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www.brantjeswijn.nl

Volgende week

Chinees Restaurant

Dinsdag gesloten
Geopend 16-22 u

Raadhuisstraat 2-4
(023) 528 42 69

AFHAAL
SAM-SING

MENU
€19,50

Keuze uit 22 gerechten.
U kunt daarvan zelf

3 gerechten samenstellen.
(incl. 2x witte rijst)

www.mandarin-heemstede.nl

De Ruyterlaan 103
Bennebroek
023 - 584 73 25

www.nouristotaalbouw.nl
info@nouristotaalbouw.nl

KOZIJNEN 
NODIG?

DAKKAPEL 
NODIG?

Vondelweg 540
2026 BH  HAARLEM 

023-538 22 77
www.vandervlugt.nl

* vraag naar de voorwaarden

NODIG?
NU 6% BTW*

Herdertjes en Stille Nacht mogen altijd in de toptien
St. Michael swing met ‘In Between’ in Bavo
Heemstede – Het was een 
mooie traditie om de bood-
schap van de Raad van Kerken 
tijdens een kerstconcert (afge-
lopen zondagmiddag) uit te dra-
gen. Maar per 1 januari dit jaar 
organiseert deze raad van Ker-
ken in Heemstede geen activitei-
ten meer. Dat was voor Harmo-
nie St. Michael de uitdaging om 
toch een kerstconcert te houden. 
Liefst in de Bavokerk aan de He-
renweg, hun ‘eigen’ kerk. Ook 
pastor Paul Visser en het zang-
koor In Between waren direct 
enthousiast. Een traditie kreeg 
een andere invulling. Muzikaal 
waren ze het al gauw eens, een 

mooi repertoire uit de mogelijk-
heden van In Between, gospel-
zang, Taizé liederen, popsongs 
en de nodige liturgische gezan-
gen uitgezocht waarmee het 
flexibele harmonieorkest aan de 
gang kon gaan. Een mooi doel 
om te doneren werd de Voed-
selbank die de laatste tijd steeds 
meer zelf goederen moet inko-
pen omdat het aanbod ervan af-
neemt. De deurcollecte bracht 
toch maar even 630 euro op! Ge-
zongen werd er niet alleen door 
de zangers en zangeressen van 
In Between, die zich prachtig 
presenteerden in zwart met rood 
accent, ook de vele bezoekers 

van het concert deden mee. Veel 
bekende muziek en vooral kerst-
liederen nodigen iedereen uit om 
mee te doen. De Herdertjes en 
Stille Nacht mogen altijd zitten in 
de toptien. De Harmonie St. Mi-
chael speelde met zichtbaar ple-
zier hun eigen versies van de 
Christmas Suites, ze speelden ze 
alle vier, eentje zelfs met onder-
steuning van instrumenten uit de 
Antillen. Een prachtige combina-
tie van zang van het tienjarige In 
Between en de ruim honderd ja-
rige Harmonie van St. Michael in 
een kerk waar deze muziek tot 
zijn recht komt.
Ton van den Brink  

WWW.DEOOSTEINDE.NL

ZONDAG 22 DEC

OPEN 
VAN 10.00 - 17.00 UUR

40% KORTING OP 
ALLE KERSTBALLEN

FILIAAL VIJFHUIZEN

Heemstede – Zowel in het cen-
trum van Heemstede als op het 
Wilhelminaplein worden aan-
staande zondag 22 december 
kerstactiviteiten georganiseerd! 
In deze Heemsteder leest u pre-
cies hoe, wat waar en hoe laat! 
In elk geval bent u zondag van 
harte welkom op het gevarieerde 
Kerstevent, georganiseerd door 
winkeliersvereniging Raadhuis-
straat/Binnenweg. 
Uiteraard kunt u in kerstsfeer 
kerstinkopen doen, cadeautjes 
voor de mensen die u lief heeft 
én heerlijke spijzen en dranken 
voor de kerstperiode. Dat zit wel 
goed in hartje Heemstede. Wat 
is er allemaal te doen? Lees de 
uitgebreide pagina van de win-

keliers van het centrum elders in 
deze krant.

Centrum
De winkels zijn die dag van 11.00 
tot 17.00 uur open. Klanten wor-
den in een groot aantal winkels 
getrakteerd op leuke activiteiten. 
Tegen een decor van de stemmi-
ge kerstverlichting en 150 kerst-
bomen op de Raadhuisstraat en 
Binnenweg is op verschillende 
plekken sfeervolle muziek te be-
luisteren: Paul Herber, Late Night 
Serenade, Kardoen en New Har-
lem De Luxe.

Wilhelminaplein
Op het Wilhelminaplein wordt 
aanstaande zondag een gezellige 

Kerstmarkt georganiseerd. Voor 
jong en oud met tal van activi-
teiten zoals een roofvogelshow, 
klassieke auto’s, livemuziek, een 
Rad van Fortuin, op de foto met 
de kerstman… ook hiervoor wijst 
de redactie u door naar de pagi-
na van de ondernemers rond het 
Wilhelminaplein en Camplaan, 
elders in deze krant. Zowel het 
Kerstevent als de Kerstmarkt zijn 
trouwens ook op FaceBook te 
vinden. Beide evenementen ko-
men tot stand voor inzet van on-
dernemers en winkeliers die het 
deze periode al zo druk hebben. 
Hulde voor hen! U komt beide 
evenementen toch ook bezoe-
ken? Een gezellige, drukke zon-
dag voor de boeg, leuk!

Het weekend van de kerstactiviteiten, 
u komt toch ook?

0132890
70x41

Weekaanbie-
ding VP

Wim Kuijk keurslager
J. van Goyenstr. 24
tel. 528 90 00

 

v.d. Geest keurslager
Raadhuisstraat 94
tel. 528 64 17
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Biefstuk-
puntjes

met

STOMERIJ EN WASSERIJ
depot

SIGAREN
SPECIAALZAAK

PAUL MANS
Zandvoortselaan 157

Heemstede
Tel. 023-5242809

KAARTEN VOOR HET 

Kerstcircus 
Herman Renz!
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Kantooradres:
Camplaan 35
2103 GV Heemstede
Tel. 023-8200170
mobiel 0650-284402
Fax 023-8200169

aanleveren van advertenties:
Dinsdag voor 12.00 uur
aanlever@heemsteder.nl

advertentieverkoop:
Joke van der Zee

advertentie-tarieven:
op aanvraag

aanleveren van kopij
Dinsdag voor 12.00 uur
redactie@heemsteder.nl

Bladmanager/redactie:
Joke van der Zee

Correspondenten:
Ton van den Brink
Bart Jonker
Mirjam Goossens
Eric van Westerloo

redactie-opmaak:
Mireille Huiberts

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433

Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-368671
Fax 0297-342900

uitgave van:
De Heemsteder Uitgevers B.V.
Heemstede

OplagE: 15.375

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reage-
ren 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, telefoonnum-
mer 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 toe-
stemming van de uitgever!

WWW.HEEmsTEDEr.Nl

van 1930
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Viering
Trefpunt

Bennebroek
Regio – In Trefpunt aan het 
Akonietenplein  1 vindt zon-
dag 22 december (3e Ad-
vent) een dienst plaats met 
ds. J. Hulzebosch (Alphen). Er 
is ook Kindercafé. De dienst 
vangt aan om 10.00 uur.

Kerkdiensten

Onbekend Heemstede
Bedreigde monumenten (4)

In Heemstede en Bennebroek 
zijn een groot aantal monumen-
ten of bijzondere gebouwen, die 
goed onderhouden worden. De 
Historische Vereniging Heemste-
de-Bennebroek maakt zich ech-
ter zorgen over een aantal ‘be-
dreigde monumenten’. 

Herfstlaan,
Algemene Begraafplaats
Op de Algemene Begraafplaats 
staat nog een fl ink aantal bak-
stenen graven. Dit soort gra-
ven is kenmerkend voor de fu-
neraire cultuur voor de Twee-
de Wereldoorlog. De bewoners 
die kwamen wonen in Heemste-
de in nieuwgebouwde ‘jaren der-
tig woningen’ met bakstenen, ro-
de pannendaken en glas in lood, 
werden na hun overlijden begra-
ven in graven die leken op hun 
woningen.
Op de foto het graf van J.C. Pee-
reboom, hoofdredacteur van het 
Haarlems Dagblad, die op de 
Binnenweg woonde en van dok-
ter Colenbrander, die vroeger 
praktijk hield in Huize Overlaan. 
Deze twee graven hebben een 
beschermde status. Maar op de 
begraafplaats zijn er nog ande-
re bakstenen graven zonder een 
dergelijke status, die het risico 
lopen geruimd te worden en dan 
voorgoed te verdwijnen.

Net zoals we als Heemstede trots 
zijn op onze jaren dertig-wonin-
gen zouden we ook trots moeten 
zijn op onze jaren dertig graven. 
De HVHB overlegt met de ge-
meente om een visie te ontwik-
kelen hoe we omgaan met fune-

rair erfgoed en behoud van gra-
ven op de begraafplaats. Daarbij 
schakelt de HVHB ook experti-
se van buiten in. Meer informa-
tie over wat de HVHB vindt u in 
ons tijdschrift HeerlijkHeden en 
op onze website www.hv-hb.nl.

De ‘Bikkels’ brengen handgemaakte 
kerstkaarten naar huize Bosbeek

Heemstede - De Generatiemix 
2013 is succesvol afgesloten in 
woon-zorgcentrum Bosbeek met 
de overhandiging van zelfge-
maakte kerstkaarten door kinde-
ren van de Buiten Schoolse Op-
vang ‘De Bronstee’.
Deze ’bikkels’ hebben de kaar-

ten zelf getekend. Willemijn, 9 
jaar heeft een mooi gedichtje 
voor op de achterzijde bedacht:

Prettige feestdagen en een geluk-
kig gezond nieuwjaar.
Ik hoop dat u ze allebei heeft
echt waar.

De bewoners van Bosbeek wa-
ren blij verrast met deze mooie 
kaart en beloofden dat deze 
kaart boven het bed werd ge-
hangen.
Welzijn Ouderen Heemstede ziet 
terug op mooie momenten waar-
op jong en oud bij elkaar zijn ge-
bracht.
Het project Generatiemix 2013, 
mogelijk gemaakt door het Ra-
bobank Stimuleringsfonds van 
de Rabobank Haarlem e.o.

Adventskerk 
Aerdenhout

Leeuwerikenlaan 7
te Aerdenhout

Overzicht diensten in de
kerstperiode
• dinsdag 24 december kerst-
avond. Voorganger: Ds. M.A. 
Smalbrugge.
Aanvang: 20:00 uur ook kin-
deren van harte welkom!

• woensdag 25 december 1e 
kerstdag. Voorganger Ds. M.A. 
Smalbrugge. M.m.v. het Ad-
ventskoor o.l.v. Xandra Mizée.
Aanvang 10:00 uur ook kinde-
ren van harte welkom.
Voor de kleinsten is er opvang 
aanwezig.

• zondag 29 december Voor-
ganger Ds. M.A. Smalbrugge. 
Aanvang 10:00 uur.
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Wie heeft
een trouwring 

gevonden?
Heemstede - Een Heemsteedse 
is sinds donderdag 12 december 
haar trouwing kwijt. Het gaat om 
een gladde geelgouden trouw-
ring met de inscriptie ‘Rob’, een 
datum en nog twee woorden. 
Wellicht in de buurt van Sport-
park Groenendaal. Heeft iemand 
de ring gevonden? Graag reage-
ren: 06-31766487.
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Heemstede - Voor u een mooi 
glas wijn en de druivenplukkers 
werken aan hun eie krag…Eie 
krag?
Drink de fairtrade Zuid-Afrikaan-
se wijn, juist nu rond de feestda-
gen! Daar helpt u de wijnarbei-
ders verder mee. Want zij leren 
voor zichzelf op te komen, en 
zo een bindende rol te spelen 
in de gemeenschap. Voor onze 
wijn uit Zuid-Afrika betalen wij, 
naast een eerlijke prijs voor de 
productie, een fairtrade ontwik-
kelingspremie. Daarmee kun-
nen de medewerkers op de ze-
ven wijnboerderijen die de fair-
trade druiven leveren, investeren 
in gemeenschapsprojecten of in 
hun persoonlijke ontwikkeling.
Dit jaar is het trainingsprogram-

ma ‘Ontwikkel jou eie krag’ van 
start gegaan bij de wijnboerde-
rijen rondom Citrusdal, Malmes-
bury en Rawsonville. Dit pro-
gramma wordt met veel enthou-
siasme ontvangen door de ge-
kozen arbeiders in de ‘Joint Bo-
dies’. Zij zien educatie als de mo-
tor voor ontwikkeling. Zij behe-
ren het fonds van de fairtrade 
ontwikkelingspremie en moeten 
daarvoor overleggen met de an-
dere arbeiders op de boerderij. 
Het zijn mensen die zich graag 
inzetten voor verbeteringen voor 
alle arbeiders, maar het brengt 
ook verantwoordelijkheden met 
zich mee, die soms zwaar zijn. 
Daarom wordt in de training ge-
werkt aan de communicatie met 
de achterban, maar ook aan pro-

cessen als besluitvorming, ont-
wikkelen van leiderschapskwali-
teiten en financieel beheer.
Op dit moment begint op de 
boerderijen de oogst van de fair-
trade wijndruiven. Als de oogst 
over een paar maanden binnen 
is, krijgt de training een vervolg. 
Met de wetenschap dat een fair-
trade wijn naast een goede wijn 
ook een extra impuls geeft aan 
de ontwikkeling van grote groe-
pen geeft dat een extra bijzon-
dere afdronk. Fairtrade wijn uit 
Zuid Afrika is verkrijgbaar bij 
Wereldwinkel Heemstede. Raad-
huisstraat 29.

Proost! Op een goed Nieuw-
jaar ook voor de wijnarbeiders in 
Zuid-Afrika!

De lekkerste manier om iets goeds te 
doen, past dat ook bij uw kerstdagen?

Vergeet de nieuwjaarsborrel: 
ga stamppot eten!

Heemstede - Bij ‘AnnDRE’ weten ze hoe ze een feestje moet 
bouwen. En heus niet alleen in het weekend. Sinds zij LaLaLa 
lekkere avonden organiseren op Landgoed Groenendaal is het 
koetshuis in het Heemsteedse bos the place to be op de maan-
dagavond. Lekker betaalbaar met goed eten en fijne wijnen in 
een exclusieve omgeving. Noord-Holland: maak u op voor nog 
meer LaLaLa Lekkers!

Vrijdag de 13e 
Professionele feestvierders Anneke Uitendaal en André Posthu-
mus –de Ann & Dre van het bedrijf- genieten van een welver-
diende koffie. Hoe is de samenwerking tussen de twee bon vi-
vants ontstaan?
Anneke: “Nadat we elkaar een tijd niet hadden gesproken zijn we 
samen gaan  lunchen op Landgoed Groenendaal. Naast bijpraten 
wilden we voornamelijk 
leuke dingen bedenken om samen te organiseren. Kleinschali-
ge evenementen, voornamelijk voor vrienden. Maar Hein - mijn 
broer en tevens eigenaar van Landgoed Groenendaal - wilde het 
wel grootser. Vrijdag 13 september stond de locatie geheel tot 
onze beschikking om te doen wat we wilden. Na een middag 
brainstormen wisten we wat ons te doen stond: een exclusieve 
vrijdagmiddagborrel.” “Ja, exclusief maar goed betaalbaar”, aldus 
compagnon André Posthumus. “Gratis entree, gratis luxury bites 
en een nette prijs voor een prima borrel en diner. Dus het werd 
eten, drinken en dansen op de lekkerste muziek: een vrijdagmid-
dagborrel à la AnnDRE.”

