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Heemstede goed vertegenwoordigd
in donatieronde De Meerlanden
Heemstede - Op vrijdag 14 december hebben ruim 100 vrijwilligers cheques in ontvangst genomen met een totale waarde
van 50.000,- tijdens de feestelijke uitreiking van het Meerlandenfonds. De cheques zijn overhandigd door burgemeesters en
wethouders van de verschillende gemeenten waarin De Meerlanden actief is. “De belangstelling voor het Meerlandenfonds
was dit jaar weer overweldigend!
Ruim 280 aanvragen, waarvan wij er 100 hebben beloond
met een bijdrage. Dit is alweer
de zesde keer dat wij met Het
Meerlandenfonds zoveel verenigingen en goede doelen helpen
om hun ambities waar te maken
om iets nuttigs voor de samenleving te doen. Daar ben ik verheugd over!” aldus Ger de Jong,
Algemeen Directeur van De
Meerlanden.
Heemstede goed
vertegenwoordigd
Bij de uitreiking waren uiteraard ook vrijwilligers uit Heemstede aanwezig. Uit handen van
wethouder Botter hebben zij een
Meerlandenfondscheque ontvangen: “Ontzettend leuk dat er
zo ontzettend veel verschillende
projecten en initiatieven zijn van
zoveel mensen. Niet alleen in
Heemstede, maar ook in de an-

dere gemeenten. Dat is zo leuk
om te zien en te horen. Zo kun je
ook van elkaar leren.”
De volgende verenigingen en
goede doelen uit Heemstede
hebben een bijdrage ontvangen:
• Evenementencommissie Westerduin
• P. Lemmers
• Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek
• Vereniging De Zonnebloem, afdeling Heemstede
Aanvragen bijdrage uit
Meerlandenfonds
Uit het Meerlandenfonds wordt
jaarlijks 50.000 geschonken aan
lokale verenigingen en stichtingen. Leden en vrijwilligers hebben een project of activiteit
kunnen aanmelden voor een bijdrage uit het Meerlandenfonds.
Het bestuur hanteert een aantal criteria om tot toekenning
of afwijzing te komen. Zo moet
er sprake zijn van een organisatie, deze organisatie dient zich
zonder winstoogmerk te richten op de bevolking in het verzorgingsgebied van De Meerlanden en het fonds neemt nooit
meer dan 50% van de kosten
voor haar rekening. Voor goede
doelen is de maximale bijdrage
vastgesteld op 2.500 en voor
(sport)verenigingen op maximaal 1.000.

Over De Meerlanden
De Meerlanden werkt samen
met gemeenten en bewoners
aan een schone en duurzame
leef- en werkomgeving. Dit doet
zij door uw buurt schoon, heel en
veilig te houden. En door uw afval gescheiden in te zamelen en
te verwerken tot nieuwe grondstoffen. Geef afval een toekomst!
De Meerlanden start projecten
waarbij zij kijkt naar de mogelijkheden van afvalverwerking met
een hoog energierendement.

Winkeldievegge
aangehouden
Heemstede – De politie kreeg
zaterdagmiddag 15 december
een melding van een aangehouden vrouw in een winkel aan de
Blekervaartweg. De vrouw was
opgevallen door haar gedrag
bij de zelfscankassa. Toen bleek
dat zij een groot deel van haar
boodschappen niet had afgerekend werd zij door winkelpersoneel aangehouden. De verdachte, een 54-jarige Heemsteedse,
had voor bijna 400,- aan boodschappen niet afgerekend. De
vrouw is verhoord en heeft een
boete gekregen. Ook kreeg zij
een toegangsverbod voor de
winkel.

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

Zandvoortselaan 157
Heemstede
Tel. 023-5242809

Onderhoud +
reparatie alle merken

www.autovanschagen.nl
Tel. 023-5478578

icewatch
nu bij

Binnenweg 11
2101 JA Heemstede
www.vanvelthovenjuweliers.nl

www.heemsteder.nl

Nieuwbouw - Verbouw - Onderhoud
www.bouwbedrijf-wendelgelst.nl Tel: 0297 340634

**

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

Afwijkende aanleverdata
redactie en advertenties

**

Heemstede - Kerst valt dit jaar midden in de week en dat heeft
voor de Heemsteder consequenties. De krant van deze week
komt ‘normaal’ uit, op woensdag 19 december, maar die van
volgende week verschijnt al op maandag 24 december. Aanleveren voor deze editie voor zowel redactionele berichten als
advertenties geschiedt daarom deze week al: uiterlijk vrijdag 21
december voor 12.00 uur. Dit is tevens de laatste Heemsteder
van dit jaar! Denk dus om uw oudejaars-nieuws! De eerstvolgende krant verschijnt op woensdag 2 januari. Let op: ook hiervoor is een afwijkende aanleverdag: zowel redactionele berichten als advertenties moeten dan binnen zijn op vrijdag 28 december voor 12.00 uur. Informatie: 023-8200170 of 06-50284402.
Mail naar: aanlever@heemsteder.nl.
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Onbekend Heemstede

Raadhuisplein 16-28

van 1930

Verschijnt woensdag
EDITIE 5:
HEEMSTEDE
BENNEBROEK
HAARLEM-ZUID
Kantooradres:
Camplaan 35
2103 GV Heemstede
Tel. 023-8200170
Mobiel 0650-284402
Fax 023-8200169

Het monumentale Raadhuis van
Heemstede kent iedereen. Het
werd ontworpen door de architecten J.Th.J. Cuypers en J. Stuyt,
in samenwerking met J.Th.A.
Etmans van de gemeente Heemstede. Cuypers (zoon van de architect van het Rijksmuseum)
en Stuyt waren bekende bouwmeesters in die tijd.
In Heemstede zijn ze niet alleen
bekend van het raadhuis, maar
ook van het uitbreidingsplan
van 1912. Daarnaast is Stuyt ook

bekend als architect van Hageveld.
Het Raadhuis werd 22 mei 1907
in gebruik genomen. Aan de
overkant ervan stonden in die
jaren krotachtige woningen, die
nogal afstaken tegenover het
splinternieuwe raadhuis, de trots
van Heemstede. Uiteindelijk is er
op het hele rijtje nieuwbouw gekomen. Aan de linkerkant werd
in 1934 een keurig ensemble jaren dertig woningen (Raadhuisplein 16-28) gerealiseerd. Het

Aanleveren van advertenties:
Dinsdag voor 12.00 uur
aanlever@heemsteder.nl
Advertentieverkoop:
Joke van der Zee
Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Huizen Raadhuisplein.
(foto’s: Theo Out).
hoekhuis links heeft een heel
leuke kleine steen met jaartal.
Ooit gezien?
Meer informatie over onbekend
Heemstede? Kijk op www.hv-hb.
nl of in HeerlijkHeden, het kwartaaltijdschrift van de Historische
Vereniging Heemstede-Bennebroek, dat ook los verkrijgbaar is
bij diverse boekhandels.

Het spoor van toen

Podium Oude
Slot alvast voor
in uw agenda
Heemstede – Wat zijn uw goede voornemens voor het nieuwe
jaar? Meer cultuur? Dan kunt u
uw hart ophalen met het Podium Oude Slot. Het Podium heeft
weer heel wat aan cultuur te
bieden. Alvast ter overweging:
Woensdag 9 januari
Cabaret: Anne van Veen, ‘Tegengif’, aanvang 20.15 uur. Het Oude Slot, ingang Ringvaartlaan,
Heemstede.

De foto (van Dennis Koster / 2005) toont
een trein van Stads Gewestelijk Materieel
(SGM) in een nog niet gereviseerde versie;
SGM 3-stel nr 2895. Die nummering 2895
is specifiek voor deze 3-delige stoptrein...
3-delig ook wel 3 bak genaamd (1 bak is
ongeveer 25 meter lengte,dus deze trein
ongeveer 75 meter lang).
Normaliter werden stoptreinen van SGM
types als een 2-bak geleverd en konden
met motoren onder beide bakken snel optrekken, deze 3 bak heeft onder de middelste bak geen motor en tevens slechts 2 balkons.
De historie gaat terug naar 1975 toen deze o.a. te zien waren op de Hoekse Lijn
(Scheidam-Hoek van Holland),de stadslijn van Zoetermeer vanaf 1977 en tevens
de Hofpleinlijn, naar een wens uit Spoorslag ‘70 om snellere stoptreinen in te zetten daar de haltes erg dicht op elkaar lagen
eerdergenoemde spoorlijnen.
Met ruim 80 treinstellen op het Nederlandse spoornetwerk zijn er in het verleden vele
variaties te zien geweest zoals SpitsPendel
op de Hoekse Lijn in 1994, StrandSprinter

tussen Haarlem en Zandvoort in de jaren
1995 en 1996, CityPendel op de Zoetermeer Stadslijn + Hofpleinlijn rond 1997 en
zelfs als toiletloze NachtSprinter in 1995
op stadslijn Zoetermeer.
Vanaf 1975 tot periode 2003-2006 is ongeveer 30 jaar, dus volgt er normaal gesproken een revisie van de trein in de vorm van
compleet nieuw interieur en exterieur in de
meest ruime zin van het woord.
Deze nieuwe Sprinter wordt dan ook wel
Vla Flip genoemd vanwege de vele kleuren aan de buitenzijde,van oorsprong dus
wel een oude trien uit het midden van de
70’er jaren.
Vla Flip is af en toe nog wel eens te zien
op dit station, dichtbij is ze echter vaker
te zien o.a. als Sprinter tussen Uitgeest en
Amsterdam en het zojuist geopende nieuwe Sprinterstation Halfweg-Zwanenburg.
Op deze foto zijn tevens nog de oude centrale aanwijsbakken te zien, vervangen begin november 2010 door digitale centrale
aanwijsbakken.
Reacties via info@stationheemstedeaerdenhout.nl.

Dinsdag 15 januari
Kamermuziek: Daria van den
Bercken, ‘Händel on the piano’, aanvang 20.15 uur. Het Oude Slot, Ingang Ringvaartlaan,
Heemstede.
Zondag 27 januari
• Familievoorstelling: Rood Verlangen, ‘Nachtegaal’ – naar het
sprookje van Hans Christiaan
Andersen, aanvang 12.00 uur.
Het Oude Slot, Ingang Ringvaartlaan, Heemstede.
• Cinefile matinée: Joyce Roodnat, ‘Commedia all’italia’, aanvang 15.00 uur. Arrangement met
maaltijd en filmvertoning ‘Gianni
e le donne’. Het Oude Slot, Ingang Ringvaartlaan, Heemstede.
Woensdag 30 januari
Jazz: TBA Trio: Anne Guus Teerhuis – piano, Tobias Nijboer –
bas, Bobby Petrov, drums, aanvang 20.15 uur. Het Oude Slot, Ingang Ringvaartlaan, Heemstede.
Meer info: www.podiumoudeslot.nl.

Aanleveren van kopij
Dinsdag voor 12.00 uur
redactie@heemsteder.nl
Bladmanager/redactie:
Joke van der Zee
Redactie-coördinator:
Renée Wouwenaar
Correspondenten:
Ton van den Brink
Bart Jonker
Mirjam Goossens
Eric van Westerloo
Redactie-opmaak:
Mireille Huiberts
Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-368671
Fax 0297-342900
Uitgave van:
De Heemsteder Uitgevers B.V.
Heemstede
OPLAGE: 17.725
Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op artikelen of zijn mening
te geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente.
Uw ingezonden brief dient
echter ondertekend te worden
ingestuurd, dus voorzien van
naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres. Deze
gegevens worden niet volledig
in de krant gepubliceerd; wél
naam en woonplaats. Anoniem
ingezonden brieven worden
niet in behandeling genomen.
De redactie behoudt het recht
om brieven in te korten of niet
te plaatsen.
Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-,
foto-, en/of tekstmateriaal niet
beschikbaar wordt gesteld aan
derden. Dus ook niet per e-mail,
fotokopie of anderszins zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever!

WWW.HEEMSTEDER.NL
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Timmerclub voor
jongens en meisjes
Heemstede - Zelf iets van hout
maken, dus zagen, beitelen, boren en timmeren. Je werkt met
echt gereedschap en je leert hoe
je het moet gebruiken. Groep 1
(beginners) is voor jongens en
meisjes van 7-10 jaar die voor
het eerst meedoen. Aan groep
1 kun je 1x meedoen. Daarna ga
je naar groep 2 (gevorderden en
11+) . Als je 11 of 12 jaar bent, ga
je gelijk naar groep 2.
Als je voor het eerst meedoet,
zeggen we wat je gaat maken,
daarna mag je kiezen wat je wilt
maken, een auto, boot, trein,

Dichtstorten Kerst

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

poppenhuis, vogelhuisje of gewoon iets anders.
De Timmerclub voor 7-10 jaar
start op donderdag 17 januari van 15.30 tot 17.00 uur en de
Timmerclub voor gevorderden
en 11+ start op donderdag 17
januari van 17.30 tot 19.00 uur.
De Timmerclub is bij Casca in
activiteitencentrum de Molenwerf, Molenwerfslaan 11, Heemstede. Opgeven kan telefonisch
op werkdagen tussen 9.00 en
12.00 uur: tel. 023-548 38 28 kies
1 of via www.casca.nl. Hier vindt
je nog veel meer leuke kinderactiviteiten!

Een kersthaiku
was het maar altijd
op het ijs van het Spaarne
zo’n vrolijke dag
L. Elgersma

Kerst 2012

Schitterende uitvoering
van Hamleto
Heemstede - Toneelvereniging
De Letterlievende Vereniging J.J.
Cremer bracht dit weekend een
gewaagde versie van Hamlet
op de planken. De 130 jaar oude vereniging pakte in deze jubileumvoorstelling uit met een
stuk dat, achteraf gezien, een
prima keuze bleek. Vertaler, bewerker en regisseur René Retel
had een, humoristisch en knap
stuk in elkaar gezet. De voorstelling boeide van de eerste tot de
laatste minuut. Alle spelers waren als clown uitgedost en dat
zou men niet verwachten bij een

zwaar stuk dat de Hamlet van
oorsprong is.
Doorspekt met humoristische
teksten konden de spelers uit de
voeten met fijne intonaties en dito gebaren. De hoofdrol, Hamleto, werd vertokt door Jeannette Kluit en zij deed dat op een
meesterlijke wijze. Haar evenknie Lodewijk de Ruiter in de rol
van Claudius, koning van Denemarken bereikte een heel hoog
niveau waarmee hij het publiek
in zijn greep hield.
De vondst van Retel om met muziek de voorstelling nog meer dy-

Zet je deur
maar wijd open
voor wat Kerst
je gaat geven
liefde, licht…
intenser gaan leven
laat je niet in
met negatieve krachten
die de baas willen zijn
over je gedachten
geef de liefde de ruimte
zorg dat je veel lacht
het geeft je moed
en innerlijke kracht
durf alles te laten,
wat er niet meer toe doet
houd je bezig met dat
waarvan je weet!!!
Het is goed.
Ada Lodder

namiek mee te geven paste volledig in het stuk en zorgde voor
een extra vrolijke noot.
Hans Kluit schitterde in de rol
van Polonius, raadsheer van de
koning. Zijn foutloze spel was
een kroon op zijn 40-jarige jubileum bij J.J. Cremer. Een jubileum dat hij met deze voorstelling vierde. Na afloop werd Hans
kluit samen met zijn zus Jannette en zijn broer Dick, die verant-

Kerstwens
Stel dat de aardbol de andere kant
op zou draaien
Hoe zou de wereld er dan uitzien
Hoe zouden wij ons dan gedragen
Zouden wij tolerant zijn
Zou er godsdienstvrijheid zijn
Zou er geen oorlog zijn
Zou er geen criminaliteit zijn
Zou er geen materialisme zijn
Zou er geen jaloezie zijn
Zouden wij iedereen in zijn waarde laten?
De aardbol wijkt niet van zijn richting af......
Maar wij kunnen er wel een andere draai aan geven
Loes Jonker-van der Meer

Een ster gaat op aan
De donkere hemel.
Een kind is geboren
Zeggen drie wijzen.
Ik zie jij bent het
Die ik heb verloren.
Iris Watt

woordelijk was voor de decors,
in het zonnetje gezet. Will van
Schaik, voorzitter van JJ. Cremer
had één bos bloemen die de drie
Kluitjes maar onderling moesten
verdelen. De bos werd uiteindelijk aan Dick gegund voor al zijn
werk achter de schermen.
Drie maanden van voorbereiding was zeker de moeite waard
en niet alleen de speler konden
zich uitleven met een mooie se-

rie voorstellingen ook het publiek kwam volledig aan haar
trekken. Amateurtoneel op hoog
niveau is zeker de moeite waard
om te blijven volgen. J.J. Cremer
brengt in het voorjaar van 2013
weer een stuk op de planken.
U kunt zelf de speeldata in de
gaten houden. Volg de 130-jarige J.J. Cremer op de website
www.jjcremer.nl.
Eric van Westerloo
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Sfeer bij winkelend
publiek Vintage Store
Heemstede - Op zaterdag 15
december trad het ensemble
Casio Piea op in The Vintage
Store aan de Cruquiusweg 37a.
Om in de juiste sfeer te komen voor de kerstdagen gaf dit
ensemble een instrumentale muzikale show weg. Met
twaalf blazers en een slagwerker wisten zij de sfeer er goed
in te brengen onder het winkelende publiek. Door veel klanten werd er gelijk van de gelegenheid gebruik gemaakt om te

gaan hamsteren op de kerstafdeling. The Vintage Store heeft
namelijk een groot assortiment
aan kerstartikelen tegen zeer
aantrekkelijke prijzen. Op donderdagavond 20 december tussen 18 en 21 uur wordt 20%
korting gegeven op het gehele
kringloop assortiment. Op deze avond zal er live muziek aanwezig zijn. The Vintage Store
brengt de koopavond met beleving eindelijk weer terug in
Heemstede!

