttijd op toppertjes (excusé le mot) beslag
te leggen maar het is Loek wederom voortreffelijk gelukt. De
Haarlemse Ingrid beet het spits
af met twee voortreffelijke chansons van Edward Elgar. Ingrid
nam ook de gelegenheid waar
om met haar onmiskenbaar docerende kwaliteiten ieder optreden nader toe te lichten. Over
Anton Rubinstein en vooral de
baronesse von Meck werd boeiend verhaald. Maar dan weer
de viool. Viool solo moet goed
zijn anders hoeft het niet. Zo
zal menigeen met mij mee denken. Welnu...het was! En er was
zelfs meer want er klonken warme klanken zoals niet vaak gehoord. Het zal toch geen Stradivarius zijn? Neen! Het bleek een
door de Hilversumse meester viool bouwer Jaap Boling in 1992
gebouwd instrument. Chapeau!
Prachtige solo’s van Moszkowski, Wieniawski en Tsjaikowsky.
Hester (sopraan) is evenals Wim
(tenor) iemand die redelijk klein
is van stuk maar van wie het geluid in staat is grote ruimten te
bezingen. Dan is extra aandacht
vereist als het om niet meer dan
een huiskamer gaat. Hester pakt
alles professioneel aan. Massenet (Manon) en Mendelssohn
(Elias) werden lyrisch maar net
niet te breed vertolkt. Hetzelfde gold voor Suzanne ( Figaro) en Puccini’s Mimi (La Bohème). Maar Mozarts Pamina
(Zauberflöte) werd een intimiteit meegegeven die het theater tot in de huiskamer brengt.
Wat was Mozart zijn tijd toch ver
vooruit want met deze aria zitten
we al midden in de romantiek.
Wie dacht dat het concert daarmee beeindigd zou zijn had
het wel even mis. Nummers
van Brodsky, door Wim breed
en warm vertolkt, vormden
slechts een inleiding tot het
“community singing” tot slot.
Opgezweept door Loek op de
banjo klonken achtereenvolgens: We whish you a merry
christmas, Let it snow, White
christmas en Jingle Bells.
De voorjaarsconcerten zijn op
zaterdag 16 februari en zondag 17 februari (matinee is
tevens 50e concert). Wie intekent op een concert betaalt 16 euro en telefonisch
reserveren is gewenst. Informatie bij Loek van der Meer
J.P.Strijboslaan 1 Heemstede.
Tel: 023.5284495
Rudolf Konersmann
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Muzikaal het jaar in met
het Muziekcentrum
Heemstede - Vanaf 14 januari kunnen kinderen een korte muziekcursus volgen in Heemstede bij het Muziekcentrum Zuid Kennemerland (MKZ). Op maandag vindt de les Spelenderwijs muziek voor
groep 3 plaats. De Muziekontdekkingsreis voor groep 4 en 5 is tevens op die dag. Woensdag zijn er ook cursussen, Muziek en beweging voor groep 1 en 2 en het Heemsteeds kinderkoor voor groep 6
t/m 8. Ook zijn er diverse korte cursussen voor kinderen, jongeren en
volwassenen in Haarlem. Meer informatie: 06-52418920 of kijk op de
website www.mzk.nl

Koeienkussen maken

Regio - In de kerstvakantie kunnen kinderen knutselen op
informatieboerderij Zorgvrij in Spaarnwoude.

Kerstnacht:
meezingen met de Teisterband
Heemstede - Evenals vorig jaar zal de Teisterband – een veertigkoppig herenblaasorkestkerstliedjes spelen bij de dorpspomp in Heemstede in de Kerstnacht. Dat is vlakbij Chocolaterie van
Dam, Raadhuisstraat 60. Het optreden gaat precies om twaalf uur ’s nachts van start. Iedereen is
van harte welkom, de gemeente schenkt glühwein
schenkt en Chocolaterie Van Dam warme choco-

lademelk. Er zullen tekstboekjes worden uitgereikt, zodat eenieder kan meezingen.
De Teisterband bestaat uit een veertigtal heren,
die spelen op klarinet, saxofoon, trompet, trombone, tuba, sousafoon en slagwerk. Het geheel staat
onder leiding van Bert Steinmann, die meespeelt
op zijn saxofoon.

Ingezonden

Uitbreiding AH
Blekersvaartweg heeft gevolgen
De AH-supermarkt aan de Bleekersvaartweg/Koediefslaan in Heemstede heeft plannen om uit te breiden (te slopen en volledige nieuwbouw). De omwonenden maken zich
hier zorgen over en hadden een bijeenkomst
op 12 december. Het resultaat van deze bijeenkomst is de oprichting van een vereniging
die namens de omwonenden met AH en de
Gemeente Heemstede in overleg gaat.
De uitbreiding van deze AH heeft niet alleen gevolgen voor de omvang van de supermarkt die zowel groter als hoger wordt. Onder
de grond wil men het aantal parkeerplaatsen
flink uitbreiden in samenwerking met de gemeente. Boven de grond wil men de supermarkt met 1000 vierkante meter uitbreiden en
daarbovenop appartementen bouwen.
Dit heeft grote gevolgen voor de omwonenden. Het aangezicht verandert ingrijpend door
de geplande hoogte. De privacy van de om-

wonenden wordt aangetast. De verkeersoverlast neemt enorm toe op zowel de Koediefslaan als de Blekersvaartweg. Ook door het
toekomstige eenrichtingsverkeer in de Binnenweg. Er zijn twijfels of de infrastructuur
van de omliggende straten er op berekend is
om een dusdanige toename van auto’s aan te
kunnen. Deze situatie veroorzaakt onveiligheid voor zowel bewoners als bezoekers.
Een dergelijke toename van verkeer leidt tot
meer luchtverontreiniging in dit dicht bewoonde gebied.
Uit het bovenstaande blijkt dat de kwaliteit
van het wonen en de belangen van de omwonenden in gevaar zijn. Het is dus logisch dat
de opkomst bij de bijeenkomst van omwonenden groot was en zal blijven.
P.J.M. Moeskops
Koediefslaan 31
2101 BS Heemstede
T: 023 – 5288066

Er kan een heerlijk winterkussen
worden gemaakt met een lieve
koeienkop erop. Dit kost 5 euro
en is bedoeld voor de iets oudere kinderen. Er kan ook een
kaars worden versierd. Zo worden deze donkere dagen opgevrolijkt. Het knutselen is op 24,
26, 27, 28 en 31 december en op
2, 3 en 4 januari van 13.00 uur
tot 16.00 uur.
Er is nog meer te beleven op de
boerderij. Op de omloop van de
boerderij is de expositie van de
schildersclub ‘Nat in Nat’ nog
te bewonderen. Het is ook een
mooie tijd om wat door de stallen te struinen. De koeien staan
op stal en worden dagelijks tegen het eind van de middag gevoerd en gemolken. De boeren
zijn dan druk aan het werk maar
altijd bereid om vragen te beantwoorden over het leven in en
om de boerderij.
Muziek
Op zondag 6 januari treedt tussen 13.00 uur en 15.00 uur de
poprockgroep uit Velserbroek
‘Backstage’ op. Zij hebben een

gevarieerd repertoire en spelen nummers van onder andere de Golden Earing, Lenny
Gravitz, Van Dik Hout en het
Goede Doel.
Informatieboerderij Zorgvrij is
in de kerstvakantie alle dagen
open van 9.00 uur tot 17.00 uur,
op eerste kerstdag en nieuwjaarsdag is de boerderij gesloten.
De boerderij ligt aan de Genieweg 50 in het recreatiegebied
Spaarnwoude, 023 – 5202828,
www.recreatienoordholland.nl

Creatief met Casca in 2008
Heemstede- Als de gezellige feestdagen voorbij zijn
heeft u misschien weer tijd om
te ontspannen en creatief bezig te zijn. Bij Casca starten in
het nieuwe jaar allerlei creatieve cursussen. Lijkt het u ook zo
heerlijk om iets moois te creëren? Of denkt u dat niet te kunnen? U zult verbaasd over uzelf
zijn, want iedereen is creatief.
Onder de vakkundige en enthousiaste leiding van gerenommeerde kunstenaars zult ook u
ontdekken wat uw talenten zijn
en deze op verrassende wijze
ontwikkelen. Er zijn bij Casca
creatieve cursussen op verschillende niveaus. Er zijn cursussen die een heel seizoen duren
maar ook kortere. Op maandag
7 januari start een cursus van 15
lessen edelsmeden in het Honk,
Molenwerfslaan 11, Heemstede.
U leert hier onder leiding van
Christine van der Velden sieraden en kleine objecten ontwerpen en maken van messing, zilver en alpaca in combinatie met been, hout of bijvoorbeeld kunststof. Beginners kun-

nen een startsetje gereedschap
kopen bij aanvang van deze
cursus. De lessen zijn altijd op
maandagavond van 20.00-23.00
uur. Op dinsdag 8 januari start
de cursus meditatief tekenen en
schilderen voor vrouwen in de
Luifel onder leiding van Tony Rekelhoff. In zes lessen gaat u na
een korte meditatie aan de slag.
Deze cursus combineert het creatieve met inzicht en bewustwording. Met verschillende materialen en technieken brengt u
in stromende vormen uw gevoelens over op papier. Na afloop
kunnen de tekeningen worden
“uitgelezen” en besproken. Een
bijzondere manier om expressie
te geven aan wat er in u leeft. U
heeft geen tekenervaring nodig
en werkt in kleine groepjes. De
lessen zijn op dinsdagavond van
20.00-22.00 uur. Het hele cursusprogramma is te vinden in
de seizoensbrochure van Casca
en op www.casca.nl. U kunt het
programma ophalen bij Casca de Luifel, Herenweg 96, Heemstede of bellen voor meer informatie: (023) 548 38 28.
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Koude, maar zonnige Kerstmarkt
Heemstede – De 63 kinderen van het grootste kinderkoor van de hele wereld en
nog verder, stalen de show op de kerstmarkt op zondagmiddag. Dirigent Marielle
Castelein van dit koor heeft de ambitie om met de kerstdagen het grootste kinderkoor van de Bavokerk bij elkaar krijgen en dat lukt haar zeker. Wat haar ook lukt is
veel mensen op de been te krijgen die naar dit fenomeen te komen luisteren.

Zondagmiddag stonden er tussen de kinderen ook twee Maria`s, met het kindje in de armen en dat leverde het vertederende beeld dat iedereen in deze dagen zoekt. Om de kerstdis in te vullen en aan te kleden kon men terecht bij de vele kramen en stands. Keurslager
Peter van der Geest had zijn vitrine ingericht met voorbeelden wild en vleesspecialiteiten.
Gerard Wigchert , inmiddels gepensioneerd, maar kan het niet laten, verkocht er de klassieke kerststukjes, waarmee hij 40 jaar op de Zandvoortselaan succes had. Modernere
kerstversieringen met veel kleur of juist het ingetogen zwart-wit, waren uitgestald in diverse kramen en winkels met life-style etiket. Het WinkelCentrum had als gastheer gezorgd
voor gratis poffertjes, draai-zeefmolens, muziek van het Kleyn Orkest van St. Michaël, een
instaporkest en het draaiorgel. Gratis vervoer werd verzorgd per paardentram, met enig geluk soms met de kerstman aan boord. Gezellige drukte op de zondagmiddag die ere echt
zonnig uitzag maar wel koud.
Ton van den Brink

Grande Finale!

Uniek kerstconcert Philharmonie
door Symfonisch Blaasorkest
Heemstede - Op zaterdagmiddag 22 december kunt
u in de Philharmonie in
Haarlem vanaf 12.30 uur getuige zijn van een wel heel bijzonder concert van het Symfonisch Blaasorkest Heemstede. Dit orkest verzorgt al
voor de derde achtereenvolgende keer een ‘Muziekpleinconcert’ in de Philharmonie, maar dit jaar wordt u
meer dan een kerstprogramma aangeboden.De aanvang
is 12.30 uur en de toegang
gratis.