Oesters, kreeft & spareribs 
Vergeet de bitterballen, vergeet de vlammetjes. Het werden oes-
ters en hertenpastrami maar ook kreeft en spareribs van de bar-
becue. “De spareribs waren een regelrechte hit”, roepen Anneke 
en André in koor. “Daar kregen we zoveel leuke reacties op. ‘Daar 
moet je iets mee doen’ werd er al snel geroepen en dat is zeker 
terecht want het zijn de lekkerste spareribs ever. We kregen trou-
wens ook veel reacties op het bier, de Chateau Neubourg van Gul-
pener in een blauwe longneck. Ook net even anders, een lekker 
verfrissend biertje met een nieuwe inslag. Daar houden we van bij 
‘AnnDRE’, de goede dingen van het leven opnieuw vormgegeven.”

Onbeperkt de lekkerste
“Ik deel graag mijn passie en liefde voor eten en drinken”, ver-
telt André. “Etende en drinkende mensen; je krijgt me niet blij-
er. Maar er zijn wel een aantal voorwaarden: uitstekende kwali-
teit, betaalbaar, attente bediening, een goede atmosfeer, gezel-
lige mensen, dat maakt een avond eten en drinken leuk.” Vanuit 
die gedachte én met het succes van de spareribs in het achter-
hoofd, opende Landgoed Groenendaal in samenwerking met An-
nDRE op maandagavond haar deuren. ‘Hoe leuk is dat? Op een 
onverwachte locatie onbeperkt de lekkerste spareribs eten”, zegt 
Anneke. “De maandagavondgasten zijn ondertussen razend en-
thousiast. Met een unieke marinade en dito sauzen zijn de spare-
ribs voor iedereen een traktatie, ook voor kinderen!”

De tweede editie: luxe stamppot
André gaat verder: “Na de feestdagen kunnen we weer lekker 
back to basi’ en is het tijd voor gegoede winterkost: stamppot. 
Tijdens de tweede editie van LaLaLaLekker op vrijdag 10 janua-
ri staat de Hollandse pot centraal. Maar dan een deLuxe variant. 
De basis van LaLaLaLekker blijft gelijk: gratis entree, goede mu-
ziek en lekker eten en borrelen.”

Ook in 2014 gaan de deuren 
van Landgoed Groenendaal 
open op de eerste en derde 
maandag van de maand voor 
de fans van AnnDRE’s Ribs. Op 
maandag 24 februari presen-
teert AnnDRE  een nieuw con-
cept: LaLaL’amuse. ‘Een he-
le avond verrassende mond-
vermaakjes bereid door Chef-
kok René Haak en de allerbes-
te wijnen. Waar anders dan op 
Landgoed Groenendaal?’

Word jij toezichthouder op het schoolplein?
Vrijwilligers Vacature Top 3

Winter Natuurvrijwilligers
De werkgroep Heemstede van 
de stichting MEERGroen is op 
zoek naar enthousiaste vrijwilli-
gers om aan de slag te gaan in 
Park Meermond. In het winter-
seizoen is er iedere vrijdag weer 
een natuurwerkdag! Voor al-
le enthousiaste volwassenen die 
de handen uit de mouwen wil-
len steken, is er genoeg te doen! 
Dode bomen omhalen en gevari-
eerd beheer door snoeien, kap-
pen en maaien. Maar ze kunnen 
ook aan een aanpassing van de 
ijsvogelwand werken. Door on-
derhoud wordt deze openbare 
natuurspeelplaats (4 ha groot) 
leuker om te spelen en ecolo-
gisch gevarieerder. De werk-
groep zorgt voor gereedschap 
en een gezellige sfeer.

Vrijwilliger Tussenschoolse
Opvang
Voor de Tussenschoolse Opvang 
van een basisschool in Heemste-

de is het Steunpunt op zoek naar 
vrijwilligers die tijdens de mid-
dagpauze (11.30–13.15 uur) op 
het plein aanwezig willen zijn. Je 
staat altijd samen met iemand 
anders op het plein om toezicht 
te houden. Vrijwilligers ontvan-
gen een vergoeding. 

Begeleider
Ontmoetingsgroep GayOkay
GayOkay is een ontmoetings-
groep voor deelnemers met ho-
moseksuele of lesbische gevoe-
lens. De organisatie is een stich-
ting die vrijetijdsbesteding, sport 
en vakantie activiteiten organi-
seert voor mensen met een ver-
standelijke beperking. 1x per 
maand komt er op zondagmid-
dag een groepje deelnemers bij-
een om gezellig samen met ge-
lijkgestemden te zijn. Soms staat 
er een uitstapje, kookactiviteit, 
borrel in de kroeg of informatie-
bijeenkomst op het programma. 
GayOkay is op zoek naar ver-

sterking om deze activiteit te be-
geleiden. De taken bestaan uit 
er samen een gezellige middag 
van maken, meegaan met een 
uitstapje, boodschappen doen 
voorafgaand aan de activiteit, 
wat ‘regeldingen’ doen en erop 
toezien dat iedereen na de acti-
viteit weer naar huis toe gaat.

Kerstsluiting van het Steunpunt 
Vrijwilligerswerk is van 23 de-
cember t/m 6 januari 2013.

Heemstede - Steunpunt Vrijwilligerswerk Heemstede publi-
ceert haar vacature Top 3. Staat er een leuke functie voor u 
bij, neem dan contact op met één van de medewerkers van 
het Steunpunt Vrijwilligerswerk Heemstede. Zij zijn bereik-
baar van dinsdag t/m donderdag tussen 9.00-12.00 uur: 
023–5483824. Kijk ook op de website: www.vrijwilligerswerk-
heemstede.nl.

Voor meer informatie:
www.landgoed-

groenendaal.nl/anndre
www.facebook.com/anndre





De vorige aflevering van Historisch Heemstede “Toen en nu” ging over de 
Cruquiusbrug. In deze aflevering gaan we een paar honderd meter westwaarts, 
kruispunt Heemsteedse Dreef, Cruquiusweg en Wipperplein. Ook hier komen 
vele Heemstedenaren langs en zagen jarenlang als herkenningspunt het doops-
gezinde verzorgingshuis de Olijftak, dat vanaf 1954 tot 1995 in functie was. 
Mijn eerste persoonlijke herinnering dateert van eind jaren vijftig, toen ik daar 
met mijn schoolbandje als 12-jarige op een middag mocht optreden. Uiter-
aard was het een groot succes. De laatste jaren van de Olijftak als bejaarden-
huis/verzorgingshuis was mevrouw Tine van den Hoorn de directeur. In 1995 
is het huis gesloten, echter het duurde tot 2007 voordat het werd afgebroken.
Van 1989 tot 1996 verzorgde Radio de Branding uitzendingen vanuit de Olijf-
tak. In 1966 gestart als huisomroep voor bejaarden werd de Branding in 1989 
een lokale omroep. In augustus 2013 is na ruim vijfenveertig jaar een einde 
gekomen aan de uitzendingen.

Vóór de bouw van de Olijftak in 1954 stonden op die plaats jarenlang twee 
gebouwen ter algemene nut, overgebleven van de Flora van 1935. Een daar-
van was een barak en droeg aanvankelijk de naam “Koffiehuis”. Het gebouw-
tje werd in de eerste jaren gebruikt door “Volksbond tegen Drankmisbruik”. 
Zoals te vermoeden is: er werden alleen alcoholvrije drankjes geserveerd. Tij-
dens de mobilisatie vlak voor de Tweede Wereldoorlog diende de barak als 
“Cantine voor Militairen”. In de jaren na de oorlog werden er diensten gehou-
den door de Doopsgezinde gemeente. 
Het tweede veel grotere gebouw van de Flora van 1935 stond meer in de rich-
ting van het Wipperplein. Het gebouw was witgepleisterd en had als opschrift 
“Protestants Jeugdhuis” en behoorde toe aan de Hervormde Kerk. Beide ge-
bouwen moesten in 1954 wijken voor de bouw van de Olijftak.

Gaan we naar de tijd van nu, dan zien we dat er op de plaats van de Olijftak de 
laatste jaren flinke nieuwbouwwerkzaamheden hebben plaatsgevonden. Dit 
“Watertorenproject” is een van de grootste projecten in Heemstede met de 
bouw van 570 koop- en huurwoningen. De Olijftak leeft hier overigens voort 
met 36 wooneenheden. Het laatste deel, hoek Cruquiusweg en Dreef, werd in 
2012 opgeleverd en is een ontwerp van architect Max van Aerschot.

Historische vereniging Heemstede-Bennebroek
Ruud Bannink 

Toen en nu:
Locatie Olijftak

HISTORISCH HEEMSTEDE

n Overzichtsfoto bouw van de olijftak 1954

n Koffiehuis

n Watertorenproject foto: Theo Out.

n Jeugdhuis

n Kantine voor militairen
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Financiering peuterspeelzalen heet hangijzer
Heemstede - Wie het helemaal 
nog snapt mag het zeggen. De 
financiering van peuterspeel-
zalen is steeds aan veranderin-
gen onderhevig. Landelijk wor-
den er per 2016 nieuwe regels 
ingevoerd.
Vooruitlopend op de nieuwe re-
gels heeft Heemstede alvast het 
huiswerk gedaan. Een en an-
der leidt tot een nieuwe op-
zet van de financiering. De ge-
meente heeft zich onder ande-
re laten leiden door een notitie 
van de Vereniging Nederland-
se Gemeenten. Werden peuters 
ooit zonder al te veel poespas 
een paar uurtjes per week op-
gevangen nu wordt alles gevan-
gen in regels en wordt het een 
echte industrie. De gemeente 
trekt 112.000 euro aan subsidie 
uit dat over vier peuterspeelzalen 
gelijk wordt verdeeld. De ouders 
betalen daarnaast een bijdra-
ge en afhankelijk van het inko-
men van de ouders verrekent de 
belastingdienst de ouderbijdra-

ge. Tenzij het kind is aangemeld 
door het centrum voor jeugd 
en gezin. Dan volgt de betaling 
(deels) uit een ander portje. Nu 
mogen er weer niet te veel kin-
deren met een leer, taal of ont-
wikkelingsachterstand op een 
peuteropvang komen dus wordt 
hun aantal beperkt tot één per 
groep. Deze kinderen, moeten 
minimaal 10 uur per week naar 
de opvang en de ouders betalen 
slechts twee dagdelen de rest 
van het geld komt uit een ander 
potje.
Als de gemeente vindt dat er al 
voldoende opvangplaatsen zijn 
hoeven nieuwkomers in de kin-
deropvang niet te rekenen op 
subsidie. Peuterspeelzalen die-
nen verbonden te zijn aan een 
basisschool om een goede aan-
sluiting te bewerkstellingen met 
het vervolgonderwijs. Maar als 
de ouders niet willen dat het kind 
naar de verbonden basisschool 
gaat dan mogen zij kiezen voor 
een andere school. Zij die meer 

verdienen dan 73.000 euro beta-
len het volle pond en komen nor-
maal gesproken niet in aanmer-
king voor een douceurtje van de 
belastingdienst. De peuterspeel-
zaal geeft aan de belastingdienst 
door hoeveel uur een kind heeft 
afgenomen. Wie de gegevens 
van de speelzalen controleert is 
onduidelijk. De speelzaal moet 
het verzamelinkomen van de ou-
ders registreren. Ouders die dat 
niet wensen kunnen zich daar-
aan onttrekken.

Voor de meeste kinderen(80%) 
wordt het normale tarief per uur 
betaald 6,49 per uur. Voor de 
overige 20% is het bedrag la-
ger en ligt tussen de 2,62 en 
6,49. Peuterspeelzalen zitten 
niet te wachten op deze groep 
en zouden een selectie aan de 
deur kunnen toepassen. Dat was 
ook de onderliggende toon van 
speelzaal ’t Merelnest tijdens 
hun inspraakmoment. Het wei-
geren van kinderen aan de deur, 

Met een gedegen ervaring in 
het communicatievak, begon-
nen Gonny en Marjon hun com-
municatiebureau ‘Uit liefde voor 
het vak’.  “We waren al collega’s 
bij onze voormalige werkgever”, 
legt Marjon uit. “Ik deed media, 
inkoop en de advertenties. Gon-
ny deed accountmanagement, 
arbeidsmarktcommunicatie, va-
caturebegeleiding en retailcom-
municatie. Zo brachten we het 
beste van twee werelden teza-
men en startten wij ons com-
municatiebureau. Voor diver-
se organisaties maken en plaat-
sen we advertenties in printme-

dia: online en outdoor. Maar we 
doen ook veel arbeidsmarkt-
communicatie en vacaturebe-
geleiding voor recruitmentafde-
lingen van diverse bedrijven en 
overheidsorganisaties.”Gonny: 
“Door onze goede en jarenlan-
ge band met onze klanten, heb-
ben een aantal hiervan opnieuw 
voor ons gekozen. Wij houden 
echt van ons vak, vandaar ook de 
naam van ons bedrijf ‘Uit liefde 
voor het vak’. We zijn een bureau 
dat alles in het werk stelt om aan 
de wensen van onze klanten te-
gemoet te komen.” Marjon vult 
aan: “In de communicatiewereld 

Regio – Met communicatie staat of valt alles: het is onont-
beerlijk om alles in onze samenleving naar behoren te laten 
functioneren. Communiceren doen we allemaal op verschil-
lende manieren en niveaus. Maar een doelgerichte commu-
nicatie op een slimme manier is toch echt een vak en vraagt 
veel expertise en marktkennis. Deze expertise kun je makke-
lijk in huis halen door een bureau in te schakelen. Bijvoor-
beeld zoals  ‘Uit liefde voor het vak’: een full service reclame-
bureau voor arbeidsmarktcommunicatie en media, dat is op-
gezet door Gonny Reijnders en Marjon Smit. Een gesprek over 
de kunst van communiceren, maar vooral over de liefde voor 
het vak.

draait het naast professionaliteit 
ook om service, integriteit en de 
juiste contacten. Op deze manier 
bouw je een langdurige en goe-
de relatie op. Daarnaast speelt 
in onze markt  de gunfactor een 
grote rol. Juist door een oprechte 
en een servicegerichte houding 
en langdurige vertrouwensrelatie 
kom je in aanmerking voor een 
opdracht. Wij zien bijvoorbeeld 
vaak dat bedrijven te veel beta-
len voor media-inkoop. Dit kan 
veel goedkoper. Wij zijn de speci-
alisten om juist dat stukje media-
inkoop te doen. Door onze goe-
de contacten bij bijvoorbeeld uit-
geverijen, kunnen wij een goe-
de en echt scherpe prijs bedin-
gen. Op dat vlak kan een be-
drijf heel veel  besparen”. “Naast 
de expertise op communicatie in 
de brede zin, betreden wij nog 
een ander marktsegment”, ver-
volgt Gonny. “We merken dat er 
door de economische crisis veel 
administratieve krachten en se-
cretaresses zijn weggesaneerd. 
Hierdoor kampen bedrijven met 
‘achterstallig onderhoud’ op hun 
websites, waarvan de inhoud niet 
meer actueel is.  Of dat de inko-
mende telefoon van bedrijven 
niet bemand is. Ook deze zaken 
kunnen bedrijven uit handen ge-
ven en aan ons overdragen. Dit 
maakt van ons daadwerkelijk een 
uniek full service reclamebureau,  
waarbij professionaliteit en veel-
zijdigheid de boventoon voeren. 
Met natuurlijk hart voor de zaak.” 
Bureau ‘Uit liefde voor het vak’ 
bevindt zich aan de Watering-
weg 93, 2031 EG in Haarlem, tel. 
nr. 023 – 303 12 80. Meer info en 
contactgegevens op de websi-
te http://uitliefdevoorhetvak.nl, 
waar u zich tevens kunt aanmel-
den voor de nieuwsbrief.
Bart Jonker

Film in Theater-
zaal op groot doek
Bijna iedere week draait er bij 
Casca in de Luifel, Herenweg 
96, Heemstede, een film in de 
Theaterzaal op het grote doek. 
Op woensdag 8 januari is dat 
een komische dramafilm. Aan-
vang: 20.00 uur – entree 6,00. 
Bel voor meer informatie op 
werkdagen tussen 9 en 12 uur: 
tel. 023-548 38 28 kies 1.