2 Tasty: een (h)eerlijk en
smaakvol begrip in Heemstede
Heemstede - Met de feestdagen in het vooruitzicht,
denkt iedereen na over hoe
deze dagen culinair en fijnzinnig aan te kleden. Een bezoek aan een ijssalon, gebaken chocoladezaak als 2 Tasty is daarom een goede inspiratiebron om de juiste ideeën
en eetlust op te wekken.De
Heemsteder sprak met Karin
Franse en Nicolet Gijsinck, de
eigenaressen van deze stijlvolle kwaliteitszaak.
2 Tasty is gevestigd aan de
Zandvoortselaan 177, in het rijtje
met winkels nabij station Heemstede-Aerdenhout. Bij binnenkomst valt direct het stijlvolle en
trendy interieur op, dat je direct
thuis doet voelen. Frisse kleuren en een strak design die geheel eigentijds aandoen. En niet
te vergeten de warme ontvangst
door de eigenaars die hun klanten graag enthousiast hun uitgebreide assortiment tonen.
Karin Franse en Nicolet Gijsinck
werkten aanvankelijk in de zorgsector en droomden er al een
lange tijd van een eigen zaak
te beginnen. Zo gezegd, zo gedaan: in mei 2010 zag 2 Tasty het
levenslicht en opende het haar
deuren voor het publiek.
“Bij 2 Tasty kan iedereen zeven
dagen per week het hele jaar
door terecht voor eerlijke en
heerlijke producten,” legt Karin
Franse uit. “´s Zomers weten onze klanten ons vooral te vinden
voor ons overheerlijke schepijs, dat we overigens het gehele jaar door verkopen. Maar we
spannen ook met andere mooie
producten de kroon. Neem nu
de unieke patisserie die speciaal wordt geleverd door Maison
Kelder uit Den Haag, een patissier vermaard om zijn speciale gebak en in Heemstede alleen bij ons verkrijgbaar. We zijn

ook erg trots dat we verkooppunt zijn voor de ambachtelijke chocolaterie en pralines van
chocolatier Frank Visser uit Limburg”, vervolgt Karin. “Buiten dat
deze chocolade in een originele
styling is uitgevoerd en van een
uitmuntende en bijzondere kwaliteit is, levert Frank Visser uitsluitend producten die gemaakt
zijn van biologische en fairtrade
chocolade. Wij zijn zelf voorstanders van eerlijke en biologische
producten en kiezen daarom ook
met zorg een hoogstaand assortiment uit dat aan deze eisen voldoet.”
Naast de zoete delicatessen,
biedt 2 Tasty ook vegetarische
en biologische hartige producten. Probeer nu de Nieuw-Zeelandse Pom Pie, een overheerlijk hartig taartje. Dit is verkrijgbaar in verschillende smaken in snack-, lunch- of dinerformaat. “Pom Pie hanteert niet
voor niets de slogan ‘Try the Pie!”
lacht Karin. “En dan hebben we
ook nog de soepen, die in onze
kleine lunchroom genuttigd kunnen worden of ‘to go’- om mee te
nemen - worden verkocht, zoals
erwtensoep en pomodorisoep”,
vertelt Karin. “ Vergeet niet die
overheerlijke
pompoensoep!”
roept een klant ons in de winkel
toe, die net een taart van Maison Kelder voor de feestdis heeft
gekocht.
Bij 2 Tasty is er dus voor elk
wat wils. Zelfs voor cadeaubonnen of relatiegeschenken kunt
u bij 2 Tasty terecht. Bovendien bedachten Karin en Nicolet een lumineuze strippenkaart
voor de ijssalon, zodat kinderen niet meer met contant geld
over straat hoeven. Oordeel zelf,
u bent van harte welkom: ook
voor een kop Italiaanse koffie als
u toch op de trein moet wachten!

Voor meer informatie over 2 Tasty, kunt u bellen op 023-544
12 12, of kijk eens op de website
www.2tastyheemstede.
nl. Tevens heeft 2 Tasty een eigen Facebookpagina: Facebook.
com/2tastyheemstede.
2Tasty is zeven dagen per week
geopend: van oktober tot maart:
zondag van 12.00 -17.00 uur,
maandag t/m donderdag van
10.00 -18.00 uur, vrijdag en zaterdag van 09.00 -18.00 uur. Vanaf maart gelden langere openingstijden, kijk hiervoor op
website.
Bart Jonker

Voor kleine Picasso’s en Rembrandts
Heemstede - Stel je voor: een
levensgroot papier, een echte
schildersezel in een echt schildersatelier.
Met potlood maak je eerst een
schets. Je krijgt een verfpalet. En

dan... roer je met een kwast in de
acrylverf en mengt allerlei kleuren door elkaar. Zo leer je het
plezier van verf op papier.
Je werkt naar opdracht en naar
je eigen fantasie. En je leert over
kleuren, perspectief en schaduwwerking. Een speelse cursus
voor open kleine mensen.
De cursus Tekenen en acrylschilderen (7-9 jaar) start bij Casca in
activiteitencentrum de Molenwerf, Molenwerfslaan 11, Heemstede op vrijdag 18 januari van
16.00 tot 17.30 uur.
Opgeven kan telefonisch op
werkdagen tussen 9 en 12 uur:
tel. 023-548 38 28 kies 1 of via
www.casca.nl.

High tea winnaar Bertram
Heemstede - De familie Sneeboer uit Heemstede is gelukkige winnaar geworden van de
High Tea in het Amstelhotel in
Amsterdam. Heerlijk genieten
van thee, broodjes en zoetigheden ‘op stand’ aan de Amstel. Wilt u ook kansmaken?
Winkel dan bij bakkerij Bertram aan de Binnenweg en verzamel stempels, met een volle
ingevulde kaart maakt u kans!
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50-Jarige echtparen
weer in de trouwzaal
Heemstede - Negentien echtparen die 50 jaar getrouwd zijn,
waaronder uw correspondent,
werden donderdagmiddag hartelijk ontvangen door burgemeester Marianne Heeremans.
De heer en mevrouw Zwarter
van gelijknamige brandstofwinkel aan de Raadhuisstraat trouwden in 1962 in de Heemsteedse
trouwzaal en maakten de balkonscène dus al mee. Ook de heer
en mevrouw Van der Pols, de
heer en mevrouw Van den Broek,
de heer en mevrouw Raspoort
zijn in deze trouwzaal getrouwd
De burgemeester ging met negentien echtparen die tussen juli
en december 1962 getrouwd waren, even terug in de tijd met enkele toen belangrijke zaken als
de Cubacrisis, de terugtrekking
van Nederland uit Nieuw Gui-

Creatief Centrum
Bennebroek
Bennebroek - Het Creatief Centrum Bennebroek start op 14 januari met een gevarieerd aanbod
cursussen. Liefhebbers van tekenen/schilderen (aquarel, acryl,
potlood, krijt), keramiek, kinderatelier, figuratief- en modelboetseren en nog veel meer kunnen aan het slag in het centrum
dat lessen verzorgt in de Oude
Meelfabriek aan de Glipperweg
94. Informatie: www.creatiefcentrum.nl. Of via 06-46575907.

nea, het ernstige treinongeluk
bij Harmelen, de eerste TV inzamelingsactie Open het Dorp met
Mies Bouwman en de eerst singel van de Beatles . “You know I
love you, I’ll always be true”. Eenvoudige woorden, maar ze vormen natuurlijk wel de essentie
van een goed huwelijk! 50 jaar
samen in het huwelijk is in onze
maatschappij een mijlpaal. Veel
bruidsparen halen tegenwoordig
hun gouden jubileum niet meer.
Mensen gaan op latere leeftijd trouwen en bovendien gaan
veel meer mensen uit elkaar dan
vroeger. Dacht u vroeger ook dat
mensen die vijftig jaar getrouwd
waren heel oude mensen waren?
Als ik zo om me heen kijk is dat
toch helemaal niet meer zo. De
oudere mensen van nu zijn heel
anders dan de “bejaarden” van

Speciale site
Duinpolderweg
Bennebroek - Er is een speciale website gelanceerd over
de Duinpolderweg, die gepland is rond de gemeenten
Hillegom,
Noordwijkerhout
en Bloemendaal: www.duinpolderweg.nl. Omwonenden
die niet zijn overtuigd van de
noodzaak van de nieuwe weg
hebben aaneengesloten en
schrijven daarover op de site.

vijftig jaar geleden. Nu zie ik veel
vitale mensen die midden in het
leven staan. Burgemeester Heeremans, zelf geboren en getogen in Heemstede, kon vol trots
vervolgen met het aankondigen
van een film, die drie jaar geleden is gemaakt in samenwerking met scholieren van college
Hageveld. In een aantal opzichten al iets gedateerd; maar wel
heel leuk! Met beelden van veel
groen, een groot aantal rijksmonumenten, waaronder prachtige
landgoederen, een vernieuwde
winkelstraat, de markt op woensdag. Bovendien een groot aantal voorzieningen op het gebied
van cultuur, welzijn en sport. Ze
gaf graag de eer van het organiseren van deze bijeenkomst van
50 jarige huwelijken aan Marijke en Monique van het bestuurssecretariaat, die sinds enkele jaren er een gezellige bijeenkomst
van maken met na de borrel en
het hapje nog een, vernieuwde,
trouwfoto.
Ton van den Brink

Petrakerk
Heemstede - Dienst op zondag
23 december - Vierde Advent
Oude Kerk om 10.00 uur: ds.
D. Kisjes-de Vries, m.m.v. Koor
Plus-Minus;
Maandag 24 december - Kerstavond
Oude Kerk: 17.30 uur, Kinderkerstfeest
Oude Kerk: 22.00 uur, ds. P.I.C.
Terpstra, m.m.v. de cantorij
Dinsdag 25 december - Eerste
Kerstdag
Oude Kerk om 10.00 uur, ds. A.
Molendijk

Van de koppeling geschoten
Heemstede - Bij een verkeersongeval op de Heemsteedse Dreef is dinsdagmiddag vorige week een vrouw gewond
geraakt. Een bestuurder van
een auto schoot iets na drieën
ter hoogte van de Lanckhorstlaan van zijn koppeling waarna hij met zijn wagen naar voren
schoot waardoor de botsing ontstond.
Naast politie en ambulance werd

ook de brandweer gealarmeerd
omdat er mogelijk sprake van
een beknelling zou zijn. De bestuurster van de middelste wagen is door ambulancepersoneel
behandeld aan haar verwondingen. Ze hoefde uiteindelijk niet
mee naar het ziekenhuis.
Het verkeer op de Heemsteedse Dreef ondervond enige hinder
totdat de wagens naar de kant
waren gereden.

Fotografie: Michel van Bergen

Laatst kwam er een aardige
man naar me toe, die mij vertelde dat het hem goed ging
maar dat hij niet gelukkig was.
Zijn vrouw was goed voor
hem, zijn kinderen lief, zijn bedrijf liep prima, maar zelf had
hij vaak een depressief gevoel.
Ik vroeg hem wanneer hij zich
ongelukkig voelde en hij antwoordde dat dat de momenten
waren dat hij niet zei wat hij eigenlijk wilde zeggen, met name tegen zijn vrouw. Ik vroeg
hem wat zijn motieven waren
om niet te zeggen wat hij wilde
zeggen en zijn antwoord was:
“Ik wil mijn vrouw niet kwijt.
Als ik ga zeggen wat me irriteert, dan wordt zij kwaad en
dan raak ik haar kwijt en dat
wil ik niet.” “Hoe weet je vroeg ik - dat ze je dan in de
steek laat?” “ Nou - zei hij - als
ik een wijntje op heb, heb ik de
moed om het een en ander te
zeggen en dan raakt ze zo ontdaan dat ze niet meer tegen
me praat.”
Ken je dat? Je zegt niet wat je
eigenlijk zeggen wilt; je spaart
het op maar je houdt het opeens niet meer tegen met het
gevolg dat de lading zo groot
is dat de vrouw - met wie je zo
gelukkig op de trouwfoto staat
- achterover valt van schrik.
Overdonderd en gekwetst als
ze is, zegt ze voorlopig niets
meer tegen je. “En wat doe jij
dan?” vroeg ik hem. “Dan ga ik
weer aardig doen, want ik voel
me dan schuldig en anders
raak ik haar kwijt.” Een duidelijk geval van een vicieuze cirkel. En daarom was hij bij me:
hij voelde zich ongelukkig.
Veel mensen hebben niet geleerd om op een goede en effectieve manier te zeggen wat
ze willen zeggen. Dat kan zijn,
omdat ze niet geleerd heb-

Cursus
Wereldreligies

Heemstede - Wat zijn de
hoofdlijnen van de wereldgodsdiensten, waar we in Nederland steeds meer mee te maken hebben? Denk dan aan de

ben te accepteren, dat zij recht
hebben op hun eigen gevoelens. Maar vooral omdat ze –
als ze eindelijk de moed verzameld hebben - het te heftig en
vooral te verwarrend, te normerend zeggen. We gaan namelijk vaak een ander - tussen de regels door - de schuld
geven van onze vervelende
gevoelens. We hebben vooronderstellingen gemaakt en
emotionele conclusies getrokken, die we niet eerst op juistheid onderzoeken. En zo voelt
een ander zich aangevallen en
onterecht bejegend en loopt
het verkeerd af. Nee, de kunst
is om te zeggen wat je op je
hart hebt zonder een ander te
beschuldigen. Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan,
maar je kan het je zeker eigen
maken, zoals de man dat leerde, die zich ongelukkig voelde.
Het voedt je zelfvertrouwen en
zelfrespect. Het maakt je gelukkiger. Ik wens het je ook
toe, want het betekent niet alleen dat je kans maakt op heel
prettige feestdagen, maar dat
het dan iedere dag feest is.
Mooi meegenomen.

Piet Bogaart Coaching en
Consultancy
www.bogaart.nl

kern van het geloof, de leefregels, de feestdagen, de verschillende stromingen en de belangrijkste verhalen. In een serie van
6 middagen krijgen de volgende religies aandacht: jodendom,
christendom, islam, hindoeïsme
en boeddhisme. Op de 6e middag worden deze 5 religies aan
de hand van een aantal thema’s met elkaar vergeleken. Docent drs. Henk Schouten studeerde Godsdienstwetenschappen in Amsterdam. Hij is ruim
20 jaar intensief betrokken geweest bij de interreligieuze dialoog. Hij was docent godsdienst/
levensbeschouwing aan de Pabo
en studentenpredikant in Leiden.
De cursus start bij Casca in de
Luifel, Herenweg 96, Heemstede
op maandag 14 januari van 13.30
tot 15.15 uur. Opgeven kan nu al!
Bel op werkdagen tussen 9 en 12
uur: tel. 023-548 38 28 kies 1 of
via www.casca.nl.
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Arnon Grunberg op Hageveld

Overmoed en zegepralen

Presentatie Bleeker editie
op Heerlijkheid Berkenrode
Heemstede – In de sfeervolle
Heerlijkheid Berkenrode, met als
gastheer Jochem van Eeghen,
presenteerde Willem Snitker
zondagmiddag zijn laatste Bleeker Editie van dit jaar. Een zeldzaam portret van Elswout met 60
tekeningen van de stoffering van
Kennemerland die zo lyrisch beschreven is door landschapsarchitect Dirk Sijmons. Waar vorige uitgaven van de Bleeker naast
de linosneden van Willem Snitker altijd een dichter of schrijver
zijn medewerking gaf, is het nu
een landschapsarchitect met literaire ambitie. Dirk schreef een
kostelijk verhaal over jongensdromen en de schoonheid van
landgoed Elswout. Over het aanmatigende gevoel dat men een
soort geheimzinnig geestelijk eigendomsrecht kan laten gelden
op Elswout of Berkenrode wegens vroegere herinneringen.
Iedereen kent misschien wel
het verschijnsel dat je dierbare plekken een beetje als eigenaar ziet, zeker naarmate zich allerlei herinneringen aan de plek
zijn gaan hechten. Snitker heeft

dit met beide plaatsen en bijzonder op Berkenrode bij de familie van Eeghen, waar hij als kind
speelde en mocht schaatsen
vanaf de vijver naar Leiden via
de Leidsevaart. Een tweede algemeen voorkomend fenomeen
is dat mensen zich verzetten tegen veranderingen van plekken
waar hun herinneringen op geprojecteerd zijn. Anno 2012 is er
nog een plek in de Randstad die
nog identiek is met het beeld dat
landschapsschilder Jan van Goyen omstreeks 1650 zag op zijn
wandelingen van Haarlem naar
Leiden, vastleggend met zwart
krijt om later schilderend uit te
werken. Sijmons verhaalt over
een gevaarlijke ontwikkeling op
Elswout begin jaren 70 als een
`avonturier` grootse plannen
ontwikkelt voor Elswout en Bloemendaal.
Hakhout
Voor landgoederen was hakhout vroeger een bron van inkomsten. Hakhout hoorde ook
bij het landschap, Snitker maakte er zestig linosneden van. Foto-

graaf Harm Botman is de derde
die een bijdrage levert aan deze Bleeker Editie met een foto
drieluik ‘Elswout’ die hij maakte
met een camera bevestigd onder een zelf gebouwd vliegtuigje
van een meter groot. Een unieke opname van Elswout met in
de verte de bleekvelden en markante punten. De presentatie op
de Heerlijkheid Berkenrode van
de laatste Bleeker editie van dit
jaar over Landgoed Elswout, is
een mooie afsluiting van het Jaar
van de historische buitenplaatsen Heemstede. Kennemerland
heeft nog een groot aantal landgoederen en buitenplaatsen.
Heemstedenaar René Dessing,
voorzitter van de stichting themajaar Historische Buitenplaatsen 2012 schreef samen met
Jan Holwerda het boek Nationale Gids Historische Buitenplaatsen, een boek waar u alle buitenplaatsen in onze regio leert kennen. Een rijk bezit voor ieder die
onze erfgoederen koestert. Te
koop bij Boekhandel Blokker.
Ton van den Brink

18 jaar gewacht op dit moment!
Bennebroek - Maandagmorgen is de eerste stap gezet naar
de nieuwbouw van de St. Franciscusschool in Bennebroek: de
fietsenstalling is gesloopt. Alle leerlingen hebben een gele
bouwhelm ontvangen en kregen
taart en limonade. Er werd afgeteld van 18 naar 0; er is namelijk
18 jaar gewacht op dit moment!
Na de kerstvakantie worden de
noodlokalen geplaatst en eind januari verhuizen de leerlingen van
groep 1 tot en met 5. De hoop is
dat tijdens de krokusvakantie de
school gesloopt zal worden. Uiteraard zal het ‘oude’ monumentale gedeelte blijven bestaan.