De vaste dirigent van het orkest,
Bert Steinmann, verlaat na tien
succesvolle jaren het SBH, en
het concert van 22 december zal
dan ook in het teken staan van
tien jaar SBH, tien jaar onder leiding van Bert Steinmann.
In het Fluitconcert van de Franse componiste Cecille Chaminade soleert Jan van den Berg. Hij
was in 1999 de eerste professionele musicus (solofluitist van tóen - het Noordhollands Philharmonisch Orkest, - nu - Holland Symfonia) die tijdens een
concert van het SBH soleerde.
Een hoogtepunt in het 10-jarig
bestaan van het SBH vormde de
viering van het eerste lustrum,
een activiteit die niet onopgemerkt aan Heemstede voorbij
ging: in totaal 3000 toeschouwers bezochten in maart 2003
een van de vier uitvoeringen van
het muziektheaterstuk De Gruwelijke Rijmen, naar de sprookjes van Roald Dahl. De com-

ponist van dit spektakel, Cees
Thissen, zal zaterdag een reprise van het sprookje Assepoester dirigeren, waarbij zijn eigen
projectkoor Pablo Neruda een
prominente rol vertolkt. Het SBH
speelt o.l.v. Bert Steinmann nog
stukken van Hardy Mertens en
Jan de Haan en sluit dit gedenkwaardige concert af in swingende kerstsfeer. Met de aantekening dat bij het nummer
‘Sleighride’ de nieuwe dirigent
van het Symfonisch Blaasorkest
Heemstede, Bernd van Echelpoel, op de bok zal staan.
Naar verwachting zal het concert, met een korte pauze, rond
14.00 uur ten einde zijn. Aansluitend biedt het Symfonisch
Blaasorkest Heemstede Bert
Steinmann ter gelegenheid van
zijn vertrek een receptie aan in
de Blauwe Zaal.
U bent ook hiervoor van harte
welkom. Voor meer informatie:
www.sbo-heemstede.nl
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Kerstexpositie Ger en Fernande Daniëls
Heemstede - Op Tweede Kerstdag, woensdag 26 december,
is het atelier van Ger en Fernande Daniëls open van 11.00 tot
17.00 uur. U vindt het atelier aan de Voorweg 49a.
Fernande toont naast haar geabstraheerde landschappen en
golven, nieuw werk, acryl-schilderijen over jazz, heel levendige schilderijen over musici en
beeldend kunstenaars; zo speelt
Vincent van Gogh op de saxofoon, Gauguin op de viool, Picasso op de trombone en Kees
Verwey op drums. Maar ook de
echte jazz-artiesten zijn van de

Fernande Daniëls.

partij, zoals o.a. Dizzy Gilespie,
Coleman Hawkins, Ben Webster,
Sonny Rollins, John Coltrane en
Miles Davies. Verder zijn er de
plastieken in speksteen en andere plastiek.
Ger toont ruim honderd aquarellen op klein formaat, ingelijst
40 x 50 cm, de aquarellen zelf
23 x 33 cm; in allerlei kleurstellingen en soorten. In totaal 110
werken. Tevens toont hij grote
schilderijen, over bloemen, besneeuwde bomen en korenvelden, met en zonder klaprozen.
Deze schilderijen zijn uitgevoerd
in olieverf op linnen. Ook heeft
hij nog volkenkundige tekeningen, met name over Afrika en

Ger Daniëls.

Zalig Kerstfeest
Heemstede – Wel een gelukkige combinatie. Harmonie St. Michaël, met 50 musici in de sfeervolle Bavokerk en het Voorwegkoor met 50 zangers en zangeressen. Allebei verdienden zij met
hun optreden vast de enthousiasme prijs van het publiek. De Raad
van Kerken Heemstede organiseerde deze samenzang, waar
de bezoekers, naast het meezingen van enkele kerstliederen, het
verhaal voorafgaan aan het kerstfeest, namelijk de volkstelling
in het Heilig Land aanhoorden.
De vaste dirigent van het Voorwegkoor nam tevens het dirigeren van de Harmonie St. Michael voor zijn rekening en vanaf de
introductie door de Harmonie met
: “ Christmas Festival” van Leroy
Anderson, tot en met de “ Finale
for a Winter Festival “ met kennelijk veel plezier. Met een muzikaal
“ Ere aan God “ wenste de Raad
van kerken, St. Michaël, en het
Voorwegkoor eenieder een Zalig
Kerstfeest.
Ton van den Brink

Azië. Zijn boek ‘Folk Jewelry of
the world uit 1989 is uitverkocht.
De Nederlandse titel is ‘Volksversieringen uit alle werelddelen’. Men kan proberen via internet aan het boek te komen.
In de Verenigde Staten waren
laatst elf antiquariaten die het
boek hadden.
Ger en Fernande verhuren hun
kunst tegen gunstige voorwaarden. U betaalt per jaar 10% van
de verkoopprijs, met volledig
kooptegoed. Indien u op Tweede Kerstdag niet kunt komen,
bel dan voor een afspraak 0235286336, na 17.00 uur.
Op donderdag en vrijdag is het
atelier open voor amateurschilders, zowel gevorderden als beginners kunnen dan, in overleg met de kunstenaar, hun eigen manier van schilderen ontwikkelen. U bent vrij in materiaal- en onderwerpkeuze. Kosten
zijn 12 euro per ochtend of middag (excl. Materiaal). Start: 9.30
uur of 13.30 uur. U betaalt per
keer. Mogelijke technieken: tekenen met potlood, houtskool,
inkt, pastel, aquarel, acryl, olieverf of gouache. Aanmelden:
023-5286336.

Kerstconcert in Museumboerderij Jan Makkes
Regio – Zondag 23 december geeft het Vocaal Ensemble
Voce Di Luna een kerstconcert in de Museumboerderij Jan
Makkes aan de Hofgeesterweg 22a in Velserbroek. Aanvang 14.00 tot 17.00 uur tijdens de kersttentoonstelling
(doorlopend). De toegang is gratis.
Vocaal Ensemble Voce Di Luna werd opgericht in augustus 2003
en presenteert vandaag haar derde kerstconcert. Eerder trad de
groep op in het kader van de Velser Gemeenschap tijdens de
eerste Nacht van de Cultuur in september 2004. Driekwart van
de bezetting kent elkaar al een kleine 20 jaar vanuit verschillende gezelschappen. Dit ensembleheeft een geheel eigenweg
ingeslagen en bouwt aan een heel nieuw en eigen repertoire.
Intussen heeft Voce Di Luna een drukke periode van studeren
achter de rug om u de vruchten van noeste arbeid arbeid te kunnen presenteren. Voce Di Luna presenteert u met genoegen hun
kerstprogramma ‘The First Noël’. Eenprogramma dat is samengesteld van kerstliederen uit onder andere de Engelse traditie
en gearrangeerd door vele bekende namen. Het wordt aangevuld met repertoire dat het afgelopen jaar onder handen werd
genomen. Daarnaast heeft de groep het aangedurft om een eigen arrangement te schrijven op het schitterende lullebye van
Billy Joël. Voce Di Luna dankt haar naam aan de locatie waar
wekelijks wordt gereperteerd. Aan het Maan Bastion werd de
naam van dit ensemble geboren. Een letterlijke Italiaanse vertaling die wordt voorafgegaan door een vertaling van ‘de stem’ in
dezelfde taal, doet in de verte wellicht denken aan een populair
tv-programma. De groep werkt aan een hechte klank (una voce)
en wil u als belangstellenden, getuige laten zijn van hun groei
als ensemble.
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‘Op Eigen Wieken’ schenkt
300.000 euro voor volkshuisvesting

Veldvoetbal

Heemstede - Op woensdag 19 december zal
burgemeester Marianne Heeremans namens het
college van B&W een gift van 300.000 euro accepteren van de stichting ‘Op Eigen Wieken’.
Dit gebeurt voorafgaand aan de gemeenteraadsvergadering in het gemeentekantoor Havenstraat.
De heer S. van Keulen, voorzitter van ‘Op Eigen
Wieken’, en wethouder volkshuisvesting Sjaak
Struijf zullen hierbij aanwezig zijn. Voorwaarde
van de schenking is dat het bedrag ten goede
komt aan de volkshuisvesting in Heemstede. De
stichting ‘Op Eigen Wieken’ heeft in januari 2007
al haar woningen in Heemstede verkocht om haar

Fotobureau Fons.

Ripperda snoept
HFC punten af
Regio - Ripperda uit Haarlem
had goed begrepen hoe HFC te
bestrijden. Met een ongekende
felheid gingen zij van meet af aan
de strijd aan met de Koninklijke.
Toch was het HFC dat al na een
minuut speeltijd de eerste treffer liet aantekenen. Joost Cornelissen werd keurig bediend door
Wesley Kamerbeek en hij benutte de kans zonder enige aarzeling. Ripperda was niet onder de
indruk en gaf goed partij. Nog
geen vijf minuten later was het
verdediger Sondorp die hands
maakte in het strafschopgebied
en Elkandusi benutte de toegekende strafschop waardoor Ripperda weer op gelijke hoogte kwam. De aanvallen golfden
over en weer. Spits Averdijk van
HFC was tot tweemaal toe dicht
bij een doelpunt maar zijn kopballen belandde naast of tegen
de paal.
Nu was het Ripperda dat op
voorsprong kwam. De uitstekende aanvaller Bollma omspeelde
met een mooie solo de HFC verdediging en rondde het fraai af
men een doelpunt. De HFC verdediging zag er niet goed uit en
bleek het moeilijk te hebben met
het agressieve spel van Ripperda. Trainer Anneese had verdediger Verkaik op de bank gehouden en dat bleek in deze
wedstrijd geen goede zet. Kort
voor rust mistte Bollma een dot
van een kans om Ripperda op
een nog comfortabelere voorsprong te zetten maar schoot,
alleen voor doelman van Rossum, naast het doel. Ook HFC
kreeg nog kansen maar ook deze werden niet benut.
De tweedehelft werd als kijkspel
leuker. HFC zette alles op alles
om de overwinning te pakken,
maar Ripperda hield veel manschappen achter de bal. Een zuiver doelpunt van HFC werd afgekeurd, omdat de grensrechter voor alle veiligheid zijn vlag

maar in de lucht had gestoken.
De duels werden nog feller en
Ripperda ging zo nu en dan net
iets over de schreef. HFC was de
aanvallende ploeg en Ripperda
kon hier weinig anders tegenoverstellen dan een paar counters. Eenmaal belandde de bal
op de lat boven doelman van
Rossum maar verder werd Ripperda niet gevaarlijk.
Voor trainer Anneese tijd om te
gaan wisselen Verkaik mocht
alsnog invallen evenals Bas
Lindenhovius. Koud in het veld
mistte hij een uitgelezen kans
om HFC op gelijke hoogte te
brengen maar faalde. Steeds
dichter kwam HFC bij het doel
van keeper Vaes maar de kansen en kansjes smoorden in de
verdediging, gingen net over of
naast of werden gestopt door de
keeper. Tien minuten voor tijd
maakte een Ripperda verdediger hands en de scheidsrechter
kende resoluut een strafschop
toe. In het tumult dat toen ontstond werd aanvoerder Slimane met tweemaal geel en dus
rood van het veld gezonden.
Dit wegens aanmerkingen op
de leiding. De strafschop werd
door Wesley Kamerbeek benut.
HFC ging voor de volle winst
en kreeg nog een paar uitstekende kansen. Joost Cornelissen passeerde de doelman en
zijn bal belandde tegen de paal
en kaatste terug in het veld. De
instormende Cornelissen liep in
zijn ijver de bal voorbij en weg
was de kans.
Ripperda heeft het HFC moeilijk
gemaakt deze middag en verdiende op basis van de werklust
het punt, maar voetballend was
HFC wederom de beste ploeg.
Op de helft van de competitie
blijken er weinig teams instaat
HFC van de koppositie te kunnen verdringen.
Eric van Westerloo

doelstellingen op een andere wijze vorm te geven.
Met haar bijdrage wil de woningstichting tegemoet komen aan haar doelstelling om de volkshuisvesting te dienen binnen Heemstede en daarbuiten. Een bijdrage aan de gemeente Heemstede
wordt hiervoor als beste mogelijkheid gezien. Het
is de bedoeling dat de gemeente dit geldbedrag
toevoegt aan de reserve sociale volkshuisvesting.
Het formele besluit hierover wordt door de gemeenteraad in januari genomen. De reserve sociale volkshuisvesting is primair bedoeld om een
bijdrage te leveren aan projecten binnen de volkshuisvesting die moeilijk te realiseren zijn.