Midwintermaaltijd
Van maandag t/m vrijdag wordt 
in Eethuis de Luifel, Herenweg 
96, Heemstede, een heerlij-
ke maaltijd geserveerd. Op de 
eerste maandag van de maand 
is er een themamaaltijd. Dit is 
op maandag 6 januari met ge-
rechten uit de Midwinter, o.a. 
romige champignon-kipragôut, 
rosbief met rode wijnsaus, in 
spek gerolde sperzieboontjes 
en Pêche Melba toe.
U kunt aan tafel tussen 17.15 
en 18.30 uur. Reserveren kan 
telefonisch tot uiterlijk 10.00 
uur op de dag zelf, tel. 023-548 
38 28 kies 1. De tafel staat ge-
dekt voor het aantal personen 
waarvoor u reserveert. Het the-
madiner kost 9,75.

Excursieclub voor senioren
Start Museumserie 2
Na de kerstvakantie start op 
dinsdag 7 januari een tweede 
Museumgroep. Tot en met april 
gaan senioren nog vier keer op 
stap en wel op de eerste dins-
dag van de maand. 
Er zijn nog enkele plekken vrij!
Het programma: januari – Ste-
delijk Museum, tentoonstel-
ling Malevich, februari – Rijks-
museum, tentoonstelling Klas-
sieke Goden en Godinnen en 

Mythologische verhalen, maart 
– Hermitage, tentoonstelling 
over de Zijderoute, april – Am-
sterdammuseum, tentoonstel-
ling Jacob Cornelisz van Oost-
sanen (1470-1533). Na de 
rondleiding kunt u koffiedrin-
ken of lunchen in het muse-
um, in overleg kunt u dan nog 
eventueel zelf rondkijken in het 
museum of gaat de groep te-
rug naar Heemstede.
Opgeven kan telefonisch op 
werkdagen tussen 9 en 12 uur: 
023-548 38 28 kies 1 of bij de 
receptie van de Luifel, Heren-
weg 96, Heemstede. 

Interactieve lezing
‘Proeverij’ van Universele 
wetten van Deepak Chopra
Een inspirerende en interac-
tieve lezing over het (her)bele-
ven van de universele wetten, 
zoals omschreven in het boek 
van Deepak Chopra: ‘De 7 spi-
rituele wetten tot succes.’ Som-
mige van deze wetten kennen 
we wel, ervaren we wellicht als 
een vanzelfsprekendheid, maar 
hebben een diepere beteke-
nis en doel. Als we goed naar 
de natuur kijken, vinden we ze 
vaak terug. 
Het beleven van deze princi-
pes geeft ons als mens de mo-
gelijkheid om op een bewus-
te manier en met een actieve, 
verantwoordelijke houding on-
ze grootste wensen te vervul-
len. En hoe bijzonder is het als 
we deze spirituele wetten als 
ritme in ons dagelijks leven in-
tegreren? Kom proeven! Ingrid 
de Rijk is Practitioner in Scien-
ce of Mind en sinds 2012 trai-
ner en coach.
De lezing is bij Casca in de Lui-
fel, Herenweg 96, Heemstede 
op donderdag 9 januari. Entree 
8,00. Opgeven kan telefonisch 
op werkdagen tussen 9 en 12 
uur: tel. 023-548 38 28 kies 1.

omdat die te weinig inkomsten 
genereren, is nu ook weer niet 
de bedoeling.
Alle speelzalen krijgen met ex-
tra administratieve lasten te 
maken. Er zijn ook speelzalen 
die zonder subsidie draaien en 
het hoofd ook zonder gemeen-
schapsgeld prima bovenwater 
kunnen houden. HBB vroeg zich 
tijdens de behandeling af waar-
om Heemstede voorop moet lo-
pen. “Wacht de ervaringen van 
andere gemeenten af” was hun 
advies. Groen Links wilde dat de 
wethouder opnieuw met de peu-
terspeelzalen gaat onderhande-
len. De VVD en het CDA vonden 
het allemaal wat te ingewikkeld 
geworden en zien ook graag een 
nieuw en helder voorstel. D66 
steunde als enige de eigen wet-
houder. Wethouder Botter maakt 
zijn huiswerk opnieuw en komt 
met een aangepast stuk naar de 
raad. Hoe ingewikkeld het gaat 
worden is afwachten.
Eric van Westerloo

Kerstviering
in Trefpunt

Kerstfeest met de Zonnebloem 
en de diaconie
zaterdag 21 december  14.00 uur
pastor Verhaegh en ds. Nak -Vis-
ser
m.m.v. Katholiek dameskoor o.l.v. 
Ria Neve
Kerstavond met dr. A.Wessels 
(Amstelveen)
dinsdagavond 24 december  
21.00 uur
m.m.v. de cantorij o.l.v. Gerard 
Valkema
dwarsfluit: Eveline Nederveen
na afloop: warme wijn en kerst-
brood
Eerste  Kerstdag met ds. J.Nak- 
Visser                                                                                              
woensdag 25 december  10.00 
uur
trompet: Foka Koerts en Gijs Se-
bregts
trombone: Jelle Post en Theo  
Peters
De kerststal voor (jeugd 0 -15 
jaar).

Bureau ‘Uit Liefde voor het vak’
Communicatiespecialisten in hart en nieren

Gonny (links) en Marjon: “Communicatie is een vak apart.” (Fotograaf: 
Anne-Mée de Vries).
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Arthur Japin leest voor uit ‘De man van je leven’
“Liefhebben is de illusie niet, maar leven”
Heemstede – Tilly is geluk-
kig getrouwd met Markus. Dan 
wordt ze ongeneeslijk ziek. Ze 
besluit het gegeven enige tijd 
voor zich te houden, bezorgd dat 
haar man het vooruitzicht alleen 
achter te blijven niet aankan. Tilly 
gaat, zonder zijn medeweten, op 
zoek naar een vervangster voor 
haarzelf. Op een datingsite vindt 
ze Iris, een ideale kandidaat, zo 
lijkt het, en nodigt haar uit om 
kennis te maken. De vrouw past 
echter zo perfect bij haar man 
dat hij haar zelf al had gevonden 
en met haar een geheime relatie 
onderhield. Op slag verandert de 

tragedie in een klucht. Want wie 
heeft hier eigenlijk nog de regie? 
Niets is wat het lijkt.
Auteur Arthur Japin las zater-
dagmiddag bij Blokker boekhan-
del voor uit zijn nieuwste roman 
‘De man van je leven’. Bij Japin 
heeft voorlezen meer de vorm 
van voordragen. Met veel ge-
voel voor dramatiek laat hij op de 
juiste momenten een stilte vallen 
en bespeelt hij het publiek als 
een acteur. Niet zo vreemd voor 
de man die na de theaterschool 
vele rollen speelde voor televisie 
en radio en op het toneel.
De schrijver van onder meer ‘Een 

schitterend gebrek’ en Vaslav’ is 
met dit boek een nieuwe weg 
ingeslagen. Na zijn succesvol-
le historische romans en voor-
al na zijn vorige boek ‘Maar bui-
ten is het feest’, had hij behoefte 
aan een luchtiger teneur. Laatst-
genoemde titel beschreef het in-
cestverleden van zijn hoofdper-
sonage, in werkelijkheid dat van 
Karin Bloemen, vertelde hij de 
toehoorders. Ondanks het feit 
dat een van de spelers in zijn 
nieuwste boek ‘de dood’ is, valt 
er veel te lachen. Maar wel met 
een pijnlijke ondertoon.
“De betovering is verbroken”, 
zeggen mensen wanneer hun 
grote liefde voorbij is. “Het 
sprookje is uit”, als was het een 
illusie waarmee hun gevoel hen 
al die jaren had bedrogen. Alsof 
het een verblinding is geweest, 
en ze nu verdriet hebben om-
dat ze beter zijn gaan zien. “Ik 
ben droeviger maar wijzer”, ver-
klaren ze, alsof liefhebben een 
vorm van domheid was en hun 
ontgoocheling een dure, maar 
noodzakelijke levensles.”Het te-
gendeel is waar”, volgens de 
dood. “Liefhebben is de illusie 
niet, maar leven.”
‘De man van je leven’ is een 
wrange komedie over liefde, 
trouw, overspel en wraak – voor 
iedereen die ooit geloofd heeft 
in de liefde en is verkrijgbaar bij 
o.a. Blokker boekhandel.
Mirjam Goossens 

Protest tegen ligplaatsvergunning weinig succesvol
Heemstede - Tijdens de ver-
gadering van de commissie 
middelen op 11 december 
kwamen omwonenden van 
de Bronstee vijver inspreken. 
Zij kunnen zich niet vinden in 
het feit dat de gemeente een 
aantal ligplaats heeft aange-
wezen aan de oever van de-
ze vijver.

Na eerdere gesprekken met de 
burgemeester is het aantal lig-
plaatsen al teruggebracht van 
7 naar 3, ook dat vinden de be-
woners nog te veel. De heer Van 
Hattem voerde aan dat zijn ac-
tie vooral bedoeld was om de 
speelruimte voor de kinderen te 
behouden. Op hete dagen wil 
er nog wel eens iemand zwem-
men en ook als er ijs ligt wordt 
de vijver volop gebruikt. Met 
drie schepen blijft er nog vol-
doende ruimte over voor spe-
lende kinderen, zo dacht de 
commissie. De steigers komen 
een stukje van de kant af, om-
dat bij de oever het vlak onder 
water vol ligt met puin. De stei-
gers vormen wel een prima plek 
om je schaatsen aan te trekken. 
Van Hattum wees er ook op dat 
er in zijn ogen gevaarlijke situ-
aties ontstaan als boten onder 
de brug vandaan komen en het 
zicht dan is belemmerd. Tenslot-
te voerde hij aan dat het een his-

torische en een mooie plek is in 
Heemstede. Het geheel werd on-
dersteund met 150 handtekenin-
gen van omwonenden en kinde-
ren.  Mevrouw Van Oosten gooi-
de het over de juridische boeg. 
De bewoners waren nooit geïn-
formeerd en dat zou een omissie 
van de gemeente zijn. Ze moest 
wel toegeven dat het voornemen 
van de gemeente in “De Heem-
steder” was gepubliceerd al had-
den de bewoners daar geen acht 
op geslagen. 
De commissie was niet erg on-
der de in druk van de argumen-
ten. Van der Linden (D66) merk-
te op dat de vergunningen al wa-
ren vergeven en vroeg aan Van 
Hattum of hij de schade gaat be-
talen als de gemeente de ver-
gunningen alsnog zou intrekken. 
Hierop bleef Van Hattum het ant-
woord schuldig.

Burgemeester Hermans wilde 
best meewerken, Ze kan de nu 
aangewezen vergunninghouders 
echter geen alternatief bieden. 
Klein lichtpuntje voor de omwo-
nenden is dat als het bruggetje 
over de Wagnerkade wordt ver-
vangen deze iets hoger kan wor-
den, zodat aan de Wagnerkade 
ook ruimte komt voor scheep-
jes. Zover is het nog niet en de 
bewoners zullen de steigers en 
de schepen moeten accepteren. 

Eigenaren van een ligplaats 
kunnen tot in lengte van jaren 
gebruik blijven maken van de 
nu aan hen toegewezen ligplaat-

sen. Of de spelende kinderen 
de bootjes en steigers onge-
moeid laten is een ander verhaal.
Eric van Westerloo

INGEZONDEN

Van wie is
deze knuffel?

Zondagmiddag 15 decem-
ber j.l. heeft iemand zijn/ haar 
knuffel verloren tijdens de 
Kerstmarkt op het Wilhelmin-
aplein te Heemstede. Het is 
een groene Teletubbie.
Hierbij een fotootje van de 
‘vondeling’. De rechtmatige ei-
genaar of zijn/ haar ouders 
kunnen contact opnemen via 
email: marijkemerkx@gmail.
com
Marijke Merkx, Heemstede.

Burgerlijke 
Stand

Heemstede 
(4 t/m 16 december 2013)

Huwelijken:
Kevin Hoes & Thalita Markus
Robert A. de Koning & Christi-
ne J.S. Atmo
 

Heemstede - De afgelopen 
weken hebben de volgende 
kinderen hun zwemdiploma A, 
B, of C gehaald,

Zwemdiploma A 
Julius Beek, Chiara ten Bosch, 
Barbara Burgers, Basha Dahl, 
Duncan Dol, Benjamin van 
Duffelen, Anna Heijnen, Bo-
ris Jansen, Lieke Kanon, Fam-
ke Kromhout, Jurre Kromhout, 
Guus Lohuis, Nicolien Lo-
huis, Thijs Ludeking, Aaf Na-
ber, Yonas Nuri, Babette Pie-
ters, Joshil Pillay, Sophia-Soleil 
Pöhland, Fiene van Riet, Frede-
rique Rietema, Senne Roelfse-
ma, Finnegan Scott, Pepijn Slot, 
Stijn Tabak, Evy Terstal, Norah 
vd.Toorren, Tamara Tijdeman, 
Daan Ulijn

Zwemdiploma B 
Adam Achten, Lemi Akar, Se-
ra Baneman, Milou Berntsen, 
Karlijn Bos, Rocco Bova, Flora 
van Doorn, Boet van Dijk, Oli-
via van Erp, Alyssa Evers, Ser-
gio Geeven, Lotte de Groot, 
Mats  Heerink, Anouk Huis-
man, Aaditt Jain, Puck Jo-
se, Nikki de Kievit, Fiory Kool-
man, Eva Kuijpers, Dewi Lam-
slag, Cees Jan Luth, Daniel di 
Martino, Maaike vd.Meulen, 
Julise Polman, Auryn Ramer, 
Sam Rees, Naomi Rus, Robin 
Spee, Aiden Steenkist, Dinand 
van Steijn, Nils Venmans,  Da-
ni Vermeer, Derek Vink, Lian-
ne Vinken, Benthe Weijts, Coco 
Zingstra, Chady Ziani,  Nienke 
Zwart.

Zwemdiploma C 
Sarah bontje, Sven Everts, Ha-
jar Lamouri, Frederique van 
Lingen, Eva Maghnouji, Thij-
men Oddens, Swen de Vries.

Alle kinderen van harte gefeli-
citeerd!!