Heemstede – Zo vaak is hij niet
te zien in levende lijve, laat staan
te ondervragen door bewonderaars én door scholieren. Schrijver Arnon Grunberg (Amsterdam 1971) woont in New York
en trekt zich doorgaans niet veel
aan van de noodzaak in Nederland te verschijnen op gelegenheden waarbij felbegeerde prijzen worden uitgerijkt of bij de
presentatie van een van zijn vele succesboeken. Eigenzinnigheid hoort bij hem. Op woensdagavond 12 december toonde hij zich echter een charmant
en welwillend onderwerp van
het vraaggesprek met journalist
en schrijfster Judith Uyterlinde
op College Hageveld in Heemstede. Arno (Koek, van boekhandel Blokker) en Arnon kennen
elkaar al 10 jaar, sinds de presentatie van ‘De geschiedenis
van mijn kaalheid’ (“Ik was toen
al kaal”, volgens de boekhandelaar) waarbij ze een wandeling maakten in Wenen. Wellicht

heeft hij Grunberg daarom kunnen overhalen naar Heemstede
te komen. Op zijn gemak beantwoordde de auteur de vragen,
voornamelijk over zijn debuutroman ‘Blauwe maandagen’, zijn
bestverkochte roman ‘Tirza’ en
zijn laatste boek ‘De man zonder ziekte’. Maar echt leuk werd
het met de vragen uit het publiek. Hij ging er nog eens goed
voor zitten en amuseerde de vragenstellers met open en gevatte antwoorden. Is het enfant terrible een milde veertiger geworden? Je zou het bijna denken.
Maar op de laatste vraag, of hij
niet bang is dat het succes ooit
stopt, dat zijn talent hem op een
boze dag in de steek zou laten,
keek hij verwonderd op. Nee, bij
dit nachtmerriescenario heeft
Grunberg nooit stilgestaan. “Als
ik over dingen blijf schrijven die
ik zelf goed vind, dan zullen de
lezers vanzelf volgen.” Hè, gelukkig, zo kennen we hem weer.
Mirjam Goossens

10 jaar Het Kunstbedrijf
Heemstede - Al 10 jaar is galerie Het Kunstbedrijf gevestigd in de voormalige timmerfabriek ’t Spant aan de Raadhuisstraat 56a. Nadat de gemeente
Haarlem alle ateliers (30 x) had
gesloten aan het vroegere Paswerkterrein in Haarlem vond Jur
Fortuin de lege fabriek in het
hart van Heemstede. Na een
kleine verbouwing ging hij van
start met het exposeren van bevriende kunstenaars. Ook zijn er
in de fabrieksruimte een aantal

ateliers gebouwd. Nu na 10 jaar
worden de ruimtes gebruikt voor
diverse doeleinden zoals voor
cursussen. Er zijn elke maand
nieuwe exposities van kunstenaars met verschillende disciplines. Meestal exposeren er kunstenaars van buiten de regio die
graag hun werk willen laten zien
in het westen van Nederland.
Meer info over Het Kunstbedrijf
via 023 5474499 / 06 57195700 of
www.hetkunstbedrijf.nl.
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Dienst Trefpunt
Bennebroek

Bennebroek – In het Trefpunt
aan het Akonietenplein is er
zondag 23 december dienst om
10.0 uur met ds. J.J.van der Heiden uit Haarlem. 4e Advent, Kom
in de Kring (0-9 jaar). Maandag
24 december om 21.00 uur gaat
ds. W. van Galen de Kerstnachtdienst voor.
Dinsdag 25 december: 10.00 uur
gaat ds. J.E.Th. Nak-Visser de
Kerstdienst voor. Zondag 30 december: 10.00 uur, dr. A. van Egmond (Nieuw Vennep).

St. Jozefparochie
Bennebroek

Fred Rosenhart exposeert in Burgerzaal
Heemstede – Kunstschilder, acteur, schrijver, regisseur Fred Rosenhart en wethouder van cultuur Jur Botter kennen elkaar al
langer dan donderdag 13 december bij de opening van de
expositie van Rosenhart. In vroegere jaren was Fred eigenaar van
een Jofre kledingboetiek aan de

Voordracht
voor de oliebollenkraam
Heemstede - Maandag 31
december wordt een voordracht gehouden van Het
oliebollenverhaal door Hugo
Hoes. VPRO Gids-redacteur
Hoes schreef speciaal voor de
laatste dag van het jaar ‘Het
oliebollenverhaal’. Boekhandel Blokker organiseert deze
voordracht, die wordt gehouden op Oudjaarsdag dus, tussen 11.00 en 14.00 uur, vóór
de oliebollenkraam op de Binnenweg, vlakbij de boekhandel. Hoes schreef eerder Fijne familie , een boek met ‘verhalen uit een groot gezin’. Als
jongste uit een gezin met acht
kinderen heeft Hugo Hoes de
continue stroom komische en
bijzondere familieperikelen tijdens zijn jeugd nauwlettend
gadegeslagen én onthouden.

Binnendoor waar de kinderen
van Botter vaste klant waren. Nu
stond Botter klaar om Fred te interviewen over zijn kunstwerken
aan de wanden van de Burgerzaal. Waar haal je de tijd vandaan om kunstenaar te zijn. Je
bent een multi talent, nu kijken
we naar je schilderijen en dan
komen we vanzelf wel bij je vele kunst uitingen. Fred vertelt dat
hij, als acteur de fameuze schilder Anton Mauve speelde en zijn
schilderijen naschilderde tijdens
Mauve manifestaties in het Teyler en Singer museum als er de
100.00 bezoeker verwacht werd.
Anton Mauve was een oom van
Vincent van Goch en gaf Vincent
zijn eerste lessen. Fred schilderde de bomschuit in opdracht
van het Noord-Hollands Archief bij het thema “Land en Water”. Hij had gesprekken met Anton Piek in zijn huis aan de Prins
Mauritslaan in Overveen waar hij
Piek ook portretteerde. Het schilderij bekijkend, ben je geneigd
te zeggen dat die handen veel te
groot zijn. In werkelijkheid had
Anton Piek kolossale handen en
Fred kan zich nog steeds verwonderen over hoe iemand met

die kolenschoppen met een klein
potloodje zo mooi kon tekenen.
Bewondering ook voor de kennis van Anton Piek van de schilderkunst en van Frans Hals in
het bijzonder. Het schilderij “de
worsteling” is zijn bijdrage aan
de Rose Kunstlijn in Haarlem. Hij
was gevraagd om in de Kunstlijn
het thema “dansen op een vulkaan” te organiseren in het Figee Theater, hetgeen een record aantal bezoekers opleverde. Het schilderij van twee in elkaar verstrengelde figuren, wil
zeggen hoe moeilijk het is om
te vertellen wie je bent. De punt
van de benen omhoog symboliseert de hoop van onderdrukten. Minderheden kunnen altijd
op Rosenhart rekenen. Nepalese katoenpluksters, een schilderij, ook weer in opdracht gemaakt, wordt gebruikt om multiculturele ontmoetingen te stimuleren. Vandaar dat enkele Congolese aanwezig waren, maar
dat konden ook mensen uit Marokko of Somalië zijn. Schilderijen met een verhaal van Fred Rosenhart, te zien in het raadhuis
tot 31 januari 2013.
Ton van den Brink

Total Dance
Heemstede - Total dance is
een combinatie van verschillende soorten dans. Salsa, bachata,
merenque, hiphop, reggeaton,
alles wat je maar kan bedenken. Het leuke van deze lessen
is, dat je aan het sporten en trainen bent zonder dat je het door
hebt. Dit komt omdat je met heel
veel plezier aan het dansen bent.
De lessen worden gegeven onder leiding van Chawlyn Mezas.
Ze heeft ruim 6 jaar ervaring met
lesgeven en geeft met veel pit
les, daardoor heb je veel resultaat. Naast dansen, bestaat de
cooling down uit rekken, strekken en spiertraining. Dit is goed
voor de lenigheid en maakt total
dance compleet.
De cursus Total Dance van 8 lessen start bij Casca in de Luifel,

Herenweg 96, Heemstede op
donderdag 17 januari van 19.30
tot 20.30 uur. Opgeven kan telefonisch op werkdagen tussen
9 en 12 uur: tel. 023-548 38 28
kies 1 of via www.casca.nl. Hier
vindt je nog veel meer informatie
over cursussen, lezingen, workshops en films! Neem ook eens
een kijkje.

Bennebroek – Pastoor Verhaegh gaat de eucharistieviering
voor op vrijdag 21 december om
9.00 uur. Zaterdag is er dienst
door de St. Jozefparochie om
19 uur. Het betreft een woordcommunieviering met past. Visser. Zondag 23 december wordt
om 10.30 uur een eucharistieviering gehouden met pastoor
Verhaegh. Maandag 24 december zijn jonge belangstellenden
welkom voor de Kindernachtmis
met kinderkoor Intermezzo. Deze
mis begint om 19.00 uur. Later,
om 22.30 uur begint de Nachtmis met eucharistie. Voorganger
is pastoor Verhaegh. Medewerking verleent het Caeciliakoor.
Dinsdag 25 december om 10.30
uur, Eucharistie, past. Verhaegh,
Dameskoor.
Woensdag 26 december om
10.30 uur, Eucharistie, past. Verhaegh, Nederlandse liederen.
Tweede kerstdag van 14.00 15.30 uur: open kerststal. (m.m.v.
o.a. kinderkoor en Intermezzo).

Diensten Spaarne
Regio – Zondag 23 december
om 10.00 uur vindt in de kerkzaal in het Spaarne Ziekenhuis
in Hoofdd1orp een kerkdienst
plaats. Voorganger is pastor Alie
Hoekman. De zang wordt ondersteund door het Koor InterNos/
Hosanna uit Vijfhuizen-Halfweg
(avondmaalviering).
Op maandag 24 december 19.30
uur (kerstavond) gaat ds. Petra
Renes de dienst voor. De zang
wordt ondersteund door het gelegenheidskoor olv Emile Vriens.
(avondmaalviering)
Op dinsdag 25 december is er
om 10.30 uur een bijeenkomst
voor patiënten en hun naasten in
het personeelsrestaurant.

Viering Cruquius
Regio – Op zondag 23 december om 15.00 uur gaat ds Hetty
van Galen de dienst voor in gebouw de Rank aan de Spieringweg 801 te Cruquius. Het is een
kerstzangdienst m.m.v. Koor Living Colors. Op 25 december om
15.00 uur is er een kerstviering
met ds Hetty van Galen.

Kerstviering
Trefpunt

Bennebroek - In het Trefpunt
aan het Akonietenplein 1 te Bennebroek wordt op 1e Kerstdag,
25 december, om 10.00 uur een
viering gehouden met voorganger ds. Nak-Visser. Het thema is
‘Zielsveel van God’ en medewerking verleent de cantorij o.l.v. Gerard Valkema. Voor kinderen tot
en met 9 jaar is er ‘Kom in de
kring’.

PKN Bennebroek
Bennebroek - Hervormde Gemeente Bennebroek (PKN), Binnenweg 67 Bennebroek houdt
zondag 23 december om 10.00
uur een dienst met ds. W.M.
Schinkelshoek. Maandag 24 december om 21.00 uur gaat ds.
W.M. Schinkelshoek de Kerstnachtdienst voor, met medewerking van muziekvereniging KNA
o.l.v. Barbara Karst. Dinsdag 25
december om 10:00 uur gaat ds.
E. Bouman uit Katwijk voor. Zondag 30 december 10:00 uur ds.
R. Werrie uit Beusigem – Zoelmond.

PKN-Heemstede
Heemstede - Op 23 december,
vierde Adventszondag, leidt ds.
Kisjes om 10.00 uur in de Oude Kerk aan het Wilhelminaplein
een bijzondere viering. Het koor
Plus-Minus voert dan het kerstoratorium ‘Als appelbloesem in
de winter’ uit. Koor- en samenzang wisselen af met lezingen en
poëzie rondom het aloude, bekende kerstverhaal. Piet Hulsbos
op het orgel en de piano, fluitisten Ellen de Raadt en Lammie
Bruin en het koor, alles onder
leiding van cantrix Wil Bakker.
Kerstavond 24 december:
Kinderkerstfeest om 17.30 uur
in de Oude Kerk aan het Wilhelminaplein voor basisscholieren.
Voor de jongere kinderen is er
een crèche. De kerk is open vanaf 17.15 en na afloop is er buiten
warme chocolademelk.
Kerstnachtdienst om 22.00 in de
Oude Kerk aan het Wilhelminaplein. Ds. Pieter Terpstra leidt
deze dienst. Eraan voorafgaand
zingen wij al kerstliederen, met
medewerking van de cantorij
onder leiding van Wil Bakker.
Kerstmorgen: 25 december
Ds. Arie Molendijk leidt de kerstmorgendienst om 10.00 uur in de
Oude Kerk aan het Wilhelminaplein. Er is een kinderkring en
een crèche.
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Proeverij in Kerstsfeer op 20 december bij Elan biedt de verhuiscoach
Heemstede - Verhuizen op late- in Haarlem of Heemstede. Hij/zij
re leeftijd is op alle vlakken be- heeft in het eigen netwerk geen
De Koning & Van der Werff op de Glip
hoorlijk ingrijpend. Maar, huur- of niet voldoende mogelijkheden
Heemstede – Voor uw kerst-tafel, ontbijt,
lunch, brunch en natuurlijk diner bent u goed
uit als u winkelt bij Supermarkt De Koning en
de aangrenzende slagerij van Van der Werff.
U vindt beide winkels natuurlijk aan de Glipperweg 105. Al vele jaren twee kwaliteitszaken naast elkaar en beide ondernemers
zijn heel goed op elkaar ingespeeld. Gaat u
met uw Kerstlijstje naar binnen dan slaagt
u voor beide kerstdagen en Oud & Nieuw.
Want: van kerstbrood tot heerlijke wijnen,
van kwaliteitsvlees tot heerlijke ambachtelijke salades… uw kerstdagen kunnen niet
meer stuk. Makkelijk slagen voor alles en
verzekerd zijn van kwaliteit, dat is wel wat u
kunt verwachten op nummer 105!
Wilt u alvast wat tips opdoen voor
de twee Kerstdagen volgende
week? Wat gaat u klaarmaken?
Wat is daar voor nodig? U
wilt misschien eerst wel
even proeven! Dan wordt u
op uw wenken bediend want
morgen, donderdag 20 december, bent u welkom op
de ‘Kerstproeverij in Kerstsfeer’ van 18.00 tot 20.00
uur. Aanmelden is niet nodig. Loopt u gerust binnen
en proef bijvoorbeeld van

een heerlijke wildbouillon en diverse amuses en voorgerechten. Advies vragen aan
de slager kan uiteraard en anders laat u uw
smaakpapillen gewoon aan het werk. Zelf
maken met een beetje hulp van uw slager is
zo moeilijk niet. Een beetje geduld en aandacht en voila, u tovert een heus kerstmaal
op tafel met diverse gangen voor een onvergetelijke avond!
Er zijn zulke heerlijke gerechten te bedenken! En waarom zelf het wiel uitvinden als
uw slager dat al jaren voor u doet?
Naast het vlees presenteert u natuurlijk
heerlijke groenten, aardappeltjes en andere bijgerechten. Luxe salade, heerlijke voorafjes en smakelijke ijssoorten? Allemaal te vinden bij Supermarkt
de Koning. Natuurlijk ook de winkel voor heerlijke broodsoorten en
met Kerst uiteraard keuze uit stollen en luxe broodjes. Er zijn diverse stands in
de winkel waar u naar hartelust kunt kijken, proeven en
vragen.
Komt allen (tezamen)!
Zie voor producten de advertenties van beide zaken
elders in deze krant.

ders van woningcorporatie Elan
Wonen kunnen vanaf 1 januari verhuizen met behulp van
een ‘verhuiscoach’. Samen met
Kontext, Dock, Promink, Welzijn
Heemstede en de Vrijwilligerscentrale Haarlem en Heemstede
heeft de woningcorporatie, acht
vrijwilligers opgeleid tot verhuiscoach.

Wat doet een verhuiscoach?
Een verhuiscoach begeleidt de
65+-huurder in het gehele proces
rondom de nieuwe woonwens.
De verhuiscoach kan helpen bij
het daadwerkelijk verhuizen en
de zoekprocedure. Denk hierbij
aan: inschrijven bij Woonservice,
helder krijgen van de woonwensen, reageren op woningaanbod,
inpakken van dozen, helpen bij
administratie, zoals verhuisberichten doorgeven en inschakelen van een verhuizer.
Voorwaarden
Om in aanmerking te komen
voor de diensten van een verhuiscoach geldt een aantal voorwaarden. Zo is de huurder ouder dan 65 jaar, en woonachtig

tot ondersteuning bij het zetten van de volgende woonstap.
Daarnaast moet de huurder voldoende overzicht hebben op de
eigen situatie en financiën, en is
hij/zij in staat verantwoordelijkheid te dragen voor eigen beslissingen.
Aanmelden
Huurders die zich voor de diensten van een verhuiscoach willen
aanmelden kunnen contact opnemen met Elan Wonen (023 –
515 98 59) of met de ouderenadviseurs van Kontext
(023 – 543 32 00). De ouderenadviseur maakt een afspraak
voor een intakegesprek. Tijdens
dit gesprek wordt bekeken welke hulp-/woonbehoefte er is en
of de verhuiscoach hierin een rol
kan spelen.
Service
De inzet van verhuiscoaches is
een gratis service. “De service
wordt na een jaar geëvalueerd,
daarna is het de bedoeling dat
Dock en Kontext deze service
overnemen”, aldus Yvonne Aardenburg.