Burgers Heemstede
krijgen meer rechten
Heemstede - In navolging van het landelijke beleid op dit punt,
zal de Heemsteedse gemeenteraad een verordening aannemen,
waarbij de burgers het recht krijgen om onderwerpen op de agenda van de raad te plaatsen. Als burgers, tot op heden, iets onder
de aandacht van de raad wilden brengen, dan moesten zij dit via
een in de gemeenteraad vertegenwoordigde partijen doen. In de
nieuwe verordening staat het de burgers vrij om onderwerpen,
ondersteund door minimaal 125 handtekeningen van Heemsteedse burgers van 16 jaar en ouder, direct op de raadsagenda te doen
plaatsen. De drempel is bewust laag gehouden om zo een draagvlak te creëren zonder een onneembare drempel op te werpen.
De raad verplicht zich om dergelijke verzoeken te honoreren, echter onder een aantal voorwaarden. Zo komen onderwerpen die
korter dan een jaar geleden al door de raad zijn behandeld niet
in aanmerking. Ook onderwerpen die in strijd zijn met de wettelijke voorschriften kunnen niet worden ingediend. Zo moet het te
agenderen onderwerp ook passen binnen de bevoegdheden van
de gemeenteraad. Als het verzoek aan alle criteria voldoet en op
de agenda wordt geplaatst, krijgen de indieners het recht om tijdens de commissie en raadsvergadering, waar het verzoek wordt
besproken, het woord te voeren.
Eric van Westerloo

Turnen
Goede onderlinge wedstrijden
in de Evenaar

Heemstede - De jaarlijkse onderlinge wedstrijden van dit seizoen hebben in de Evenaar op
maandag 17 december plaatsgevonden. Om 16.00 uur huppelden 29 meisjes op kerstmuziek de zaal binnen. Na een
klein welkomstwoord en de
introductie van de nieuwe
(tijdelijke) juf Danielle werd er
snel begonnen aan de toestellen. De meisjes waren onderverdeeld in vijf groepjes, zodat
er op de vijf verschillende toestellen (lange mat, balk, brug
ongelijk, kast en de ringen)
tegelijk geturnd werd. Iedereen wist overal zijn oefening
uit het hoofd en daar waar het
nodig was stonden de hulpjes
klaar om een handje toe te steken voor enige hulp. Na vijf keer
gewisseld te hebben, konden
we een groepsfoto maken en
waren de punten opgeteld voor
de prijsuitreiking. De beste drie
per groepje kregen een medaille en iedereen ging met een

mooi diploma naar huis. De
nummers 1 waren: Femke Vernooij, Selin Tepe, Mirre van de
Wal, Florien Jongeneelen en Kim
Bartels.
Om 17.00 uur turnden 14 meisjes. Er waren drie groepen, eerst
de balk, brug ongelijk en daarna
lange mat. Omdat deze meisjes
wat ouder zijn dan in het eerste uur werden er ook moeilijkere oefeningen geturnd. Na deze
oefeningen kwamen de ringen
en de kast sprong aan de beurt.
Ook hier per groepje drie medailles, alleen het groepje van
vier meisjes hadden onderling
besloten dat ze voor twee prijzen zouden gaan, zodat er niet
een meisje zonder medaille naar
huis zou gaan. Hier stonden op
de eerste plaats: Romee Jaunet en Nathalie Janssen (samen
gedeelde eerste plaats), Rosan
van der Werf en Lisanne van
Moorsel.
Monique Marchand

Brandweer op tijd
Heemstede - Nog voordat er
landelijk publiciteit aan werd gegeven, heeft Heemstede passende maatregelen genomen om de
brandweer te versterken. Dit was
nodig om een goede brandweerzorg te verzekeren. Landelijk
wordt de norm gehanteerd, dat
de brandweer binnen 8 minuten
na de melding aanwezig moet
zijn. In een aantal gevallen bleek
dat in Heemstede moeilijk haalbaar. De grote groep vrijwilligers
werkt overdag vaak ver buiten
Heemstede. Na een oproep kunnen zij onmogelijk binnen de gestelde tijd aanwezig zijn. Heemstede heeft dit ondervangen
door een paar brandweermannen van elders in te huren en
zij bemannen de kazerne nu samen met de beroepskrachten. In
de loop van volgend jaar zullen
heemsteedse brandweervrijwilligers bij toerbeurt in de kazerne
zijn om zo onder alle omstandigheden de aanrij tijden te kunnen
handhaven. Er is gebleken dat
de brandweer van Haarlem veel
sneller op het station Heemstede kan zijn dan de brandweer uit
Heemstede. Op haar beurt is de
Heemsteedse brandweer weer
sneller ter plaatse bij de Cruquius of het Spaarne Ziekenhuis in
Hoofddorp. Als de brandweerregio in 2008 een feit is, zal een en
ander nog beter op elkaar worden afgestemd. Voorlopig kunt
u rustig gaan slapen, een goede
brandweerzorg blijft gegarandeerd.
Eric van Westerloo

Dadelpalm in
Kleine Vermaning

Heemstede - Iedere vijfde zondag in de maand, om 10.30 uur,
wordt een interactieve themabijeenkomst georganiseerd in de
Kleine Vermaning aan de Postlaan nummer 16 in Heemstede.
In de bijeenkomst van 30 december wordt naar de toekomst
gekeken aan de hand van de
geschiedenis van de moedige
Tamar (Genesis 38). De bijeenkomst wordt omlijst door zang
en muziek, en er is ruimte voor
gebed. De collecte zal heel toepasselijk ten goede komen aan
het Blijf-van-mijn-lijf-huis.
Iedereen van harte welkom.
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Jeugd presteert naar behoren
op Meerkampen
Heemstede - Met een grote
afvaardiging vertrok H.B.C./
Mascini zaterdag naar het
topsportcentrum in Almere. Daar werden de ¼ finales
van de Nederlandse Jeugd
Meerkampen gespeeld. Twee
zalen helemaal gevuld met
maar liefst 75 tafels. Op elke tafel werd er door 6 kinderen gespeeld. Dus het was
een ware mierenhoop op de
speelvloer.

Corné Klopper onderscheidt zich met een geweldig resultaat
bij de Ned. Jeugd Meerkampen.

Veldvoetbal

VEW verspeelt
kostbare punten
Heemstede - Afgelopen zaterdag werd de vierde klasse op
z’n kop gezet door de onvoorspelbare uitslagen. VEW speelde
tegen Alliance’22 en verloor onverdiend met 2-1.
Alliance-VEW leverde voor de
bezoekers een spannende wedstrijd op waarin de gasten een
ruim veldoverwicht niet in de
score konden uitdrukken.De
eerste helft een aanvallend VEW.
De ploeg kreeg een aantal kansen maar het eerste doelpunt
viel aan de andere kant.Een vrije
trap werd snel genomen en Michael van Gennip werd met een
lob gepasseerd 1-0. Aanvoerder
Gert Rothert protesteerde nog
maar dat leverde alleen maar
een gele kaart op.
In het begin van de tweede helft
werd Bouk Beliën door Martijn
Roozen en dat resulteerde snel
in de verdiende gelijkmaker.
Michiel Dekker zette Maarten
Veenhof alleen voor de keeper,
deze stopte de inzet maar de rebound was voor Roozen 1-1.Trainer van Marsbergen wisselde
Gerben Jukema voor Ed Nederveen en Bas van ’t Sant voor Micha Pannekoek.Het leverde niet
het verwachte doelpunt op. In
de 83ste minuut een uitval van
Alliance, vier VEW-verdedigers
en één aanvaller van de thuisclub 2-1. Twee minuten voor tijd
leek de verdiende gelijkmaker er
aan te komen , een penalty wegens hands werd gemist door
Martijn Roozen.
De top-3 in de vierde klasse:

Hoofddorp
VEW
Jong Hercules

13- 27
12- 26
11- 24

Activiteiten
Na de winterstop begint VEW
weer met de training op 5 januari. Waarna er op 12 januari
gespeeld wordt tegen de selectie van oud-VEW trainer Fokke
v.d. Reijd. De competitie begint
weer op 19 januari met de wedstrijden VEW-1- VSV-1 en VEW2- Kismet-2. De derde ronde van
het Klaverjastoernooi werd gewonnen door Ans van der Marel
met 5506 punten voor Iwan Biesot met 5150 punten. De poedel
was voor Juul Kühn met de magere score van 3504 punten.De
vierde ronde wordt gespeeld op
11 januari 2008.
Kerstklaverjassen in het clubhuis op zaterdag 22 december.
Het clubhuis is open om 13.00
uur en de ‘strijd’ begint om 13.30
uur. Kosten: 2,50 euro p.p. Het
restant van de december/januari agenda is: 31 december: oliebollen-toernooi in de sporthal
Groenendaal. De Mini’s en de
F-junioren bijten het spits af om
9.30 uur. De sporthal is in VEWhanden tot 14.30 uur. 4 januari:
Nieuwjaars-receptie. Aanvang
20.15 uur in het clubhuis aan de
Sportparklaan.

H.B.C./Mascini was als vereniging het sterkst vertegenwoordigd van alle verenigingen in
Nederland. En dan te bedenken dat kopman Jeroen Kuijt dit
weekend vanwege zijn opleiding
(CIOS) moest kiezen voor voetballen. Er bleven er toch nog 16
over verdeeld over 7 meisjes en
8 jongens. Zij hadden zich via de
afdeling voorrondes geplaatst
bij de beste 48 spelers/-sters
van Nederland.
Op de ¼ finale NJMK wordt er
dan gespeeld in poules van 6 en
hiervan gaan de nr. 1 en 2 rechtstreeks door. De 8 nummers 3
moesten strijden voor 7 plaatsen
in de ½ finale (beste 24)
Vooraf waren de verachtingen hoog gespannen. Een aantal spelers en dan met name de
jongste (Welpen) waren er vooral om te leren. Zij waren erg onder de indruk van de vele tafels
en de drukte.
Er wordt gespeeld in 4 leeftijdsklassen.
De welpen
Hier deed de grootste groep
van H.B.C./Mascini aan mee.
Met maar liefst 3 meisjes en 5

jongens. Bij de meisjes was het
voor Simone Broersen een koud
kunstje om zich te plaatsen. Zij
staat 6e op de Ned. ranglijst en
plaatste zich dan ook met 5 overwinningen. Francisca Maarse en
Melanie de Nooij speelde voor
het eerst zo’n groot toernooi. Zij
keken hun ogen uit en hebben
het vooral samen zeer gezellig
gehad. Ze wonnen geen partijen, maar zoals ze zelf al vertelde;
hun tijd kont nog wel.
Bij de jongens plaatste Sander
van den Oever zich eenvoudig.
Sander speelt eigenlijk pas 4
maanden echt tafeltennis maar
is misschien wel het grootste talenten bij de jongens op dit moment. Dit bewees hij in zijn partij tegen de nr. 4 van Nederland.
Sander verloor deze in 5 games
met 2 punten verschil.
Van de overige jongens had
Melle van der Linde vooraf de
meeste kans om zich te plaatsen, hij had echter niet zijn beste dag. De overige jongens: Luuk
Akersloot, Maurice en Raymond
de Winter kwamen om de sfeer
te proeven.
Reuze spannend
Bij de meisjes pupillen was Mariska de Vries de enige vertegenwoordigster. Zij speelde een
matig toernooi en laat zich nog
veel te vaak door haar emoties
leiden. Dit bracht haar ook nu
weer in de problemen. Ze had 3
extra wedstrijden nodig om uiteindelijk de laatste 24 te halen.
Voor deze ½ finale zal ze vooral
veel op mentale hardheid moeten trainen, want wanneer zij vrij
uit kan spelen zijn haar kansen
veel groter.

Gabriella Boxhoorn mocht bij de
Kadetten aantreden. Zij speelde
in een sterke poule (nummer 10.
12 en 22, zelf staat Gabriella op
de 31e plaats) een goed toernooi. Het was reuze spannend
in haar poule want de beste 4
meisjes wonnen allemaal van
elkaar. Uiteindelijk werd Gabriella 3e en plaatste zich daarna keurig via de allereerste beslissingswedstrijd (tegen nr. 21)
voor de ½ finales.
Voor de meisjes junioren streden 2 dames. Jasmijn Eerenberg als jongste junior zou het
als 6e geplaatst moeilijk krijgen.
Zij eindige met 1 overwinning
keurig op de 5e plaats. Voor
Josine Kuijk lag dat anders. Zij
was 2e geplaats en moest fors
aan de bak. Ze eindigde keurig
op de 2e plaats en wist te winnen van een meisje dat 2e div.
dames speelt.
Bij de jongens junioren waren
er 4 deelnemers. Hiervan wisten Gilian Wolf, Josco Maaskant
en Corné Klopper zich keurig te
plaatsen. Joeri Goedings werd
toch enigszins teleurstellend uitgeschakeld. Van de 3 geplaatste zorgde Corné voor de grootste verassing. Hij staat als 51 op
de junioren ranglijst en plaatste
zich keurig tussen de beste 24
een geweldige prestatie.
H.B.C./Mascini doet in februari
met 8 deelnemers mee aan de
½ finale van de NJMK. Dan zal
het spannen of er nog H.B.C.ers zijn die zich weten te plaatsen voor de finale.
Ron Olijdam

ONLY FRIENDS G 2 - HBC G 2:7-2

Eerst kerstvakantie, dan revanche?
Heemstede - Pluvius, de God van de regen,
had vorige week bepaald dat alles afgelast
was. Dat zou voor HBC betekenen dat er de
hele maand december niet gevoetbald zou
worden. En het moet er toch een keer van komen, dus werd met Only Friends overeengekomen direct in te halen.
In de warme kleedkamer werden de laatste instructies gegeven. Kernbegrippen daarbij waren:
- er een leuke wedstrijd van maken; - ondanks
sterke tegenstand ben je niet kansloos; - onze gewoonte voortzetten en een snel doelpunt maken.
De enigszins verrassende 3-3-1 opstelling werkte
naar behoren. MAARTEN centraal achterin, met
links ABDESSALAM en rechts RICK lieten maar
weinig gaten vallen. JUR, als mid-mid, en SEBASTIAAN en IBRAHIM, als opkomende vleugelspelers, schakelden dat het een lieve lust was. Aan
DAVY, als diepe spits, de schone taak de aanvallen af te maken. Dat laatste lukte uitstekend. Een
mooie combinatie met SEBASTIAAN leverde binnen 5 minuten de zo gewenste voorsprong op.