Geslaagd!
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Tentoonstelling bij AmstelArt
Leonid Sologoub, een Rus in ballingschap
Heemstede - Aan het slot van 
het cultureel jubileumjaar 2013 
tussen Nederland en Rusland, 
brengt kunsthandel AmstelArt  
een verrassende slot-exposi-
tie. Weinig kunstenaars voldoen 
zo goed aan het profiel voor de 
culturele versmelting tussen de 
twee landen als de in deze ex-
positie getoonde kunstenaar 
Leonid Sologoub. Geboren in 
Yeysk in 1884 volgt hij een op-
leiding aan de Kon.Academie 
van St.Petersburg en rond die af 
met de ‘Prix de Rome’ in 1909. 
Als jonge kunstenaar en archi-
tect stort hij zich in het belang-
rijkste kunstgewoel van dat mo-
ment in Europa. Met zijn vriend 
Michael Larionov ontwikkelt hij 
het Rayonisme, de basis van het 
futurisme en het constructivis-
me. Hij maakt tekeningen aan 
het front in 1914 en vlucht na 
de revolutie via China, Japan en 
Turkije naar Parijs, en uiteindelijk 
naar Den Haag. Tussen de dui-
zenden Russische vluchtelingen 
hier, is hij een van de weinige 
kunstenaars. Het is een moeilij-
ke tijd. De schilder Philip Zilcken 
gunt hem zijn atelier waarin hij 
gaat wonen. Dit is gelegen aan 
het Bezuidenhout 451, naast de 
toenmalige ijsbaan en op 50 me-

ter van de ingang van Huis ten 
Bosch, nu Haagse Hout. Hij blijft 
zijn leven lang trouw aan een ei-
gen Russisch gestemde stijl van 
schilderen, ook al zijn zijn onder-
werpen typisch Nederlands. Die 
vindt hij in de omgeving van zijn 
atelier, het strand van Scheve-
ningen, landschappen bij War-
mond, vissers in de Haagse bos-
vijver, het Haagse bos. Hij tekent 
en schildert met een speels ge-
mak dat maar weinigen hem na-
deden. In het Rijksarchief is een 
lijvig dossier over hem te vin-
den. Het zit boordevol met lo-
vende recensies van de vele ten-

toonstellingen. Hij legt kontak-
ten in de Haagse kunst-scene, 
en zal Mondriaan en Israëls heb-
ben ontmoet. In 1924 organiseert 
hij een belangrijke tentoonstel-
ling in Den Haag, waar werk van 
zijn naar Parijs gevluchte vrien-
den te zien is naast dat van hem 
zelf. Dit prolongeert hij in Parijs 
tot in Belgrado. Zijn ‘buurman’ 
Prins Hendrik, bezocht zijn ate-
lier. Kon. Juliana kocht een tien-
tal werken evenals Boris Jelt-
sin. In 1936 opent hij samen met 
een andere Rus Paul Loujetzky, 
een eigen galerie in Den Haag. 
Daar wordt veel werk van Rus-
sische kunstenaars getoond, 
maar vooral van Sologoub zelf. 
In 1956 overlijdt hij. Zijn dochter 
vertrekt met de werken van haar 
vader naar Parijs. In 2007 lega-
teert zij 350 van die werken aan 
de Russische Staat. In de galerie 
in Heemstede op het Wilhelmin-
aplein 12 is een interessant aan-
bod van deze bijzondere kunste-
naar te bezichtigen en zelfs te 
koop.

Deze tentoonstelling kunt u 
bekijken van 20 december t/m 
1 februari 2014 bij AmstelArt, 
Wilhelminaplein 12 te Heemste-
de.

Er is weer Jazz in Zandvoort!

Kerstmis OLV Hemelvaartkerk
Heemstede – De OLV Hemel-
vaartkerk aan het Valkenburger-
plein houdt op dinsdag 24 de-
cember een gezinskerstviering. 
De aanvang is 19.30 uur. Het 
kerstverhaal wordt gelezen én 
gespeeld door kinderen en er is 
een koor waarmee de bekende 
kerstliedjes worden gezongen. 
Dezelfde avond om 22.30 uur 

is de Latijns gezongen Nacht-
mis met het dames- en heren-
koor. Op eerste kerstdag is er 
een plechtige Hoogmis om 10.30 
uur, ook met het koor. Op twee-
de kerstdag maakt een deel van 
de Harmonie St. Michael zijn op-
wachting in de Eucharistievie-
ring om de samenzang te bege-
leiden, aanvang: 10.30 uur.

Heemstede - In de nacht van 
24 op 25 december speelt vanaf 
kwart vóór twaalf De Teisterband 
zoals gebruikelijk kerstliedjes 
bij de dorpspomp in de Raad-
huisstraat in Heemstede. Voor 
de deur van Van Dam Chocola-
terie, die ook dit jaar weer zorgt 

voor een smakelijke omlijsting 
in de vorm van warme chocola-
demelk. De gemeente Heemste-
de schenkt de glühwein. De toe-
hoorders krijgen een boekje met 
de teksten uitgereikt, zodat ie-
dereen die dat wil naar hartelust 
kan meezingen.

Regio - In Theater de Krocht aan de Grote Krocht 41 te Zand-
voort kunt u zondag 22 december genieten van jazzmuziek. 
Ditmaal treedt op Lo van Gorp, aanvang: 14.30 uur en toegang: 
15,- (studenten: 8,-). Voor 12,50 euro extra kunt u genieten van 
een drie-gangen-kerstmenu. Voor dit menu is reserveren nood-
zakelijk.
Lo van Gorp - sax/ zang, Karel Boehlee- piano, Eric Timmer-
mans- bas, Erik Kooger- slagwerk.
Lo van Gorp is een saxofonist- zanger, een muzikale duizend-
poot die vooral bekend is als lid van de Marco Borsato Band. Van 
jongs af aan speelt hij in zeer diverse bezettingen, speelde in ‘All 
the King’s Men’ (winnaar van de Heineken Crossover Award) en 
werkt o.a. samen met Trijntje Oosterhuis, Xander de Buisonjé, 
Golden Earring, René Froger, Bolland & Bolland, Candy Dulfer, 
Kane, Leoni Jansen en Bergit Lewis.

Organisator van deze concerten is de Haarlemse bassist Eric 
Timmermans. Van meet af aan is de doelstelling van deze con-
certen geweest dat de liefhebber van jazzmuziek op concertma-
tige wijze van kwalitatief hoogwaardige jazz kan genieten. De 
jazzconcerten in Theater De Krocht zijn inmiddels een begrip 
geworden in de Nederlandse jazzscene. De musici komen maar 
al te graag concerteren in de prachtige theaterzaal die over een 
uitzonderlijke akoestiek beschikt.

Kaarten reserveren kan via info@jazzinzandvoort.nl of telefo-
nisch op 023-5310631. Verdere info is te vinden op:
www.jazzinzandoort.nl en www.facebook.com/jazzinzandvoort.

Kerstevenement op Buitenplaats
Feestelijk versierd Huis Leyduin 
met kerstverhaal voor kinderen
Heemstede - Op tweede kerst-
dag is er een evenement op de 
Buitenplaats Leyduin. Land-
schap Noord-Holland wil ieder-
een graag laten genieten van 
de heerlijke sfeer op de buiten-
plaats en alles dat er hersteld en 
gerestaureerd is. Maak bijvoor-
beeld een korte wandeling van 
het statige huis, via de moestuin, 
naar de belvedère en weer terug.

In het feestelijk versierde Huis 
Leyduin is muziek, glühwein en 
er zijn hapjes. Speciaal voor de 
kinderen wordt het kerstver-
haal verteld in de schuur bij de 
Moestuin. Er lopen schapen in 
de schuur en buiten brandt een 
behaaglijk vuur. In de onlangs 
gerestaureerde Belvedère kan 
iedereen een kerstwens voor de 
natuur opschrijven, zodat alle 
bezoekers er van kunnen mee-
genieten.

U kunt terecht op tweede kerst-
dag, donderdag 26 decem-
ber van 13.00 tot 16.00 uur. Het 

kerstverhaal start om 13.30 en 
14.30 uur.
Huis Leyduin, (parkeren aan de 
Manpadslaan 1), vindt u in Voge-
lenzang. Er zijn geen kosten aan 
dit evenement verbonden. Hap-
jes en drankjes zijn op eigen re-
kening.

Regio - Tijdens de kerstvakan-
tie is het Bezoekerscentrum De 
Kennemerduinen in Overveen 
ook op maandagen geopend. 
Op 23 en 30 december worden 
de hele dag kinderspeurtochten 
tegen gereduceerd tarief ver-
huurd. Er zijn speurtochten voor 
alle leeftijden. 
De nieuwe speurtocht ‘Stijn Ko-
nijn’ is leuk voor kinderen van 
3 tot 6 jaar. Tijdens deze speur-
tocht van ongeveer 1 uur ont-

dekken kleuters de wereld van 
Stijn Konijn. Met konijnenoren 
op gaan zij met u op onderzoek 
uit. 
‘Vosje Vos en het geheim van het 
Toverbos’ is een nieuwe speur-
tocht voor  kinderen van 6 tot 
met 9 jaar. Vosje Vos neemt je tij-
dens een 3 km lange wandeling 
mee naar het magische rijk van 
Koning Eik en het toverbos. Kijk, 
voel en beleef samen! In de rug-
zak zit een verrassing (loeppotje) 

voor de kinderen om na afloop 
mee naar huis te nemen. 
De Speurtocht ‘Hulpboswachter’ 
blijft een hit voor kinderen van 7 
tot met 10 jaar. 
Dit is de enige echte opleiding 
tot hulpboswachter van het Nati-
onaal Park Zuid-Kennemerland. 
Tijdens een 3 km lange wande-
ling met een rugzak met aller-
lei hulpmiddelen op pad, in het 
boekje vertelt Simon de bos-
wachter wat hij allemaal doet. 
Na afloop krijgt iedereen een 
boswachterdiploma.

Teisterband tijdens kerstnacht

Kunst en Cultuur
Het 

Rijksmuseum 
heeft het

Heemstede - Docente Auk-
je Bos neemt elke les in de cur-
sus over het Rijksmuseum een 
kunstwerk uit onze ‘nationa-
le schatkist’ onder de loep. Dat 
kan een beeld, een schilderij of 
een meubelstuk zijn. Alle aspec-
ten van het gekozen kunstwerk 
zullen worden belicht.
De cursus start op woensdag 15 
januari van 10.00 tot 12.00 uur bij 
Casca in de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede. Opgeven kan nu al: 
tel. 023-548 38 28 kies 1 of via 
www.casca.nl.

Leuke dingen voor het gezin tijdens de kerstvakantie

Kerstsfeer in de duinen
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Heemstede - De Rotary nam 
het Wilhelminaplein mee terug 
in de tijd, de Dickenstijd. De da-
mes, heren en de voor die club 
nog studerende kinderen van 
de serviceclub liepen gekleed in  
Victoriaanse kostuums, broeken 
met klep en slobkousen, wollen 
jassen met zwart fluwelen kra-
gen , hoge hoeden, petten, luifel-
hoeden en moffen voor de war-
me handjes. Van Mr. Pickwick tot 
Oliver Twist en Scrooge tot de 
Christmas Carol Singers uit Aer-
denhout zich noemend de Valse 
Noot. Keurige deftige lieden in 
jeans en jasje, die door een be-
vlogen dirigent uitgedaagd wer-
den om zo netjes te zingen dat 
de omstanders geraakt werden. 
Het publiek klapte uitbundig. 
Michel Bak, de nieuwe ontdek-
king van Vader Abraham, zong 
zijn verdriet weg met het ge-
voelige lied : Alles Sijt - Behal-
ve Spijt  met een boodschap voor 
alle ouders. Veel winkeliers, on-
dernemers en Rotary leden had-
den zich ingespannen om op het 
Wilhelminaplein weer de oude 
sfeer op te roepen die past bij 
die eeuwenoude kerk. De glüh-
wein en chocolademelk van Paul 
Brantjes Wijnen en de vele soor-
tenbier van Tapperij de 1e Aan-
leg, uitgeschonken door Dic-
kensiaanse en soms Rotariaan-
se opperschenksters gingen 
over de toonbanken van de kra-
men. “Dat smaakt naar meer”, al-
dus de voorzitter van de Stich-

ting Community Service Rota-
ryclub Heemstede, J.H. Wille-
mink, doelend op de vele bezoe-
kers die deze nostalgische Dic-
kens Kerstmarkt bezochten en 
sprak zelfs al van de nieuwe tra-
ditie. Ooit ontstaan tijdens een 
vergadering van Rotaryleden, die 
plannen maakten om hun goede 
doelen te promoten. Want daar 
doen ze het allemaal voor. 40 

% Voor de Hospice Groep, 40 % 
voor de Voedselbank, 10 % voor 
de Rotary Vlielandkamp en 10 % 
voor het Jonge Helden Project 
Heemstede. 

Theeconcert
Kerstliederen en gezang, dat 
past in de donkere dagen zo vlak 
voor de kerst, klonken er vanaf 
drie uur in de Oude Kerk. Cor-

de Vocali , een ensemble van 
dertien enthousiaste en ervaren 
zangers met verborgen ambi-
tie, kregen vanaf de eerste noot 
de ruim driehonderd bezoekers 
muisstil. Een wonderlijk koor 
dat voor ieder specifiek concert 
een dirigent uitzoekt die erva-
ring heeft met het gekozen re-
pertoire. In dit kerstconcert wa-
ren dat motetten van Sweelinck, 

Handl, de Victoria en Lauridsen. 
Carols en Nederlandse kerstlie-
deren die bewerkt waren door 
Jetse Bremer. Een concert van 
Theeconcerten Oude Kerk met 
een collecte voor het Restaura-
tie fonds van de Oude Kerk, dat 
helemaal paste bij de sfeer en 
het doel van de Dickens Kerst-
markt.
Ton van den Brink

Kerstsfeer op Wilhelminaplein

Familie Dickens terug in Oud Heemstede 

“Kunst is een verademing”
Heemsteedse An Luthart exposeert in Londen
Heemstede - An Luthart mag toch een van de indrukwekkendste kunstenaars genoemd wor-
den die Heemstede rijk is. De schilderijen die haar signatuur dragen onderscheiden zich van 
een bijzondere en unieke stijl zoals alleen zij die met  haar penseelstreken kan weergeven. 
Neem nu bijvoorbeeld de Heemsteder van 4 december waarin Johan Brouwer werd herdacht 
met zijn portret van haar hand.

Maar An schildert tevens adembenemende landschappen. En in januari zijn deze staaltjes van 
haar kunnen in de internationale ambiance van het Hilton hotel in Londen te bewonderen:  een 
prachtige prestatie en welverdiende internationale erkenning voor deze begaafde Heemsteed-
se kunstenares.

An beoefent niet alleen kunst, zij 
beoefent ook de kunst van het 
zien, het kijken: creativiteit ob-
serveren in ieder opzicht. “Alleen 
zo kun je vorm geven aan een 
kunstwerk en dit tot leven bren-
gen”, legt An uit. “Als ik in mijn 
atelier de ‘Kunstflat’ lessen geef, 
dan breng ik mijn cursisten als 
eerste de vaardigheden van het 
zien, het kijken naar een voor-
werp of onderwerp bij. Dit is zo 
belangrijk. Het zien geeft juist de 
inspiratie dat zich vertaalt in de 
creativiteit van een kunstwerk. 
Kunst is een verademing en moet 
innerlijke rust geven. In de week 
van 6 januari start ik weer met 
een aantal enthousiaste cursisten 
in de Kunstflat.” Voor het schilde-
ren van haar landschappen kiest 
An zelf ook altijd de mooiste 
plekjes in de natuur uit in voor-
al Nederland. Ze toont een schil-
derij van een prachtig heideland-
schap met diverse waterplekken: 
een soort moeras. “Het was nog 
een hele toer om in dit gebied 
te komen”, lacht An. “Maar het 
was er prachtig en stil: je kwam 
hier geen mens tegen.” Een an-
der schilderij van een hertje in de 
natuur staat in de hoek op een 
ezel vlakbij het raam. Door de 
zonnestralen die de kamer bin-
nenvallen, krijgen de kleuren van 
dit doek voortdurend een ande-
re invalshoek. Dit lichtspel brengt 
het schilderij nog meer tot leven. 