Mooi kwaliteitsvuurwerk bij De Roos
Heemstede – Het mooiste vuurwerk bestelt u nu bij De Roos. U
kunt er vanaf vrijdag 28 december terecht voor de losse verkoop. U bent van harte welkom
vanaf 8.00 uur. Wilt u online bestellen? Dat kan natuurlijk ook,
kijk op: www.deroosvuurwerk.nl
en kies sierlijk vuurwerk of spannende knallers. Wat is de jaarwisseling zonder kleurig vuurwerk hoog boven u en uw gas-

ten van Oudjaars avond?
Juist, op naar
De Roos dus
voor een van
de ingrediënten die Oudjaarsavond zo
gezellig maken, naast oliebollen, champagne en hapjes mag kwaliteitsvuurwerk echt niet ontbreken!

Heems Dierenfotowedstrijd
Win een waardebon met jouw
creatieve of lieve dierenfoto!
De Roos vindt u aan de Binnenweg 110. Informatie: 0235289177.

Mooie overdenking, ontmoeting,
een fijne kerstviering…
Heemstede - Op dinsdagochtend 18 december vond de traditionele kerstviering voor de ouderen plaats in de Pinksterkerk
aan de Camplaan. Circa 90 ouderen genoten van de muziek en

de voordrachten. Door Ds Pieter
Terpstra werd de overdenking
verzorgd.
De belangstelling voor deze
kerstviering bleek zoals gebrui-

kelijk groot. Er mochten 90 ouderen door Boudi Dortland verwelkomt worden. Dominee Pieter Terpstra verleende zijn medewerking en iedereen luisterde weer naar de oude woorden
en een mooie overdenking. Muzikale medewerking werd verleend door Wil Bakker die op
de piano de samenzang begeleidde. Dieuwke Bakker vertelde
een waargebeurd Amerikaans
kerstverhaal waarin een Oostenrijks echtpaar elkaar 30 jaar na
de oorlog in New York opnieuw
in de armen kon sluiten. Door
Marty Oosting en Wil van Lavieren werden passende kerstgedichten voorgedragen. Een belangrijk onderdeel van de viering was de ontmoeting met elkaar in de pauze. De ouderen en
de organisatoren, de plaatselijke
Diaconie, zien terug op een fijne
kerstviering.

Heemstede - Al plannen voor de Kerstvakantie? Die begint volgende week… De Heemsteder en Dierenzaak Heems weten wel
een leuke opdracht voor jou en je vriendje of vriendinnetje: maak
een leuke foto van je huisdier (jij mag er ook op hoor) en mail
deze naar de redactie: redactie@heemsteder.nl. Schrijf er ook
bij hoe je huisdier heet, waarom je zo gesteld bent op het dier
en vergeet je naam, leeftijd en adres niet. Inleveren kan tot en
met vrijdag 28 december, 12.00 uur. Wie weet wordt jouw foto
uitgekozen en gepubliceerd in de Heemsteder. En… win jij die
leuke prijs die Heems beschikbaar stelt: een waardebon van 20
euro die je uit kan geven in de leuke en uitgebreide dierenwinkel
aan de Kanaalweg 7. Ze hebben er alles voor je vissen, kat, hond,
knaagdier en vogels. Succes!

Dit is een inzending, dit jaar gestuurd, van Robin Loze uit Heemstede. Voor deze nieuwe ronde is ook deze foto(collage) in de
race, maar wie weet, heb jij een minstens net zo leuke foto?
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EEN (T)HUIS KOOP JE MET DE AANKOOPMAKELAAR VAN DE NVM
Veel mensen zoeken tegenwoordig hun droomhuis via
internet zegt van den Putten
NVM en ERA Makelaar. Dit
gaat snel en je kunt bovendien heel eenvoudig huizen
vergelijken. Op Funda kun je
zelfs snel laten uitrekenen of
het huis van je keuze ook financieel haalbaar is. Ook andere zaken die met het kopen
van een huis samenhangen,
worden steeds vaker digitaal
geregeld. Het is echter de
vraag of dat altijd de slimste
oplossing is.
Want hoe vaak komt het niet
voor dat mensen een huis kopen waarvan achteraf blijkt
dat er veel te veel voor betaald is? Of waarbij de buurt
toch veel minder leuk is dan
aanvankelijk werd gedacht?
Het kan daarom geen kwaad
om - ook al doe je een aantal
zaken zelf - toch een adviseur in de arm te nemen die
je voor vervelende scenario’s
kan behoeden. Een goede
aankoopmakelaar van de
NVM luistert naar je wensen,
weet wat er speelt in de omgeving en kan je wijzen op alternatieven waar je zelf nooit
op zou komen. Maar een aankoopmakelaar kan nog veel
meer voor je betekenen.
Goede redenen om een
aankoopmakelaar in de arm
nemen
De aankoopmakelaar houdt
zich aan de NVM-erecode,
dat hij je duidelijk adviseert
over de rol die hij heeft bij de
transactie. Voor de aankoop
van jouw droomhuis is het
dus verstandig om je te laten
bijstaan door een NVM-aankoopmakelaar.
Oude huizen zijn geliefd,
maar vertonen vaak ook mankementen. Als je geen bouwkundige bent, is het lastig om
in te schatten welke maatregelen genomen moeten
worden om het huis weer in

goede staat te brengen. Een
goede aankoopmakelaar kan
vooraf al aardig inschatten
welke investeringen je zult
moeten doen.
Een huis kopen is vaak de
grootste uitgave die mensen
doen tijdens hun leven. Helaas is er niet altijd voldoende
tijd om over zo’n grote beslissing na te denken en moet er
vaak snel besloten worden,
zeker als de markt schaars is.
Pas op voor emotionele beslissingen. Juist als het op onderhandelen aankomt, is het
zaak je hoofd koel te houden.
Door een aankoopmakelaar
voor je te laten bieden, is de
kans veel kleiner dat je teveel
voor een huis betaalt. Hij is
immers alleen rationeel bij
het huis betrokken, maar kan
ook, dankzij zijn deskundigheid en ervaring, veel beter
inschatten wat de werkelijke
waarde is van het huis. Ook
zal hij je wijzen op eventuele
ontbindende voorwaarden
die je aan het bod kunt koppelen.
Het is verstandig de koopovereenkomst die door de
verkopende partij wordt opgesteld, goed te laten controleren door je aankoopmakelaar, voordat je ondertekent.
Het is niet eenvoudig een
goede hypotheek af te sluiten. Er zijn immers zeer veel
aanbieders met allemaal eigen voorwaarden en regeltjes. Je aankoopmakelaar kan
je helpen door de bomen het
bos weer te zien. Hij kan met
zijn ervaring goed inschatten
welke hypotheek in jouw situatie het beste is. Daardoor
kun je op termijn veel geld
besparen.
Vlak voordat je naar de notaris
gaat, zal je aankoopmakelaar
met jou de woning inspecteren. Het kan namelijk best zijn
dat er tussen het sluiten van
de koopovereenkomst en de
levering schade aan het huis

is ontstaan. De verkoper moet
die schade eerst herstellen of
vergoeden.
De rol van de NVM-makelaar bij het aankoopproces
Behartigen van belangen,
analyseren van woonwensen,
zoeken en aanbieden passende woningen, begeleiden
bij het bezichtigen van passende woningen, taxeren op
basis van o.a. bouwkundige
staat en omgevingsfactoren,
professioneel onderhandelen
met verkopende partij, regelen van alle juridische zaken,
begeleiding bij de notaris,
is ook na de oplevering beschikbaar voor vragen (‘after
sales service’).
Verschillen aankoopmakelaar - verkoopmakelaar
Eigenlijk bestaan er twee
soorten makelaars: verkoopmakelaars en aankoopmakelaars. Een verkoopmakelaar
treedt op namens de verkoper van een huis en een
aankoopmakelaar namens de
koper. Hoewel een makelaar
beide rollen kan vervullen,
mag hij dit nooit doen rond
de transactie van één en hetzelfde huis. Hij mag slechts
de belangen behartigen van
óf de koper óf de verkoper.
Vergelijk het met twee mensen die een juridisch geschil
hebben. Dan neemt elke partij een eigen advocaat in de
arm. Met een makelaar is het
eigenlijk net zo. Als hij al voor
de verkoper werkt, kan hij
onmogelijk de koper eerlijk
adviseren. En andersom geldt
dat natuurlijk ook zeggen George en John van den Putten
van Van den Putten ERA Makelaars, die hun kantoor hebben aan de Bronsteeweg (t/o
rotonde) in Heemstede.
Vijf gouden tips
- laat je belangen niet behartigen door de makelaar van
de verkopende partij, maar

neem je eigen (aankoop)makelaar mee.
- internet is handig tijdens orientatie, maar schakel daarna
altijd een aankoopmakelaar
in voor degelijk advies.
- laat bij een oud huis altijd
een bouwkundige inspectie
uitvoeren indien die er niet is.
- laat je aankoopmakelaar uitzoeken welke gemeentelijke
regels er gelden en wat de
bestemmingsplannen zijn.
- laat je aankoopmakelaar de
onderhandelingen voeren.
Nieuwe hypotheekregels per
1 januari
Tenzij de Tweede en Eerste
Kamer nog anders beslissen,
zijn op 1 januari 2013 nieuwe
hypotheekregels van kracht.
Allereerst geldt voor nieuwe
hypotheken dat de rente alleen nog aftrekbaar is als de
hypotheek gedurende de
looptijd volledig en ten minste annuïtair wordt afgelost.
Die ingreep heeft het eerste
jaar nauwelijks invloed op de
nettorentelasten, maar loopt
in de jaren daarna op.
De eerste tien jaar gaat het
om enkele procenten, aan het
einde van de looptijd gaat het
om zo’n 40 tot 50 procent hogere maandlasten. Overigens
worden alle koopovereenkomsten van vóór 1 januari
nog aangemerkt als bestaande gevallen, ook al wordt het
huis pas in 2013 geleverd.
Daarnaast krijgen huishoudens die een spaar- of aflossingsvrijehypotheek met Nationale Hypotheekgarantie
hebben, bij verhuizing na 1
januari 2013 geen aflossingsverplichting. Het Waarborgfonds Eigen Woningen zal de
regels aanpassen zodat mensen hun bestaande spaar- of
aflossingsvrije
hypotheek
met een garantie na 1 janu-

ari 2013 kunnen meenemen
naar de volgende woning,
zonder dat wordt geëist die
lening geleidelijk af te lossen.
Na de eerdere tegengestelde
berichtgeving van NHG heeft
minister Blok mede op aandringen van de NVM ingegrepen.
Restschuld
Een andere maatregel heeft
betrekking op de restschuld.
Wie zijn huis met verlies
verkoopt en een lening afsluit om de restschuld af te
betalen, kan de rente van
die lening aftrekken van de
belasting. De regeling geldt
maximaal tien jaar en is reeds
op moment van aankondiging ingegaan
De maatregel is bedoeld om
huiseigenaren tegemoet te
komen als ze met een restschuld blijven zitten en geldt
ook voor mensen die van een
koop- naar een huurwoning
verhuizen.
Hierbij is het overigens geen
voorwaarde dat de totale
restschuld moet zijn afbetaald in die tien jaar.
Starterslening
Het kabinet komt nog met
nieuwe voorstellen om de
mogelijkheden tot startersleningen uit te breiden. Na
de commotie over tijdelijke
stopzetting wegens onduidelijkheden heeft minister Blok
door middel van een beleidsbesluit via de Belastingdienst
geregeld dat de verstrekking
van startersleningen doorgang kan vinden.
Tevens is er voor 2013 in ieder geval al 20 miljoen aan
aanvullend budget vanuit het
Rijk toegezegd.
Per 1 juli 2013 wordt de tijdelijk verhoogde NHG-borgingsgrens weer een stukje
afgebouwd.

Het team van:
Van den Putten ERA Makelaars/Taxateurs O.G.
Van den Putten & Jonkman B.V.
Vastgoed Beheer en Assurantiën
Nelissen & Van den Putten Financieel Adviseurs B.V.

wenst u prettige kerstdagen
en een voorspoedig 2013
Bronsteeweg 15, 2101 AB Heemstede
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Kerstnieuws

Groot aantal kerststallen in Bennebroek
Bennebroek - Op Tweede
Kerstdag is er in de St. Jozefkerk te Bennebroek een Open
Stal. In een bijzondere kerstsfeer
is er een tentoonstelling van een
groot aantal kerstgroepen, met
kerstmuziek en kerstzang.

Iedereen kan vrij binnenlopen.
Het Kinderkoor en het koor Intermezzo zingen kerstliederen en
de kinderen mogen zich als herder of engeltje verkleden. Er is
ook gelegenheid voor de kleintjes om een kersttekening te ma-

ken en iets te drinken.
De kerk is geopend van 14.00
uur tot 15.30 uur, op 26 december.

Kerstmarkt Vogelenzang
zeer geslaagd
Regio - Kerstmarkten kun je plannen. Je zoekt een geschikte locatie, een aantrekkelijke dag, leuke standhouders en dan moet je het verder maar afwachten.
De verrassing is dan groot als het 2 dagen tevoren gaat
sneeuwen. Het was een topdag zaterdag 8 december jl. op
het Kerkplein in Vogelenzang. Heel veel artikelen werden
verkocht, niet alleen kerstkaarten, kerststukjes en kerstbomen, maar ook keramiek, prachtige sieraden en cupcakes! Voor de glühweinstand ontstond een heuse file,
waardoor mensen hun heil maar zochten bij de onvervalste erwtensoep, culinaire zuurkoolhapjes of warme saucijzenbroodjes. In de kerk werd een diapresentatie gehouden over de restauratie van de kerktoren, waar veel mensen, zich even opwarmend, van genoten.
Intussen werden buiten kerstliederen gezongen en bliezen
de Jachthoornblazers hun jagers-melodieën. Om 18.00
uur werd de kerstmarkt afgesloten, maar vele standhouders wilden alvast een plaatsje reserveren voor volgend
jaar…

Jozefkerk, Kerklaan 9 in Bennebroek. Entree is gratis.

Op Kerstavond, u komt toch ook?

Kerstsamenzang: al sinds 2004 een traditie
Heemstede – Komt allen tezamen, middenin de winternacht…
In de Kerstnacht – maandag 24
december - gaat de Teisterband
op een groot verlicht podium
kerstliederen spelen waarbij iedereen kan meezingen. Dat gebeurt tijdens de Kerstsamenzang
op het pleintje bij de Dorpspomp, voor de winkel van chocolaterie Van Dam.
Er zullen tekstboekjes worden
uitgereikt, zodat eenieder kan
meezingen.

De Teisterband bestaat uit een
40-tal 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.
De liederen die in het tekstboekje staan zijn algemeen bekende liederen en kunnen dus goed
worden meegezongen.
Het gemeentebestuur ondersteunt dit initiatief van harte en

zal samen met Chocolaterie van
Dam zorgen voor enige omlijsting van deze samenzang. U
kunt genieten van heerlijke glühwein, geschonken door de gemeente Heemstede. Van Dam
trakteert op warme chocolademelk. U blijft dus lekker warm!
Zingt u mee? Kom dan vanaf 23.30 uur naar het pleintje bij
Van Dam en zing uit volle borst
mee om 23.59 uur!
Oja, en sneeuw gegarandeerd!

Kerstconcert Symfonisch
Blaasorkest Heemstede
Regio - Op zondagmiddag 23
december geeft het Symfonisch
Blaasorkest Heemstede onder
leiding van dirigent Leon Bosch
zijn traditionele kerstconcert
in de Nieuwe Kerk te Haarlem.
Het programma, van 16.00 tot
17.00 uur, is uiteraard afgestemd
op de kerstdagen en is aangevuld met werken die het orkest het afgelopen jaar met veel
plezier heeft gerepeteerd. Composities van Johann Sebastian

Stille armen

Regio - Stichting Comité Bijzondere Hulp Zuid-Kennemerland houdt zich bezig met hulpverlening aan ingezetenen van
Zuid-Kennemerland die, om welke reden dan ook, financieel in
de problemen zijn gekomen en
niet meer via de normale kanalen geholpen kunnen worden,
de zogenaamde ‘stille armen’.

Denk daarbij aan mensen met
een WAO-, WW-uitkering of alleen AOW, maar ook mensen die,
doordat ze in de schuldhulpverlening zitten, elk dubbeltje moeten omdraaien. Ruimte voor sparen is er dan niet met als gevolg
dat als bijvoorbeeld een apparaat in huis uitvalt geen nieuw
kan worden gekocht. Een aanvraag bij de Stichting Comité Bijzondere Hulp Zuid-Kennemer-

land
(www.bijzonderehulp.nl)
kan dan een uitkomst bieden.
De stichting hoopt dat zowel het
aantal als de bedragen van de
donaties niet zullen verminderen
ondanks crisis en kabinetsmaatregelen. Belangstellenden kunnen stortoen op ING rekening
1309047 of ABNAMRO rekening
5601.37990 t.n.v. De Stichting
Comité Bijzondere Hulp ZuidKennemerland.