HBC bleef daarna nog wel wat overwicht houden.
Het team stond goed noemen ze dat tegenwoordig. Maar zo tegen het eind van de 1e helft wist
O.F. toch gelijk te maken. De al verwachtte spanning was daar. Helaas mistte Davy vlak daarna een
kans HBC weer op voorsprong te zetten en, ook al
helaas, lukte het O.F. wel. Ze liepen zelfs nog uit
naar 3-1 voor de rust. Na de thee en de 4-1 was
het HBC dat weer aanzette. Weer was DAVY de
afmaker. Nog even gloorde de hoop op een goed
resultaat. Doch het zat er niet in. Gelukkig zorgde WESLEY, met verschillende wereld reddingen
er hoogst persoonlijk voor dat de stand met 7-2
draaglijk bleef. Het eerste verlies van deze competitie. Het moest er een keer van komen. Geeft niks.
Toch lekker gevoetbald. De G-teams blijven, ook
na de winterstop, in dezelfde competitie doorspelen. Met andere woorden: er komt een revanche
mogelijkheid. Maar nu eerst Kerstvakantie! EN de
voorwedstrijd op nieuwjaarsdag bij HFC – Oud Internationals. Komen de HBC sterren (vast) ook op
televisie. Het moest er een keer van komen.
Leo Holdorp
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Opbrengst naar Koeien voor Kameroen

‘Biostamppot’ op Grote
Markt in recordtijd op
Regio - Bezoekers van de jaarlijkse Kerstmarkt in Haarlem werden zondag 16 december
door noordhollandsegrond, de biologische landbouwcampagne van de provincie NoordHolland, getrakteerd op een flinke blikvanger. Op de Grote Markt verrees de allereerste BioBoom, een kerstboom gemaakt van louter Noord-Hollandse, biologische wintergroenten.

De BioBoom.
Pal naast de boom bereidde tv-kok Caspar Bürgi met zijn collega Ward van de Graaf grote pannen vol dampende biologische
stamppotten, die op deze vrieskoude dag gretig aftrek vonden
bij de vele honderden bezoekers. De biologische rookworst uit
Noord-Holland was daarbij voor velen een niet te versmaden
primeur. Halverwege de middag waren de koks ‘los’.

Koks Caspar Bürgi en Ward
(fotograaf: Alan Belk)

Koeien voor Kameroen
De opbrengst van de stamppotverkoop (850 euro) dient ter ondersteuning van de actie ‘Koeien voor Kameroen’ die de biologische zuivelfabriek Ecomel in Limmen de afgelopen maanden
voerde. Gezinnen in Kameroen krijgen hun eigen koe, bij elkaar
gespaard door consumenten van biologische zuivel.

Mother & Child concert met kerst
door ‘To Be’
Regio - In de prachtige Groenmarktkerk aan de Nieuwe
Groenmarkt te Haarlem geeft To Be een kerstconcert op
zondagmiddag 23 december.

Carla en Paul van der Veldt, die samen de internationale muziekformatie To Be vormen, zullen hun betoverende stemmen over de
bezoekers uitstrooien tijdens dit sfeervolle concert. De muziek in
samenspel met de intieme ambiance van de kerk vormt de basis
voor een paar onvergetelijke uren. Het kerstconcert draagt de titel
‘Mother & Child’. Voor deze gelegenheid zingen Paul en Carla dan
ook samen met dochter Belinda (17), sopraan.
Programma
De songs die ten gehore gebracht zullen worden, vertolken alle
talen, De aanwezigen kunnen genieten van beroemde kerstliederen,
samenzang en duetten. Van Joy to the World tot White Christmas,
maar ook worden het prachtige Pie Jesu van Andrew Lloyd Webber, het Wiegenlied van Brahms en sfeervolle klassieke evergreens
als de Barcarolle van Offenbach en het Bloemenlied uit de opera
Lakmé ten gehore gebracht. Kortom van klassiek tot licht, van
traditioneel tot eigentijds, van Avé Maria tot Jingle Bells.
Het is een kerstconcert voor het hele gezin en de aanvang is 14.00
uur. Entree bedraagt 10 euro. Locatie: Groenmarkt.

To Be zorgt, samen met dochter Belinda, voor een warm kerstgevoel.
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Droomjaar voor uitvoerenden
van het Droombeeld concert
Heemstede - Dromen als avontuur, als levensles, als boodschap, als vredeswens, als
vlucht, als visioen, als geluk, als
toekomst, als nachtmerrie, als
nieuw woord, als morgen. Dromen van zangers en zangeressen van het projectkoor die hun
dromen en wensen durfden op
te schrijven. Waar tekstschrijvers
Andre Rooymans, Dirk van der
Laan en Cees Thissen mee aan
de slag gingen. Waar Cees Thissen, Hans Oosterkamp,en Dirk
van der Laan muziek bij schreven. Waar Judy Kesnar, alt en
Paul Herber, bariton, de dromen
met passie zongen, bewogen en
geïnspireerd door de kracht van
de teksten en de toegankelijke muziek van de componisten.
Met in de hoofdrol een koor van
zestig zangers en zangeressen
die zich in [d]roomwit gekleed,
eindelijk hun lang ingestudeerde teksten en muziek als een
bevrijding konden uitzingen van
vreugde. Ruim negen maanden
repeteren, bijschaven, opnieuw
beginnen, even bijpraten en
weer doorgaan tot Cees de duim
opheft. Het was het waard. Het
gemengde koor was een eenheid en laat het publiek maar

komen. Ze kwamen in grote getale om hun gezang over hun
eigen dromen en wensen te
horen. Chapeau voor het doorzetten en de discipline om die
vele maandagavonden te komen. Het was het waard. Zingen
met ondersteuning van Symfonie Orkest Haerlem dat al 70
jaar staat voor symfonische muziek en dezelfde bezieling heeft.
Zij lieten zich door dirigent Cees
Thissen graag leiden. Twee liederen werden gezongen door

Springplank voor starters
bij de Rabobank
Regio - Iedereen maakt in
zijn leven vele startmomenten mee. Starten met studeren,
met samenwonen of trouwen.
Je droomhuis kopen of een eigen bedrijf starten. Rabobank

Zuid-Kennemerland wil starters
een springplank bieden om hun
ambities te realiseren. Daarom
heeft Start at Rabobank zaterdag 8 december haar deurengeopende in hartje Haarlem,
aan de Grote Houtstraat nr 5.
Een plek waar starters een podium wordt geboden en ze elkaar
kunnen ontmoeten.
Uiteraard kun je bij Start at Rabobank pinnen en je bankzaken

regelen. Maar er is meer. In de
bankwinkel vind je ook producten op het gebied van cultuur,
muziek, reizen en gadgets. Zo
kan je er bijvoorbeeld tickets kopen voor Patronaat, Philharmo-

Dirk van der Laan die zichzelf op
de piano begeleidde. Mahatma,
een gedicht over geweldloosheid en liefde van de vertolker
zelf en Ik droom in het groot,
een lied, waar Dirk ook zelf de
tekst, als de muziek voor schreef
en dat alles in zich heeft een
evergreen te worden. Graag op
CD dus!
Dagboek
Ontroerend was de voordracht
van Judy Kesnar uit een boek,
nie en Toneelschuur. En vind je
er de nieuwste high tec apparatuur van Apple.
Morgen
In de komende maanden staat
de bankwinkel in het teken van
wintersport. Om meteen in de
vakantiestemming te komen zie
je er digitale beelden van je favoriete wintersport bestemmingen. Je kan direct online je reis
boeken én je reisverzekering
afsluiten. Zo ga je meteen ook
goed verzekerd op reis.
Voor starters die zich verder willen laten informeren én inspireren is er ‘Morgen’, de krant voor
de starter in Haarlem en omgeving. ‘Morgen’ wordt mogelijk
gemaakt door Start at Rabobank
en is onder andere verkrijgbaar
in de bankwinkel en alle kantoren van Rabobank Zuid-Kennemerland.

waar zij al bladerend voorlas,
wat Andre Rooymans maakte
van citaten uit Opborrelingen,
roerselen uit mijnwereld, van
Maria van der Himst. Muisstil
in een sfeervolle Bavokerk. Gevolgd door een lied van Cees
Thissen, ik zoek een woord,
waarin de bezoekers zich al zingend konden uitleven. Verbindende teksten werden gedeclameerd door de zoon van …, die
zich duidelijk manifesteerde als
een echte Thissen. Thijs Thissen

gaf met luide stem inhoud aan
het aloude beroep van de man
die delen met elkaar verbindt.
Geen bloemen voor de solisten
en dirigent, een dromenvanger als dank. Een dromenvanger van de indianen uit Amerika, laat nare dromen verdwijnen
achter de ochtendzon en vangt
de mooie dromen net als een
visje.
Dit droomjaar kan met deze uitvoering van hun dromenproject
voor de uitvoerenden niet meer
stuk en zit voor altijd gevangen
in die mooie droom van alle bezoekers.
Op 18 januari 2008 om 2015 en
op 20 januari om 15.15 kunt u
het Droomconcert nog beleven
in Amsterdam in de Dominicuskerk aan de Spuistraat 12
Ton van den Brink

Bewegen bij Casca: lekker en gezond
Heemstede - In het nieuwe jaar gaan bij Casca weer nieuwe sportieve cursussen van start. U denkt dan misschien
meteen aan inspanning en intensieve sporten als aerobics
of nordic walking, maar bewegen kan ook op andere manieren. Denk eens aan yoga, pilates of buikdansen. Lekker
bewegen op muziek, om spieren te versterken of nieuwe
energie van te krijgen.
Op maandag 7 januari laat Alena Zastrow u kennis maken met
Kundalini Yoga voor volwassenen. Deze inspirerende vorm van
ontspannen is een combinatie van yoga, meditatie en het zingen
van mantra’s. U komt in contact met uzelf als eenheid en voelt
zich compleet! Door uw eigen grenzen en mogelijkheden te leren kennen krijgt u meer zelfvertrouwen. Hierdoor staat u met
twee benen op de grond, investeert in de eigen gezondheid, in
welzijn en bewustwording.
Buikdans
De 9 lessen zijn op maandagavond van 19.30-21.00 uur in de
Luifel. Gemakkelijk zittende kleding, een flesje water en een dekentje zijn handig om mee te nemen. Op donderdag 10 en zaterdag 12 januari starten twee cursussen van 12 lessen oriëntaalse
buikdans voor vrouwen onder leiding van docente Safira Went.
Buikdans of Raks Sharki is een van de oudste dansvormen en
stamt uit het Midden-Oosten. Het is een sensuele en krachtige
dans die bestaat uit het geïsoleerd en geconcentreerd bewegen
van lichaamsdelen. Ook westerse dansstijlen waren van invloed
op de buikdans van nu. Buikdans is goed voor je conditie en
geeft energie, maar het is vooral ook heel leuk om te doen!
We dansen in makkelijke kleding, met een heupsjaal, op blote voeten, sokken of dansschoenen. Danservaring is niet nodig.
Cursustijden op donderdag voor half gevorderden van 19.0020.15 uur in de Luifel en op zaterdag voor beginners van 11.0012.15 uur in het Honk, Molenwerfslaan 11, Heemstede .
Het hele cursusprogramma is te vinden in de seizoensbrochure
van Casca en op www.casca.nl. U kunt het programma ophalen
bij Casca - de Luifel, Herenweg 96, Heemstede of bellen voor
meer informatie: (023) 548 38 28. Dit kan van maandag t/m vrijdag van 9-12 uur.
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Werelddans ten top!
Regio – Op 16 december gaven de jeugd dansgroepen van ORO, Vereniging voor werelddans en dansvereniging Ouddorp een voorstelling waarin alle hoeken van de wereld werden getoond.
De jongste kleuters begonnen met een prachtige
bloemendans uit China, gevolgd door een swingende dans uit Brazilië. Dit werd gedanst door
de nieuwe jeugdgroep van ORO. De kinderen uit
Ouddorp lieten een Russische zitdans zien waarbij de bewegingen steeds sneller gingen. De kinderen maakten het zichzelf extra moeilijk door
het in canon te dansen.
Tieners van ORO lieten een traditioneel Kroatische dans zien. Hierna lieten de kleuters hun
lievelingsdans zien. Dit is voor alle kinderen op
de wereld.. het ging over douchen met slechts
één douchedruppel. De jeugd van ORO had een
prachtige dans uit Hawaï. Compleet in rieten rokken en bloemenkransen op het hoofd. De kleding was prachtig verzorgt door de dansdocente
Sara Damen, zij heeft er voor gezorgd dat alle
37 (!) kinderen bij iedere dans passende kleding
aanhadden. (van horen, zeggen heeft ze er tot
op het laatste moment aan gewerkt).
Na de pauze was er een Amerikaanse serie
waarbij verschillende figuren elkaar opvolgen.