Naast het schilderen van land-
schappen, schildert An ook bij-
zondere dieren op een cirkelvor-
mig paneel. Ze toont een  cirkel-
vormig schilderij met een vossen-
kop en een rond paneel met twee 
aalscholvers. Vaak op een ach-
tergrond van een tropisch land-
schap met zijn specifieke krach-
tige kleuren. Haar doeken vertel-
len een verhaal. Met haar oeuvre 
exposeert An in diverse galeries 
en plaatsen, zoals zij reeds deed 
op de winterexpositie in Nijkerk 
en gaat doen op de voorjaars-
beurs in de Petrakerk van Heem-
stede rond eind april. “Je merkt 
wel dat door de recessie de ga-
leries en de gehele kunstwereld 
het moeilijk hebben”, vervolgt An. 
“Ik ben ook heel benieuwd naar 
de reacties over mijn werk in het 
Hilton hotel in Londen, waar ik 
exposeer met groot werk,  circa 8 
tot 9 landschapsdoeken. Het Hil-
ton is natuurlijk een internatio-
nale ontmoetingsplek, waar veel 
nationaliteiten uit de hele wereld 
samenkomen. Dus ik hoop op 
veel animo voor mijn kunst: we 
zullen zien!”
Wilt u meer informatie over An 
Luthart, haar kunstwerken, of 
over haar cursussen in de Kunst-
flat?  Kijk dan op de website 
www.anluthart.com of bel 023-
5280655. Een email sturen kan 
ook: art@anluthart.com.
Bart Jonker
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Hebben de projectontwikkelaars 
het voor het zeggen?
Heemstede - Wethouder Van 
de Stadt heeft een nieuwe versie 
op het bestemmingsplan Noord-
oost gepresenteerd. Hierin gaat 
het vooral over de nieuwe wijk 
Watermuziek rond het Spaar-
ne ziekenhuis. Het ziekenhuis 
heeft ooit bij de bouw 60 par-
keerplaats geregeld, maar heeft 
nu meer dan het dubbele nodig. 
Gevolg, de auto’s van bezoekers 
worden her en der in de nieu-
we woonwijk neergezet tot on-
genoegen van de bewoners. De 
projectontwikkelaar zit in zijn 
maag met het project en vraag 
om een flexibel bestemmings-
plan. Door de malaise op de wo-
ningmarkt kan de ontwikkelaar 
met het huidige bestemmings-
plan niet uit de voeten. Dat komt 
goed uit want het ziekenhuis 
zoekt extra parkeerruimte en de 
ontwikkelaar wil voorlopig wel 
een stukje grond afstaan. Hier 
moet wel iets tegenover staan en 
dat is een flexibel bestemmings-
plan. De gemeente moet hen 
daarin tegemoet komen. Het zie-
kenhuis en de ontwikkelaar heb-
ben dus een probleem en de ge-
meente moet het maar oplossen. 
Wethouder Van de Stad werkt 
daaraan mee en er is volgens 
hem niets aan de hand. Zelfs 
binnen een flexibel plan staan 
contouren vast. Nu mag de ont-
wikkelaar een aantal, tot 32 me-
ter hoge, flats bouwen nabij de 
brug over het Spaarne. Als hij 

dat wil, mag hij meer flats bou-
wen maar dan wat lager. Zolang 
de inhoud en het vloeroppervlak 
maar gelijk blijft. Op het midden-
terrein staan nu woningen gete-
kend.  Of dit nu twee of drie on-
der één kap worden is aan de 
ontwikkelaar. De bewoners die 
net voor tonnen een huis heb-
ben gekocht vrezen het ergste. 
De heer Boersma kwam namens 
de nieuwe bewoners zijn verhaal 
doen. “We kregen dit plan pas 
twee dagen geleden en dat is 
wel heel kort dag om een reactie 
te formuleren. Wij willen graag 
weten waar wij aan toe zijn. We 
hebben als eerste bewoners 
van de wijk de hoofdprijs be-
taald. Bewoners die later koch-
ten kregen een fikse korting op 
het aankoopbedrag voor hetzelf-
de huis”. Of ze nu een vrijstaan-
de woning of meerkappers voor 
hun deur krijgen maakt hen wel 
iets uit. De parkeerplaatsen zijn 
berekend op 1,8 auto per woning 
maar vrijwel iedereen heeft twee 
auto’s dus alleen al voor de be-
staande bouw komt men al par-
keerruimte tekort. Hoe meer wo-
ningen er worden gebouwd hoe 
meer de parkeerdruk zal toene-
men. Volgens Van de Stadt zou 
het ziekenhuis dicht moeten als 
er niet 80 parkeerplaatsen bij 
komen of zij moeten de activi-
teiten ( lees verhuur aan derden) 
in het ziekenhuis beperken. Dat 
is iets wat hij niet wenselijk acht 

voor Heemstede. “Wij en de ont-
wikkelaar hebben geen haast en 
dit is pas het begin van het tra-
ject om een nieuw plan vast te 
stellen. Bewoners en de politiek 
krijgen nog alle kans hierop te 
reageren”stelde hij. Hij vond het 
begrip flexibel wel wat te ruim 
gekozen. Volgens de wethou-
der liggen de contouren vast, al-
leen de invulling kan verschillen 
met wat er nu is toegestaan. Op 
het binnenterrein moeten nu 20 
woningen komen dit veranderd 
in maximaal 20 woningen maar 
hoe die er uit gaan zien is aan de 
ontwikkelaar.  Er wordt ook ge-
sproken over een zorgcompo-
nent waarbij de wijkbewoners de 
gedachte hebben aan een zor-
ginstelling of zo. Volgens de wet-
houder is daar geen sprake van, 
alleen kunnen de woningen ge-
schikt zijn voor ouderen met eni-
ge zorg.

De HBB fractie was fel tegen en 
voorziet dat het college na vast-
stelling eigenstandig gaat be-
slissen en akkoordjes sluit met 
de ontwikkelaar. De PvdA heeft 
grote twijfels en gaat nog niet 
akkoord en D66 is nu nog tegen 
en het CDA dacht dat de wet-
houder alles al had afgestemd 
met de ontwikkelaar en uitte ook 
hun twijfels. Het stuk komt op-
nieuw en meer uitgebreid ter 
discussie in januari 2014. 
Eric van Westerloo

Water maken van mist
Heemstede – Het gebrek aan 
schoon, zoet water wordt we-
reldwijd beschouwd als een van 
de grootste milieuproblemen van 
deze eeuw. In een van de droog-
ste gebieden, de Atacama woes-
tijn in Peru, is veilig drinkwater 
een enorm kostbare zaak. Zo on-
dervonden ook Neal Willard en 
Daniel Meeboer uit Heemstede 
toen ze er waren voor hun edu-
catieve sportproject voor kin-
deren op scholen en in wees-
huizen. Neal: “Het sportproject 
werd daar met gejuich ontvan-
gen en loopt nog steeds in Pe-
ru en in Costa Rica. Maar wat 
we ook zagen was dat de men-
sen daar nauwelijks drinkwa-
ter hebben. Ook is er een voed-
seltekort, omdat voor landbouw 
niet genoeg water beschikbaar 
is. Het zette ons aan het denken. 
Ons volgende doel werd een op-
lossing te vinden voor deze pro-
blematiek.” De twee studenten 
ontdekten dat in de hooggelegen 
hoofdstad Lima mistdoeken wor-
den gebruikt om water op te van-
gen. Ook in de afgelegen Ataca-
ma woestijn is er ’s nachts veel 
mist. Met de doeken kan daar de 
mist het gebrek aan regen com-
penseren. Een doek levert na-
melijk 50 liter schoon drinkwa-
ter op per etmaal. Met zogehe-
ten Waterboxxen die elk voorzien 
worden van 20 liter water kan 
een plant een heel jaar groeien. 
De techniek is er, nu de fond-
sen nog. Eenmaal thuis richtten 
Daniel en Neal samen met hun 
vriend Guido Martin de Creating 
Water Foundation op. De stich-
ting zet zich inmiddels in om met 
vernieuwende, groene en duur-
zame projecten het watertekort 
aan te pakken en onbruikba-

re woestijngrond weer produc-
tief maken. Een testdoek is al ge-
plaatst en de jongens willen er 
over enkele maanden veel meer 
in gebruik nemen. Maar daar is 
geld voor nodig. Een startbedrag 
is al binnen. Het initiatief van de 
jonge Heemstedenaren ontving 
een bedrag van 35.000 euro van 
de Cofra Foundation uit Zwitser-
land. Om het project te kunnen 
realiseren is nog zo’n 15.000 eu-
ro nodig. Daniel: “Wij willen wel 
iets terugdoen voor mensen die 
ons helpen. Met enkel je hand 
ophouden om zo geld binnen te 
halen zijn we tegenwoordig ’n 
beetje klaar mee. Wij gaan een 
tegenprestatie leveren. Dat kan 
in de vorm van een mooi visite-
kaartje ontwerpen voor een be-
drijf, een opfrissing van de web-
site of een fraaie poster maken. 
Alles op het gebied van design, 
daar zijn we gespecialiseerd in. 
Aan particulieren vragen we een 
eenmalige bijdrage van 10 eu-
ro.” De heren zijn optimistisch 
gestemd: “Toen we vorig jaar in 
de Heemsteder een oproep de-
den om overbodige geworden 
sportspullen te doneren, werden 
we echt overladen met ballen, 
schoenen en andere sportitems.”                                                                               
“We hebben met eigen ogen ge-
zien dat je met heel weinig mid-
delen iets moois kan neerzetten 
voor die mensen”, vertelt Neal. “ 
Omdat we nog jong zijn kunnen 
we onze tijd en inzet beschikbaar 
stellen. Later als we eenmaal een 
gezin en een hypotheek hebben 
wordt dat natuurlijk lastiger.” 
Bedrijven en particulieren die 
willen bijdragen aan het project 
kunnen voor meer informatie te-
recht op www.creatingwater.nl.
Mirjam Goossens

Nieuwe website voor Geef Gambia Toekomst
Heemstede - Stichting Geef 
Gambia Toekomst heeft een ge-
heel gerenoveerde versie van 
haar website www.geefgambia-
toekomst.nl. De nieuwe websi-
te heeft tal van keuzemogelijk-
heden.
Gambia is het kleinste land van 
Afrika en een van de armste lan-
den ter wereld. Het land heeft 
geen mineralen of andere na-
tuurlijke rijkdommen. Het werk-

loosheidspercentage is hoog. 
Volgens het Ontwikkelingspro-
gramma van de Verenigde Na-
ties leeft ruim 61% van de bevol-
king onder de armoedegrens. De 
Gambiaanse overheid zorgt voor 
een belangrijk deel voor het ba-
sisonderwijs, ook al is dit niet zo 
maar toegankelijk voor iedereen. 
Vervolgopleidingen zijn in pri-
vate handen en daardoor onbe-
taalbaar voor het overgrote deel 

van de straatarme Gambiaanse 
bevolking. 
De Stichting Geef Gambia Toe-
komst trekt zich het lot aan van 
de kansarme jongeren in Gam-
bia. Immers: zonder een vervolg-
opleiding is er voor hen geen 
toekomst. De stichting verzorgt 
vakopleidingen zoals coupeuse-
lessen en IT-onderwijs.
De lokale gemeenschap parti-
cipeert in het project en wordt 

daarmee eigenaar en mede-
verantwoordelijk voor de conti-
nuïteit. Het Heemsteedse echt-
paar Henny en Pieter Goedhart, 
de oprichters en bestuursleden 
van de stichting, verblijft jaarlijks 
steeds een half jaar op eigen 
kosten in Gambia om het project 
van nabij te monitoren. Het goe-
de werk dat de stichting doet in 
Gambia is alleen mogelijk door 
financiële steun van particulie-
ren en bedrijfsleven. 
Geef Gambia Toekomst is door 
de Belastingdienst aangemerkt 

als een Algemeen Nut Beogen-
de Instelling (ANBI). Dit bete-
kent dat Geef Gambia Toekomst 
geen schenk- en/of erfbelas-
ting hoeft te betalen over ont-
vangen schenkingen en erfenis-
sen. Bovendien zijn giften aan 
Geef Gambia Toekomst voor de 
donateur aftrekbaar. Voor bedrij-
ven die Geef Gambia Toekomst 
steunen is er een tegenprestatie: 
desgewenst wordt het bedrijfslo-
go op de website geplaatst. Kijk 
voor meer informatie op www.
geefgambiatoekomst.nl.
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HBC start samenwerking met AZ
Heemstede - Voetbalvereni-
ging  HBC mag zich vanaf heden 
3-sterrenvereniging van de AZ 
Voetbalschool noemen. De ver-
eniging uit Heemstede is na RK-
VV DEM, De Foresters, De Zou-
aven, SVW ‘27 en KFC de zesde 
club in Nederland die de hoog-
ste status binnen de samenwer-
king tussen AZ en amateurver-
enigingen kreeg toebedeeld.
 
Voorafgaand aan het duel van 
AZ tegen FC Twente op 7 de-
cember,  ondertekenden HBC-
voorzitter Rob Roomeyer, Direc-
teur Voetbalzaken Earnest Ste-

wart en Hoofd Jeugdopleiding 
Aloys Wijnker het contract in de 
Amstel Lounge van het AFAS 
Stadion.
HBC zal, net als de andere 
3-sterrenverenigingen, funge-
ren als voetbalsteunpunt. Op het 
complex van de vereniging HBC 
wordt vanaf januari elke zondag 
de AZ Voetbalschool in de regio 
georganiseerd. Tevens vindt er 
rondom de meivakantie een AZ 
Selectiedag plaats.
Wijnker vertelt waarom juist voor 
HBC werd gekozen bij de opge-
waardeerde samenwerking: “Wij 
hebben veel vertrouwen in hun 

Vlnr; Aloys Wijnker (AZ), Peter van der Waart (hoofdtrainer en jeugdopleiding HBC), Andre Rog (jeugd-
voorzitter HBC), Steef van Loon (assistent jeugdopleiding HBC), Rob Roomeyer (voorzitter HBC), Barry 
van Altena (commissielid algemene zaken HBC), Earnest Stewart (AZ) en Erwin Eeken (secretaris HBC).

organisatie. Er werken veel ca-
pabele mensen bij de vereni-
ging met een goede visie. Hun 
jeugdteams spelen op dit mo-
ment misschien nog niet op al-
lerhoogste niveau, maar dat zal 
zeker gebeuren wanneer de in-
gezette lijn wordt voortgezet.”
De AZ Voetbalschool is de sa-
menwerking tussen AZ en ama-
teurverenigingen in de regio. Sa-
men willen de verenigingen het 
voetbalniveau in Noord-Holland 
naar een hoger plan brengen. In-
formatie hierover is te vinden op 
de website van de voetbal ver-
eniging HBC; www.svhbc.nl.