Bach, Aram Katsjatoerjan, Isaac
Albeniz en Johan de Meij passeren de revue. Als toetje op de
kersttaart speelt het SBH het
Concertino voor Fluit en Orkest
van André Waignein, waarbij
orkestlid Kitty van der Staak zal
soleren. Na afloop kunnen de
bezoekers en de musici elkaar
onder het genot van een drankje en hapje een mooi kerstfeest
toewensen.
Toegang is gratis.
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Genieten tijdens
Kerst Event Heemstede
Heemstede – Geen “ho
ho” van de Kerstman, eerder een gebaar van ‘Stap
in kinderen en rij mee met
mij’. De Kerstman vertrok
afgelopen zondag steeds
met een trein vol kinderen met rode mutsen
op, langs de vele bezoekers van het Kerst Event
van de winkeliersvereniging Raadhuisstraat Binnenweg. Een feest dit jaar
vooral voor de kinderen,
want zij stonden dit jaar
centraal bij de winkeliers.
Op het grote open podium werd gemusiceerd
en gezongen door kinderen en presentator Dennis
van Rhee wist het publiek
te binden met zijn spontane reacties. In de grote
witte tent van Casca konden kinderen genieten
van optredens en tekenen, schilderen onder leiding van de Casca-kerstjuffen. Een rondje zweven bij Rob, warme chocolade, verbazen bij de
levende kerststal van de
Kinderboerderij,
kinderen kwamen niets te kort.
Ouders ook niet want de
glühwein stroomde rijkelijk en een warme worst
hoorde er gewoon bij. Een
kerstmenu uitzoeken was
eigenlijk niet meer nodig
bij Keurslager Peter van
der Geest die samen met
de chefkok van het Oude Dykhuis al de selectie gemaakt had en je een
kerstdiner alleen maar
moest bestellen. Het kan
nog! Winterbanden, zomerbanden voor een prikkie, Merks Profile Center stond prominent op de
markt om u letterlijk wegwijs te maken. Ruim een
kilometer Kerst Event met
vele kramen vol gezelligheid, dat was het WinkelCentrum
Heemstede dat zich met dit Kerst
Event weer dichter bracht
bij de uitverkiezing van de
NL Street Award. U kunt
nog meestemmen, kijk
op www.wch.nl en kies
voor de gezelligste winkelstraat met zelfstandige
winkeliers van Nederland.
Ton van den Brink

Akersloot

Heemstede

Velsen-N.

Castricum

Santpoort-Z. Wijk aan Zee

Bennebroek Limmen
Velsen-Z.
Beverwijk
Santpoort-N. Velserbroek
Driehuis

Heemskerk

Uitgeest

IJmuiden

OPLAAG 117.000
Tel. 0255-533900

December 2012

20

Winnaars lezersactie
Vakantiebeurs
De 50Pluswijzer mocht vorige
maand tien keer twee vrijkaarten weggeven voor de Vakantiebeurs, van woensdag 9 tot
en met zondag 13 januari in
Jaarbeurs Utrecht. Meer dan
honderd mailtjes kregen we

lekker eigenwijs’’, schrijven
Astrid en Thijs. “Het was een
geweldige ervaring, we hebben
de hele dag niemand gezien en
voelden ons weer 25 in plaats
van dik in de 50!’’ Uiteraard
komt krijgen Astrid en Thijs

binnen van mensen die wel
belangstelling hadden voor die
vrijkaartjes. Ze stuurden allemaal leuke foto’s en verhaaltjes
in over hun favoriete vakantiebestemmingen.
Zo kregen we een prachtige
foto (zie hierboven) van Astrid
en Thijs van Iwaarden uit Castricum. Zij stonden op een camping in IJsland en besloten met
de fiets een gletsjer op te gaan.
Iets dat volgens de campingbaas nog nooit eerder iemand
had gedaan. “Gewoon doen,

twee toegangskaartjes toegestuurd.
Ook onderstaande foto, ingestuurd door Marga de Groot
uit Beverwijk, is goed voor twee
entreekaartjes. Marga maakte
in januari 2010 met drie vriendinnen een onvergetelijke rondreis door Thailand.
De andere acht inzenders die
vrijkaartjes hebben gewonnen
zijn: Nel van den Bos uit Castricum, Eveline de Jongh (namens
haar moeder Anita de Munnik)
uit Beverwijk, G.O. van Gelderen-Ong uit Heemskerk, Martina van Zonderen uit Velserbroek, Ria en Aad Meegdes uit
Driehuis, J. Heijne uit Uitgeest,
Mirjam Lennon uit SantpoortNoord en Liana Toepoel uit
Castricum. De entreekaartjes
vallen binnenkort op uw deurmat.
Op de Vakantiebeurs staan
meer dan 1400 exposanten
klaar met de ultieme vakantietips. De bezoekers kunnen zich
uitgebreid oriënteren op de
meest uiteenlopende bestemmingen in ruim 150 landen.
Kijk op www.vakantiebeurs.nl
voor meer informatie.

De 50 Wijzer
die
in
deze
editie
Sociale functie Zonnebloem
nog steeds heel bijzonder
is opgenomen
kunt u lezen op
www.50pluswijzer.nl
+

‘Zonder elkaar is iedereen alleen’

De geschiedenis van de Zonnebloem begint in 1945 met de
eerste uitzending van “Radioziekenbezoek de Zonnebloem”
gepresenteerd door Alex van
Wayenburg. Het ideaal van Alex,
een samenleving waarin plaats is
voor gezonden en zieken, sloeg
enorm aan. Hij kreeg zoveel reacties dat op 17 januari 1949
stichting de Zonnebloem werd
opgericht. Overal in het land
ontstonden plaatselijke comités
die regelmatig bezoek en andere
activiteiten verzorgden. Later
werd de stichting een vereniging
met ondersteunende leden, die
jaarlijks een financiële bijdrage
leverden.
De Zonnebloem is een op-entop vrijwilligersorganisatie en
leeft meer dan ooit. In onze
regio zijn ook aardig wat mensen actief voor de Zonnebloem.
Zo is zojuist de actie “Zon in de
Schoorsteen” afgesloten, waarbij
er een cadeautje met eventueel
gedicht bij de mensen wordt afgeleverd. In feite is de Zonne-

bloem voor iedereen met een fysieke beperking die leuke dingen
wil doen en (nieuwe) mensen wil
ontmoeten. En voor wie dat door
ziekte, handicap of ouderdom
niet vanzelfsprekend is.
Zo komt Carla Huijg uit Uitgeest
al 8 jaar bij mevrouw Cress. Mevrouw Cress, een kwiek-ogende
89-jarige vrouw, schotelt een
enorm stuk taart voor en schenkt
een heerlijk kopje koffie in. Ze is
wel een beetje zenuwachtig want
je komt per slot van rekening niet
iedere dag in de krant. Ze vertelt
dat ze jaren geleden oogproblemen had en de hulpdienst belde
om te horen wat de mogelijkheden waren. Zo kwam zij bij de
Zonnebloem terecht en daar was
Carla Huijg die mevrouw Cress
liefdevol in haar armen sloot.
Carla: “Wat wij samen hebben
is wel heel bijzonder, wij voelen
ons enorm op ons gemak bij elkaar. Ik heb hiervoor ook andere
mensen bezocht en ik haalde
het niet in mijn hoofd om daar
Oma tegen te zeggen maar bij

mevrouw Cress doe ik dat wel.”
Niet iedereen is gecharmeerd
van bezoek vertelt Carla, sommige mensen hebben er geen
behoefte aan, dat kan natuurlijk.
Mevrouw Cress: “Dan mis je heel
wat!” Ze staat op en pakt twee
fotolijstjes uit de kast waar ze
met de kleinkinderen van Carla
op staat. Hiermee wordt in één
klap duidelijk hoe betrokken ze
bij elkaar zijn.
Carla: “De meeste Zonnebloemvrijwilligers gaan gemiddeld
eens per 2 weken op bezoek bij
hun gast maar ik ga soms wel
2 keer in de week. Dan moet ik
haar gewoon even spreken en
horen hoe het met haar gaat, het
is altijd gezellig. Als ze ziek is ben
ik echt bezorgd om haar.” Mevrouw Cress straalt als ze naar
Carla luistert en zegt met zachte
stem: “Ik heb haar in mijn hart
gesloten.”
Bent u geïnteresseerd in het werk
van de Zonnebloem, kijkt u dan
op www.zonnebloem.nl.
Monique Teeuwen
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Jeanine van Ooijen neemt afscheid van Sensoor

Echte aandacht verdrijft eenzaamheid
Heemstede – Mensen die behoefte hebben aan een goed gesprek of aan informatie kunnen 24 uur per dag, het hele jaar
door terecht bij Sensoor. Sensoor is de grootste organisatie
in Nederland die emotionele ondersteuning biedt per telefoon
of via de chat. De hulporganisatie met ruim 1100 vrijwilligers
staat onder druk, nu de bezuinigingen ook hen dreigen te treffen. Een van de gevolgen van de afslankmaatregel is het vertrek van communicatieadviseur Jeanine van Ooijen (53), na
een dienstverband van twintig jaar.
Wat zijn de bezuinigingsplannen?
“De Provincie Noord-Holland,
waar wij hier in Zuid-Kennemerland onder vallen, legde Sensoor een bezuinigingsopdracht
van veertig procent op. Het gevolg is dat een aantal medewerkers waaronder ik ontslag heeft
gekregen. Met de invoering van
de WMO ligt het sociale domein
nu eigenlijk bij de gemeenten.
Maar wij werken anoniem en
kunnen geen gegevens verstrekken over de herkomst van de telefoontjes en de chats. Iedereen
vindt Sensoor erg nuttig, maar
niemand voelt zich verantwoordelijk. Hierdoor dreigen we tussen de wal en het schip te vallen.
Men kijkt nu of het Rijk de subsidiering over kan nemen. Tot die
tijd krijgen we nog tot uiterlijk
juli 2014 subsidie van de provincie Noord-Holland. De toekomst
blijft uiterst onzeker.”
Hoe is het om te vertrekken
bij Sensoor?
“Juist onder deze omstandigheden, waarin er een reorganisatie
plaatsvindt, is het moeilijk om de
organisatie in de steek te laten.
Mijn functie komt te vervallen en
zal door de vrijwilligers worden
overgenomen. Het lijkt mij noodzakelijk dat iemand juist nu op
een professionele manier bezig
is met communicatie.“
Is er veel veranderd bij Sensoor tijdens die twintig jaren?
“Jazeker, alleen de naam al. We
heetten toen SOS telefonische
hulpdienst. De term SOS suggereerde toch wel iets van gillende
paniek. Het water moest je wel
aan de lippen staan om te bellen. Dat is natuurlijk niet het geval. Omdat we sinds enkele jaren ook chatten, dekte de naam
de lading sowieso niet meer. Dus
is de naam in 2008 veranderd in
Sensoor. Voor mijn komst bij de
organisatie werd weinig gedaan
aan de naamsbekendheid, omdat alles in de anonieme sfeer
zat. Maar als je anoniem werkt,
hoeft dat niet te betekenen dat je
anoniem moet zijn als organisatie. Ik heb me toen ingezet voor
de opzet van een professioneel
communicatiebeleid.”
En op het persoonlijke vlak?
“Persoonlijk heeft het werk bij
Sensoor mij veel gebracht. Ik
weet van mezelf dat ik destijds
iemand was die over problemen
al snel een mening had en bepaalde situaties raar vond. Dat
is in die twintig jaar totaal veranderd. Ik kijk nergens meer van
op. Daarnaast heb ik gemerkt
hoe belangrijk aandacht is. Ik
ben er heilig van overtuigd dat

echte aandacht eenzaamheid
kan verdrijven. Als je goed luistert hoor je veel meer, je hoort
het verhaal achter de woorden.
Er is veel professionele hulpverlening beschikbaar, dat weten
de mensen die bellen ook wel.
De kracht van Sensoor is dat
er hier niet in hulpverlenerstaal
wordt gesproken en dat we niet

tijd lang niet voor iedereen leuk
is. Was het maar januari, hoor je
vaak genoeg.”
Hoe zie je de toekomst?
“Ik maak me zeker zorgen over
de toekomst van de organisatie die ik nu achter laat, het is
een stuk van mijn leven. In feite vervult Sensoor voor een deel
de functie van de buurvrouw
waarmee je vroeger over de heg
even een gesprekje had. Maar
de buurvrouw heeft het te druk
gekregen en is er niet meer. Ik
vraag me af waar al die mensen straks nog terecht kunnen.
Eigenlijk is het ondenkbaar dat
een organisatie als Sensoor zou
verdwijnen.”
Mirjam Goossens

Ymere start bouw aan
Johan Wagenaarlaan
Heemstede – Dit soort projecten wordt zeldzaam, aldus Gerrie Dekker, regiodirecteur Ymere Haarlem, woensdagmiddag bij de officiële start van de
bouw aan de Johan Wagenaarlaan. “Niet zo vanzelfsprekend,
we staan onder toezicht, maar ik
verzeker u, we zijn kerngezond.
Dat toezicht heeft te maken met
de waardedaling van onderpanden door de huizencrisis, maar
we hebben een voldoende van
het Centraal Fonds Volkshuisvesting”. Dekker was blij met de
start van 28 huurappartementen aan de Johan Wagenaarlaan waar de zusterflat stond die
in 2009 is gesloopt. De huurwoningen zijn ruim opgezet en krijgen een mooie buitenruimte op
het zuiden. Bij elke woning hoort
een parkeerplaats in de onderliggende parkeergarage. Wethouder Pieter van de Stadt vond
dat er van een bijzonder pro-

met oplossingen komen. Mensen kunnen hier hun hart luchten, ze kunnen stoom afblazen.
Dat is in deze samenleving gewoon goud waard. “
Waar gaan de gesprekken
over?
“Bij Sensoor zijn het gesprekken van mens tot mens. Veel gesprekken gaan over relaties met
de partner, familieleden of vrienden. Verder komen psychosociale problemen aan de orde, zoals overspannenheid, trauma
en burn-out. Wel zie je dat het
steeds vaker gaat over eenzaamheid. Mensen bellen niet op om
te zeggen dat ze eenzaam zijn,
want je hoort niet eenzaam te
zijn. Je bent ontzettend succesvol, je hebt een leuk sociaal leven
en een fijn gezin. Vaak begint het
gesprek over een totaal ander
onderwerp of komt men met een
vraag. Pas later merk je wat de
werkelijke reden is dat ze bellen.
Nu in de decembermaand vertellen mensen dat ze het moeilijk hebben als ze in de stad lopen en voortdurend liedjes horen als ‘It’s the most happiest
time of the year’. Je zal maar net
je partner verloren hebben of je
bent je baan kwijtgeraakt. Ik heb
bij Sensoor gezien dat de kerst-

Veilige en opgeruimde
feestdagen met de Meerlanden
Heemstede - De feestdagen naderen. We maken ons op voor
kerstvreugde bij de kerstboom, oliebollen, knallende kurken
en vuurwerk. In de feestmaand december treft De Meerlanden
echter ook een aantal speciale voorzorgsmaatregelen rond de
afvalinzameling.
Vuurwerkresten
Help de Meerlanden op een verantwoorde manier met vuurwerkresten om te gaan! Zorg dat u
alles meteen opruimt en geef het
net als gewoon huisvuil aan ons
mee. Dat is wel zo veilig voor de
kinderen, wel zo goed voor het
milieu én geeft een schone start
aan het jaar 2013!

gin januari bewaart. In de eerste
week van 2013 worden alle containers weer geopend of teruggeplaatst.

Brengparkjes &
prullenbakken
Uit voorzorg voor mogelijk
brandgevaar door vuurwerk sluit
De Meerlanden alle prullenbakken en brengparkjes voor
glas, papier en textiel af en worden de containers voor plastic verpakkingsafval tijdelijk
weggehaald. De Meerlanden
stelt het op prijs wanneer u uw
plastic en ander afval tot be-

Wijk 2a: gft-afval van 25 naar
21 december, rest-afval
van 1 naar 4 januari
Wijk 2b: rest-afval van 25 naar 21
december, gft-afval van
1 naar 4 januari

Vervangende dagen
In de gemeente Heemstede zamelt de Meerlanden op onderstaande vervangende dagen het
rest- en gft-afval in:

Kerstbomen
Op de website van de gemeente verschijnt eind december
meer informatie over de jaarlijkse kersbomenverbranding.

ject sprake is, want Ymere realiseert nu even verderop aan de
oever van het Spaarne, nabij het
Spaarne ziekenhuis in Heemstede, een kleinschalig appartementengebouw met 37 appartementen. Goed dat de bouwsector aan de gang blijft. Per woning zijn er steeds minder mensen, er blijven dus steeds meer
woningen nodig. Smits Bouwbedrijf, SBB, heeft op dit bouwterrein vijftien kavels afgenomen
van Ymere waar ze eengezinswoningen van twee verdiepingen met kap bouwen voor rond
de 300.000 euro, voor Heemstede wel zeer goedkoop.
Op het bouwterrein opende
Gerrie Dekker met Pieter van
de Stadt een enorme fles champagne. Toekomstige bewoners,
verzameld in een tent, konden
toasten op een voorspoedige
bouw.
Ton van den Brink
Digitale afvalkalender en
Meerlanden App
De Meerlanden introduceert in
2013 een nieuwe digitale afvalkalender en de Meerlanden App.
Met de digitale afvalkalender en
de Meerlanden App is altijd de
meest actuele informatie rondom de inzameling van afval beschikbaar. Daarnaast bieden
beiden informatie over de verwerking van verschillende afvalstromen. De Meerlanden App is
vanaf 1 januari 2013 beschikbaar
via www.meerlanden.nl, in de
Google Play Store en App Store.
Openingstijden Milieustraat tijdens feestdagen
De Milieustraat en de afdeling
Publieksinformatie zijn op Eerste
en Tweede Kerstdag en Nieuwjaarsdag gesloten. De overige dagen gelden de normale
openingstijden; de Milieustraat
maandag t/m vrijdag van 8.00 tot
16.30 uur en zaterdag van 9.00
tot 16.00 uur en Publieksinformatie maandag t/m vrijdag van
8.30 tot 16.30 uur. Voor meer informatie of vragen, nemen bewoners contact op met Publieksinformatie via telefoonnummer
0297 381 717.
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Introductie nieuw model Antaris

Eindejaarshow bij Jachthaven Poelgeest

Bijna 30 ervaring bij
Gordijnatelier Venice
Regio - Monique Venice (eigenaresse) en Sibel Demir (ateliermederwerkster) draaien hun
hand er niet voor om. Allebei de
dames hebben elk dik 14 jaar
ervaring in het maken en ontwerpen van alle mogelijke raamdecoratie. Bij Gordijnatelier Venice is bijna alles wat de klant wil
mogelijk. Dit omdat alle gordijnen, vouwgordijnen, inbetweens
enzovoort door de dames zelf,
achter in het professionele atelier, worden gemaakt.
Uiteraard kunnen zij u voorzien
van goed advies. Zij beschikken over een goed gestorteerd
assortiment met alle denkbare
stoffen- en raamdecoratievoorbeelden. Gordijnatelier Venice
levert uitsluitend A-kwaliteit en
doordat zij het atelier in eigen
beheer hebben kunnen zij hun
klanten de gordijnen en raamdecoratie tegen zeer concurrerende prijzen aanbieden. Wist u
dat u ook bij Venice terecht kan
voor het vermaken en verstellen

van reeds bestaande gordijnen?
Sinds enige tijd bent u bij Gordijnatelier Venice ook op het
juiste adres voor vloer- en schilderwerkzaamheden. Dit alles
wordt op vakkundige wijze door
de eigen technische dienst gelegd en geschilderd. Als klap op
de vuurpijl verlengen zij hun acties tot en met het einde van dit
jaar. De acties zijn: 20 procent
korting op de vouwgordijnen, inclusief stalen ketting en tassel
naar keuze, en 15 procent korting op de rest van de raamdecoratie.
Bij Gordijnatelier Venice is de
klant koning en staan service en
garantie hoog in het vaandel. GA
gerust naar de winkel om offertes te vergelijken. Gordijnatelier
Venice, Kennemerlaan 77a, telefoonnummer 0255-577366, info@gordijnateliervencie.nl. Geopend van dinsdag tot en met
zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur.
Zie ook www.gordijnateliervenice.nl.