Drie meisjes uit Ouddorp hadden een Israelische
choregrafie. De kleuters lieten een paar dansen
uit Afrika met klappen en sambaballen zien en
de jeugdgroep kwam in het donker op met een
kaarsendans uit Turkije.
Als afsluiting hadden de tieners een geweldige choreografie van een zigeunerstuk. Prachtig
zwierende rokken, mooie afwisseling van de muziek en dans. Als toegift een dans met alle kinderen. Het is prachtig om te zien hoe alle kinderen plezier hebben in het dansen en het laten
zien van deze dansen in een complete voorstelling Werelddans.
Instuif
ORO, Vereniging voor werelddans, houdt voor de
jeugd een instuif op 5 januari van 19.00 – 20.00 uur in
HZW, Kamerling Onnesstraat 83, Haarlem. Hier zijn
kinderen vanaf 7 jaar welkom om met dansdocente
Sara Damen een heerlijk uurtje te dansen met de
jeugddansers. Aansluitend nieuwjaarsbal met orkest Lavak. Vanaf 11 januari starten de danslessen weer op de vrijdagmiddag in de Egelantier.

Koksmaatjes of
kookgekken koken
bij Casca

Heemstede - Na de feestdagen
denkt u misschien niet meteen
aan lekker koken en eten. Maar
elke dag iets anders op tafel,
en liefst ook gezond en verantwoord? Voor velen een dagelijks
dilemma. Kom inspiratie opdoen
bij Casca op één van de kookcursussen.

Een ‘vogelwereld’ gaat voor u open

De vuurgoudhaan.

Regio - U ziet en hoort overal vogels maar weet niet hoe ze
heten? U verbaast zich over het gedrag van gewone vogels
in uw tuin. U weet niet hoe het komt dat de huismus verdwijnt en de nijlgans verschijnt? Dan is de cursus ‘vogelherkenning voor beginners’ van de Vogelwerkgroep ZuidKennemerland precies iets voor u. Tijdens zes cursusavonden en vijf excursies gaat er een wereld voor u open.

De cursus vogelherken ning voor beginners wordt gehouden van februari tot half mei. In die periode komen er elke
week enkele vogels terug uit de overwinteringgebieden. Op
die manier leert u geleidelijk de belangrijkste Nederlandse vogels herkennen. Ervaren vogelaars van de Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland behandelen tijdens de cursus
het determineren van vogels, voedselketens, de vogeltrek,
het baltsgedrag, territoriumkeuze en nestbouw. Ook leert
u welke verrekijker en welk vogelboek goed zijn. Veel aandacht wordt besteed aan de vogelzang. Door tijdens de cursusavonden beelden én geluiden van de vogels te oefenen,
wordt u geholpen tijdens het waarnemen in het veld. Vrijwel
alle vogels die leven in en rond Haarlem, IJmuiden, Heemstede en Hoofddorp komen aan bod.
De cursusdata zijn als volgt: woensdagavonden 20/2, 5/3,
19/3, 16/4, 14/5 en donderdagavond 3/4. Ochtendexcursies
op zondag 9/3, zaterdag 22/3, zondag 6/4, zaterdag 19/4
en zondag 18/5. U kunt zich opgeven bij Claudi Boersbroek,
liefst per e-mail: claudiboersbroek@kpnplanet.nl. Bellen
kan ook: 023-5366601.
Uw aanmelding is pas definitief als uw betaling binnen is.
Het maximum aantal deelnemers is 35 personen.
De cursus kost 35 euro. Voor meer informatie zie eerdergenoemd telefoonnummer.

Houdt u van vis? Onder deskundige begeleiding van gediplomeerd kok Erna Fremeijer kunt
u op dinsdag 8 en 15 januari of
op woensdag 9 en 16 januari
aan de slag met culinaire recepten voor zeebaars of zalm, tong
of tonijn of een andere heerlijke vis. Er is een cursus visgerechten (van 2 lessen) op dinsdag van 9.00-12.00 uur op een
cursus op woensdag van 19.0022.00 uur.
Geniet u altijd van de Indonesische keuken, dan start er een
cursus van 4 lessen op dinsdag
8 januari. Authentieke recepten
zoals Rendang (pittig rundvlees)
of lekker vegetarisch zoals Gado
Gado, proeven van verre landen
en een andere cultuur. Ook hier
is Erna weer uw enthousiaste
leermeester.
Alle kookcursussen zijn in de
leskeuken van de Luifel.
Het hele cursusprogramma is te
vinden in de seizoensbrochure
van Casca en op www.casca.nl.
U kunt het programma ophalen bij Casca - de Luifel, Herenweg 96, Heemstede of bellen
voor meer informatie: (023) 548
38 28. Dit kan van maandag t/m
vrijdag van 9-12 uur.
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Kerstwandeling op Leyduin

Beleven als eigenaar
van een landgoed
Heemstede – Tijdens de vele
vrije dagen is het aan te bevelen
om de benen eens flink te strekken. Een stevige wandeling doet
het lijf goed en laat je daarna beter genieten van de kerstmaaltijd.
Met Ron Dam, boswachter van
Het Noord-Hollands landschap,
maakten we vast een wandeling in Leyduin, het gebied tussen de Leidsevaart en de Vogelenzangseweg. Parkeren kan na
de oversteek van de spoorweg
aan de Leidsevaart , waar u een
klein informatiecentrum de Kakelye aantreft. Vandaar kunt u
zich gaan voelen als een landeigenaar die zijn landgoed gaat inspecteren. Loop langs Huize Leyduin, het dateert uit 1920 en is
in gebruik als woning en kantoor,
komt u langs de vleugelnootboom waar veel Heemsteedse
kinderen vroeger inklommen,
maar nu niet meer. De boom is
oud, dateert uit ongeveer 1798 en
kan het niet meer aan! Misschien
verder in de toekomst als uit de
worteluiteinden, die weer uit de
grond komen, nieuwe boompjes
gevormd worden. Even verderop
staat rechts weer een ooievaarsnest, net als 100 jaar geleden en
gebouwd door de enige echte
Heemstedenaar die zich graag
in de nesten werkt, Peter den Elzen. Het witte tweelinghuis, genoemd naar twee ongetrouwde
dames, waar u tegenaan loopt,
stamt uit 1796, is helemaal uit
grenenhout, oorspronkelijk een
boerenwoning en geïsoleerd
met zeegras. Het is een monu-

ment dat wel enige renovatie
kan gebruiken. Links het bos in
staat de oude appelkelder, waarvan de functie is overgenomen
door de koelkast. In 1980 is deze
helemaal gerestaureerd en thans
een vleermuizenverblijf. Boven in
de deur ziet u een brievenbusje. Dat is een soort kattenluikje
voor de vleermuizen. Overigens
huizen veel vleermuizen ook
in de vele holle bomen in de
buurt.
Speeltjes
Eigenlijk was de belvedère een
stukje speelgoed van de landgoedeigenaar Van Loon die de
heuvel liet ophogen en er een
uitzichttorentje liet bouwen om
zijn gasten een mooi uitzicht
voor te toveren. In die tijd waren
de bomen nog laag; je had naar
het westen uitzicht op de Noordzee en naar het oosten de Haarlemmermeer. Ook de Van Lenneps hebben rond 1850 nog van
het uitzicht genoten. Zij lieten de
historische beek weer gebruiken
om er opgepompt water uit de
duinrel te leiden naar de waterleidingbuizen naar Amsterdam.
Men had net ontdekt dat schoon
water van levensbelang was om
ziektes als cholera te voorkomen.
Er was geen schoner water dan
uit de duinen. Later werd dit de
locatie voor de Gemeente-waterleiding Amsterdam. Voor een emmer water moest men in die tijd
in Amsterdam een cent betalen.
Als speeltje werd erin de beek
een stut gemaakt met enkele

openingen op diverse hoogten,
die met schuiven open en dicht
konden. Door het water op te
stuwen kon je met “hoog water”
een watervalletje creëren. Een
stukje speelgoed en status! Men
woonde toen slechts twee maanden op het landgoed en de rest
van het jaar in de riante stadswoning aan de Keizersgracht In
Amsterdam. Als u met de kerst-

dagen uit uw stulpje treedt, kunt
u net als de landeigenaren toen,
genieten van een landschap
dat door alle zorg in al die jaren, nog adembenemend is met
zijn oude bomen, zijn herten die
je er nog tegenkomt, de konijntjes die wegvluchten, de buizerd
die er zijn nest en dus zijn territorium heeft en de vele vogels,
vleermuizen. De Stichting Land-

schap Noord-Holland, opgericht
in 1936, beheert 75 gebieden in
onze provincie met ruim 40.000
beschermers en 4000 actieve
vrijwilligers. De Stichting heeft
een Informatiewinkel in de Dorpstraat 72c in Castricum en u kunt
bijzonderheden nog eens nakijken op www.landschapnoordholland.nl.
Ton van den Brink
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Kapper Heimann stopt ermee na ruim 30 jaar

Slank blijven tijdens de
lekkerste maand van het jaar?!
Heemstede - Voor de meesten is december een hele gezellige
maand. Sinterklaas, kerst, een mooie kerstboom in de kamer,
kaarslicht en …. lekker eten! Eerst speculaas, chocolade letters,
strooigoed, alles wat maar bij het Sinterklaasfeest hoort. Daarna
het Kerstdiner, uitermate geschikt om eens lekker exclusief te
eten, te dineren. Fijne gerechten, goede wijnen en zalige desserts, dat hoort toch bij Kerst. Nog geen week later de oliebollen
en appelflappen, voor de fijnproever echt een supermaand!
Maar... wat kunnen we nu precies doen om niet teveel aan te komen, maar wel te genieten van al het lekkers?