VEW speelt voor
tweede keer op rij gelijk
Heemstede - Tegen naaste 
concurrent VSV speelde VEW af-
gelopen zaterdag met 3-3 gelijk. 
Vorige week werd ook al gelijk 
gespeeld tegen Bloemendaal. 
VEW schiet niet veel op met deze 
twee puntjes uit twee wedstrij-
den. Op plek acht in de vierde 
klasse C van het zaterdagvoetbal 
staat VEW eigenlijk te laag ge-
klasseerd. Voordeel is wel dat de 
concurrentie niet ver weg staat.
VEW speelde uit tegen VSV en 
het was een doelpuntrijke wed-
strijd. Maar dat kwam, om eer-
lijk te zijn niet door het hoog-
staande spel van beide ploegen. 
VEW startte door schorsingen 
en blessures met 4 andere spe-
lers dan vorige week en je zou 
verwachten dat die er vol voor 
zouden gaan. Maar niet bleek 
minder waar. Toch kwam VEW 
op voorsprong. Sven Enthoven 
maakte na 15 minuten de eerste 
goal van de wedstrijd.  Dit was 
ook een van zijn laatste actie van 
de wedstrijd want kort daarna 
moest hij geblesseerd het veld 
verlaten. Helaas was VEW,  zoals 
de hele wedstrijd zou aan hou-
den, niet scherp genoeg. Vlak na 
deze treffer scoorde VSV de 1-1. 
VEW-invaller Delano Meijer wist 

iets voor rust wel raad met een 
afgeslagen bal en schoot VEW 
opnieuw op voorsprong. Hoewel 
VEW voor rust wel het betere van 
het spel had, kon het die voor-
sprong in de tweede helft niet 
uitbouwen. In tegendeel VSV 
kwam terug in de wedstrijd en 
maakte 2-2. VEW leek de pun-
ten toch mee te kunnen nemen 
naar Heemstede. Niels Dekker 
schoot deze keer wel de toege-
kende penalty tegen de touwen. 
Vorige week had hij nog gefaald 
vanaf 11 meter. Net toen ieder-
een dacht dat de punten in de 
tas konden, kon VSV nogmaals 
juichen. Na een schot van VSV 
belandde de bal tegen het hoofd 
van Paul van Marsbergen  via 
een voet van een VSV speler in 
de goal. Met deze uitslag doet 
VEW zich tekort. De hoop is dat 
na het trainingskamp dat begin 
januari op Texel voor de selectie 
is geregeld, de koppen weer fris 
worden. Dat is nodig om zo een 
goede reeks neer te zetten te-
gen respectievelijk Velzen, HBC 
en RCH.

Meer weten over VEW en haar 
(neven-)activiteiten? Mail: info@
vewheemstede.nl.

 

Nieuw bij GSV-Heemstede:
Total Body Conditietraining
Heemstede - Gedurende 10 woensdagen, te beginnen op 8 
januari, kunt u meedoen met een lesuur ”Total Body Conditie-
training”.
Dit uur zal bestaan uit een behoorlijk intensieve en verantwoor-
de manier van lesgeven in onderdelen van cardiotraining, high 
impact, interval training, steps en de buitentraining bootcamps.
Aan het einde van de les, welke begeleid wordt door goed in 
het gehoor liggende muziek, worden de spieren op verantwoor-
de wijze gerekt en gestrekt. Na de les is er gelegenheid tot dou-
chen en na praten onder het genot van een drankje.
De inschrijving voor Total Body Conditietraining is gratis en de 
kosten voor de 10 lessen zijn 50 euro.
De lessen worden gegeven door een ervaren sportdocente op 
woensdagavond van 20.00-21.00 uur in het GSV centrum aan de 
Franz Schubertlaan 37 te Heemstede.
Aanvang woensdag 8 januari. In verband met de beperkte ruim-
te is vooraf opgeven wenselijk.
Wilt u meedoen? Schijf u dan nu in bij gsvgymnastiek@hotmail.
com.
Meer weten? Bel met het secretariaat 023-5324160 of de leid-
ster Mirjam Tomasoa via 06-42622082.

Heemstede - Gemeente Heem-
stede en Sportservice Heemste-
de-Zandvoort brengen ook dit 
schooljaar jongeren meer aan 
het sporten en bewegen. Er wor-
den leuke sportclinics aangebo-
den aan de middelbare scholie-
ren in Heemstede. De afgelopen 
weken stonden op het Haemste-
de Barger basketbal, zumba en 
kickboksen op het programma. 
Het project Sporthackers geeft 
de leerlingen de kans om kennis 
te maken met sporten die zij over 
het algemeen niet dagelijks zul-
len beoefenen. 

Zumba-docente Wanda Imthorn 
heeft dinsdag 10 december 90 
leerlingen in beweging gekregen 
op de klanken van opzwepende 
muziek. 

De kickboksactiviteit stond ook 
dit jaar op het programma. “De 

lessen kickboksen zijn de afge-
lopen jaren en ook nu weer erg 
bevallen”, aldus Edwin van Wale-
veld, docent lichamelijke opvoe-
ding op het Haemstede Barger. 
De lessen werden dit jaar weder-
om verzorgd door Bart Mooije-
kind van Barigym, voormalig Ne-
derlands kampioen in het zwaar-
gewicht in Taekwondo. Bij de 
lessen is niet alleen aandacht 
voor de sport, maar ook het psy-
chologische aspect. Mooijkind 
was zelf in zijn jeugd heel verle-
gen. Dit is helemaal weg dank-
zij het kickboksen, wat hem veel 
vertrouwen gaf. Hij probeert als 
docent de jeugd zelfvertrouwen, 
doorzettingsvermogen en disci-
pline bij te brengen. De afgelo-
pen 4 weken namen elke week 
25 leerlingen deel aan de lessen. 

Kijk ook eens op: www.sportser-
viceheemstedezandvoort.nl. 

Zumba en kickboksen
op Haemstede Barger

GSV Heemstede doet het 
goed bij de grote Clubactie      
Heemstede - Dinsdag 10 de-
cember waren Peter Grayer en 
Jos Holdorp van de sectie gym-
nastiek namens GSV Heemste-
de aanwezig bij het in ontvangst 
nemen van de cheque met het 
bedrag van de grote Clubactie 
2013.
Van de 38 aanwezige verenigin-
gen wist GSV Hee stede de 2e 
plaats te bereiken met de ver-

koop van loten voor de Grote 
Clubactie. De leden van de sec-
ties gymnastiek, volleybal, ta-
feltennis en denksport wisten 
ruim 1700 loten aan de man te 
brengen hetgeen heeft gere-
sulteerd in een bruto opbrengst 
van 4.069,29 euro. Dit bedrag 
zal, na aftrek van kosten, onder 
de genoemde secties verdeeld 
zal worden.

Kerstspel
Provinciën-

buurt
Heemstede - Op dinsdag-
avond 24 december zal in de 
Provinciënbuurt in Heemste-
de het kerstverhaal tot leven 
worden gebracht. Op deze 
avond loop je langs de wijzen, 
herders, het engelenkoor en 
nog veel meer en maak je het 
kerstverhaal van dichtbij mee. 
Wie het mee wil maken is wel-
kom tussen 18.00 en 19.30 uur 
bij de Petrakerk, Limburglaan 
3 in Heemstede. De toegang 
is gratis en voor een hapje en 
drankje wordt gezorgd. Ook 
zijn er knutselwerkjes voor de 
kinderen. Dit jaar is dit kerst-
spel op een andere locatie dan 
voorgaande jaren.  Toen werd 
het gehouden aan de Meer-
weg in Heemstede. Meer in-
formatie via Daniël van Beek, 
tel. 06-25304058.
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Andere uitgiftedag
de Heemsteder

Heemstede – Omdat eerste kerstdag dit jaar op woensdag valt, 
verschijnt de Heemsteder eerder, namelijk op maandag 23 de-
cember. Kopij en advertenties dienen dan vrijdag 20 december, 
vóór 12.00 uur binnen te zijn. Ook de Heemsteder die in de week 
van oudjaar verschijnt, komt eerder uit. Op maandag 30 decem-
ber en kopij en advertenties voor die krant kunt u uiterlijk aan-
leveren op vrijdag 27 december, vóór 12.00 uur. Voor redactie-
tekst gebruikt u het mailadres: redactie@heemsteder.nl en voor 
advertenties: aanlever@heemsteder.nl.
Meer informatie? Bel 06-50284402 of stel uw vraag per email.
Redactie.

Kon. HFC sluit jaar af 
als lijstaanvoerder
Regio - Door het verlies van de 
nummers één en twee op de 
ranglijst en door zelf te winnen 
sluit HFC het eerste deel van het 
voetbalseizoen af als koploper 
van de Hoofdklasse A. De tegen-
stander Hollandia kon afgelo-
pen zondag geen seconde recht 
doen gelden op de overwinning. 
De ploeg die het afgelopen jaar 
degradeerde uit de Topklas-
se zag veel spelers vertrekken. 
Wat overbleef bleek onvoldoen-
de om HFC partij te geven. Dat 
HFC slechts met 0-1 winst ver-
trok lag vooral aan de Haarlem-
mers zelf. Kansen volop en voor-
al in de tweede helft had nie-
mand vreemd opgekeken als er 
veel meer was gescoord. 
HFC moest aanvoerder Opo-
ku missen (familieomstandighe-
den) en topscorer Martijn Tjon-
A-Njoek (schorsing). HFC speel-
de daarom met twee buitenspe-
lers en zonder vaste spits. Die 
plek werd beurtelings ingevuld 
door de middenvelders. Reggie 
Schaap en Lionel Frederik had-
den het prima naar hun zin en 
wisten als buitenspelers de Hol-
landia verdediging steeds at-
tent te houden. De vleugelver-
dedigers konden de HFC aan-
vallers niet bijbenen zodat de 
druk aanbleef. De eerste helft 
ging het spel nog redelijk gelijk 
op al was het rommelig. Robbin 
van Muller Moppes had Hollan-
dia op voorsprong moeten zetten 
maar zijn kopbal ging naast en 
even later kon ook Nout Barent-
sen met het hoofd net niet sco-

ren. Pas halverwege de eerste 
helft kreeg Mike van den Ban de 
eerste kans voor HFC. Vanaf dat 
moment nam HFC het initiatief 
helemaal over en scoorde Reg-
gie Schaap na een puike voorzet 
van Lionel Frederik de 0-1. Het 
werd op de bedroevend slechte 
grasmat allemaal wat fysieke en 
scheidsrechter Ten Horn trok de-
ze middag een trits gele kaarten. 
De tweedehelft was helemaal 
voor HFC. Aanval na aanval liep 
richting het doel van Hollandia 
maar het geluk speelde HFC niet 
echt in de kaart. Een schot van 
Bart Nelis passeerde de paal aan 
de verkeerde kant. Een bal vanaf 
de achterlijn hobbelde over dek-
lat buiten bereik van de doelman 
van Hollandia. Schaap was bij-
na aan zijn tweede doelpunt van 
de dag toe, maar doelman Frank 
Mol keerde de bal nog op tijd. 
Veel gaf HFC niet weg in de ach-
terhoede. Slechts een maal mis-
te Kevin Key de bal waardoor in-
valler Luuk Purvis Hollandia op 
gelijke hoogte had kunnen bren-
gen. Hij verprutste, oog in oog 
met de doelman, deze buiten-
kans.
HFC gaat de winterstop in als 
koploper met ook al de eerste 
periodetitel op zak. Als de dip 
van het afgelopen seizoen uit-
blijft, kan er iets heel moois ont-
staan. Op 4 januari speelt HFC 
thuis de traditionele wedstrijd te-
gen de Ex- Internationals. Op 19 
januari gaat de tweede helft van 
competitie weer van start. 
Eric van Westerloo

Dr. Dirk Bakkerlaan 16, 2061 EW Bloemendaal, t. (023) 525 75 00
Zeeweg 5, 1971 HA IJmuiden, t. (0255) 51 55 44

Dr. Dirk Bakkerlaan 16, 2061 EW Bloemendaal, t. (023) 525 75 00
Zeeweg 5, 1971 HA IJmuiden, t. (0255) 51 55 44

winteractie
in de maanden december en januari 
bieden wij u een jaarbeurt aan vanaf 
€ 139,- i.c.m. GratiS wintercheck!

Zeeweg 5, 1971 Ha iJmuiden
(0255) 51 21 88

Dr. Dirk Bakkerlaan 16, 2061 ew  
Bloemendaal, (023) 525 99 91

Met gedichten, muziek en een kerstverhaal…
Veel belangstelling voor kerstviering Pinksterkerk
Heemstede - Op dinsdagoch-
tend 17 december vond de tradi-
tionele kerstviering voor de ou-
deren  plaats in de Pinksterkerk  
aan de Camplaan. Ca. 80 oude-
ren genoten van de muziek en 
de voordrachten. Door Ds Arie 
Molendijk werd de overdenking 
verzorgd.

De belangstelling voor deze 
kerstviering bleek zoals gebrui-
kelijk groot. Er mochten 80 ou-
deren door Boudi Dortland ver-
welkomd worden. Dominee Arie 
Molendijk  verleende zijn mede-
werking en iedereen luisterde 
weer naar de oude woorden en 
een mooie overdenking over de 
echte vreugde die mensen voor 
niets kunnen ervaren. Muzika-
le medewerking werd verleend 
door Wil Bakker op de piano en 
een kwartet vanuit het koor Plus 
Minus. Dieuwke Bakker vertel-
de een kerstverhaal waarin kie-

zelstenen in diamanten veran-
deren als je ze aan andere men-
sen geeft. Door Hilde Bosch en 
Wil van Lavieren werden pas-
sende kerstgedichten voorge-
dragen. Een belangrijk onder-

deel van de viering  was de ont-
moeting met elkaar in de pauze. 
De ouderen en de organisatoren, 
de plaatselijke Diaconie van de 
PKN Heemstede,  zien terug op 
een fijne kerstviering. 

Wintermarkt
een groot succes!

Heemstede – Afgelopen zondag was het gebouw van de Oude 
Meelfabriek aan de Glipperweg ingericht tot Wintermarkt. 
Heel de dag door, tot aan het einde van de middag, bleven hon-
derden bezoekers in een contante stroom binnenstromen.
Zij hebben kunnen genieten van de diversiteit aan producten 
die door de enthousiaste standhouders werd aangeboden. Hoe 
druk het ook was, er was in het gebouw ook altijd wel een plek-
je om even ontspannen te kunnen praten. 
Dit kon tussen het rondkijken door, onder het genot van een 
drankje met hartige of zoete taart aan de grote tafel, maar ook 
tijdens het proeven van een goede wijn was hier tijd en ruimte 
voor. Bijzondere gesprekken met bijzondere standhouders, maar 
ook mooie ontmoetingen tussen buurtbewoners onderling en 
met wildvreemden. Er heerste een aangenaam goede sfeer. Aan 
het begin van de middag vulde de ruimte van de Oude Meelfa-
briek zich met de warme klanken van gitaar en zang, ten gehore 
gebracht door het duo Sisbro. Ook aan kinderen werd aandacht 
besteed. Zij konden een leuk kerststukje maken, dankzij de door 
Bloemisterij Harry beschikbaar gestelde materialen. De kunste-
naars die hun atelier hadden opengesteld, konden ook rekenen 
op grote belangstelling.