‘Bollenstreek for Life’

Verkoop artikelen op
Kerstmarkt groot succes!
Heemstede - Op 5 juni 2013
gaan Roy Steenbergen en Johan
Barnhoorn uit Heemstede, op de
fiets, met het team ‘Bollenstreek

Johan Barnhoorn (links) en Roy
Steenbergen (rechts).

for Life VII’ de Alpe D’HuZes beklimmen.
Beide maken deel uit van totaal 7
teams van “Bollenstreek for Life”
die op 5 en 6 juni een sportieve prestatie voor het KWF gaan
neerzetten.
Doel is om geld bijeen te brengen om nog meer onderzoek
naar kanker te doen.
Fleur Steenbergen organiseerde
afgelopen zondag op de Kerstmarkt een verkoop van door
de Heemsteedse middenstand
spontaan geschonken artikelen.
Samen met Lisa, Floor, Lois, Saar
en Daisy van basisschool de Evenaar is er een mooie opbrengst
van maar liefst 347,00 euro tot
stand gekomen. Een prima resultaat.
Meer informatie is te vinden op
www.bollenstreekforlife.com en
www.opgevenisgeenoptie.nl.

Regio - Zo aan het einde van het
jaar wordt bij Jachthaven Poelgeest in Oegstgeest een geheel
nieuwe boot van de Friese Antaris werf geïntroduceerd. Op de
eindejaarshow (27, 28 en 29 december) wordt de Antaris Sixty6
gelanceerd. Deze Sixty6 laat zich
niet zomaar in een hokje plaatsen, het is geen sloep of tender
maar een geheel nieuw ontwerp
van Nederlandse bodem.
De opvallende lijnen van de Sixty6 maken ook deze Antaris een
echte eyecatcher op het water.
Een steilsteven, spiegel met geintegreerd zwemplateau en een
stoere stootrand in plaats van de
kabelaring maken van deze Antaris een gedurfde maar zeker
geslaagde boot. Zoals een echte Antaris betaamd is ook bij de
Sixty6 het comfort niet uit het
oog verloren. De 6,60 meter lange boot biedt voldoende ruimte
voor het hele gezin en kan natuurlijk ook voorzien worden van
een toilet, zonnedek en vele luxe
accessoires.
Op technisch gebied is uiteraard
rekening gehouden met de kritische watersporter. Het onderwa-

terschip is zo ontworpen dat de
boot heerlijk vaart bij lage snelheden maar met een wat zwaardere motor ook prima kan snelvaren. Met een doorvaarthoogte
van 1,10 meter is de Sixty6 uitermate geschikt voor heerlijk cruisen door de grachten en op de
plassen.
De Antaris Sixty6 wordt voor een
zeer scherpe prijs geïntroduceerd op de eindejaarshow bij
Jachthaven Poelgeest op 27, 28
en 29 december van 11.00 tot

17.00 uur. Naast dit nieuwe model is natuurlijk de gehele lijn
van Antaris en Maril sloepen en
tenders te bezichtigen en zijn er
diverse nieuwe, gebruikte en demo aanbiedingen.
Jachthaven Poelgeest b.v.
vindt u aan de Hugo de
Vrieslaan 1, Oegstgeest.
Telefoon: 071-5176176.
Kijk ook op:
www.poelgeest.nl.

“Honing is een prachtproduct”
Heemstede – Nog iets minder
dan twee weken en dan zit het
Jaar van de Bij er weer op. Een
bewogen jaar voor de Heemsteedse imker Pim Lemmers,
waarin hij met diverse acties, onder meer met imkeren met bekende Nederlanders als Giel
Beelen, extra aandacht voor de
bij vroeg. Voor al zijn inzet kreeg
hij afgelopen vrijdagmiddag uit
handen van wethouder Jur Botter een cheque namens het
Meerlandenfonds om kasten en
een bijenvolk voor de Icarus aan
te schaffen.
Vorige week sloot Pim in het
programma NachteGiel van DJ
Giel Beelen, dat te horen en te
zien was op 3fm en Ned 3, het
Jaar van de Bij op een culinaire wijze af. In de uitzending waren de Haarlemse kok Jeroen de
Zeeuw, Monique Sluyter en rapper Sjaak te gast.
Gelegenheidsimker Giel Beelen,
hij werkt volgend jaar ook mee
aan een schoolproject over bijen
op de Heemsteedse Icarus, genoot van de vele lekkernijen die
door Jeroen de Zeeuw van De
Zeeuw Culinair werden geserveerd: nougat, amandelcake met
honingmarmelade, honingcrumble en specerijen-honingijs. Patisserie Tummers uit Heemstede
had een aantal prachtige marsepeinen bijtjes gemaakt. Sinds
een paar weken heeft Heemstede ook zijn ‘eigen’ honingbier,
gebrouwen door Bierbrouwer
Kinhem met lindehoning vanuit
het Groenendaalse bos. Op zondag 30 december aanstaande
wordt het Jaar van de Bij feestelijk afgesloten bij Vroege Vogels

van de VARA op radio 1. Dan
staan uiteraard oliebollen op het
gerecht. In die oliebollen zal een
klein beetje warme streekhoning of sinaasappellikeur worden gespoten. Dan heb je geen
poedersuiker meer nodig en het
smaakt heel goed”, aldus Vincent
van den Bosch van Tummers.
Van den Bosch wil volgend jaar
meer met streekhoning gaan
doen. “Honing is een pracht product en kan in veel gevallen suiker vervangen. Misschien dat ik
voor Valentijnsdag iets lekkers
met honing ga maken.”
Het Jaar van de Bij is volgens
Lemmers een groot succes geworden. Zo leverde de vele me-

dia-aandacht ruim 700 nieuwe
imkers op. Daarnaast zitten de
beginnerscursussen ‘bijen houden’ landelijk vol. Lemmers: “Er
komt volgend jaar zeker een vervolg. Met projecten over de bijen op scholen in Heemstede en
het plaatsen van volken op daken van overheidsgebouwen in
de regio Kennemerland. Zo is het
platte dak van het gemeentehuis
Heemstede een heel geschikte plek om een bijenvolk neer te
zetten. In maart ga ik weer richting Den Haag om aan de leden
van de Tweede Kamer extra BIJstand voor de bij te vragen. Er
moet echt iets gaan gebeuren
om de oorzaak van de bijensterfte te achterhalen.”
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Cultuur

Agenda

Tot en met 5 februari
• Expositie glaskunst en
acrylverf - Two to tango
in voormalig gemeentehuis
Bennebroek 5, Bennebroek.
Werkdagen: 8.30 – 12.30 uur,
woensdag 13.30 – 16.30 uur.

Heemstede/
Bennebroek

Lezingen
Maandag 31 december
• Voordracht ‘Het oliebollenverhaal’ van Hugo Hoes
voor de gebakkraam vlakbij boekhandel Blokker op de
Binnenweg. Van 11-14 uur.
Info:
023-5282472, www.
boekhandelblokker.nl.
Woensdag 9 januari
Lezing ‘de natuur en het
tekenboek’ bij Casca de Luifel, 9.30-12.00 uur. Opgave:
023-5483828. www.casca.nl

•

Exposities

Muziek

Kinderactiviteiten

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

Tot en met 24 januari
• Expositie in raadhuis van
Heemstede met werk van
beeldhouwer Guus Coene.
Openingstijden: maandag t/m
donderdag van 8.30 - 17.00
uur en op vrijdag van 8.30 13.00 uur.
T/m 31 januari
• Fred Rosenhart exposeert
in Burgerzaal van het Raadhuis Heemstede.
Schilderijen met een verhaal.

Donderdag 20 december
• Kerstfeest met een gezamenlijke viering in de
aula van De Ark, daarna genieten de kinderen in hun
eigen lokaal van de kerstmaaltijd. Samenzang buiten:
18.45 tot 19.30 uur voor kinderen, ouders, leerkrachten
en buurtbewoners. Muzikale
begeleiding van de “Spaarne
Town Jazzband” uit Haarlem
en Paul Herber.

Vrijdag 21 december
• Cabaretvoorstelling Happy End van Carolien Borgers. Theater de Luifel, Herenweg 96 in Heemstede.
Aanvang: 20.15 uur. Kaartverkoop via de Luifel, tot 45 minuten voor aanvang. Telefonisch reserveren via theaterlijn: (023) 548 38 38.

• Open Kerststal, Jozefkerk, Kerklaan 9 Bennebroek.
Kerstmuziek door koren en tekenen voor kinderen. 14-15.30
uur. Entree gratis.
Zondag 30 december
• Lilaluna Verteltheater
presenteert om 15.00 uur
gezinsvoorstelling De verwende Prinses in Theater Nieuw Vredenhof aan de
van Oldenbarneveltlaan 17
in Haarlem. Interactieve en
grappige voorstelling over
Prinses Paula, een zeer verwende prinses die moet leren
niet altijd haar zin te krijgen.
Vanaf 4 jaar. Entree: 7,50, reserveren via info@lilaluna.nl of
06-11215626. Meer informatie
vindt u op www.lilaluna.nl.
Zondag 27 januari
• Familievoorstelling: Rood
Verlangen, ‘Nachtegaal’ –
naar het sprookje van Hans
Christiaan Andersen, aanvang 12.00 uur. Het Oude Slot,
Ingang Ringvaartlaan, Heemstede. Meer info: www.podiumoudeslot.nl.

Zondag 6 januari
Kamermuziek: Laureaten
Prinses Christina Concours
(uitverkocht).
Ontvangst
11.15 uur, aanvang 12.00 uur.
Het Oude Slot, ingang Ringvaartlaan, Heemstede. Meer
info: www.podiumoudeslot.nl.

•

Dinsdag 15 januari
Kamermuziek: Daria van
den Bercken, ‘Händel on
the piano’, aanvang 20.15 uur.
Het Oude Slot, Ingang Ringvaartlaan, Heemstede. Meer
info: www.podiumoudeslot.nl.

•

Woensdag 30 januari

• Jazz: TBA Trio: Anne Guus

Teerhuis – piano, Tobias
Nijboer – bas, Bobby Petrov, drums, aanvang 20.15
uur. Het Oude Slot, Ingang
Ringvaartlaan,
Heemstede.
Meer info: www.podiumoudeslot.nl.

Tot eind december
• Schilderijen van Nienke Muijser in het theehuis,
Cruquiusdijk 32 in Cruquius.
Info: www.nienke-art.com.
Tot en met januari
Werk van de leden van
k u n s t e n a a r s ve re n i g i n g
KZOD in de Cultuurtempel bij
Van Duivenboden aan de Gedempte Oude Gracht. Informatie: www.kzod.nl.

•

Theater
Woensdag 9 januari
• Cabaret: Anne van Veen,
‘Tegengif’, aanvang 20.15 uur.
Het Oude Slot, ingang Ringvaartlaan, Heemstede. Meer
info: www.podiumoudeslot.nl.

Vrijdag 21 december
• Plexat’s Casino voor jongeren bij Casca de Luifel, Herenweg 96, Heemstede. Van
20.00-22.00 uur.
Maandag 24 december
• Kinderkerstfeest in de
Oude
Kerk
Wilhelminaplein. Met kerstliedjes en
een kerstspel. Voor kinderen van 4-10 jaar. Aanvang:
17.30 uur. Toegang gratis. Info:
www.pkntrefpunt.nl of www.
kerkpleinheemstede.nl.

Voor alle informatie: 0638755879 of corsicaincantu@
gmail.com.

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

Zondag 27 januari
• Cinefile matinée: Joyce
Roodnat, ‘Commedia all’italia’,
aanvang 15.00 uur. Arrangement met maaltijd en filmvertoning ‘Gianni e le donne’. Het
Oude Slot, Ingang Ringvaartlaan, Heemstede. Meer info:
www.podiumoudeslot.nl.

Regio
Exposities

Maandag 24 december

Zondag 30 december
Om 15.00 uur zal de Corsicaanse zanger Stéphane Casalta (voormalig lid van
de bekende groepen A Filetta
en Giramondu) een eenmalig
concert verzorgen in de parochiekerk van de Heilige Bavo,
Herenweg 88 in Heemstede.
De toegang is vrij, na afloop
wordt een deurcollecte gehouden en is er gelegenheid
om samen met de zanger nog
wat na te praten.

•

Tot 5 januari
• Expositie Haarlemse
Kunstkring in Bibliotheek
Centrum, Gasthuisstaat 32 te
Haarlem. De tentoonstelling
heeft als thema Hoe verschillend kan roze zijn?! en is een
van de laatste activiteiten van
Haarlem Roze Stad 2012. Werken van Saskia Minoli, Coby
Schonenberg en Luna Meis
zijn gratis te bezichtigen tijdens openingsuren van de Bibliotheek. Info: www.bibliotheekhaarlem.nl. Tijdens openingsuren van de bibliotheek.
Gratis te bezichtigen.
13 januari t/m 3 maart
In 37PK, Platform voor
Kunsten aan het Groot Heilig
37 te Haarlem: tentoonstelling My love which is a building #2. In dit project staat
een sterke fascinatie voor het
gebouw en specifiek het gegeven van verwijzing centraal.
Tekeningen, films, installaties
en sculpturen.
Open: donderdag t/m zondag
12.00 - 17.00 uur. Informatie:|
023 551 84 32 | www.37pk.nl.

•

• Vanaf 23.30 uur verzamelen

voor de Kerstsamenzang bij
de dorpspomp voor Van Dam.
Met gratis glühwein van de
gemeente Heemstede en warme chocomelk van Van Dam.
Meezingen met de Teisterband.

Saskia Minoli.

Tot en met 23 december
• Het kunstenaarscollectief Divide & Conquer viert
de gevreesde 21e december met een tentoonstelling
over ‘de Laatste Dag’ op het
Kunstfort bij Vijfhuizen. Info:
www.kunstfort.nl.
Tot en met 30 december•
Veelzijdig werk nieuwe
lichting Waagkunstenaars.
Galerie De Waag – Spaarne
30 te Haarlem. Open: donderdag tot en met zondag van
13.00 uur tot 17.00 uur) Deze
tentoonstelling zal op zondag
9 december om 16.00 uur
feestelijk worden geopend
(zie ook www.kzod.nl).

Tot en met 17 maart
‘Ik Man/Vrouw’, een tentoonstelling over sekse en
identiteit in Het Dolhuys,
Schotersingel 2 in Haarlem.
Info: www.hetdolhuys.nl.

•

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

•
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Kinderactiviteiten

Zaterdag 22 en
zondag 23 december
• Poppentheater het @penstaartje presenteert een
kerstvoorstelling: Schaap
gezocht voor kinderen vanaf
3 jaar. Locatie: Poppentheater
de Zilveren Maan in de Aardappelkelder op het Landgoed
Elswout te Overveen. Entree
kinderen: 8,50 en volw. 10,-.
Info en reserveren via: 0235362412 / www.poppentheaterdezilverenmaan.nl.

Lezingen
Vrijdag 21 december
• Lezing in de Bibliotheek
Haarlem Centrum: De wereld vergaat (niet). Duur:
van 20.00 – 22.00 uur. Maarten Keulemans houdt doemscenario’s op wetenschappelijk verantwoorde en bovendien humoristische wijze tegen het licht. Locatie: Gasthuisstraat 32, Haarlem. Toegang: 5,-; niet-leden betalen
7,50. Reserveren via 023 – 511
53 00. Maarten Keulemans is
wetenschapsredacteur bij de
Volkskrant. De eerste 50 aanmelders krijgen een waterklokje waarop je de tijd kunt
zien wegtikken, eventueel ook
na 21:12 uur. Meer weten?
www.bibliotheekhaarlem.nl.