‘Wij waren voor veel klanten
een soort huiskamer’
Heemstede – Het was zijn Hollandse echtgenote die kapper Jurgen Heimann in 1974 naar Heemstede bracht. Hij is
er nooit meer weggegaan. De uit het Duitse Hamburg afkomstige coiffeur opende een kapperszaak aan de Julianalaan en
bouwde een grote groep van vaste, zeer trouwe klanten op.
Hoewel hij nog steeds vol passie met zijn vak bezig is, sluit
hij deze kerst de deur van zijn kapsalon. Slijtage aan de knie,
door een ongeval in zijn jeugd aangetast, noopt hem tot deze stap. De toekomst ziet hij echter optimistisch tegemoet.
“En eigenlijk is het na zoveel jaren werken ook wel mooi geweest”, aldus Heimann. Meer zorgen maakt hij zich over een
groep trouwe klanten op leeftijd. Zij vroegen het zich bij het
nieuws van de sluiting hardop af: “Waar moeten we nu in hemelsnaam naartoe!”
Niet dat hij er geen moeite voor
heeft gedaan om de kapsalon
een doorstart te geven. Geen
van de zeven personeelsleden
wilde de zaak overnemen en
de dochters hebben beiden een
ander beroep gekozen. Ook via
zijn contacten met de branchevereniging voor kappers kwam
er geen nieuwe eigenaar in
beeld. Jurgen Heimann begrijpt
het wel: “Jonge mensen zijn er
huiverig voor om zes dagen in
de week te werken. Want daar
komt het met de administratieve taken erbij op neer. Ze willen steeds vaker een deeltijdbaan en dan ben je beter af
in loondienst. Het is jammer,
want de toekomst ziet er goed
uit voor een zaak als deze. Temeer wij de enige kapperszaak
in Heemstede zijn waar uitsluitend met Redken producten gewerkt wordt.”
Voor de meeste werknemers is
een nieuwe werkkring gevonden, anderen gaan in de vut.
Zoals Gerard Tabbers, die achtentwintig jaar verbonden is geweest aan de kapsalon. Hij is

een van de drie personeelsleden die praktisch vanaf het eerste begin bij Heimann in dienst
waren. Een unicum voor deze
tijd. Trouw waren ook veel klanten, waaronder mevrouw Beuger. Deze 92-jarige dame is de
oudste klant van de kapsalon
en kwam nog regelmatig met de
taxi vanuit haar kamer in Bosbeek.
Foto’s aan de muur
Het meest zal de kapper het
contact met de mensen missen.
“Sommige klanten beschouwden we als familie. We wisten
door de loop der jaren veel van
elkaars privé-omstandigheden
af. We hebben meegeleefd met
de geboorte van de kinderen en
soms zelfs van de kleinkinderen.
Onze kapsalon was een beetje
het verlengstuk van hun woonkamer.”
Ook de gezellige momenten als
er aan het einde van de week
samen een drankje werd gedronken, zullen straks alleen
nog een herinnering zijn. Meer
herinneringen hangen aan de
muur van de kapsalon. Hei-

mann: “Ooit is er een klant van
ons begonnen met het fotograferen van een kapsalon in zijn
vakantieoord. De foto werd ingelijst en aan de muur gehangen. Dit exemplaar was de eerste van vele anderen.”
Het werd een ware traditie. Meer
klanten kwamen terug met een
foto terwijl ze door een lokale
barbier onder handen werden
genomen. Er hangen er inmiddels tientallen in de kapperszaak, bijvoorbeeld uit Tsjetsjenië
en Brazilië.
Een foto valt op tussen de anderen: het is een foto van een riksja in Bombay met de naam van
kapsalon Jurgen Heimann erop. Een sponsorschenking van
de kapper, zo blijkt. “Als ik nog
eens in India ben, kan ik er in ieder geval gratis worden rondgereden in onze riksja”, glimlacht
de kapper.
Bang dat hij zich gaat vervelen,
is hij niet. “Het eerste half jaar
heb ik nog niets gepland. Daarna gaan we misschien een reisje maken.” Hij blijft Heemstede trouw, want hier vindt hij alles wat hem lief is. Hoewel zijn
tongval zijn Duitse roots nog
verklappen, voelt hij zich een
echte Nederlander. “Alleen als
er gevoetbald wordt. Dan ben ik
voor het Duitse elftal. Dat heeft
me thuis nog wel eens problemen gegeven met echtgenote
en kinderen!”
Op zaterdag 22 december is er
gelegenheid om met een hapje
en een drankje afscheid te nemen in de kapsalon van 16.0018.00 uur.
Mirjam Goossens

Tips
Cecil Hengeveld, voedingsdeskundige van LaRiva en al meer
dan tien jaar werkzaam met dames en heren die wat aan hun
gewicht willen doen, geeft tips.
“Allereerst”, aldus Cecil: “Waarom helemaal los gaan met eten?
Waarom niet met mate, geniet vooral van de smaak, niet van
de hoeveelheid. Bepaal van tevoren wat u gaat eten en eet niet
meer dan u van plan bent.”
Zijn er gerechten die we beter niet kunnen eten? “Onzin”, zegt
Cecil. “Eet alles, proef alles, maar niet teveel, ga een eindje wandelen tussen de verschillende gangen, goed voor de spijsvertering.”
En… alcohol?
“Dat hoort er toch ook bij, een fijn gerecht met een heerlijke
wijn, dat streelt de smaakpapillen! Maar drink er ook veel water
bij, wissel het een beetje af, wijn bevat veel calorieën net zoals
alle andere alcoholische dranken.”
Desserts, lekker maar overbodig?
“Zeker niet, meestal een zalige afsluiter van een goed diner, je
kan bijvoorbeeld voor iets met fruit kiezen, of iets met schuim.”
Zijn er nog meer praktische tips?
“Ja, maak een goede boodschappenlijst, ook voor de dagen voor
kerst en erna, koop vooral niet teveel. Geef eventueel overgebleven voedsel mee aan uw gasten.”
“Houd uzelf niet voor de gek, Kerst en Oud en Nieuw; het zijn
maar vier dagen, alles wat u nu extra aankomt moet er straks
weer extra af!”
En dus?
“Als u nu al van plan bent om iets aan uw figuur te doen in het
nieuwe jaar, onderneem nu alvast actie, des te sneller heeft u
weer het figuur wat u wilt! Bel nu voor een gratis en vrijblijvende
figuuranalyse en weet nu al wat het resultaat in 2008 zal zijn.”
Maar wel genieten?
“Zeker! Wel genieten, heerlijk, de feestdagen!” aldus Cecil.

LaRiva, Instituut voor Natuurlijke Figuurcorrectie. Raadhuisstraat
27 te Heemstede. 023-547 44 19, ma. t/m do. 9.00-20.30 vrij.
9.00-16.00.

Opbrengst collecte MS
Heemstede - Het Nationaal MS Fonds heeft het mooie bedrag
van 1991 euro in Heemstede opgehaald.
Het Nationaal MS Fonds doet er alles aan om mensen met Multiple Sclerose onafhankelijk te houden. Niet alleen fysiek maar
ook mentaal. Dit doet zij door voorlichting te verstrekken, activiteiten en vakanties te organiseren en onderzoek te verrichten. Gulle gevers worden bedankt. Heeft u de collectant gemist,
dan kunt u een bijdrage overmaken op giro 5057 te Maassluis.
Wilt u collecteren? Neem contact op met Pamela Zaat, tel. 010-591
98 39 of via www.nationaalmsfonds.nl
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23 Huizen in het hofje

Elan Wonen gaat het
Teylers Hofje beheren

Regio - In de Regentenkamer van Teylers Hofje is onlangs een bijzondere overeenkomst getekend. De directeuren van de Stichting
tot Instandhouding van Teylers Hofje gaven woningcorporatie Elan Wonen namelijk opdracht de 23 woningen
van het hofje te verhuren en
te onderhouden.

woonsfeer dat er duidelijke afspraken zijn over zaken als het
gebruik van de gezamenlijke
binnentuin. Ook het hebben van
onderling contact maakt wonen
in het hofje bijzonder. Wonen in
het eeuwen oude hofje betekent
veilig en geborgen samen leven,
oog voor elkaar hebben en elkaar ondersteunen in de dagelijkse activiteiten.

Beheerdersechtpaar
Het beheer van Teylers Hofje aan
het Spaarne is 26 jaar in handen
geweest van het beheerdersechtpaar Els en Rob Theel, dat
in 2008 met pensioen gaat. De
taken die het echtpaar met veel
betrokkenheid en enthousiasme
heeft uitgevoerd, zullen voortaan
door Elan Wonen en de bewoonsters zelf worden uitgevoerd.

Verhuur en onderhoud
Elan Wonen regelt vanaf 1 januari niet alleen de bewonersparticipatie, maar ook de verhuur
en het onderhoud van de woningen, de tuin en de bijbehorende ruimten. Grischa Lowinsky, directeur van Elan Wonen,
vindt de beheerrol voor Elan
Wonen een uitdaging. “Haarlem
is hofjesstad bij uitstek. Dat wij
nu verbonden zijn aan een van
de mooiste hofjes van Haarlem
vind ik geweldig.” Het verbaast
Lowinsky niet dat er een wachtlijst is voor nieuwe bewoonsters
van het hofje. “Wie wil hier nu
niet wonen?”

Bewonerscommissie
Onlangs is voor Teylers Hofje
een aparte bewonerscommissie opgericht. Drie bewoonsters
hebben hierin zitting genomen.
Het is belangrijk voor een goede

Het beheer van het Teylers Hofje komt in andere handen.

Archeologisch Museum Haarlem

‘Hoogversierd’ aardewerk
uit Brugge en Haarlem
Regio - Het Archeologisch
Museum Haarlem toont sinds
vrijdag 14 december de tentoonstelling ‘Hoogversierd’.
Te zien is versierd aardewerk
uit Brugge en Haarlem. De
tentoonstelling is te zien tot
en met zondag 18 mei 2008.
Hoogversierd aardewerk is gemaakt vanaf het einde van de
12e eeuw tot aan het midden
van de 14e eeuw. Het bekendste productiecentrum en tevens
de plaats waar het voor het eerst
werd opgegraven is Brugge. Het
meest kenmerkende element is
de specifieke versiering, waarvoor de pottenbakkers uiteenlopende decoratietechnieken gebruikten. Een scala aan oude
en nieuwe motieven werd aangewend om deze bijzonder versierde objecten op de markt te
brengen. Het is niet verwonderlijk dat de tijdrovende werkwijze
extra productiekosten met zich
mee bracht. Hoogversierd aardewerk wordt dan ook beschouwd
als luxueus serviesgoed. Het was
bestemd voor de tafels van de
welgestelde burgerij.
Ontdekking
Het gamma binnen de Vlaamse
productie was toonaangevend. In
Brugge groeide het hoogversierde materiaal uit tot een belangrij-

Oudjaarsfeest van
Swingsteesjun
Regio - Swingsteesjun wijdt het
nieuwe jaar in met een bruisende mix van swingmuziek in Café Restaurant Het Wapen van
Kennemerland in Haarlem-West.
Op Oudejaarsavond rijden geen
treinen en zijn de stations gesloten dus wijkt de populaire nietrokers disco van Station Haarlem
uit naar deze andere historische en prachtige plek. Het feest begint op 31 december om 21.00 uur. Naast de overdaad aan heerlijke dansmuziek en de alom bekende gemoedelijke sfeer krijg
je een welkomstdrankje (tot 23.30 uur), oliebollen, appelflappen,
een glas champagne, oriëntaalse en mediterane tapas. In het
café is het tot 24.00 uur meezingen op de muziek van de Top
2000 op radio 2. In de feestzaal draaien de dj’s dan al hun swingnummers. Vanaf 0.15 uur is het dansfeest in de hele tent, tot zeker 4.00 uur ‘s nachts. Het Wapen van Kennemerland vind je
aan de Ramplaan 125, Haarlem-West. Aanmelden: www.swingsteesjun.nl. Voorverkoop: Per bank op 417388934 tnv Appelman
Evenementen, Haarlem ovv ‘Oud en Nieuw’ en emailadres. 28,50
euro voorverkoop (tot 23 dec). Laatste week: 32,50 euro (indien
beschikbaar). Meer informatie: 06-1893 8260.

ke component van de ceramiekmarkt. Door de toenemende internationale handelscontacten in
de 13e en 14e eeuw verspreidde
het Hoogversierd aardewerk zich
over een groot deel van West Europa. Hoogversierd aardewerk en
varianten werden (later) ook geproduceerd in Noord - Frankrijk,
België, Engeland, Denemarken
en in Nederland en wel te Haarlem. Grondwerkzaamheden aan
de Frankestraat, in het centrum
van Haarlem, leidde begin jaren
zeventig van de vorige eeuw tot
de ontdekking van een pottenbakkersoven uit de 14e eeuw.
Tijdens opgravingen is hier pottenbakkersafval gevonden dat
veel overeenkomsten vertoont
met het hoogversierde materiaal
uit Brugge.