Bezorgers met 
nieuwjaars-

kaartje
Heemstede – Vanaf de-
ze week kunt u de bezorger 
van de Heemsteder met een 
nieuwjaarskaartje aan de deur 
verwachten. Gunt u uw trouwe 
bezorger ook een extra cent-
je? Hij of zij zal het waarderen 
en er volgend jaar weer voor u 
zijn, door wind en weer!
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Regio - Circus Herman Renz 
sluit haar tournee traditiege-
trouw af in Haarlem. Het be-
kendste circus van Nederland 
presenteert een geheel nieu-
we show met internationale 
acts. Het kleurrijke spektakel-
stuk draagt de titel ‘Viva Nino’. 
Met vurige paarden, adembene-
mende luchtacrobatiek, doldwa-
ze clownerie, Argentijnse folklo-
re met dans en drums, razend-
snelle jonglage en een live-or-
kest. Circus Herman Renz staat 
van  20 december tot en met 5 
januari aan de Veerplas in Haar-
lem (nabij Ikea).
Een magische circusbeleve-
nis! Dat is Viva Nino van de eer-
ste tot de laatste seconde. De ti-
tel van de nieuwe show bete-
kent - vrij vertaald - ‘Lang leve 
het kind’. ,,Het is een ode aan ons 
jonge publiek dat zorgeloos van 
betoverend circus kan genie-
ten, maar ook een hartenkreet 
voor ons volwassen publiek: zet 
je hart open, voel je weer even 
kind en geniet’’, aldus directeur 
Milko Steyvers. Hij is opgeto-
gen over het nieuwe programma 
waarmee Nederlands bekendste 
circus dit jaar al in 40 steden en 
dorpen te zien was. 
Om tot een verrassende show te 
komen speurde Steyvers over de 
hele wereld naar bijzondere acts. 
Een avontuurlijke tocht, met een 
bonte verzameling artiesten als 
resultaat. ,,Het meest trots ben 
ik op de acrobatische acts. Af-
wisselender dan ooit tevoren 
en met een moeilijkheidsgraad 

die zijn weerga niet kent. Of het 
nou de Amerikaanse ‘Elizabeth 
Axt’ is, aan de unieke Washing-
ton-trapeze waarbij ze al staand 
op haar hoofd aan de trapeze de 
lucht in gaat, of het trio ‘The Li-
azeed’ die verbluffende hand-
standacrobaten zijn; elk verhef-
fen zij circusacts tot ware kunst.’’
Dieren ontbreken zeker niet, 
al ziet het hooggeëerd publiek 
dit jaar geen wilde dieren, van-
wege een aangekondigd ver-
bod op hun aanwezigheid in cir-
cusshows. Maar Circus Herman 
Renz laat zien dat de kracht nog 
steeds ligt bij de oorsprong van 
het klassieke circus: de paar-
den. Vurige Andalusische Fal-
ben betreden in volle galop de 
piste en zorgen daarmee voor 
een waar spektakel. Milko: ,,En 
om het zuidelijke tintje aan on-
ze show kracht bij te zetten con-
tracteerde ik Yasmine Smart. De 
kleindochter van de fameuze cir-
cusdirecteur Billy Smart én prin-
ses van het circus rijdt de hoge-
school te paard, terwijl een echt-
paar middenin de piste een pas-
sionele tango danst. Een pracht-
plaatje, met een knipoog naar 
Argentinië. Daarnaast presen-
teer ikzelf met mijn clownpart-
ner Frenky een komische act met 
boerderijdieren. Wíj zorgen voor 
de gulle lach.’’
‘Viva Nino’ herbergt nog meer 
circuskunstenaars. Bijvoorbeeld 
de Franse tempo-jongleur Fran-
çois Borie. Sneller dan het oog 
kan volgen vliegen zijn knotsen 
rakelings door de lucht. Of Ar-

gentijnse folklore in een ener-
gieke act met tromgeroffel, dans 
en felle klanken van de boleado-
ras. ,,Het moge duidelijk zijn; we 
zorgen voor passie, spektakel en 
temperament. De 2,5 uur duren-
de show wordt omlijst door ons 
geweldige orkest en opnieuw is 
er veel aandacht aan de uitge-
kiende lichtshow besteed. VIVA 
NIÑO is een verrassende show 
en geschikt voor jong en oud. 
Kom en beleef de magie van Cir-
cus Herman Renz!’’

‘Viva Nino’ is van vrijdag 20 de-
cember tot en met zondag 5 ja-
nuari 2014 te zien bij Veerplas 
(nabij IKEA) aan de A. Hofman-
weg 62 in Haarlem. De prijzen 
varieren van 12 euro voor kin-
deren tot 35 euro voor volwasse-
nen. Kaarten zijn op diverse ma-
nieren verkrijgbaar: online via 
www.hermanrenz.nl, telefonisch 
via 0909-5030060 of bij de Cir-
cuskassa (op speeldagen van 
11.00 tot 17.00 uur en van 19.00 
tot 20.15 uur).

Circus Herman Renz sluit toernee af in Haarlem
Magische circusbeleving

Nordic Walking met begeleiding (50+)
Heemstede - Heeft u al enige 
ervaring met Nordic Walking? 
Vindt u het prettig om met an-
deren te lopen of soms nog wat 
aanwijzingen te krijgen? Dan is 
deze groep ideaal voor u. Onder 
enthousiaste begeleiding werkt 
u lekker in de buitenlucht (Wa-
terleidingduinen) op een ont-
spannen manier aan uw con-
ditie. Bij voldoende deelname 

gaan we in 2 groepen uiteen 
met de snelle en de rustige lo-
pers. U kunt per keer meelopen 
- kosten 5,- (betalen bij de be-
geleider) of 6 strippenkaart: 25,- 
(8 weken geldig).Loopt u voor 
het eerst mee? Meldt u zich dan 
even telefonisch aan. Dit kan op 
werkdagen tussen 9 en 12 uur: 
tel. 023-548 38 28 kies 1 of via 
www.casca.nl.

Droomwens bij Grut & Groot
Heemstede - Op tweede kerstdag, donderdag 26 decem-
ber, wordt het restaurant Grut & Groot (Raadhuisstraat 62) in 
Heemstede overgenomen om een droomwens te vervullen. Jor-
rit Christiaans en Larissa hebben een grote wens: namelijk hun 
eigen restaurant runnen. Hun kerstdiner start om 17.30 uur. 
Meer info en reserveren: www.grutengroot.nl.

Een fijne zaak, in 100 woorden

Een supermarkt met een dikke plus, dat is Plus Heemstede. 
Want uiteraard vindt u hier alle levensmiddelen die u dage-
lijks nodig heeft, vers, biologisch, duurzaam... alles naar wens! 
Voor de komende feestdagen is er een keur aan heerlijkhe-
den waarmee u een fantastisch kerstdiner thuis maakt. Maar 
Plus heeft nog veel meer te bieden. Zoals fijne wijnen en… de 
Thuisproeverij! Wijn proeven is leuk en interessant, zeker met 
de Plus wijnadviseur. Lees er over op de website: www.plus.nl 
/supermarkten/heemstede. Of informeer er naar in de winkel 
aan de Jan van Goyenstraat 21-23.

De Jan van Goyenstraat is een winkelstraat met fijne za-
ken, zoals Plus. Ondernemers in de Jan van Goyenstraat 
vertellen in 100 woorden iets over hun winkel. 

Plus heeft veel
te bieden

Doe wat aan de conditie, 
zonder contributie

Heemstede – Herentrimclub 60+ kan nieuwe leden gebruiken. 
Het is niet zo’n grote groep maar bestaat al 47 jaar. Plezier staat 
voorop bij deze sportieve groep. Ieder kan meedoen in zijn eigen 
tempo, er is begeleiding. Er wordt gesport in natuurgebied in de 
omgeving van Heemstede. Kom eens kijken en meedoen, vrijblij-
vend. Contributie wordt niet geheven.
Voor meer informatie: 023-5290440.

Dansen tijdens de kerstvakantie
Heemstede - In de periode van 
23 december t/m 3 januari wor-
den diverse dansworkshops ge-
organiseerd bij Dans & Ballet-
studio Jolein te Heemstede. Er 
zijn dansworkshops voor kin-

deren vanaf 4 jaar t/m volwas-
sen. De kosten bedragen 5,00 
per workshop. Interesse om een 
van de workshops bij te wonen? 
Kijk dan op www.balletstudiojo-
lein.nl.

Kundalini Yoga
Heemstede - Yoga is de meest 
volledige vorm van yoga, me-
ditatie en zang. Een inspire-
rende ervaring. De schoonheid 
van Kundalini Yoga is de direc-
te ervaring bij de beoefening er-
van. Fysiek houdt het je in vorm 
en maakt je soepel en sterk. 
Het geeft ontspanning, kracht 
en nieuwe energie en verbe-
tert je weerstand. De combinatie 
van yoga, meditatie en het zin-
gen van mantra’s brengen je in 
contact met jezelf als eenheid. 
Je voelt je compleet, je leert je 
grenzen kennen en je toekom-
stig potentieel – dat geeft zelf-
vertrouwen. Kundalini Yoga is 
een investering in je eigen ge-
zondheid, welzijn en bewustzijn. 
Meenemen: gemakkelijke loszit-
tende kleding of joggingkleding, 
fles water en twee fleece of wol-
len dekens. 
Er zijn twee cursussen Kundalini 
Yoga, deze starten op maandag 
13 januari van 19.00 tot 20.30 
uur of van 20.30 tot 22.00 uur bij 
Casca in de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede. Opgeven kan via de 
website www.casca.nl of telefo-
nisch op werkdagen tussen 9 en 
12 uur: tel. 023-548 38 28.

Met een echte DJ
Kinderdisco in 
teken van kerst
Heemstede - Kerst is het feest 
van lichtjes, van feest, van lek-
ker eten en mooie kleding. Trek 
je mooiste kleding aan en kom 
lekker dansen op de kinderdisco 
die zaterdag 21 december wordt 
georganiseerd in Plexat naast de 
Luifel.
De kids dansen, rennen en 
springen, er zijn danswedstrijd-
jes en limbodansen, een zakje 
snoepjes, limonade en de leuk-
ste liedjes van het moment. Dat 
maakt het de leukste kinderdis-
co die je je kunt voorstellen! Een 
echte DJ staat aan de draaitafel 
en de discoverlichting maakt het 
helemaal af.
Ouders mogen in het begin van 
de avond even mee naar binnen, 
maar gaan daarna weg. Zij kun-
nen in de foyer van Luifel een 
kopje koffie drinken of naar huis 
gaan.
Alle disco-bezoekertjes krijgen 
een kaartje. Hiermee kunnen 
zij twee keer een bekertje limo-
nade halen en 1 keer een zakje 
snoep. Op dit kaartje komt ook 
het thuistelefoonnummer en hun 
naam te staan, mocht er wat zijn 
dan kunnen de jeugdwerkers het 
thuisfront altijd bereiken.
De kinderdisco (6-10 jaar) duurt 
van 19.00-21.00 uur in de jonge-
renruimte Plexat bij Casca in de 
Luifel, Herenweg 96, Heemstede. 
Entree: 3,- (inclusief limonade en 
1x zakje snoep).
Graag de kinderen van tevoren 
aanmelden, tel. 023-548 38 28-1, 
op werkdagen van 9-12 uur.



Woensdag 18 december
t/m zondag 5 januari
Tentoonstelling ‘Binnen-
staander’ in museum Het 
Dolhuys. Het Dolhuys werd 
vroeger ook wel Buitengast-
huis genoemd, een omschrij-
ving voor de opvang buiten 
de stadsmuren van zwakzin-
nigen, leprozen en lijders aan 
syfi lis.  De titel Binnenstaan-
der refereert aan het feit dat 
mensen met een psychiatri-
sche aandoening nu weer een 
plaats krijgen binnen de maat-
schappij, voor zover mogelijk. 
In het kader van de Kunstlijn 
heeft Mirjam Hijstek vier kun-
stenaars uitgenodigd die affi -
niteit hebben met Het Dolhuys: 
de locatie, de focus van het 
museum en de huidige ten-
toonstelling ‘Van God Los? Je 
geest in balans’. Schotersingel 
2, Haarlem. Www.hetdolhuys.nl 
/ Schouten@hetdolhuys.nl.

Woensdag 18 december
t/m dinsdag 14 januari

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

Woensdag 18 december
t/m eind januari

Expositie Henk-Claire Loef-
fen in Inloophuis Kennemer-
land. Duidelijk herkenbaar in 
zijn schilderijen zijn het exoti-
sche kleurgebruik en de steeds 
weer terugkerende menge-
ling van abstract en fi guratief. 
Ter afwisseling maakt hij tus-
sendoor nog steeds collages. 
Loeffen doneert 50% van de 
opbrengst van verkocht werk 
uit deze tentoonstelling aan 
het Inloophuis. Wulverderlaan 
51, Santpoort-Noord.
www.claire-loeffen.nl 
 
Woensdag 18 december
t/m zondag 30 maart
Museum Het Dolhuys in 
Haarlem presenteert een 

tentoonstelling over het 
thema ‘Van God Los? Je 
geest in balans’. Terwijl de 
traditionele kerken in Neder-
land leeglopen, groeit de be-
langstelling voor nieuwe vor-
men van spiritualiteit. Aan de 
hand van kunstwerken, foto’s, 
fi lms en documentaires wordt 
getoond wat we doen als we 
niet zo lekker in ons vel zitten. 
Schotersingel 2, Haarlem.
Tel. 023-5410688, www.het-
dolhuys.nl.

Woensdag 18 december 
t/m zondag 22 december
Familie-expositie ter nage-
dachtenis van Paul Jorrits-
ma (‘34-‘12) uit Bloemen-
daal. Jorritsma, begaafd te-
kenaar, was jarenlang lid,
secretaris en voorzitter (1967-
1980) van ‘Kunst Zij Ons 
Doel’. Met werk van echtge-
note Eva Jorritsma (keramis-
te), dochter Femke, (abstrac-
te werk, stillevens en kerami-
sche objecten. ,In de Waag, 
Spaarne 30, Haarlem. Open: 
dond. t/m zond. 13.00 tot 
17.00 uur). Eva Jorritsma is op 
zaterdagen en zondagen aan-
wezig.

Woensdag 18 december
t/m eind januari
Gallery Odyssey toont werk 
van de Cubaanse kunste-
naar Carlos Casas, woon-
achtig in Heemstede, in het 
raadhuis van Heemstede.

Lezing in bibliotheek 
Heemstede om 20.00 uur 
over het leven van Dan-
te Alighieri, gehouden door 
dr J. Janssen (emeritus hoog-
leraar cultuur en godsdienst-
psychologie aan de Radboud-
universiteit te Nijmegen). Gra-
tis voor Danteleden. Niet-le-
den: 5 euro.

Woensdag 18 december
t/m dinsdag 4 februari 
Nieuwe expositie in voor-

malig gemeentehuis Ben-
nebroek met twee Benne-
broekse kunstenaars, Jo-
mien Hamerslag (beelden) 
en Guus Coene (schilde-
rijen).

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

Donderdag 19 december
Coornhert Lyceum houdt 
Kerstviering voor (en door) 
eersteklasleerlingen, ou-
ders, personeel en de be-
woners van de Kinheim-
fl at. De leerlingen lezen voor 
uit eigen werk en musiceren. 
Ook samenzang. Aanvang: 
14.30 uur. Plaats: Aula Coorn-
hert Lyceum.

Vrijdag 20 december t/m 
maandag 23 december

Komisch-drama in Thea-
ter Nieuw Vredenhof ‘Het 
Meisje met de Zwavel-Lu-
ciferstokjes’, door Fred Ro-
senhart Producties en Thea-
ter Nieuw Vredenhof. Van Ol-
denbarneveltlaan 17 te Haar-
lem. Aanvang alle dagen is 
20.30 uur. Kaarten zijn 10 euro 
en reserveren kan via rosen-
hartproducties@hotmail.com 
of 06-10613232.

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

Cabaret van Klaas van Eer-
den, sixpack met de sterk-

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

Vrijdag 20 december 
t/m zaterdag 1 februari
Tentoonstelling Leonid So-
logoub, een Rus in balling-
schap. Kunstenaar en archi-
tect. Werk te zien bij Amste-
lArt, Wilhelminaplein 12 te 
Heemstede. 

Zaterdag 21 december

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

Aanvang 20.15 uur; entree: 
21,50 euro. Kaartverkoop: 
023-548 38 38 en www.podia-
heemstede.nl.

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

Jazz in Zandvoort, in The-
ater de Krocht aan de Gro-
te Krocht 41 te Zandvoort met 
Lo van Gorp en andere muzi-
kanten, aanvang: 14.30 uur en 
toegang: 15,- (studenten: 8,-
). Voor 12,50 euro extra kunt 
u genieten van een drie-gan-
gen-kerstmenu. Voor dit me-
nu is reserveren noodzakelijk. 
Kaarten reserveren kan via in-

fo@jazzinzandvoort.nl of tele-
fonisch op 023-5310631.
Verdere info is te vinden op 
www.jazzinzandoort.nl en 
www.facebook.com/jazzin-
zandvoort.

Dinsdag 24 december
Kerstnacht met de Teister-
band. V.a 23.45 uur voor Cho-
colaterie Van Dam in de Raad-
huisstraat. 