Muziek
Donderdag 20 december
• St. John’s College Choir
uit Cambridge o.l.v. Andrew Nethsingha zingt in de
St. Bavo aan de Leidsevaart,
Haarlem. Aanvang: 20.00 uur.
Medewerking van de Bavo
Cantorij o.l.v. Fons Ziekman.
(ingang Mgr. Bottemanneplein, onder de torens).

Informatie over het koor vindt
u op www.sjcchoir.co.uk en
www.bavoconcert.nl. Kaarten
via de site, VVV aan het Verwulft te Haarlem en aan de
deur van de Kathedraal (vanaf 19.15 uur op 20-12).
• Koperkwintet 5 Beaufort
biedt in het Spaarne Ziekenhuis Hoofddorp van 19.30 tot
20.30 uur een gevarieerd programma met kerstmuziek
uit alle tijdvakken en windstreken. Gratis te bezoeken.
Na afloop staat een drankje
en een hapje. Meer informatie:
www.spaarneziekenhuis.nl.
Vrijdag 21 december
• Kerstconcert door het Leiden Englisch Choir in de Remonstrantse kerk, Prins Hendrikstraat 1 in Haarlem, 20.15
uur. Kaarten: www.lec.nl.

•

Kerstconcert in Weense
sfeer door The Voice Company vanaf 20.15 uur in de
Adelbertuskerk aan de Rijksstraatweg 26 in Haarlem. Toegang: 10,-. Kaarten via 0320244202. of bij de ingang van
de Adelbertuskerk (voor het
concert).
Zaterdag 22 december
Kerstconcert ‘O magnum mysterium’, uitgevoerd
door Vocaal ensemble Sola
Re Sonare uit Heemstede
o.l.v. Joop van Goozen.
Groenmarktkerk in Haarlem,
aanvang 20.15 uur, entree
12,50 euro.

•

Zondag 23 december
Kerstconcert Gemengd
Koor Zuid West in de Oosterkerk te Haarlem. Bekende en minder gekende sfeervolle kerstmuziek in zowel het
Frans, Duits en Engels passeert de revue.
Locatie: Zomerkade 165 te
Haarlem. Aanvang 15.00 uur.
Kerk open om 14.30 uur.
Toegangsprijs 7,50 per persoon inclusief een consumptie na afloop van het concert.
Toegangskaarten verkrijgbaar
in de kerk en via 023-5286345.

•

•

Kerstconcert Symfonisch
Blaasorkest Heemstede van
16.00-17.00 uur, toegang gratis

Smeulende
vloerdelen

Heemstede - De brandweer is
maandag 17 december uitgerukt voor een woningbrand in de
Jan van Campenstraat. Door een
aantal leidingen voor de elektriciteit waren diverse planken
van de vloer aan de onderkant
gaan smeulen. De gealarmeerde
brandweer was snel ter plaatse.
De twee zwartgeblakerde planken zijn naar buiten gebracht en
het vuur was snel onder controle. De leidingen zullen wel moeten worden nagekeken.

in de Nieuwe Kerk Haarlem.
Info: www.sbo-heemstede.nl.
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Kerstnieuws

Theater
Zondag 23 december
• Van 13.00-15.00 uur ‘Het
verdriet van Garmisch Partenkirchen’, opvoering in de
Jopenkerk, Haarlem, Gedempte Voldersgracht 2 Haarlem.
Kerst-Lunchtheater. Kaarten
reserveren op 023-5334114 of
mailen naar evenementen@
jopenbier.nl Prijs: 25,00 p.p.
(lunch en voorstelling, exclusief drank).
Vrijdag 18 t/m
zondag 20 januari
• Theatergroep Eglentier
speelt het toneelstuk ‘Na
de Vrede’. Het stuk is gebaseerd op oorlogsverhalen van Gerhard Ahlers, oudpenningmeester van Theatergroep Eglentier en vader van
de auteur. Speeldata: 18 (première), 19 en 20 januari. Aanvang 20.15 uur in Theater
Nieuw Vredenhof, Van Oldenbarneveltlaan 17 te Haarlem.
Kaarten 15,- euro per stuk via
www.eglentier.nl of 023-531
31 15 (bestellen is gewenst).

Diversen
Woensdag 26 december
• Kerstwandeling in de Amsterdamse
Waterleidingduinen onder leiding van natuurgidsen door het IVN ZuidKennemerland. Tijd: 13.00 uur.
Duur: 1,5 uur. Start: Ingang
Oase aan de Vogelenzangseweg Vogelenzang. Geen kosten, wel een toegangskaart, te
koop bij het vertrekpunt. Aanmelden verplicht via ivnzk.
kerstwandeling@gmail.com of
06-31305324.
Maandag 31 december
New Years Party in
het Belasting Paradijs, Haarlem. Locatie: Voormalig Belastingkantoor, Surinameweg 2.
Feestelijke avondkleding Partytime van 21 tot 3 uur. Parkeren voor de deur is gratis. Kaarten á 25,- via www.
Swingsteesjun.nl en telefonisch 0900-9000500. Na 23
december kost een kaart 30,(indien voorradig).

• 25up

Teisterband draaide warm in de Bavo Haarlem.

Teisterband draaide al warm
Heemstede – De Heemsteedse Teisterband treedt ook dit jaar
weer op tijdens de samenzang
op Kerstavond voor Chocolaterie
Van Dam. Dit keer heeft het herenorkest al warm kunnen draaien in de Grote of St. Bavokerk
in Haarlem. Ook daar werd volop meegezongen bij de adventsopenstelling. Maar alle Teister-

banders vinden dit kerstavondoptreden in de Raadhuisstraat
– op 24 december - toch echt
het hoogtepunt van het jaar. En
ja, die sneeuw is eigenlijk ook ‘n
zekerheidje; daar heeft van Dam
altijd een oplossing voor...
Komt allen tezamen aanstaande
maandagavond, vanaf 23.30 uur.

Het SBH in de Groenmarktkerk.

Kerstconcert Symfonisch
Blaasorkest Heemstede
Heemstede - Op zondagmiddag 23 december geeft het Symfonisch Blaasorkest Heemstede
onder leiding van dirigent Leon
Bosch zijn traditionele kerstconcert in de Nieuwe Kerk te Haarlem. Het programma is uiteraard
afgestemd op de kerstdagen en
is aangevuld met werken die het
orkest het afgelopen jaar met
veel plezier heeft gerepeteerd.
Composities van Johann Sebastian Bach, Aram Katsjatoerjan,
Isaac Albeniz en Johan de Me-

ij passeren de revue. Als toetje
op de kersttaart speelt het SBH
het Concertino voor Fluit en Orkest van André Waignein, waarbij orkestlid Kitty van der Staak
zal soleren. Na afloop kunnen de
bezoekers en de musici elkaar
onder het genot van een drankje en hapje een mooi kerstfeest
toewensen.
Aanvang en einde: 16.00-17.00
uur, toegang gratis. Nieuwe Kerk
Haarlem. Meer weten? Kijk op:
www.sbo-heemstede.nl.

NGK Limburglaan
Heemstede - (NGK), Limburglaan 3, Heemstede. Zondag 23 december, aanvang dienst 10.00 uur. In deze dienst op de 4e adventszondag gaat voor ds. C.D. Affourtit uit Amsterdam. Er is kinderopvang voor de kleinsten en Bijbelklas voor de kinderen in de basisschoolleeftijd.

Fotografie: Michel van Bergen

Op maandagavond 24 december is er van 19.00 - 20.00 uur op het
Meerveldje in Heemstede het traditionele kerstspel. De toegang is
gratis en iedereen is van harte welkom.
Op dinsdag 25 december is er in de Petrakerk een feestelijke gezins Kerstdienst, aanvang 10.00 uur. In deze dienst gaat voor ds. Alex
Boshuizen. Er is kinderopvang voor de allerkleinsten.
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Kerst-diner-bingo bij GSV Heemstede
Heemstede - Na de afwezigheid van een jaar, was hij weer
helemaal terug: De Kerstbingo! Ruim voor de aanvang waren de hulptroepen aanwezig
om de zaal in orde te maken. De
tafels ( waar normaal gesproken
aan gebridged wordt) werden nu
in gezellige, kleine groepjes gezet. Aan de zijkant stonden de
nu nog lege tafels te wachten op
de lekkernijen die door de kinderen zelf werden meegenomen.
Om 18.00 uur stonden de eerste
meisjes voor de deur, met in hun
handen iets te eten en een cadeautje. In rap tempo volgde de
salade, hartige taarten, de stokbroden, saucijzenbroodjes, worstenbroodjes,
pannenkoeken,
vruchtjes en gevulde eieren. Op
een aparte tafel stonden de pak-

ken fris en…. twee flessen (kinder) champagne! Deze vonden
natuurlijk gretig aftrek.
Nadat iedereen een hapje en een
drankje had gehad, werd de bingomolen te voorschijn gehaald.
Met zichtbare moeite probeerde
Denise en Demi te cijfers om te
roepen. Het valt ook niet mee om
75 kinderen stil te krijgen. Dennis was de eerste die bingo had
en het was nog een goeie ook.
Jammer, anders hadden we hem
horen zingen. De bingo ging net
zo lang door totdat iedereen een
prijs had gewonnen.
Tafeldame Edith nodigde iedereen uit voor het dessert. Buiten
de grote bakken ijs (met slagroom) was er ook een overvloed
aan cake, chocolade soesjes
en appeltaart. Er was voldoende voor iedereen en diegene
die wilde mocht nog een tweede keer halen.
Tot slot werd er nog een verloting
gehouden en stonden er aan het
eind nog een aantal grote prijzen op tafel. De spanning steeg
ten top. Wie zou die mooie doos
krijgen om cupcakes te maken

Diplomazwemmen
bij SportPlaza
Heemstede - Op zaterdag
15 december 2012 hebben in
SportPlaza Groenendaal de
volgende kinderen het Zwemdiploma A, B, en C gehaald.

of de kralenzet. Rustig kinderen,
ga eens even zitten of nog beter kijk eens onder je stoel en als
daar een rode sticker zit geplakt
mag je hier je (hoofd) prijs komen ophalen. Met een schreeuw
van geluk mochten Loïs en Monica hun rode sticker omruilen
voor een mooie prijs.
Met een tevreden gevoel ging
iedereen huiswaarts.

Bestuur Reddingsbrigade
bedankt vrijwilligers

Zwemdiploma A
Emme-Lotte Benjamins,Raven
Bernáth, Lex Brakel, Florian
Doornbos, Kiki Giesberts,Jet
Hagens, Faye Hubrecht, Floor
Huvers, Baran Ozan Karabacah,
Mik de Kleijn, Valentijn
Kramer-van
Bentem, Emy Kromhout van der
Meer, Thijs Lemmers, Emma
de Lugt, Jort Mesland, Kevin
Raaphorst, Timo Roodenburg,
Mike de Rooij, Jaimey Ruitenbeek, Joel van der Schaft, Daniel Schouten, Tom Steensma,
Stijn Terpstra, Jack Uitendaal,
Lindsey Veldman, Wim Verkroost, Bram de Vos, Felip Wagenborg, Jesse Walinga, Paul
Westerveld.
Zwemdiploma B
Ward Adriaanse, Johnathan
Bijlhouwer, Sophia Boeder,

Lotte Dammroff, Giel Davis,
Lars Dielman, Lois Dijkstra,
Sjoerd van Galen, Zoë van der
Geer, Giovanny Geeven, Bartolomé Govaert Mejia, Tim Hamaker, Luke Hilt, Yaniv Kerdijk, Jessy Kortekaas, Nada
van Maanen, Zarah Magener,
Patrick Maliepaard, Cees Mazel, Marly Ponder, Nigar Shaker, Madelief Siegers, Benthe
Stoop, Yannou Vehmeijer,Flip
van Vessem, Mirthe de Vries,
Fee van Wonderen.
Diploma C
Carmen Aykaz, Nesko van
Beynum, Cato Brok, Job van
Eek, Florine Hartendorf, Justin Kralt, Dylan Lammerse,
Eriya Lintelo, Bram Manintveld, Marijn Oorthuizen, Quinten Ravesteijn, Sami Sidali, Milan Simon, Norah Simon,
Hanna van Straaten, Thomas
Thiescheffer, Brendan Jef Urbanus.
Alle kinderen van harte gefeliciteerd!

Vrijwilliger zijn…
Is vrijwillig maar niet vrijblijvend
Is verbonden maar niet gebonden
Is onbetaalbaar maar niet te koop
Is positief denken, positief doen
Met als enige doel voor jezelf en
de ander een goed gevoel

Heemstede - De gemeente Heemstede en Sportservice Heemstede-Zandvoort willen jongeren meer aan het sporten en bewegen krijgen en houden. Dit doen zij onder andere
via het project Sporthackers. Dit
schooljaar worden daarom weer
leuke en bijzondere sportclinics
aangeboden aan de middelbare scholieren in Heemstede en
Zandvoort. In november en december stond kickboksen op het
programma op het Haemstede
Barger in Heemstede.
Het project Sporthackers geeft
de leerlingen de kans om kennis
te maken met sporten die zij over
het algemeen niet dagelijks zullen beoefenen. De sporten sluiten aan bij de wensen van de
scholen en leerlingen.
Bij de lessen is niet alleen aandacht voor de sport, maar ook
het psychologische aspect. Docent Mooijkind probeert als docent de jeugd zelfvertrouwen,
doorzettingsvermogen en discipline bij te brengen.

Afgelopen zaterdag werden alle
vrijwilligers van de Heemsteedse Reddingsbrigade door hun
bestuur bedankt voor hun inzet
van het afgelopen jaar. Een vereniging kan niet draaien zonder
actieve leden die elke week vrijwillig en met veel enthousiasme les geven in zwemmend redden. Daarnaast zijn er nog vele andere activiteiten zoals waterhulpverlening,
bewakingen
bij buitenwater activiteiten zoals zwemwedstrijden, maar natuurlijk ook assistentie bij de
Sinterklaasintocht! Ook het varend materiaal en het clubhuis
aan de ringvaart moeten uiteraard onderhouden worden en

daarnaast worden er veel activiteiten voor de leden georganiseerd waaronder de jaarlijks
kampen. De ruim 70 (!) vrijwilligers werden tijdens het lesgeven
in het zwembad aangenaam verrast door deze blijk van waardering die mede mogelijk gemaakt
kon worden door Rituals Heemstede. Benieuwd geworden naar
de reddingsbrigade? Kijk dan op
www.heemsteedsereddingsbrigade.nl voor meer informatie.
Foto’s Paul Tijl.

Kickboksles
op Haemstede
Barger

HPC sluit 2012 goed af
Heemstede - Afgelopen zondag kwamen negen wedstrijdzwemmers van HPC Heemstede
in actie tijdens een limietwedstrijd in het Haarlemse Boerhaavebad. Jeroen Braspenning,
Danai Lytrokapi, Veerle Claassen, Remmelt Scheringa, Leonie
van Moorsel, Martijn Braspenning, Daniël Trouwen, IJke Mourits en Carmen Meijer zwommen
zeer verdienstelijk. Van de 18 races eindigden er 12 in een persoonlijk record. Jeroen Braspenning had op de 400 meter vrije
slag nog een tijd staan van twee
jaar geleden en was het dus aan
zijn stand verplicht om deze te
verbeteren. Vooraf had hij nog
gezegd dat hij niet alles zou geven, omdat hij ook nog iets over

wilde houden voor de 100 meter vrije slag die niet lang daarna zou worden gezwommen.
Ondanks dat hij voor zijn gevoel
rustig aan had gedaan, zwom
hij maar liefst veertig seconden van zijn tijd af! Het zijn dat
soort momenten waarbij je goed
kunt zien wat twee jaar trainen
kan doen! HPC coach Ed Dekker was dan ook terecht zeer tevreden over zijn ploeg: “Ondanks
dat er niet heel veel tegenstand
was, hebben de zwemmers het
goed gedaan.
Het was een mooie laatste wedstrijd van dit jaar. Al met al heeft
de club goed gepresteerd in
2012 en uiteraard gaan we ook
van 2013 weer een spetterend
zwemjaar maken!”

Nieuws

Informatie van de gemeente Heemstede, 19 december 2012

Nieuwjaarsbijeenkomst Heemstede
7 januari vanaf 19.30 uur in het raadhuis
De gemeente luidt het nieuwe jaar graag samen
met u in! We nodigen alle inwoners van Heemstede
uit voor een nieuwjaarsreceptie op maandag 7 januari
vanaf 19.30 uur. De receptie vindt plaats in de
Burgerzaal en de ontvangsthal van het raadhuis.
Dé gelegenheid om uw nieuwjaarswensen uit
te wisselen en om in een feestelijke sfeer nieuwe
contacten te leggen. U bent van harte welkom!

In deze uitgave:
- Vet recycle het!
- Exposities in raadhuis
- Informatie rondom
feestdagen
- Verkeersbesluiten

Raadhuis op maandag
24 en 31 december tot
13.00 uur geopend

Kopen en afsteken van vuurwerk
Tips voor het veilig afsteken
van vuurwerk

Tijdens de jaarwisseling belanden ieder jaar weer
feestvierders op de eerste hulp van het ziekenhuis.
De helft van die mensen stond alleen maar toe te
kijken. Wees dus alert bij het afsteken van en het
kijken naar vuurwerk. Houd voldoende afstand!
En koop alleen vuurwerk bij Nederlandse, erkende
vuurwerkverkooppunten. Legaal vuurwerk (met
Nederlandse gebruiksaanwijzing) kunt u kopen op
28, 29 en 31 december 2012. Op zondag 30 december
is de verkoop van vuurwerk van rijkswege verboden.
Er geldt een minimum leeftijd voor verschillende
soorten vuurwerk. Op de verpakking moet staan
welke leeftijdsgrens geldt. De verkoper mag naar
een identiteitsbewijs vragen.