Brugge
Naast een deel van de eigen
museumcollectie is veel van
het expositiemateriaal beschikbaar gesteld door de Archeologische Dienst van Brugge.
Deze bruiklenen zijn afkomstig uit een opgraving aan ‘De
Potterierei’ in Brugge, een
straat in het noordelijke deel van
de stad, waar flinke hoeveelheden Hoogversierd aardewerk
gevonden zijn. In de laat 13e en
begin van de 14e eeuw waren
hier tal van pottenbakkers gevestigd.
Het Archeologisch Museum
Haarlem is gevestigd aan de
Grote Markt 18k Haarlem.
Toegang is gratis. Openingstijden: woensdag t /m zondag
13.00–17.00 uur.
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EXCURSIES/ACTIVITEITEN IN
HET DUINGEBIED KENNEMERLAND

Veel te zien in Duincentrum
De Zandwaaier

Oliebollentocht

Gezellige familiewandeling door de duinen onder leiding van gidsen
die het gebied op hun
duimpje kennen. Na alle feestdagen is een gezonde duinwandeling in
het nieuwe jaar precies wat je nodig hebt.
Frisse neuzen halen en rode
wangen oplopen in de winterse duinwereld. Ondertussen zijn er voor jong en
oud leuke verhalen. Beleef
het mee! Na aﬂoop duikt
de groep met elkaar het
Duincafé in voor een warme
kop chocolademelk met een
oliebol erbij. Deze excursie
start woensdag 2 januari
om 14.00 uur bij Duincentrum De Zandwaaier, aan
de Zeeweg te Overveen. Na
de excursie wordt u verwacht in De Zandwaaier en
kunt u in het Duincafé genieten van een oliebol met
een beker chocolademelk.
Het geheel duurt ongeveer
2 uur en kost 5,50 euro per
volwassene, 4,50 euro voor
kinderen/65+ (inclusief oliebol/chocolademelk).
Verplicht aanmelden via het
Nationaal Park Zuid-Kennemerland www.npzk.nl of:
023-541.11.29 (niet op ma).
Als u met de auto komt, betaalt u parkeerkosten bij ingang Koevlak.

Regio – Het Nationaal Park Zuid-Kennemerland heeft
elk seizoen wat te bieden. In het voorjaar en zomer is
het goed toeven in het gebied, vooral als de zon lekker
warm schijnt. Maar ook in de herfst en winter kun je
gerust naar de duinen toe in je vrije tijd. Er wordt namelijk veel op touw gezet: doe- en kijkexcursies op allerlei gebied, ook speciaal voor kinderen trouwens. Op
deze pagina de leukste ‘doe-dingen’ verzameld voor
jong en oud. Ontdek de duinen!

Geschiedenis en cultuur
op Landgoed Elswout

Zondag 6 januari om 14.00 uur start de maandelijkse
rondleiding over landgoed Elswout in Overveen, onder
leiding van een ervaren Nationaal Park gids. Tijdens de
anderhalf uur durende rondleiding geeft zij u uitgebreide informatie over de geschiedenis, de cultuur en
de natuur van het schitterende Landgoed Elswout.
Het verzamelpunt is de witte bank meteen achter het
poortgebouw van Landgoed Elswout, Elswoutslaan 12a te
Overveen. Tijdsduur: ca. 1,5 uur. Kosten zijn 2,50 euro
per volwassene en 1,50 euro per kind/65+. Het landgoed kent betaalde toegang (50 eurocent per persoon).
De excursie gaat altijd door, aanmelding is niet nodig! Meer informatie via www.npzk.nl. of telefonisch bij
Duincentrum de Zandwaaier 023 5411129.

Snertwandeling voor het hele gezin!

Lekker stappen in de frisse winterlucht en na aﬂoop een kom
snert! Dat zijn de ingrediënten voor deze wandeling. De excursieleiders van het Nationaal Park vertellen over de natuur in de
winter en laten u genieten van de frisse lucht en het mooie landschap. De excursie start 28 december om 14.00 uur bij Duincentrum De Zandwaaier, aan de Zeeweg te Overveen. Na de excursie komen we terug in De Zandwaaier en kunt u in het Duincafé
een heerlijke kom snert met roggebrood eten. De tocht duurt
ongeveer 2 uur en kost 6 euro per volwassene, 5 euro voor kinderen/65+ (inclusief snert). Verplicht aanmelden bij het Nationaal Park Zuid-Kennemerland www.npzk.nl of 023-5411129.

Braakballen pluizen

Op 27 december om 14.00 uur kun je in
Duincentrum De Zandwaaier heuse braakballen uitpluizen van uilen! Uilen eten muizen
met huid en haar. Haren en botjes poepen ze
niet uit, maar ze spugen ze uit! Dat heet een
braakbal. Doe je mee? Vooraf wordt een roof-

vogelﬁlm in De Zandwaaier getoond. Daarna
ga je een braakbal uitpluizen en ontdek je
wat een uil zoal eet. De middag duurt tot
ongeveer 16.00 uur en kinderen (van 6 tot 12
jaar) betalen 1,50 euro.
Opgeven voor deze middag is verplicht en
kan via www.npzk.nl of telefonisch 0235411129 (niet op ma.).

Het Bezoekerscentrum van Nationaal Park Zuid-Kennemerland is dagelijks geopend, dinsdag t/m zondag,
van 12.00 tot 17.00 uur. Tijdens de kerstvakantie: dinsdag t/m zondag van 10.00 tot 17.00 uur. Wat is er zoal te zien?
Dagroofvogels
Maak kennis met de rovers
van het luchtruim. Tot en
met 27 januari 2008 loopt
deze boeiende en leerzame
expositie in Duincentrum De
Zandwaaier.

intrekt en allerlei opdrachten vervult. Zo ontdek je de
natuur op een speelse manier! Ook vooraf te reserveren als kinderpartijtje,
mogelijk met een kinderarrangement in het Duincafé.

Landschapsfotograﬁe
In Duincafé de Zandwaaier is een foto-expositie van
René Wolters te zien. Het
geeft een mooie blik op het
Nederlandse landschap in
de verschillende seizoenen.
De expositie is te zien van
29 december 2007 tot en
met 19 februari 2008.

Duincentrum De Zandwaaier aan de Zeeweg in
Overveen is van dinsdag t/
m zondag open. Openingstijden 1 november t/m 31
maart: van 12.00-17.00
uur. Tijdens de kerstvakantie: dinsdag t/m zondag van
10.00 tot 17.00 uur. Toegang
is gratis. Betaald parkeren
bij ingang Koevlak, aan de
overkant van de weg. Informatie: Duincentrum de
Zandwaaier, tel. 023-541 11
29 (niet op ma.) of kijk op:
www.npzk.nl!

Kids
Bij De Zandwaaier kun je
ook een rugzak, schatkist,
foto- of rebusboekje huren, waarmee je de duinen

Nieuwjaarswandeling

Begin januari heeft het bos een doodse aanblik. Maar is dat
echt zo? Als je goed kijkt en luistert, valt er nog genoeg
te ontdekken. Ganzen die over vliegen, spechten die voedsel zoeken, struiken die hun dikke knoppen beschermen tegen de kou. De eerste tekenen van het nieuwe groeiseizoen
zijn al te zien. Een wandeling om lekker een frisse neus te
halen en onderweg te ontdekken dat het bos al weer aan
het nieuwe jaar begonnen is! Deze excursie start zondag 6
januari om 13.00 uur bij ingang Duin en Kruidberg, aan de
Duin en Kruidbergerweg in Santpoort Noord. De wandeling
duurt ongeveer 2 uur en kost voor volwassenen 2,50 euro en
voor kinderen/ 65+ 1,50 euro. Boek online via het Nationaal
Park Zuid-Kennemerland www.npzk.nl of bel Duincentrum
de Zandwaaier 023 5411129.
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Gemeente gesloten
op 24 en 31 december
Werk aan de weg
Werkzaamheden kruispunt
Van Merlenlaan - Raadhuisplein
Momenteel worden er herinrichtingswerkzaamheden uitgevoerd in het deel van het Raadhuisplein en de Van Merlenlaan tussen de Valkenburgerlaan en de Vrijheidsdreef.

Vertraging
Volgens de oorspronkelijke werkplanning zou het verhardingswerk rond de komende feestdagen zijn
afgerond. Door een aantal tegenvallers bij de uitvoering van het kabel- en leidingwerk, heeft de uitvoering van het project vertraging opgelopen. Het lukt helaas niet meer om de volledige rijbaanverharding
voor de jaarwisseling aan te brengen. Het trottoir voor de woningen zal nog wel worden aangelegd.

Het gemeentekantoor en het Loket Heemstede zijn gesloten op de volgende dagen:
- maandag 24 december
- dinsdag 25 december (1e kerstdag)
- woensdag 26 december (2e kerstdag)
- maandag 31 december
- dinsdag 1 januari (nieuwjaarsdag)
Op woensdag 2 januari zijn de gemeentelijke afdelingen vanaf 10.00 uur geopend.
Noteert u ook alvast de nieuwjaarsreceptie in de agenda:
deze vindt plaats op maandag 7 januari 2008 van 19.30 tot
21.00 uur in het gemeentekantoor Havenstraat.
De gemeente Heemstede wenst u hele fijne
feestdagen!

Planning en bereikbaarheid
In de beide weken rond de kerst en jaarwisseling wordt er niet gewerkt. Als het weer mee zit (bij vorst
en heftige regen kan er niet gewerkt worden), begint de aannemer op maandag 7 januari 2008 met het
aanbrengen van de nieuwe verharding in het betreffende weggedeelte. Hierbij zal ook het kruispunt
Raadhuisplein - Valkenburgerlaan - Camplaan weer enige weken zijn afgesloten voor alle verkeer.
Het doorgaande verkeer en de lijnbus van Connexxion van en naar het centrum worden omgeleid
via de Provinciënlaan, W. de Nijslaan en W.A. de Tellolaan.
Als alles naar wens verloopt, is het herinrichtingswerk medio februari 2008 afgerond en kan alle
verkeer weer gebruikmaken van het wegvak. Het nieuwe rioolbergbezinkbassin in het voorterrein van de Meerlhorst is naar verwachting in april 2008 gereed.

Werkzaamheden Dr. Schaepmanlaan
Afgelopen periode zijn er riolerings- en bestratingswerkzaamheden uitgevoerd in de Dr. Schaepmanlaan, Troelstralaan en Abraham Kuyperstraat.

Vertraging
Door een aantal tegenvallers bij de vervanging van het waterleidingwerk, heeft de uitvoering van
het project enige vertraging opgelopen. Om de overlast zo veel mogelijk te beperken, is besloten
de werkvolgorde ervan aan te passen en daar pas in het nieuwe jaar mee te beginnen.

Planning
In de beide weken rond de kerst en jaarwisseling wordt er niet gewerkt. Als het weer mee zit (bij vorst
en heftige regen kan er niet gewerkt worden), begint de aannemer op maandag 7 januari 2008
met de aanleg van het rioolbergbezinkbassin in de berm van de Dr. Schaepmanlaan (tussen
Abraham Kuyperstraat en Dr. N.G. Piersonstraat). Aansluitend wordt in mei 2008 daar dan ook
het laatste stuk riolering vervangen en worden vervolgens de verkeersplateaus, aangelegd. De
berm langs de Dr. Schaepmanlaan wordt gedurende de uitvoering van het werk gebruikt als
opslagterrein, maar zal direct na afronding van het werk weer worden opgeknapt en ingezaaid
met gras. Als alles naar wens verloopt, is het gehele werk in de zomer van 2008 gereed.

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

Kerstzingen in
Raadhuisstraat

www.heemstede.nl
Op de gemeentelijke website vindt u

24 december a.s. om 24.00 uur, brengt in
de kerstnacht de Teisterband een aantal
bekende kerstliedjes ten gehore. Evenals
vorig jaar bent u van harte welkom op het
pleintje aan de Raadhuisstraat ter hoogte
van Chocolaterie Van Dam om mee te zingen.
Tijdens deze sfeervolle samenzang biedt
deze zaak de aanwezigen een warme
chocolademelk en glühwein aan.

uitgebreide informatie over wonen,

De Teisterband begint om middernacht te
spelen tot uiterlijk 01.00 uur. De programmaboekjes worden uitgedeeld.

matie over projecten in Heemstede.

werken en recreëren in Heemstede.
Bezoek www.heemstede.nl voor het
digitale loket (producten en diensten), uitgebreide politieke informatie, de officiële mededelingen
(bouwvergunningen e.d.) en infor-

In deze HeemstedeNieuws
vindt u o.a. informatie over:
• Veteranencafé
op 8 januari

• Bekendmaking
Wet milieubeheer

• Bouwplannen

• Kapvergunning

• Verkeersbesluit

• Loket Heemstede

Burgerzaken:
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.30 - 13.00 uur.
Maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag alleen op afspraak. Telefoon: (023) 548 58 68
Woensdag van 08.30 - 16.30 uur, donderdagavond van 18.30 - 19.30 uur (alleen voor het
aanvragen en afhalen van reisdocumenten en rijbewijzen).
Afhaalbalie (reisdocumenten en rijbewijzen):
Maandag, dinsdag, donderdag van 08.30 - 16.00 uur. Woensdag van 08.30 - 16.30 uur.
Vrijdag van 08.30 - 13.00 uur.
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Veteranencafé
op 8 januari
In januari vindt het Veteranencafé plaats
op dinsdag 8 januari. Normaliter is het elke
eerste dinsdag van de maand Veteranencafé in café De Eerste Aanleg. Omdat de
eerste dinsdag van januari op nieuwjaarsdag valt, is het Veteranencafé in januari
verschoven naar dinsdag 8 januari, zoals
gebruikelijk tussen 16.00 en 18.00 uur.