Kerstverhaal voor jong en 
oud met herders en het en-
gelenkoor. Locatie: Petra-
kerk, Limburglaan 3 te Heem-
stede. Tussen 18-19.30u. Toe-
gang: gratis. Meer informatie 
via Daniël van Beek, tel. 06-
25304058.

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

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

Donderdag 26 december
Tweede kerstdag: evene-
menten op buitenplaats 
Leyduin, Manpadslaan 1 te 
Vogelenzang. Tijd: 13.00 tot 
16.00 uur. Het kerstverhaal 
start om 13.30 en 14.30 uur.
Huis Leyduin, (parkeren aan 
de Manpadslaan 1), vindt u 
in Vogelenzang. Er zijn geen 
kosten aan dit evenement 
verbonden. Hapjes en drank-
jes zijn op eigen rekening.

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

AgendA
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Op dinsdag 24 en 
dinsdag 31 december is 

het raadhuis om 13.00 uur 
gesloten.

Vrijdag 27 december 
zijn wij open.

Heemstede

Adresgegevens en openingstijden
Raadhuis:
Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede.
Telefoon: 14 023, Fax: (023) 548 57 00. E-mail: 
gemeente@heemstede.nl, Website: www.heemstede.nl

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

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

Sociale zaken:
Maandag t/m vrijdag van 08.30 -13.00 uur. Op afspraak: de 
gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag tot 13.00 uur). 
Telefoon (023) 548 58 68.

Loket Heemstede:
Maandag t/m vrijdag van 08.30 -13.00 uur. Op afspraak: 
de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag tot 13.00 uur). 
U kunt ook een afspraak maken voor een huisbezoek.

Volg ons op:
twitter.com/heemstede
facebook.com/gemeenteheemstede
linkedin: HeemstedeConnect (Group)
youtube.com/gemeenteheemstede

Activiteiten-
programma CJG 

in 2014

Nieuwjaarsbijeenkomst
6 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 6 januari vanaf 19.30 uur. De burgemeester houdt om 20.00 uur 
de nieuwjaarstoespraak. 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!

Afgelopen donderdag op 12 december waren zo’n 
27 bruidsparen uitgenodigd voor de halfjaarlijkse 

bijeenkomst in de trouwzaal van het raadhuis in 
Heemstede. 

27 bruidsparen 50 jaar getrouwd

Informatie rondom kerst en jaarwisseling
De feestdagen komen er weer aan. Graag vragen 
wij uw aandacht voor de volgende zaken, om 
de feestdagen voor iedereen plezierig te laten 
verlopen:

- Op woensdag 25 december 2013 en 1 januari 
2014 is er geen weekmarkt. De eerstvolgende 
weekmarkt is woensdag 8 januari.

- Vanaf zaterdagavond 28 december t/m dinsdag 
31 december zijn de parkeerautomaten tijdelijk 
uitgeschakeld. U kunt dan vrij parkeren.

- Tussen maandag 30 december 2013 
en donderdag 2 januari 2014 worden 
(ondergrondse) afvalcontainers tijdelijke 
afgesloten of verwijderd.

- Alle niet-afsluitbare containers met bouwafval 
en mobiele toiletunits, op of aan de openbare 
weg, moeten vóór 25 december 2013 verwijderd 
zijn. Deze bepaling geldt tot donderdag 2 januari 
2014. 

- Tijdens de jaarwisseling is er geen vuur op de 
openbare weg 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. 

- Het is verboden om wensballonnen op te laten. 
- Na de viering van de jaarwisseling vragen we 

u vriendelijk om vuurwerkresten in uw directe 
woonomgeving op te ruimen.

Op www.heemstede.nl/wonen/veiligheid (zie 
Informatie rondom kerst en jaarwisseling) leest u 
uitgebreide informatie over bovenstaande zaken.



Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Herenweg 88 het kappen van 1 kastanjeboom 

wabonummer 8968, ontvangen 29 november 
2013. 

- Glipperweg 9 het plaatsen van een 
erfafscheiding wabonummer 9017, ontvangen 2 
december 2013. 

- Cruquiusweg 37 het plaatsen van gevelreclame 
wabonummer 9064, ontvangen 4 december 
2013.

- Lanckhorstlaan 73 het doorbreken van een muur 

wabonummer 9065, ontvangen 4 december 
2013. 

- Cruquiusweg t.h.v. 1 t/m 37 het kappen van 
22 iepen wabonummer 9182, ontvangen 11 
december 2013. Alle bomen zijn instabiel 
geworden door recente najaarsstormen.

Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Cruquiusweg 39 het plaatsen van een 

lichtinstallatie wabonummer 5006, verzonden 10 
december 2013. 

- Cruquiusweg 37 het plaatsen van gevelreclame 
wabonummer 9064, verzonden 12 december 
2013. 

Voornemen verlenen omgevingsvergunning 
voor afwijken bestemmingsplan 
(rectificatie)
- Ir. Lelylaan 6 het plaatsen van een berging 

wabonummer 5150, ontvangen 15-11-2013. 
Reguliere procedure. Belanghebbenden kunnen 
zienswijzen indienen.

Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.

Wéér een opgerold!‘Ik dacht dat de buurjongen 
thuiskwam van het stappen…’

Verdachte situatie?
Bel 112
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A3 Woninginbraak.indd   3 11-04-13   14:54Programma CJG-activiteiten begin 2014
Ook in 2014 worden op verschillende locaties vanuit 
het Centrum voor Jeugd en Gezin Heemstede 
(CJG) activiteiten georganiseerd. De onderstaande 
workshops, themabijeenkomsten en training staan 
alvast op het programma:
14 januari Voorlichtingsbijeenkomst over 
  borstvoeding
22 januari Workshop ouderschap in balans

29 januari Positief Opvoeden workshop 
  ‘Leren luisteren’  
6 februari Themabijeenkomst over Taalstimulering 
  en interactief voorlezen
11 februari Voorlichtingsbijeenkomst over 
  borstvoeding
12 februari Start van de ‘Kind in Echtscheidings 
  Situatie’ trainingen

20 februari Positief Opvoeden workshop Tieners 
  laten meewerken

Wilt u meer weten of zich aanmelden voor de 
bovenstaande activiteiten? 
Kijk op www.cjgheemstede.nl bij nieuwsberichten 
of themabijeenkomsten en cursussen.

Vaartuigen
Gezonken roeiboot Vondelkade
De gemeentelijke opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente hebben een 
stalen roeiboot aangetroffen in de Houtvaart ter 
hoogte van Vondelkade 30 die gezonken is. 

De eigenaar van een gezonken vaartuig is verplicht 
het zinken te melden bij het college of de politie én 
er voor te zorgen het gezonken vaartuig binnen de 
door het college te stellen termijn uit het water te 
verwijderen (artikel 17 Verordening openbaar water 
Heemstede).

De eigenaar van bovengenoemd vaartuig krijgt 
tot en met 26 december 2013 de gelegenheid 
om te zorgen dat zijn vaartuig weer volledig 
drijvend is dan wel deze te verwijderen. Indien het 
vaartuig binnen deze termijn niet volledig drijvende 

is dan wel is verwijderd, wordt het vaartuig in 
opdracht van het college gelicht (bestuursdwang). 
Het vaartuig wordt dan voor een periode van 
maximaal 13 weken opgeslagen. Binnen die periode 
kan de rechtmatige eigenaar zijn vaartuig ophalen 
tegen betaling van de gemaakte kosten. 

Op wal gelegd vaartuig Leidsevaart
De gemeentelijke opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente hebben 
een vaartuig op de wal aangetroffen langs de 
Leidsevaart ter hoogte van IJssellaan 23.

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

De eigenaar van bovengenoemd vaartuig krijgt 
tot en met 26 december 2013 de gelegenheid 
om zijn vaartuig van de wal te verwijderen. Indien 
het vaartuig na deze termijn nog steeds op de wal 
ligt, wordt het vaartuig in opdracht van het college 
verwijderd (bestuursdwang). Het vaartuig wordt 
dan voor een periode van maximaal 13 weken 
opgeslagen. Binnen die periode kan de rechtmatige 
eigenaar zijn vaartuig ophalen tegen betaling van 
de gemaakte kosten. 

De eigenaar wordt er op attent gemaakt dat het 
liggen met een vaartuig aan openbare grond alleen 
is toegestaan met en ligplaatsvergunning.

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

Kopen en afsteken van vuurwerk
Wat mag?
- legaal vuurwerk (met Nederlandse 

gebruiksaanwijzing) kopen op 28, 29 en 
 31 december 2013. Op zondag 30 december 

is de verkoop van vuurwerk volgens landelijke 
regels 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.

- vuurwerk afsteken op 31 december vanaf 
 10 uur ‘s ochtends tot 2 uur ’s nachts. 

Wat moet?
- het afval veroorzaakt door het afsteken van het 

vuurwerk opruimen. Grote verpakkingen op de 
openbare weg kunnen gevaar voor het verkeer 
opleveren.

Veiligheidstips
- bewaar vuurwerk op een veilige, droge plek 
- draag geen kleding van kunststof; het 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 (bijv. van Firegoogs) 
- zet vuurpijlen altijd stevig rechtop, zodat ze niet 

om kunnen vallen
- ga na het aansteken direct zes flinke stappen 

naar achteren 
- laat vochtig en oud vuurwerk liggen 
- steek weigeraars niet opnieuw af. 

Kijk op www.politie.nl voor meer tips.

Wéér een opgerold!‘Ik dacht dat de buurjongen 
thuiskwam van het stappen…’
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Lisa Goossens tafeltennist 
zich naar finale in Assen
Heemstede – Afgelopen week-
end vonden in Assen de natio-
nale ranglijsttoernooien plaats 
voor spelers met B- en C-licen-
tie. Over beide dagen was HBC 
Tafeltennis in totaal met 12 deel-
nemers vertegenwoordigd.
Na de poulefase bereikten 4 
HBC-ers de hoofdronde. Lisa 
Goossens, Cynthia van Bakel en 
Kenzo Kandelaar bij het B-toer-
nooi en Damian Bakker bij het 
C-toernooi. Laatstgenoemde 
moest in de achtste finales zijn 
tegenstander feliciteren. Cyn-
thia en Kenzo bereikten knap de 
kwartfinales, maar troffen daar-
in sterkere tegenstanders waar-
door die ronde hun eindbestem-
ming was. Een prima prestatie. 
Lisa haalde een ontzettend hoog 
niveau bij de junioren. De kwart-
finale werd een ware thriller. Na 
een 2-0 voorsprong ging Lisa’s 
tegenstandster steeds beter spe-
len en kwam op gelijke hoog-
te. In de 5e en allesbeslissende 
game nam Lisa weer het initia-
tief door veel druk te zetten. Met 
mooie bolle spinballen en goed 
geplaatste blokballen wist zij de 
wedstrijd naar zich toe te trek-
ken. Ook de halve finale werd 
een hele zware. Lisa, die zelf 15e 
staat op de nationale ranglijst 
trof een speelster die momen-
teel de 7e positie inneemt. Ook 
in deze wedstrijd kon Lisa haar 
hoge niveau vasthouden en nam 
al snel brutaal de leiding met 2-0 
in games. De 3e game ging ech-
ter naar de tegenstandster die 
toch nog een tandje kon bijzet-
ten. Dit duurde niet lang want de 

4e game ging naar Lisa. Dit be-
tekende 3-1 winst en op naar de 
grote finale. De finale zou een 
hele zware worden tegen een 
meisje uit Limburg, de nummer 
1 van de huidige ranglijst. Eerder 
verloor Cynthia in de kwartfina-
le al van deze speelster. Tijdens 
deze wedstrijd was de andere fi-
naliste ook te sterk voor HBC. Li-
sa wist goed weerstand te bie-
den maar dit bleek niet genoeg. 
Het werd 0-3. 
Dit resultaat, een 2e plek in het 
hoofdtoernooi bij de junioren, 
belooft veel goeds voor Lisa en 
HBC  in het nieuwe jaar.

De beste typetjes van Klaas van Eerden
Heemstede - In ‘Sixpack’ ziet u 
de sterkste nummers van 6 ca-
baretshows van Klaas van der 
Eerden. Hij treedt op in de Luifel, 
op vrijdag 20 december. Nog één 
keer de beste typetjes, conferen-
ces en muzikale hoogstandjes 
van de afgelopen 12,5 jaar. Tijd 
dus voor een feestje! Een vat vol 
herkenbaarheid voor de vaste 
fans maar ook een ideale ma-
nier om voor het eerst kennis te 
maken met de veelzijdigheid van 
Klaas! Wat kan je verwachten? 

Een zeer snelle en gevarieerde 
cabaretshow met bijvoorbeeld 
de Human beat-box, dwarsfluit-
act of de witte hangjongeren. De 
voorstelling vangt aan om 20.15 
uur en Theater de Luifel vind je 
aan de Herenweg 96, Heemste-
de. Kaartverkoop van maandag 
t/m donderdag van 9.00 tot 16.00 
uur, op vrijdag van 9.00 tot 13.00 
uur en 45 minuten voor aan-
vang aan de kassa van de Luifel. 
Reserveren via 023-548 38 28 
kies 1. Fo
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Atheneum College Hageveld Heemstede 19e plek 
op voorronde NK Debatteren voor Scholieren
Heemstede - Vrijdag 6 decem-
ber vond op het Comenius Col-
lege Hilversum de 3e en te-
vens laatste voorronde van het 
NK Debatteren voor Scholieren 
2013/2014 plaats. Het NK De-
batteren is een van de grootste 
scholierencompetities van Ne-
derland. Uit het hele land rei-
zen 105 debatteams van middel-
bare scholen naar Hilversum om 
met elkaar de verbale strijd aan 

te gaan. Het Atheneum Colle-
ge Hageveld uit Heemstede be-
haalde de 19e plek. De 11 beste 
teams van de 3e voorronde gaan 
door naar de finale op 11 januari 
in Leiden. De leerlingen debatte-
ren over actuele maatschappelij-
ke thema’s, zoals ons immigra-
tiebeleid en de vrijheidsopvat-
ting in de digitale wereld. The-
mapartner dit jaar is het Natio-
naal Comité 4 en 5 mei. Het kam-

pioenschap wordt georganiseerd 
door Stichting Nederlands Debat 
Instituut, met steun van het Mi-
nisterie van Veiligheid en Jus-
titie, het Nationaal Comité 4 en 
5 mei, Universiteit Leiden, Ge-
meente Leiden en 1V Jongeren-
panel. Gastlocatie voor de voor-
rondes was het Comenius Colle-
ge in Hilversum.
Kijk ook op: 
www.schooldebatteren.nl.

Nieuwe creatieve cursussen bij Casca
Heemstede - Met uw handen iets moois ma-
ken… niet voor iedereen weggelegd denkt u? 
Bij de creatieve cursussen van Casca vindt u 
vast een nieuwe uitdaging! Er starten begin ja-
nuari de volgende cursussen:
Glaskralen maken – 3 lessen op woensdagmid-
dag vanaf 15 januari van 13.30 tot 16.30 uur.
Mozaïeken maken – 5 lessen op dinsdagavond 

vanaf 14 januari van 19.30 uur  tot 22.00 uur.
Casca Creatief 55+ - 13 lessen op maandagmid-
dag vanaf 13 januari van 13.30 tot 15.30 uur.
Er zijn bij deze cursus weer enkele plekjes vrij. 
Geef u snel op! De cursussen worden gegeven 
bij Casca in activiteitencentrum de Molenwerf, 
Molenwerfslaan 11, Heemstede. Opgeven:
tel. 023-548 38 28 kies 1 of via www.casca.nl.

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

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

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

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

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

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