Adresgegevens en openingstijden
Raadhuis:
Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede.
Telefoon 14 023. Fax (023) 548 57 00. E-mail:
gemeente@heemstede.nl Website: www.heemstede.nl
Publieksbalie:
Maandag tot en met woensdag van 08.30 - 17.00 uur,
donderdag van 08.30 - 19.30 uur, (tussen 17.00 - 19.30
uur: alléén voor reisdocumenten, rijbewijzen en
uittreksels GBA/Burgerlijke stand),
vrijdag van 08.30 - 13.00 uur.
Voor ondertrouw/partnerschapsregistratie, erkenning van
(ongeboren) kinderen en naturalisatie moet u vooraf eerst
een afspraak maken.
Bouw en woningtoezicht:
Maandag t/m donderdag van 08.30 - 17.00 uur, vrijdag
van 08.30 - 13.00 uur. Op afspraak: de gehele dag tot
17.00 uur (vrijdag tot 13.00 uur) en donderdag tussen
17.00 - 19.30 uur.
Sociale zaken:
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur. Op afspraak:
de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag tot 13.00 uur).
Telefoon (023) 548 58 68.
Loket Heemstede:
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur. Op afspraak:
de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag tot 13.00 uur).
U kunt ook een afspraak maken voor een huisbezoek.
Volg ons op:
twitter.com/heemstede
facebook.com/gemeenteheemstede
linkedin: HeemstedeConnect (Group)
youtube.com/gemeenteheemstede

Veiligheidstips
- lees voor het afsteken de gebruiksaanwijzing
- bewaar vuurwerk op een veilige, droge plek
- draag geen kleding van kunststof; dit brandt snel
en smelt vast op je huid
- stop vuurwerk nooit in je zakken
- steek vuurwerk af op een rustige open plek en
zorg dat niemand wordt geraakt
- lees voor het afsteken de gebruiksaanwijzing
- gebruik een aansteeklont en een veiligheidsbril
- zet vuurpijlen in een fles die stevig rechtop staat
en voor 1/3 is gevuld met los zand en ga na het
aansteken direct zes flinke stappen naar achteren
- laat vochtig en oud vuurwerk liggen
- steek weigeraars niet opnieuw af

Vuurwerk afsteken mag in onze gemeente
alleen op oudjaarsdag vanaf 10.00 uur
tot nieuwjaarsnacht 02.00 uur.

Doe uzelf een schone straat cadeau

Vuurwerk afsteken is leuk, maar geeft ook veel troep.
Vuurwerkresten, soms met gevaarlijk korte lontjes,
verpakkingen en lege flessen zijn niet te voorkomen.
Maar opruimen kan natuurlijk wel. Pak daarom na het
vuurwerk afsteken de bezem en veeg de straat schoon.
Net als in voorgaande jaren gaan ook medewerkers
van De Meerlanden op pad om uw straat weer netjes
te maken. Zo zorgen we samen voor een schone buurt!

Vuur op openbare weg niet toegestaan

Met het oog op de openbare orde en veiligheid
is tijdens de jaarwisseling vuur op de openbare
weg niet toegestaan. Dit betekent een verbod op
vreugdevuren, vuren in oliedrums, vuurkorven en alle
andere vormen van open vuur voor heel Heemstede.
De veiligheidsrisico’s zijn te groot. De politie en de
gemeente zullen er dan ook strikt op toezien dat er
geen vuur op de openbare weg wordt ontstoken.
Mocht u aanwijzingen hebben dat voor de komende
jaarwisseling toch voorbereidingen getroffen worden
voor een vuur, neem dan contact op met de politie
(0900-8844) of met de gemeente, bureau Handhaving
via telefoonnummer 14 023.

Verboden wensballonnen op te laten

Door de brandweer in Nederland zijn incidenten
gemeld met zogenoemde wensballonnen.
Deze wensballonnen zijn onder verschillende namen
bekend, maar kenmerkend is dat zij met open vuur
worden opgelaten en zonder enige controle op de
wind wegdrijven. Ze kunnen op rieten daken, in
natuurgebieden of op andere onwenselijke plaatsen
landen en zo brand veroorzaken. Daarom is het
verboden dit soort ballonnen op te laten.

Samen maken we er een mooie jaarwisseling
van. Alvast een prachtig 2013 gewenst!

Exposities in
Wat u verder moet weten rondom
raadhuis Heemstede Kerst en Oud & Nieuw
Containers

Containers met bouwafval bij particulieren
en/of bouwprojecten
Alle niet-afsluitbare containers met bouwafval en
mobiele toiletunits moeten van 24 december tot en
met 1 januari 2013 van de weg zijn. Wanneer dit niet
is gebeurd zal de gemeente ze verwijderen. De kosten
hiervan worden verhaald op de gebruiker. Diegenen
die open bouwcontainers op het eigen erf hebben
staan, worden geadviseerd deze rond de jaarwisseling
af te sluiten of af te dekken. Daarnaast is het verstandig
om alle losse afval en brandbare materialen en
voorwerpen op het eigen erf weg te nemen.

plasticcontainers in Heemstede afgesloten in verband
met de jaarwisseling. De textielcontainers van KICI
worden in deze periode verwijderd. In de loop van
dinsdag 2 januari 2013 kunt u weer van de papier- en
plasticcontainers gebruikmaken. De textielcontainers
zijn in de loop van de eerste week van januari weer
beschikbaar. Wij vragen uw begrip voor dit tijdelijke
ongemak.

Geen weekmarkt op 26 december
In verband met tweede kerstdag vindt op woensdag
26 december 2012 geen weekmarkt plaats op de
Valkenburgerlaan-noord.

Tijdelijke afsluiting/verwijdering (ondergrondse) containers
Tussen maandag 31 december en woensdag
2 januari 2013 zijn alle ondergrondse papier- en
Fred Rosenhart

Expositie Guus Coene

In de publiekshal is werk te zien van Guus Coene.
Gedurende de maanden december 2012 en januari
2013 exposeert hij met schilderijen en objecten.
Tijdens de openingstijden van het raadhuis bent u van
harte welkom de verschillende exposities te komen
bewonderen.

Vet, recycle het!

Zelf frietjes of oliebollen bakken? Altijd lekker en
gemakkelijk. Maar wat doet u na afloop met het vet?
Veel mensen gooien dit vet weg met het restafval,
maar helaas verdwijnt ook nog steeds gebruikt
frituur- en bakvet via het riool. Dit vet zorgt vaak
voor rioolverstoppingen bij u thuis of in uw straat.
Ook levert het onnodig extra werk op bij de
rioolwaterzuivering. U bespaart uzelf en uw
omgeving dus veel problemen door uw frituurvet
in te leveren bij de milieustraat of supermarkt.
U kunt uw vet kwijt in de speciale gele rolemmer.

Waarom inleveren?
Alles over opvoeden en opgroeien

Heeft u een vraag over de ontwikkeling van
uw kind? Bent u op zoek naar een sportclub of
naschoolse opvang? Voor al uw vragen over
opvoeden en opgroeien in Heemstede kunt u
terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).
In het CJG komt alle kennis over opvoeding en
opgroeiende kinderen bij elkaar. De medewerkers
weten de weg naar de juiste instantie en helpen
u graag bij het vinden van het antwoord op uw
vragen.
Centrum voor Jeugd en Gezin Heemstede
Lieven de Keylaan 7, 2101 VD Heemstede
Telefoon (023) 529 19 14
e-mail cjg@heemstede.nl

Gebruikt frituurvet en bakolie krijgen door het
gescheiden in te zamelen een tweede leven als
biobrandstof. Jaarlijks houden huishoudens in
Nederland ongeveer 20 miljoen kilo vet en olie over,
waaruit deze biobrandstof kan worden gemaakt.
Biobrandstof kan gebruikt worden in bijvoorbeeld
tuinbouwkassen, warmtekrachtcentrales en
voertuigen. Het inzamelen van vet en olie
moet voor de Nederlandse huishoudens net
zo gewoon worden als de inzameling van glas
en papier. Denk duurzaam en lever het in!

Waar inleveren?

De actuele inzamelpunten voor gebruikt frituuren bakvet in Heemstede zijn:
- Milieustraat De Meerlanden Cruquiusweg 47
- Dekamarkt Binnenweg

t

Geef gebruikt frituurvet een tweede leven!
urve

In de maanden december 2012 en januari 2013
exposeert de veelzijdige kunstenaar Fred Rosenhart
(kunstenaar, acteur en schrijver) in de Burgerzaal.
Zo zijn er onder andere museale schilderijen te zien.
Hij werkt met verschillende technieken zoals
aquarel, acryl en olieverf.

fritu

Expositie Fred Rosenhart

frituurvet

Ook inzamelpunt worden?

Bent u een organisatie, (sport)vereniging of
onderneming die een ruimte heeft waar veel mensen
(langs)komen? En wilt u een steentje bijdragen
aan een groene samenleving en tegelijkertijd extra
inkomsten genereren? Wordt dan een inzamelpunt.
Kijk voor meer informatie op www.vetrecyclehet.nl.
Na aanmelding ontvangt u kosteloos een gele
container van 240 liter. Zet de container op een
opvallende plek neer, informeer de buurt en het
inzamelen kan beginnen! Als de container vol is wordt
deze omgewisseld voor een lege. De container wordt
gewogen en op basis van het gewicht krijgt u een
vergoeding die kan oplopen tot € 32 per container!
Meer informatie over deze campagne vindt u
op www.vetrecyclehet.nl.

Openingstijden:

maandag, dinsdag, donderdag:
09.00 tot 12.00 uur
woensdag:
14.00 tot 17.00 uur
vrijdag gesloten

Gemeentegids online?
www.heemstede.nl

Omgevingsvergunning
Aanvragen omgevingsvergunning

Sloopmelding akkoord bevonden op
13 december 2012
- Glipper Dreef 91A het verwijderen van een
bloemenkiosk 2012.013

Omgevingsvergunning voor bouwen
- Cruquiusweg 37A het plaatsen van lichtreclame
2012.328
ontvangen 3 december 2012
- Ir. Lelylaan 6 het herinrichten van een toiletgroep en
vergroten doorbraak in een muur 2012.334
ontvangen 6 december 2012

De bovenstaande aanvragen en meldingen liggen
vanaf 20 december 2012 op maandag tot en met
donderdag van 08.30 - 17.00 uur en op vrijdag van
08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouw- en
Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). Bezwaar is niet
mogelijk.

De beslistermijn voor bovengenoemde aanvragen is
8 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.

Verdagen beslistermijn
omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken
bestemmingsplan
- Glipper Dreef 105 voor het uitbreiden van
een supermarkt 2012.331
ontvangen 3 december 2012

In het kader van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht hebben wij besloten voor de
volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met
een termijn van 6 weken:
- Dr. J.R. Thorbeckelaan 119 het uitbreiden van een
woonhuis aan de voorzijde en het plaatsen van een
dakkapel op het voorgeveldakvlak 2012.337

De beslistermijn voor bovengenoemde aanvraag is
8 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.
Omgevingsvergunning voor kappen
- Cruquiushaven 2, 7, 20 het kappen van 1 wilg,
1 conifeer, 1 els 2012.332
ontvangen 4 december 2012
- N.K.J. van Waasplein 1 het kappen van 2 coniferen
2012.333
ontvangen 5 december 2012

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar
maken. Zie: ’Bezwaar maken of uw mening/zienswijze
kenbaar maken’.

Voornemen verlenen
omgevingsvergunning voor afwijking
van het bestemmingsplan

De beslistermijn voor bovengenoemde aanvragen is
8 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.

Meldingen

Sloopmelding akkoord bevonden op
11 december 2012
- Jacob van Ruisdaellaan 25 het verwijderen van asbest
2012.017

Wij zijn voornemens voor onderstaand bouwplan
een omgevingsvergunning voor afwijking van het
bestemmingsplan te verlenen:
- Dr. J.R. Thorbeckelaan 119 het uitbreiden van een
woonhuis aan de voorzijde en het plaatsen van een
dakkapel op het voorgeveldakvlak 2012.337
Het verzoek ligt vanaf 20 december 2012 gedurende
4 weken van maandag tot en met donderdag van

08.30 - 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur
ter inzage bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht
aan het Raadhuisplein 1. Belanghebbenden kunnen
hierover tijdens de periode van terinzageligging
zienswijzen aan de gemeente kenbaar maken.
Voor nadere informatie over het verzoek kunt u zich
wenden tot M. Jansen van de afdeling Bouw- en
Woningtoezicht, telefoon (023) 548 57 52.

Verleende omgevingsvergunning

(verzonden 11 december 2012)
Omgevingsvergunning voor bouwen
- Waterhof 47 het doorbreken van een muur 2012.280

Verleende omgevingsvergunning

(verzonden 14 december 2012)
Omgevingsvergunning voor kappen
- Herenweg 5 het kappen van 37 beuken, 1 esdoorn,
1 berk, 1 kastanje en 9 eiken 2012.289
- Prinsenlaan, in bosperceel / langs het bospad
2012.308
- Prinsenlaan 91 het kappen van een esdoorn en een
eik 2012.312
Omgevingsvergunning voor bouwen
- Camplaan 16 het verbouwen en renoveren van een
woonhuis 2012.303
- Binnenweg 108 het vervangen van bestaande
deuren door elektrische schuifdeuren bij een winkel
2012.314
De bovenstaande vergunningen liggen vanaf
20 december 2012 van maandag tot en met
donderdag van 08.30 - 17.00 uur en op vrijdag van
08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouw- en
Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). Belanghebbenden
kunnen hiertegen bezwaar maken. Zie ’Bezwaar
maken of uw mening/zienswijze kenbaar maken’.

Verordening Winkeltijden Heemstede
Door het college van burgemeester en wethouders is,
op grond van artikel 8 van de Verordening Winkeltijden
Heemstede, besloten zondag 23 december 2012, aan

te wijzen als dag waarop de winkels voor het publiek
in het deelgebied ‘Winkelcentrum Zandvoortselaan’
open mogen zijn.

Neem voor meer informatie contact op met de
afdeling Algemene & Juridische Zaken,
telefoon (023) 548 56 07.

Door het plaatsen van 30 km/zone borden ter
hoogte van het kruispunt met de Herenweg en de
Amstelbrug krijgen alle straten in de Rivierenwijk een
snelheidslimiet van 30 km/uur.

Toewijzen tweede parkeervak voor opladen elektrische
voertuigen op het Raadhuisplein
Het exclusief toewijzen van een tweede parkeervak
naast de laadpaal op het Raadhuisplein voor het
opladen van elektrische voertuigen.

en een verkeersregelinstallatie. Ten tijde van de
afsluitingen zullen omleidingroutes worden ingesteld.

Inhaalverbod Cruquiusweg parallelweg

Tijdelijke afsluiting Herenweg

Verkeersbesluiten
Instellen 30 km/zone Rivierenwijk

Instellen van een inhaalverbod voor motorvoertuigen
ter hoogte van huisnummer 37 in oostelijke richting.
De inhaalverbodsborden zijn al in oktober 2012
geplaatst.

De besluiten liggen vanaf 19 december 2012
zes weken ter inzage. U kunt hiertegen bezwaar
maken.

Vanaf 16 februari 2013 tijdelijk en in fases afsluiten
van de Herenweg voor motorvoertuigen tussen de
Kerklaan tot en met het kruispunt Rijnlaan, vanwege
het vervangen van de riolering, asfaltverharding

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

Serviceloket Begraafplaats
Alle zaken met betrekking tot overlijden en begraven
zijn op een efficiënte en praktische manier te regelen
aan het Serviceloket Begraafplaats.
Nabestaanden kunnen aan dit loket informatie
opvragen en de brochure over de begraafplaats
verkrijgen. Deze brochure is ook te downloaden
vanaf www.heemstede.nl.

Daarnaast is het mogelijk om ook buiten
openingstijden een digitaal informatiepaneel te
raadplegen met daarop een overzicht (dat u kunt
uitprinten) waar graven gelegen zijn en hoe men er
naar toe moet lopen.

van 09.00 tot 14.00 uur, tel. (023) 528 03 76 (bereikbaar
van 09.00 tot 12.00 uur), fax: (023) 547 98 58,
e-mail: begraafplaats@heemstede.nl.
De begraafplaats is toegankelijk van zonsopkomst
tot zonsondergang.

Serviceloket, Herfstlaan 3 (rechterkant van
hoofdingang) is geopend op werkdagen

Nieuwe beleidsregels scholingsplicht jongeren
Wet werk en bijstand
Bij besluit van 11 december 2012 heeft het college
de beleidsregels scholingsplicht jongeren Wet werk
en bijstand vastgesteld. De beleidsregels treden met

ingang van 27 december 2012 in werking.
De beleidsregels liggen tot en met 13 maart 2013 ter
inzage op het gemeentehuis. De beleidsregels zijn na

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

Bezwaar maken of uw mening/zienswijze kenbaar maken
Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen
een door de gemeente genomen besluit door binnen
zes weken na de verzenddatum, een gemotiveerd
bezwaarschrift te richten aan het college van
burgemeester en wethouders, Postbus 352, 2100 AJ
Heemstede. Een bezwaar moet zijn ondertekend en
voorzien van naam en adres, datum, een duidelijke
verwijzing naar het besluit en de reden van bezwaar.

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

Over onderwerpen waarover nog geen beslissing
is genomen kunt u in die gevallen waar dit is
aangegeven uw zienswijze kenbaar maken.
Richt hiertoe binnen de termijn van terinzagelegging,

Beroep

Meer weten?

Neem contact op met de gemeente,
telefoon 14 023 of e-mail: gemeente@heemstede.nl.
U kunt, als u belanghebbende bent, op grond van
de Algemene wet bestuursrecht beroep aantekenen
bij de rechtbank Haarlem wanneer u in een voorfase

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

MELDpunt

Losliggende stoeptegels?

Overlast

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

MELDpunt

Vuil op straat?

Overlast

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

MELDpunt

Kapot speeltoestel?

Meld gevaar, schade op straat of overlast via

Overlast