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

Gevaar of schade
op straat?
Meld dit bij de
Serviceteams

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

Bekendmaking Wet milieubeheer
De Milieudienst IJmond maakt namens de
colleges van burgemeester en wethouders
van Bennebroek en Heemstede het volgende bekend:

Besluiten nadere eis
- Albert Heijn (Zwetsloot Supermarkt B.V.),
Schoollaan 21-30, Bennebroek
- Spar (De Bruijn-Kroonen V.O.F.), Zwarteweg 42-44, Bennebroek
- Albert Heijn, Blekersvaartweg 57,
Heemstede
- Albert Heijn, Zandvoortselaan 169,
Heemstede
- Aldi, Kerklaan 27, Heemstede
- Dekamarkt, Binnenweg 16-18, Heemstede
- Plus (Van der Hulst Supermarkt B.V.),
Jan van Goyenstraat 21-23, Heemstede
- Spar (Adema), Te Winkelhof 25,
Heemstede
- Spar (De Koning Winkelbedrijven V.O.F),
Glipper Dreef 105, Heemstede
- Vomar, Binnenweg 149, Heemstede
De nadere eis op grond van het Besluit
detailhandel en ambachtsbedrijven milieubeheer heeft betrekking op het uitvoeren
van energiebesparende maatregelen en
voorzieningen.

Beroep en voorlopige voorziening
Tot 2 februari 2008 kan tegen het besluit
door belanghebbenden beroep worden ingesteld bij de afdeling Bestuursrechtspraak
van de Raad van State, Postbus 20019,
2500 EA Den Haag. Bij spoedeisende
belangen kan tevens een voorlopige voorziening worden aangevraagd bij de
Voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Geen beroep kan worden ingesteld door
belanghebbenden aan wie redelijkerwijs
kan worden verweten geen zienswijze te
hebben ingediend tegen de ontwerpvergunning.

Inzage
De besluiten liggen tijdens werkuren van
20 december 2007 tot 2 februari 2008 ter
inzage:
- bij de receptie gemeentehuis Bennebroek,
Bennebroekerlaan 5
- bij de informatiebalie gemeentekantoor
Heemstede, Havenstraat 87
- Milieudienst IJmond, Wijckermolen 2,
Beverwijk. Telefoon: (0251) 26 38 63.
Fax: (0251) 26 38 88.
E-mail: info@milieudienst-ijmond.nl.

Gratis het laatste nieuws
over Heemstede per e-mail?
www.heemstede.nl

Bouwplannen
Aanvragen bouwvergunning
2007.318
2007.331
2007.332
2007.333

2007.334
2007.335
2007.336
2007.337
2007.338

het bouwen van een serre
het plaatsen van een dakkapel op
het voordakvlak
het plaatsen van een dakkapel op
het voordakvlak
het uitbreiden van een woonhuis,
wijzigen gevels en vergroten dakkapel
op het zijgeveldakvlak
het plaatsen van reclame
het vergroten van een dakkapel op
het achterdakvlak
het uitbreiden van een woonhuis
het plaatsen van een erfafscheiding
het verbouwen van een garage

- Johan Wagenaarlaan 32
- Alletta Jacobslaan 5
- Floradreef 20
- Brederolaan 23

- Nijverheidsweg 40
- Achterweg 30
- Meindert Hobbemastraat 17
- Strawinskylaan 20
- Herenweg 191

De bovenstaande aanvragen liggen van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouwen Woningtoezicht (Havenstraat 87).

Verleende lichte bouwvergunningen (verzonden 14 december 2007)
2007.224
2007.266
2007.268
2007.299
2007.312

het bouwen van een erker
het plaatsen van een dakkapel op het
achterdakvlak en inpandige verbouwing
het plaatsen van een erfafscheiding
het wijzigen van de voorgevelkozijnen
het plaatsen van een berging

- Von Brucken Focklaan 15
- Manpadslaan 6
- Judith Leysterlaan 18
- M. Vaumontlaan 3
- Zandvoortselaan 38

Verleende reguliere bouwvergunningen (verzonden 14 december 2007)
2007.255
2007.279
2007.308
2007.309

het plaatsen van een balkonhek op
bestaande uitbreiding
het uitbreiden van de 1e verdieping van
een woonhuis
het plaatsen van een carport
het plaatsen van lichtreclame

- Nobellaan 15
- Heemsteedse Dreef 248
- Amer 6
- Cruquiusweg 25

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

Verkeersbesluit
- Het aanwijzen van een parkeerplaats nabij de flat Meijerslaan 330 als gereserveerde
gehandicaptenparkeerplaats ten behoeve van de bewoner.
(verzonden 12 december 2007).
Het besluit en bijbehorende stukken liggen vanaf 20 december zes weken ter inzage.
U kunt hiertegen bezwaar maken. Door het indienen van een bezwaar wordt dit besluit niet
opgeschort. Bij een spoedeisend belang kan degene die een bezwaarschrift heeft ingediend
een voorlopige voorziening vragen aan de president van de rechtbank, sector bestuursrecht,
Postbus 956, 2003 RZ Haarlem. Bij het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening
moeten griffierechten worden betaald.

Kapvergunning
Er is een kapvergunning verleend voor:
Het kappen van 2 lindebomen op de
Zandvoortselaan, hoek Havikweg, Roemer
Visscherplein, eigendom van de gemeente
Heemstede. De kapvergunning is noodzakelijk vanwege een aanpassing van het
openbaargebied.
Aan de vergunning is de volgende bijzondere vergunningsvoorwaarde verbonden:
De vergunning is pas van kracht met ingang van de dag na de dag waarop de

bezwaartermijn afloopt. Indien gedurende
de bezwaartermijn een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, wordt de
vergunning niet van kracht voordat op dat
verzoek is beslist. Collegebesluit 4 december 2007, verzonden 19 december 2007.
Het besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 19 december zes weken ter inzage in de hal van het gemeentekantoor
aan de Havenstraat 87. U kunt tegen dit
besluit bezwaar maken.
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Loket Heemstede
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 de Blekersvaartweg 84.
Of het nu gaat om het aanvragen van een
voorziening in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (zoals hulp bij
het huishouden, OV-taxi, aanpassingen in
de woning of een rolstoel) of om informatie
en advies, wij helpen u graag verder.

Bezwaar maken of uw mening kenbaar maken

Iedere werkdag tussen 09.00 en 12.00 uur
kunt u, zonder afspraak, bij het Loket langskomen. U kunt ons ook bellen om uw vraag
te stellen.
Loket Heemstede
Blekersvaartweg 84 (hoek KoediefslaanBlekersvaartweg). Telefoon (023) 548 30 40
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur.

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

Ter inzage

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

Primeur voor Nederland

Naschoolse opvang met
dans, tekenen en muziek
Regio - Natuurlijk deed ’t Muzenhuis al jaren aan een zekere
vorm van Naschoolse Opvang.
Dat werd dan AMV, Schilderen
en Tekenen of Ballet en Dans
genoemd. Toen was het nog niet
mogelijk om daar subsidie voor
te krijgen. Maar sinds 1 januari
2007 zijn er allemaal mogelijkheden bij gekomen. Het heeft
wel wat langer geduurd dan
verwacht, maar nu is het dan
zo ver! De benodigde papieren
en de daarbij behorende erkenning zijn in huis. Vanaf heden
is Kunstencentrum ‘t Muzenhuis als eerste in Nederland van
start gegaan met gesubsidieerde naschoolse opvang met een
culturele inslag voor kids van-

af groep 3 tot en met groep 8.
Dit alles in een gezellige en ontspannen sfeer. Wat is precies de
bedoeling: Na schooltijd komen
de kinderen naar ’t Muzenhuis
waar zij worden opgevangen
met een drankje en wat lekkers.
In groepjes van 15 tot 20 kinderen van ongeveer gelijke leeftijd,
welke worden begeleid door één
docent en een leidster, gaan de
kinderen per groep aan de slag
met Muziek, Schilderen en Tekenen en Ballet en Dans. Als de
kinderen dan om 18.30 uur weer
huiswaarts gaan, zijn zij op zo’n
middag creatief bezig geweest
in deze drie workshops.
Het bijzondere van deze Naschoolse Opvang is dan ook,

Inbraken parkeergarages met de helft afgenomen
Regio - Door veel extra toezicht
van politie en gemeentelijk toezichthouders van de gemeente Haarlem is het aantal inbraken in auto’s in het centrum van
Haarlem flink terug gedrongen.
In de parkeergarages werden in
2006 237 auto’s opengebroken.
In 2007 waren dat er tot 10 december 92. In het hele centrum
van de stad daalde het aantal
inbraken in auto’s van 405 tot
271 (tot 10 december). Er werden door de politie 8 autoinbrekers aangehouden. Verder werden in de loop van het project
7 verdachten aangehouden voor
vernielingen en één voor diefstal met geweld. Deze man kon
worden aangehouden na bestudering van camerabeelden. On-

geveer 20 personen werden bekeurd voor het onbevoegd rondhangen in de garages.
In 2006 was het aantal aangiften van diefstal uit auto’s in parkeergarages flink toegenomen.
Ondanks het toezicht werd er in
de vijf garages in het Haarlemse
centrum 237 keer ingebroken.
Daarnaast was er veel overlast
van jeugd en werden veel vernielingen aangericht. De schade
door de vernielingen in de garages loopt in de tienduizenden
euro’s. De politie is samen met
Bureau Veiligheid en de Dienst
Parkeerzaken van de gemeente
Haarlem in juni gestart met het
project COPS (criminaliteit omgeving parkeergarages). Een

project dat is gericht op de vermindering van de criminaliteit
en overlast en het vergroten van
de veiligheid in en rond parkeergarages in de Haarlemse binnenstad.
Er zijn camera’s geplaatst met
daaraan gekoppeld recorders
om beelden van verdachte situaties en personen op te slaan
voor later gebruik, er is intensief gesurveilleerd door politie
en gemeentelijk toezichthouders en het werd mensen verboden zich zonder reden in de
parkeergarages op te houden.
Daarnaast is er extra verlichting
aangebracht. Alleen bestuurders
en inzittenden van geparkeerde
auto’s mogen zich in de gara-

ges bevinden. Anderen, zoals
skatende jeugd, rondhangende
jeugd, druggebruikers en andere ombevoegden, werden de afgelopen aangesproken, weggestuurd of zelfs bekeurd.
Uit het toezicht bij de parkeergarages bleek verder dat 94
bewoners en ondernemers uit
de binnenstad betaling van het
parkeergeld in de garages ontdoken. Ze deden dit door te
wachten op iemand die wel betaalde en dan kort achter deze
auto’s aan te sluiten om langs
de slagboom de garage uit te
rijden. De betrokkenen zijn hierop aangesproken en hebben het
verschuldigde parkeergeld alsnog betaald. Gaan ze opnieuw
in de fout wordt proces-ver-

dat de kinderen niet uitsluitend
worden bezig gehouden, maar
dat zij aan de slag zijn met activiteiten die belangrijk zijn voor
de verdere ontwikkeling van het
kind waar zij bovendien hun hele verdere leven profijt van hebben en in hun ‘pakketje’ altijd
meenemen. Op dit moment is
er nog geen wachtlijst en kan
men de kinderen bij ’t Muzenhuis voor één of meerdere dagen opgeven. Ook is het mogelijk, als de kinderen reeds bij
een andere Naschoolse Opvang
worden opgevangen, één dagje
Muzenhuis te doen en de andere dagen bij de huidige opvang
te continueren. De Naschoolse
Opvang zal plaats vinden in de
Muzenhuis lokaties te Santpoort
Noord en Haarlem Schalkwijk.
‘t Muzenhuis kan uw kind tegen een vergoeding van 4,50
euro bij de school ophalen. Verdere informatie kan men vinden
op de Muzenhuis website www.
muzenhuis.nl. of tijdens kantooruren telefonisch bij de Muzenhuisadministratie welke is te
bereiken onder telefoonnummer
023 – 536 05 25.
baal opgemaakt voor oplichting.
Twee voertuigen werden uit de
garage verwijderd omdat de bestuurder in vorenstaande bleef
volharden. Daarbij wordt aan
recidivisten de toegang tot de
openbare garages ontzegd. Als
er dan toch een voertuig aangetroffen wordt van iemand die
de toegang ontzegd is wordt het
voertuig op kosten van de eigenaar verwijderd.

